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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 5/2020 

INFORMACE  Z  RADNICE

Milí čtenáři,
při měsíční periodicitě Zpravodaje 

se stěží dá psát o nejčerstvějších no-
vinkách, přesto s trochou nadsázky 
můžeme říct, že v červencovém čísle 
opět přinášíme nejnovější malé i vel-
ké zprávy o buštěhradském dění. Po 
společensky vyprahlých prvních jar-
ních měsících to vypadá, že Buště-
hrad naráz uvolnil veškerou nahro-
maděnou energii, která se přeměnila 
a stále ještě přeměňuje ve spoustu za-
jímavých aktivit. Při pročítání Zpra-
vodaje se možná i Vám budou vkrá-
dat do mysli slova jako nezdolnost, 
vytrvalost, odhodlání… Slova, kte-
rá mohou být společným jmenova-
telem velké většiny příspěvků. 

Leckoho z Vás možná někdy na-

padlo vyběhnout na Sněžku. Ovšem, 
vyběhnout na Sněžku z Buštěhradu 
jako Milan Šumný, to už chce pořád-
nou porci vytrvalosti! Bezpochyby 
podobnou té, kterou má v sobě i ne-
únavný Jirka Janouškovec, stojící již 
po osmé za kormidlem oblíbeného 
„Buštěhradu na vodě“. Nebo jako pa-
ní učitelka Odvárková s jejími neutu-
chajícími aktivitami, které podniká 
se žáčky naší školy. Určitě si přečtěte, 
jak děti z 1.A společně s Divadlem 
Lampion tvořily dobrodružné kni-
hy. A pak tu máme buštěhradské ry-
báře pořádající tradiční Rybářský 
den dětí, skauty na stráži Lidic, ma-
lé i velké fotbalisty našeho „eska“ či 
nově bridžisty na zámku… Velkou 
zprávou určitě je znovuzrození bu-

štěhradských hasičů, za nímž stojí 
odhodlání pár super chlapů a super 
žen! Pokud by existoval film o všech 
našich skvělých sousedech, kteří to-
ho tolik dělají pro nás Buštěhradské, 
musel by se jmenovat „Neunavitel-
ní“! A určitě by se promítal v rám-
ci letního kina v zámecké zahradě.  
Mimochodem,  na jeho organizáto-
ry, kteří na prázdniny opět připra-
vili pořádnou kinematografickou 
nálož, vlastně tenhle přívlastek ta-
ké perfektně sedí. 

Ať Vás četba nabije tou správnou 
pozitivní prázdninovou energií a bá-
ječné léto k tomu, přeje Redakční 
rada!

Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 5/2020 ze dne 27. 5. 2020 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Stanislavu Šum-
nou a Milana Mudru, jako zapisova-
telku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 4/2020.
Usnesením č. 3
Doplněný program zasedání  
č. 5/2020.

Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesením č. 5
Obecně závaznou vyhlášku města 
Buštěhrad 2/2020, kterou se mění 
a doplňuje Obecně závazná vyhláš-
ka č. 1/2020 o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu 
kanalizace.
Usnesením č. 6
Účetní závěrku a  závěrečný účet 
města Buštěhradu za rok 2019 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením 
bez výhrad. Členové zastupitelstva 

města vycházeli při schvalování roč-
ní účetní závěrky z účetních výka-
zů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztráty, Výkaz Příloha, inventa-
rizační zprávy a zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření.
Účetnictví Města Buštěhrad za rok 
2019 poskytuje věrný a poctivý ob-
raz předmětu účetnictví a finanční 
situace města. Výsledek hospodaře-
ní za rok 2019 činí 13 808 946,38 Kč 
a bude převeden na účet 432 – Vý-
sledek hospodaření předcházejících 
účetních období.
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Usnesením č. 7
Účetní závěrku příspěvkové organi-
zace města Buštěhradu – ZŠ a MŠ 
Oty Pavla – za rok 2019. Členové 
zastupitelstva města vycházeli při 
schvalování roční účetní závěrky 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad za rok 2019 z účet-
ních výkazů sestavených k rozva-
hovému dni 31. 12. 2019 – Rozvaha, 
Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, 
inventarizační zprávy.
Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad za rok 2019 poskytuje věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace příspěvkové 
organizace města. Výsledek hospo-
daření ZŠ a MŠ Oty Pavla Buště- 
hrad za rok 2019 činí 253 993,53 Kč. 
Výsledek hospodaření bude v plné 
výši převeden do rezervního fondu.
Usnesením č. 8
Účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace města Buštěhradu – DPS 
Buštěhrad – za rok 2019. Členové 
zastupitelstva města vycházeli při 
schvalování roční účetní závěrky 
příspěvkové organizace DPS Buš-
těhrad za rok 2018 z účetních výka-
zů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztráty, Výkaz Příloha, inventa-
rizační zprávy.

Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 
2019 poskytuje věrný a  poctivý 
obraz předmětu účetnictví a  fi-
nanční situace příspěvkové orga-
nizace města. Výsledek hospodaře-
ní DPS Buštěhrad za rok 2019 činí  
238 095,58 Kč. Výsledek hospoda-
ření bude rozdělen takto:
Rezervní fond: 178 095,58 Kč
Fond odměn: 60 000,00 Kč
Usnesením č. 9
Pronájem části pozemku parc.  
č. 992/2 o výměře 27 m2 panu Sej-
kovi za cenu 10,- Kč/m2/rok.
Usnesením č. 10
Veřejnoprávní smlouvu mezi měs-
tem Buštěhrad a obcí Koleč k zajiš-
tění výkonu činnosti a úkolů obec-
ní policie.
Usnesením č. 11
Záměr zřízení dobrovolné jednotky 
požární ochrany města Buštěhrad 
a pověřuje starostku Ing. arch. Da-
nielu Javorčekovou a Tomáše Hof-
mana jednáním s ÚO HZS Kladno 
za účelem získání souhlasného sta-
noviska HZS Středočeského kraje se 
zřízením jednotky.
Usnesením č. 12
Zadání vypracování Strategického 
plánu města na období 2021–2031 
(zhotovitel – MAS Přemyslovské 

střední Čechy).
Usnesením č. 13
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu me-
zi městem Buštěhrad a ČEZ Distri-
buce, a. s. – kabel NN a přípojková 
skříň pro lokalitu Za Humny.
Usnesením č. 14
Podání dotace z  NPŽP – výzva 
9/2019 – Výsadba stromů: Akce – 
parčík v Olivové.
Usnesením č. 15
Rozšíření Redakční rady Buštěhrad-
ského zpravodaje
Usnesením č. 16
Žádost o  výjimku z  vyhlášky č. 
2/2016 O stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřej-
nosti přístupných sportovních a kul-
turních podniků, vč. tanečních zá-
bav a diskoték a jiných kulturních 
podniků, v rozsahu nezbytném k za-
jištění veřejného pořádku – pro Di-
vadlo KiX, zkrácení doby nočního 
klidu o dvě hodiny.
Usnesením č. 17
Odklad splátek úvěru na poříze-
ní pozemků (č. úvěrové smlouvy 
1553/18/5641) do 31. 10. 2020 a po-
věřují starostku jeho zajištěním.

AKTUALITY

proč zakládáme hasiče?
V souvislosti se záměrem města 

Buštěhradu zřídit jednotku dobro-
volných hasičů jsem dostala pár do-
tazů, proč zakládáme hasiče, když 
nejsou peníze, když máme smlou-
vu s hasiči z Hřebče, proč nezaloží-
me raději obecní policii, atd.

Každá obec musí mít ze záko-
na buď vlastní hasiče, nebo smlou-
vu s jinou obcí. Buštěhradští hasiči 
zanikli v roce 2006 a od té doby má 
Buštěhrad smlouvu s Hřebčí, a také 

za to každoročně platí (v závislosti 
na počtu obyvatel). Například letos 
je to přes sto tisíc Kč. Na krizových 
školeních pro starosty jsme opako-
vaně upozorňováni, že obec veli-
kosti Buštěhradu by raději už mě-
la mít hasiče vlastní, neboť se dbá 
o rovnoměrné rozmístění jednotek, 
na němž zase závisí včasné dojezdy 
k zásahům. Navíc máme na katastru 
průmyslovou zónu, ve které je řada 
podniků (Třinecké železárny, PKB 

– obalovna asfaltových směsí, a ny-
ní se tam ještě staví velkosklad Li-
dlu), což představuje určitá požární 
rizika. Hasiči na katastr Buštěhradu 
vyjíždějí v průměru na 70 událos-
tí ročně – nejen na hašení požárů, 
ale i na další zásahy (rizikové káce-
ní, dopravní nehody, úniky plynu, 
pomoc při vichřicích a přívalových 
deštích či například na likvidaci vy-
teklého oleje).

Zároveň v Buštěhradě žijí dob-
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pošta BUštěhrad – otevírací hodiny

rovolní hasiči, kteří jsou členy hře-
bečské jednotky (p. Tomáš Hofman 
a spol.). Ti již před několika lety pře-
mýšleli o založení buštěhradské jed-
notky. A nyní na to myslím nazrál 
čas. Založení jednotky mají perfekt-
ně naplánované včetně přípravy le-
gislativy, spočítané náklady, i to, co 
jsou schopni získat zdarma (vyřaze-
né vybavení a technika z jiných jed-
notek). Zakládající členové jednotky 
mají roky praxe a všechny potřeb-
né kurzy. Pan Hofman má dokonce 
i vlastní vybavené vozidlo i mnoho 
kontaktů na další jednotky. Záro-
veň pánové umějí zpracovat i žádos-
ti o dotace (kterých je na hasiče celá 
řada). Náklady na založení jednotky 
by letos byly cca 260 tis. K4 s tím, že 
bude zatím použito vyřazeného vy-
bavení a techniky profesionálních 
jednotek (již nyní máme do začátku 
bezúplatně přislíbenou plně vybave-
nou Avii z Libereckého kraje a dva-
cetimetrovou plošinu od Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina), 
a postupně se vybavení bude z alo-
kovaného ročního rozpočtu a z do-
tací vylepšovat. V případě, že by se 
jednotka posunula v budoucnu do 
vyšší kategorie, může pak naopak 
Buštěhrad uzavírat smlouvy s  ji-
nými obcemi, které nemají hasiče, 
a inkasovat za to platby, či se po-
dílet na placených zásazích, takže 
ideální stav, ke kterému bychom se 
chtěli dopracovat, je, že náklady 
na jednotku budou v budoucnu té-

měř nulové.
Mezi založením obecní policie 

a založením dobrovolných hasičů je 
mnoho podstatných rozdílů. Vstup-
ní náklady na založení policie jsou 
cca 1,5 mil., plus je potřeba počítat 
s platy policistů (plný stav pro po-
krytí denních i nočních služeb v ob-
ci je aspoň šest lidí). Přestože se má 
obecně za to, že policie si na sebe 
„vydělá“ pokutami, ve skutečnosti 
tomu tak rozhodně není.

