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MILAN ŠUMNÝ NA BEDNĚ
ROZHOVOR SE SERVEREM ABKERIMOVEM

Autoři mozaiky Hedvika Servusová a Milan Jaroš.
Foto k článku Květinová louka z mozaiky v Kladně na straně 11–12

OBCHOD A ŽIVNOSTI

MĚSTA
BUŠTĚHRAD
a okolí

Vážení čtenáři a obyvatelé Buštěhradu,
rádi bychom Vás upozornili na speciální přílohu,
která bude součástí příštího – prosincového čísla
BZ vytvořenou Informačním centrem Buštěhrad
– „Obchod a živnosti města Buštěhrad a okolí“.
Za IC HeS

S LOVO R EDA KC E
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Vám s malým zpožděním přinášíme také buštěhradské
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby
byly pro naši republiku velice zásadní, a proto nás velice těší vysoká volební účast 71,78 % (a v okrsku

č. 2 – tedy ve volební místnosti v základní škole – byla dokonce účast
76,83 %!). Jsme rádi, že Buštěhraďákům není jedno, v jaké zemi žijí,
a věříme, že nová vláda, která nyní vznikne, udělá vše pro to, aby
se nám všem žilo lépe. Říjen a listopad se také nesou ve znamení

dopravních uzavírek u Buštěhradu
i na Kladně. Jakkoliv jsou omezení způsobená opravami pro všechny nepříjemná, pamatujte, že se to
celé dělá proto, aby se opravily povrchy silnic, a všem se nám pak pohodlněji cestovalo.
RR

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 9/2021 ze
dne 23. 09. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 9/2021 ze dne 23. 9. 2021 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Pavla Vavrušku
a Karla Jelínka, jako zapisovatelku
Dagmar Novotnou
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 8/2021
Usnesením č. 3
Program zasedání č. 9/2021
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Usnesením č. 5
Podání žádosti o dotaci: Poskytovatel dotace: Národní sportovní agentura, program: 162 52 Regionální

sportovní infrastruktura 2020–2024,
výzva:11/2021 Specifická výzva
„Regiony 2021“, název projektu: „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Zastupitelstvo schvaluje i nutnou finanční
spoluúčast města dle pravidel výzvy
Usnesením č. 6
Nabídku firmy TNT Consulting,
s. r. o., na podání žádosti o dotaci
a administrování dotace z NSA za
maximální cenu 125 000 Kč bez DPH
Usnesením č. 7
Podání žádosti o dotaci do PZAD
MK na akci: Zámek Buštěhrad –
střední křídlo
Usnesením č. 8
Přijetí účelového daru 200 000 Kč
od obce Lidice

Usnesením č. 9
Přijetí účelového daru 200 000 Kč
od obce Makotřasy
Usnesením č. 10
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu revitalizace
budovy ZŠ Buštěhrad, zrušení VŘ
Usnesením č. 11
Výběr dodavatele stavby na akci
Oprava tarasu Prokopova ulice, firmu Salamánek Stavby, s.r.o., za nabídkovou cenu 1 474 651 Kč bez DPH
Usnesením č. 12
Výběr dodavatele stavby parkovacích
míst u MŠ Hřebečská, nabídku od
pana Miroslava Feriho, nabídková
cena: 204 400 Kč bez DPH
Usnesením č. 13
Nabídku Ing. arch. Nikol Kouřim-
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ské na provedení projektové dokumentace skutečného provedení na
akci: „Stavební úpravy v ZUŠ, přístavba schodiště“ za nabídkovou cenu: 169 000 Kč
Usnesením č. 14
Nabídku firmy Salamánek Stavby,
s.r.o., na zhotovení pochozí plochy
v ulici Tyršova, za nabídkovou cenu: 110 996 Kč bez DPH
Usnesením č. 15
Pronájem pozemků parc. č. 1651,
1652, 1654 a 1655 panu Luboši Salamánkovi, za cenu 2 000 Kč měsíčně, se závazkem kultivace a úklidu
pozemků
Usnesením č. 16
Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-

Z ajímavosti z

letošních říjnových voleb v

Volební účast Buštěhrad

Informace o tom, jak buštěhradští
voliči využili svého práva volit v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 8. a 9. října
2021 najdete v tabulkách u tohoto
příspěvku a také v názorném grafu na str. 5.
Následující informace jsou spíše
zajímavosti, s kterými se setkali ve
volebních místnostech členové volebních komisí a při organizaci voleb zaměstnanci Městského úřadu.
V těchto volbách bylo všeho „nějak víc“. Přišlo volit více lidí – a tomu
jsme všichni byli rádi. Velká většina
přišla do té správné volební místnosti,
kam náleží podle svého místa trvalého pobytu. Několik desítek lidí došlo
ale jinam. Volební komisaři jim pak
trpělivě vysvětlili, kam mají jít volit,
4

ní VB pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD č. p. 1036“
mezi městem Buštěhrad a GasNet,
s. r. o.
Usnesením č. 17
Změnu ve složení Kulturního
výboru, odstupuje paní Hedvika
Servusová a nastupuje paní Helena
Doležalová
Usnesením č. 18a)
Zařazení žadatelky do registru
uchazečů o byt v DPS
Usnesením č. 18b)
Přidělení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 18c)
Přidělení bytu č. 40 v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 19
Smlouvu o řízení projektu s LKA,

s. r. o., na akci „Vybavení odborných
učeben v ZŠ a MŠ Oty Pavla“ za cenu 6 000 Kč bez DPH ročně
Usnesením č. 20a)
Objednávku prací u Mgr. Miroslava
Kováře, sídlo: Ořechová 0175, Ohrobec-Károv, IČ: 69482322, za nabídkovou cenu: 155 000 Kč, není plátcem DPH, pro provedení aktuálního
stavebního průzkumu
Usnesením č. 20b)
Smlouvu o dílo s MgA. Magdalénou
Rečovou, Bubenské nábřeží 866/11,
Praha 7, IČ: 03199584, za nabídkovou cenu: 292 500 Kč bez DPH.
Vyhotoveno dne: 4. října 2021

Buštěhradě
Jak jsme volili

a oni obvykle v klidu šli jinam. Našli se i tací, co se rozčilovali, že „právě tady volí vždycky“. Pravdou je, že
v Buštěhradě byly namísto dvou původních zřízeny okrsky tři. Změny
s tím související nastaly ale už v roce
2018. Před každými volbami je navíc
povinně vydáno „Oznámení o době

a místě konání voleb“ a vyvěšeno na
úřední desce (i na té na webu města) – kde jsou vyjmenovány všechny
buštěhradské ulice s rozdělením
podle volebních okrsků s uvedením
adresy příslušné volební místnosti.
Oznámení je navíc umístěno do všech
9 vývěsek po městě a stejné informaČÍSLO 11

