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Švadlena Alžběta Kellerová a její učnice, foto archiv J. Laštovkové 
Foto k článku Stroj času na straně 23.

Nové hřiště v areálu ZŠ, foto 4soft
Foto k článku Nové hřiště v areálu základní školy na straně 9.
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S LOVO  R E DA KC E

Milé čtenářky a čtenáři,
z letošního léta se stává čím dál vy-
bledlejší vzpomínka a všude kolem 
nás na zahradách i v parcích se za-
bydluje podzim. Můžeme si už jen 
užívat posledních záchvěvů léta ba-
bího a těšit se z toho, že děti mohou 
– skoro normálně – chodit do školy. 
Co se děje ve škole základní i mateř-
ské si opět můžete přečíst v několika 

aktuálních příspěvcích. V podzim-
ních odpolednách se také jistě rádi 
začtete do článku, který vám ozřej-
mí, co se skrývá za dlouhou zdí na 
Kladenské ulici pod tajemným jmé-
nem Dynex, nebo vás stejně jako nás 
potěší text o opomíjeném, ale o to 
významnějším buštěhradském ro-
dákovi Františku Maršnerovi, zakla-
dateli slavné Orionky – továrny na 

čokoládu. Do příštích týdnů přejeme 
nám všem, aby nás nesmetla další vl-
na covidových úzávěrek, když už se 
budeme muset vypořádat s uzavře-
ním silnice I/61, a aby to nejobtíž-
nější, co nás potká, byla volba té nej-
správnější koalice či strany. 

Krásné čtení a ještě krásnější 
podzim Vám přeje RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 08/2021 ze 
dne 31. 8. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 8/2021 ze dne 31. 8. 2021 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou 
a Milana Mudru, jako zapisovatelku 
Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2  
Zápis ze zasedání č. 7/2021.
Usnesením č. 3  
Doplněný program zasedání  
č. 8/2021.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 8/2021.

Usnesením č. 5  
Přijetí dotace z  MŽP, program 
11531 – Operační program životní 
prostředí 2014–2020 na akci Revi-
talizace zeleně v intravilánu města 
Buštěhrad ve výši 1 978 975,96 Kč.
Usnesením č. 6 
Přijetí dotace z  MMR, program 
11782 – Podpora rozvoje regionů 
2019+, na akci Obnova místních ko-
munikací ve městě Buštěhrad – II. 
etapa ve výši 4 133 327 Kč.
Usnesením č. 7 
Přijetí dotace z  MMR, program 
11782 – Podpora rozvoje regionů 
2019+  na akci Revitalizace budovy 
ZUŠ Buštěhrad ve výši 6 741 594 Kč.

Usnesením č. 8 
Přijetí dotace ve výši 300 tis. Kč 
z Programu 2021 pro poskytování 
dotací na obnovu památek z roz-
počtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu kultury a obnovy 
památek na akci: Zámek Buštěhrad 
– dendrochronologický a stavebně 
historický průzkum ve středním 
křídle zámku Buštěhrad.
Usnesením č. 9 
Přijetí účelového daru 140 000 Kč 
od společnosti Lidl Česká republi-
ka, v. o. s. ČR.
Usnesením č. 10 
Rozhodnutí o výběru dodavatele 
veřejné zakázky projektu „Obnova 
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místních komunikací ve městě Bu-
štěhrad – II. etapa“, stavbu provede 
společnost ČNES, dopravní stavby, 
Kladno, Milady Horákové 2764, na-
bídková cena: 4 961 303,50 Kč bez 
DPH, pověřuje starostku podpisem 
smlouvy, a zároveň schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo s dalšími, ná-
slednými uchazeči, v případě, že 
vybraný uchazeč firma ČNES od 
smlouvy o dílo odstoupí.
Usnesením č. 11 
Obecně závaznou vyhlášku města 
Buštěhradu č. 2/2021 O místním 
poplatku za městský systém odpa-
dového hospodářství.
Usnesením č. 12 
Obecně závaznou vyhlášku města 
Buštěhradu č. 1/2021 O stanove-
ní městského systému odpadového 
hospodářství.
Usnesením č. 13 
Domovní řád – Zásady řádného 
užívání bytů, společných prostor 
a nebytových prostor v městských 
domech ve správě Odboru správy 
majetku města Buštěhradu.
Usnesením č. 14 
Nabídku na zhotovení PD na opra-
vu havarijního stavu tarasu, Proko-
pova ul. Buštěhrad, od pana Ing. 
Tomáše Dvořáka, za nabídkovou 
cenu: 68 800 Kč bez DPH.
Usnesením č. 15 
Vypuštěno.

Usnesením č. 16 
Prodej části pozemku parc. č. 527, 
o výměře 35 m2  za cenu 1500 Kč 
/m2.
Usnesením č. 17 
Zásady prodeje pozemků ve vlast-
nictví města Buštěhrad, částku 
3000 Kč/m2 pro pozemek staveb-
ní a částku 750 Kč/m2 pro pozem-
ky ostatní – směrodatné pro klasi-
fikaci pozemku pro prodej je jeho 
funkční využití, zanesené v Územ-
ním plánu města Buštěhradu.
Usnesením č. 18 
Směrnici města Buštěhrad č. 1/2021 
pro nakládání s osobními údaji a IT 
bezpečnosti.
Usnesením č. 19 
Záměr na pronájem hrobového mís-
ta L-I-43/UK – okénko kolumbária.
Usnesením č. 20 
Dohodu o  vytvoření společného 
školského obvodu mezi městem  
Buštěhrad a obcemi Lidice a Ma-
kotřasy (na tři roky, tedy do 31. 8. 
2024), tyto Dohody jsou podmíněny 
účelovým darem spádových obcí pro 
město Buštěhrad, obce nebudou po 
tuto dobu platit příspěvek na žáka.
Usnesením č. 21 
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o dotaci na poskytování sociální služ-
by DPS Buštěhrad (dotace na mzdy za-
městnanců), od Středočeského kraje 
ve výši 232 500 Kč.

Usnesením č. 22a) – c) 
Zařazení  tří zájemců do registru 
uchazečů v DPS Buštěhrad. 
Usnesením č. 23 
Nařízení převodu finančních pro-
středků z fondu investic ZŠ a MŠ 
Oty Pavla, Buštěhrad, do rozpočtu 
zřizovatele (100 tis. Kč).
Usnesením č. 24 
Prodej hasičského vozu Avia za ce-
nu 10 000 Kč.
Usnesením č. 25 
Vyvěšení záměru na pronájem po-
zemků parc. č. 1651, 1652, 1654 
a 1655.
Usnesením č. 26 
Změnu položek v dotaci pro spolek 
Buštěhradské fórum, z položky vá-
noční výlet, 16 000 Kč, na položku 
exkurze, 2x po 6 000 Kč.
Usnesením č. 27 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě me-
zi Středočeským krajem zastoupe-
ným KSÚS a městem Buštěhrad 
(pozemek 1345/10).
Usnesením č. 28 
Přijetí daru 2 ks výstražných sad od 
Hlavního města Praha pro Dobro-
volný spolek hasičů Buštěhrad.
 
Vyhotoveno dne: 6. září 2021

volBy do poslanecké sněmovny parlamentU čr 2021 se BUdoU konat 
8. října od 14.00 do 22.00 hod. a 9. října od 8.00 do 14.00 hod.

Voličem je každý občan České 
republiky, který nejpozději 9. října 
2021 dovrší věku 18 let a jemuž ne-
byl soudně omezen výkon volební-
ho práva v rámci řízení o omezení 
svéprávnosti. 

Volit mohou na základě speciál-
ního zákona i osoby, kterým byla 
nařízena izolace či karanténa, a to 
na vyhrazených drive-in volebních 
místech, v uzavřeném pobytovém 
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zařízení sociálních služeb, které by-
lo rozhodnutím krajské hygienické 
stanice uzavřeno, nebo do přenosné 
volební schránky přivezené speci-
ální volební komisí, kterou je mož-
né si do čtvrtka 7. října objednat na 
místně příslušném krajském úřadě. 
Termín voleb pro osoby v karanté-
ně formou drive-in je 6. října, v po-
bytových zařízeních 7. a 8. října. Do 
zvláštní přenosné schránky je mož-
né hlasovat 8. a 9. října 2021.
   
   Před vstupem do volební 
místnosti si prosím nasaďte re-
spirátor nebo jeho plnohod-
notnou náhradu a použijte dez-
infekci, která bude pro příchozí 
k dispozici.

Na voličský průkaz může volič 
hlasovat v jakémkoliv volebním okrs-
ku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí. V podatelně MěÚ Buštěhrad 
v 1. patře zámku můžete osobně žá-

dat o voličský průkaz, nejpozději ale 
6. 10. 2021 do 16.00 hod.

Volební okrsek pro voliče s úřed-
ní adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřed-
ní adrese (Revoluční 1, Buštěhrad), 
je zapsán ve stálém seznamu voličů 
a své volební právo může uplatnit ve 
volebním okrsku č. 3. Příslušná vo-
lební místnost bude v přízemí zám-
ku, Revoluční 1, Buštěhrad.

Přenosná volební schránka
Pokud potřebujete ze zdravotních 
nebo jiných důvodů volit do přenos-
né volební urny, s kterou vás mo-
hou ve dnech voleb navštívit zástup-
ci jednotlivých volebních komisí, 
můžete se předem přihlásit také na  
tel. č.: 312 278 032, případně e-mailem 
na adrese: vestfalova@mestobuste-
hrad.cz. Ve dnech voleb může za vás 
požádat přímo ve volební komisi  
někdo z rodiny, nebo např. soused. 
I při volbě s využitím možnosti pře-

nosné volební schránky musí být 
vždy zachována tajnost hlasování.

Volební lístky
Volební lístky dostanou všich-
ni oprávnění voliči do schránky 
před volbami. Požádat o ně může-
te i ve volební místnosti, a to i v pří-
padě užití voličského průkazu. Na 
volebním lístku může volič označit 
/zakroužkovat nejvýše čtyři kandi-
dáty. Těm kandidátům udělí před-
nostní hlas. Pokud by takto vykrouž-
kovaný kandidát získal více než pět 
procent z celkového počtu platných 
hlasů pro danou politickou stranu, 
připadne přednostně právě jemu. 
Pokud podmínku splní více kandi-
dátů, vytvoří se pořadí podle počtu 
preferenčních hlasů.