Dobrovolní hasiči svou službu 
konají – jak již název napovídá – 
dobrovolně, takže zcela odpadnou 
náklady na mzdy. Další věc je, že 
policisté se shánějí těžko (když jsme 
chtěli sehnat aspoň jednoho, nepo-
dařilo se ani to, kladenské Městské 
policii chybí asi 25 lidí), kdežto zku-
šené hasiče zde máme, a dokonce už 

i budoucí členskou základnu. Na po-
licii neexistují žádné dotace, kdežto 
na hasiče je jich spousta (na vybave-
ní, vozidla i hasičárny).

A především je nutné brát v úva-
hu bezpečnost města a  ochranu 
majetku občanů. Místní jednotka 
kdekoli po Buštěhradě bude od-
hadem zhruba o 7–10 minut dříve 
než dobrovolná jednotka z Hřebče, 
ale i o 3–5 minut dříve než profe-
sionální útvar HZS Kladno. Zastu-
pitelé se tedy domnívají, že založe-
ní buštěhradské jednotky bude pro 
město jednoznačně přínosem. Za-
ložení spolku, který bude vychová-
vat hasičský dorost či organizovat 
hasičské bály, už je pak jen třešnič-
kou na dortu.

DJ

Buštěhradští hasiči se starostkou. Zleva: Daniela Javorčeková, Tomáš Cáp, 
Tomáš Hofman, David Zabilka, Diana Heráková

Oznámení České pošty, míst-
ní pobočky Buštěhrad: Pokračuje 
zde z personálních důvodů omeze-
ní otevíracích hodin, a tak do 20. 7. 
2020 bude pro zákazníky otevře-
no na místní poště od pondělí do 
pátku vždy 8.00–11.00 a 13.00–
16.00. Změna nastane 21. 7. 2020, 
kdy až do 31. 8. 2020 bude pro ve-
řejnost otevřeno v pondělí a stře-

du do 18.00 hod. a v úterý, čtvrtek 
a pátek do 16.00 hodin.

Doporučujeme využívat služeb 
České pošty – např. dosílání nebo 
prodloužení ukládání zásilek. Pří-
padně využijte rozšířených možností 
zákaznické karty. Více informací na 
webu České pošty nebo na kteréko-
liv pobočce České pošty.

ZV
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Fotografie z vyhlášení cen Turistpropag 

Vážení spoluobčané,
dnes mi připadla velmi milá pra-

covní povinnost: dostala jsem za 
úkol pochlubit se velkým úspěchem 
našeho Infocentra, který jsme za-
znamenali s našimi propagační-
mi materiály v soutěžní přehlídce 
turisticko-propagačních materiá-
lů TURISTPROPAG „O turistic-
kou informaci roku 2020“ a „Zpra-
vodaj roku 2020“, kterou pořádá 
Pruh Polabí s.r.o. Do letošního  
5. ročníku soutěže se letos přihlási-
lo 98 subjektů a 178 materiálů. Po-
rota hodnotila desítky brožur, letá-
ků, publikací, map, novin, katalogů, 
kalendářů, zpravodajů, mobilních 
aplikací a spotů a výsledky byly vy-
hlášeny 18. června na slavnostním 
večeru v rámci veletrhu cestovního 
ruchu REGIONY ČESKÉ REPUB-
LIKY a Farmářských trhů v areálu 
výstaviště v Lysé nad Labem.

Soutěžili jsme v několika kate-
goriích: Zpravodaj roku, Nástěn-
né, stolní a kapesní kalendáře pro 
rok 2020, kam jsme poslali zdaři-
lý kalendář „Buštěhrad na starých 

fotografiích“ Hedviky Servusové 
(s  fotografiemi Martina Homoly 
a Moniky Žitníkové), a Trhací ma-
py, které jsou v TIC rozdávány zdar-
ma. Když jsme naši 3D trhací ma-
pu velikosti A3 s legendou na zadní 
straně začátkem letošního roku do 
soutěže posílali, byli jsme si vědo-
mi toho, že je opravdu povedená 
a má šanci na úspěch. Rozhodně 
jsme ale nečekali, že vám dnes bu-
du moci s obrovským potěšením 
oznámit, že právě naše trhací ma-
pa, kterou většina z vás již dobře 
zná a jejíž zvětšenou podobu zná-
te také z panelů, které jsou součás-
tí orientačního systému města a na-

chází se na osmi místech po celém 
Buštěhradě, se umístila na 1. místě 
mezi všemi!! 18. 6. jsme tedy na vý-
stavišti v Lysé nad Labem převzali 
diplom a trofej z broušeného skla 
s dobrým pocitem, že naše teprve 
dva roky otevřené Infocentrum si 
vůbec nevede špatně.

Největší podíl na našem úspěchu 
má, samozřejmě, sám autor naší 3D 
mapy, akademický malíř a grafik 
Michal Fiala, kterému tímto k je-
ho úspěchu všichni gratulujeme!

Za Infocentrum  
VM a DJ

Vítězná trhací mapa A3 s legendou od akademického malíře a grafika Michala Fialy
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Fotografie ze současnosti - ulice Vodárenská, foto: M. Žitníková

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

poděkování

Děkuji srdečně zástupkyni  
MěÚ, matrikářce Janě Zemanové, 
celé svojí rodině, všem přátelům 

a známým a pečovatelkám z DPS 
Buštěhrad za blahopřání, která 
jsem obdržela u příležitosti svého 

životního jubilea.

Věra Teringerová

stroj časU

V minulém čísle Stroje času jsme 
si pro vás připravili starou fotogra-
fii Buštěhradu s hádankou. V re-
dakci se sešlo několik správných od-
povědí a z úspěšných řešitelů byli 
vylosováni: 
p. Čížková, p. Nosková a p. Srba.

Gratulujeme.
A nyní rozluštění: jedná se o Vo-

dárenskou ulici focenou ve směru od 
ulice U Studánky, a podle hydran-
tu, který na staré fotografii je vidět, 
je zřejmé, že byla pořízena po ro-
ce 1930 (tento letopočet je totiž od-
lit na onom hydrantu). Vypadá to, 
že na fotografii jsou zachyceni ob-
čané Buštěhradu při společné práci 
na úpravě ulice – ale to je pouze na-
še domněnka.

Dnes vám přinášíme současnou 
fotografii onoho místa. Jak vidíte, 
příroda je mocná, a snaží se brát si 
zpět to, co jí člověk vzal. Hydrant 

tam kdesi pořád je, viz foto.
Jsme rádi, že vás nová forma této 

rubriky zaujala – jeden čtenář (a též 
úspěšný luštitel) se nám dokonce 
ozval až z dalekého Chomutova, pan 
Srba, a dnes vám přinášíme hádan-
ku z jeho archivu. Neptáme se však, 
jaké místo na fotografii je, ale odkud 

byla fotografie pořízena.
Do příštího čísla se pokusíme zís-

kat současnou fotografii ze stejného 
místa. Ale na rovinu – není to lehké.

Děkujeme za váš zájem!
Led.

Odkud je pořízena tato fotografie z roku 1945?

Hydrant z roku 1930 na křižovatce ulic 
U Studánky a Vodárenská, Foto: M. Žitníková
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do parkU letos na filmy i za mUzikoU!
Ještě před deseti týdny se čas plou-

žil karanténou jako stará přístavní 
mula v zapadlém přístavu kdesi na 
Bermudách, a ejhle, nabral zas své 
staré dobré síly a prosmýkl se kolem 
našich tváří jako ještěrka před zko-
prnělým kocourem: máme tu další 
sezonu letního kina v osvěžující ze-
leni zámeckého parku. Jaká že bude?

 S výběrem filmů to letos bylo tro-
chu těžší. V důsledku karantény ki-
na ztichla, filmaři seděli doma, herci 
u pokladen obchodních domů a pro-
ducenti počítali ztráty, což v souhr-
nu znamená, že řada z nedávno uve-
dených nebo netrpělivě očekávaných 
filmů je dostupná pouze pro multi-
plexy s digitálními technologiemi. 
Mnohé z českých premiér si proto 
budeme muset letos odepřít, včetně 
očekávaného „Šarlatána“ Agnieszky 
Hollandové, „Bouráka“ bratří Troja-
nových nebo „Zátopka“ Davida On-
dříčka, který premiéru přesunul do-
konce až na červen příštího roku na 
karlovarský filmový festival. Přesto 
se můžeme těšit na čtyři novější čes-
ké filmy, čtyři zahraniční a tradiční 
závěrečný film pro děti.

 Z českých filmů to bude nový 
film Petra Zelenky (Knoflíkáři atd.) 
„Modelář“, režijní debut Jiřího Ha-
velky „Vlastníci“ a v anketě nabídne-
me k výběru tři české filmy: rovněž 
filmový debut Petra Kolečka „Přes 
prsty“, „Teroristku“ Radka Bajgera 
a „Štastný nový rok“ Jakuba Kro-
nera. Zcela mimořádné místo v le-
tošním programu ovšem patří zne-
pokojivému českému dokumentu 
„V  síti“ (režie Vít Klusák), jehož 
uvedení v letním kině na faceboo-
kové anketě podpořilo neuvěřitel-
ných 180 lidí, film proto velmi rádi 
zařazujeme do programu. Zahra-
niční kinematografii letos zastou-
pí „Nedotknutelní“ (USA 2017, r. 
Neil Burger), „Tenkrát v Hollywoo-
du“ (USA 2019, r. Quentin Taranti-
no), „BlackKklansMen“ (USA 2017, 

r. Spike Lee) a do losovačky jsme 
vybrali kriminální komedii „Ka-
náři“ (Rumunsko 2019, r. Corneliu 
Porumboiu), western „Slow West“ 
(Nový Zéland, Velká Británie 2015, 
r. John MacLean) a komedii „Pro-
blémissky“ (USA 2020, r. Philippa 
Lowthorpe). Závěrečný film pro děti 
ještě vybíráme podobně jako minu-
lý rok tak, aby se nenudily děti ani 
jejich rodiče nebo babičky a dědeč-
kové – sledujte kalendář akcí měst-
ského webu a vývěsky ve veřejném 
prostoru!