Volby v okrsku 1, zámek, foto JP

ce je možné najít i v Buštěhradském
zpravodaji, který chodí do všech domů a bytů (letos v čísle 8–9/2021).
Infocentrum tyto informace sdílelo také na facebooku. Na to měl ale
„nespokojený volič“ svůj argument:
„Já nikam nechodím a nic nečtu…“
Pak je opravdu těžké něco radit. Převážná většina těch, kdo přišli volit na
špatný okrsek, tu informaci ale přijala s úsměvem a volební komisaři
jim (bez ironie) popřáli hezkou procházku prosluněným Buštěhradem.
Věříme, že v dalších volbách se počet bloudících voličů sníží.
Paní starostka přijala stížnost na
to, že na jedné adrese dostali méně
volebních lístků o jednu obálku. Po
prověření v evidenci MěÚ bylo zjištěno, že syn paní stěžovatelky se v létě
letošního roku přihlásil k trvalému
pobytu v jiné obci, a tak je z evidence obyvatel Buštěhradu odhlášen –
nemohl tedy už obálku s voličskými lístky na buštěhradskou adresu
dostat. O své změně trvalého pobytu bohužel maminku neinformoval.
Více voličů využilo letos možnosti
volit v jiné obci, než kde mají trvalý
pobyt. V podatelně MěÚ jsme vystavili přibližně 60 voličských průkazů (VP). Početná skupina našich
„Věčně mladých seniorů“ využila
možnosti volit s VP v západních
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Čechách v rámci lázeňského pobytu. Jeden z žadatelů byl překvapený, když jsme ho při předávání VP
upozornili, že od našeho distributora volebních lístků víme, že nemohl
najít jeho rodinný dům, protože ho
nemá označený číslem popisným.
Měl by to napravit on i ostatní, kdo
tuto povinnost zatím nesplnili –
hrozí jim udělení vysoké pokuty.
Členové volebních komisí museli
pro dodržení hygienických předpisů
po oba dny mít respirátory, jednorázové gumové rukavice, dezinfekci… Příchozí voliči byli upozorněni
na nutnost použití dezinfekce před

vchodem a na použití respirátoru
plakátky i osobně členy volební komise. Přesto se v každém okrsku
našli voliči „odmítači“ respirátorů a dalších vládních nařízení, ale
vše proběhlo i tak bez větších problémů, takže průběh voleb nebyl
nikterak narušen.
Všechny volební místnosti v pátek k večeru navštívila „pověřená
kontrolorka“ z Krajského úřadu
SK. Vše bylo podle dle příslušných
předpisů v pořádku, hlavně díky
dobré práci všech členů volebních
komisí.
Ráda bych jim touto cestou za
jejich nelehkou práci poděkovala. Poděkování patří i kolegům
z Technických služeb, děvčatům
z Infocentra a knihovny a kolegyním z MěÚ. Volební komisaři se
přidávají a děkují kuchařům z Aktoffky a také z restaurace U Bečvářů za dobrou večeři v pátek a oběd
v sobotu.
A ještě přidávám větu, kterou k volbám říkala členka jedné
z buštěhradských volebních komisí: „Mně se to zkrátka líbilo, asi to
bylo i energií, kterou voliči přinášeli
s sebou, naděje nás všech ve změnu
prostě byla ve vzduchu.“
ZV

SPD
Ostatní

SPOLU ODS, KDU - ČSL,
TOP 09
ANO 2011

PIRÁTI A STAROSTOVÉ
Příprava tabulek a grafu Matyáš Servus
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Informace o

čipování nádob na komunální a bio odpad

Ve svozových dnech provádějí
zaměstnanci města čipování nádob
na komunální a bio odpad, které
nebyly načipovány v první vlně.
Prosíme občany, aby neočipované nádoby neschovávali ihned

Informace k

jako nejefektivnější, protože sjednávání individuálních termínů
na dočipování nádob nebylo moc
úspěšné. Děkujeme za pochopení.
Lenka Zdeňková

provozu hřbitova

Tak jako každý rok, i letos si dne
2. listopadu připomeneme Památku zesnulých. O svátku lidově nazývaném Dušičky lidé vzpomínají na
své zesnulé blízké. Navštěvují hroby
zemřelých, pokládají na ně květiny
a zapalují svíčky jako symbol života.
Dušičky jsou spojené také se zvýšeným provozem na silnicích, kdy za
volant usedají i sváteční řidiči.
Vzhledem k tomu, že v minulých
dnech došlo k trestné činnosti na
našem hřbitově, dbejte doporučení Policie a snažte se takové situaci
předcházet. Lidé by podle rad policistů neměli nechávat uvnitř zaparkovaných vozidel žádné věci, zejména mobily, fotoaparáty, doklady
od vozidla či peněženky. Při úpravě hrobů se nikdy nemají vzdalovat
od svých osobních věcí. Pokud již
k trestné činnosti dojte, volejte neprodleně 158, Policii ČR, která nám
v době svátku zesnulých přislíbila
zvýšenou kontrolu našeho hřbitova
a jeho okolí.
S výzdobou hřbitova souvisí i jeho
úklid a pořádek na hrobech a v jejich okolí. Jelikož se v minulosti na
facebooku strhla vlna kritiky na náš
hřbitov, hlavně ohledně údržby, ráda bych se podělila o poznatky, které
jsem od června do nynějška osobně
nashromáždila. V dnešní době je velice moderní si na všechno stěžovat
a poukazovat na nedostatky na sociálních sítích. Jelikož nejsem této strategie příznivcem, byla bych ráda, aby
občané, pokud nejsou s naší prací na
hřbitově spokojeni, se za mnou osobně zastavili, poslali oficiální stížnost
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po vysypání, ale až po 15. hodině.
Dodatečně pak budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat občany, kteří užívají nádoby,
jež nebyly při svozech k dispozici.
Tento způsob se nám osvědčil

nebo mi svůj postřeh zatelefonovali.
Bude to jistě přínosnější než se schovávat za monitor a klávesnici, kde se
stejně nic nevyřeší.
V létě jsme najali externího pracovníka, který se ujal sekání trávy, hrabání listí, vysekávání náletů.
Z mého pohledu je změna oproti jindy znatelná, pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé si
všímají, pozdraví, poděkují, prohodí
pár slov. Poprosí o zapalovač, zeptají se, zda je možné, abychom za týden na daném hrobě zapálili svíčku.
Několikrát jsem byla i já osobně na
hřbitově přidat ruku k dílu a upřímně řečeno, nestačila jsem se divit.
I přes zákaz vstupu na hřbitov
se psy, na který je upozorněno i na
vstupní bráně, jsem za hodinu napočítala 5 spoluobčanů, kteří tohoto zákazu nedbali a se psem na hřbitov šli, jako by se nechumelilo. Hned
jsme s kolegou dané občany oslovili a snažili se vysvětlit, že pejsci
vážně na hřbitov nepatří. Někteří
to pochopili a uznali, že je to vskutku nevhodné, u některých jsme tvrdě narazili na aroganci a výsměch.
Pejsek na hřbitově přeci nic neudělá,
maximálně se tam vyčůrá a vykaká
a ona to údržba uklidí. Fajn, jak pak
chcete po nás, abychom se o hřbitov
starali a dávali ho postupně do pořádku, když nás nerespektujete a nemáte úctu ani k těm, kteří na hřbitově odpočívají?! (Má snad údržba
také chodit čůrat na hroby? Vždyť
se nic neděje, ono to oprší.)
Během úklidu okolí hrobů jsme
narazili i na skutečnost, že mnozí