Podrobné informace k těmto vol-
bám naleznete na webu MV ČR: 
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx
?docid=22287964&docType=ART&
chnum=3

ZV

oznámení pro oBčany města BUštěhradU

o novém způsobu zpoplatnění 
odpadového hospodářství ve městě 
z důvodu platnosti nového zákona 
o odpadech, č. 541/2020 

Dovolujeme si vás informovat 
o některých novinkách v souvislos-
ti s novelou zákona o odpadech č. 
541/2020 Sb. vztahující se k stano-
vení nového systému obecního od-
padového hospodářství a jeho zpo-
platnění pro nastávající rok 2022. 

V roce 2020 došlo ke schválení 
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 
Zákon vychází z legislativy Evrop-
ské unie, její závazné předpisy jsou 
členské státy Unie povinny zainte-
grovat do svého právního řádu. Kon-
cem roku 2020 tak učinila i Česká 
republika.

Účinnost zákona byla stanove-
na od roku 2021 s tím, že rok 2021 
je přechodné období, po které ob-
ce a  města mohou prozatím po-
nechat v platnosti své dosavadní 
právní předpisy – vyhlášky – na sys-
témy ukládání a zpoplatnění odpa-
dů, a aby tento rok využily k pře-
nastavení svých právních předpisů 
v oblasti nakládání s odpady a jejich 
zpoplatnění podle nového zákona 
o odpadech.

Z důvodu platnosti nového záko-
na o odpadech č. 514/2020 Sb. je tedy 
i město Buštěhrad povinno provést 
aktualizaci Obecně závazné vyhláš-
ky města Buštěhradu „O stanovení 
městského systému odpadového hos-
podářství“, která bude platná a účin-
ná od počátku roku 2022. 

V této souvislosti je také nutné vy-
dat novou Obecně závaznou vyhláš-
ku „O místním poplatku za městský 
systém odpadového hospodářství“, 
kterou se zpoplatňuje výše uvedený 
zavedený systém odpadového hospo-
dářství v Buštěhradě. Výše poplatku 
se nemění, zůstává na částce 950 Kč 
na osobu a rok.

Novela zákona o  odpadech  
č. 541/2020 Sb. zrušila možnost zpo-
platnění podle dosavadních práv-
ních předpisů (v našem případě to 
byl místní poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komunálních 
odpadů), a od roku 2021 zavedla no-
vý systém úhrad za svoz a likvida-
ci komunálních odpadů. Možností 
zpoplatnění systému odpadového 
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město BUštěhrad se Umístilo na 15. místě v krajské soUtěži 
středočeského kraje! „my třídíme nejlépe“

Touto cestou město Buštěhrad dě-
kuje občanům za dobrou úroveň tří-
dění odpadů. V soutěži „My třídíme 
nejlépe“ se město Buštěhrad umísti-
lo na 15. místě z celkového počtu 98 
hodnocených obcí v kategorii 2000–
10 000 obyvatel.

V této soutěži jsou automaticky 
hodnoceny všechny obce ze Stře-
dočeského kraje, které jsou zapo-
jeny do systému zpětného odběru 
a využití obalových odpadů provo-
zovaného Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. Pro hod-
nocení jsou tedy výhradně využita 
data ze čtvrtletních výkazů o vy-
tříděném, využitém a odstraněném 
množství a druzích komunálního 
odpadu vykazovaných obcemi spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s.

Více informací o  soutěži na-
leznete na webové adrese: http://
www.mytridimenejlepe.cz/celko-

ve-poradi-2000-10000-obyvatel.
html#poradi

Třiďme odpad, má to smysl!

Lucie Dlouhá 
referentka odpadového 

hospodářství

hospodářství je několik. V princi-
pu tedy dvě hlavní, a to: 

    a) poplatek za obecní/městský 
systém odpadového hospodářství 
(podle pobytu)

    b) poplatek za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci

Poplatek za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci (b) má 
tři podskupiny:

Zpoplatnění podle –  
    • hmotnosti odpadu 
    • objemu odpadu
    • nebo ze stanovené kapacity

V případě zpoplatnění podle od-
stavce a) je poplatek stanoven pau-
šálně, jednotnou částkou na osobu 
přihlášenou k pobytu ve městě a na 
osobu, jež je majitelem nemovitosti 
na katastru města. Oproti zrušené-
mu poplatku lze místní poplatek za 
městský systém odpadového hospo-
dářství stanovit až do výše 1.200 Kč 
na osobu a rok, přičemž město ne-

musí při stanovení částky vycházet 
z propočtů skutečných celkových 
nákladů na odpady. Další změnou 
je nové zákonné osvobození od to-
hoto poplatku, a to takové, že občan, 
který je přihlášen k trvalému pobytu 
v Buštěhradě, ale fakticky bydlí v ji-
ném městě nebo obci, má možnost 
požádat Městský úřad v Buštěhradě 
o osvobození od poplatku. Podmín-
kou je doložení dokladu, že v dané 
obci skutečně hradí poplatek za od-
pad – za odkládání odpadu z nemo-
vité věci, podle zpoplatnění pod pís-
menem b), a že tento doklad doloží 
do 15. 2. příslušného roku.

V případě zpoplatnění podle od-
stavce b) má město možnost zvolit 
si zpoplatnění ve třech možnostech. 
Rozdíl oproti zpoplatnění podle zru-
šeného zákona o odpadech je v již 
pevně zákonem stanoveném maxi-
málním limitu zpoplatnění na litr 
či kilogram odpadu a v tom, zdali 
obec bude svůj odpad vážit – první 

případ, zjišťovat objem hmotnosti 
– druhý případ, nebo stanoví typy 
nádob s různým objemem – kapa-
citou, a provede zpoplatnění podle 
třetí možnosti, tedy skutečně po-
skytnuté kapacity.

Město Buštěhrad má zavedený 
systém vážení nádob, je tedy výhle-
dově možnost zavedení zpoplatně-
ní podle hmotnosti, nemá ale dosud 
funkční nástroj na propojení vyúčto-
vání poplatku občanům na základě 
skutečné váhy odloženého odpadu 
na konkrétní číslo popisné.

Na této variantě se nadále pra-
cuje, a vyžádá si ještě nějaký čas, 
s ohledem na skutečnou praxi. Vše 
se ukáže až při praktickém uplatně-
ní zákonných nastavení, podle pro-
váděcích vyhlášek daných zákonem, 
s celkovou reálnou praxí.

     
  Dagmar Novotná

 Správa daní a poplatků
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Interiér nové přístavby MŠ, foto JP 

Slavnostní otevření MŠ, foto JP 

Interiér nové přístavby MŠ, foto JP 

A K T UA L I T Y

máme krásnoU novoU přístavBU školky! 

Poslední srpnový den proběhlo 
slavnostní otevření a den otevře-
ných dveří přístavby mateřské ško-
ly. Na zadním hospodářském křídle 
MŠ vyrostla za poslední rok moder-
ní přístavba s dvěma novými třída-
mi. Jsou to velkoryse pojaté vzdušné 
prostory s velkými okny obrácený-
mi na jihovýchod, s výhledem do 
zeleně, opatřené navíc na bočních 
stranách kulatými okny a hravými 
barevnými parapety. Přibyl i nový 
zadní vstup do areálu a venkovní 
schodiště, a také se podél Javorové 

ulice vybudovala nová parkovací 
místa, aby rodiče mohli chodit do 
školky také z této strany. Necha-
li jsme rozšířit rovněž parkovací 
místa před MŠ v Hřebečské. Roz-
šířila a modernizovala se také ku-
chyň v přízemí a spojovací chodba. 
Novou přístavbu navrhl Ing. arch. 
Pavel Geier a realizovala firma Vr-
šecký, s. r. o. Stavba byla financo-
vána z dotace IROP (EU) a vyšla na 
zhruba 16 mil. Kč bez DPH. Děku-
jeme všem, kdo se na stavbě podíle-
li, i zaměstnancům školky, že pře-

žili dočasné nepohodlí spojené se 
stavbou. Díky přístavbě by kapa-
cita naší MŠ měla být v příštích le-
tech dostačující pro celý Buštěhrad 
– nyní MŠ pojme 150 dětí. Věříme, 
že se v nových třídách bude hlavně 
líbit dětem, vznikly zde nové třídy 
předškoláků – Delfínci a Chobot-
ničky. Zároveň se nám dělá pro-
jekt na komplexní úpravu zahrady 
MŠ, toto se podaří zrealizovat, až 
seženeme vhodnou dotační výzvu.

DJ
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Nové hřiště v areálu ZŠ, foto 4soft

nové hřiště v areálU základní školy 
Na konci srpna bylo v areálu zá-

kladní školy dokončeno nové hřiš-
tě s umělým povrchem. Hřiště pro-
vedla firma 4soft, s. r. o., z Tanvaldu.

Vybavení nového hřiště: 
- polyuretanový povrch EPDM 

(SBR + EPDM) – v  současnosti  
údajně nejkvalitnější možný povrch

- lajnování – barevný nástřik 
sportovních lajn: tenis, volejbal,  
nohejbal, basketbal, malá kopaná

- doskočiště
- grafické celoprobarvené prvky 

EPDM + 3D EPDM (polokoule, val)
- brankokoše 3 x 2 m (2 ks) 
pevně spojené se zemí
- tenisové a volejbalové sloup-

ky do pouzder pár 102 mm ocelové  
(zinek – 2 páry)

- síť na tenis a volejbal (2 ks)
- síťové oplocení, oprava sloupků 

– nátěry + nové sítě
- trampolína 1 ks
- mlhoviště
- mobiliář: lavičky 3 ks, 
odpadkový koš

- v současnosti se ještě dokonču-
jí terénní práce a osetí okolí travou.

Hřiště bude po vyučování pří-
stupné veřejnosti, nejlépe po do-
mluvě s panem školníkem. 

Musíme říci, že s firmou 4soft byla 
mimořádně dobrá a bezproblémová 
spolupráce, veškeré práce provedli 
kvalitně a v termínu. Náklady ak-
ce – 3 mil. vč. DPH, z toho 1,7 mil. 
dotace z MMR.