První novinkou letošního letní-
ho kina jsou malé koncertní hodin-
ky živé hudby, které začnou 90 mi-
nut před začátkem promítání. V tuto 
chvíli můžeme potvrdit vystoupení 
amerického folk-rockového písnič-
káře Justina Lavashe 30. 7. a sólový 
recitál Vladivojny La Chia 6. 8.

Druhou novinkou je nový data-
projektor, na jehož zakoupení přispěl 
Kulturní spolek Butzkow částkou 

50 tisíc korun – děkujeme!
Jako vždy promítáme každý čtvr-

tek, v červenci tedy 2., 9., 16., 23. a 30. 
7. vždy od 21.30 a v srpnu 6., 13., 20. 
od 21.00, dětský film 27. 8. promít-
neme od 20.30 hodin.  

Program Letního kina: 
 
2. 7.  BlacKkKlansMen  
(USA 2017, r. Spike Lee)  
komedie, drama, krimi, historický 
 
9. 7. Modelář  
(ČR 2020, R. Petr Zelenka)  
thriller, psychologický 
 
16. 7. Nedotknutelní  
(USA 2017, r. Neil Burger)  
komedie, drama, české znění 
 
23. 7. hlasovačka český film:  
Přes prsty (r. Petr Kolečko)  
komedie, romantický, sportovní 

Teroristka (r. Radek Bajgar)  
komedie, drama 
Šťastný nový rok (r. Jakub Kroner) 
romantický, komedie 
 
30. 7.  Koncert + Tenkrát v Hol-
lywoodu (USA 2019, r. Quentin 
Tarantino) komedie, drama 
 
6. 8. Koncert + Vlastníci  
(ČR 2019, r. Jiří Havelka)  
komedie, drama 
 
13. 8. V síti 
(ČR, r. Vít Klusák)  
dokument  
 
20. 8. hlasovačka zahraniční 
film:  
Kanáři (Rumunsko 2019, r. Corne-
liu Porumboiu)  
komedie, krimi, thriller 
Slow West (Nový Zéland, Velká 
Británie 2015, r. John MacLean), 
akční, western, thriller 
Problémissky (USA 2020, r. Philip-
pa Lowthorpe)  
komedie, drama, historický  
 
27. 8. dětský film: Spider-Man: 
Paralelní světy (USA 2018)  
animovaný, akční, sci-fi 

Změna programu vyhrazena,   
sledujte prosím kalendář akcí měst-
ského webu a vývěsky ve veřejném 
prostoru!

Vstupné na film bude jako ob-
vykle 50,- Kč na osobu, vstupenka 
na koncert a film dohromady bude 
za 100 Kč, děti na dětský film mají 
vstup zdarma. Občerstvení na mís-
tě zajistí Butzkowští, své židle a deky 
si, prosím, každý přineste s sebou – 
děkujeme a těšíme se na vás!

Váš Kulturní výbor města 
Buštěhrad
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Foto z příprav Letního kina 2019 

A K T UÁ L N Í  OZ NÁ M E N Í  
(psáno po redakční uzávěrce)!

Filmový distributor Cinemart 
v těchto dnech provádí výzkum po 
celé ČR s cílem uvedení „Šarlatána“ 
Agnieszky Holland s Ivanem Tro-

janem v hlavní roli i v menších ki-
nech včetně našeho letního kina! 
Odpověď budeme znát až po vytiště-
ní tohoto vydání, ale pokud to vyjde 
a pokud bychom splnili povinnou 
podmínku minimální výše vstupné-

ho 130,- Kč na osobu, film bychom 
u nás měli přesně v den jeho české 
premiéry, ve čtvrtek 20.8.; proza-
tím byl film uveden pouze v rámci 
Mezinárodního filmového festivalu  
Berlinale 2020. Držme si palce!

SPOLKY,  PŘ ÍSPĚVKOVÉ  ORGANIZACE  MĚSTA

výročí lidické tragédie 2020
V letošním roce se poprvé od ro-

ku 1945 neuskutečnila pietní vzpo-
mínka za účasti veřejnosti, která se 
vždy konala v sobotu následující po 
10. červnu. Tragédii si tak Lidičtí 
připomněli pouze v úterý 9. 6. 2020, 
v předvečer 78. výročí vypálení ob-
ce, kdy se v Památníku Lidice usku-
tečnil děkovný koncert pro Lidice 
a Světla z oken lidických domů. Ce-
lá akce začala koncertem Ústřed-
ní hudby Armády ČR se sólistkou 
Lucií Silkenovou. Také zde zazněla 
česká hymna v podání Marty Han-
fové, vnučky přeživšího lidického dí-
těte Václava Hanfa. Během koncer-
tu proběhlo na pietním území, kde 
dříve stály lidické domy, rozsvěcení 
svíček. Tato několikaletá tradice roz- Úžasní skauti roznesli světla na místa, kde bývala okna již neexistujicích domů,  

foto M. Śimková
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znovUzrození BUštěhradských hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Buš-
těhrad byl součástí života našeho 
města téměř 120 let. Na začátku mi-
lénia však především z důvodu ne-
zájmu mladé generace zanikl. Nyní 

se zdá, že po patnáctileté pauze by 
mohli buštěhradští hasiči takříkajíc 
„povstat z popela“ a začít psát zbru-
su novou kapitolu příběhu soused-
ské sounáležitosti a přátelství. V mi-

nulosti v něm ale nebyla nouze ani 
o velká dramata.

S plánem zřídit v Buštěhradě dob-
rovolný hasičský sbor přišel v roce 
1886 místní obchodník František 

Rozvinutí praporu buštěhradských hasičů v roce 1924

Světla skauti roznášejí podle mapy starých Lidic, foto V. Horká

svěcení „lidických“ domů byla letos 
ozvláštněna tím, že svíčky zapalovali 
přímí potomci původních lidických 
obyvatel a další občané současných 
Lidic. Zbývající svíčky jsme rozsví-
tili my, skauti a skautky z Buštěhra-
du. Po skončení koncertu celé údolí 
ztichlo a do rozsvícených „lidických“ 
domů zněla jména 88 zavražděných 
lidických dětí.

Naše středisko si lidickou tragé-
dii připomíná již od roku 1945, kdy 
došlo k první pietní vzpomínce v Li-
dicích. Od tohoto roku také skauti 
a skautky z Buštěhradu stáli hned při 
několika akcích čestnou stráž u hro-
bu zavražděných mužů. Tuto tichou 

vzpomínku opakujeme každý rok 
při výročí vypálení obce, a proto na-
še středisko nese název Stráž Lidic.

Za Junák Stráž Lidic Buštěhrad: 
Vlaďka Horká a Tomáš Skála
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Rott. Obecní rada následně pověři-
la strážníka Františka Staňka, aby 
šel od domu k domu a zjišťoval vůli 
místních obyvatel se k nově vzniklé-
mu spolku připojit. Tehdejší starosta 
Karel Biňavec následně pověřil ob-
chodníka Rotta a Karla Březovského, 
dalšího občana Buštěhradu, aby se-
psali stanovy sboru. Ty byly v únoru 
1887 schváleny na první řádné val-
né hromadě, na které bylo přítomno 
24 občanů. A již 17. července 1887 
bylo pořádáno první veřejné cviče-
ní, kterého se kromě místního sbo-
ru zúčastnily též sbory z Kročehlav, 
Přítočna, Hostouně, Malých Číčovic, 
Zákolan a Stehelčevsi.

V roce 1891 Sbor dobrovolných 
hasičů Buštěhrad zakoupil svou prv-
ní požární stříkačku. Vyrobila ji fir-
ma Smekal Praha a pořízena byla za 
865 zlatých. Další techniku pak sbor 
získal v letech 1899 a 1908. Za prv-
ních 25 let své existence se sbor po-
dílel na likvidaci 46 požárů v Buš-
těhradě i v okolních obcích a v jeho 
řadách se vystřídalo 91 činných čle-
nů. Přes sto dalších buštěhradských 
občanů se stalo členy přispívající-
mi. Během dalších let se počet čin-

ných členů snižoval – mezi lety 1913 
a 1930 jich bylo 54, ale zato se me-
zi nimi objevily první tři ženy. Při-
spívajících členů ovšem v roce 1930 
bylo už 213 a v roce 1936 jich sbor 
měl neuvěřitelných 700! I z toho je 
vidět, jak velkou součástí obecního 
života Sbor dobrovolných hasičů byl.

To už se však blížily temné roky 2. 
světové války. O konkrétní činnosti 
SDH Buštěhrad ve válečné době to-
ho jeho kronika mnoho nevypoví-
dá. Víme alespoň to, že sbor obdržel 
rozkaz podílet se hašením požárů po 
bombardování na chodu říšské pro-
tivzdušné obrany.

Nejsmutnějším dnem v celé his-
torii sboru byl 10. červen 1942, kdy 
buštěhradští hasiči vyrazili na po-
moc Lidicím. Na hranici obce je 
však zastavili němečtí vojáci. Do 
zkázy nešťastné vesnice nesměl 
nikdo zasáhnout. Hasiči z  Buš- 
těhradu i dalších obcí pak jen bez-
mocně sledovali, jak hoří místo, kde 
snad všichni měli příbuzné a kama-
rády. Těžko si představit, co při tom 
pohledu cítili – bolest ze ztráty blíz-
kých, ale určitě i strach. Vždyť nikdo 

tehdy nemohl vědět, zda nacistické 
běsnění po Lidicích nebude pokra-
čovat právě v jejich obci.

Dochoval se rovněž záznam 
o  tom, že velitel sboru Antonín 
Zdrůbek i jeho náměstci Antonín 
Kafka, Josef Maizl a pokladník Fran-
tišek Hrubeš byli zkraje roku 1945 
pozatýkáni gestapem. Zdrůbek, 
Kafka a Hrubeš byli mezi březnem 
a květnem 1945 umučeni v Terezí-
ně. Josef Maizl se z Terezína po vál-
ce stihl vrátit do Buštěhradu a vzá-
pětí byl jmenován novým velitelem 
sboru, ale hned v červenci 1945 na 
následky mučení zemřel v kladen-
ské nemocnici.

