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Restaurace U Bečvářů
každý den od 11:00 do 22:00hod 

polední menu
tradiční česká kuchyně
venkovní sezení
pivo Staropramen 10,11 a Pilsner Urquell
nabídka vín Templářských sklepů Čejkovice
kvalitní káva značky Dallmayr
nealkoholické nápoje Pepsi, 
točená limonáda Poctivá Poděbradka
uspořádáme pro Vás na sále soukromou 

     (pá,so do 23:00hod)

     nebo firemní akci

restauraceubecvaru.cz
facebook: @restauraceubecvaru

rezervace: 720 57 00 61

Těšíme se na Vás od pondělí 25. 5.
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Slovo RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 04/2020

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

Milí čtenáři,
ve schránkách máte další číslo Bu-

štěhradského zpravodaje. Jsme za-
se o měsíc dál – koronavirus již to-
lik nestraší, opatření se rozvolňují 
a navracíme se postupně k normál-
nímu životu. Zároveň nikdo netuší, 
jaký bude další vývoj. Všichni dou-
fáme, že naše společnost vše zvlád-
ne co nejlépe, i když již nyní víme, 
že navracení k normálu nebude pro-

cházka růžovým sadem. Protože 
nám v době nouzového stavu chy-
běla hlavně společnost a posezení 
s přáteli, v tomto čísle Vám přináší-
me článek o buštěhradských hospo-
dách a vinotékách. Také se dočtete 
o mimořádném nálezu nástěnných 
maleb na zámku a další zajímavos-
ti. Určitých změn doznal tým, kte-
rý Zpravodaj vytváří – rádi bychom 
tímto poděkovali Jiřímu Janouškov-

covi mladšímu, který se řadu let za-
býval předtiskovou úpravou Buště-
hradského zpravodaje, za jeho práci 
a trpělivost. Nově grafickou úpravu 
a přípravu pro tisk bude mít na sta-
rosti Hedvika Servusová, zaměst-
nankyně našeho infocentra, která 
je pro tento nelehký úkol čerstvě vy-
školena. Hedvika spolu s Veronikou 
Malou také budou novými posilami 
redakční rady.                               RR

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 04 ze dne 29. 4. 2020 přijalo ta-
to usnesení: 
Schvaluje:
Usnesením č. 1
ověřovatele zápisu p. Hanu Hejnou 
a p. Jana Mrkvičku, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2  
zápis ze zasedání č. 3/2020 ze dne 
25. 3. 2020
Usnesením č. 3
upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 04/2020
Usnesením č. 4
rozpočtové opatření č. 2/2020
Usnesením č. 5 
uzavření Smlouvy o  poskytnutí 
části finančních prostředků za úče-
lem vybudování vodohospodářské-
ho díla „Buštěhrad–Na Bouchalce, 
vodovod“,mezi městem Buštěhrad 

a společností Vodárny Kladno-Měl-
ník, a.s.
Usnesením č. 6
Memorandum o vzájemné spoluprá-
ci obcí při zajištění zásobování kla-
denského regionu vodou
Usnesením č. 8
zvolení starostky Ing. arch. Daniely 
Javorčekové, trvale bytem Revoluč-
ní 144, jako zástupkyni města Buš-
těhrad do dozorčí rady společnosti 
Vodárny  Kladno-Mělník
Usnesením č. 9
obsazení volného bytu č. 33 v DPS 
Buštěhrad …s platností od 1. 6. 2020
Usnesením č. 10
nabídku stavební kanceláře 
Košatka&partner na technický 
dozor investora na akci Rozšíření 
mateřské školy Buštěhrad za cenu 
352.000,- Kč bez DPH

Usnesením č. 11
prodej pozemku parc. č. 1819/537, 
k.ú. Buštěhrad, o výměře 16 m2, za 
cenu 1.500,- Kč /m2

Usnesením č. 12
vyvěšení záměru na pronájem části 
pozemku parc. č. 992/2, k.ú. Buště-
hrad, o výměře cca 27 m2

Usnesením č. 13 
dodavatele na služby v BOZP pro ak-
ci „město Buštěhrad – rozšíření ma-
teřské školy“, a to nabídku p. Milana 
Kovaříka, Praha 7, IČ 12497631, za 
cenu 192.000,- Kč vč. DPH
Usnesením č. 14a) 
převod částky 400.000,- Kč z Re-
zervního fondu do Fondu repro-
dukce majetku-investičního fondu
Usnesením č. 14b)
nařízení převedení částky 400.000,- Kč 
z Fondu reprodukce majetku-inves-
tičního fondu do rozpočtu zřizova-
tele, tj. města Buštěhradu.
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Usnesením č. 15 
Smlouvu o  zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě – podzemní ko-
munikační vedení na pozemcích 
parc. č. 1632,1641/2,2013,2014, k.ú. 
Buštěhrad
Usnesením č. 16 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti stezky a cesty, … kte-
rou bude zajištěn vstup a vjezd na po-
zemek parc. č. 1575, k.ú. Buštěhrad

Deleguje:
Usnesením č. 7 
starostku města Buštěhradu Ing. 
arch. Danielu Javorčekovou, trvale 
bytem Revoluční 144, Buštěhrad, 
jako zástupkyni města Buštěhrad 
na všechna zasedání valných hro-
mad společnosti Vodárny Klad-
no-Mělník, a.s.,  IČ 46356991, 
konaných v letech 2020 – 2022. Sta-
rostka je oprávněna na valné hro-
madě činit veškeré úkony a právní 
jednání, k nimž je oprávněno měs-
to Buštěhrad jako akcionář společ-
nosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., 
zejména účastnit se valné hroma-
dy, hlasovat na ní v souladu s jed-
nacím a hlasovacím řádem valné 
hromady, požadovat a dostávat na 
ní vysvětlení záležitostí týkajících 
se společností, které jsou předmě-
tem jednání valné hromady, podá-
vat návrhy a protinávrhy k projed-
návanému programu.

Usnesením č. 10a)
uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a doho-
du o umístění stavby „Buštěhrad_u 
MŠ obnova kNN“, mezi městem 
Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, 
a.s. Usnesením č. 10b) – uzavření 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu „Buštěhrad 
U hřiště obnova kNN“, mezi měs-
tem Buštěhrad a spol. ČEZ Distri-
buce, a.s.
Usnesením č. 11 
přijetí účelového daru ve výši 50 000 
Kč od spolku Butzkow na nákup no-
vého projektoru
Usnesením č. 12
přijetí účelového daru ve výši 5 000,- 
Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěh-
rad od spol. DYNEX TECHNOLO-
GIES spol. s r.o.

Usnesením č. 13
zhotovitele na akci „Buštěhrad-Sta-
rý Hrad VO, rozvody VO, rozhlas“, 
a to nabídku dodavatele ELEKTRO-
MONT Matějka a.s., Nové Straše-
cí, za cenu ve výši 4 189 497,51 Kč 
bez DPH
Usnesením č. 14
Revokace usnesení č. 5 MěZ ze dne 
22. 1. 2020 – zápis č. 1/2020 – nové 
znění: Zastupitelstvo města Buště-
hradu schvaluje, aby zrekonstruova-
ný byt v č.p. 65 byl po dobu 2 mě-
síců nabídnut jako byt služební pro 
obecního strážníka
Usnesením č. 15
Dohodu o vytvoření školského ob-
vodu s obcemi Lidice, Makotřasy, 
Dřetovice a Zájezd na školní rok 
2020/2021
Usnesením č. 16
doplnění ceníku služeb infocentra 
Buštěhrad dle předloženého návrhu
Usnesením č. 17
Smlouvu o  spolupráci týkající se 
optické infrastruktury ve městě 
Buštěhrad 
Bere na vědomí: informaci o kont-
role usnesení ze zasedání č. 10/2019 
a 11/2019. 