DJ

informace o chystané opravě komUnikace i/61
Od 10. 10. do 14. 11. ŘSD plánuje 

opravu povrchu komunikace I/61 od 
křižovatky s Tokajickou ulicí (místo 
pro přecházení u Lidic s ostrůvkem) 
až na exit 7 na D7. Úsek by měl být 
průjezdný pouze jedním pruhem, 
a to pouze ze směru od Prahy na 
Kladno a Buštěhrad. V druhém smě-
ru budou linkové autobusy a osob-
ní automobily jezdit Tyršovou uli-
cí na exit 9 u Stehelčevsi. Aby však 
Tyršova ulice nebyla přetížená, bude 

i zde zaveden jednosměrný provoz – 
pouze ze směru Buštěhrad na dálni-
ci. Nákladní automobily by zde ne-
měly jezdit vůbec, jsou navrženy dvě 
objížďky přes Velké Přítočno na D6 
nebo přes Dubí a Vrapice. Ještě čeká-
me na oficiální potvrzení od kladen-
ského Odboru dopravy i od ČSAD, 
ale podle posledních informací by 
měly linkové autobusy směrem od 
Prahy jezdit i zastavovat normálně, 
ve směru na Prahu pak budou jez-

dit přes Hřebečskou na Kladenskou, 
pak k vodojemu a rovněž přes Tyr-
šovku a dočasně zrušeny budou za-
stávky U Kapličky a U Památníku.

V rámci opravy by měl být vy-
budován také nový ostrůvek u Ma-
kotřas a u lidického parkoviště (tam 
bude místo pro přecházení navazo-
vat na naši cyklostezku).

DJ    
(mapku k chystané uzavírce najdete 
na poslední straně BZ)
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S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

Dne 2. září 2021 nás navždy opustila paní Věra Rohlová. 
Děkujeme touto cestou sousedům, přátelům a známým 

za projevenou soustrast a tichou vzpomínku.
Rodina Maurerova a Sušických

Dne 21. 9. 2021 ve večerních hodinách zemřel velký přítel 
Buštěhradu a hlavní propagátor a organizátor přátelských 
vztahů mezi našimi spoluobčany a oblastí Valle di Ledro 
Giuliano Pellegrini. Navázal na vztahy, které vznikly za  
1. světové války, kdy bylo v  Buštěhradě umístěno zhru-
ba 100 italských exulantů. Ty, jejichž životní pouť zde 
skončila, připomíná pamětní deska na zdejším hřbitově.  
Na Giuliovu památku byla formou rozloučení sloužena 
páterem Přibylem zádušní mše v chrámu na Svaté Hoře 
u Příbrami v sobotu 25. 9. 2021.

Kdo jste ho znali, 
vzpomínejte v dobrém.

KU LT U R A

letní kino 2021
Už šestou sezonu začátek letních 

prázdnin a film v zámeckém parku 
patří k oblíbeným zahajovacím ri-
tuálům buštěhradského kulturní-
ho léta. Jeho letošní start i zakonče-
ní ovšem převzala režie vyšších sfér, 
z nichž se na svěží pažit pod někdejší 
zámeckou sýpkou snesl déšť, a pro-
to jsme si první i poslední předsta-
vení užili v náhradních termínech 
až v září. Jako v minulých sezonách 
i letos své síly spojili dámy a páno-
vé z kulturního výboru městského 
zastupitelstva, k nimž se přidaly ak-
tivní kulturní spolky a roj spolehli-

vých dobrovolnic a dobrovolníků. 
Ze zisku v minulých sezonách Kul-

turní spolek Butzkow městu nedáv-
no daroval 50 000,- Kč na zakoupe-
ní nového laserového dataprojektoru, 
který město pořídilo u společnosti  
AVTG Group, a.s. Nový přístroj, 
kromě životnosti čtyřikrát delší 
než u předchozího lampového da-
taprojektoru skýtá několikrát větší 
svítivost, kvalitnější rozlišení barev 
i ostrost obrazu, jako i řadu dalších 
možností. Díky aktivní zvukové apa-
ratuře, kterou zapůjčilo Divadlo KiX, 
byl i lepší zvuk. Výraznou přidanou 

hodnotou bylo i dvakrát větší nafu-
kovací plátno, které stejně jako diva-
delníci rovněž zdarma zapůjčil Art 
Club AktOFFka. Drobnou skvrnkou 
na kráse však zůstalo ne zcela vypnu-
té promítací plátno, které do příští se-
zony vylepšíme. 

Letošní filmové hrátky v zámec-
kém parku nabídly program v leh-
čím komediálním tónu. Viděli jsme 
osm českých a jeden zahraniční film, 
kterými byli Šarlatán (drama, re-
žie A. Holland), Mstitel (komedie,  
r. L. Svoboda Klein), Bourák 
(komedie, r. O. Trojan), Prvok,  
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Výtvarník Marek Vavřinec, foto Gabriela Štajerová

Letní kino, foto M. Žitníková 

Šampón, Tečka a Karel (komedie, r. P. 
Hartl), Gump – pes, který naučil lidi 
žít (komedie, r. F. A. Brabec), Matky 
(komedie, r. V. Moravec), Princezna 
zakletá v čase (pohádka, fantasy, r. P. 
Kubík, L. Daniel, V. Kryštof) a dán-
ští Rytíři spravedlnosti (komedie,  
r. A. T. Jensen). Do kina letos přišlo 
celkem 435 diváků platících vstupen-
ky od 80,- do 120,- korun, díky kte-
rým se podařilo uhradit poplatky 
filmovým distributorům v celkové 
částce 25 433 Kč, a pro příští sezo-
nu ukládáme dalších čistých 19 947 
Kč. Závěrem srdečný dík všem, kdo 
vždy spolehlivě přišli a pomohli kul-
turnímu výboru a zmíněným spol-
kům s přípravou promítacího stano-
viště, nafukovacího plátna, zvukové 
techniky a stánku s občerstvením: 

Elišce Peslové, Stele Gallatové, Helče 
Doležalové, Tomáši Cápovi, Samovi 
Gallatovi, Vláďovi Zelovi a Ondrovi 
Kuchyňkovi. 

Děkujeme všem fanouškům fil-
mového léta na Buštěhradě a těší-
me se na viděnou v červenci 2022!

Martin Kosa

další talentovaný výtvarník představí své grafiky v galerii sýpka 
Marek Vavřinec se narodil 9. 10. 

1981 v 7:59 v Liberci jako Marek Hof-
man. Jako dítě se zabýval hlavně čet-
bou dobrodružné literatury, kresle-
ním záhadných obrazců do písku 
a dlouhým zíráním do kanálů. Ma-
loval, kreslil a ryl do lina na ZUŠ pod 
vedením Kateřiny Černé. Studoval na 
VŠUP v Praze v ateliéru animované-
ho filmu pod vedením Jiřího Barty 
a v ateliéru písma a typografie pod 
vedením Františka Štorma. Od té do-
by působí jako kreslíř, malíř a grafik. 
K realizaci svých grafických cyklů 
a knih používá hlavně techniky ba-
revného dřevorytu, dřevořezu a knih-
tisku. Ilustroval řadu archetypálních 
literárních děl (např. Starý zákon, 
Odysseiu, Fausta, Zuřivého Rolan-
da či Tisíc a jednu noc) a v posled-
ních letech se zabývá hlavně volnou 
kresbou a malbou, obvykle v transu. 
V civilním životě si někdy přivydělá-
val jako kopáč, zedník, tesař, učitel na 
ZUŠ, pracovník muzea, astrolog, pro-
davač knih, dřevorubec, malíř vánoč- 

ních ozdob, tlumočník a průvodce. 
Vystavoval v různých městech Čes-
ké republiky, Itálie a Spojených států. 

Realizuje se rovněž literárně: léta 

přispíval do slovenského hermetické-
ho časopisu Eosphoros, roku 2020 vy-
dal knihu Poklad snů v nakladatelství 
Bylo nebylo a v současné době pracuje 
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na nové autorské knize. Na své tvůr-
čí cestě získal mnoho významných 
ocenění od přátel, lásek a přízniv-
ců krásného umění.

Přijměte srdečné pozvání na jeho 
výstavu!

Vernisáž se bude konat 9. 10. 2021  
 

v 16. hod v Galerii Sýpka a k vidění 
bude výstava do konce října.

Text M. Vavřince upravila V. Malá

K A L E N DÁ Ř  A KC Í  N A  M Ě S Í C  Ř Í J E N

1. 10. 2021             19:30–22:00
 ▶ Divadlo KiX: René Levínský 
- Dotkni se vesmíru a pokra-
čuj. Repríza nové hry. Art Club 
AktOFFka, Oty Pavla 246, 
Buštěhrad 

29. 9. – 3. 10. 2021 10:00–17:00
 ▶ České dny proti rakovině  
25. ročník. Zakoupit kytičky 
si můžete v Městské knihovně 
a Infocentru Buštěhrad. 

2. 10. 2021 19:00–22:00
 ▶ Divadlo KiX: René Levínský 
- Dotkni se vesmíru a pokra-
čuj. Repríza nové hry. Art Club 
AktOFFka, Oty Pavla 246 

2. 10. – 3. 10. 2021 od 9:00
 ▶ Zájezd do vinného sklíp-
ku v Bořeticích. Buštěhradské 
Šťabajzny pořádají zájezd do vin-
ného sklípku v Bořeticích. 

2. 10. 2021 8:00–12:00
 ▶ Veřejný rybolov. Dolní rybník,  
registrace „Na Babkách“.  
Máte chuť si zarybařit nebo to 
naučit své děti, přestože nemá-
te rybářský lístek? Od 8 do 12 
hodin vám budou opět k dispo-
zici členové rybářského spolku. 
Rybolov probíhá na dolním ryb-
níku po předchozí registraci. 



1 3Ř Í J E N  2 0 2 1

3. 10. 2021 19:30–22:00
 ▶ Divadlo KiX: René Levínský  
- Dotkni se vesmíru a pokra-
čuj. Repríza nové hry. Art Club 
AktOFFka, Oty Pavla 246, 
Buštěhrad 

9. 10. 2021 od 16:00
 ▶ Vernisáž výstavy Marka J. 
Vavřince – Čtyřicet let tvorby.  
Galerie Sýpka. Výstava potrvá do 
konce října 

15. 10.–16. 10. 2021 od 6:30
 ▶ Výlet na hrad Pernštejn a vin-
ný sklípek ve Valticích. Tradiční 
výlet s Buštěhradským fórem 
s obvyklými doplňky během ces-
ty.  