Po válce postupně docháze-
lo k různým reorganizacím sboru 
tak, jak se měnilo politické uspo-
řádání a atmosféra ve společnosti. 
Místní hasiči měli zdánlivě všech-
ny předpoklady pro další růst a roz-
květ sboru. Ale ne vždy to šlo hlad-
ce – třeba zápis z výroční členské 
schůze MJ ČSPO Buštěhrad (míst-
ní jednoty Československého svazu 
požární ochrany, jak se sbor od ro-
ku 1953 oficiálně jmenoval) z roku 
1956 zmiňuje stížnost člena okresní-
ho výboru ČSPO Kladno soudruha 
Jirotky, že je výroční členská schů-
ze špatně připravená. Soudruh veli-
tel Požárního sboru Buštěhrad Josef 
Levý navázal stížností na členstvo, 
které vykazovalo špatnou morálku 
a docházku na svolávaná cvičení. 
Soudruh Bučil z místní KSČ na dru-
hou stranu uznal, že se strana zřejmě 
nezabývala situací v MJ ČSPO tak, 
jak měla, a vyjádřil naději, že po-
kud členové sboru naváží užší kon-
takt s městským vedením KSČ, že se 
nedostatky zajisté podaří odstranit. 
Zápisy z dalších let však naznačují, 
že k velkému zlepšení nedošlo a že 
se naopak tehdejší Požární sbor Bu-
štěhrad ocitl v personální krizi, z níž 
se dostával mnoho let.Původní prapor buštěhradských hasičů
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Za dobu jeho největšího pováleč-
ného rozmachu bychom mohli ozna-
čit až 70. léta, kdy se PS Buštěhrad 
svou technikou vyrovnal některým 
tehdejším profesionálním stanicím – 

kromě cisternové automobilové stří-
kačky disponoval i výškovou tech-
nikou v podobě automobilového 
žebříku. Nakonec však došlo k pře-
vodu veškeré techniky na Požární 
stanici v Kladně. Kdy a proč se tak 
stalo, o tom se dobové dokumenty, 
které máme k dispozici, nezmiňují.

Kronika sboru je poměrně detail-
ně vedena do roku 1987, kdy oslavil 
100. výročí svého založení, po tomto 
roce již je písemných záznamů po-
málu. Z toho, co víme, sbor po re-
voluci přicházel o členy a vykazoval 
stále menší aktivitu, až se jeho exis-
tence stala čistě „papírovou“. Defi-
nitivní rozpuštění SDH Buštěhrad 
přišlo v roce 2006, kdy měl už jen 
poslední tři členy.

Nový začátek
Vzkřísit tradici buštěhradského 

hasičstva jsme se rozhodli v průběhu 
koronavirové krize. Slovo dalo slovo 

a velmi rychle jsme dali dohromady 
tříčlenný přípravný výbor nového 
spolku ve složení Tomáš Hofman, 
Tomáš Cáp a David Zabilka. První 
dva jsou aktivními členy sousední 
výjezdové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Hřebeč, třetí je zkuše-
ným profesionálem s úctyhodnými 
25 lety služby v řadách Hasičské-
ho záchranného sboru hl. m. Prahy.

Za svůj první cíl jsme si stanovili 
založit nový hasičský spolek, v kte-
rém by se mohli sdružovat občané 
Buštěhradu, jejichž přáním je podílet 
se na ochraně životů, zdraví a majet-
ku svých sousedů. Během několika 
týdnů jsme připravili stanovy a na 
rejstříkovém soudu nechali zapsat 
spolek Hasiči Buštěhrad, z. s. Jak ná-
zev napovídá, formálně tedy nejsme 
Sborem dobrovolných hasičů, proto-
že tak se v dnešní době nazývá vý-
hradně spolek registrovaný jako po-
bočný spolek Sdružení hasičů Čech, 

3x foto: Pamětní  kniha z roku 1887
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Jedna z prvních schůzí hasičů v roce 2020 v Art club BokOFFka, foto: T. Cáp

Moravy a Slezska. Dobrých důvodů, 
proč jsme se touto cestou rozhodli 
nejít, je hned několik, o nich ale snad 
až někdy jindy. Důležité je, že čin-
nost nového spolku bude s jinými 
Sbory dobrovolných hasičů v pod-
statě shodná.

Protože však celá oblast požár-
ní ochrany od dob první republi-
ky i od socialismu ušla pořádnou 
cestu, Sbory dobrovolných hasičů 
(z pohledu občanského zákoníku 
jsou to dnes zapsané spolky) už dáv-
no nejezdí k požárům. Jejich role 
je dnes čistě společenská. Výjezdy 
k požárům a dalším událostem jsou 
dnes prací jednotek požární ochrany 
– ať už profesionálních, které zřizuje 
Ministerstvo vnitra, případně velké 
podniky, nebo těch dobrovolných, 
jež zřizují obce (nebo rovněž někte-
ré velké podniky). Naším druhým 

cílem se tak stala spolupráce s ve-
dením města na založení moderní 
jednotky požární ochrany se vším, 
co k tomu patří.

Jsme potěšeni, že vedení města 
má na celou věc podobný pohled 
jako my a možnost zřízení vlastní 
hasičské jednotky vzhledem k rych-
lému růstu samotného města i po-
žárních rizik na jeho katastrálním 
území uvítalo. Dne 27. května 2020 
na svém zasedání městské zastupi-
telstvo schválilo záměr novou jed-
notku zřídit, a pokud se nám poda-
ří zařídit veškeré potřebné formality, 
na dalším zasedání připadajícím na 
24. června už by mohla jednotka dal-
ším hlasováním zastupitelů oficiálně 
vzniknout. Už nyní má spolek (a te-
dy případně i budoucí jednotka) ko-
lem 20 členů a věříme, že toto číslo 
dále poroste. Byli bychom moc rádi, 
kdyby se občané našeho města, když 
uvidí jeho ulicemi projíždět červe-
no-bílá auta s nápisy „Hasiči Buště-
hrad“ na bocích, za nimi dívali s hr-
dostí. A samozřejmě si jsme vědomi, 
že tu si u vás všech nejdříve musíme 
zasloužit tvrdou prací. Těšíme se, že 
vás snad i na těchto stránkách bude-
me moci už brzy informovat o tom, 
jak jsme pokročili.

Tomáš Cáp, Tomáš Hofman, 
Hasiči Buštěhrad, z. s

Počáteční vybavení hasičů Buštěhrad, foto: T. Cáp
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Chcete se stát buštěhradskou 
hasičkou či hasičem? 
Kontaktujte nás přes 

e-mail: info@hasicibustehrad.cz, 
případně volejte: Tomáš Hofman 728 30 10 30

proslUněné ryBníky

V sobotu 13. června od 10.00 do 
14.00 hod. proběhl již osmý ročník 
Buštěhradu na vodě. Jak se postup-
ně uvolňovala restriktivní opatření 
vzhledem k onemocnění korona-
virem, stávala se organizační zajiš-
tění stále volnější a volnější. A tak 
se stalo, že v době setkání vodáků 
na buštěhradských rybnících již ne-
bylo třeba se individuálně registro-
vat elektronicky a stačilo dodržovat 
doporučené vzdálenosti mezi lid-
mi. Měli jsme připravenou dezin-
fekci na všech stanovištích i ve sta-
nu u registrace. Přesto se, z důvodu 
rozmělnění počtu soutěžících, usta-
novila celkem 3 stanoviště, z nichž 

jedno bylo umístěno historicky po-
prvé i na horním malém rybníku. 
A počasí nám vysloveně přálo. Nebe 
prakticky bez mráčku. Občerstvení 
základní, ale chutné. Nápoje přišly 
vyloženě k duhu. Zajišťovala restau-
race U Bečvářů.

Šlo snad z hlediska organizáto-
ra – spolku Buštěhradské fórum – 
o nejpohodovější akci v její krátké 
historii. Přišlo rekordně hodně sou-
těžících – 34 posádek. V drtivé vět-
šině rodič s malým vodákem. Z to-
hoto důvodu bylo rozdávání odměn 
za splněné úkoly pro malé účastníky 
velmi milé. Odhadovaná účast všech 
přítomných určitě nad 100 osob. Vel-

ká soutěž byla jen jedna – rychlostní 
kanoistika na čas. Pružně byly sta-
noveny celkem 3 kategorie soutěží-
cích: dospělí, junioři kolem 15 let 
a rodič a dítě.

Buštěhradští kanoisté si zalo-
vili na malém rybníce na hrochy, 
kde je fundovaným výkladem, jak 
je ulovit, provedl Jirka Žitník, a to 
opravdu skvělým způsobem. Stano-
viště s vodním slalomem s přehle-
dem zajistil Petr Kloubek a na molu 
s rychlostní kanoistikou drželi žhavé 
účastníky na uzdě Jirka Blesk, Jar-
da Pergl a Jarda Kvapil. Registraci 
a vyhodnocení držela ve svých ru-
kou i jako zdravotnice tradičně pa-
ní Zdeňka Doležalová. Dárky, výdej 
vest a pádel, výměna pořadatelů na 
stanovištích a další záležitosti po-
máhali zajistit rodina Janouškovco-
vých, Jan Pacovský a Tomáš Beran. 
Všem pořadatelům a pomocníkům 
patří poděkování za úspěšné zvlád-
nutí akce, ačkoliv řada z nich byla 
handicapována svým věkem nebo 
zdravotními omezeními. Odmě-
nou je nám dobrý pocit návštěvní-
ků, z nichž mnozí oznámili, že po-
kud to vyjde, zúčastní se i za rok 
znovu. Doufejme, že již úplně bez 
všech restriktivních opatření.

Ing. Jiří Janouškovec
Sláva organizátorům, foto Z. Ledvinka
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Vítězové kategorie rodiče s dětmi, foto J. PacovskýFoto ze soutěže, foto J. Pacovský

na svém ostrově. divadlo lampion a zš BUštěhrad tvoří doBrodrUžné 
příBěhy s dětmi z 1.a.

Z pohledu lektorky divadla 
Dominiky Prokopové

Období nouzového stavu postavi-
lo snad každého člověka před řadu 
výzev. Mezi těmito lidmi byli a jsou 
i učitelé a lektoři, kteří se museli vel-
mi rychle přizpůsobit situaci a pře-
vést svou výuku a veškeré aktivity 
online. I když má online komunika-
ce i výuka mnohá úskalí, může zá-
roveň přinést nové nápady a prostor 
pro větší experimenty, na které by 
dříve nezbyl čas.