z vás se snaží mít to svoje místečko
krásné, ale to, co je za ním, už nikoho moc nezajímá. Odložené staré
květináče, vypálené svíčky (dokonce naházené škvírami do okolních
prázdných hrobů), staré pet lahve či
sklenice a vázy. Jak má údržba sekat
mezi hroby a za nimi, když je tam
haraburdí? Představte si, že sekáte
křovinořezem vysokou trávu, ve které je odložená skleněná váza, kterou
kvůli sekání rozbijete a střepy se rozlítnou do širokého okolí a zabodnou
se vám nejen do oblečení, ale dokáží
vás také pěkně zranit. Pokud chcete mít úklidové prostředky či vázičky po ruce u hrobu, pořiďte si na to
bedýnku či kastlík, který nebude nikomu vadit a nás nebude ohrožovat.
Připojte se společně s námi k tomu,
že ten náš hřbitov společnými silami uděláme hezký a důstojný.
Přikládám pár fotografií, které
nepotřebují komentáře. Úsudek si
udělejte každý sám.
Jsem optimista a věřím, že se nám
podaří společně hřbitov zútulnit. Respektujte prosím práci druhých, kteří ve svém volném čase pečují o blaho druhých místo toho, aby trávili
čas se svojí rodinou či kamarády.
Važme si těch, kteří na našem hřbitově odpočívají a chovejme se důstojně.
S přáním všeho dobrého
Jaroslava Hanáková
Holeyšovská
Správa pohřebiště
Foto k článku najdete na straně 31.
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UPOZORNĚNÍ:
Dovolujeme si upozornit občany
na změnu otevírací doby místního
hřbitova v zimním období. tj. od října do března je provozní doba od
8.00 –17.00 hod. Dbejte prosím této
změny, ať nedojde k vašemu uzamčení na hřbitově.

Kytičkový

Na svátek Památky zesnulých
2. 11. 2021 , včetně předcházející soboty a neděle 30. a 31. 10. 2021, je otevírací doba hřbitova následující: od
07.00 do 20.00 hod.
Dále apelujeme na všechny návštěvníky hřbitova, aby na hřbitov
nechodili se psy. Více informací naleznete na vstupní bráně hřbitova,

den

Ve dnech 30. září – 3. října 2021
proběhl 25. ročník Celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha.
Tento rok byl oproti předešlým
ročníkům jiný v tom, že bylo možné si kvítek měsíčku lékařského zakoupit jak u terénních prodejců,

tak i v kamenných prodejních místech. U nás v Buštěhradě se pouličního prodeje zhostil skautský oddíl
Berušek, kterým patří velké poděkování. Kytičky bylo možné zakoupit i v Městské knihovně a Infocentru. Celková vybraná částka je
4 171 Kč. Tímto děkujeme všem, kteří jste zakoupením žluté kytičky přispěli na výzkum a prevenci v boji
proti rakovině.
D. Čermáková

MILOSTIVÉ LÉTO

NA CO SI DÁT POZOR?
•

Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí
vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!
Dlužník nesmí být v insolvenci.

•

Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021.
Platby exekutorovi před tímto datem budou
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na
milostivé léto započítány!

•

Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce
využít institut milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle zákona č.
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:











v Řádu veřejného pohřebiště Buštěhrad, či u správce pohřebiště na
tel.: 725 515 340.
Přestupky tohoto charakteru řeší Policie ČR. Mějte prosím úctu
k zemřelým.
Jaroslava Hanáková
Holeyšovská
Správa pohřebiště

Česká republika,
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

L I STO PA D 2 0 2 1
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AKTUALIT Y
O pravený

taras

V ulici Oty Pavla jsme letos dokončili opravu havarijního tarasu.
Stavbu provedla firma Salamánek
Stavby, s. r. o. Byla opravena i ko-

runa zdi a opatřena novým zábradlím. Prostor nad tarasem byl
krásně osázen naším panem zahradníkem a v budoucnu zde bu-

de umístěna lavička. Až keře pořádně vzrostou, bude to ještě hezčí.
DJ

Opravený taras nad ulicí Oty Pavla, foto MěÚ

SPOLEČENSK Á KRONIK A
Poděkování

Během října byla v buštěhradské galerii Sýpka k vidění výstava
obrazů, grafik a bibliofilií Marka
J. Vavřince. Naše velké díky patří
zejména Víťovi Helískovi za velkorysé poskytnutí galerijních prostor,
Aktoffce a Vinotéce Sýpka za občerstvení a v neposlední řadě také vám
všem, kteří jste na sobotní vernisáž
přišli, za krásnou atmosféru!
Srdečně děkujeme!
Marek J. Vavřinec, Gabriela
Štajerová a Veronika Malá
8

Vernisáž výstavy, foto JP
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I N FO KÉN KO
Kočičí město Buštěhrad
„Dobrý den,
už je to rok, co od Vás máme kocoura Frištenského. Tak jen, že se má
dobře, nestrádá, je to kocour čistě
domácí, postelový a stolní. Aby mu
nebylo smutno, má ještě bráchu, taky nalezence. Zdravím všechny a pro
ilustraci foto před rokem a dnes.
Krásný den
Veronika P.“
Vážení čtenáři, sousedé buštěhradští. Tento milý dopis nám poslala paní, která se před rokem ujala
maličkého kocourka – jednoho z infokoťátek, kterým náš úřad pomáhal
najít nejen domovy, ale řešil i jejich
zdravotní stav. Je to jeden z mnoha
dobrých konců, kdy opuštěné koťátko nalezlo domov plný lásky, péče
a užívá si svůj život v pohodlí a pohodě. My všem, kteří se malých kočičích nalezenců ujali, moc děkujeme
a přejeme mnoho dalších společných
let, kdy je zvířecí kamarád členem
rodiny a dělá radost.
Bohužel ale ne všechny příběhy
mají takhle ukázkově šťastný konec.
V současné době často čteme na FB
skupině „unofficial“ jednou o zatoulané kočičce, o nalezeném kotěti, bohužel i o sraženém zvířátku u silnice,
na úřad lidé volají a nahlašují nálezy koťat. Na MěÚ nejsme schopni
se starat o maličká kočičí miminka,
které někdo vyhodí v krabici na ulici
ven. Není ani řešení vyhozená koťátka vozit domů starostce. Útulky jsou
zoufale plné a je dlouhá čekací doba
jen na možné přijetí. Vždyť „kastrace je proti přírodě“ slýcháme často.
Ale co přemnožené kočky bez domova? Nemocná koťata, co se rodí
se zhnisanýma očima?
My lidé bychom měli mít úctu
a respekt i k životu těchto malých
tvorečků, protože za dobu naší exis10