17. 10. 2021 10:00–16:00
 ▶ Podzimní jarmark. Kulturní 
výbor MěZ Buštěhrad pro vás  
připravil tradiční jarmark mezi 
rybníky „Na Babkách“ 

21. 10. 2012 17:00–19:00
 ▶ Zahajovací koncert žáků.  
ZUŠ Buštěhrad zve na  
Zahajovací koncert žáků,  
který zazní v Zámeckém sá-
le zámku Buštěhrad. Vstup je 
volný.

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A

co nám covid dal, co nám vzal a jak dál?
Když jsme v březnu 2020 náhle 

zavřeli školu kvůli neznámému viru 
z daleké Číny, byl to pro nás všechny 
šok. Říkali jsme si, že to bude pou-
ze na chvíli, ale opak byl pravdou. 
V červnu téhož roku se mě rodiče 
budoucích prvňáčků ptali na třídní 
schůzce, jestli očekáváme druhou vl-
nu a další zavření. V té době se nám 
o tom nechtělo ani přemýšlet a vě-
řili jsme, že k tomu nedojde. Jak to 

dopadlo, asi všichni víme. 
V září roku 2020 jsme plni sil roz-

bíhali nový školní rok, který jsme 
očekávali dle zvyklostí v běžném 
režimu, a po první vlně distanční-
ho vyučování jsme byli plni elánu 
a očekávání, až se rozběhne výuka 
v klasické prezenční formě. Hlavním 
tématem bylo formativní hodnoce-
ní a jeho implementace do výuky na 
naší škole. Příprava pedagogů, ško-

lení, workshopy, schůze, následně 
osvěta rodičům a veřejnosti. Za mě-
síc se školy zavřely znovu a my kaž-
dý týden čelili úplně jiným tématům 
a výzvám. Nástrahy distanční výu-
ky nás zaměstnávaly tolik, že jsme 
na další posuny v pedagogické ob-
lasti měli jen pramálo času a ener-
gie. Vždyť kolik jen bylo verzí roz-
vrhů, změn v chodu školy, manuálů 
z ministerstev, informací k testování 
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apod. Myšlenku nového trendu v na-
ší škole jsme sice zcela neopustili, ale 
upřímně pro nás v té náročné době 
přestala být prioritou. 

Abych covidové době pouze ne-
vytýkal, musíme si připomenout i to 
pozitivní, co nám do školy přines-
la. Učitelé se ve velice krátké době 
zorientovali v problematice, získali 
potřebné dovednosti hlavně v ob-
lasti IT a díky tomu se nám podaři-
lo výuku na dálku zvládnout se ctí 
a troufnu si říct, že jsme díky tomu 
získali u veřejnosti i velmi dobré re-
nomé. Prázdné učebny a chodby se 
daly velice dobře využít na úpra-
vy a opravy školních prostor. Naše 
školní jídelna měla možnost prezen-
tovat svou práci, když si rodiče a žá-
ci chodili při domácím vzdělávání 
pro školní obědy. Díky tomu rodiče 
vědí, jak moc dobře se v naší školní 
kuchyni vaří.

Nyní se píše rok 2021, startuje-
me další školní rok a opět doufáme, 
že se nebude opakovat loňský scé-
nář. Opět jsme totiž plni odhodlání 
a síly a těšíme se na výkon našeho 
povolání. Naše škola má díky velké 
podpoře města a evropským fon-
dům nové školní hřiště s atletickou 
dráhou a doskočištěm, nové dvě tří-
dy ve školce v Hřebečské ulici a ZŠ 
se rozšířila o dvě nové třídy v pro-

storech, kde dřív bývalo odloučené 
oddělení MŠ. Děti ve školce jsou už 
tedy pohromadě a mají nádherné 
nové třídy. Kdo byl na dni otevře-
ných dveří a slavnostním otevření, 
určitě to může potvrdit. Díky větší-
mu množství tříd v ZŠ můžeme dělit 
děti na menší skupinky na stěžejní 
předměty, a tak se výuka zefektiv-
ňuje. K tomu se navíc školní druži-
na rozroste o jedno další oddělení. 
V přírodovědných předmětech (pří-
rodopis, fyzika, chemie) výuka na-
bude nových rozměrů díky velkému 
množství nových moderních po-
můcek. Ty získalo město Buštěhrad 
prostřednictvím IROPu (Integro-
vaný regionální operační program 
Ministerstva pro místní rozvoj) mi-
mo jiné za podmínek, že se staneme 
centrem bádání škol a školek z okolí. 
Protože byla součástí projektu i výu-
ka moderních technologií, začleníme 
pomocí nových pomůcek do našeho 
portfolia aktivit např. i práci s robo-
ty, programování a 3D tisk. Zapoje-
ní školy do tzv. Šablon II (Evropské 
strukturální a investiční fondy EU) 
přineslo mnoho možností pro vzdě-
lávání pedagogů, doučování žáků, 
pro projektové dny ve škole i mimo 
ni a pomůcek. Z nich stojí za zmínku 
knihy do nově vznikající knihovny 
pro žáky. Ta by měla sloužit k rozvo-

ji čtenářské gramotnosti, tolik důle-
žité kompetence pro život.

Vizí naší školy je, aby naše škola 
byla nedílnou součástí dění v našem 
městě, a my doufáme, že k tomu bu-
de v tomto školním roce mnohem 
více příležitostí. Naše žáky chceme 
vzdělávat pro dobu, ve které budou 
žít, ve které budou pracovat a ve kte-
ré se budou muset orientovat. Pro-
to je naším úkolem cílit na obecné 
kompetence pro život a prakticky 
využitelné dovednosti a vědomos-
ti. V naší škole společně budujeme 
vzájemně respektující prostředí, kde 
panuje přátelská atmosféra a bezpeč-
ná komunikace, v níž je ke každému 
přistupováno individuálně a s úctou. 
Tyto cíle jsou náročné, ale rozhodně 
ne nedosažitelné. Těmto myšlenkám 
věříme, s nimi pracujeme, v nich se 
zdokonalujeme. Těšíme se na tuto 
výzvu a na spolupráci s dětmi a je-
jich rodiči. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla 
Buštěhrad

Mgr. Václav Barták – ředitel školy

asistent pedagoga – pracovní pozice zahalená tajemstvím 
Když se v květnu objevila v buště-

hradských komunikačních kanálech 
nabídka pozice Asistenta pedagoga, 
říkala jsem si, že je tato práce skvě-
lá příležitost nakouknout za oponu 
a zároveň nejít zcela s kůží na trh, 
přeci jen bez pedagogické praxe není 
snadné stoupnout si před třídu dětí 
a být si jistá sama sebou. Lehce mi 
rezonovalo hlavou, že o tom nic ne-
vím, snažila jsem si informace do-
hledat, někde se doptat, co to vlast-

ně obnáší… budu sekretářka učitele 
nebo pravá ruka dětí, které mají ně-
jakou potíž s učením? Čeká mě kro-
cení divé zvěře nebo komplikované 
hledání mého místa ve třídě, kde bu-
de rukou pevnou vládnout paní uči-
telka? Co mohu očekávat a co budou 
očekávat kolegové ode mě? Je moje 
pozice podřízená učiteli? Nebude je-
mu či dětem vadit, že je ve třídě dal-
ší „dospělý“?

Těch otázek jsem měla v hlavě asi 

tisíc, většinu z nich mi zodpovědě-
ly „holky asistentky“ hned na první 
schůzce a jak jsem následně pocho-
pila, nebyla jsem jediná, kdo si ne-
byl zcela jist a potřeboval si utřídit 
myšlenky. Důležité bylo zjištění, že 
hierarchie není… že jsem ve třídě 
proto, aby měl učitel volnější ruce 
a mohl lépe pracovat se všemi dět-
mi… že víc hlav víc ví, víc očí víc 
vidí a víc uší víc slyší… že se může-
me navzájem doplňovat, a tím dát 
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víc těm dětem, které se od nás jen 
tak mimochodem učí, že spolupra-
covat je důležité a neméně důležité 
je si jeden druhého vážit a akcepto-
vat jeho názor.

Rodičům, kteří tápou a duma-
jí, proč je ve třídě asistent a co tam 
vlastně dělá, se nedivím… také jsem 
lehce nechápala a dost dumala. Teď 
vidím, že je to v ideálním případě 

skvělý způsob, jak všem dětem bez 
rozdílu podat spolu s učitelem po-
mocnou ruku a vyzdvihnout jejich 
individualitu. Některé děti mož-
ná nepotřebují nasměrovat v tom 
či onom předmětu, ale pokud je-
jich spolužák ano, mají před sebou 
někoho, kdo se jim věnuje, zatím-
co druhý dospělý vysvětluje učivo 
znovu nebo jinak o lavici dál.

Pozice Asistent pedagoga je po-
zice „novější“, ale vzhledem k roz-
šiřování asistentské základny na 
zdejší základní škole zcela očivid-
ně důležitá. Děti nás vnímají jako 
přirozenou součást třídního kolek-
tivu a já děkuji všem kolegům, kte-
ří to vidí také tak!

Mgr. Ivana Müllerová

můj start v první třídě

Den 1. září 2021 byl pro nás vel-
mi významný. Společně jsme se sešli 
ráno v 8 hodin v atriu naší ZŠ, kde 
bylo pro nás připraveno slavnostní 
uvítání. Přišlo nás totiž přivítat ně-
kolik významných osob: paní sta-
rostka, pan ředitel, paní zástupkyně, 
paní třídní učitelka, paní asistentka 
a paní vychovatelka. Součástí toho-
to milého a srdečného přivítání by-

lo i předávání krásných keramických 
medailí, které nám budou navždy 
první školní den připomínat. Ale 
to nebylo všechno, ve škole na nás 
čekaly vesele vyzdobené třídy s no-
vými lavicemi, do kterých jsme ra-
dostně usedli.

První týdny ve škole byly prima, 
naučili jsme se například hned něko-
lik prvních písmenek. Při hodinách 

matematiky nás dokonce čekala vždy 
nějaká zábavná hra. Ve škole se nám 
proto moc líbí a těšíme se na to, ja-
kou zábavu a novinky nám přinese 
každý nový den.

