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Fotili všichni rodiče z 2.A a zpracovaly Dana Odvárková a Jitka Ulrichová

Podzim a ginkgo ve Starém Hradě, foto: J. Mrkvička
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Fotili všichni rodiče z 2.A a zpracovaly Dana Odvárková a Jitka Ulrichová

Slovo RR
Milí čtenáři, jak se nám blí-

ží doba adventní a předvánoč-
ní, chtělo by se nám povzdech-
nout s klasikem: „Tento způsob 
Vánoc zdá se mi poněkud po-
divným…“. Díky stále trvajícímu 
strašáku Covidu je život v Buš-
těhradě, stejně jako všude jinde, 
jaksi ochromený. Z oken ZUŠky 
se neline zpěv ani snaživé vrzá-
ní žáčků. Okna hospod přátel-
sky neblikají do listopadové no-
ci. Malí fotbalisti neprohánějí 
míč po pažitu. V neděli zůstávají 
zamčené i dveře kostela. Nemů-
žeme navštěvovat oblíbené kon-
certy, divadelní představení, vý-
stavy a další akce, které se ještě 
vloni touto dobou konaly co pár 

dní. Kultura a setkávání se ode-
hrávají – pokud vůbec – pouze 
venku a s rozestupy. Pro leto-
šek jsme pro Vás s infocentrem 
a kulturním výborem chystali 
v rámci rozsvícení stromku no-
vinku – adventní tvořivé dílny 
pro děti i dospělé na zámku. Ve 
světle současných opatření to bo-
hužel vypadá, že nebude nic. Je-
dině snad rozsvícení vánočního 
stromku online, jako musí být 
nyní „online“ většina ostatních 
aktivit. Rádi bychom Vás ale ta-
ké povzbudili. Věnujte se svým 
blízkým i sobě, vždyť lidské vzta-
hy jsou v podobných situacích to 
nejdůležitější. Brzy bude zase líp!

RR

PRohlášení RR BZ
Redakční rada BZ tím-

to prohlašuje, že „hloubavěj-
ším sousedem spekulujícím, 

jak systém pěkně po socialis-
ticku ošulit“ v článku s názvem 
„Slovo redakční rady“, který 

byl otištěn v BZ 2/2019, nebyl  
míněn pan Ing. Ladislav Keller.

Prohlášení JUDr. r. SlaDké, Právničky měSta BUštěhraD

JUDr. Sladká tímto prohlašu-
je, že věta „Pokud šetří jakákoli 
rodina hodně a legálně na úkor 
programu vyhlášeného na pod-
poru ochrany životního prostře-
dí, a tedy na úkor ostatních po-

ctivějších občanů města, je to mj. 
i otázka cti a morálky dotyčných 
parazitujících osob.“ v článku 
s názvem Právnička města Buš-
těhradu JUDr. R. Sladká reaguje 
na příspěvek L. Kellera, který byl 

otištěn v minulém čísle BZ na té-
ma „jak ušetřit za svoz odpadů“ 
(otištěno v BZ 3/2019), byla mí-
něna obecně a v žádném případě 
se netýká rodiny Ing. L. Kellera 
a ani jeho samotného.
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I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

USneSení ze zaSeDání zaStUPitelStva měSta BUštěhraDU č. 9/2020 ze 
Dne 4. 11. 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
09/2020 ze dne 4.11.2020 přijalo ta-
to usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1 
ověřovatele zápisu p Milana Mudru 
a p. Hanu Hejnou, zapisovatelku to-
hoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2 
zápis ze zasedání č. 8/2020 ze dne 
23. 9. 2020
Usnesením č. 3 
upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 09/2020
Usnesením č. 4 
rozpočtové opatření č. 8/2020
Usnesením č. 5 
dodavatele na akci „Pořízení sběr-
ných nádob v  Buštěhradu“, a  to 
nabídku firmy AVE Kladno s.r.o., 
IČ 25085221, za nabídkovou cenu 
501.551,- Kč bez DPH
Usnesením č. 6 
odložení projednání strategického 
plánu na období 2021–2031 na příš-
tí zasedání MěZ
Usnesením č. 7
pravidla pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Buštěhradu na 
rok 2021
Usnesením č. 8a) 
prodej starého klavíru zn. Petrof, 
inv. č. 674, který je vyřazen z ma-
jetku ZUŠ
Usnesením č. 8b) 
převod finančních prostředků ve vý-
ši 250.000,- z rezervního fondu do 
fondu Reprodukce majetku (inves-
tičního fondu)
Usnesením č. 8c) 
nákup koncertního klavíru Yamaha 
GB1 za cenu 276.300,- Kč dle návrhu  
ZUŠ Buštěhrad

Usnesením č. 9 
nákup nového automobilu zn. Cit-
roën Berlingo XL v prodloužené ver-
zi vč. plošiny pro DPS Buštěhrad, za 
cenu 575.124,- Kč bez DPH
Usnesením č. 10 
uzavření Smlouvy o Smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na ak-
ci „Buštěhrad, Bouchalka – veřejné 
osvětlení“ mezi Středočeským kra-
jem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kra-
je, příspěvkovou organizací, a měs-
tem Buštěhrad
Usnesením č. 11 
podání žádosti o dotaci z MMR, pro-
gram Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova, dotační titul Podpora obnovy 
místních komunikací, název projek-
tu „Obnova místních komunikací ve 
městě Buštěhrad II. etapa“. Zároveň 
schvaluje nutnou společnou finanč-
ní spoluúčast dle podmínek dotač-
ní výzvy
Usnesením č. 12 
nabídku firmy TNT Consulting na 
podání a administraci žádosti na ak-
ci „Obnova místních komunikací ve 
městě Buštěhrad – II. etapa, vč. vý-
běrového řízení. Nabídková cena za 
zpracování žádosti o dotaci 9.500,- 
Kč, výběrové řízení 17.000,- Kč, ad-
ministrace dotace 38.000,- Kč (vše 
bez DPH)
Usnesením č. 13 
podání žádosti o dotaci z OPŽP, Ak-
tivita 1.4.3 na projekt „Vybudová-
ní digitálního povodňového plánu 
a varovného výstražného systému 
ochrany před povodněmi pro měs-
to Buštěhrad“, a zároveň schvaluje 
nutnou společnou finanční spolu-
účast dle podmínek dotační výzvy
 

Usnesením č. 14 
nabídku firmy ACCON environ-
ment s.r.o. na zpracování a podání 
žádosti o dotaci na projekt „Vybudo-
vání digitálního povodňového plánu 
a varovného a výstražného systému 
ochrany před povodněmi pro měs-
to Buštěhrad“ za cenu 40.000,- Kč 
bez DPH za zpracování studie pro-
veditelnosti a 30.000,- Kč bez DPH 
za zpracování žádosti
Usnesením č. 15
 vyvěšení záměru na prodej pozem-
ků parc. č. 2321/2 o výměře 150 m2 

a parc. č. 2486/2 o výměře 2 m2, k.ú. 
Buštěhrad
Usnesením č. 16 
obsazení volného bytu č. 33 v DPS 
Buštěhrad s platností od 1. 12. 2020
Usnesením č. 17 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Oprava havarijní-
ho stavu opěrné zdi – ul. Oty Pavla, 
parc. č. 391/1, Buštěhrad, mezi fir-
mou Salamánek Stavby s.r.o. a měs-
tem Buštěhrad. Nabídková cena díla 
se navyšuje o 154.537,- Kč bez DPH
Usnesením č. 18b 
schvaluje převod částky 236.079,- Kč 
z rezervního fondu do Fondu repro-
dukce majetku – investičního fondu
Usnesením č. 19 
poskytnutí účelového daru organi-
zaci TJ Sokol Buštěhrad na proná-
jem tělocvičny
Usnesením č. 20 
Volební řád pro konání voleb do 
Školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pav-
la Buštěhrad. Tento Volební řád pl-
ně nahrazuje Volební řád schvále-
ný na zasedání MěZ č. 8/2020 dne 
23. 9. 2020
Usnesením č. 21 
návrh na vyřazení nepotřebného  
majetku dle přílohy
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A K T UA L I T Y: 

Zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad 4. 11. 2020, foto: J. Pergl

Usnesením č. 22 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. IV-12-6026217/VB02 
mezi městem Buštěhrad a spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., na pozemku parc.  
č. 814/3, k.ú. Buštěhrad
Usnesením č. 23 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti mezi městem Buštěhrad 
a ČEZ Distribuce – Buštěhrad Šver-
mova 1819/16 přel. NN, k.ú. Buštěhrad

 Usnesením č. 24 
smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene – služebnos-
ti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace, 
a městem Buštěhrad – Buštěhrad 
Bouchalka – veřejné osvětlení, k.ú. 
Buštěhrad
Usnesením č. 25 
přijetí dotace z Ministerstva životní-
ho prostředí, Operační program ži-
votní prostředí, na realizaci projek-

tu Systém pro oddělený sběr odpadu 
v Buštěhradu, ve výši 742.062,75 Kč 

Revokuje:
Usnesením č. 18a)
usnesení č. 14 ze zasedání MěZ  
č. 06/2020 ze dne 24. 6. 2020 tak, 
že ruší převod částky 500.000,- Kč 
z rezervního fondu do fondu repro-
dukce majetku – investičního fondu

Covid, který má vliv na většinu 
oblastí našeho života, má bohužel 
dopad také na probíhající stavby 
města. Stavební firmy mají pro-
blém s nedostatkem pracovních 
sil. Také některé úřední procesy 
fungují pomaleji. Z toho důvodu 
se zdržela většina našich staveb-
ních akcí:

    • Zeleň v extravilánu: přestože 
mělo být vše hotovo do konce roku 
2020, bohužel se akce prodlužuje 
do příštího roku. Firma má pro-
blémy jak s pracovníky (mnoho 

z nich jsou cizinci), tak s dodávka-
mi stromů a keřů (neboť i zahrad-
nictví mají potíže s nedostatkem 
lidí, kteří jsou ochotní pracovat 
„rukama“).

    • Přístavba MŠ – i zde se stavba 
zdržela, zčásti kvůli Covidu a zčás-
ti kvůli nutným doplněním pro-
jektu. Zatím však platí, že do kon-
ce srpna 2021 by mělo být hotovo, 
abychom mohli MŠ rozšířit o dal-
ší dvě třídy.

    • Oprava tarasu v ulici Oty 
Pavla – zdržení nastalo také zde, 

ale jen mírné. Do konce roku 2020 
by mělo být hotovo.

    • Protahuje se i dokončení ak-
cí ČEZu – pokládané vedení pod 
zem ve starém Buštěhradě. Eta-
pa „Starý Hrad“ již byla nicméně 
dokončena, pokračuje se etapou 
„Skala“. V příštím roce se plánu-
je etapa „U Hřiště“ – většina ulic 
mezi ulicemi Hřebečskou a Kla-
denskou a Tyršova ulice.