Kotě Frištenský, foto VP

tence jsme si jejich životy propojili
s našimi, a tudíž jsou z valné většiny zcela odkázáni na lidskou pomoc. Volně žijící kočky v koloniích
se neuživí samy, ale jsou závislé na
krmení od lidí. Potravu si shánějí v popelnicích, hledají jídlo v zahradách u domů, některé jsou i tak
zoufalé, že žadoní alespoň o vstup
do domu s touhou se trochu ohřát.
Opět tedy apeluji na zodpovědné lidi a majitele koček v Buštěhradě: Pokud svou kočku či kocoura pouštíte
i ven – nechte je kastrovat. Kočky
i kocoury. Nenechávejte kocourka
běhat po ulicích, aby si „užil“ s tím,
že jednou ho možná vykastrujete.
Kočičku nepouštějte bez kastrace
ven vůbec, i půlroční kočička může
porodit hromádku koťátek a budete mít velké problémy koťátka i jen
darovat do dobrých rukou. Pokud se
nezačne více kastrovat u koček, které
mají majitele, tak nám bude po ulicích běhat mnohem větší množství
koček než doposud, sražené kočky
u silnic budeme vídat častěji, nebo
na procházce najdete malé nemocné kotě. Jestli nechceme, aby naše
město bylo městem zubožených ko-

Kocour Frištenský už má rok, foto VP

ček, musí se přičinit všichni z nás,
co své kočky pouští ven. Kastrujte!
Kocouři se poté tolik neperou a nemají zranění, nepřenáší se tolik nemocí, z nichž mnoho je přenosných
i na lidi. Neberte to na lehkou váhu.
Pomůžeme vám.
Oslovte naše infocentrum s žádostí o pomoc, když:
• chcete poradit, jak využít kastrační program – zavolat a objednat
své zvířátko musíte sami
(kastrační program Feliti, Devět
životů)
• potřebujete vaše zvířátko odvézt na kastraci a zrovna nemáte automobil (přijedeme a vaše zvířátko odvezeme na veterinu, počkáme
na ně po operaci a dovezeme zpět
k vám domů) – pokastrační péče je
u koček cca 3 dny, u kocourů většinou jeden den.
Cena kastrace je dle ceníku vašeho veterináře, ale v průměru se
pohybuje mezi 1 000 Kč u samců
a 1 500 Kč u samiček.
Děkujeme za váš zodpovědný
přístup!
HeS
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K A L E N D Á Ř A K C Í N A M Ě S Í C L I S TO PA D
4. 11. 2021
od 18:00
▶ Vernisáž výstavy Anna
Horčičková & kolektiv
1. patro zámku Buštěhrad
5.–6. 11. 2021
9:00–17:00
▶ Sběr šatstva pro Diakonii
Broumov: MO ČČK a Diakonie
Broumov, Spolková místnost
zámku Buštěhrad
7. 11. 2021
od 15:00
▶ Loutkové divadlo Zuzany
Fricové: Perníková chaloupka.
RC Pelíšek, Buštěhrad
10. 11. 2021
od 18:30
▶ Beseda o slastech a strastech života profesionálního dopravního
pilota, vysokoškolského učitele,
leteckého publicisty, modeláře,
sportovního rybáře a zahrádkáře
ing. Ladislava Kellera,
Art Club AktOFFka

11. 11. 2021
17:00–18:15
▶ ZUŠ Buštěhrad: Koncert a výstava žáků, zámecký sál Buštěhrad
11. 11. 2021
17:00–19:00
▶ RC Pelíšek: Svatomartinský průvod, trasa: od RC Pelíšek k rybníkům na Babkách
11. 11. 2021
19:00–20:30
▶ Jaroslav Pergl – Křeslo pro
kronikáře: Anna Marie
Františka, velkovévodkyně
toskánská, přednáška, zámecký
sál zámku Buštěhrad

26. 11. 2021
od 20:00
▶ Buštěhradské Šťabajzny – Šťabál
do Restaurace U Bečvářů v pátek
26. listopadu od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje
A-Club
27. 11. 2021
16:00–19:00
▶ Rozsvícení vánočního stromu
a Adventní jarmark, nádvoří
zámku Buštěhrad

19. 11. 2021
19:00–21:00
▶ Toiss: Koncert, koncert (world
music, jazz), Art Club AktOFFka
24. 11. 2021
17:30–19:00
▶ Zasedání městského zastupitelstva, zámecký sál zámku
Buštěhrad

K U LT U R A
Květinová louka z

mozaiky v  K ladně

Velkoformátová mozaika (vel.
7,5 m x 2,2 m) na budově TEPO
s.r.o. ve Švýcarské ulici (za Kauf landem). Mozaika je tvořena
z ručně štípaných keramických
střepů a skleněných čoček.
Autor návrhu: Milan Jaroš,
autoři mozaiky: Hedvika Servusová, Milan Jaroš, doba skládání:
10 týdnů.
Celé to začalo v létě roku 2020,
kdy jsme byli s přítelem, autorem
návrhu a spoluautorem mozaiky Milanem Jarošem (dále Jarin),
osloveni vedením města Kladno
s nabídkou zúčastnit se výběrového řízení na vytvoření mozaiky
s námětem luční louky, tak, aby se
L I STO PA D 2 0 2 1

z nepříjemně působícího místa ve
městě stalo místo příjemné a případně vyhledávané. Tento projekt

byl založen na principu tzv. participativního rozpočtu, kdy obyvatelé Kladna měli rozhodovat, na co

Milan Jaroš během spárování mozaiky, foto HeS
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budou vynaloženy finanční prostředky. Chtěli jsme vytvořit mozaiku, která se bude líbit malým
i velkým divákům, tak, aby byla
veselá, hravá a zábavná. Původní
umístění mozaiky mělo být na budovu TEPO s.r.o. ve Vodárenské
ulici, kde měla být mozaika umístěna přes roh budovy a celková plocha byla menší.
Po několika týdnech čekání a již
s přesvědčením, že z toho nic nebude, se město ozvalo, že byl nakonec vybrán náš návrh, a pak už
jen stačilo doladit detaily a podepsat smlouvu…
Do té doby jsem neměla zkušenost s takto velkou prací, a tudíž
jsem netušila, co mě čeká. Když
jsem ale poprvé viděla tisk podkladu 1:1, který jsme pro jeho velikost museli rozložit na ulici před
domem, tak mně poněkud přejel
mráz po zádech. Termín šibeniční. Byl začátek září, my stáli nad
obrovským tiskem a mozaika měla být osazena do konce roku. Jenže to neznamená, že máme čas do
prosince, protože osazení je možné
jen v případě dobrých povětrnostních podmínek a nesmí mrznout.
To znamenalo pustit se okamžitě
do práce. Pokud se někdo ptá, jak
a kde se skládá velkoformátová mozaika, tak odpověď je v našem případě jednoduchá. Doma, těžce, po
práci, ve chvilkách volna a na jídelním stole z budoucí jídelny, která se
stala provizorní dílnou. Prostě kus
poskládáme, pak nastavíme, a co
doskládáme, dáme pod stůl. Skládání této mozaiky byla krásná zkušenost. Když opomenu x řezanců od
střepů, mozoly od kleští, tak práce
na tomto kresleném motivu louky
nás moc bavila. Oproti návrhu jsme
proto přidali ještě pár kvítků – vlčí
mák, pampelišku, zvoneček – dále
jsme přidali šneka, tedy hlemýždě
a jednoho motýla a berušku navíc.
Také jsme do mozaiky zakompo12