Za kolektiv žáků
M. Ludvíková, M. Maršnerová, 

L. Radová

 Vítání prvňáčků v ZŠ Buštěhrad, foto M. Ludvíková
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RC Pelíšek, tábor 3. turnus, foto Stanislava Doleželová

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

srpnové příměstské táBory v pelíškU 2021 
I naše další dva srpnové turnu-

sy se nesly v duchu pohodové ná-
lady a úžasných zážitků. V pořadí 
třetí turnus byl s angličtinou a ve-
lela mu, jako již tradičně, naše ro-
dilá mluvčí Anna Faller. Celý týden 
se nesl v duchu pohádkové knihy 
„Země příběhů“, celkově byl inten-
zivní a hodně akční. V pondělí děti 
dostaly prosbu o pomoc od dvojčat 
Alex a Connera, kteří propadli kni-
hou Země příběhů do pohádkové-
ho světa. Aby se všichni dostali do-
mů k mamince, museli sehnat osm 
magických předmětů. Které to měly 
být, to zjistili pomocí hádanek trolla 
na mostě. K první svačince byly per-
níčky přímo z perníkové chaloupky. 
Odpoledne byl ve věži princezny Lo-
ciky objeven její cop. Při té příleži-
tosti se děti podívaly do vodárenské 
věže v Buštěhradě. Protože u ma-
gického předmětu vždy děti našly 
i samolepky, aby měly přehled, co 
jim ještě schází, vyrobily si knížeč-
ky, kam si je lepily. Samolepky nám 
vyrobili v tiskárně Absolutnoweb 
v Hřebči, tímto děkujeme za rychlé 
a profesionální jednání! 

V úterý si děti procvičily anglické 
předložky formou překážkové dráhy 
– musely běžet přes, nad, pod, vedle 
i skrz překážky. Poté se vyráběly vo-
ňavé bomby do koupele jako dárek 
pro mořskou pannu, jejíž návštěva 
byla v plánu. Nebylo to tak snad-
né, děti napřed musely na hřišti na-
jít schované ingredience i anglic-
ký návod. Na obědě v Aktoffce nás 
naše americká lektorka Anna nau-
čila, jak si v Americe přejí před jíd-
lem: „Rub a dub dub, thanks for the 
grub. Let’s eat.“ Na obědy v Aktoffce 
jsme se vždy moc těšili: „Díky, jak 
jste se o nás starali!“ Po obědě pro-
bíhal relax na dekách v zámeckém 
parku, Anna nám při tom četla an-

glické pohádky. V sále buštěhrad-
ského zámku jsme získali Popelčin 
střevíček, v galerii Sýpka jsme obje-
vili Karkulčin košík.

Středa byla den nabitý událostmi. 
I ranní anglické okénko bylo zamě-
řené na akční slovesa, děti předváděly 
běhání, plavání a další činnosti, kte-
ré na ně v průběhu dne čekaly. Poté 
se všichni vypravili do dolu Mayrau, 
kde trpaslíci schovali diamanty ze 
Sněhurčiny rakve. Poobědvaly se vý-
borné řízky v chlebu z Aktoffky. Od-
poledne děti navštívily zátoku moř-
ských víl na koupališti Bažantnice. 
Malá mořská víla jim darovala šavli 
pod mořem broušenou. Večer probě-
hl společný táborák s rodiči s český-
mi špekáčky i americkými s’mores: 
tato specialita je vlastně marshmal-
low rozpečené na ohni, které se spo-
lu s čokoládou dá mezi dvě sušenky. 
Je to dobré, ale pozor, 
hodně sladké a návy-
kové. Název s’mores 
prý vznikl proto, že 
„if you eat one, you 
allways want to ha-
ve some more“ (když 
si dáš jednu, vždyc-
ky chceš ještě něja-
ké další). Zazpívalo 
se několik anglických 
písniček a  postavi-
ly se stany. V Pelíš-
ku bylo kino s pop-
cornem, promítal se 
Zootropolis v původ-
ním anglickém zně-
ní. Děti měly velký 
zážitek z toho, že si 
těsně před spaním 
mohly ještě pohrát 
potmě na hřišti Pelíš-
ku. Po náročném dni 
se ve stanech dobře 
spalo i těm nejmlad-

ším dětem, dvě měly dokonce stano-
vou premiéru.

Čtvrtek začal venkovní snídaní 
a sbalením spacáků a stanů. Jazyko-
vým tématem byly barvy, a protože 
angličtina s Annou není nikdy nud-
ná, stříleli jsme z luku na barevné cíle. 
Oběd jsme měli tentokrát dříve, če-
kala nás totiž ještě výprava pro Rů-
ženčino vřeténko na hrad Okoř. Poté 
se všichni vypravili do říše víl a jed-
norožců. Pomohli jsme smutné víle 
sehnat zpět stádo ztracených jedno-
rožců, honil nás u toho ale zlý zdivo-
čelý „catcorn“ (jednorožec s tělem ge-
parda). Když jsme víle pomohli najít 
i poztrácené barvy duhy, konečně se 
usmála a darovala nám ampulku se 
svými magickými slzami. U Pelíšku 
jsme si ještě dali meloun a zmrzlinu 
a pak jsme šli dospávat tyto nároč-
né dva dny.
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RC Pelíšek, tábor 4. turnus, foto Zuzana Jonášová

Poslední táborový den si s sebou 
děti přinesly neobvyklou kombinaci 
vybavení: čelovky a plesové šaty. Do-
poledne je čekala cesta pro poslední 
magický předmět – kamennou koru-
nu skřetů a trollů, jejichž království 
se nacházelo v podzemí, konkrétně 
v pivovarských sklepích. Tímto dě-
kujeme paní starostce Javorčekové 
za jejich zpřístupnění. Vládci říše 
skřetů a trollů nám korunu nejpr-
ve nechtěli vydat, ale když jsme jim 
v podzemí našli i schovaný poklad, 
přibyl do naší sbírky i poslední před-
mět potřebný pro kouzlo přání. Po 
obědě a relaxaci v zámeckém parku 
se vyrazilo na buštěhradský zámek, 
kam všechny Popelka pozvala na 
ples na oslavu křtin své dcery. Kmo-
třička víla poradila, jak za pomoci 
magických předmětů provést Kouz-
lo přání. Alex a Conner prošli kou-
zelným portálem zpět do země lidí, 
děti si v sále zatančily a pak se také 
vydali do Pelíšku za svými rodiči. 

Poslední turnus začal 16. 8. a je-

ho tématem byla Dobrodružná ces-
ta za pokladem. Děti byly v pondělí 
osloveny kapitánem Černovousem, 
aby se staly jeho posádkou na cestě 
za pokladem. Každý den obdržely 
jeden až dva dopisy přímo od kapi-

tána a musely plnit různé úkoly, za-
tímco navštěvovaly různé ostrovy.

Na začátku tábora si každý člen 
posádky vytvořil svůj pirátský de-
ník, do kterého si zapsal (či mu by-
lo vedoucími zapsáno) své základ-

ní údaje: jméno, věk, výška 
(uvedená v přepočtu na pa-
poušky), váha (uvedená 
v přepočtu na želvy), oblí-
bená kratochvíle a oblíbe-
ná pochutina. Do deníku 
si pak piráti v průběhu tá-
bora zapisovali/zakreslovali 
jednotlivé navštívené ostro-
vy a získávali za ně nálep-
ky. V odpolední části prv-
ního dne se piráti rozdělili 
do dvou posádek, které si 
vymyslely svůj název (Moř-
ští vlci, Piráti z Pelíšku), bo-
jový pokřik a nakreslily si 
svou vlastní vlajku. Poté se 
všichni piráti učili některé 
dovednosti – např. uzlová-
ní, obratnost s lanem.

V úterý už na nás čekal 
náš první ostrov – Ostrov 
čísel, který jsme navštívili 
v zámecké zahradě. Na Os-
trově čísel jsme byli svědky 
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ztroskotání královské fregaty, která 
převážela zlato. Kouzlo Ostrova čí-
sel všechno zlato proměnilo v čísla 
a rozsypalo čísla po ostrově, kapitán 
Černovous piráty požádal o naleze-
ní všech kousků zlata, nyní už čísel. 
Posádky mezi sebou soupeřily o to, 
která získá více čísel. I další dopo-
lední hry se nesly v duchu čísel – děti 
si zahrály hru molekuly (spojení do 
skupinek dle určeného čísla) a také 
ruce-nohy (děti jsou rozděleny do tý-
mů a musí společně zvládnout mít 
na zemi určený počet nohou a ru-
kou). V odpolední části dne se piráti 
dostali do Doupěte, kde mezi sebou 
soutěžili v pirátské olympiádě – ob-
ratnost (slalom), soustředění (noše-
ní pingpongového míčku na lžíci), 
přesnost (hod frisbee na cíl), spo-
lupráce (společné skládání puzzle), 
důvěra (navigovat spoluhráče se za-
vázanýma očima do místa určení).

Ve středu jsme společně vyrazili 
na Opičí ostrov, kde se kromě opic 
nachází i další spousta zvířat. Kapi-
tán Černovous nás upozornil, že si 
máme zapamatovat všechny opice, 
na které ten den narazíme, a také 
najít nejmladší a nejstarší zvířátko 
v Zooparku Zájezd, kam jsme pěšky 
vyrazili na celodenní výlet. Naší prv-
ní zastávkou byla Aktoffka, kde jsme 
si vyzvedli svačinu (a kde se o nás 
celý týden mimochodem výborně 
starali, moc děkujeme!). Pěší výlet 
do zooparku jsme zvládli v krásném 
čase, a proto jsme měli mnoho ča-
su na prozkoumání všech zvířátek 
(a hlavně zapamatování všech pě-
ti druhů lemurů). Viděli jsme také 
malinká mláďata surikat, které jsme 
nakonec vyhodnotili jako nejmlad-
ší obyvatele zooparku (1 měsíc), nej-
starší byla želva. Před odchodem na 
autobus nám zbyl i čas na hraní si na 
hřišti, za což byly děti hodně rády. 
Po příjezdu do Buštěhradu dosta-
li piráti slíbenou zmrzlinu a potom 
museli prokázat znalost pěti druhů 
lemurů ze Zájezdu (včetně přiřaze-

ní k fotografiím) a věřte, že to ne-
bylo nic lehkého. Teď už ale všichni 
víme, že slavný lemur z filmu Mada-
gaskar, který zpívá „Já tak rád trsám, 
trsám“ je druh lemur kata. Po pří-
chodu do Pelíšku ještě dostali všich-
ni piráti spojovačku několika druhů 
stop s jejich majiteli.