Zápis by vyhotoven dne 5. 3. 2020

A K T UA L I T Y
Od 18. 5. 2020 probíhá přístav-

ba mateřské školky. Zadní hospo-
dářské křídlo bude zvýšeno o patro, 
kde vzniknou dvě nové třídy. Stav-
ba bude trvat zhruba rok. K dispo-
zici budou nové třídy od září 2021.

V ulici Oty Pavla probíhá opra-
va havarijního tarasu.

Pokračuje také výstavba cyklos-
tezky – termín dokončení je konec 
června 2020.

Stále probíhá stavba ČEZu na 
Starém Hradě a v okolí – pokláda-
jí se dráty do země, posléze budou 
odstraněny stávající betonové slou-
py i nadzemní vedení.

K poděkováním v minulém čís-
le patří náš dodatečný dík za po-
skytnutí „nanovláken“, které měs-
tu pro výrobu roušek pracovnicemi 
Infocentra poskytla buštěhradská 
společnost Dynex a také UCEEB 

ČVUT Buštěhrad. Ještě jednou moc 
děkujeme!

Lidl chystá nábor zaměstnanců 
do nově budovaného velkoskladu. 
Prvních 60 pracovních míst nabíd-
ne přednostně Buštěhradu – inze-
rát by měl být uveřejněn v příštím 
čísle BZ i dalšími obvyklými cesta-
mi na přelomu června a července.

DJ
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Městský úřad Buštěhrad upozor-
ňuje občany města na povinnost mít 
své nemovitosti označeny číslem 
popisným, popř. evidenčním. Ob-
jekty určené k rekreaci a samostat-
ně stojící garáže se označují číslem 
evidenčním, nemovitosti k trvalé-
mu bydlení číslem popisným. Tato 
povinnost je stanovena v § 32 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů: „Vlast-
ník nemovitosti je povinen na svůj 
náklad označit budovu čísly určený-
mi obecním úřadem a udržovat je 
v řádném stavu. Barvu a provedení 
čísel určuje obecní úřad.“ V Buště-
hradě si může zvolit majitel nemo-
vitosti samotný vzhled čísla popis-
ného podle svého uvážení. Musí být 
dodrženo vyznačení arabskými čís-
licemi o minimální výšce 80 mm, 
bez jakýchkoliv dodatků.

Popisné či evidenční číslo se 
umisťuje na budovu v  blízkosti 
hlavního vchodu budovy. Pokud by 
takto umístěná tabulka byla z při-
lehlého veřejně přístupného místa 
(komunikace) neviditelná nebo ne-
čitelná (např. pro překážku, velkou 
vzdálenost nebo orientaci hlavního 
vchodu), umístí se na jiném místě 
na budově tak, aby byla z přilehlého 
veřejně přístupného místa viditelná 
a čitelná. Nelze-li takto umístit do-
movní tabulku na budovu, umístí 

se na jiném vhodném místě (např. 
na branku, oplocení apod.), ale tak, 
aby byla zřejmá její příslušnost ke 
konkrétní budově.

Dle § 66d odst. 3, písm. a) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, se fyzická, 
právnická osoba dopustí přestupku 
tím, že neoznačí budovu čísly sta-
novenými obecním úřadem nebo je 
neudržuje v řádném stavu. Za tento 
přestupek může město uložit poku-
tu až do výše 200.000,- Kč.

V Buštěhradě přiděluje popis-
ná čísla městský úřad (dle zákona 
o obcích) na základě písemné vý-
zvy stavebního úřadu nebo na zá-
kladě písemné žádosti vlastníka bu-
dovy, jejíž přílohou je geometrický 
plán a doklad, který osvědčuje, že 
budova byla uvedena do užívání 
(může jít i o povolení předčasného 
užívání). Stavební úřad vyzve měs-
to k přidělení popisného čísla po-
té, co mu stavebník ohlásil dokon-
čení stavby. Údaj o čísle popisném, 
ev. evidenčním, je zaznamenán do 
registru územní identifikace adres 
a nemovitostí, dále je promítnut do 
různých navigačních systémů.

Neoznačené nemovitosti v pří-
padě nutnosti značně komplikují 
a zpomalují zejména práci složek 
integrovaného záchranného systé-
mu (záchranná služba, hasiči, po-

licie), i když jedou na místo určení 
dle navigačního systému. Vzniká 
pak problém se rychle orientovat 
v potřebném čase, který hraje vel-
kou roli jak při záchraně lidských 
životů, tak i ochraně majetku. Ob-
dobné problémy v dohledávání kon-
krétních nemovitostí pak mají i dal-
ší – např. pošta, jiné kurýrní služby, 
správci inženýrských sítí.

Žádáme proto vlastníky i správ-
ce objektů, aby na svých nemovi-
tostech zkontrolovali, zda je opat-
řena tabulkou s číslem popisným, 
ev. evidenčním, zda je tabulka 
správně umístěná a čitelná.

Číslování domů zavedla Marie 
Terezie

Číslování domů bylo uzákoněno 
v době vlády Marie Terezie. Nejdří-
ve nemělo charakter trvalého ozna-
čení, ale pořadového čísla v kon-
krétním soupise, třebaže dům byl 
číslem až do dalšího přečíslování 
„popsán“ křídou na vrata či dveře. 
Číslování se provádělo s pomocí 
vojska v přirozeném sledu tak, jak 
lze obec postupně projít, obvykle 
po směru chodu hodinových ruči-
ček, přičemž se začínalo na nejdů-
ležitějších místech – veřejnými bu-
dovami (panské sídlo, fara, rychta, 
nejbohatší usedlost). Kostely, kaple 
a neobývané věže se již od dob Ma-
rie Terezie nečíslují.

taBUlkU pro označení Ulice je povinen vlastník na své nemovitosti   
strpět

označování BUdov-rodinných domů číslem popisným

Názvy ulic schvaluje na svém za-
sedání městské zastupitelstvo. Ta-
bulka pro označení ulice musí být 
umístěna minimálně na pravé straně 
ve směru chůze nebo jízdy při začát-
ku ulice z obou jejích stran. Připev-
ňuje se nejlépe na nárožní budově 
v takové výši, jež zabrání jejímu po-
škozování, a ve které je zajištěna její 
viditelnost, a to rovnoběžně se smě-

rem ulice, jejíž název je na tabulce 
uveden. Prochází-li ulice několika 
křižovatkami, musí být uliční ta-
bulka osazena před a za křižovatkou    
s jinou ulicí. Není-li v místě určeném 
pro umístění uliční tabulky žádný 
vhodný objekt, lze tabulku připevnit 
na jinou pevnou konstrukci.

Vlastník nemovitosti je podle  
§ 30 zákona o obcích povinen toto 

označení na své nemovitosti strpět, 
v blízkosti tabulky nesmí umístit ji-
né nápisy. Označení nesmí být po-
škozeno, odstraněno nebo zakryto.

Náklady na označování ulic hradí 
město Buštěhrad ze svého rozpočtu.
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Vinotéka Sýpka, foto archiv

Ilustrační foto č. p. , foto: M. Jaroš

    BUštěhradské vinotéky a hospody – kam na jídlo a pití?

Výše uvedené s odkazem na Vy-
hlášku č. 326/2000 Sb., o způsobu 
označování ulic a ostatních veřejných 
prostranství názvy, o způsobu použi-
tí a umístění čísel k označení budov, 
o náležitostech ohlášení o přečíslová-
ní budov a o postupu a oznamování 
přidělení čísel a dokladech potřeb-
ných k přidělení čísel, ve znění poz-
dějších předpisů.