    • Očekávaná stavba vodovo-
du Bouchalka, která měla začít ješ-
tě letos, se přesouvá na jaro 2021.
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vyBavení oDBorných UčeBen zš a mš oty Pavla BUštěhraD 
V listopadu úspěšně proběhla ak-

ce vybavení odborných učeben v na-
ší základní škole. Předmětem projek-
tu je zvýšení kvality infrastruktury 
pro vzdělávání v ZŠ. Realizací pro-
jektu došlo k vybavení tří odborných 
učeben a zajištění bezbariérovosti. 
Projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – obdržíme grant ve výši 
3 224 866,- Kč. (spoluúčast města – 
350 318,- Kč). Konkrétně se poda-

řilo pořídit vybavení učeben fyziky 
a chemie, přírodovědné laborato-
ře a tabletové učebny moderní vý-
ukovou technologií a souvisejícím 
příslušenstvím. Díky tomu dojde 
ke zkvalitnění a zatraktivnění výu-
ky i výukových prostor s využitím 
moderních názorně demonstračních 
a praktických metod.

Podařilo se také zabezpečit bez-
bariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. prostřednictvím pořízení mo-
bilního schodolezu, který umožní 
studium i tělesně handicapovaným 
žákům. Vzdělávání se tak stane do-
stupné všem žákům. Z grantu nám 
bylo přispěno i na již provedenou 
výsadbu zeleně a úpravy venkovní-
ho prostranství, díky kterým se za-
jistila bezbariérová dostupnost školy 
a došlo k celkové revitalizaci areálu.

DJ

Svoz BiooDPaDU a mimořáDné Uzavření SBěrného míSta v ProSinci 
2020

25. 12. 2020 je jediný svozový 
den bioodpadu z hnědých popel-
nic v prosinci.

(dle Harmonogramu svozů od-
padu pro r. 2020, který najdete na 
webu města)

V měsících prosinec–únor bu-
de také svoz probíhat jednou 
měsíčně. 

V prosinci bude Sběrné místo 
Buštěhrad uzavřeno v následují-
cích dnech:

24. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020

Sběrné místo Buštěhrad má v ostat-
ních prosincových dnech běžně ho-
diny pro veřejnost, a to následovně:

úterý a čtvrtek: 14.30–16.30
sobota: 10.00–12.00
neděle: 13.00–15.00 

J. Veselý, za TS

kácení Dřevin roStoUcích mimo leS 
S přiblížením období vegetační-

ho klidu se v zahradách Buštěhra-
du objevují opět pokácené stromy. 
Ovšem dle legislativy už dávno ne-
platí, můj strom na mém pozemku, 
mohu si s ním dělat, co chci! Nao-
pak v poslední době bylo uloženo 
několik pokut za nedovolené káce-
ní dřevin. Právní ochrana dřevin 
je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, a pro-
váděcí vyhláškou k tomuto záko-
nu č. 189/2013 Sb., o ochraně dře-
vin a povolování jejich kácení, ve 
znění pozdějších předpisů. Podle 
zákona jsou dřeviny rostoucí mi-
mo les chráněny před poškozová-
ním a ničením a péče o ně je po-
vinností vlastníků.

Aktuálně lze bez povolení kácet 

všechny dřeviny na soukromých 
pozemcích, které nejsou součástí 
významného krajinného prvku ne-
bo stromořadí a mají ve výšce 130 
cm nad zemí obvod kmene menší 
než 80 cm. O povolení kácení ne-
musí žádat ani majitel ovocných 
dřevin, které rostou na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí, konkrétně 
na druhu pozemku zahrada, zasta-
věná plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití po-
zemku zeleň.

Naopak ostatní dřeviny, tj. pře-
devším vzrostlé dřeviny na jiných 
typech pozemků a vzrostlé neovoc-
né dřeviny v zahradách, lze kácet 
jen na základě vydaného rozhod-
nutí o povolení kácení, stejně jako 

souvislé keřové porosty o ploše vět-
ší než 40 m2. O povolení pokácet 
takové dřeviny je zapotřebí žádat 
u orgánu ochrany přírody, kterým 
je zde městský úřad Buštěhrad. 
Správní úkon není nijak zpoplat-
něn. Správní orgán má na rozhod-
nutí lhůtu 30 dnů.

Formulář je ke stažení na strán-
kách města Buštěhrad: https://
www.mestobustehrad.cz/meu/for-
mulare/zadost-o-povoleni-kace-
ni.pdf

za MěÚ Buštěhrad
Ing. Markéta Tvrzová

telefon: +420 312 278 028,  
e-mail: tvrzova@mestobustehrad.cz
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nový weB maPa Pomoci BUštěhraD SPUštěn!
Minule jsme vás informovali, že 

plánujeme spustit novou stránku, 
která se zaměří na jakoukoliv po-
moc. Je to tady! Stránka už běží, a to 
na adrese mapapomoci.mestobuste-
hrad.cz! Na úvodní stránce najdete 
rozcestník, který vás dál nasměruje 
ke kontaktu na organizace, jež vám 
s daným problémem dokáží pomoct. 
Kromě těchto kontaktů můžete na 
webu najít i anonymní formulář na 
dotaz. Zároveň budeme postupně 

doplňovat užitečné rady, které se 
můžou hodit komukoliv.

A jak se na web můžete dostat? 
Jednoduše, buď přímo na mapapo-
moci.mestobustehrad.cz, nebo na-
jdete odkaz na webových stránkách 
města v pravé liště, a někteří z vás nás 
jistě již zaregistrovali na Facebooku 
Mapa pomoci Buštěhrad. Pokud ne-
máte počítač a potřebovali byste po-
moc, můžete po domluvě využít po-
čítač v infocentru nebo v podatelně 

MěÚ. Domluvit se přijďte buď osob-
ně, nebo zavolejte na telefonní číslo 
312 250 302. 

Ráda bych vás závěrem vyzvala, 
pokud máte nějaký kontakt na orga-
nizaci, kde vám pomohli, nebo bude-
te mít nápad, co na našem webu chy-
bí, napište nám na našem Facebooku 
Mapa pomoci Buštěhrad anebo na 
e-mail szv@mestobustehrad.cz.

Za SZV Eliška Peslová

maPa Pomoci BUštěhraD – Finanční Pomoc v DoBě PanDemie 
koRonaviRu

A ještě jeden článek pro vás máme! 
Abychom neochudili ani ty, kdo třeba 
nemají internet, nebo je pro ně prá-
ce s ním těžká, budeme občas zveřej-
ňovat nějaké informace tady v Buště- 
hradském zpravodaji. Dnes si posví-
tíme na možnosti finanční pomoci 
v dnešní době. Zmapovali a shrnuli 
jsme pro vás možnosti současné fi-
nanční podpory s ohledem na pan-
demii koronaviru. 

Nejprve se podíváme na možnost 
podpory v oblasti bydlení. První pří-
spěvek, o který můžete v tíživé situ-
aci zažádat, je příspěvek na bydlení. 
Nárok na tento příspěvek má vlast-
ník nebo nájemce bytu, pokud jeho 
náklady na bydlení přesahují 30 % 
čistého příjmu rodiny a zároveň ne-

smí těchto 30 % být vyšší než částka 
průměrných celkových nákladů na 
bydlení podle velikosti obce a počtu 
osob v domácnosti. Žádá se o něj na 
úřadu práce. Žádost se podává 1x roč-
ně a je nutné dokládat každé čtvrtle-
tí náklady na bydlení a příjmy rodiny 
za předcházející kalendářní čtvrtletí. 
Nárok lze uplatnit i na 3 měsíce zpět-
ně. Žádost o příspěvek můžete vypl-
nit online na stránkách úřadu práce 
(odkaz najdete i na našich stránkách 
Mapa pomoci Buštěhrad). K vyřízení 
na úřadě budete potřebovat občan-
ský průkaz všech členů domácnosti 
(pro osoby do 15 let rodný list), do-
klad o výši příjmu u každé osoby, do-
klad o výši nákladů na bydlení a další. 

Pokud s penězi ani tak nevyjdete, 

můžete podat žádost o doplatek na 
bydlení. Tento příspěvek je naváza-
ný na pobírání příspěvku na bydle-
ní. Stanovuje se tak, aby po zaplacení 
nákladů na bydlení zbyla nějaká část-
ka na živobytí. Další informace o po-
skytování doplatku na bydlení najdete 
na stránkách úřadu práce. Tam na-
leznete i formuláře k vyplnění a celý 
postup podání žádosti.

Možností je také podat žádost 
o příspěvek na živobytí, který spadá 
do systému pomoci v hmotné nou-
zi. Žádat o něj může osoba, která má 
nižší příjmy, než je částka na živobytí. 
Přiměřené náklady na bydlení musí 
být odůvodněné, maximálně do výše 
30 % příjmu osoby. Od těchto částek 
se také vypočítává její výše. Příspě-
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vek je určen na zajištění základních 
životních podmínek, například oša-
cení, hygienické pomůcky apod. Dal-
ší informace o příspěvku na bydlení 
si můžete přečíst na stránkách úřadu 
práce. Tam také najdete vzory formu-
lářů a můžete online vyplnit žádost 
o příspěvek na živobytí.

Nový příspěvek, o který můžete 
požádat v souvislosti s pandemií ko-
ronaviru, je MOP – mimořádná oka-
mžitá pomoc. Tuto pomoc mohou vy-
užít lidé, kteří se prokazatelně ocitnou 
ve finanční nouzi a potřebují jedno-
rázovou dávku mimořádné okamži-
té pomoci. Jedná se o pomoc v nouzi 
na úhradu nezbytně nutných nákla-
dů na živobytí, jako je například jíd-
lo, nájem, ošacení, hygienické potře-
by apod. Žádost lze vyplnit online 
přes formulář mimořádné okamži-
té pomoci na stránkách úřadu práce 
nebo poslat e-mailem, poštou, nebo 
ji můžete vyplnit osobně na poboč-
ce úřadu práce. V případě nejasností 
je k dispozici bezplatná telefonní lin-
ka, kde vám poradí s vyplněním for-
muláře a zodpoví vaše dotazy. Linka 

je k dispozici po, st 8:00–17:00, út, čt 
8:00–15:00 a v pá 8:00–13:00. Žádost 
se týká i rodičů, kteří zůstali s dětmi 
do 10 let na tzv. ošetřovném. Podá-
vejte ji ihned daný měsíc. Na strán-
kách Ministerstva práce a sociálních 
věcí najdete seznam nejčastějších otá-
zek k MOP. Odkazy naleznete také 
na naší stránce mapapomoci.mesto-
bustehrad.cz.

Na závěr ještě dvě možnosti pod-
pory pro OSVČ. Jako OSVČ můžete 
zažádat o kompenzační bonus. Tento 
bonus se vyplácí od 5. října do konce 
nouzového stavu a činí 500 Kč den-
ně. Vyplácí se lidem, kterým byla čin-
nost bezprostředně zakázána či ome-
zena protiepidemickými opatřeními 
v rámci aktuálně trvajícího nouzové-
ho stavu. Bonus nelze kombinovat 
s dalšími podporami. Za první obdo-
bí lze žádat do 5. ledna 2021 a za dru-
hé do 22. ledna 2021. Žádost se po-
dává na příslušném finančním úřadě 
a je možné ji podat elektronicky pro-
střednictvím aplikace finanční sprá-
vy, e-mailem, datovou schránkou, 
poštou nebo osobně v podatelnách. 