Divadlo Lampion a ZŠ Buštěhrad 
využily současnou situaci k navázá-
ní nové formy spolupráce. Lektorka 
divadla Lampion Dominika Proko-
pová a učitelka Dana Odvárková se 
spojily a vytvořily projekt pro 28 dě-
tí z 1.A, které teď nemohou ani do 
školy, ani do divadla.

„Jako lektorka a učitelka drama-
tické výchovy potřebuji děti a stu-
denty vidět a komunikovat s nimi 
přímo, plnohodnotná náhrada on-
line podle mě není možná. Když mě 
ale Dana oslovila, přivítala jsem ta-
kovou výzvu. Potěšilo mě, že Dana 
jako učitelka v takové situaci pře-

mýšlí, jak výuku zpestřit, a pozdě-
ji i to, jak dobře zná děti ve své tří-
dě a jak s nimi komunikuje. Dětí je 
ve třídě 28, takže se rozdělily na dvě 
poloviny a já se s nimi mohla spojit 
online přes Google Classroom v pá-
tek dopoledne. Zpětně se směju to-
mu, co všechno mi nedošlo, proto-
že se jednalo o mou první zkušenost 
s online dílnou pro víc dětí. Nedošlo 
mi, že je nebudu moct vidět všechny 
najednou nebo jak dlouho bude tr-
vat, než všichni odpoví na nějakou 
otázku. S dětmi jsem se navíc nezna-
la, neopírali jsme se o nějakou zku-
šenost nebo divadelní zážitek, jak 
to obvykle při divadelních dílnách 
bývá. Chtěla jsem se pokusit vytvo-
řit spolu s dětmi příběh. Vstoupili 
jsme do něj skrze společnou úvod-
ní představu klidného, slunečného 
dne, kdy před sebou vidíme ostrov 
a na obzoru plující loď. Spolu s dět-
mi jsme potom příběh rozvíjeli a já 
jsem si zapisovala všechny nápady 
s tím, že se je později pokusím spo-
jit do jednoho příběhu. I pro děti to 
byla, myslím, trochu zvláštní situ-
ace, setkat se s druhou neznámou 
učitelkou online. Postupně se ale 

osmělovaly a společně jsme základní 
příběhovou linku dokončili. Násle-
dovalo setkání s druhou skupinou, 
která vycházela ze stejné předsta-
vy, vznikl ale úplně jiný příběh. Po 
dvou hodinách s dětmi jsem pak vše 
sepsala do dvou samostatných tex-
tů. To byla další moje osobní výzva 
– zkusit vytvořit příběh jen na zá-
kladě dětských nápadů. Dětská fan-
tazie je bezbřehá, což je vlastně hez-
ky vidět i v ilustracích, kterými děti 
později příběhy doplnily. Přijde mi 
inspirativní, jak jsou nezatížené rea-
litou, nelámou si tolik hlavu s tím, co 
je a co není možné, a to jsem chtěla 
zachovat. Nese to s sebou samozřej-
mě i riziko toho, že když člověk pou-
žije vše, co děti napadne, bude z toho 
hodně divoká kombinace, ale v tom 
právě spočíval ten experiment, který 
byl divoký od začátku. Vytvořit s 28 
prvňáky, s nimiž se neznáme, příběh 
během dvou hodin a ještě ke všemu 
online. Podařilo se, a to díky aktivi-
tě a nadšení paní učitelky, spoluprá-
ci dětí i rodičů, kteří se také zapo-
jili. Ve výsledku z toho vznikl větší 
projekt, než jsme původně plánova-
ly. Vznikly dva příběhy, které jedna 
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z maminek zúčastněných dětí gra-
ficky zpracovala. Při druhé online 
dílně jsme pak vytvořili ještě audio 
verzi, aby si děti v době, kdy téměř 
všichni čtou online pohádky, mohly 
samy vyzkoušet, jaké to je. Nahrá-
li jsme čtení dětí, včetně zvukových 
stop k oběma příběhům, a k psané 
podobě tedy přibyly ještě dvě audi-
onahrávky. Jedna ze zapojených ro-
din nahrála k jedné z audionahrá-
vek doma znělku. A to je to, co mě 
na tom opravdu potěšilo. Že za tako-
vou chvilku může vzniknout něco, 
co propojí učitele, divadelní lektory, 
rodiče a děti a pro všechny se stane 
motivací společně trávit čas a tvořit. 
Byla to skvělá spolupráce a já moc 
děkuju Daně za tuhle příležitost!“

Z pohledu učitelky  
Dana Odvárkové

Dominika to již řekla skoro vše 
i za mě. Nebudu popisovat, jak jsme 
vše udělali, spíše se zamyslím nad 
tím, co nám to vše dalo. V době „ko-
ronavirové“ jsme zavřeni doma s ro-
dinou a s kamarády komunikujeme 
online. Stýská se nám po blízkém 
kontaktu.

Ve školním roce se s rodiči dětí 
vidíme většinou jen na schůzkách 
nebo akcích, které pořádáme. Není 
jich málo, ale stejně se setkáme jen 
párkrát do roka. Paradoxně se v této 
době vidíme skoro každý den. Zjisti-
li jsme, že pro sebe můžeme mnohé 
udělat a také se mnohé naučit. S ro-
diči jsme již měli několik večerních 
videokonferencí, jen tak jsme si po-
vídali, jak to zvládáme, co nám ne-
jde, v čem si můžeme pomoci. Setká-
ní jsou velmi příjemná a inspirující. 
Proto také mohly vzniknout knihy, 
které jsme dali společně dohroma-
dy – děti, rodiče, učitel, lektor. By-
la to nádhera a radost ze spolupráce 
všech skupin byla veliká.

Páteční dramatické výchovy dě-
tem zpestřují výuku, která se onli-

ne hodně liší od té školní. Hraje se 
méně her, sice často střídáme čin-
nosti, ale stejně je to ve škole lep-
ší. Rodiče se velmi aktivně zapojili 
do výuky, pomáhají dětem s jejich 
prací přes počítač, nahrávají videa 
s přednáškou dítěte nebo sdílejí své 
muzicírování, někdo hledá sponzo-
ra na vydání knih, které jsme spo-
lečně vytvořili, někdo dělá grafiku. 
Hlavně se vzájemně podporujeme, 
protože nám jde o děti. Ještě na zá-
věr bych podtrhla vzájemnou spolu-
práci s divadlem Lampion v zastou-
pení Dominiky Prokopové a ochotu 
dětem zpříjemnit výuku.

Z pohledu maminky 
Jany Kubešové

11. března 2020 se z rádia nesla in-
formace, která nám, rodičům prv-
ňáčků, vnesla do mysli velký otaz-
ník. Přerušuje se školní docházka, 
zatím asi na 2 týdny. Děti měly tou 
dobou jarní prázdniny, tak uvidíme, 
jak se informace zpřesní. Zpřesňova-
la se a přerušení docházky se prodlu-
žovalo. Od prvního dne po prázd-
ninách nás paní učitelka vyzvala… 
Není důvod ztrácet čas, začínáme 
s výukou online.

Všichni rodiče okamžitě za-
reagovali a ve smluvený čas stála 
1.A v pondělí na pomyslných vir-
tuálních značkách. Ladili jsme způ-
sob, dobu, formu… a vyladili jsme 
ji tak perfektně, že jsme díky pod-
poře školy, paní učitelky, rodinných 
příslušníků a v neposlední řadě dí-
ky flexibilitě dětí nezbrzdili výuku 
důležitých předmětů oproti pláno-
vaným osnovám.

A tak paní učitelka přišla s na-
bídkou oživení výuky. Co takhle 
výtvarný kroužek? „Hurá“, neslo 
se z úst dětí… a vyrobili jsme si zá-
pich do květináče. A další týden při-
šla další nabídka. „Kdo by měl zájem 
o dramatický kroužek?“ …otazní-
ky v očích dětí i rodičů, ale když to 

nezkusíme, nebudeme vědět. „Ano, 
my chceme,“ reagovaly nadšeně dě-
ti, i když vlastně nevěděly, co chtějí.

A tak se vedle paní učitelky po-
stavila do vedení třídy, rozdělené 
na dvě skupinky, výborná lektor-
ka divadla Lampion, paní Domi-
nika, a ujala se slova. „Děti, před-
stavte si…“ A děti si představovaly 
a jeden po druhém doplňoval pří-
běh. Hodina utekla jako voda a dě-
ti se těšily, co bude příště. Do svých 
e-mailových schránek záhy obdržel 
každý příběh své skupinky s ozna-
čením části textu a s úkolem vytvo-
řit k němu obrázek. „A pořádně si 
přečtěte text, který vám posílám, bu-
dete mi ho příště číst.“ „Tak dobře, 
máme výtvarku, jupí, úkol z písan-
ky se odkládá,“ zaradovaly se děti.

Další lekce byla „sranda“, každé 
z dětí dostalo za úkol vyrobit nějaký 
specifický zvuk. Jak syčí had, jak dě-
lají papoušci, šplouchání vody, cin-
kání ostrova, atd. Děti byly samo-
zřejmě kreativní a ochotně vydávaly 
zvuky, jak jen to šlo. Každý přečetl 
kousek textu a pak se děly věci. Paní 
učitelka poskládala texty, obohace-
né nádhernými dětskými ilustrace-
mi. Zapojili se i rodiče, ať už svými 
grafickými dovednostmi či motiva-
cí dětí k hudební produkci a dopro-
vodu k audionahrávce. A tak se sta-
lo, že z dílny třídy 1.A vznikly dva 
nádherné příběhy „Ostrov Koko-
sak“ a „Ostrov ze skla a papíru“, kte-
ré čekají na své zhmotnění a vydá-
ní v tištěné podobě a díky podpoře 
a technice divadla Lampion i audi-
oknihy, kterou si mohou děti pouš-
tět před spaním. Kdo by si byl býval 
pomyslel, že domácí výuka přinese 
takové možnosti.

Děti z 1.A ZŠ a MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad pod taktovkou třídní učitelky 
Dany Odvárkové a lektorky Domi-
niky Prokopové vytvořily svou prv-
ní knihu, kterou si, jako vzpomínku 
na domácí výuku v době koronavi-
rové, odnese každý, společně se zá-
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Testování SCIO, foto M. Ludvíková

věrečným vysvědčením, na konci 
školního roku.