Ve čtvrtek měli piráti velmi nabitý 
program, protože navštívili rovnou 
dva ostrovy a ještě některé z nich 
čekalo přespávání v Pelíšku. Dopo-
ledne na nás čekal Stromovousův 
ostrov plný ptačího zpěvu a kouzel-
ných bytostí – elfů a skřítků. Kapi-
tán Černovous piráty požádal, aby 
našly všech 12 skřítků a identifiko-
vali, jak se jmenují a čím se vyznaču-
jí. Cesta k odpovědi nebyla snadná. 
Nejprve musely posádky po jednom 
absolvovat krátkou cestu (à la opi-
čí dráhu) k jezírku, ve kterém by-
la ukryta jména všech skřítků. Poté 
musely nalézt obrázky s jednotlivý-
mi skřítky, kteří se schovávali v trá-
vě proměněni v čísla. Ačkoliv většina 
z členů posádek neuměla číst, pro-
kázali piráti obrovskou míru spolu-
práce a nakonec byli všichni skřítci 

odhaleni. A kapitán Černovous byl 
spokojen! Odpoledne jsme navští-
vili Vodní ostrov, na kterém jsme si 
museli po dvojicích vyrobit vlastní 
plavidlo, protože po souši se tam ne-
dalo pohybovat. Poté už na některé 
z nás čekalo přespání v Pelíšku, kdy 
jsme si společně pohráli, snědli po-
pcorn a sledovali strašidla z Hotelu 
Transylvánie.

Pátek byl dnem plným napětí. 
Nejprve jsme vyrazili k rybníku, kde 
jsme vyzkoušeli, jestli budou námi 
postavené lodičky funkční. A všech-
ny to zvládly! Byli jsme na sebe moc 
pyšní, protože jsme zvládli přežít na 
Vodním ostrově, a to není jen tak! 
Poté nás už kapitán Černovous in-
formoval, že jsme se právě dostali 
na Ostrov pokladů a odměna je br-
zy tady. Nejdříve ale musíme určit, 
která ze dvou posádek si pro kořist 
dojde jako první (kapitán Černo-
vous nás ale ujistil, že odměna bu-
de pro všechny stejná). Zahájili jsme 
tedy námořní bitvu, kde proti sobě 
posádky soupeřily v házení papíro-
vých koulí na území soupeře. Poté 
jsme mezi sebou hledali štěnice (ko-
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líčky schované v oblečení jednotli-
vých členů posádek). Po posledním 
táborovém obědě (výborné jahodo-
vé knedlíky :) si všichni piráti za-
psali poslední zápisky do svých de-
níčků. Poté museli prokázat, že si 
zapamatovali základní dovednosti 
pirátů, a následně museli najít po-
slední dopis kapitána Černovouse, 
kterým jim bude prozrazeno místo 
pokladu. Protože počasí nebylo v tu 
chvíli příliš přející, čekal dopis na pi-
ráty v herničce Pelíšku, ale i tak ne-
bylo snadné jej najít. A potom už to 
bylo jasné – poklad je venku na hřiš-
ti! Piráti provedli nejrychlejší obutí 
a oblečení z celého tábora a konečně 
se dočkali zasloužené odměny pro 

všechny. V předposledním dopise 
jim také kapitán Černovous podě-
koval za spolupráci a vyzval je, aby 
se k němu při příštím hledání po-
kladu zase přidali! 

Letošní tábory jsou již úspěšně za 
námi a my nadšeně vyhlížíme příš-
tí sezonu! Děkujeme všem rodičům 
za důvěru.

Pro tento školní rok jsme si pro dě-
ti a jejich rodiče připravili hromadu 
kroužků. Naleznete u nás Pelíškohra-
ní pro ty nejmladší, novinkové Pohy-
bové zpívánky pro děti ve věku 2–4 
roky, Jógu pro maminky, Šikovného 
předškoláka aneb přípravný kurz dě-

tí ve věku 5–6 let na školní docházku 
a plánujeme i hodiny angličtiny pro 
děti. V případě zájmu rozjedeme oblí-
bené Logohrátky s Bárou. Nenechte si 
ujít ani naši volnou hernu nebo hlídání 
dětí! Na všechny kroužky, volné her-
ny i ukázkové hodiny je nutné být při-
hlášen přes náš online kalendář, který 
naleznete na adrese https://calendiari.
com/rc-pelisek. Všechno ostatní včet-
ně toho, jak si pronajmout naše pro-
story na narozeninovou oslavu, nalez-
nete na našem webu www.rcpelisek.cz.

Autor: Pavla Kubíková 
ve spolupráci 

s Danielou Cvachovou 
a Zuzanou Jonášovou

franz schUtt von hopfengarten  
Všestranně vědecky nadaná osob-

nost působila i na Buštěhradě a je-
ho okolí na přelomu 19. a 20. století. 
Že jste ještě o tomto muži neslyšeli? 
Hodně informací byste načerpali, 
pokud byste se zúčastnili letošního 
ročníku Buštěhradské jednodenní. 

Franzovu stopu jsme měli mož-
nost dohledat prostřednictvím dů-
kladné studie jeho života badate-
lů Zbyňka L. a Jaroslava K. Ti samí 
pánové pak organizačně realizovali 
letošní jednodenní. Do pěti zastávek 
jsme zamířili z Žižic, Třebusic, Lib-
čic, Svrkyně a Malých Číčovic. Jak 
bylo avizováno předem, pro letošní 
ročník byla klíčová spolupráce navi-
gátora a řidiče. Pomocí fotek se všech 
pět osádek aut dostalo do cíle jed-
notlivých tras. Pomocí důvtipných 
indicií jsme pak mohli speciálními 
kleštěmi z 3D tiskárny se 3 písmeny 
vyluštit kombinaci z každého zasta-
vení. Tak jsme mohli sestavit návod 
na závěrečnou cílovou zastávku, kte-
rou byly pivovarské sklepy v Buště- 
hradě. Zde v temnotě, za pomoci če-
lovky, jsme vypátrali zakódovanou 
schránku s malým dárkem. 

Pestrá a promyšlená Buštěhradská 

jednodenní 2021 nás seznámila s ak-
tivitou Franze Schutt von Hopfen-
garten v oblasti geologie (zde byl in-
spirací Joachimovi Barrande), optiky 
(snížení barevné vady čoček), staveb 
mostů a viaduktů, vzduchoplavby 
(zde pomohl Ferdinandovi von Zep-
pelinovi s problémem vyrovnávání 
tlaku vzduchu) nebo v oblasti elek-
třiny, kde svými myšlenkami výraz-
ně posunul vpřed možnost akumu-
lace energie k pozdějšímu využití. 
Škoda, že náš kronikář Jaroslav Pergl 
dosud nevěnoval tomuto muži 
patřičnou pozornost. Jeho život 
by jistě vydal na několik knih 
a minimálně tři přednášky. 

Chtěl bych tedy touto cestou 
poděkovat ještě jednou letoš-
ním organizátorům za pove-
denou akci a jejich upozornění 
na výjimečnou osobnost, která 
se pohybovala v místech naše-
ho života. Podle jejich slov vě-
novali přípravě a realizaci mi-
nimálně 40 hodin svého času 
a najezdili 462 km.

Letošními vítězi je zcela za-
slouženě rodina Štýbrových. 
Gratulujeme! Využil jsem 

ochoty vítězné posádky a požádal 
o rozhovor, který uvádím v samo-
statném článku.

PS: Co je Buštěhradská jednoden-
ní? Soutěž pro každého, kdo ve svém 
autě, se svou posádkou, realizuje při-
pravenou trasu. Na jednotlivých za-
staveních řeší zadání a zároveň se 
seznamují se zajímavými místy ve 
svém okolí, kde možná nikdy nebyli. 
Soutěž se nejezdí na čas. Organizuje 
spolek Buštěhradské fórum. 

Ing. Jiří Janouškovec st.

Vítězná posádka, rodina Štýbrových, 
foto J. Janouškovec st.
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rozhovor s janoU štýBrovoU

 Již jste absolvovali více roční-
ků Buštěhradské jednodenní (BJ), 
máte tedy přehled. Jak se některé 
ročníky od sebe liší?
BJ jsme jeli letos po šesté. Je pro 
nás už takovým každoročním ri-
tuálem, na který se těšíme. Každý 
ročník se liší hlavně různými mís-
ty, která v okolí navštívíme a téma-
ty, na které je BJ zaměřena.

Je pro vás výhodou, že se Buš-
těhradská jednodenní nejede na 
čas?
Jednoznačně ano, můžeme se 
tak beze spěchu kochat přírodou 
v okolí Buštěhradu.

Jak se zapojují do soutěže va-
še děti?
Naše děti jsou při BJ velmi aktiv-
ní, pomáhají například s navigací 
v terénu, podílejí se i na řešení za-
daných úkolů.

Kdo byl letos navigátorem 
a řidičem?
Vždy řídí manžel a já jsem navigá-
tor. Letos to byl asi nejtěžší ročník, 
neboť záchytnými body pro nás by-
ly fotografie z terénu s pokyny, kam 
se vydat. Sem tam jsem nestíhala 
porovnávat fotografie se skutečnou 
trasou, (fotky byly focené v různém 
ročním období) a tak jsme se párkrát 
museli vrátit, protože jsme prostě 
zabloudili…

Jaký byl váš nejsilnější zážitek 
z BJ napříč roky?
Určitě když jsme před pár lety 
v rámci BJ dorazili do Libochovi-
ček k rybníku a tam na nás čeka-
la na břehu pramice s vesly a my 
se přes rybník museli dostat ke 
schránce s úkolem. Byla zima a pr-
šelo, ale ač jsme byli mokří a zmrzlí 
na kost, úkol jsme nevzdali a s dr-
kotajícími se zuby ho splnili. Do-
teď na to s úsměvem vzpomínáme. 

Jaká nejzajímavější místa jste 
navštívili?
- PP Kněžívka (kousek přírody upro-
střed civilizace)
- prohlídka těžní věže dolu Michael 
v Brandýsku
- Únětický pivovar (s ochutnávkou 
piva)

Co nejvíce oceňujete na této akci?
Nejvíce oceňujeme nadšení organi-
zátorů přichystat pokaždé jinou tra-
su s nápaditými úkoly, nad kterými 
je třeba zapnout všechny mozko-
vé závity.  