Všechny informace o podmínkách 
kompenzačního bonusu najdete na 
stránkách finanční správy pod od-
kazem Kompenzační bonus (pod-
zim 2020) – odkazy popřípadě také 
na našem webu.

Druhou možností podpory pro 
OSVČ je ošetřovné. Pokud se OSVČ 
stará o dítě a nepobírá kompenzač-
ní bonus, může zažádat o ošetřov-
né na děti. To se vyplácí na děti do 
10 let a jeho výše činí 400 Kč za den. 
Žádost lze podat do 9. prosince 2020 
a podává se na ministerstvo průmys-
lu a obchodu. Žádost o dotaci za říjen 
2020 můžete podat přes formulář na 
internetu, odkaz máme umístěný na 
našem webu.

Doufáme, že jsme vám přiblíži-
li podmínky pro podávání žádostí 
a pomohli vám tak se v podporách 
zorientovat. Další informace, odka-
zy a formuláře i se vzory na vyplnění 
najdete na našem webu mapapomo-
ci.mestobustehrad.cz v sekci Užiteč-
né rady – Finanční pomoc v důsled-
ku koronaviru. 

Za SZV Eliška Peslová

ST R O J  Č A S U

S dnešní fotografií se 
vrátíme do doby, kdy 
byl v zimě sníh reali-
tou, a nikoliv legendou, 
jak se jí pomalu stává 
dnes. Na snímku vidí-
me partu čtyř kamará-
dů a kamarádek, kterak 
si užívají sněhových ra-
dovánek poblíž pivo-
varu. Nepozná se mezi 
nimi někdo z čtenářů? 
Pomohlo by nám i da-
tování snímku – moc 
děkujeme.

HeS, Led
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Josef Kotouč se svými trofejemi, foto: JP

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

PePa kotoUč – nominován na titUl „ Senior rokU“
O buštěhradském rodákovi Pe-

povi Kotoučovi se velmi lehce pí-
še. Je to pozitivní a oblíbený člo-
věk tohoto místa. Já ale chci psát 
o kamarádovi a chovateli s velkým 
srdcem. Pracovitostí a aktivitou, 
týkající se naší kanárkářské orga-
nizace, je známý. Organizuje mno-
ho akcí a umí všechno dotáhnout 
do zdárného konce. Celý chod na-
ší organizace stojí na jeho bedrech. 
Prosadit umí všechno, od míst-
ní soutěže ve zpěvu kanárů, kte-
rá se koná každý prosinec v roce. 
Také přednášky o kanářím zpěvu 
v Základní škole v Buštěhrad ne-
bo v místním domově důchodců. 
S chovateli holubů pořádá propa-
gační akce a přednášky o kanárech 
a  jejich zpěvu a při nich i soutěž 
mladých malířů. Chtěl bych však 
také pohovořit o jeho chovatelské 
činnosti. Chovatelské zařízení by 
mu mohl nejeden chovatel závidět. 
Je velmi zručný a vše si umí vyro-
bit, proto se často podělí o kleco-
vý materiál s ostatními kamarády, 
kteří začínají. Mezi chovateli v ce-
lé republice je velmi oblíbený jak 
svým kamarádským chováním, tak 
i pracovitostí. Výsledky, kterých 
dosahuje na všech soutěžích, jsou 
rok od roku lepší. Na soutěži v Že-
lezné Rudě před dvěma lety zvítě-
zil a  letošní rok pro něho byl za-
tím nejúspěšnější. Na mistrovství 
republiky dosáhl nejenom na 12. 
místo, ale také získal pohár za nej-
lepší duté role, a to je velký úspěch. 
Mezi chovateli a kamarády mu dů-
věrně říkáme „Kužel“. Tuto pře-
zdívku získal od kamarádů z Br-
na a už mu zůstala. Žádnou legraci 
nezkazí a většinou je středem po-
zornosti nejenom svou postavou, 
ale také neskutečně dobrou nála-
dou. I přesto, že má nemalé zdra-

votní problémy, nikdo to na něm 
nepozná. Jako jeho kamarád si ve-
lice vážím jeho pracovitosti a zod-
povědnosti, kterou jako jednatel 
naší organizace harckých kanárů 
v Buštěhradu vykonává. Přál bych 
si více takových lidí. Jako předse-
da naší organizace musím Josefovi 

Kotoučovi moc poděkovat. 
Hodně zdraví a skvělých myš-

lenek do dalších let přejí všichni  
kamarádi a přátelé. 

V Buštěhradu dne 28. 7. 2020

Bohumil Fábera,  
předseda organizace a člen ÚOK
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reFerence k nominaci JoSeFa kotoUče na „Seniora rokU“ 
Pro přihlášení pana Josefa Kotou-

če k nominaci na jmenování Senio-
rem roku 2020 jsme se rozhodli pro 
jeho neúnavné aktivity související 
s chovem a prezentací zpěvných ka-
nárů. Nejen, že se o ně po celý rok 
stará a zúčastňuje se s nimi soutěží 
(i mezinárodních). Takové soutěže 
i sám organizuje, a to dokonce u nás 
na zámku v Buštěhradě. 

Pořádá každoročně také v našem 
městě přednášky, a to pro naše dě-
ti v základní škole i pro obyvatele 
Domova s pečovatelskou službou. 
Pro všechny zájemce pak spojil síly 
i s místními „holubáři“ a o kanárech 
a i holubech uspořádali společnou 
akci pro seznámení s tím, co chov 
kanárků i holubů přináší za radosti 
i starosti svým chovatelům, aby zís-
kali zájem a případné  pokračovatele.

Pan Kotouč je navíc milý a spole-
čenský pán, který se neuzavírá jen 
doma se svými malými zpěváčky. 
Zajímá se velmi o dění ve městě,  
je jedním z  mála pravidelných  
účastníků veřejných zasedání Měst-
ského zastupitelstva Buštěhrad.  
Na zasedáních často přispěje svým 
názorem a zkušenostmi.

DJ

Dvě výše uvedené reference do-
provázely nominaci pana Josefa 
Kotouče na titul Senior roku 2020. 
Slavnostní vyhlášení a setkání všech 
nominovaných se v Praze letos ne-
mohlo konat vzhledem ke stávají-
cím mimořádným opatřením.  

Diplom jsme alespoň chtěli předat 
panu Kotoučovi na setkání aktivních 
občanů v závěru letošního roku. Ale 
ani to se ze stejných důvodů konat 
nebude. A tak jsou tady ve zpravo-
daji, abyste je všichni viděli -Pepa 
Kotouč na fotografii i jeho diplom.

ZV

Josef Kotouč, foto: JP
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echo zUš
Začal advent a blíží se Vánoce. 

Čas, kdy přemýšlíme nad uplynu-
lým rokem a s očekáváním vyhlíží-
me rok příští. Je pozdě v noci, ote-
vírám organizační plán ZUŠ pro 
rok 2021/22 a … školní rok začíná 
v obvyklém tempu. 22. října a 12. 
listopadu se konají první dva kon-
certy našich žáků, vystoupí i někte-
ří naši nováčci a projdou si svou 
první zkušeností před publikem. 

Máme čerstvé zážitky z vystou-
pení na slavnostním rozsvícení 
stromu na nádvoří zámku. Účast je 
tradičně hojná, celou akci příjem-
ně doplňuje vánoční jarmark s nej-
různějšími dobrotami, místy je to 
boj s větry a dešti, ovšem protkaný 
vůní svařeného vína a medoviny. 
U nás ve škole probíhají intenziv-
ní zkoušky obou orchestrů a pě-
veckého sboru na Velký vánoční 
koncert ZUŠ s Buštěhradským pě-
veckým sborem, který se má konat 
v polovině prosince v sokolovně. 

Naši výtvarníci dokončují své prá-
ce na výstavu v zámeckých chod-
bách. Žáci dopilovávají program 
s koledami pro Vánoční koncert 
na zámku, vejdeme se tam všich-
ni i letos…?

…Je ráno a probouzím se s plá-
nem ZUŠ rozloženým přes obličej, 
tohle vše byl jen moc příjemný sen.

Ať už se situace vyvine jakkoliv, 
nikdo nám nevezme naději a mož-
nost se těšit na to, co nás snad čeká.

Taneční obor nachystá lednové 
slavnostní novoroční vystoupení 
v Buštěhradě a ve Stochově. 

Nejvíc se ale těšíme na dubno-
vý koncert rodičů, učitelů a žá-
ků, který je velmi populární. Čas-
to vzniknou roztodivné soubory 
z řad dědečků, babiček nebo teti-
ček a je legrace.

Co loni nevyšlo, na jaře si vy-
nahradíme. V květnu konečně vy-
razíme se školním orchestrem za 
koncerty do německého Daubor-

nu, zpět se vrátíme i s německými 
kamarády, abychom společně vy-
stoupili na Jarním hraní v parku. 
Vystoupení v parku zopakujeme se 
ZUŠkami z okresu Kladno na Dni 
dětí 29. května. 

Jsou to báječné vyhlídky.
Hezké Vánoce!

Martin Fila
ředitel školy

DneS Se vám PřeDStaví…  Galina FleiSchmannová – výtvarný oBor

Galino, kdy sis poprvé uvědomila, 
že máš výtvarný talent?

Myslím si, že tzv. „talent“ si dítě 
takto neuvědomuje. Bavilo mě od 
malička si kreslit, malovat, byl to můj 
svět, kde jsem byla šťastná, a činnost, 
která mě naplňovala.
 O svém budoucím povolání jsem 
měla jasno – být malířkou, a tak 
jsem se cíleně a průběžně připra-
vovala k přijímacím zkouškám na 
AVU v Praze.

Co je třeba k takovým zkouškám 
zvládnout?

Na AVU (Akademie výtvarných 
umění) jsem se připravovala sys-
tematicky tři roky pod vedením 
akad. malíře Jaromíra Čičatky. Byl 

to úžasný člověk a pedagog a poz-
ději i kamarád.

Učil na ZUŠ v Mostě. Já a další dva 
adepti na vysokou školu jsme k ně-
mu docházeli soukromě do atelié-
ru, kde nás vyučoval studijní kresbě. 
Vedli jsme hovory o umění, dějinách 
a životě. Byl nesmlouvavý, dřeli jsme 
jak „závodní koně“ na dostihy.

Je tedy nezbytné mít perfektní 
kresbu.

Doma jsem kreslila o sobotách 
a nedělích snad všechny z domu, 
půlku třídy a všude na cestách, kdo 
mi přišel pod ruku. V posledních 
měsících jsem se učila dějiny umění.

Zkoušky samotné probíhaly ve 
třech etapách a vylučovací metodou. 