Jana Zemanová 
a Zdeňka Vestfálová 

– evidence obyvatel MěÚ

Hospody, pivnice, vinárny, ka-
várny a restaurace nejsou jen o jíd-
le a pití, ale hlavně na venkově také 
o soudržnosti, posezení a popoví-
dání si. Během koronavirové krize 
jsme doma sice tělesně nestrádali, 
ale chyběla nám společnost, přáte-
lé a známí, novinky a drby. Ne na-
darmo se říká, že hospoda je někdy 
lepší než návštěva psychoterapeuta 
(je však třeba dát pozor, aby na duši 
uzdravený jedinec později neskončil 
v protialkoholní léčebně…). Někdo 
je ve svém oblíbeném podniku skoro 
denně, někdo zajde jen občas. Něko-
mu stačí ke štěstí dobře vychlazené 
pivo a utopenec, jiný zase vyžaduje 
rafinované gastronomické zážitky 
– skladba obyvatel na Buštěhradě je 
velmi různorodá. Samozřejmě, míst-
ní většinou vědí, kam zajít. Ale rádi 
bychom nabídli ucelený přehled také 
těm, kteří zde bydlí třeba jen chví-
li, anebo znají jen nejbližší podnik, 
do vzdálenějších koutů Buštěhradu 
se nevydávají a nevědí o novinkách. 
A také chceme podpořit místní hos-
podské a vinárníky, kterým korona-
virus přidělal starosti a kteří koneč-
ně mohli po 25. květnu opět otevřít. 
Upozorňujeme, abyste si raději vždy 

ověřili otvírací dobu (např. na strán-
kách příslušného podniku) – změny 
nejsou vyloučeny.

Buštěhradské vinotéky:

Vinotéka Sýpka 
Kladenská 332, 
otevřeno: út–so 16.00–22.00

Oblíbená vinotéka paní Kateřiny 
Homolové v bývalé barokní zámec-
ké sýpce má širokou nabídku stá-
čených sudových i lahvových vín, 
stáčené perlivé víno Prosecco a Ape-
rol Spritz. Můžete si zde dát i toče-
né Únětické pivo či výbornou kávu 
Siamo, čaj i nealko. K jídlu jsou zde 
drobné chuťovky, a s pěkným poča-
sím jistě brzy přijdou občasné páteč-
ní či sobotní grilovačky. Ve vinoté-
ce se konají různé koncerty, divadlo, 
happeningy či společenské akce, na-
vázané na Galerii Sýpka Víti Helís-
ka (majitele sýpky a původce mnoha 
kulturních počinů). Sýpka je zaříze-
na starým nábytkem, což barokní-
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Buštěhradská vinotéka, foto M. Příložný Buštěhradská vinotéka, foto M. Příložný

Vinotéka Sýpka, foto archiv

mu klenutému interiéru velmi sluší – 
prostředí je příjemné a útulné. Hrají 
se zde také šipky. Výhodou Sýpky je 
klidná poloha, rozlehlý dvůr s ven-
kovním posezením, kde můžete vy-
pustit své děti, aniž by je něco pře-
jelo, a sousedství zámeckého parku, 
ze kterého se do vinotéky dostanete 
pasáží v zadní části sýpky.

 
Buštěhradská vinotéka  
Hřebečská 677, 
otevřeno: po–so 17.00–21.00

Vznikla v roce 2016 v prostorách 
bývalé lékárny u autobusové zastáv-
ky (na téma léčivosti vína od té do-
by koluje řada vtipů). Od letoška má 
nového provozovatele, pana Miro-
slava Příložného, takže nás čeká pár 
vylepšení. Vinotéka nabízí stáče-
ná sudová vína i lahvová vína (Šo-
man, Vajbar, Pavlovín, i zahraniční), 
stáčená italská perlivá vína, Aperol 
Spritz, a nově též točené pivo Kozel 
11°, čaj, kávu i nealko. K jídlu různé 
chuťovky (vostrý utopenci, Bílinské 
pekelné nakládané hermelíny apod.). 
Nově bude k dispozici televizní ob-

razovka pro sledování sportu. Polo-
ha na frekventovaném místě poblíž 
autobusové zastávky si přímo říká 
o venkovní zahrádku, na které by 
mohli posedět lidé kolem jdoucí či 
čekající na autobus. Majitelé objek-
tu ji však bohužel nepovolili – ško-
da. Počet míst: 20.
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Restaurace U Junků, foto M. Žitníková

Restaurace U Junků, foto R. Mrština 

OuiNon, 2x foto M. Bartko

 OuiNon – Ztracen ve víně 
Kladenská 354/5, 
otevřeno: po, út, čt 16.00–20.00, 
pá 16.00–22.00

Vinotéka na Kladenské naproti 
poště, otevřená na podzim 2019, je 
nejmladší a také nejmenší z buštěh-
radských vinoték. Jedná se o kombi-
naci obchodu s vínem a delikatesa-

mi s malou vinotékou, která nabízí 
sortiment i pro velmi náročné milov-
níky vína. Provozovatel pan Martin 
Bartko dováží vynikající vína přímo 
z francouzských vinařství (Proven-
ce, Languedoc). Nabídku z Francie 
doplňují vína z celého světa, včetně 
moravských. V obchůdku nalezne-
te i kuriozity, jako víno z vinic her-
ců Pierra Richarda, Gérarda Depar-

dieua apod. Pan Bartko organizuje 
ochutnávky, na kterých páruje víno 
a skvělé jídlo připravené paní vi-
nárníkovou – většinou podle něja-
kého francouzského receptu. Vnitř-
ní prostory vinotéky jsou malé, ale 
velmi útulné, ideální pro malou spo-
lečnost. Počet míst: 10 (ale nacpe se 
tam i 20).

Kam na pivo? 

V  Buštěhradě máte následující 
možnosti:

U Junků 
Kladenská 160/30, 
oteřeno: po–čt 11.00–22.00, pá–
so 11.00–23.00

Kultovní buštěhradský lokál (kte-
rý je zmiňován i v legendární pís-
ni buštěhradských rockerů „Sníh 
padá na Buštěhrad“), jemuž však 
v minulém roce hrozil zánik. Našel 
se ale nový provozovatel – pan Ra-
dek Mrština, takže budeme doufat, 
že oblíbená hospoda je zachráně-
na. K jídlu zde můžete dostat teplou 
klobásu, několik druhů pizzy, na-

kládaný hermelín, uto-
pence, tvarůžky a další 
pochutiny (vařit zatím 
nelze, neboť stav kuchy-
ně neodpovídá součas-
ným požadavkům hy-
gieny, ale výhledově je 
v plánu to řešit). Vnitřní 
prostory byly nedávno 
částečně zrekonstruo-
vány a nově vymalová-
ny, provozovatel chce do 
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Občerstvení na fotbalovém hřišti, foto M. Žitníková 

budoucna pořádat diskotéky. U Jun-
ků mají především dobré pivo (štam-
gasti přísahají, že nejlepší v Buštěhra-
dě) – čepuje se Staropramen 10° a 11°. 
Posedět lze i před hospodou na lavičce. 
K dispozici je kulečník. Počet míst: 60.

Občerstvení 
na fotbalovém hřišti 
Hřebečská ulice, 
otevřeno: denně 16.00–22.00

Oblíbené občerstvovací okénko 
s venkovním zastřešeným poseze-
ním u fotbalového hřiště, provozo-
vané panem Rydvanem, a to nejen 
při fotbalových zápasech, ale každý 
den. Točené pivo Gambrinus 10°, Pl-
zeň 12°, točená limonáda, k jídlu pá-
rek v rohlíku, smažený sýr v housce, 

utopenec, blaťák, hermelín a dal-
ší pochutiny. Okénko je hojně na-
vštěvováno i rodiči a dětmi z blízké-
ho dětského hřiště (mezi dětmi jsou 

nejoblíbenější želatinové myši, mezi 
maminkami a tatínky pivo).