Z pohledu ředitele školy 
Václava Bartáka

Zkušené učitelky před důchodem 
budou mít největší problémy výuku 
na dálku plnohodnotně realizovat. 
Vztah s žáky a jejich rodiči si mu-
sí učitel budovat několik let. Děti 
v první třídě se naučí číst a psát na 
základní úrovni, ale knihu rozhod-
ně ještě nenapíší. Jestli souhlasíte 
s předchozími tvrzeními, měli byste 
pokračovat ve čtení. Letošní 1.A nás 
totiž vyvedla ve všech těchto bodech 
z omylu.

Hezky ale popořadě. Když na za-
čátku školního roku přivítala paní 
učitelka Odvárková své nové prv-
ňáčky ve škole, nikdo ani náhodou 
nemohl tušit, že jejich první školní 
rok bude plný neočekávaných udá-
lostí a dospěje až tak daleko, že žáci 

nebudou dva měsíce chodit do školy. 
Kdo by si myslel, že zkušená učitelka 
Dana ztratí rázem půdu pod noha-
ma a raději odejde do předčasného 
důchodu, než aby se učila pracovat 
s moderními technologiemi, ten se 
hluboce mýlil. Dokonce jako prv-
ní ve škole dokázala flexibilně roz-
jet výuku na dálku prostřednictvím 
videokonferencí. Jestliže se říká, že 
poprvé v historii žijeme v době, kdy 
mladší generace učí starší, v tomto 
případě to bylo zcela naopak. Mlad-
ší kolegové od ní opět přijímali po-
znatky a zkušenosti, a tak se nám 
podařilo e-learning rozjet efektiv-
ně a velmi rychle. Paní učitelka se 
ale nespokojila s pouhým plněním 
vzdělávacího programu a pojala vý-
uku mnohem kreativněji. Když jsou 
zavřená divadla, proč divadelníky 
nevyužít jinak? Spojila se s kladen-
ským divadlem Lampion a přes web-
kamery začaly probíhat hodiny dra-
matické výchovy. To byla nesporně 

velká psychická vzpruha pro děti, 
které zůstaly zavřené doma. Toho si 
nemohli nevšimnout rodiče a k vý-
uce se postupně také přidávali. Po 
pár lekcích padl nápad, že žáci za-
pojí svou dětskou fantazii a vyrobí 
si vlastní knihu. Nic nestmelí kolek-
tiv učitelky, dětí a rodičů než společ-
ná tvorba. Nápady létaly vzduchem, 
řádky příběhů pomaličku přibýva-
ly a nechyběly krásné ilustrace žá-
ků. Ty přece nemohou v žádné dět-
ské knížce chybět.

Možná jste si logicky domysle-
li, že žáci zbořili i ten poslední mý-
tus a napsali onu plánovanou kni-
hu. V tomto momentě musím ovšem 
moment překvapení zvýšit. Našim 
prvňáčkům se totiž podařilo napsat 
knihy rovnou dvě. Nač troškařit, že? 
Naše škola je velice pyšná, jak šikov-
né děti k nám chodí. Obdivujeme 
naši paní učitelku Danu a velice si 
vážíme vstřícné komunikace a spo-
lupráce rodičů.

testování scio v 5. třídách

Každoročně se naše škola účastní 
testování společnosti SCIO. Na sou-
časné 5. třídy termín vyšel v době 
koronavirové pandemie. V letošním 
roce byly testy zadány on-line, což 
s sebou přineslo celou řadu nestan-
dardních řešení nejen pro učitele, 

žáky, ale také pro rodiče. Dá se říci, 
že se stali součástí tohoto testování.

Žáci jsou testováni z obecně stu-
dijních předpokladů, matematiky, 
českého jazyka a anglického jazy-
ka. Toto testování slouží k získání 
nestranné a kvalitní zpětné vazby 

nejen pro školu 
a rodiče žáků, 
ale i  pro žáky 
samotné. Záro-
veň se jeho vý-
sledky mohou 
porovnat s vý-
sledky ostat-
ních základ-
ních škol v ČR.

Všechny tes-
ty trvají 45 mi-
nut on-l ine 
a  mají 30–45 
úloh. Test obec-

ně studijních předpokladů je využí-
ván ke zjištění předpokladů k další-
mu vzdělávání a k porovnání kvality 
vzdělávání v českém jazyce a ma-
tematice vzhledem ke studijnímu 
potenciálu žáků. Škola i žáci dosta-
nou podrobné výstupy o žácích, tří-
dách i škole a žáci svůj test dostanou 
s podrobnou zprávou a jejich výstu-
py. Součástí je i dotazník pro žáky 
a také pro rodiče. Tento dotazník je 
anonymní, vstup do něj je pod jed-
ním účtem pro všechny. Výsledky 
tohoto dotazníku učitelé zohledňu-
jí v další výuce svých žáků.

Žáci testování při videokonferenci 
zvládli výborně a myslíme si, že je-
jich výsledky ve srovnání s ostatní-
mi školami dopadnou dobře.

M. Ludvíková a M. Kučera
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Fotoreportáž ze Dne dětí pořádaného buštěhradskými rybáři, 
3x foto J. Pergl

 ryBářský den dětí

Členové rybářského spolku Bu-
štěhrad připravili i v letošním roce 
oslavu dne dětí po svém – závody 
v rybolovu pro nejmenší na buště- 
hradském Dolním rybníku. A tak se 
30. května 2020 u rybníka sešlo 49 
dětí, kterým při jejich rybaření po-
máhali jejich rodiče nebo prarodiče.

Po dlouhé „koronavirové době“ to 
byla první akce s více účastníky. Po-
časí velkým i malým rybářům přá-
lo, a tak u vody bylo hezky. Jen těm 
rybám se na háček a z vody moc ne-
chtělo! Příroda si prostě nedá poru-

čit. A tak když jsem se prošla s vnou-
čaty kolem vody, slyšela jsem často 
dvě slova od mnoha dětí nebo jejich 
doprovodu: „Dneska neberou.“

Účastníci si pochutnávali i  na 
úžasných buřtech z udírny, které 
pro ně připravili pořadatelé jako pří-
jemný bonus.

Všechny děti nakonec od 8.00 do 
11.00 ulovily celkem 45 ryb s celko-
vou délkou 833 cm. Chytili se kapři, 
cejni, perlíni, okouni a líni.

Vítězem se stal Petr Bílek s 153 
cm, druhá Barbora Hladká s 82 cm 

a třetí Matěj Hladký se 77 cm. Nej-
větší rybu chytila Kristýna Šafrán-
ková, a to kapra 52 cm.

Rybářský spolek rozdal spous-
tu cen, a to nejen vítězům – kaž-
dý účastník si odnesl nějakou 
pozornost.

Pořadatelům patří velký dík. A ty 
děti, které letos zaváhaly, mohou 
štěstí s rybářským prutem zkusit 
na Dni dětí v příštím roce.

ZV
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Vítěz Petr Bílek, foto: L. Keller Druhá Barbora Hladká, foto: L. Keller Třetí Matěj Hladký, foto: L. Keller

SPORT

z BUštěhradU na sněžkU… po svých…
Zní se to jako nesmysl? Jak to mů-

že někoho napadnout?
Je to nesmysl hraničící se zdravým 

rozumem, pro mě je to realita. Rok 
2019 byl pro mě trápení a ve znamení 
léčení zranění, tedy neběhání. V září 
2019 jsme se začal konečně připra-
vovat na závod na 24h ve švýcarské 
Basileji, který se měl uskutečnit 1.–
2. 5. 2020. Když jsem byl v nejlepší 
fázi tréninku, přišel Covid-19 a ho-
dil do všeho vidle. Začala se uzavírat 
republika a rušit závody. K naštvání, 
ale zdraví je na prvním místě.

Po krátké úvaze a konzultaci s Mi-
lošem (Miloš Škorpil – ultra trenér, 
kamarád a rádce) jsem se rozhodl, 
že v tréninku nepolevíme a udělám 
si vlastní výzvu v podobě vyběhnu-
tí na Sněžku. Tuto horu každý rok 
zdolávám v rámci tréninku několi-
krát. Tentokrát ale odstartuji z do-
mova, z Buštěhradu. Termín padl 
na 29.–30. 5.

Měsíc před startem jsem se sešel 
s klukama, co mě budou doprová-
zet, a naplánovali jsme cestu, zastáv-

ky na občerstvení a všechny detaily, 
které můžou nastat. Je to takový můj 
rituál. Plánovat vše předem do po-
sledního detailu. Vše připravit, na-
koupit, navařit, to je vždy práce mojí 
úžasné manželky Gábinky, která ví, 
„na co“ rád běhám a co je osvědčené.

Odstartoval jsem v pátek 29. 5. ve 
20.00 hod. za přítomnosti nejbližších 
a sousedů. Prvních 10,5 km jsem měl 
doprovod v podobě souseda Petra 
Graclíka, takže super pokec, ostatně 
jako každý běh s Petrem! Za Kralu-
pami nad Vltavou jsme měli první 
sraz s mým doprovodem, Mirkem 
Touškou (kamarád, nejlepší suppor-
ter, trenér a můj poradce) a Petrem 
Veverkou (ultramaratonec a nadše-
nec), kteří mě doprovázeli autem, 
případně na kole, a v případě Mirka 
i během výstupu na Sněžku.

Z Kralup jsem nabral směr Mladá 
Boleslav (Veltrusy, Dřínov, Obříst-
ví, Byšice, Mělnické Vtelno, Bezno). 
Každých cca 15 km jsem se potkal 
s klukama, kteří mi vždy vše dopl-
nili na další cestu do tmy. Po kaž-

dých cca 45 km byla větší zastávka, 
kde jsem si dopřál i polévku a nealko 
pivo na srovnání žaludku. Přeci jen 
jíst a pít při neustálém pohybu ne-
ní ideální a žaludek dostává slušně 
zabrat. ale zatím vše šlo bez větších 
problémů a já ukrajoval kilometr po 
kilometru…

Z Boleslavi jsem zamířil směr So-
botka (zde jsem musel po státní sil-
nici č. 16) a byl svědkem nočních 
závodů kamiónů. Nic příjemného, 
ale díky reflexnímu oblečení jsem 
byl velmi dobře vidět a „kamióňá-
ci“ byli ke mně celkem ohleduplní…

Ze Sobotky jsem zamířil kolem 
Trosek a začaly se mi ukazovat Kr-
konoše. Zde započala krásnější část 
mého běhu. Mohl jsem přivítat slun-
ce, které akorát začalo vycházet. Na-
skytl se mi tak úžasný pohled na vy-
cházející slunce, které osvětlovalo 
Trosky… tohle vždy beru jako od-
měna za tu dřinu. „Doktore, vy jste 
se zase kochal!“ V okolí Trosek jsem 
taky protnul vzdálenost 100 km.