Nejdříve se hodnotily domácí práce, 
kdo prošel, byl připuštěn ke tříden-
ním talentovým zkouškám a testům 
z dějin umění. První den se kreslily 
jen portréty, druhý den figura v ži-
votní velikosti a třetí den figurální 
kompozice.

Posledním sítem byl pohovor 
s profesorem na různá témata v ob-
lasti kultury, historie atd.

A tam se definitivně rozhodlo.

Byl někdo z tvojí rodiny také po-
dobně zaměřený?

Z vyprávění rodičů vím, že má ba-
bička z tátovy strany, coby švadlena, 
jezdila do Paříže zakreslovat z mód-
ních přehlídek modely. Maminčin 
táta, můj děda, zase navrhoval pro 
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továrnu porcelánové výrobky. Ji-
nak si můj „talent“ rodiče nedoved-
li vysvětlit.

Měli rodiče pochopení pro tvou 
volbu?

Rodiče patřili profesí mezi tech-
nickou inteligenci, nicméně mě pod-
porovali v mé zálibě, až do té doby, 
kdy zjistili, že svou volbu myslím 
vážně. Považovali uměleckou dráhu 
za krkolomné a nejisté zaměstnání.

Když se člověk podívá na tvoji tvor-
bu, nemůže si nevšimnout velkého 
záběru malířských technik, který-
mi disponuješ – olejomalba, pastel, 
akvarel, koláže, abstraktní mal-
ba, různé kombinované techniky 
atd. Byla jsi tak široce zaměřená 
už v průběhu studií, nebo jsi jed-
notlivé techniky přibírala postup-
ně během svého života?

Určitě v průběhu studia, života. 
Obsah si žádá formu, zjednodušeně 
řečeno. Pokud chcete naléhavě vyjá-
dřit myšlenku, můžete použít klacek 
a kreslit do písku, nebo sypat bagrem 
kamení na vozovku a vytvářet třeba 
plastický portrét.

Tzv. malování, kreslení atd. jsou 
klasické techniky, které je důležité 
ovládnout, řemeslo je nezbytné pro 
„um“. Avšak bez tvůrčího myšle-
ní není posunu, je to jen virtuozita.

Ohradila bych se k termínu „abs-
traktní malba“. Mé obrazy nejsou 
abstraktní, jsou možná transformo-
vané do formy, která je pro někoho 
abstraktní, pro mě je však námět 
téměř posvátnou záležitostí, plně 
respektovanou.

Jaká výtvarná technika je ti 
nejbližší?

Z  výtvarných technik dávám 
přednost brilanci olejové malby, 
mám ráda pastel, akvarel je sezón-

ní výzva a kombinované techniky 
velké vzrušení a zpestření práce.

Kdo jsou tví oblíbení autoři a proč?

Těch je celá řada, nežiji ve vzdu-
choprázdnu, ale v kontextu dějin 
lidské kultury, a tak kromě příkla-
dů z oblasti malířství, sochařství, ar-
chitektury na mě působí inspirativně 
hudba, literatura, osobní zkušenost, 
dění ve společnosti apod.

Mezi autory, kteří mě hluboce 
oslovili, patří například: raně re-
nesanční – Fra Angelico, svou pro-
stotou a humanismem, Diego Ve-
lázquez, Tizian – duševní hloubkou 
výrazu, modernitou výtvarného ru-
kopisu, malby, postimpresionisté – 
např. Vincent van Gogh, expresivi-
tou výrazu a barvitým rukopisem, 
Edvard Munch – psychologickým 
transferem, Antoni Tàpies – struk-
turálním naturalismem, Josef Ší-
ma – fenoménem světla, František 
Kupka – transformací námětu do 
výtvarného výrazu, Mark Rothko – 
monumentalitou, Kazimír Malevič 
– spiritualitou, atd., atd... Ten pro-
ces samozřejmě pokračuje...

Jak jsi prožívala dobu spojenou se 
svým studiem na pražské AVU?

Jako jedno z nejkrásnějších obdo-
bí svého života. Plné inspirativních 
impulzů ze strany jak profesorů, tak 
spolužáků, ale i kulturního klima 
Prahy – výstavy, hudební kluby, ne-
konečné diskuze o umění, životě.

Kdo tě umělecky inspiroval?

Nedá se říci, že to byla jedna oso-
ba, vjemů bylo hodně, spíš se různě 
přetavovaly, vyhodnocovaly, vstře-
bávaly a později inspirovaly.

Pocházíš z Prahy, dlouho jsi žila 
v severních Čechách. Jak jsi se ocit-
la v Buštěhradu?

Moji rodiče odešli za prací do se-
verních Čech. Tam jsem vyrůstala. 
Buštěhrad jsme si s mým mužem 
vyhlédli jako místo pro život, kde se 
nám líbilo a bylo poblíž Prahy, pra-
covně dostupné pro oba.

Kde nacházíš inspiraci pro svou 
tvorbu?

Inspirují mě místa, která mají pro 
mě hlubší výpověď, náboj, vnitřní 
expresivitu, jako například severní 
Čechy – Mostecko se svou krajinou 
drásanou průmyslem, vykořeněný-
mi dějinami. To samé jsem nacháze-
la i na Šumavě. Pálava mě oslovovala 
svou prehistorií nálezů a amorfní-
mi vápencovými útvary, ostrovy ve 
Švédsku svou existenciální nekoneč-
ností a koneckonců Kladensko in-
dustriální a rudimentální brutali-
tou. To samé platí i pro jiná témata.

Co pro tebe představuje možnost 
kreativně se vyjádřit?

Najít svůj vlastní výraz.

Věnuješ se ve své tvorbě i  por-
trétům. Vybíráš si modely sa-
ma, nebo je vytváříš na základě 
objednávky?

Tak i tak. Vybírám si modely, či 
pracuji na zakázce.

Portrét je velmi specifická disci-
plína. Zajímá mě jak klasický formát, 
tak i tzv. krajiny tváře, kde pracuji 
s monumentálním výřezem obličeje 
a ponořuji se do psychologie dotyč-
né osoby. Mám zajímavý zážitek. Po 
zhlédnutí výstavy mě oslovila man-
želská dvojice ze Švédska, která se 
na osud jednoho takového portrétu 
ptala. Nakonec si portrét pořídili, 
adoptovali do svého domova. Je to 
s podivem, protože to byl úplně cizí 
člověk, s pohnutým životem, navíc 
v osamění tragicky zemřel.
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Galina Fleischmannová, foto: M. Žitníková

Na čem teď pracuješ?
Nyní právě na portrétech.

Promítne se nějak naše překvapivá 
současnost do tvé budoucí tvorby?

Naše současnost je obecně mno-
hovrstevnatě překvapivá, současná 
epidemie se přidává k dalším nejis-
totám v našich životech. Bezpochy-
by poznamenává nás všechny a do 
tvorby se promítne zřejmě také.

Jaké plány máš na následující 
období?

Věnovat se své tvorbě a pedago-
gické práci a svým dalším zálibám.

Nyní se vše zkomplikovalo ko-
ronavirovou situací, výstavní ak-
tivity a plány se pozastavily. Jsem 
českou členkou Slovenské unie vý-
tvarných umělců a členkou spolku 
C + S na Slovensku. Líbí se mi, že 
Slováci jsou otevření EU a vyvíje-
jí v tomto směru více aktivit. Jsou 
rozjednány výstavy, ale projekty se 
upřesní, až se situace uvolní.

Jaké jsou tvé další záliby? Zbývá ti 
vůbec na něco čas?

Myslím si, že v životě, a v peda-
gogické práci zejména je důležitá 
psychická hygiena. Mám ráda po-
hyb v přírodě, jízdu na kole, plavá-
ní, turistiku, cestování, literaturu, 
hudbu, dobrý film.

Specifickým koníčkem je krea-
tivní gurmánství, baví mě zkou-
mat cizí kuchyně, připravovat si ko-
ření, byliny.

Jak se ti daří skloubit dohromady 
práci na tvých uměleckých projek-
tech a do toho se věnovat pedago-
gické činnosti, jak na Střední škole 
designu a řemesel, tak v naší ZUŠ, 
kde vedeš výtvarný obor?

Vše je o organizaci práce a také 
zkušenostmi v pedagogickém sek-
toru. Práce s dětmi napříč věkovým 
spektrem je zajímavá a obohacující. 
Malé děti mají v sobě bezprostřed-
nost a osobitost sdělení, kterou čas-
to s věkem ztrácejí. Starší děti jsou 
zajímavými partnery v komunika-
ci a hloubce prožívání. Pro mě je 
důležité, aby všichni pracovali rádi 
a tvůrčím způsobem a projevili svou 
neopakovatelnou individualitu. To 
jako hlavní podporuji. Vedle toho je 
důležité rozvíjet řemeslo a znát ději-
ny a souvislosti.

Jaké projekty plánuješ s dětmi z vý-
tvarného oddělení naší ZUŠ na nej-
bližší dobu?

Bezmála půl roku od jara pracuje-
me distančním způsobem. To poně-
kud mění i původní záměry, projek-
ty, či ony se mění vzhledem k situaci.

V současné době se účastníme 
dvou soutěží (které se zatím nezru-
šily), spolupracujeme s nakladatel-
stvím ohledně turistické mapy pro 
Kladensko a pracujeme na kalendá-
ři pro naši školu. Snad se zrealizu-
je. A připravujeme také pokorona-
virovou výstavu z domácích prací.

Situace je pro všechny náročná 
a děkuji všem rodičům za trpělivost 
a spolupráci.

Marcela Zilvarová
zástupce ředitele ZUŠ
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DiStanční výUka ve 4.B

4.B se v hodinách českého jazy-
ka momentálně věnuje části spí-
še zaměřené na literaturu a sloh. 
Proběhla čtenářská dílna, dílna 
psaní, četly se a  rozebíraly po-
hádky i bajky.

Děti se naučily psát inzerát. 
Úkolem bylo prodat hračku nebo 
věc, kterou nepotřebují, ale ně-
komu jinému ještě dobře poslou-
ží a udělá radost. Byly kolem to-
ho velké emoce. Děti byly velmi 
kreativní a práce hodně povedené.

Kromě inzerátu se děti učily 
psát i dopisy. První dopis mohl 
být o čemkoliv, musel ale být bez 
pravopisných chyb. Téma druhého 
dopisu bylo však již určeno a byla 
jím „distanční výuka“.

Vznikly zajímavé dopisy a pro 
nás pedagogy skvělá zpětná vazba, 
protože děti byly upřímné.

Losováním jsme vybrali čtyři 
dopisy, které uveřejníme. Jak te-
dy vidí distanční výuku žáci 4.B?

Dobrý den, paní učitelko,
naše online výuka začíná každý den 
v 8:30 až na středu, to nám začíná 
v 7:55. Nejvíc mě baví výtvarná vý-
chova a český jazyk. A líbí se mi, 
když Renča čte Emušáky.