Art Club Bokoffka 
Oty Pavla 246, 
otevřeno: každý den kromě úterý 
15.00 – 21.00 (i déle)

Bokoffka Honzy Zelenky a Kar-
la Jelínka (neboli Zelího a Jelena) 
je pro někoho stále ještě novinkou. 
Vznikla v minulém roce v objektu 
bývalého pasířství jako art club – 
konají se zde koncerty, divadelní 
představení, jamy a sousedská hra-
ní na všemožné nástroje a mnohé 
další akce. Je zde nová domovská 
scéna ochotnického divadla KiX. 
V Bokoffce posedíte na zahrádce 
i v útulném interiéru s americký-
mi kamny, kde máte pocit, že spíše 
než v hospodě sedíte u někoho do-
ma v obývacím pokoji. Dát si zde 
můžete pivo Staropramen 10°, víno, 
Prosecco, nealko a různé pochuti-
ny. Vládne zde domácká atmosféra, 
pánové Jelen a Zelí jsou vždy ochot-
ní a s dobrou náladou. Stále se zde 
buduje a do budoucna nás zde jistě 
čekají další příjemná překvapení.

Art club Bokoffka, foto M. Sztogrýn 

Art club Bokoffka, foto  JP
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Hotel Buštěhrad interier, foto M. Homola

Hotel Buštěhrad exterier, foto JP

Restaurace U Bečvářů, foto JP

Hotel Buštěhrad
Palackého 62, 
otevřeno: po–pá 10.00–22.00

Hospoda se svérázným kolori-
tem, oblíbená hlavně mezi místními 
štamgasty, kterou provozuje pan Da-
vid Záruba, s klidnou polohou u ryb-
níka. Výhodou je možnost poseze-
ní venku (a nově i na blízkém mole).  
V lokále na stěnách jsou vymalována 
dnes již legendární panoramata Buště-

hradu od buštěhradského airbrushera 
Milana Jaroše zvaného Jarin (můžete 
je zakoupit i na pohlednicích v našem 
infocentru). Ve všední den se nabízí 
teplá kuchyně v čase oběda, k zakou-
pení různé chuťovky (utopenec, her-
melín). Pivo – Staropramen 10°, 11°, 
12°. K dispozici je kulečník. Objektu 
i zázemí hospody by prospěla důklad-
ná rekonstrukce, ale zase zde můžete 
narazit na místní bluegrassovou sku-
pinu Kramle, která tu občas zkouší. 

Počet míst: uvnitř 80, venku 20.

Restaurant u Bečvářů 
Žižkova 3,  
otevřeno: denně 11.00–22.00  
(pá, so do 23.00)

Místní oblíbená restaurace, kte-
rá však bohužel před více než ro-
kem za dramatických okolností 
změnila majitele a od té doby byla 
zavřená. Je to veliká škoda, neboť 
sál v patře byl domovskou scénou 
ochotnického divadla KiX, a ko-
nala se zde řada zábav a akcí. Od 
května letošního roku však má re-
staurace novou nájemkyni, paní 
Vaňkovou, která plánuje i  vařit 
a má spoustu ambicí. Restaurace 
nabízí polední menu (tradiční čes-
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Sál v restauraci U Bečvářů, foto JP

Infocentrum Buštěhrad Přízemí zámku, pohled z nádvoří, foto JPInterier Infocentra Buštěhrad

ká kuchyně), pivo Staropramen 10°, 
11°, Černá Bára 13°, Plzeň. Nabíd-
ka vín z Templářských sklepů Čej-
kovice, kvalitní káva značky Dall-
mayr, nealko. Venkovní posezení 
k dispozici. Budeme doufat, že re-
stauraci nadcházejí opět lepší časy.

Infocentrum 
Revoluční 1 (zámecké nádvoří 
vedle knihovny a MěÚ),  
otevřeno: po–pá 8.00–12.00, 
13.00–17.00, víkend 13.00–18.00

Infocentrum provozované měs-
tem sice není hospoda ani vinár-
na, ve výčtu buštěhradských občer-
stvoven by však nemělo chybět. Je 
zde totiž kavárna. V „íčku“ je mož-
né v pohodlných křesílkách pose-
dět a dát si dvojku točeného vína 
či dobrou kávu (Pitti Café), ple-
chovkové pivo, nanuky nebo drob-
né pochutiny, a to i v neděli, kdy 
všechny tři vinotéky jsou zavřené. 
K dispozici jsou též knihy, časopi-

sy, pohlednice, mapy města a další 
suvenýry. Jako jediné ze všech uve-
dených podniků má infocentrum 
dětský koutek s hračkami. Infocen-
trum bylo vybudováno v roce 2018 
v barokních prostorách středního 
zámeckého křídla a nabízí příjem-
né posezení uvnitř i v zámecké ar-
kádě, děti daleko neutečou a na ná-
dvoří je nic nepřejede. Ideální pro 
malé občerstvení během procház-
ky zámeckým parkem.

A kde se v Buštěhradě najíte? Va-
řit opět začínají v restauraci U Beč-
vářů – uvidíme jak. V Hotelu se 
někdy vaří, někdy ne, se střídavou 
kvalitou.  V pizza okénku u auto-

busové zastávky U Macíků je k za-
koupení výborná pizza, gyros, tor-
tilly, saláty a točená zmrzlina (vše 
s sebou). V bufetu v řeznictví u Ka-
hance (Kladenská) – tradiční hos-
podská jídla typu držkovka, gu-
láš, sekaná – na stojáka, ale vše 
chutné. Jak je vidět, pivaři i vina-
ři si v Buštěhradě mohou vybrat 
z mnoha možností. Všichni se ov-
šem shodujeme na tom, že zde již 
delší dobu chybí nějaká lepší re-
staurace, kde by se dalo kulturně 
najíst vsedě a kde by člověk dostal 
k  jídlu něco jiného než utopence 
nebo hermelín. Ale snad se blýská 
na lepší časy.

DJ
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Oprava tarasu v ulici O. Pavla, foto autor

stále se něco děje, covid necovid

významný nález maleB na zámkU

I N FO K É N KO

Že město nespí (i když ulice jsou 
pusté, bez lidí), to je vidět na sta-
vební činnosti i v době pandemie. 
Mohli jste si všimnout, že skončily 
práce v městské bytovce ve Starém 
Hradě, a začaly na opravě části zří-
ceného tarasu pod bytovkou v ulici 
Oty Pavla.

JP

Během stavebních prací, které 
pokračují v části středního křídla 
zámku v patře nad Infocentrem, se 
objevily části dosud zakrytých pů-
vodních maleb na stěnách a stropě. 
Restaurátorka Magdaléna Rečová, 
která zde provádí průzkum, kon-
statovala, že zřejmě jde o původní 

výmalbu z let cca 1740–1750. Au-
torem by mohl být malíř Antonín 
Smuth, který pracoval ve službách 
Klementa Františka – manžela první 
dědičky zámku. Zdá se, že jde o vy-
obrazení nějaké dobové stavby přes 
celou stěnu (možná i veduta z někte-
rého panství toskánských vévodů), 

což by stálo za zrestaurování. Stav-
ba byla zatím zastavena a město se 
pokusí na důkladnější restaurátor-
ský průzkum a práce získat dotace.