Proč byste doporučili účast v Bu-
štěhradské jednodenní ostatním?
BJ probíhá ve velmi přátelské atmo-
sféře a člověk se dozví spoustu zají-
mavých věcí o svém blízkém okolí.

Děkuji za vyjádření.

Dotazy kladl Jiří Janouškovec st.

štrúdlovník se nám odměnil

Jistě si někteří z vás vzpome-
nou, že jsme minulý rok vysadi-
li jabloň, kterou jsme pojmenova-
li Štrúdlovník. 

Stromek byl zakoupen z výtěž-
ku za prodané štrúdly ze soutěže 
Štrúdlování, která se, mimo minu-
lý kovidový rok, každoročně koná 
na podzimním jarmarku.

Našim cílem je podpořit pečení 
oblíbené pochoutky, a aby mohly 
hospodyňky, ale nejen ony, využít 
„obecní“ jablíčka.

A světe div se, Štrúdlovník nás 
svými plody obdařil již letos. Ra-
dost je to veliká, a  tak jen nám 
i stromku přejeme, aby se mu da-
řilo i v příštích letech a vyrostl do 
krásy a plodnosti, kterou budeme 
moci všichni využívat.

Velice ráda využiji tuto možnost 
také k poděkování Technickým služ-
bám za péči, kterou stromku věnují, 

a Jardovi Perglovi za dokumentaci.

Za „Věčně mladé“ St. Šumná

Štrúdlovník už má plody, foto JP



2 1Ř Í J E N  2 0 2 1

S K  B U ŠT Ě H R A D  –  FOT B A L
Po dlouhé covidové pauze se opět 

rozeběhl kolotoč mistrovských utká-
ní. Los určil, že k prvnímu fotbalové-
mu klání vyjel buštěhradský tým na 
hřiště do Vinařic. Jelikož byl první 
mistrák ještě v prázdninovém obdo-
bí a někteří hráči měli rodinné po-
vinnosti a také nás trápila marodka, 
nesešel se A tým v dobrém počtu pro 
ideální sestavu. Toho také favorit, 
domácí SK Vinařice, dokonale vyu-
žil. Po počátečním tlaku se Vinařice 
dostaly do vedení 2:0, přičemž něko-
lik šancí ještě neproměnily a gólman 
Karásek pár slušných střel zlikvido-
val. Poté se ale hra poněkud srovnala 
a zaskočení domácí inkasovali z hla-
vy Jindry na průběžných 2:1. Toto 
skóre se již do poločasu nezměni-
lo. Ve stejném duchu začala i druhá 
půle a bezgólový přírůstek vydržel 

ještě dalších dvacet minut. Pak ov-
šem Buštěhrad obdržel dva slepené 
góly a hra a obrana Buštěhradu se 
zhroutila. Konečný výsledek 7:1 byl 
radostným vstupem do soutěže pro 
domácí a ne moc šťastným začátkem 
pro Buštěhrad. 

Ve druhém kole jsme doma přiví-
tali FK Brandýsek, který je pod ve-
dením nového španělského trenéra 
rovněž považován za favorita sou-
těže. Byli jsme tedy zvědavi, jak po 
nevydařeném vstupu s Vinařicemi, 
ale s kompletní sestavou obstojíme 
v tomto druhém utkání. Začátek zá-
pasu se vyvíjel dobře. Ze hry jsme 
měli více a vypracovali jsme si ně-
kolik gólových šancí. Ale ukázala se 
opět naše dlouhodobá bolest a žád-
nou z vypracovaných akcí se nepo-
dařilo proměnit. Tak přišel zákonitě 

trest. Po zbytečné chybě před naším 
pokutovým územím jsme soupeři 
nabídli možnost ke skórování a ten 
ji nekompromisně využil. 1:0 pro 
Brandýsek. I nadále však Buštěhrad 
s Brandýskem hrál vyrovnanou par-
tii. Dobře kombinoval ve středu po-
le a vypracoval si i další šance. Ty se 
však stále nedařilo proměňovat. Úle-
vu přinesla až 85. minuta. Po cent-
ru Křišťana ze standardní situace si 
v pokutovém území zpracoval míč 
Vávra a přesnou střelou k tyči vyrov-
nal na 1:1. Do konce zápasu se již nic 
nezměnilo, a tak přišly na řadu pe-
nalty. V těch byli Buštěhradští lepší, 
a tak si sáhli i pro druhý bod z toho-
to utkání. Toto byly naše první dva 
body v novém ročníku soutěže, za 
krásného počasí, před slušnou divác-
kou kulisou, asi sto padesáti diváků. 
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Mladí judisté Medailisté Kryštof, Viktorka a Pavel

Do třetího kola jsme odjížděli na 
nepopulární hřiště, vedle kravína, TJ 
Viktorie Černuc. Neoblíbený soupeř 
pro tamní fotbalové prostředí, včet-
ně diváků. Tentokráte se k divákům 
přidali i rozhodčí. Buštěhrad hrál 
dobře a vypracoval si i několik fi-
nálních akcí, které byly ovšem vždy 
pro velmi sporný ofsajd, který spíše 
nebyl, pozastaveny. Podobně to by-
lo i s likvidačními fauly na našeho 
středního záložníka Vávru. Žádný 
z těchto ostrých zákroků bez mí-
če nebyl potrestán kartou. Přestože 
jsme měli více ze hry, skóre se přízni-
věji vyvíjelo pro domácí. V průběhu 

utkání jsme museli výsledek vždy 
dotahovat. Nejprve na 1:1 a pak těs-
ně před koncem v 88. minutě na 2:2. 
To se již přiblížil závěr. Toto zřejmě 
Buštěhradské uspokojilo. V nasta-
veném čase, z nenápadné standard-
ní situace, z vlastní poloviny nako-
pli domácí míč až do našeho vápna. 
Tam s mírnou tečí jednoho z hráčů 
doputoval až do naší branky. Koneč-
ných 3:2 pro Černuc bylo pro Buš-
těhrad opět zklamáním. Po třech 
kolech jsme na dvanáctém místě se 
ziskem dvou bodů. Je teprve začátek 
soutěže a doufejme, že přísun bodů 
pro naše mužstvo se zlepší. Vážíme 

si přízně našich fanoušků a zveme 
vás srdečně na další návštěvu mis-
trovských utkání SK Buštěhrad. Více 
info na www.skbustehrad.cz.

Za SKB Aleš Šturm

Z P R ÁV Y  Z E  S O KO L A

závody oddílU jUdo t.j. sokol BUštěhrad

Po dlouhé odmlce mohli naši ju-
disté opět prověřit své zkušenosti bo-
jovníků, nabyté hlavně během sou-
středění v Zákolanech, na Polabské 
lize. Nový Bydžov uspořádal 5. 9. sou-
těž v Králíkách.

Zúčastnilo se celkem 360 závodní-
ků (264 chlapců a 96 dívek) z 53 od-
dílů. Kategorie mláďat U11: celkem 
95 dětí, z toho 77 chlapců a 18 dívek.

Za Buštěhrad jeli bojovat v kate-
gorii U11: Tomáš Bernard, Jáchym 
Koloušek, Kryštof Ulrich, Pavel Kr-
aus, Tobiáš Obyt a jediná slečna Vik-
torie Hrubá. A naši borci to zvládli 
na výbornou. Děti bojovaly, trenéři 
a rodiče je povzbuzovali, bylo to fajn. 
Ve velmi obsazené kategorii U11, kdy 
se kluci museli poprat i s 5 soupeři, 
boj nikdy nevzdávali a ve všech zá-

pasech se bylo na co dívat. 
Nakonec jsme si odvezli domů  

3 medaile:
    1. místo Kryštof Ulrich
    2. místo Viktorie Hrubá
    3. místo Pavel Kraus

Všem borcům děkujeme!

trenér Martin Plocar
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František Marsner, foto Český svět, 1917

ST R O J  Č A S U
Dnešní fotografii z roku 1910 nám 

zaslala paní Laštovková z Plzně. Je 
na ní její babička, (sedící za šicím 
strojem), rodačka z Buštěhradu, teh-
dy slečna Alžběta Kellerová, v ro-
ce 1911 provdaná za Josefa Mizeru, 

se skupinkou žen a dívek, které ja-
ko zkušená krejčová vyučovala. Fo-
tografie je pořízena u jejího domu, 
Husova č. 288. Možná, že na foto-
grafii pozná někdo z našich čtená-
řů své příbuzné?

Paní Laštovkové děkujeme za 
příspěvek.

Led

(foto k článku naleznete 
na straně 2)

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

františek maršner – zapomenUtý BUštěhradský rodák

František Florian Maršner 
(1857–1917) je bezpochyby nejvý-
znamnějším buštěhradským rodá-
kem. Jeho rodné město na něj však 
zcela zapomnělo: Františka Maršne-
ra si Buštěhrad nijak nepřipomíná, 
není po něm pojmenována ulice, 
ba dokonce na jeho rodném domě 
není ani pamětní deska! A to pro-
sím jde o podnikatele, který spolu 
se svou ženou Albínou vybudoval 
nejvýznamnější a největší továrnu 
na čokoládu a cukrovinky své doby,  
dodnes známou pod jménem  
ORION. Tento článek má proto za cíl 
připomenout Buštěhradským tohoto 
zapomenutého podnikatele a záro-

veň nastartovat aktivity, které snad 
povedou k tomu, že spojení jména 
Františka Maršnera s Buštěhradem 
vejde v obecné povědomí. Ale asi by 
úplně stačilo, kdyby tímto Buště- 
hrad objevil další velký příběh, vedle 
již populárního Oty Pavla a vévod-
kyně Toskánské. Ne každé město 
velikosti Buštěhradu se totiž mů-
že pochlubit tím, že je rodištěm za-
kladatele významného a oblíbeného 
podniku, s dodnes existující a zná-
mou obchodní značkou!