novali nějaké drobnosti divákovi,
hlavně dětem, k hledání. Je tam vsazené oko o velikosti 2 cm, tři čtyřlístky k hledání pro štěstí, jedno
schované poupě.
Teprve po vyskládání posledních drobností a po převozu do
Galerie Sýpka (velké díky Víťovi
Helískovi za prostor) jsme viděli celkovou podobu naší obrmozaiky. Těšili jsme se na předání
zástupcům města s tím, že jsme
očekávali okamžité osazení. Jenže… To, co přišlo, se může stát jen
mně a Jarinovi. Při předání díla
nám bylo sděleno, že na původní
místo určení se práce dávat nebude (důvod neznámý) a že se bude
hledat místo nové. Bum! Byla to rána. Takže jsme naši milou louku,
která nám dělala společnost několik týdnů, sbalili a uložili v Sýpce
na tři čtvrtě roku, než se rozhodlo o jejím umístění na jinou budovu TEPO, tentokrát ve Švýcarské
ulici za Kauflandem. Kdybychom
tuto plochu měli původně, ještě
před návrhem, tak bychom mozaiku ztvárnili a rozvrhli jinak. Větší
prostor, ne přes roh. Nicméně byl
čas osazovat a ne se ptát. Jarin už

zkušenost s osazením a spárováním velkoformátové mozaiky má,
já nikoliv, on je kliďas, já nikoliv,
takže s blížícím se termínem osazení se zvyšovala hladina nervozity z mé strany. Když nastal den
D, tak jsem se probudila s knedlíkem v krku a s pocitem jako těsně
před kolapsem. Ano, bála jsem se
toho, jak se bude osazovat na ulici
v běžném provozu a s průchodem
chodců. Měla jsem obavy z reakcí lidí, z toho, jak to celé půjde,
jak to bude fyzicky náročné. Během krátké chvíle v průběhu osazování ze mě ale nervozita spadla.
Kluci míchali lepidlo, osazovali,
já připravovala do finální podoby
jednotlivé kusy. No a hlavně kladenský lidičky byli skvělí. Chodili kolem, ptali se, zajímala je naše
práce, chválili ji, fotili. Večer jsem
ani nemohla mluvit, jak jsem byla vykecaná z celého dne. Celková
doba osazování a spárování trvala 3 dny a byl to nezapomenutelný
zážitek. Tolik chvály a upřímné radosti od procházejících, to bylo neskutečné. Čekali jsme aspoň nějaké
negativní reakce, ať už z jakéhokoliv důvodu, ale nebyla ani jedna.

Luční turistky z Buštěhradu, foto Eliška Přerostová
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Mozaika je pro lidi, aby jim zvedla
náladu svou barevností a motivem,
je umístěná tak, aby byla přístupná,
a doufáme, že nikoho nenapadne
ji ničit nebo posprejovat.
Velký dík patří Janu Zelenkovi
za skvělý tisk podkladu, Martinovi Kosovi a Matyášovi Servusovi
za pomoc s osazením a spárováním, Karlovi Jelínkovi za zapůjče-

ní technického vybavení, čti vozu...
A velké díky všem, kdo nás motivují, podporují a drží nám palce.
Zde něco pro zajímavost: Vzhledem k tomu, že během štípání si
při práci samotné vytvářím vztah
k dílu, tak se mi stalo, že některé
kytky a všichni tvorečci mají jména. Motýlci jsou Babočka admirál
Emanuel (původní umístění mě-

Výstava fotografií na buštěhradském

lo být u Hvězdy, proto admirál),
druhý motýl je Babočka kopřivová Manuel, čmelák Čenda, berušky
jsou Květuška a Maruška, hlemýžď
Blesk, pampeliška Petra a takhle
bych mohla pokračovat dál. A když
si mozaiku pořádně prohlédnete,
třeba tam najdete ještě něco dalšího, o čem jsem nepsala!
HeS

zámku
Dne 5. října byla na našem Městském úřadě v 1. patře zahájena výstava fotografií skupiny kladenských fotografů. Slovo dalo slovo
a výstavní prostor pro pár nadšených kladenských fotografů byl na
světě. Snímky znázorňují různost
pohledu na svět. Krásné ženy kontrastují s nehostinným prostředím
rozpadajícího se křídla našeho zámku a makrofotografie znázorňují
těžko zachytitelný pohyb a život
hmyzu. K vidění jsou hezké krajiny a také experimentální kompozice záběrů. Zpříjemněte si vyřizování úředních záležitostí prohlížením
světa očima jiných lidí!
LZ

Skupina vystavujících fotografů, foto M. Kosa

Na plotě v A ktoffce
Art club Aktoffka pokračuje po
covidové pauze v pořádání koncertů, soutěžních večerů a divadelních
představeních. Již v červnu, hned
jak to jen trochu šlo, to byl koncert
buštěhradské skupiny Marná snaha.
Celý dvouhodinový záznam vystoupení je na facebookových stránkách
Art clubu Aktoffka. V létě následovala série kvízových soutěží spojujících generace v rodině do jednoho soutěžního družstva. V pátek
15. 10. nám zahrála folková skupina Na plotě. Interakce s publikem
způsobila, že po skončení představení se ještě chvíli v sále hrálo a tancovalo podle melodií přenášených
L I STO PA D 2 0 2 1

z mobilního telefonu do skvělé zvukové aparatury v sále. Je dobře, že

v Buštěhradu máme Aktoffku!
				
LZ

Hudební skupina Na plotě v Aktoffce 15. 10. 2021, foto Monika Žitníková
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Podzimní jarmark – fotoreportáž
V neděli 17. 10. 2021 proběhl mezi rybníky „Na Babkách“ Podzimní jarmark, který pro vás připravil Kulturní výbor MěÚ Buštěhrad, foto JP

ECHO ZUŠ
Rozhovor se S erverem A bkerimovem
Jednou z nejvýraznějších osobností našeho pedagogického sboru je určitě pan Server Abkerimov, který působí u nás v ZUŠce druhým rokem
jako učitel hry na klavír. Během této
doby si získal jak srdce všech svých
žáků, kteří jako by zázrakem začali
doma více cvičit, tak i sympatie rodičů. Málokdo však ví, že Server je také světově uznávaný virtuoz ve hře
na akordeon a má za sebou kariéru
koncertního umělce, který vystupoval v různých koutech světa – od Evropy až po Japonsko. V Rusku se mu
14

přezdívalo „Zlatý akordeon Ruska“,
byl sólistou moskevské filharmonie
Moskontsert, učil na nejprestižnější
ruské Státní hudební akademii Eleny Gněsiny.
Ve výčtu jeho profesních úspěchů
bychom mohli dlouho pokračovat,
pojďme se tedy raději zeptat jeho samotného. Pro větší autentičnost jsme
se snažili text upravit minimálně.
Servere, určitě nejsem jediná,
kdo je při vyslovení tvého jména
zvědavý, odkud pocházíš?