JP

Milí spoluobčané a čtenáři, tak 
jako celá společnost prožíváme 
i my v Infocentru přechodné ob-
dobí, kdy se po nečekané korona-
virové „odstávce“ všichni postupně 
vracíme do normálních kolejí. In-
focentrum se veřejnosti znovu ote-
vřelo již 4. května a kromě posezení 
u kávy, kterou bylo možné dočasně 
podávat jen s sebou nebo k venkov-
nímu posezení v podloubí, začalo 
opět poskytovat veškeré své nabí-
zené služby. Ty poskytujeme jak 
turistům, tak hlavně a především 

Vám, našim místním spoluobča-
nům. Jsme tu pro Vás, abychom 
Vám usnadnili a zpříjemnili život 
v našem městě. Kromě veškerých 
informací týkajících se veřejného, 
kulturního a společenského života 
v Buštěhradě a okolí poskytujeme 
také inzertní a kopírovací služby, 
skenování, tisk, laminování a pro-
dej map a suvenýrů. Zdarma pro 
Vás máme také mapy Buštěhradu, 
Kladna a jeho okolí i Středočeské-
ho kraje a v naší kavárně je mož-
né se připojit k naší Wi-fi. Rádi 
Vám také pomůžeme propagovat 
Vaše podnikání či kulturní, spor-
tovní a společenské akce v Buště- 
hradském zpravodaji, na FB či 
webu města. Často se snažíme 
i o to, aby se ztracené a nalezené vě-

ci vracely ke svým majitelům. Po-
máháme s organizováním různých 
sbírek humanitární pomoci. Rá-
di se staráme, aby se nám tu všem 
společně žilo lépe. Přijďte nám pro-
to říct své podněty, co potřebujete, 
co Vás trápí, co Vám v Buštěhra-
dě chybí. Přijďte se k nám podělit 
o své nápady!

A co je u nás nového? Od 25. 
května je Infocentrum s kavárnou 
otevřeno již v plném provozu. Bě-
hem května se stále ještě zdarma 
vydávaly roušky a dezinfekce, ale 
krásné teplé dubnové počasí nás 
inspirovalo k urychlení příprav na 
léto. Můžete proto u nás najít let-
ní nabídku osvěžujících ovocných 
moštů a nanuků  a je také připra-
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Paní Hana Soukupová, foto M. Žitníková 

Oprava tarasu v ulici O. Pavla, foto autor

ven nový leták o Buštěhradě. K vi-
dění je i malá prodejní výstavka 
keramických výrobků žáků místní 
ZUŠ, které si můžete pořídit za sym-
bolickou cenu a podpořit tak jejich 
tvůrčí činnost. K počtení při kávě 
máme pro Vás k nahlédnutí Buště-

hradské zpravodaje vydané od roku 
1976 až do současnosti.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Přijít 
k nám můžete každý den kromě stát-
ních svátků, kdy jsou Městský úřad 
i Infocentrum pro veřejnost uza-
vřeny. Připomínáme, že od května 

se také vrátila letní otevírací doba, 
která je v pracovní dny od 10 do 12 
a od 13 do 17 hodin, o víkendu pak 
od 13 do 18 hodin.

Veronika Malá, za Infocentrum 
Buštěhrad

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A 

hana soUkUpová odešla a Už se nevrátí

Je tomu opravdu tak, 9. května 
2020 zemřela Hanička Soukupová. 
Pro mě kamarádka, kterou jsem zna-
la asi 30 let. Posledních pět let byla 
i mou kolegyní na Městském úřadě 
v Buštěhradě, kde od roku 1993 pra-
covala jako pokladní. Díky tomu ji 
znalo mnoho lidí z našeho města. 
V současné době byla z nás služeb-
ně nejstarší. Byla pamětí a duší na-
šeho úřadu.

Na buštěhradském zámku byla 
Hanka doslova „jako doma“. Kus 
svého dětství totiž zde prožila spolu 
s rodiči a bratrem – v té části, kde by-
ly byty Státního statku, v kterém její 
otec i maminka Havelkovi pracovali. 
Později se jejich rodina přestěhova-
la do domu v Lípové ulici. Do školy 
chodila v Buštěhradě, jistě si na ni 
vzpomene mnoho jejích spolužáků. 
Po absolvování střední zdravotnické 
školy pracovala jako zdravotní sestra 
v kladenské nemocnici. Její manžel 
Jaroslav Soukup byl šikovný umě-
lecký kovář a zároveň výtvarník, 
který několik let spolupracoval na 
vydávání Buštěhradského zpravo-
daje. Bohužel ale zemřel v pouhých 
40 letech a Hana Soukupová zůstala 
na výchovu jejich malých dětí sama.

Hančiny dcery Veronika a Petra 
už dnes samy mají rodiny a babička 
bude chybět i třem svým vnukům.

Všichni kolegové na městském 
úřadě jsou také smutní, že Hanička 
už se mezi ně nevrátí. Chybí už teď 

všem svým příbuzným a přátelům.
Naposledy jsme se s Haničkou 

spolu s její zarmoucenou rodinou, 
přáteli a známými rozloučili v úně-
tickém kostele ve čtvrtek 14. 5. toho-

to roku. Vy, kdo jste ji znali, věnujte 
prosím Haničce chvíli se vzpomín-
kou při čtení těchto řádek.

ZV
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T

stroj časU v ...?

netradiční úklid

Poznáte, kde to je?  Foto archiv

poděkování

Děkuji touto cestou zástupcům 
MěÚ – starostce Ing. Daniele Ja-
vorčekové a matrikářce Janě Ze-

manové – celé mojí rodině a všem 
přátelům a známým za blahopřá-
ní, které jsem obdržel u příležitos-

ti mého životního jubilea.
Antonín Tatíček

Vážené čtenářky a čtenáři, v dneš-
ním stroji času jsme si pro vás připra-
vili malou hádanku – napište nám 
do redakce (zpravodaj@mestobuste-
hrad.cz), kde se uvedené místo na-
chází. Pokud nemáte vybavení pro 
odesílání elektronické pošty, můžete 
nám svoji odpověď zavolat do infor-
mačního centra na číslo 312 278 020.

Jednoho z vás vylosujeme a po-
darujeme praktickým přívěškem na 
klíče se znakem našeho města. Potě-
ší nás i vaše fotografie tohoto místa 
ze současnosti, ale není to podmín-
kou zařazení do slosování.

Budeme se těšit na vaše odpovědi.
HeS, Led

V březnovém čísle Buštěhradské-
ho zpravodaje Jiřina Kopsová vyzý-
vala spoluobčany k účasti na kaž-
doroční zkrášlovací akci 4. dubna 
Ukliďme si Buštěhrad. Sem se hodí 
rčení „Člověk míní, koronavir mě-
ní“. Celostátní nařízení úklid ve-
řejných prostor, jako společnou ak-
ci, v podstatě znemožnilo. Jak už to 
ale tak bývá, vše zlé může být k ně-
čemu dobré. Když už bylo omeze-
né vycházení a pohyb na veřejnosti 
obecně, tak ti doma zavření využili 
čas na důkladný domácí úklid, který 
se mnohde léta odkládal. Čili místo 
jarního úklidu veřejných prostor se 
uklidil Buštěhrad zevnitř. Nejlépe to 
bylo vidět v čase, kdy byla otevřena 

obecní skládka. Zde se téměř tvořily 
fronty. A tady bych chtěl poděkovat 
pracovníkům Technických služeb, 
kteří tento nápor bravurně zvláda-
li a příchozím pomáhali se správ-
ným tříděním dovezeného odpadu. 
Z mého pohledu patří poděkování 
všem. I těm, kdo sem konečně na-
šli cestu a nezbavili se odpadu ně-
kde u škarpy, nebo když se netre-
fili do otvíracích hodin, tak odpad 
nevyhodili před bránou s tím, že to 
někdo po nich uklidí. Věřme, že to 
tak bude fungovat dále k všeobecné 
spokojenosti.