Jsem ráda, že vidím svoji třídu 
aspoň přes počítač. A po vyučování 
si ještě povídáme.

Těším se, až vás všechny uvidím 
ve škole.

Monika Udržalová

Milí čtenáři,
chtěl bych vám napsat, jak vidím 
distanční výuku já.

Moc se mi to takhle líbí, hlavně 
proto, že nemusím brzy vstávat. A ta-
ké rád pracuju s počítačem. Hlavně 
mě baví quizy.

Netěším se, že budeme muset mít 
ve škole roušky.

S pozdravem Antonín, IV. B

Ahoj všem!
Naše distanční výuka v  naší IV. 
B začíná od 8:30 a končí ve 12:30.  
 

Paní učitelka Marianna s naší Renčou 
se nám snaží naše vyučování vylepšit 
a moc nás nezatěžovat úkoly.

Bereme to někdy formou hry, a to 
mě baví.

A někdy je to zase dlouhé koukání 
do počítače.

Ráda bych se vrátila už do školy 
mezi kamarády.

Ahoj, vaše Viki

Paní učitelko,
online výuka mi vyhovuje. A  to 
hned z několika důvodů. Ráno se 
nemusím honit. Mám pocit, že se 
toho naučím víc než ve škole. Mo-
ji spolužáci se nemohou prát (to mi 
vždy vadilo).

Samozřejmě to má i nějaké sla-
bé stránky. U počítače sedíme hod-
ně dlouho. Trošku se mi stýská po 
kamarádech.

To je vše. Online výuka má svoje 
plus i mínus.

Mějte se krásně, paní učitelko, 
Alena Dostálová

Žáci místní 4.B

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A  B U ŠT Ě H R A D

PoDzimní tvoření

Už se zase učíme z domova. Ten-
tokrát jsme do toho naskočili bez 
problémů a navázali na jarní výu-
ku. Ve druhé třídě máme toho uče-
ní již více a sedíme tím pádem u po-
čítače déle. 

Abychom u  počítače neseděli 
stále, využili jsme krásných a ba-
revných podzimních dnů ke krea-
tivnímu tvoření. Úkol nás všech-
ny vyhnal do přírody, kde je nyní 
moc krásně. Děti vytvářely podzim-
ní mandaly. Skládaly je z toho, co 
venku našly. Tak například – houby, 
peříčka, spousta šnečích ulit, větve, 
šišky, šípky, listy, jehličí, kamínky, 

Fotili všichni rodiče z 2.A a zpracovaly Dana Odvárková a Jitka Ulrichová
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písek… ani to všechno nevyjmenuji. 
Rodiče ty nádherné mandaly vy-

fotili a fotky mi nasdíleli. Samot-
nou mě překvapila (i když vím, ja-

ké mám šikulky) nádhera, kterou 
jsem na fotografiích viděla. Man-
daly jsou tak krásné a plné barev 
podzimní přírody, že se o to mu-

sím podělit a udělat radost i ostat-
ním v Buštěhradě. 

Dana Odvárková
Učitelka 2.A

Pelíšek v DoBě koronavirové

Mohlo by se zdát, že díky říjno-
vým vládním opatřením upadl Pelí-
šek do předčasného zimního spánku, 
opak je ale pravdou. I přes zavřené 
dveře jsme nelenili, propojili se on-
line a neustále vymýšlíme a ladíme 
aktivity včetně programu, který se 
hodí pro tuto nelehkou dobu. Na-
ším cílem je být i za této situace stá-
le aktivní, bereme to jako závazek 
vůči všem našim členům, kteří jsou 
nám po celý rok věrní, a my jim za 
to děkujeme. 

Změna vedení

V pondělí 5. října proběhla onli-
ne členská schůze, která si dala za cíl 
odhlasovat nové vedení našeho ro-
dinného centra. Předsedkyně Dana 
Knoppová a členka výboru Daniela 
Cvachová se po rodičovské dovole-
né vrací zpět do práce, proto se roz-
hodly uvolnit svá místa někomu, kdo 
bude mít na Pelíšek více času. S Pe-
líškem rády zůstanou nadále v kon-
taktu. Novou předsedkyní RC Pelí-
šek je Karolina Mohamed. Karolina 
je na rodičovské dovolené s 16mě-
síční holčičkou. V Buštěhradě byd-
lí poměrně nově, proto se obě holky 
těší, že poznají nové přátele. Karo-
lina má velké zkušenosti s adminis-
trativou a financemi, což se jí bude 
v této funkci hodit. Ráda by roz-
šířila aktivity Pelíšku třeba o nové 
kroužky, pokud to situace ohledně 
covid-19 dovolí. Danielu Cvachovou 
v její funkci střídá Soňa Neusserová. 
Soňa má tři děti a čtvrté na cestě. Už 
v minulém roce byla aktivní členkou 
týmu Pelíšku, podílí se na Pelíško-
hraní a pátečním Tvoření pro rodiče 
s dětmi. Ve výboru bude zastupovat 

rodiče s malými dětmi, kterým má 
Pelíšek sloužit především. Pro obě 
nové členky výboru hlasovala onli-
ne nadpoloviční většina všech členů 
Pelíšku. Ve výboru Pelíšku nadále 
zůstávají Monika Marvanová, Kat-
ka Jirkovská a Michal Hodan.

Aktuální fungování a co plánujeme?

Kvůli aktuální nepříznivé situa-
ci jsme byli nuceni zrušit oblíbený 
Strašidelný rej a pomalu se rozplý-
vá i vidina tradiční Mikulášské coby 
hromadné akce. Vše budeme tvořit 
tzv. za pochodu tak, jak to bude mož-
né a bezpečné. Co se ovšem poved-
lo alespoň trošku nahradit je Svato-
martinský průvod. Letos bohužel ne 
v té klasické podobě, jak ho všichni 
znáte, ale bezkontaktně ve spoluprá-
ci s divadlem KiX. Sv. Martin v po-

dání Jirky Žitníka a jeho družina se 
projeli pod okny těch, kteří nahlási-
li svou adresu a dali do oken světýl-
ko. Pro děti, a doufáme, že i pro do-
spělé to byl určitě nádherný zážitek, 
který se v těchto časech jen tak ne-
vidí. Věříme, že na „průvod“ z roku 
2020 budeme všichni dlouho vzpo-
mínat a sv. Martinovi ještě jednou 
děkujeme za jeho výdrž a spoustu 
milých slov.

Po velkém úspěchu jarní Korona-
výzvy, což je námi vymyšlený pro-
středek určený ke zkrácení dlouhé 
chvíle s dětmi neboli plno nápadů 
na trávení volného času doma/v blíz-
kosti vašeho bydliště, jsme spustili 
výzvu s číslem 2. Přibližně třikrát 
týdně na naší FB stránce zveřejňuje-
me úkol či aktivitu primárně zamě-
řenou na děti, které ještě nechodí do 
školky, a které je podle našeho ná-

RC Pelíšek – Pořadatel akce Korona podzim - dýně
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zoru nyní docela těžké zabavit. Pro 
zapojení se do výzvy stačí nahrávat 
fotografie splněných úkolů k jed-
notlivým facebookovým příspěv-
kům, po jejím skončení odměníme 
nejaktivnější děti a rodiče drobnou 
odměnou. K výzvě je možné se při-
dat kdykoliv, i zpětně, a plnit klidně 
jen to, co vás zaujme.

Současně s Koronavýzvou rozjíž-
díme v naší FB skupině, kterou na-
jdete pod názvem „Buštěhradský Pe-
líšek: členové a příznivci“ aktivitu 
Cestopis mladého objevitele, v rám-
ci nějž budou maminky a tatínci ob-
jevovat svět očima svých nejmen-
ších dítek. Vyfoťte to, co vaše ratolest 
zrovna objevila, pozorujte, co a jak 
přitom říká, poté to přeložte světu 
a následně nasdílejte do naší skupi-
ny. Tato FB skupina je soukromého 
charakteru, to znamená, že všechny 
zveřejněné příspěvky vidí jen členové 
této skupiny, ne široká veřejnost. Po-
těší nás, pokud tento cestopis pomů-
že maminkám a tatínkům vzájem-
ně se inspirovat, případně se i mezi 
sebou nenásilnou formou seznámit.

V době vydání tohoto čísla Bu-
štěhradského zpravodaje již pobě-
ží námi chystané rozptýlení do po-
chmurných dnů, které jsme nazvali 
Pelíškokešky. Pojali jsme je jako zá 

 
bavnou trasu skrze Buštěhrad a Lidi-
ce na několik etap s předem připra-
venými stanovišti plnými hádanek 
a nejrůznějších úkolů pro děti všech 
věkových kategorií. Trasu bude mož-
né procházet kdykoliv po celou do-
bu jejího fungování, 1. okruh bude 
v provozu od soboty 14. 11. po celé 
dva týdny. Za každý splněný úkol si 
děti do své hrací karty nalepí samo-
lepku z plastové krabičky, kterou ob-
jeví v rámci prvního stanoviště na 
hřišti u Pelíšku (muzeum Oty Pavla). 
Po splnění všech úkolů a nasdílení 
13 jimi pořízených fotografií do pří-
slušných FB skupin (návod na hrací 
kartě) si děti budou moci vyzved-

nout odměnu v obchůdku Vyvo-
něnej sekáč (Kladenská 354, Buště- 
hrad) od pondělí do pátku v čase od 
14:00 do 17:00. Tuto aktivitu připra-
vujeme společně s MC Lidičky Lidi-
ce, díky čemuž si budete moci projít 
trasu i po Lidicích. V prosinci chce-
me mimo jiné vypustit překvapení 
s dobrými skutky.

Protože jsme byli nuceni dočas-
ně pozastavit všechny naše jazykové 
kurzy i zajímavé přednášky, rozhodli 
jsme se alespoň něco vrátit v online 
formě. Ve spolupráci s naší lektor-
kou Annou Faller pořádáme online 
lekce angličtiny pro děti, prozatím 
smíšenou skupinku úplných začá-
tečníků a dětí, které již mají s jazy-
kem mírnou zkušenost. V případě 
zájmu o online angličtinu a pro ví-
ce informací nás kontaktujte pro-
střednictvím Facebooku do zpráv. 
V polovině listopadu jsme uspořá-
dali i online přednášku s psycholož-
kou Mgr. Anitou Michajlukovou na 
téma „Jak zvládat stres v karanténě“ 
a jak se v této divnodobě nezbláznit. 

Pro bližší informace o všech chys-
taných akcích a novinkách sledujte 
naše FB stránky, kde vystupujeme ja-
ko „Rodinné centrum Buštěhradský 
pelíšek“ nebo buštěhradské nástěn-
ky, kam toto všechno vyvěšujeme.