Moje rodina má kořeny na Krymu,
žili tam všichni mí předci, narodili se tam moji rodiče. V roce 1944
stalinistický režim provedl totální
deportaci celého krymskotatarského obyvatelstva včetně mých rodičů, kteří byli tehdy malými dětmi,
daleko za Krymský poloostrov, do
Uzbekistánu, Kazachstánu, na Ural
a na Sibiř. Za rok a půl tohoto exilu
v nelidských podmínkách zemřelo téměř 50 % lidí, ve skutečnosti to
byla skutečná genocida...
Proto jsem se narodil v UzbekisČÍSLO 11

zemí vydělávalo hrou na hudební nástroje a my jsme se k nim
nedobrovolně museli přidat. Naše vystoupení měla velký úspěch,
poznali jsme spoustu různých lidí
a jeden z nich nás nakonec zavezl
na hrad Orlík, kde jsme opakovaně hráli náš připravený koncert.
Toto bylo moje první seznámení s Českou republikou a jejím nádherným hlavním městem
Prahou, které mě zaujalo na první pohled a dodnes jej obdivuji.
A od té doby jsi zde zůstal
natrvalo?
V 90. letech minulého století jsem
žil v Moskvě, pracoval jsem pro
dvě koncertní agentury, úspěšně
koncertoval, učil v několika vzdělávacích institucích, včetně slavné a kademie Gněsiny.
Vypadalo to, že můj život a kariéra jsou skvělé a vůbec jsem neplánoval opustit Moskvu. Ale
každý rok bylo pro mě čím dál
těžší pracovat – spíše po stránce
morální než fyzické. Důvodem
bylo mnoho faktorů, které se sbíhaly v jednom bodě, a začal jsem
přemýšlet o změně situace a možná o přestěhování do jiné země...
V roce 2012 jsem měl možnost
odejít do České republiky a rozhodl jsem se toho využít.

Server Abkerimov, foto Monika Žitníková

tánu, malém městě Čirchik, 30 kilometrů od Taškentu, kde se moje máma a táta setkali a založili rodinu.
To je pohnutá historie... jak to
bylo dál? Jak jsi se dostal k nám do
Čech?
Jak jsem se dostal do Čech… Bylo to
v roce 1992. Já a jeden z mých kolegů
akordeonistů jsme jeli do Československa (a tehdy to bylo ještě Československo), kde jsme měli vystoupit
na koncertě na zámku Orlík. S kolegou jsme byli velmi svědomitě přiL I STO PA D 2 0 2 1

pravení, ale během cesty (konkrétně
na hranici Běloruska a Polska) nás
potkaly nejrůznější problémy...
Díky nim jsme nabrali dva dny
zpoždění a dorazili do Prahy se 7 dolary v kapse a bez zpáteční jízdenky
do Moskvy. Nezbylo nám nic jiného než hledat příležitost, jak vydělat
peníze na cestu domů, a v důsledku
toho nás to zavedlo na Karlův most.
To zní hodně dobrodružně...
Na tomto slavném mostě v té době mnoho hudebníků z různých

Jsi tady spokojený?
Stěhování do jiné země je velmi
velkým stresem a nejistotou, zároveň nadějí s novými plány do budoucna. Existuje takové pořekadlo
– „Nepleť si turismus s emigrací“ – to přesně sedí na mých prvních pět let života v České republice. Nadále jsem pravidelně létal
do Ruska, učil studenty a hrál tam
na koncertech. Jak se ekonomická
situace zhoršovala, letět do Ruska
se stalo nerentabilní a já jsem se
také potřeboval víc integrovat do
české společnosti.
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Samozřejmě, jak už to v každé
cizí zemi bývá, nikdo mě tu nečekal a nějakou dobu jsem nevěděl co
dál. Ale, chvála Všemohoucímu, na
světě jsou stále dobří lidé, díky jejich morální podpoře mohu plnit
různé životní plány a sny, mám dostatek práce.
Jsem v České republice spokojený a šťastný, mohu zde být užitečný
se svými znalostmi a zkušenostmi.
„Ruská škola“ je v hudebním světě
velkým pojmem. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně znamená a také jak
celý systém výuky funguje?
I přesto, že obecná úroveň hudební
kultury všude dramaticky poklesla,
domnívám se, že ruská hudební škola
stále zůstává věrná tradicím, zakládá
si mimo jiné na velmi vysokých nárocích vůči studentům hudby.
V posledních několika desetiletích
v této zemi vše směřovalo ke zničení
vzdělávacího systému, ale také kultury jako celku. Navzdory tomu se
v Rusku podařilo zachovat speciální
hudební školy – učiliště, konzervatoře a hudební akademie, kde se děti od
raného dětství věnují studiu hudby.
Samozřejmě je třeba si uvědomit,
že kdysi byli hudebníci elitou společnosti a respektovanými lidmi, ale nyní jsme většinou vnímáni jako servisní personál. Být hudebníkem je
velmi tvrdá a neustálá práce na sobě, znamená to každodenní cvičení,
úspěšné i neúspěšné koncerty, zážitky, nervy z oceli, trpělivost, vytrvalost, propojování těla a duše, která
je schopná cítit a přenášet prostřednictvím umění emoce, které rezonují
v srdcích posluchačů.
Pouze několik vyvolených dosáhlo uznání a úspěchu, dosáhlo výšek
hudebního Olympu a za své koncerty dostalo slušné honoráře. 99 % skutečných hudebníků nejsou bohatí lidé,
ale hudbě zůstávají věrní, protože bez
ní prostě nemohou existovat.
Zdá se mi, že v současné fázi jsou
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české, ruské, ale i hudební školy dalších zemí v mnoha ohledech podobné
ve svých obecných přístupech k výuce. Děti jsou v drtivé většině případů přiváděny do hudebních škol pro
obecný rozvoj, pro potěšení, aniž by
se zdůrazňovalo, že se hudba stane
jejich hlavní profesí v životě.
Nedokážu říct, jestli je to dobře
nebo špatně. Děti nechtějí hrát podle
not, naučit se notový zápis, většina se
raději učí a hraje skladby podle učitele nebo z nahraného videa. Jakmile ale týden nestudují, úplně zapomenou vše, co se naučili.
Jedná se o celosvětový trend a zjevně je podobnost pozic hudební výchovy do značné míry dána tímto objektivním faktorem.
Ale podle mě tím skutečná hudba hodně trpí.
Kdy jsi se začal zajímat o hudbu?
Byl akordeon tvojí volbou už od začátku, nebo tě lákaly jiné nástroje?
Toto je zvláštní příběh. Do světa
hudby jsem přišel docela pozdě, asi
v 11–12 letech. Předtím jsem se vážně věnoval umělecké gymnastice
a v tomto sportu jsem dosáhl dobrých úspěchů. Ale stalo se, že se můj
trenér přestěhoval do jiného města
a k novému trenérovi jsem si cestu
nenašel, začal jsem tréninky vynechávat. Můj otec měl hudbu velmi
rád a jednou mu jeho přátelé věnovali akordeon. Později jsem žertoval:
„Jaká škoda, že táta nedostal flétnu,
ale taky to mohl být kontrabas!“
Jelikož mi zbýval volný čas, rodiče se rozhodli, že bych měl jít na hudební školu a naučit se hrát na akordeon. Vtipné je, že podle výběrové
komise jsem u přijímacích zkoušek
neměl ani sluch, ani rytmus, a nepřijali mě. V hloubi duše jsem z toho
měl velkou radost, protože jsem absolutně nechtěl dělat hudbu. Ale moji rodiče byli velmi vytrvalí a poslali
mě na studium jinam, kde mě vzali bez zkoušek. Po ročním studiu se