Jako kronikář bych si dovolil při-
hřát i svoji polívčičku. Pokud jste při 
tom velkém úklidu doma (třeba na 

půdě) našli něco, co má vztah k his-
torii města, domu nebo jeho býva-
lých obyvatel, které třeba ani nezná-
te, tak než to vyhodíte, poraďte se 
s někým, koho by to zajímat moh-
lo. Staré fotografie, dokumenty, di-
plomy, výuční listy a podobně stačí 
dobře nafotit nebo naskenovat a dát 
k dispozici kronikáři. I z takových-
to drobných střípků se dá poskládat 
obraz o minulosti tohoto místa. Při-
spějte k tomu i vy. Vždyť i kronikář 
je tu pro vás.

JP
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Buštěhradský pěvecký sbor při zkoušce na Sýpce, foto E. Gallatová

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

11. 6.  19:00
 ▶  BFK: „Osamělé večery Dory N“, 
zámecký sál. 
 Promítání TV záznamu diva-
delního monodramatu dceři 
Boženy Němcové (ČR 2019, režie   
Pavel. P. Ries) beseda s hosty:
Marie Štráfeldová – scénář, 
Marta Falvey-Sovová – herečka

11. 6. 19:30
 ▶ Eva Turnová & Eturnity, Art 
Club BokOFFka

13. 6.  10:00-15:00
 ▶ BuFo: Buštěhrad na vodě, Na 
Babkách-další ročník soutěží      
v  kánoistice a slalomu.

14. 6.  čas bude upřesněn
 ▶ Divadlo KiX zve do Art Clubu 
BokOFFka na hru „Sex na vl-
nách“. Hrát budeme pod širým 
nebem, pokud to počasí dovolí.

18. 6.  17:00
 ▶ ZUŠ: Absolventský koncert žá-
ků hudebního oddělení, zámec-
ký sál 

19. 6. od 18:00-21. 6. do 12:00
 ▶ Rybáři Buštěhrad zvou na tra-
diční Posezení, které se ko-
ná na tradičním místě činu Na 
Babkách

27. 6.  19:00
 ▶ Cimbálová muzika Žandár: zpí-
vání u cimbálu, vinotéka Sýpka

28. 6  15:00
 ▶ Rodinné divadlo: „Čertík 
Uhlík“, představení pro děti

omluva

akce v červnU 2020

14 statečných zpěváků

Buštěhradské Šťabajzny, 
Táňa Hrabinová

a) Při čem jsem vás právě teď 
přistihl?

S dětmi hrajeme pexeso a kreslí-
me si obrázky a vyplňovačky pro ma-
lé děti do 4 let. 

b) O co jste z důvodu karanté-
ny přišli?

Karanténa nás vyhnala z taneč-
ního parketu, 18. dubna jsme měly 
tančit pro řidiče na Kladně, a jak to 
tak vypadá, přijdeme i o 18. květen 
v Zákolanech. Z důvodu izolace jsme 
nepodnikly ani společný březnový 
výlet do vinného sklípku.

c) Co děláte a připravujete?
Do budoucna se od května chys-
táme na nový program, který by-
chom rády v premiéře uvedli na říj-
novém Šťabálu. Držme si všichni 
palce a všem přeji pevné zdraví!

M. Kosa 

Život se pomalými krůčky vrací 
do starých kolejí, a tak i my sboristé 
můžeme obnovit pravidelné zkouš-
ky. Zatím čistě na dobrovolné bázi, 
pro potěchu ducha, s rouškami a ro-
zestupy. Abychom se mohli řádně 
rozptýlit v prostoru, využíváme na-
bídky azylu v Galerii Sýpka v Buš-
těhradě. Nevíme, kolik se nás sejde, 
ani jak to naše kníkání zpod roušek 
bude znít. Ale na sborovém zpěvu je 
krásné už to, že v tom nejste sami.

11. května, zatímco venku drama-
ticky poklesla teplota a intenzivně 
prší, se ke zkoušce schází 14 stateč-
ných zpěváků a jedna sbormistry-
ně. Pokyny jsou jasné: Chovejte se 

Změna programu  
v důsledku aktuálních vlád-

ních vyhlášek vyhrazena

Omlouváme se Buštěhradským Šťabajznám, že jejich odpovědi na anketu z minulého čísla BZ omy-
lem vypadly. 



1 6 Č Í S L O  6

tak, abyste se cítili bezpečně nejen 
vy, ale i všichni kolem vás. Každý si 
nachází v prostoru své místo. A ne-
ní to vůbec těžké – místnost má 20 x 
10 metrů a k tomu 8 metrů do výšky. 
Kdo by se snad chtěl nadstandard-
ně distancovat, může využít vnitřní 
ochozy, balkón či předsálí.

Pěvecká disciplína večera je velmi 
uvolněná. Pro tentokrát není důleži-

té, zda jsou skladby intonačně čisté, 
se správnou dynamikou a dle udá-
vaného tempa. Každý má dovoleno 
zpívat tak, jak mu to aktuální mož-
nosti, schopnosti a nálada dovolí. 
Ve značné nevýhodě jsou v tomto 
ohledu ti, kteří zapomněli ty správ-
né noty či brýle. Někteří jedinci se 
uvolňují natolik, že i při vcelku váž-
né skladbě se dávají do pohybu, kte-

rý se podobá tanci…
Ze zkoušky odcházíme nabiti ra-

dostí ze zpěvu a opětovného setká-
ní. Těšíme se, že příště přijdou třeba 
i ti, kteří měli tentokrát obavy z deš-
tě, chladu či COVIDu.

Za Buštěhradský pěvecký sbor 
Eva Gallatová, sbormistryně

distanční výUka fyziky v zš a mš oty pavla BUštěhrad

nic nás nezastaví!

Na začátku karantény jsme stá-
li před rozhodnutím, jak pojmout 
výuku fyziky v  tak odlišných 
podmínkách.

Jak jistě mnoho z vás ví, fyzika ne-
ní předmět úplně vhodný k dálko-
vému studiu. Mnozí ji ve škole prav-
děpodobně vnímali jako předmět 
spíše obtížný. A tak tomu opravdu je.

Rozhodli jsme se proto vydat ces-
tou dobrovolných úkolů a domácích 
pokusů. Ostatně se to samo nabízí 
v této zvláštní době. A je třeba říci, 
že videa, která děti doma s patrným 

nadšením točí, mají velmi dobrou 
úroveň. Zpracovávají tak témata 

týkající se elektrostatiky, hydrosta-
tického tlaku, skupenských změn, 
povrchového napětí v kapalinách 
a mnoho dalších. Musím poděkovat 
vám všem, kteří jste pro tyto pokusy 
poskytli prostor ve svých kuchyních 
a zahradách. Je snadné si představit, 
co všechno při tomto bádání mohlo 
přijít k úhoně. Také děkuji za spolu-
práci všem obětavým rodičovským 
filmovým štábům.

Ing. Martina Svobodová

Vzdělávání v 5.A pokračuje tak 
trochu netradičním způsobem za 
použití veškeré techniky, kterou do-
ma najdeme, jako například mobilní 
zařízení, tablety, počítače, ale vždy se 
dokážeme nějak propojit, když nás 
ony moderní technologie nezkla-
mou. Ale jak jistě víte, paní učitelky, 
asistentky, vychovatelky jsou vždy 
připraveny na nejhorší: náhradní 
mobilní telefony, školní tablety atd. 
mají v záloze.