RC Pelíšek a Divadlo KiX, Svatý Martin na bílém koni, foto: M. Žitníková

RC Pelíšek a Divadlo KiX, Svatý Martin se svou družinou, foto: M. Žitníková
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Naše vize pro rok 2021
Asi jako spousta podnikatelských 
a nepodnikatelských subjektů bu-
deme i my na konci roku bilancovat 
nad tím, jak moc se tyto měsíce dí-
ky covid-19 nevyvedly podle našich 
představ. Jsou věci, které se ovlivnit 
nedají, ale ani to Pelíšek v jeho další 
činnosti nezastaví. Prozatím to tedy 
vypadá, že v závislosti na aktuální 
situaci budeme možná muset naši 
vizi pro příští rok trochu pozměnit. 
Ač nechceme dělat moc online věcí, 

i tak zřejmě bude potřeba v osobním 
spojení trošku zbrzdit. Minimálně 
do doby, než se svět vrátí k normá-
lu. Rádi bychom dočasně upřednost-
nili venkovní akce s dobrovolnou, 
jednotlivou nebo postupnou účastí 
po rodinách a jakmile to půjde, při-
pravíme hromadné akce, kterých byl 
v letošním roce nedostatek, s důra-
zem na vaše bezpečí. Pomocí anket, 
jež budeme postupně na Facebooku 
zveřejňovat, chceme zjistit, co vám 
nyní chybí, jakou formu kontaktu 

upřednostňujete, nebo co vás zajímá 
a v Pelíšku to nenacházíte. Od roku 
2021 máme v plánu rozběhnout co 
nejvíc kroužků, opět s důrazem na 
bezpečí všech účastníků.

Děkujeme všem členům i široké 
veřejnosti za veškerou dosavadní pří-
zeň a podporu, pro bližší informa-
ce nás sledujte na našich sociálních 
sítích, kde jsme nejaktivnější, či na 
webu www.rcpelisek.cz. 

Pavla Kubíková,  
za RC Pelíšek Buštěhrad

ohléDnUtí za „haSičSkým“ rokem 2020
Za rokem 2020 zřejmě moc li-

dem smutno nebude. Pro nás, bu-
štěhradské hasiče, ale kromě dvou 
nouzových stavů, ekonomické ne-
jistoty a všudypřítomných omezení 
přinesl i něco pozitivního – byl to 
rok, kdy se začala znovu psát his-
torie dobrovolné požární ochrany 
našeho města. Byl to půlrok plný 
překotného dění, během kterého 
se nám podařilo v krátkém čase 
sehnat techniku, vycvičit naše čle-
ny, ale hlavně navázat pevná přá-
telství a stmelit se ve skutečný tým. 
Dovolte nám uplynulých pár měsí-
ců krátce zrekapitulovat.

Myšlenka pokusit se vzkřísit bu-
štěhradské dobrovolné hasiče padla 
mezi řečí někdy na konci dubna.  
6. května si tříčlenný tým – Tomáš 
Hofman, David Zabilka, Tomáš Cáp 
– vytkl za cíl připravit plán na za-
ložení a rozvoj dobrovolné jednot-
ky požární ochrany (legislativa užívá 
termín JSDH, jednotka Sboru dobro-
volných hasičů), představit jej zastu-
pitelstvu a pokusit se jej prosadit. 27. 
května jsme byli přítomni na zase-
dání zastupitelstva, kde byl skutečně 
schválen záměr jednotku zřídit. A po 
necelém měsíci, 24. června, nová bu-
štěhradská dobrovolná hasičská jed-
notka dalším hlasováním zastupitel-

stva skutečně vznikla. Mezitím jsme 
se ovšem z původní trojice rozrostli 
na zhruba 20 členů.

Ty skutečně zásadní věci se ale 
začaly dít potom. Záhy po založení 
jednotky jsme zahájili tzv. základ-
ní odbornou přípravu, kterou musí 
projít každý zájemce o službu v dob-
rovolné hasičské jednotce. Jedná se 
o kurz v délce 40 hodin, jehož osno-
va zahrnuje teoretickou i praktickou 
výuku legislativy, zdravovědy, radio-
komunikace, požární taktiky a dal-
ších důležitých témat. To všechno 
bylo třeba stihnout do konce roku, 
abychom mohli od 1. 1. 2021 zahá-
jit výjezdovou činnost a začít plnit 
roli místní jednotky pro naše město 
podle poplachového plánu.

Aby k tomu ale mohlo dojít, muse-
li jsme nejprve pro jednotku sehnat 
vozidla a vybavení. Tady je namístě 
připomenout, že naše původní před-
stava počítala s tím, že jednotka bu-
de nejméně první rok své existence 
vybavena pouze Felicií s požárním 
přívěsem a přenosnou motorovou 
stříkačkou – na víc zkrátka nezbý-
valy peníze. Začaly se ale dít neu-
věřitelné věci. Ozvali se nám hasiči 
z Brandýska s tím, že nám věnují ha-
dice a hasicí přístroje. Následně nám 
zavolali kolegové z Braškova. Pak 
ze Středokluk... a potom z Unhoš-

tě, Úholiček, Rudné, Žiliny. Během 
dvou měsíců jsme tak měli díky na-
šim kamarádům z okolních jedno-
tek pohromadě většinu všeho, co 
jsme potřebovali. A zadařilo se nám 
i s technikou – během krátké doby 
jsme sehnali sice starou, nicméně 
funkční techniku v podobě cister-
ny a požární plošiny na podvozcích 
Škoda 706, Avii A30 coby dopravní 
automobil a Škodu Felicii jako veli-
telské vozidlo. To vše bezúplatným 
převodem, nebo jen za symbolic-
ké částky.

Významným dnem pro nás byl 22. 
srpen, kdy jsme uspořádali naši prv-
ní akci pro veřejnost, pojmenovanou 
Odpoledne s IZS a buštěhradskými 
hasiči. Naše pozvání přijali a akce 
se zúčastnili kamarádi z dobrovol-
ných hasičských jednotek z okolí, 
příslušníci Policie České republiky 
a členové Asociace dobrovolných 
záchranářů ČR. Všichni společně 
jsme předvedli techniku a vybave-
ní na statické ukázce i v akci a od-
pověděli na stovky zvídavých otázek 
dětí i dospělých. Stejně tak jsme mě-
li v následujících týdnech možnost 
předvést naši techniku na několika 
akcích pořádaných okolními sbory 
– namátkou ve Stehelčevsi, Ořechu 
či Nebušicích.

Oproti všem předpokladům jsme 
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Sbírka Diakonie, za MO ČČK Zdeňka Doležalová, sedící za hromadou věcí, foto: JP

Část techniky jednotky stále parkuje pod širým nebem, foto: T. Cáp

se s velkým předstihem zapojili už 
letos i do výjezdové činnosti: do 
dnešního dne jsme absolvovali 15 
výjezdů k různým druhům událos-
tí: vykládce ochranných pomůcek 
pro kladenskou nemocnici, likvi-
daci vosího hnízda, čerpání vody ze 
zatopeného sklepa i k požáru. Na-
posledy jsme zlikvidovali prasklý 
strom, který po poškození projíž-
dějícím kamionem hrozil pádem.

Jednotka toho tedy v krátké do-
bě dokázala víc než dost. A to i přes 
řadu omezení, která pro nás zname-
nají stále ještě hodně provizorní zá-
zemí, jež máme k dispozici – většina 
naší techniky stojí stále venku. Ze-
jména teď, kdy se teploty pohybují 
kolem nuly a občas už i pod ní, se 
proto i běžná údržba techniky stává 
fyzicky značně náročnou činností.

Co říci závěrem? Navzdory do-
časným komplikacím svedl zájem 
o společnou práci v jednotce během 

letošního roku dohromady partu 
skvělých lidí, kteří se velmi rychle 
naučili spolu trávit čas, učit se, pra-
covat a pomáhat. A stále hledáme 

nové členy. Příští rok mezi námi rá-
di přivítáme i vás!

Tomáš Cáp
zástupce velitele JSDH Buštěhrad

PoDzimní SBírka Pro Diakonii BroUmov

Zástupci místní organizace ČČK 
hodně zvažovali, zda i za stávají-
cích mimořádných opatření uspo-
řádat tradiční sbírku pro potřebné 
ve spolupráci s Diakonií Broumov. 
Z jedné strany nás někteří lidé od té 
myšlenky zrazovali, ale mnohem víc 

bylo těch, kdo se ptali na to, kdy zas 
bude. Zvážili jsme i fakt, že při pře-
dání věcí se dárci ve spolkové míst-
nosti v přízemí zámku zdrží kratší 
dobu, než tomu bylo např. při ne-
dávných říjnových volbách. A tak 
se za dodržení hygienických a epi-

demiologických podmínek sbírka 
konala. Zejména díky naší obětavé 
předsedkyni paní Zdeňce Doleža-
lové, která zde strávila téměř celý 
pátek a ještě sobotu 6. a 7. 11. 2020 
při přebírání toho, co už někteří 
nepotřebují, ale jiným ještě může 
sloužit. Oblečení, které v Diakonii 
v Broumově nepoužijí tak jak je, se 
v rukách zaměstnanců chráněné 
dílny změní například ve tkané ko-
berečky nebo v jiné výrobky k dal-
šímu použití.

A tak byla nakonec naše Zdenič-
ka zavalená stovkami pytlů a kra-
bic, jak vidíte názorně na fotogra-
fii. Děkujeme jí za její čas, obětavost 
a trpělivost. 

Poděkování patří i kolegyním 
a kolegům z Technických služeb 
a Pavlovi Vavruškovi, kteří nalo-
žili jeden a půl nákladního prosto-
ru v dodávce, která z Diakonie pro 
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Rozbitá lavička v Ořešíně

S P O RT

věci byla vyslána. Kdo jste tentokrát 
nezvládli věci pro sbírku připravit, 
vězte, že další sbírka se bude konat 

v některém z jarních měsíců příštího 
roku. Včas vás budeme o termínu in-
formovat – v Buštěhradském zpravo-

daji, na vývěskách města i prostřed-
nictvím informačního mailu MěÚ.