mnou šli rodiče znovu ke zkouškám
do hudební školy – tentokrát mě vzali okamžitě do druhého ročníku.
Dokončil jsem školu o dva roky
dříve, nastoupil jsem do státní hudební školy E. Gněsiny v Moskvě
(obdoba české konzervatoře). Pak
následovala akademie Gněsiny
a postgraduální studium... Dokončil jsem všechno, co bylo možné, dalo by se říci, že jsem ve studiu došel
až na samý vrchol.
A to vše díky mým milovaným,
drahým rodičům, kteří navzdory
mému odporu trvali na tom, abych
studoval hudbu.
V Rusku jsi učil na akademii a do
toho ještě hodně koncertoval. Jak je
to s tebou tady v Čechách?
Během svého koncertního života jsem
odehrál více než 2000 koncertů v různých zemích a různých koncertních
síních po celém světě. Teď v mém životě nejspíš nastalo období, kdy nadešel čas sdílet nashromážděné znalosti a zkušenosti. Hraji mnohem méně,
na počtu vystoupení se výrazně podílela i epidemie covidu. Ale snažím
se být vždy ve formě. Akordeon je
komplexní nástroj, vyžaduje hodně
úsilí, abyste se udrželi ve stoprocentní kondici, zvláště když vám již není
20 nebo 30... Proto se nyní věnuji převážně pedagogické praxi, mám studenty jak akordeonisty, tak i pianisty. Opravdu chci doufat, že za mnou
lidé přijdou, aby se naučili nejen dotýkat prsty kláves, ale aby se naučili
hudbu cítit a rozumět jí. Podle mého názoru nestačí přijít k hudbě, ale
je velmi důležité, aby vás hudba nakopla do svého krásného světa.
Jakou roli v tvém životě hraje
klavír?
Po celý můj hudební život, od školy po postgraduální studium, byly hodiny klavíru vždy povinným
předmětem.
Klavír je králem všech hudebních
ČÍSLO 11

nástrojů, to je těžké zpochybnit. Pro
tento nástroj bylo složeno tolik skladeb, kolik nebylo napsáno pro všechny ostatní dohromady. Protože jsem
také profesionálním ladičem klavíru,
mohu říci, že znám klavír jak zvenčí, tak zevnitř. Je nesmírně zajímavé
slyšet a ladit „struny duše“ klavíru.
Tvůrce tohoto fantastického nástroje,
Bartolomeo Cristofori, byl skutečný
génius, protože konstrukce klavíru je
jedním z mistrovských děl lidského
myšlení a tvorby.

du na obrazovku a nadávání na nestabilní internet??? Pokud mluvíme
o tom, že je to jen pro potěšení a nic
jiného, pak to pravděpodobně může
být nějak přijato.
Mohu říci, že žádný z rodičů
a mých žáků nevyjádřili touhu pokračovat ve studiu online, jakmile
bylo možné použít prezenční výuku!
Na druhou stranu – schopnost pracovat alespoň do určité míry online
byla spása a východisko z této situace během pandemie.

Jak hodnotíš online výuku v uplynulém období?
To je velmi zajímavá otázka.
V mém chápání je hudba škálou pocitů, vášní a emocí, zvukových a rytmických palet a nakonec melodie
a harmonie. Hudba je kosmos a stejně jako kosmos je hudba zcela nedosažitelná a někdy nesrozumitelná.
Nikdy jsem nebyl proti novým metodám, které zásadně neporuší hudební základy. Ale jak a co můžete
dítě naučit, správně přiložit ruce, naučit jemnou a smyslnou hru při pohle-

Jak zasáhla tvé koncertní aktivity pandemie koronaviru a s ní související útlum všech kulturních akcí a koncertů?
Odehrál jsem svůj poslední koncert
před začátkem této podivné epidemie 28. února 2020. A teprve nedávno jsem mohl vystupovat v Německu a poté v Praze. Má radost nebrala
konce, protože pocit setkání s publikem nelze ničím nahradit! Zákazy
koncertů nepochybně ovlivnily můj
celkový emocionální stav, nebyl jsem
na pódiu déle než rok a půl.

Jak se ti líbí u nás ve škole?
Když jsem získal práci v ZUŠ
Buštěhrad, učení jsem zcela propadl.
Jsem velmi hrdý a vděčný, že jsem
součástí úžasného týmu, a jsem
šťastný, jak mě všichni přijali mezi sebe. Upřímně řečeno, už si sebe
nedokážu představit jinde než v naší škole v Buštěhradě. Nemohu zde
nezmínit vedení školy, které mi od
začátku věřilo a poskytlo podporu
v začátcích.
Zaznamenaly:
Marcela Zilvarová
a Lenka Filová

Z Š A M Š OT Y PAV L A
A daptační kurz

sedmiček aneb kolik štěstí se vejde do čtyř dnů

Ospalé nedělní ráno, 51 dětí a leckdy i trojnásobek rodinných příslušníků připraví svačinu a vyráží ke škole odložit jedno dítě a zavazadlo, které
ukrývá cukrovinky na čtrnáct dní
a oblečení na pobyt v nížinách. Téměř
všichni započnou kurz prošťouráním nosíku, abychom měli jistotu, že
všechny pozitivně naladěné děti jsou
negativní. Naskáčeme do autobusu,
vyplníme všechny mezery dopravního prostředku kufry a krosnami
a vyrážíme směr Paseky nad Jizerou.
Poznatky z cesty:
1) Bůh žehnej mobilním teleL I STO PA D 2 0 2 1

fonům, zabaví děti i na delší cestě.
2) Kinedryl funguje, močové
měchýře drží, cesta se dá zvládnout
bez zastavení.
Lehce po jedenácté hodině přijíždíme k chatě Prdek. Vítá nás hlavní
instruktor Martin, autorita z Mensa
gymnázia, která znělým hlasem zdolá i reproduktory našich svěřenců
(jak později zjistíme, hlas mu vydrží
jen dva dny, překřičet hlasitost buštěhradských sedmiček je nadmíru
složitý úkol).
Ubytování ve dvou- až pětilůžkových pokojích proběhne bez potíží,