Výuka probíhá každý den distanč-
ně, píše se, vyplňují se pracovní seši-
ty, zkouší se, testuje, kvízuje, recitu-
je, rozvíjejí komunikační schopnosti 
a žáci spolupracují mezi sebou. Mys-
lím, že nám všem videokonference 
hodně daly, naučíme se s novými 
programy, aplikacemi, práce umí-
me odevzdat v perfektním formá-

tu, práce na PC je pro nás hračka 
a pozdrav, poděkování, rozloučení, 
omluva při neúčasti na hodině nám 
v konverzaci také nechybí.

Jediné, co nám chybí, je to, že se 
nemůžeme vidět. No vidět… Vy-
mysleli jsme to trochu jinak. Dneska 
odpoledne jedeme na kolech okruh 
Buštěhrad – Okoř – Buštěhrad. Ne-
bojte, pánská jízda do 10 cyklistů 
(pro upřesnění 7 hochů a jedna dívka 

– odvážná to žena). Ve čtvrtek má-
me, jak říkáme, „BABINEC“, kde 
se uvidíme s děvčaty a dáme si něco 
dobrého na dece, popovídáme a ko-
la nás také dopraví na místo určené.

A samozřejmě nezapomínáme ani 
na rodiče, informujeme, voláme a ta-
ké si popovídáme na videokonferen-
cích s naší asistentkou Marťou. Kdo 
by nevěděl, kdo je Marťa, Martin-
ka podle dětí, tak je to naše báječná 
asistentka, bez které by výuka neby-
la výukou a je tu každý den s námi.

A tímto ti naše Martinko moc dě-
kujeme za vše… vymýšlení testíků, 
opravy a za tvé úsměvy, jež každý 
den dostáváme a snažíme se i vracet.

Další velké poděkování patří rodi-
čům, kteří se k této situaci postavili 
perfektně. Jsme rády, že vás máme, 
děkujeme vám za trpělivost, shoví-Distanční výuka ZŠ Buštěhrad, 

foto M. Ludvíková

Distanční výuka ZŠ Buštěhrad, 
foto M. Svobodová
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vavost, spolupráci a za to, že nám 
jste vždy oporou.

Myslím, že děkovat bychom moh-
ly do nekonečna, například dětem, 

kolegům, vedení, zřizovateli, proto-
že bez vás… SPOLEČNĚ TO VŠE 
ZVLÁDÁME!!!

M. a M. z 5.A
Michaela Ludvíková 

a Martina Havlíčková

Babinec s piknikem, foto M. Ludvíková

Mezinárodní vesmírná stanice Živě, fotogra-
fie pořízena 13. května 2020, Daniel Krempa, 

4. třída

Pánská jízda na Okoř, foto M. Ludvíková

anglický zpravodaj zš BUštěhrad, mezinárodní vesmírná stanice 
(iss), fotografie planety země

třídní nedělní vycházka ke svatémU janU

Anglický Zpravodaj ZŠ Buště-
hrad č. 4 (8. května 2020) obsaho-
val článek o Mezinárodní vesmírné 
stanici (ISS) a aplikaci. Mohli jste se 
dočíst pár zajímavostí, jako napří-
klad že ISS putuje rychlostí 7,5 km 
za vteřinu, to je jako kdybychom by-
li z Buštěhradu v Praze za zhruba 2 
vteřiny! Zde je jedna z úžasných fo-
tografií Země pořízených žáky přes 
ISS mobilní aplikaci. Naprosto origi-
nální fotka pořízená mimo náš svět!

Protože se naše třída 3.B dlou-
ho neviděla, rozhodli jsme se uspo-
řádat společnou nedělní vycházku 
ke Sv. Janu. Neodradil nás ani déšť 
a společně jsme vyrazili do lesa.

Když jsme se vraceli, uviděli 
jsme na okraji lesa v křoví kouř. 
Šli jsme se na něj podívat a uvidě-
li jsme menší ohníček. Někdo si asi 
udělal táboráček, ale špatně ho po 

sobě uhasil. Oheň se začal rozšiřo-
vat na blízkou hromadu odpadků 
a do suchého křoví! Nikoho jsme na 
místě nenašli. Zkoušeli jsme oheň 
uhasit, ale naše zásoby pití na to 
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nestačily. Rozhodli jsme se zavo-
lat hasiče. O chvilku později přije-
ly dvě hasičské jednotky – z Kladna 
a Hřebče. Kladenská zásahová jed-
notka přijela se svou „Máňou“ jako 
první, začala požár hasit a po chvíli 
ho úspěšně uhasila. S hašením jim 
pomohl také pan bagrista, který 

rozhrábl bagrem okolní terén ko-
lem ohně, aby mohli hasiči pořád-
ně uhasit i kořeny ohořelého křoví.

Po skončení akce nás náčelník 
hasičů za odměnu, že jsme požár 
nahlásili, vzal do kabiny hasičské-
ho vozu. Rozloučili jsme se a hasiči 
odjeli zpátky na základnu.

Vrátili jsme se domů a už se těší-
me na další společná dobrodružství.

Michael Prchal, 14. 5. 2020

Procházka k Jánu, Ivana Prášková

jaro očima dětí za pandemie

6. B

Petrklíč
Máme doma petrklíč,
zima už je dávno pryč.
Sluníčko nám svítí
na to naše kvítí.

M. Hušek

Strom na hrázi rybníka
Víkend co víkend k tomuto 
stromu,
chodíme s rodinou všichni spolu.
Víkend co víkend chodíme sem 
krmit,
až vlny na rybníku začnou se vlnit.
Pod olší u břehu kachna tiše 
rozjímá,
A kapr ve vodě starý chléb pojídá.
Jakmile všechny hladové krky 
nakrmíme,
společně domů potom se 
navrátíme.

J. Ruda

Les
Tyhle skvělé dary lesa,
žaludek nad nimi plesá,
ostružiny, maliny,
aby jsme už marmelády vařili.

Les dá nejen maliny,
rostou v něm i květiny.
Bez, bledule, sasanka,
dřípatka i čičorka.

Ó les je domov krás,
tady to má každý rád.

I. Růžičková

Labutě
Hladina rybníku tichá je,
přilákala k sobě dvě labutě.
Na lávce nerušeně sedí,
občas na hladinu hledí.
Leští si své perutě,
jaro zahnalo zimu na kutě.

Marek Horák

Lesní rozjímání
Krásné ticho je tady,
a my jsme tu úplně sami.
Hladina se blýská,

kolem jsou lesy,
a mně už přeci,
po škole se stýská.

A. Vlk

7.A

U skály
Na jaře mezi stromy,
vysvitlo slunce za skalami.
Každý ptáček vyletí,
na potravu pro děti.
Když se vítr stromy prohání,
tráva šustí na stráni.
A tohle je jaro,
možná se vám o něm zdálo.

J. Mrkvičková

Jaro 2020
Na jaře to všechno kvete,
okna, dveře otevřete!
Farmář na trh slípky veze,
covid na mozek nám leze!

J. Šefl

Procházka k Jánu a požár, foto archiv ZŠ, 
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sBírka diakonie BroUmov

Ve dnech 15. a 16. května 2020 
se konala tradiční sbírka pořáda-
ná Místní organizací ČČK Buštěh-
rad a Diakonie Broumov, sociální-
ho družstva. Ve spolkové místnosti 
v přízemí zámku nebo v jeho pod-
loubí se příchozí setkali s neúnav-
nou a obětavou ženou – Zdeňkou 
Doležalovou, předsedkyní MO ČČK 
Buštěhrad – která přebírala vše, co 
účastníci sbírky přinášeli. Kromě 
oblečení a bytového textilu jste tu 
mohli vidět i krabice s knihami, bo-
tami, hračkami a dalšími odložený-
mi věcmi, které už přestaly sloužit 
svým původním majitelům. Dě-
kujeme zúčastněným za solidární 
přístup. Diakonii Broumov se tak 
podaří pokrýt alespoň část základ-
ních potřeb lidí, kteří naši pomoc 
potřebují. 