ZV

Sk BUštěhraD – FotBal

Ve sportovním areálu SK Buš-
těhrad opět zavládl klid. Všechny 
fotbalové soutěže, jak mládeže, tak 
dospělých, byly v polovině října vi-
nou Covidu-19 přerušeny. Momen-
tálně není jasné, jak soutěže sezó-
ny 2020–2021 dopadnou. Jednou 
z variant je, že by se všechny zá-
pasy dohrály na jaře, ale to je má-
lo pravděpodobné. Tak tedy nebu-
deme předbíhat a počkáme, jak se 
situace vyvine. Buštěhradské áčko 
má zatím za sebou 7 mistrovských 
utkání, z nichž 3 zápasy vyhrálo a 4 
zápasy prohrálo. Buštěhrad má 7 
bodů a skóre 10:23 a průběžně se 

umisťuje na 11. místě se ztrátou 
4 bodů na čtvrtý Slavoj Pozdeň. 
Tabulka je tedy velmi vyrovnaná. 
V areálu proběhly v rámci možnos-
tí pouze nejdůležitější údržbářské 
práce. Shrabal se podzimní příděl 
spadaného listí, ale hlavně jsme 
dodělali nové střídačky pro hráče, 
které byly financovány z dotace ze 
Středočeského kraje a musely být 
do konce roku hotové. Hlavní hrací 
plocha je vzhledem k situaci a k te-
rénu uzavřena! Areál však úpl-
ně mrtvý není. Využívají ho běž-
ci, kteří si potřebují v otevřeném 
prostranství zasportovat. A také 

tréninkové hřiště využívají k po-
hybu na čerstvém vzduchu rodin-
ní příslušníci, když si ve skupince 
po dvou či třech zakopou s míčem 
na malou branku. Doufejme, že se 
tento výjimečný stav zanedlouho 
změní a budeme opět moci spor-
tovní areál plně využívat, tak jak 
jsme byli zvyklí. Věřím, že vznik-
lou situaci společně brzy zvládne-
me. Za SK Buštěhrad přeji všem 
pevné zdraví a šťastné prožití vá-
nočních svátků. A ať nás síla pro-
vází. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Aleš Šturm

C O  N OV É H O  V  B U Š I
V Ořešíně u dětského hřiště sto-

jí altán.  Je často využíván, a to nejen 
rodiči dětí hrajících si na hřišti. Je ne-
pochopitelné, proč někdo musel zničit 

lavičku v něm. MěÚ dostal fotografii 
zničené lavičky…
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Poslední strana dokumentu, SOA, Kladno

archivní nález

Historie začíná oka-
mžikem, který právě 
uplynul, a čím dále ča-
sem plujeme, tím více 
musíme spoléhat na pí-
semné dokumenty. Ar-
chivy jsou nádherným 
nalezištěm zajímavých 
informací, a  byť ne 
každý nález musí dá-
vat badateli smysl, ob-
čas při pátrání nalez-
nete naprosto nečekané 
písemnosti.

Mně se to poštěsti-
lo při pátrání po histo-
rii SDH Buštěhrad, kdy 
jsem se dostal ke slož-
ce buštěhradských do-
kumentů z  válečných 
let. Jednou z listin, kte-
ré jsem nalezl, je před-
pis zvaný „Úprava po-
užívání autobusů ČMD 
a železnic Židy v Protek-
torátě Čachy a Morava“ 
(přepsáno včetně chyby). 
Nechci zde popisovat ce-
lý tento dokument. To, 
co zde považuji za zce-
la zásadní důkaz zrůd-
nosti tehdejší doby, to 
bylo do posledního de-
tailu dotažené ponížení 
buštěhradských osob ži-
dovského původu, kte-
ré se musely osobně do-
stavit na úřad a stvrdit 
podpisem, že ho berou 
na vědomí.

Zde stojí, že tento 
předpis přečetli: Elza 
Šebková, provdaná dcera Otto 
Löwyho (druhý podpis). Další je 
rodina Popperových – Lev Popper 
(Leo, otec Oty, později Pavla), Ot-
to Popper (Leův bratr, bankovní 
úředník) a  jejich rodiče Malvína 
(zemřela v koncentračním táboře) 
a Ferdinand (do transportu nena-

stoupil, již předtím byl umístěn do 
Hagiboru v Praze, kde zemřel). Dě-
kuji kronikářovi města Buštěhradu 
Jaroslavu Perglovi za detailní popis 
podepsaných osob. Podle záznamů 
kronikáře bylo kladenským transpor-
tem 26. 2. 1942 deportováno 9 obča-
nů Buštěhradu (beze jmen), z nichž 

se nevrátilo 6.
Nehledejme v dokumentu sen-

zační odhalení, to není účelem zve-
řejnění tohoto nálezu. Dívejme se na 
něj jako na svědectví o strašné době, 
kdy „špatný“ původ nebo vyznání 
mohly znamenat rozsudek smrti.

Led
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Šárka Procházková, 
ředitelka nadace Dobrý anděl

v BUštěhraDU Pomáhá 43 DoBrých anDělů

Rádi bychom Vám touto cestou 
velmi poděkovali za projevenou dů-
věru a pomoc, kterou jste v tomto 
roce poskytli rodinám s dětmi, jež 
se vlivem vážné nemoci dostaly do 
těžké situace. Velmi si toho vážíme!

S přáním pevného zdraví a pří-
jemných nadcházejících svátků, 

 Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

 
Chcete-li i  Vy pomoci rodinám, 
do jejichž osudu zasáhla vážná ne-
moc, stačí se stát Dobrým andělem.  
Zaregistrujte se na www.dobryandel.
cz a zvolte libovolnou výši příspěv-

ku. Váš finanční dar umožní těmto 
rodinám snadněji zvládat těžkou si-
tuaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte 
konkrétní příběhy rodin, kterým po-
máháte a kterým jsou Vaše příspěv-
ky odeslány do posledního haléře.  
Děkujeme!

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

tUriStické aktivity měSta BUštěhraDU

V  Buštěhradském zpravoda-
ji č. 10 jsem narazil na informaci 
z  infocentra, že Buštěhrad nemá 
co ukazovat. Turistické aktivity 
jsou objekty, hrady, zámky, kos-
tely, kaple, tvrze, muzea, histo-
rické budovy apod. Dále jsou to 
skály, vodní plochy, slavní rodá-
ci a obyvatelé, vyhlídková místa, 
filmová místa, parky a podzemní 
prostory. Nevím, pod čím si autor-
ka článku představuje turistickou 
aktivitu. Mimo skal nám nechybí 
nic. Ze starého hradu se zachova-
lo dost objektů, které jsou dobře 
popsány na stezce historie Buš-
těhradu. Její kvalitu ocenil i pro-
fesor Tomáš Durdík, který spolu 
s panem Juřinou a paní Stolzovou 
průzkum hradu prováděl. Na je-
ho přednášce o hradu mimo jiné 
uvedl i  to, že buštěhradský hrad 
byl jedním z nejrozlehlejších hra-
dů ve středních Čechách. Stačí si 
tedy tuto stezku projít. Máme i zá-
mek, jehož oprava bude jistě ná-
ročná, ale bude dále pokračovat. 

Zatím se v opravené části nachází 
městský úřad, knihovna a kavár-
na s  infocentrem. Od roku 1830 
do roku 1832 zde bydlel Joachim 
Barrande, slavný geolog, kterému 
rakouský císař poskytl na buště- 
hradském zámku azyl. A když jsme 
u významných osobností, můžeme 
jmenovat i geologa Karla Žeberu, 
buštěhradského rodáka, ředitele 
geologického ústavu, Otu Pavla, 
který se do Buštěhradu přistěhoval 
jako malý chlapec. Jeho jménem je 
také nazváno buštěhradské muze-
um. Dále jsou to kněz František 
Kohlíček, který je zde i pochován, 
Karel Václav Vacek, první ředitel 
buštěhradské hudební školy a za-
kladatel pěveckého sboru Buště- 
hrad, Václav Černý, významný 
těžař (pamětní deska na domě čís-
lo 65 na Palackého náměstí by-
la osazena v r. 2017) a rodák Jiří 
Krampol. Ale vraťme se ještě k ob-
jektům. V blízkosti zámku je klasi-
cistní kostel Povýšení svatého Kří-
že (původně zámecká kaple), raně 

barokní budova základní umělec-
ké školy (nachází se na ní pamět-
ní deska Oty Pavla, která byla pů-
vodně na domě č. 54, kde Popprovi 
bydleli), morový a toskánský sloup, 
pivovar, který byl jedním z prv-
ních pivovarů v Čechách. Již v ro-
ce 1497 se v něm mohlo vařit pi-
vo. Barokně byl přestaven v r 1633 
Anselmem Luragem. Jeho činnost 
byla ukončena v r. 1967. Raritou 
je střecha východní budovy, která 
má tvar obráceného lodního tru-
pu. Dalšími památkami jsou kaple 
svaté Maří Magdalény na Náměstí, 
vysvěcená opět v říjnu 2019, kaple 
svatého Prokopa z roku 1898 v Pro-
kopově ulici a  tři kapličky: svaté 
Anny, svatého Salvátora a Nejsvě-
tější Trojice. V Buštěhradě máme 
dva rybníky. Starý rybník sloužil 
pivovaru, řezal se z něho led, který 
se pak dopravoval do pivovarské-
ho sklepa. Tento rybník proslavil 
i Ota Pavel v povídce „Můžou tě 
i zabít“ a „Kapři pro wehrmacht“, 
která byla i zfilmována r. 1975 Kar-
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lem Smyczkem. Nedílnou částí tu-
ristických aktivit jsou vyhlídková 
místa. Buštěhrad má tu výhodu, že 
máme vyhlídkové místo uprostřed 
města a nemusíme nikam šplhat. 
Z ulice Starý hrad nad domem čís-
lo 28 nad schody můžeme na se-
veru vidět poslední kopec České-
ho Středohoří Sedlo (Milešovka 
a Lovoš jsou schovány za haldou) 
a vlevo vedle něho vysílač Buko-
vou horu, dále Říp vzdálený ne-
celých 30 km, Vlhošť a severový-
chodním směrem Bezděz, Ještěd 
(vzdálený téměř 90 km), mělnický 
zámek a vedle něho věž mělnického 
kostela sv. Petra a Pavla a ještě více 
vpravo rotundu sv. Petra a Pavla na 
Budči. Nejvzdálenější místa (Buko-
vá hora a Ještěd) jsou vidět pouze 

při dobré viditelnosti. Z filmových 
míst jsem osobně viděl procházet 
se Karla Rodena po hrázi Nové-
ho rybníka ve scéně z filmu Oběti 
a vrazi z roku 2000. Z poslední do-
by to byla scéna z německého fil-
mu Píseček, která se odehrávala ve 
Švermově ulici před naším domem. 
Filmových míst je u nás jistě vel-
ké množství (obec Višňová si udě-
lala stezku z natáčení Chalupářů). 
Park pod zámkem je v současné 
době velice dobře upraven a může 
sloužit k hezké procházce zejmé-
na při propojení s návštěvou par-
ku na Ořešíně. Park před zámkem 
zatím na úpravu čeká. Dříve v něm 
byla kašna, která byla zásobována 
vodou z Limburny (betonová stu-
dánka pod bývalou Poldovkou). 

O podzemí u kapličky jsem již psal 
(jedná se o sedm prostor s celkovou 
plochou rozlohy fotbalového hřiš-
tě a zavalený počátek chodby, kte-
rá by měla vést k Okoři), podklady 
by měly být i v  infocentru. Z pa-
mátek v nejbližším okolí je třeba 
jmenovat kostel Narození sv. Jana 
Křtitele, naleziště žraločích zubů 
před Vrapicemi, hradiště Homol-
ka ve Stehelčevsi z doby středního 
eneolitu (jediné hradiště, které by-
lo kompletně archeologicky pro-
zkoumáno), Kovářské údolí, hrad 
Okoř a  jižně od Buštěhradu obec 
Lidice s památníkem.