První nepovedený moment přišel 
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M. Šumný, v Buštěhradě před startem. 
Zleva: Petr Veverka – support, Milanův syn Martin, 

Milan Šumný, Mirek Touska - support a trenér

M. Šumný na trase

po cca 110 km za Libuní v kopcích 
u svatého Petra, kde jsem při 5km 
stoupání přehlédl odbočku v lese 
a zakufroval jsem. Jako na potvoru 
nebyl signál, takže jsem musel po-
kračovat na kopec na signál a na-
vigovat se zpět na správnou trasu. 
Nicméně výhledy, kterými jsem byl 
odměněn, za to stály. Z Lomnice nad 
Popelkou jsem upaloval směr Jilem-
nice, kde na mě čekali kluci a Mirek 
v cyklistickém, aby mě až do Pece 
doprovodil na kole. Chtěli mě mít 
pod dohledem, protože člověk po 
130km běhu nemá unavené jen tě-
lo, ale i mozek a dohledu je potřeba.

Jeden z krásných a povzbuzují-
cích momentů přišel s přiběhnutím 
do Vrchlabí, kde na mě čekal Petr 
se standardním občerstvením a ja-
ko velké překvapení moje milovaná 
rodinka! Je naprosto úžasné a posi-
lující, když máte podporu celé rodi-
ny. Všechny jsem olíbal, nabral pi-
tí a jídlo na cestu do Pece a vyrazil 
na 20kilometrovou cestu přes hory 
a doly. Čekalo mě druhé největší, 
ale nejdelší stoupání na trase. Přes 
14 km pořád do kopce… V někte-
rých částech se nedalo běžet a mu-
selo se jít… nebylo vidět „na konec“. 
V takových chvílích jen koukáte me-
tr před sebe a snažíte se jít/běžet co 
nejrychleji a neřešíte, kdy to skončí. 

Na seběh už se člověk taky 
netěší, protože má rozseka-
né nohy na maděru a každý 
dopad cítí celé tělo intenziv-
něji a intenzivněji.

Přibíhám do Pece ke své-
mu týmu a oni mi hrají Eye 
of the Tiger na povzbuzení! 
Vědí, co mám rád. V Peci 
jsem se převlékl, dal si espre-
so, nabral vodu a gel a vy-
razil na poslední kopeček. 
Z Pece na Sněžku je to cca 7 
km přes Obří důl a nastou-
páte přes 800 výškových me-
trů. Kopeček! Jen pro před-
stavu, když sem jezdím 
trénovat a běhám tuto tra-
su, trvá mi to cca 45–50 mi-
nut. Tentokrát to bylo hod-
ně přes hodinu. Myslím, že 
jsem to vyběhl jen díky hla-
vě a klukům. Tělo už bylo 
u konce sil. V každém případě na-
hoře bylo krásně! Rodina, kamará-
di, všichni jsme měli obrovskou ra-
dost, že po skoro 17 hodinách na 
cestě jsme v cíli! Po doběhnutí ultra 
mě vždy zalije pocit štěstí a hrdosti, 
že jsme to zvládli. Také lehký pocit 
smutku, že je jedna cesta u konce. 
Skvělé je, že hned zase začíná dal-
ší…, člověk prostě nesmí přestat snít 
a po cestě domů už se mi honily hla-

vou další plány.
Ještě v řeči čísel: celková trasa = 

166,14 km, čas = 16:54 min, nastou-
páno více jak 3300 výškových me-
trů, snědeno 6x tvarohový šáteček, 
2x toust šunka/sýr, nějaké jablko, po-
meranč, banán, 6 gelů, trošku bram-
bůrků, kyselá okurka, vypito celkem 
10 litrů tekutin a spáleno 9000 kcal.

Na celé této akci byla jedna velmi 
důležitá věc! A to podpora spolku 
Sportem plníme sny a jejich květno-
vá výzva na podporu sedmnáctileté 
Monči, která má sen mít vlastní cuk-
rárnu. Bohužel jí do cesty vstoupi-
ly dva nádory na mozku a potřebu-
je prostředky na rehabilitaci. Proto 
jsme se rozhodli tuto akci podpořit 
a za každý uběhnutý kilometr jsme 
věnovali 10 Kč. Tímto bych chtěl po-
děkovat všem kamarádům, kteří se 
ke mně a k akci přidali! Díky! Na-
děje totiž umírá poslední!

Všem moc děkuji za podporu jak 
mou, tak především Monči.

Milan Šumný
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Křižovatka Hřebečské s Hornickou.  
Zřetelnější označení neznačené křižovatky už pro řidiče  udělat nelze, foto L. Zámyslický

sk BUštěhrad – fotBal

Po nucené jarní pauze se život ve 
sportovním areálu SK Buštěhrad 
opět rozběhl naplno. Všechny jar-
ní mistrovské soutěže, jak mláde-
že, tak dospělých, byly sice zruše-
ny, ale co se týče přípravy na novou 
sezónu, tak nikdo nezahálí. Všech-
ny týmy lvíčat a mladších přípravek 
zahájily tréninkové dávky, a to dva-
krát týdně, a přípravu proložily ta-
ké přátelskými zápasy a mini tur-
naji. A to jak na našem hřišti, tak 
na hřištích okolních klubů. Dále, 
naši mladší žáci mají od tohoto ja-
ra novinku. Spojili se v jeden tým 
s Hostouní a Hřebčí, což přineslo 
pro kluky zpestření. Hráčů je více, 
průběžně se dle výkonnosti dělí na 
A a B tým, což je motivuje k lepším 
výkonům. Přirozeně mají více tre-
nérů, kteří se jim věnují po stránce 
fotbalové, kondiční a také taktické, 
což je pro mladého fotbalistu v roz-
voji velmi důležité. Žáci střídavě tré-
nují v Buštěhradě, Hřebči a Dobro-

vízi. Dále s tréninkovými dávkami 
na buštěhradském hřišti přibyl tým 
dorostu z Hostouně. Na naše hřiště 
je přivedl nynější trenér áčka Zde-
něk Nachtigal, který trénuje i tento 
tým. V hostouňském dorostu hraje 
mnoho mladých talentovaných ho-
chů z Buštěhradu, což je dobrý pří-
slib, že po dosažení seniorského věku 
by mohli posílit náš tým dospělých.

Naše áčko také nezahálí. Trénu-
jeme dvakrát týdně a tréninková 
příprava byla proložena přátelským 
utkáním proti FK Středokluky. To-
to utkání jsme zvládli poměrem 4:3. 
Tento tréninkový nášup, kdy je kaž-
dý den na fotbalovém hřišti něko-
lik týmů, se samozřejmě projevuje 
na hrací ploše, která potřebuje kva-
litní údržbu. V tomto směru také 
nezahálíme. Využili jsme nucené 
pauzy a do prostoru před brankami 
jsme položili nové travní koberce. 
V těchto místech již nebyl skoro žád-
ný trávník a zemina se časem změ-

nila prakticky na beton. Dále jsme 
provedli vertikutaci plochy a dvakrát 
za jaro proběhlo hnojení potřebný-
mi prvky. Trávník by sice potřebo-
val ještě o něco větší péči, co se tý-
če živin a trávníkových operací, ale 
vycházíme z naší omezené finanční 
situace. I tak si myslím, že momen-
tálně máme trávník v krásném sta-
vu. Nutno ještě podotknout, že je to 
také zapříčiněno tím, že k nám by-
lo letošní jaro co se týče vláhy přívě-
tivé. Přes léto nás ještě čeká oprava 
(výměna) zdemolovaných střídaček. 
Nový ročník mistrovských soutěží, 
jak mládeže, tak dospělých, se roze-
běhne na konci srpna.

Za SKB Aleš Šturm

ZE   Ž IVOTA  V  BUŠI :

Brigáda na hřeBečské

Na křižovatkách na Hřebečské 
ulici mají přednost vozidla přijíž-
dějící zprava. Informují o tom svislé 
cedule i vodorovné značky. Stáva-
jí se tam však velice často neho-
dy, protože Hřebečská vypadá jako 
hlavní. Někdo si myslí, že se řidiči 
nikdy nenaučí dávat přednost au-
tům, která přijíždějí ze strany, kde 
má osoba za volantem pravou ru-
ku. Podléhají beznaději a dožadují 
se vrátit k zažitému označení Hře-
bečské za hlavní. Pro lidi podléhají-
cí skepsi mám dobrou zprávu. Před-
nost jsem dostal již dvakrát. Když 
si řidič myslí, že přednost má on, 
tak na něj zatroubím v naději, že 
příště bude pozornější. Když mám 

chvilku volného času, tak se projíž-
dím Hřebečskou ulicí a na křižo-
vatkách zastavuji. A jsem rád, když 

se některý z řidičů zajímá o důvod  
mého počínání.

LZ
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Bridž na BUštěhradském zámkU

V sobotu 6. 6. 2020 se na buště-
hradském zámku uskutečnil první 
turnaj v bridži, který byl zahájen 
slavnostně za účasti paní starost-
ky. Další turnaje ve velkém sále 
zámku se budou konat pravidelně 
každou sobotu od 13.45 pod vede-
ním zkušených organizátorek bri-
džových akcí, paní RNDr. Marie 
Jelínkové a Evy Fořtové.

Chcete se bridž naučit?
Hrajete rádi karty? Baví vás ló-

ra, mariáš, whist, žolíky, kanasta 
nebo jiné karetní hry? Bridž pat-
ří mezi nejoblíbenější karetní hry, 
hrají ho spousty lidí na celém svě-
tě. Pokud bridž dosud znáte jen 
z detektivek, zkuste to, určitě vás 
bude bavit, užijete si u něho pl-
no zábavy a poznáte spoustu no-
vých přátel.

Otevíráme kurz bridže pro úpl-
né začátečníky na zámku ve spol-
kové místnosti. Nebojte se to zku-
sit, i když jste bridž nikdy nehráli 
a vůbec nevíte, o co jde, právě pro 
takové je tento kurz určen. Jed-
notlivé lekce probíhají jako „ško-
la hrou“, v první části lekce je te-
orie, poté se procvičuje při hře to, 
co jsme se naučili. V ceně kurzu je 
učebnice (manuál) a „tahák“ pro 
začátečníky.