Zdeňka Doležalová za MO ČČK 
předpokládá zorganizování tako-
vé sbírky i na podzim tohoto roku. 

Bude záležet i na její partnerské Di-
akonii Broumov, sociálním druž-
stvu. Včas vás budeme o přesném 
termínu informovat v Buštěhrad-
ském zpravodaji, v kalendáři akcí na 
webu města i ve vývěskách.

Poděkování patří hlavní organi-
zátorce – paní Zdeňce Doležalové, 
která akci věnovala svoje úsilí a té-
měř celé dva dny svého času. 

ZV

Zavalená Zdeňka Doležalová, předsedkyně MO ČČK při sbírce Diakonie Broumov, foto JP

S P O RT
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T I PY  N A  V Ý L E T Y

středočeské mUzeUm v roztokách prahy

žraločí zUBy ve vrapickém lese

Jan Antonín Venuto 1746 - 1833

Půvab krajiny středních Čech na 
přelomu 18. 19. století

Výstava představuje dílo umělce, 
sběratele a duchovního Jana Anto-
nína Venuta, narozeného v jihomo-
ravských Jevišovicích, který během 
svých cest zachytil tvář české kra-
jiny, měst obcí na přelomu 18. a 19. 
století. Vybraná díla odrážejí přede-
vším podobu středních Čech tehdejší 
doby na akvarelech a kresbách. Ve-
nutův soubor akvarelů, uložených 
v Rakouské národní knihovně, je 
dnes neocenitelným historickým 
pramenem. Výstava vznikla ve spo-
lupráci s Galerií výtvarného umě-
ní v  Havlíčkově Brodě, kde bylo 
roce 2018 dílo Jana Antonína Ve-
nuta představeno poprvé v České 
republice.

Jan Antonín Venuto v roce 1803 
namaloval i krajinu s pohledem  na 
Bustěhrad. 

Přírodní památka Žraločí zu-
by se nachází ve Vrapickém lese ve 
východní části statutárního města 
Kladna ve Středočeském kraji. Za-
ujímá prostor drobného opuštěné-
ho buližníkového lomu na mírném 

návrší nad pravým břehem Dřeto-
vického potoka, zhruba ¾ km zjz. 
od kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích. 
Přírodní památku má v péči Krajský 
úřad Středočeského kraje.  

Chráněné území bylo vyhlášeno 

v roce 1995 a později poněkud roz-
šířeno; nejnovější vymezení tak 
pochází z roku 2008. Předmětem 
ochrany celé přírodní památky jsou 
paleontologické nálezy zkameně-
lých zbytků organismů geologické 



2 1Č E R V E N  2 0 2 0

číčovický kamýk

éry druhohor – křídy.  Z geologic-
kého hlediska se jedná o sedimen-
ty spodnoturonského moře usazené 
na starší povrch tvořený abradova-
nými proterozoickými horninami. 
V lokalitě byly zjištěny pozůstatky 
(zuby, obratle a koprolity) nejméně 
12 druhů žraloků, dále dírkonošců, 
mlžů, hvězdic a mořských hub.

zdroj a foto: Wikipedie

Člověk nikdy neví, jaké poklady 
se skrývají na dohled od dálnice. Po-
kud už jste obešli na svých procház-
kách celý Buštěhrad, došla Vám in-
vence a nevadí Vám chození mimo 
značené cesty, nabízím tip na krát-
ký výletík v blízkém okolí. Necelé 4 
km zvládnou i malé děti. Popojedete 
autem k benzínce Robin Oil u Stře-
dokluk, kde zaparkujete a můžete 
ještě zakoupit svačinku. Pak se vy-
dáte po silnici na Velké Číčovice. Po 
té ale nepůjdete dlouho, zhruba po 
dvou stech metrech odbočíte dole-
va na polní cestu a vzápětí dojdete 
na Lojzovku – bývalý lom s buliž-
níkovými skalními útvary v lesíku 
uprostřed pole. Místo krásné a vel-
mi překvapivé. Pokud tam zrovna 
nenarazíte na tlupu horolezců, dá 

se tam skvěle tábořit či piknikovat. 
Když se nabažíte skalních útvarů, 
vezmete to kousek přes pole z kopce 
a dále podél mezí, které Vás zavedou 
na silničku vedoucí ke Kalingerovu 
mlýnu (pozor, v tomto úseku není 
cesta, jen travnaté meze). Původně 
středověký, a pak raně barokní mlýn 
je velmi krásně opraven, je vidět, že 
vlastníci si jej i pozemků kolem hle-
dí (uklizené okolí, vyhrabané klacky 
z lesa, apod.).  Když se dostatečně po-
kocháte pohledem na mlýn, vrátíte 
se zase kousek po silničce a vydáte 
se po ní do kopce. Přejdete již zná-
mou silnici vedoucí na Velké Číčovi-
ce, a již vidíte před sebou Číčovický 
kamýk – zarostlý kopeček, který je 
přírodní památkou, významnou ge-
ologickou a paleontologickou loka-

litou. Jak moc dobrodružnou cestu 
na vrchol zvolíte, je na Vás – každo-
pádně na kamýku se ocitnete v jiném 
světě, mezi kameny a křovinami ny-
ní kvetou tisíce fialek, a možná po-
tkáte zajíce, srnu nebo bažanta. Na 
vrcholu se nachází zbytek jakýchsi 
zdí. Když sejdete zase dolů a narazí-
te na naučnou ceduli, můžete si něco 
přečíst o geologii kamýku. Pak je již 
snadné dojít po polňačce ke goticko-
-románskému hřbitovnímu kostelu 
sv. Vavřince u Černoviček, který je 
v krajině krásnou dominantou, a po 
zelené turistické značce zpět k ben-
zínce (PS. fotky nejsou moje, nemě-
la jsem čím fotit).   

DJ



TALENTOVÉ ZKOUŠKY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. Pro
zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba vyplnit
elektronickou přihlášku na www.izus.cz nejpozději do
7. 6. 2020.
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Součástí přihlášky je rezervační systém, který Vám
umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací
zkoušky. Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří 
ke 31. 8. 2020 dovrší 5 let.

Termíny
Hudební obor:  pondělí  8. 6.  13:00 - 17:00 (sál v ZUŠ)
                              úterý      9. 6.   13:00 - 17:00 (sál v ZUŠ)
                              pondělí  15. 6.  16:00 - 18:00 (sál v ZUŠ)

Taneční obor:    úterý      9. 6.   13:00 - 17:00 (zámecký sál)

Výtvarný obor:  pondělí  8. 6.   13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)
                              úterý      9. 6.    13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)    

Kontaktní místo:

Ing. Jan Paulík, Ph.D.

Kladenská 556 (U Kahance)

Buštěhrad

Potřebujete pojistit?

 Umíme pojistit BEZKONTAKTNĚ, velmi rychle, večer i o víkendu. 

 Pojištění vozidel, majetku, cestovní, úrazové pojištění. Pojištění firmy.

 Rádi Vám vypracujeme protinávrh k Vaší současné pojistce.

 Kontaktujte nás na tel. čísle 607 115 068 nebo se těšíme na Vaši návštěvu

u nás v kanceláři (dům u autobusové zastávky U Kahance).

 U povinného ručení převedeme Vaše stávající bonusy. Ty okopírujeme i 

na pojištění havarijní. 

 Pojišťujeme občany i firmy. 

 Naše praxe v oboru: 22 let (HPP).





Více informací:

Lenka Šátková, Marketing Manager
Telefon: +420 225 023 102, Email: lenka.satkova@ocsestka.cz