František F. Maršner se narodil 
do rodiny buštěhradského obchod-
níka Václava Maršnera dne 29. dub-
na 1857, pokřtěn byl 1. května jako 
František Florian. Maršnerovi žili 
v domě č. p. 30, dnes tento dům na-
jdete v ulici Podhradí, pod číslem 
popisným 30/3. V matrikách lze na-
lézt více rodin s příjmením „Mar-
šner“, občas se to příjmení ovšem 
různě komolilo či existovaly i růz-
né jiné varianty, které však nakonec 
dospěly k výslednému tvaru „Mar-
šner“. Tohle vše však nechám něko-
mu jinému jako předmět dalšího bá-
dání, pro naše účely snad stačí říct, 
že historie Maršnerů v Buštěhradě 
je jistě dlouhá, samozřejmě se nabí-
zí varianta, že jde o rod, který přišel 
na Buštěhrad po morové ráně roku 
1680, když bylo město bez obyvatel-
stva a proto majitelka panství Anna 
Marie Toskánská (případně už dří-

ve její otec Julius-František) přived-
la na Buštěhrad německé osadníky 
ze svého zákupského panství; to je 
ostatně důvodem proč na Buštěhra-
dě najdete mnoho německých pří-
jmení. Nejstarší zápis týkající se ro-
dové větve Maršnerovy rodiny jsem 
našel k Florianu Maršnerovi, mistru 
tkalcovskému, což byl děd Františ-
ka a narodil se cca roku 1785, svatbu 
měl roku 1815. Otec Floriana se pak 
jmenoval také Florian (byl to tedy 
praděd Františka) a tím se už dostá-
váme někam do poloviny 18. století.

Ale raději zpět k Františku Mar-
šnerovi. Ten byl během prusko-ra-
kouské války jako devítiletý hoch 
svědkem požáru svého rodnému 
domu, přesně dne 30. srpna 1866. 
Hasit tehdy pomáhali nejen buště-
hradští občané, ale i vojáci pruské 
armády, kteří byli v té době na Bu-
štěhradě posádkou. Tento příběh 
pak dokládá veřejné poděkování, 
zaplacené jako inzerce v novinách  
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Václavem Maršnerem, Františko-
vým otcem, v němž děkuje „mi-
lým sousedům“, jakož i královské-
mu pruskému vojsku „jež si bylo při 
hájení nábytku se vší obezřelostí po-
čínalo a pomoc tu po celou noc po-
skytovalo“. Jen připomínám, že sbor 
dobrovolných hasičů byl na Buštěh-
radě založen až o více než 20 let poz-
ději. Františkovo jméno jsem pak 
našel například i mezi dětmi lidic-
ké školy (1863) a sice jako abonenta 
katolického nakladatelství Dědictví 
maličkých, které vydávalo ilustrova-
né knížky pro děti.

Jak už jsem zmínil, Františko-
vým otcem byl obchodník Václav 
Maršner a  jeho matkou pak Ma-
rie Fiřtová, dcera zemřelého Ma-
těje Fiřta, gruntovníka z Bucko-
va (tedy z  Buštěhradu) č.p. 84. 
K historii Maršnerovy rodiny, ja-
kož i k dětství Františkově, půjdou 
v  archivech možná najít i  další 
informace.

Z dalších záznamů vyplývá, že 
František Maršner šel studovat na 
pražskou reálku a poté roku 1879 
přesídlil do Kladna, kde založil ko-
loniál, obchod s cukrářským zbožím 
a pustil se i do novinářské činnos-
ti. Založil Obchodní listy a pracoval 
jako redaktor novin „Český Lloyd“, 
které nakonec koupil. Příliš se mu 

však nevedlo. O tři roky později se 
však oženil s dívkou Albínou – a by-
la to právě Albína, díky které dnes 
můžeme znát i pana Maršnera. Ne-
podařilo se mi zatím zjistit, jak se 
Albína jmenovala za svobodna, ani 

kde měli svatbu, ale na Buštěhradě 
nebo na Kladně to dle dostupných 
záznamů nebylo. 

 
Michal Pupcsik, Běloky, 

Muzeum kladenského venkova

Maršnerova káva s tropickou přísadou se nakonec nezbytnou nestala… 
Pamětní list Matice školské, 1884 

Archiv Kramerius – Národní knihovna
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B U ŠT Ě H R A D ŠT Í  Ž I V N O ST N Í C I  A  F I R M Y  
S E  P Ř E D STAV U J Í

kavárna café parapet

V Buštěhradu se objevilo místo, 
kam se dá přes den zajít. V domě ře-
čeném U Racka, proti Buštěhradské-
mu muzeu Oty Pavla a RC Pelíšek, 
je nová kavárna. Odvážně podnika-
jící osobou je paní Gabriela Krátká 
a její manžel Lukáš Krátký, v kavár-
ně můžete potkat i jejich syna Kryš-
tofa, t. č. studenta střední hotelové 
školy. Jejich ctižádostí je podávat 
především dobrou kávu. Nabízejí 
zde široký sortiment výběrové ká-
vy 100% Arabiky z Barmy, pražené 

v pražírně Škola kávy. Jsou zde k má-
ní sladké a slané zákusky. Zdejší wifi 
vám umožní popíjet kávu a přitom 
být on-line. Maminky si mohou ne-
chat pohlídat děti naproti v Pelíšku 
a strávit zde trochu volného času se 
svými kamarádkami. Můžete tu za-
koupit i českou aromaterapeutickou 
kosmetiku, květiny z malé květino-
vé farmy ve Středoklukách a pro-
dukty zdravé výživy českých firem 
Mixit a Sonnentor. Nezůstane však 
jenom u kávy. V říjnu začnou probí-

hat workshopy umělecko-řemeslné-
ho charakteru a cestovatelské besedy 
s promítáním. Následovat budou vý-
stavy zajímavých artefaktů. Je toho 
mnoho, co paní Gabriela Krátká se 
svým manželem mají v plánu Buště-
hradským nabídnout. Zárukou dob-
rého vkusu paní Krátké je umělecké 
zázemí její rodiny. Je příjemné mít 
v Buštěhradu místo, kde se setká-
te s přáteli nad šálkem dobré kávy.

LZ

dynex – představení společnosti 
Je to již 9 let, co v areálu mezi hřbi-

tovem a zámkem vyrostla nová mo-
derní budova společnosti DYNEX. 
Nahradila tehdy starý zdevastovaný 
kravín a společně s další budovou B 
vtiskla areálu bývalého zemědělské-
ho družstva zcela novou, moderní 
a věříme, že i mnohem hezčí tvář. 
Společnost DYNEX původně vznik-
la jako malá rodinná firma se sídlem 
v Praze, nicméně díky velmi dyna-
mickému rozvoji ji bylo nutné pře-
sídlit do větších prostor. Buštěhrad-
ský brownfield se stal díky své dobré 
dostupnosti Prahy a letiště nejlepší 
volbou. Dnes má DYNEX více než 
100 zaměstnanců, a to z velké části 
právě z Buštěhradu, Kladna a okolí.

V areálu se nachází několik bu-
dov, kde jsou výrobní dílny (obrá-
běcí, elektrotechnické atd.), skladové 
a kancelářské prostory, ale také labo-
ratoře a konferenční sál, kam zveme 
české i světové odborníky na setkání, 
školení či testování našich produk-
tů. Věříme, že se nám daří Buště- 
hrad, který má dlouholetou historii, 
prezentovat i jako město moderních 
světových technologií.

Oborově se DYNEX zaměřuje na 
obchod se zdravotnickými prostřed-
ky, konkrétně nabízí širokou škálu 
laboratorních přístrojů a diagnostik, 
které dodává do imunologických, 
mikrobiologických a molekulárně-
-biologických laboratoří. Našimi zá-
kazníky jsou ale také veterinární, 
výzkumné či policejní laboratoře.

Významným milníkem ve vývoji 
společnosti byl vstup České repub-
liky do Evropské unie a reakce na 

tuto zostřenou konkurenci na tr-
hu změnou obchodní strategie, a to 
transformací na výrobní podnik. 
Koncepce společnosti se začala za-
měřovat na inovativní vývoj a zavá-
dění vlastních přístrojů do výroby. 
Naše přístroje jsou určeny převáž-
ně pro export a používají je labora-
toře po celém světě. Vlajkovou lodí 
z naší výroby je přístroj DYNABLOT 
Automatic, který dokáže zcela auto-
maticky zpracovat a vyhodnotit tes-
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ty typu „imunoblot“. Tyto testy se 
používají ke zjištění určitého (větši-
nou infekčního) onemocnění; kon-
krétně se v krvi pacienta v průběhu 
testu analyzují protilátky proti dané 
bakterii či viru. Jen těchto přístrojů 
jsme vyrobili již více než 1000 ku-
sů. Denně pomáhají diagnostikovat 
až 80 000 pacientů po celém světě!

Naše nabídka pro české a sloven-
ské laboratoře je založena nejen na 
produktech z vlastní výroby, ale také 
na distribuci produktů renomova-
ných zahraničních výrobců. Naším 
nejdůležitějším partnerem je společ-
nost EUROIMMUN AG, německý 
výrobce testů pro diagnostiku in-

fekčních onemocnění a autoimuni-
ty (vč. testů typu imunoblot). Díky 

této spolupráci můžeme našim zá-
kazníkům nabídnout komplexní ře-
šení od přístrojového vybavení až po 
diagnostické soupravy.

V portfoliu společnosti DYNEX 
jsou také technologie a testy pro di-
agnostiku DNA (a dalších biomole-
kul), a to nejen lidské, ale i zvířecí, 
rostlinné a zejména bakteriální a vi-
rové. Základním kamenem mnoha 
laboratorně-diagnostických technik 
molekulární biologie, které se věnu-
jeme již mnoho let, je metoda „PCR“ 
(polymerázová řetězová reakce). Po-
jem, který se kvůli pandemii covidu 
dostal do povědomí široké veřejnos-
ti. PCR se však používá na diagnos-
tiku mnohem širší škály onemocnění 
a DYNEX do laboratoří dodává řa-
du testů a přístrojů pro různé fáze 
zpracování této metody.

Závěrem mám pro vás jedno malé 
zamyšlení. Zkuste si vybavit chvíli, 
kdy vám lékař vyplňoval žádanku na 
laboratorní vyšetření a zaškrtl někte-
ré z imunologických (protilátky) ne-
bo molekulárně-biologických (DNA 
a další biomolekuly) parametrů. Je 
možné, že i vám takto nepřímo naše 
produkty pomohly k určení správ-
né diagnózy a usnadnily tak léčbu.

 
w w w . d y n e x . c z 
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