Pavel Mikšovic

haloween v BUštěhraDě Si Děti Užily

Mnoho dětí se zúčastnilo  
haloweenské akce, na jejímž začát-
ku byla výzva k jejímu uspořádání 
na Facebooku. Nezúčastnila jsem 
se jí. Ale pro ty, kdo Facebook ne-
mají, pro zajímavost přidávám, co 
se na sociální síti mimo jiné k této 
akci objevilo. 
Dále z Facebooku:

Letošní rok akcím v uzavřených 
prostorech bohužel nepřeje. Roz-
hodli jsme se tedy s rodinou na-
zdobit náš dům na Halloween, tj. 
sobotu 31. 10., bydlíme u vchodu 
do zámeckého parku. Tímto v du-
chu halloweenských pravidel ozna-
mujeme, že kdo z dětí půjde kolem 
v halloweenském kostýmu, bude 
odměněn sladkostí. Scary DJ bu-
de na místě a malé pohoštění také. 
Přidáte se někdo další, aby trasa pro 
děti byla delší a zajímavější? Samo-
zřejmě trick or treat procházka se 
nevylučuje s případným strašidel-
ným rejem, naopak čím více, tím 
lépe. (píše paní Marcela Aguerbi 

Daherová, dále jen MAD)
Zde ještě upřesňující info: „Ko-

ledování (trick-or-treating) je hal-
loweenský zvyk pro děti v mno-
ha zemích světa. Děti v kostýmech 
chodí od domu k domu a prosí o ko-
ledu, jako jsou sladkosti (nebo v ně-
kterých kulturách peníze), tím, že 
řeknou „Trick or treat“. „Trick“ je 
(obvykle lichá) výhrůžka, že pokud 
koledníci nic nedostanou, vyvedou 
vlastníkům domu nějakou neple-
chu. Pokud si však dotyčný něco 
takového nepřeje, má druhou mož-
nost, „treat“, 
tedy dát ko-
ledníkům ně-
jaký dárek, 
sladkost nebo 
jinou dobrotu. 
Koledovat se 
obvykle chodí 
během 31. říj-
na večer. Ně-
kteří lidé dáva-
jí dětem vědět, 
že jsou ochot-

ní jim dát nějakou koledu, tím, že 
vyzdobí svůj dům halloweenskou 
dekorací. Jiní zase jednoduše ne-
chávají koledu na verandě.“

Za Pelíšek hlásím, že se plánu-
je venkovní strašidelný rej. Takže 
bude super, když děti budou moct 
masky pak využít i při následném 
koledování…

MAD: Super, super, hlavně aby 
domácnosti byly připravené… mys-
lím, že letos to bude buštěhradské 
halloweenské „poprvé“.

Jeden z ozdobených domů v Buštěhradu, foto: Yuliya Kucheriavenko
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Danča Cwachojc :
Ještě mě napadlo, když se tady chce 
do koledování zapojit více domác-
ností, možná by mohla vzniknout 
pro děti nějaká mapka, kam mo-
hou jít.

MAD: Přikládám mapu pro ko-
ledníky, aby věděli, u kterých domů 
najdou sladké odměny, pokud při-
jdou v kostýmech. Je to celkem 13 
míst, která se doposud přihlásila, 
ale třeba se další ještě spontán-
ně přidají. Dle ohlasů to vypa-
dá, že většina chce jít spíš kole-
dovat. Takže zítra od 16.00 hod. 
do vyčerpání zásob… TRICK 
or TREAT?!? Koledu, nebo ně-
co vyvedu! 

Děkuji velice všem, kdo po-
mohli vytvořit trasu pro koled-
níky, včetně Vinotéky Sýpka.

Speciální dík patří Micha-
lu Fialovi za vytvoření mapy.

…ještě pro doplnění 
k historii:

…Halloween se dostal do 
Ameriky (stejně jako větši-
na obyvatel, mimochodem) 
z Evropy.

Přivezli ho irští přistěhoval-
ci. A vzešel tento svátek jednak 
z keltského Samhainu…

Ale také je inspirován slovan-
ským pohanským svátkem bohy-
ně Mary (bohyně smrti a podsvě-
tí) a rovněž bohyně Makoši, bohyně 
lidských osudů a patronce rodin 
s dětmi. Oba tyto svátky se slavi-
ly přibližně v tuto dobu (s menším 
odstupem) a tradice byly podobné 
těm, co má Halloween. 

To, že se více ujal v Americe a ne 
tady, má svoje důvody. Ale roz-
hodně není pro nás cizí. Je smut-
né, že uctívači tradic a kořenů ko-
likrát neznají vlastní dějiny https://
cs.m.wikipedia.org/wiki/Halloween

…Není to nebezpečný nápad 
v době pandemie?

MAD: Podívejte se, je to pro děti 
v individuální formě, u nás doma 
bude ozdobený dům, my budeme 
v maskách (dvojitých – face mask + 
strašidelná maska), kdo z dětí při-
jde v kostýmu k domu, dostane, jak 
můžete vidět v předešlém komentu, 
sladkosti už zabalené v papírovém 
sáčku). Stejně jako si je může třeba 
koupit v jakékoliv prodejně. Slad-
kosti jsou všechny balené a my jsme 

je rozdělili do sáčků už před 2 dny. 
Stejně tak, jak mám zprávy, ostat-
ní maminky budou mít připravené 
balené sladkosti v košících. Nejed-
ná se o akci typu průvod nebo rej, 
žádná hromadná akce, ale formou 
rodinné procházky se děti můžou 
stavit u domu svých sousedů, tedy 
venku a s odstupy a individuálně. 
Stejně jako to ostatně dělají celé dny, 
a nejen děti…

Všech 300 zúčastněných dětí 
i dospělých i  jejich diváci by-
li nadšeni z průběhu akce. Ti, 
kdo se nezúčastnili, zvažují, že 
příště by rádi také byli u toho…

Jestli jste „reportáž z Face-
booku“ dočetli až sem a zauja-
ly vás fotky z akce, pak možná 
příští rok bude mít mapa Micha-
la Fialy ještě víc puntíků a buš-
těhradský Halloween 2021 více 
účastníků. 

Dokonce jsem zaregistro-
vala i nápad, že podobná ma-
pa – s vyznačenými domy, kde 
čeká na děti nadílka – by moh-
la vzniknout i pro Velikonoce 
v Buštěhradě. 

Všechno bude záležet i na mo-
mentální situaci, ale budeme si 
všichni moc přát, aby bylo líp 
a veseleji.

ZV

Halloween v Buštěhradu, foto: K. Charouzková
Halloween v Buštěhradu, foto: K. Charouzková

Mapa pro koledníky, graf.příprava: M. Fiala



2 4 Č Í S L O   1 2

Památka zeSnUlých

Začátek listopadu je historicky 
určen vzpomínání. Nejen na bezna-
dějně uplynulé léto, ale následující 
čas znamená prodlužující se veče-
ry, dává nám dost času na sebe, ro-
dinu a zavzpomínání na její členy, 
kteří už nejsou mezi námi.                               

Tradice nás vede na místa, kde 
naši předci spočinuli, a kde skon-
číme i my. Pokud mohu mluvit za 
sebe, tak mé návštěvy hřbitovů 
v tomto čase se nezaměřují pouze 
na jeden či dva hroby, které se pří-
mo váží k mé rodině, ale rád vyu-
žívám toto místo klidu i k procház-
ce řekl bych poznávací. Náhrobky 
nad ostatky předešlých generací, ob-
zvláště ta starší a hodně staré, o oso-
bách pod nimi uložených mnohdy 
leccos vypovídají, a mně umožňují 
se o nich mnohé dozvědět.                                                                        

Ale jsou tu i pozůstatky zemře-
lých, o nichž se dozvídáme až při 
odchodu ze hřbitova. Pamětní des-

ka po levé straně brány nám připo-
míná, že na tomto hřbitově jsou po-
hřbeni vysídlenci z údolí Di Ledro 
v Itálii, kteří v Buštěhradě zemřeli 
v létech 1915–1919. Podle výsled-
ku mých bádání (s pomocí PaedDr. 
I. Veverkové z kladenského archi-
vu) se mi podařilo dohledat deva-
tenáct jmen Italů, jejichž běh života 
zde skončil. Přesná místa a jména 
k nim náležející se mi nepodařilo 
určit. Hlavním důvodem (pro mě 
nepochopitelným) je ztráta hřbi-
tovní knihy (někdy v době r. 1960–
1963), kam se tyto údaje zapisu-
jí. Samotné hroby už v době svého 
vzniku, v období první světové vál-
ky, byly jedny z nejchudších. Po-
zůstalí zde zemřelých byli nema-
jetní běženci, a tomu odpovídaly 
i hroby. Dovolím si napsat pouze 
rovy. Vyvýšená zemina s jednodu-
chým dřevěným křížkem se jménem 
pohřbeného. Přítomní pozůstalí, ja-

kožto silně věřící, se o ně určitě pří-
kladně starali, ale bohužel pouze po 
dobu, než byli opět (leden a únor 
1919) odesláni zpět do své vlasti, 
do Itálie. Od té doby už tu nebyl ni-
kdo, kdo by se o hroby staral, a čas 
udělal své. Dřevěné křížky uhni-
ly, hroby zarůstaly travou a býlím. 
Dnes po více jak sto letech může-
me ta místa vlastně pouze vytušit. 
Dal jsem si práci, obcházel hřbitov 
a hledal (podle údajů dat na ná-
hrobcích v okolí) místa, kde se v té 
době pohřbívalo. Tak se mi poda-
řilo ta místa přibližně najít. Někte-
rá už byla v pozdějších letech opět-
ně použita (za dodržení předepsané 
doby), některá jsou stále opuštěná. 
Pro mě je škoda, že se dosud nena-
šla žádná dochovaná fotografie, ja-
ko v jiných obcích v okolí, kde byli 
Italové taktéž rozmístěni. Třeba se 
ještě někde objeví.  

Jaroslav Pergl

K R O N I K Á Ř  P Í Š E

Ilustrační foto, foto: JP
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inFokénko

 Vá ž e n í  s p o lu o b č a n é , 
s  radostí Vám oznamujeme, že 
i letos budeme mít krásný buštěh-
radský nástěnný kalendář o veli-
kosti  A3 s fotografiemi z našeho 
města od paní Moniky Žitníkové. 
Možnost zakoupení bude v  In-

focentru na základě předchozí  
objednávky, na tel.: 312 278 020,  
nebo 601 154 121. Cena kalendáře 
bude 250,- Kč. 

 
 Za IC Buštěhrad  

Hedvika Servusová

BUŠTĚHRAD

2021
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Krásné a klidné prožití 
svátků vánočníchVám všem přeje

Redakční rada 
Buštěhradského zpravodaje!



Část členů jednotky po výcviku zaměřeném na tvorbu dopravního a útočného hadicového vedení, foto: T. Cáp

Krásné a klidné prožití 
svátků vánočníchVám všem přeje

Redakční rada 
Buštěhradského zpravodaje!

Farmářský obchod na benzince AV Tank Stehelčeves, oteviraci doba je od 9h do 18h každý den kromě neděle.