Kurz zahajujeme ve čtvrtek 6. 8. 
2020 v 17.30. Cena je 1300 Kč za 

celkem 10 dvouhodinových lekcí. 
Buštěhradští senioři mají 50% 

slevu.
Bližší informace a přihlášky do 

kurzu: Eva Fořtová, tel. 603 596 
748, email: eva@fort.cz

E. Fořtová

Bridž v Buštěhradě na zámku, 2x foto archiv autorky

nelehký život moByho

Zdravím! Jmenuji se Moby. Plným 
jménem Koš Odpadkový von Mobi-
liář. Mé míry nejsou 90-60-90, ale 
přesto o mně říkají, že jsem vcelku 
elegantní a dostatečně robustní. Už 
skoro tři roky sloužím v Sousedském 
parčíku, hned vedle kamarádek lavi-

ček. O návštěvníky tu nebývá nou-
ze – pejskaři, co si rádi při vycház-
ce sednou, maminky s neposednými 
dětmi, kámoši na pokec a s přícho-
dem jara navíc i spousta zamilova-
ných. Nemůžu se dočkat, až mi svě-
ří své petláhve, obaly od sušenek, 

ubrousky, pytlíky s exkrementy či 
dokonce vajgly.

Hoši z Technických se o mě pěk-
ně starají. Nejen že udržují parčík, 
ale také pravidelně vyprazdňují můj 
obsah. Občas se však stane, že mě 
nevrátí přímo na místo, k lavičkám, 
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Moby, foto J.Pergl

Mozaika na parkovišti u Sýpky, foto L. Zámyslický

kde jsou na mě návštěvníci zvyklí, 
ale nechají mě na okraji. Stojím tam 
pak opuštěn, prakticky zbytečně. Ti, 
kdo sedí na lavičce, totiž z nepocho-
pitelného důvodu nedokáží překonat 
vzdálenost deseti metrů a odložit své 
odpadky do mě. Raději je odhazu-
jí kolem lavičky. Musí být asi hod-
ně unavení. Nebo že by to byla jen 
prachobyčejná lidská lenost?

Teď v sobotu nad ránem jsem ale 
zažil něco obzvlášť nepříjemného. 
Sotva skončil noční klid, bylo tak 
6:03, štrádovali si to kolem mě On 
a Ona. Pejskaři to zřejmě nebyli, ne-
měli totiž psa. Zato však měli velmi 
nejistý krok a hlučný projev. A když 
přišli ke mně, dostal jsem takříka-
jíc „přes hubu“. Kdybych byl člověk, 
spustila by se mi nejspíš krev z no-
su a přišel bych i o pár zubů. Mož-
ná bych nějakou tu ránu útočníkovi 
i vrátil. Ale jelikož jsem jen obyčej-
ný odpadkový koš, i když robustní, 
ztratil jsem balanc, upadl a rozsypal 

svůj odpad. Místo zubů mi vypadl 
vestavěný popelník. Proč? Co jsem 
komu udělal?!

Jak už to bývá, nakonec vše dobře 
dopadlo. Laskaví sousedé mě opět 
postavili na mé fiktivní nohy, vrá-
tili do mě odpadky a spravili po-
pelník. Ale to víte, vzpomínka ve 

mně zůstala a červíček pochybnos-
tí o smyslu mého poslání se zavrtal 
pořádně hluboko. Opravdu chcete, 
abych tu byl pro vás a vaše odpad-
ky? Tak aspoň trochu úcty, prosím.

Eva Gallatová

mozaika na parkovišti

Povrch míst pro parkování aut 
a motocyklů bývá posuzován hlav-
ně z hlediska funkčnosti. Máme rá-
di asfalt, betonovou dlažbu a někdy 
se spokojíme i se šotolinou. Majitel 
parkoviště klade důraz na rychlost 
a nízkou cenu stavby. Pokud nemá 
nad sebou hrozbu ze strany památ-
kářů, tak má vyhráno. Někdy si ale 
vlastník klade vyšší cíle, než je ob-
vyklé. Eva Peslová a Víťa Helísek si 
čas karantény covid-19 krátili vy-
tvářením mozaikové dlažby na dvo-
ře před buštěhradskou zámeckou 
sýpkou. Z tvarově nesourodých od-
seků žulových kostek vybírali a po-
suzovali vhodnost každého kamene 
zvlášť. Přijďte si zaparkovat před zá-
meckou sýpku a než vjedete na par-
koviště, tak si to prohlédněte.

LZ
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cyklohráček vjel do své sedmé sezóny

TIPY  NA  V ÝLETY

Unikátní výletní vlak pro celou 
rodinu a cyklisty vyjede již příš-
tí sobotu 30. května na atraktivní 
trasu z Prahy na Okoř a do Slaného. 
I letos pojede z pražského hlavní-
ho nádraží po malebné trati Praž-
ského Semmeringu. Speciální vla-
ková souprava Cyklohráčku vyjíždí 
na svoji oblíbenou trať v sobotu 30. 
května. Své cestující bude vozit dva-
krát denně o víkendech a státních 
svátcích až do začátku listopadu. 
Trasa je určena všem nadšeným vý-
letníkům, kteří věří, že i cesta mů-
že být cíl, chtějí si vychutnat každý 
kilometr své výpravy, ať už cestu-
jí pěšky, na kole nebo jen vlakem.

Vláček vás letos bude doprovázet 
již sedmým rokem při cestách za 
výlety. Cyklohráčkem se opět sveze-
te z pražského hlavního nádraží do 
královského města Slaného. Proveze 
vás Pražským Semmeringem, který 
prošel rekonstrukcí a je považován 
za nejhezčí železniční trať hlavního 
města. Dále pojedete přes Jinonice, 

Cibulku a Zličín, až se dostanete do 
středočeské Hostivice, odkud vlá-
ček pokračuje malebným krajem 
kolem zříceniny hradu Okoř a Zá-
kolanským údolím, kde se můžete 
vydat na výlet do útulné zoo v obci 
Zájezd nebo k nejstarší dochované 
stavbě v celých Čechách, na rotun-
du svatého Petra a Pavla na Budči. 
Významným cílem je konečná sta-

nice Slaný, jež nabízí mnoho za-
jímavých aktivit pro malé i velké. 
Cyklohráček během sezony ještě 
několikrát zavítá až do Zlonic, kde 
se nedaleko nádraží nachází želez-
niční muzeum.

Zatímco se strojvedoucí s vlakve-
doucími Cyklohráčku postarají, 
abyste v pořádku dorazili do své-
ho cíle, hrajvedoucí mají na staros-

ti, aby vám cesta vláčkem 
příjemně uběhla. Děti do-
stanou na památku drob-
né upomínkové předmě-
ty, cyklisté obdrží reflexní 
pásku a cyklomapu. Pora-
dí vám s výběrem společen-
ských her, vysvětlí pravidla 
různých dětských akti-
vit nebo kam v okolí tra-
ti Cyklohráčku vyrazit na 
výlet, pokud nemáte pev-
ně stanovený cíl cesty. Po-
kud se budete potřebovat 
na cokoliv ohledně vláčku 
zeptat, už víte, na koho se 
máte obrátit!

Z Informačního zpravo-
daje PID č. 10/2020
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mezinárodní dětská výtvarná výstava lidice 
MDVV Lidice byla založena v ro-

ce 1967 k uctění památky dětských 
obětí z české obce Lidice, zavraždě-
ných německými nacisty, a všech 
dalších dětí, které zahynuly ve vá-
lečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se 
stala v roce 1973 výstavou meziná-
rodní a během své historie se sta-
la dobře známou nejen mezi dětmi 

a učiteli u nás, ale doslova v celém 
světě. V posledních letech do vý-
stavy přichází pravidelně více než 
25 000 velice kvalitních výtvarných 
děl od dětí nejen z České a Sloven-
ské republiky, ale i z dalších 70 -80 
států světa.

V roce 2018 získala výstava vý-
znamné ocenění Gratias agit (dříve 
Cena Jana Masaryka Gratias agit) 

od ministra zahraničních věcí Čes-
ké republiky za šíření dobrého jména 
České republiky v zahraničí. 

Hlavní expozici aktuálního roč-
níku je možné navštívit každý rok 
od června do listopadu.

Zdroj: mdvv-lidice.cz



Přijďte s námi oslavit společnou jízdou otevření naší
cyklostezky. Účastníci mohou absolvovat trasu tam a zpět 
libovolným způsobem – chůzí, během, na kole, bruslích,

odrážedle čí kolobrndě, ale také na jakémkoliv
netradičním vozidle.

Otevření  cyklostezky
v sobotu  4. 7. 2020

od  15:00 hod

Občerstvení

zajistí spolek

BUTZKOW

sraz u kapličky sv. Anny



SKLADNÍK (M/Ž)

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD BUŠTĚHRAD

kariera.lidl.cz

JIŽ 
NYNÍ 

NABÍRÁME!

Mzda po 3. roce

28 000 Kč
Nástupní mzda

29 000 Kč
Mzda po 1. roce

30 000 Kč
Mzda po 2. roce

31 000 Kč31 000 31 000 KKčč
30 HOD./TÝDEN

Svozy z Kladna zdarma 

Zapracování v Cerhovicích 
nebo Brandýse nad Labem

Přijďte s námi oslavit společnou jízdou otevření naší
cyklostezky. Účastníci mohou absolvovat trasu tam a zpět 
libovolným způsobem – chůzí, během, na kole, bruslích,

odrážedle čí kolobrndě, ale také na jakémkoliv
netradičním vozidle.

Otevření  cyklostezky
v sobotu  4. 7. 2020

od  15:00 hod

Občerstvení

zajistí spolek

BUTZKOW

sraz u kapličky sv. Anny



U pře
hra

dy

Jenečská

Nová ulic
e

KVALITNÍ MASO 
A VÝROBKY ZE ZVĚŘINY

www.krivoklatskazverina.cz

Najdete nás na adrese: 
U Přehrady 471, Hostouň

Otevírací doba: (po dohodě kdykoliv)
středa / čtvrtek / pátek  16:00-19:00 

Kontakt:
info@krivoklatskazverina.cz
tel. +420 702 205 888

Křivoklátská
zvěřina s.r.o.

z křivoklátských lesů

Přijďte si k nám pro

VYUŽIJTE SEZÓNNÍ 
NABÍDKY ZVĚŘINOVÝCH 
STEAKŮ I HAMBURGERŮ 
NA GRIL.