chlapce preventivně oddělíme od dívek a ubytujeme na menší, na dohled
vzdálené chatě. Image na prvním
místě, na oběd přichází většina dětí
de facto polonahá, protože je přece
všem (krom učitelek) vedro. Odpoledne přináší první aktivitu, vyžadující spolupráci a koordinaci – děti se musí svázat (ne do kozelce, ale
do řady za sebe s metrovými rozestupy) a vyrážejí lesní cestou k vyhlídce Bílá skála. Některým dětem to
jde lépe, někdo se dohaduje a špatně
drží krok, ale všeobecně lze říci, že
se aktivita podaří, nikdo neupadne
a nikdo nezmrzne (stále je mnohým
17

dětem vedro). Po večeři se scházíme
u ohně, všichni se vyudíme v kouři,
který se pofukováním větru šíří všude, a obaleni dýmem vyslechneme
pravidla večerní hry s názvem Lightstick. Úkolem je neslyšně a nepozorovaně ukrást svítící tyč umístěnou
v lese, aniž bychom byli přistiženi.
Tento úkol je určen pro kolektivy
jednotlivých tříd, a přestože se názory na vítěze různí, po vyřazovacích
kolech vítězí „béčko“. Kvůli neschopnosti snížit hlasitost je čas rozcvičky
stanoven na sedmou ranní.
Poznatky z prvního dne:
1) Děti neumějí rozdělat oheň
aneb bez papíru ani jiskra.
2) Herecké výkony se vidinou
fyzické námahy zlepšují, hodila by
se marodka.
3) Oblečení, které načichne kouřem, vysmrádne až po vyprání doma, možná ani to ne.

tách usilovné práce dítě i dospělého.
2) Třída, jejíž jednotlivci mohou být občas náročnější na handling, může být jako tým bezchybná.
3) Borůvky jsou trpké, všudypřítomné a přitahují děti jako magnet.
Odpolední cíl tříkilometrové cesty – pískovcová stěna. Přicházíme na
místo, více jak polovina dětí se nadšeně hlásí, že si vyzkouší slaňování,
další aktivity, které instruktoři připraví pro děti, jež mají strach z výšek, nakonec zůstávají zapomenuty,
protože všichni sledují a fandí odvážlivcům. Strach nemají ani učitelé,

jediná stinná stránka odpoledne je
nutnost dostat se zpět do chaty. Učitelky jsou stále zmrzlé, děti pomalu
objevují v kufrech mikiny a rozumnější i bundy, které dosud zapíraly.
Po večeři dostanou děti volno, překvapivě jsou hodné, pravděpodobně
narůstá únava, takže je úterní rozcvička posunuta na osmou hodinu.
Poznatky z druhého dne:
1) Děti jsou sice vcelku líné, ale
jen občas. Když je ve hře něco zvlášť
atraktivního, překonají samy sebe.
2) Děti jsou hodně šikovné, když
se jim zrovna chce.

Den druhý přináší lehkou rozcvičku, všechny! děti jsou včas připraveny, odcházejí (zlomek odbíhá)
směr Bosna. Zlověstně znějící název
ukrývá místo vzdálené necelý kilometr, pro mnohé děti téměř nepřekonatelná vzdálenost. Herecká aktivita opět narůstá. Následuje luxusní
bufetová snídaně, po nasycení všech
žaludků instruktoři odkrývají ranní hru – stavbu věže, která je stabilní, stojí bez opory o strom, nelze na
ni použít opracované dřevo, udrží
nejlehčí dítě ze skupiny a následně
těžšího ze dvou instruktorů. Děti
se rozdělí po třídách, vběhnou do
lesa, aby vymyslely nejlepší způsob
stavby, přinesly si materiál a zvládly
realizaci.
Poznatky z dopolední lekce
stavařiny:
1) Klacek, který se postaví, sám
stát neumí. Nakonec však i klacek,
který vypadá 120 minut jako májka,
může unést po dalších deseti minu18

ZŠ Buštěhrad, foto T. Marelová
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3) I kdyby sedmáci snědli mamuta, stále mají místo na brambůrky či cukrovinky.
Den třetí. Nálada je stále dobrá, herecké výkony čím dál lepší
(pochroumaná kolena a kotníky se
vyléčí po namazání ihned po rozcvičce, bolesti čehokoli trvají jen
po dobu fyzické námahy, pak rychlostí světla odezní). Dopolední aktivita již nerozdělí děti dle tříd, ale
podle zájmů, zadání je následující:
zahraj scénku na téma Zážitek ze
školy, připrav oheň na večer, vyrob
dárek pro učitele.
Děti dostanou dost času na přípravu, skupina hereček složením potvrdí vypozorované závěry
z předchozích dní. Hranice vypadá stabilně, kreativci shánějí různé
materiály na výrobu darů. Část dětí objeví v útrobách zavazadel teplou čepici, učitelky se stále klepají zimou.
Po obědě je vyhlášena odpolední hra, která má prověřit spolupráci
a orientaci v přírodě, ale také zdravý
rozum a schopnost luštit hádanky.

Děti jsou rozděleny do sedmi týmů,
přátelské vazby jsou zpřetrhány, aby
byly nuceny spolupracovat v jakékoli skupině. Sedmáci vyrážejí po
stanovištích, mnozí s nabitými telefony, všichni bez rozdílu dobře
oblečeni a vybaveni na delší cestu
– okruh může mít až 12 km. Skupinky více či méně spolupracují, na
každém stanovišti plní úkol a řešení pošlou instruktorovi, který jim
přidělí bod. V šest se všichni sejdou
na chatě, někteří zvládnou jen část
stezky, ale nikdo nezůstane bez bodu a všichni jsou krásně unavení.
Nejméně spolupracující tým si vyslouží členství v Dream teamu a je
srozuměn se středeční rozcvičkou
v šest ráno. Po večeři stihneme ještě zapálení ohně, zhodnocení odpolední akce, předání darů a následně
stezku odvahy pro nebojácné.
Poznatky ze třetího dne:
1) Není důležité vyhrát, ale
je dobré se snažit. Kdo se nesnaží,
skončí v Dream teamu.
2) Když máte za úkol donést
účtenku z občerstvení u Štěpánky,

postačí vám kupodivu i paragon.
Občas je však snaha získat jej za malou limonádu boj s větrnými mlýny.
3) Na telefon, který je vybitý,
se vám nikdo nedovolá a kupodivu
si ani vy nikam nezavoláte.
Vzhledem k tomu, že čtvrtý den
přivítal náš tým snů vytrvalým deštěm, rozcvička se nekonala. Snídaně, zabalit, sundat povlečení, zahrát scénky nacvičené předchozí
den, naházet kufry do autobusu,
který přivezl buštěhradské osmáky, a hurá domů.
Celkové shrnutí:
Sedmáci jsou fajn. Jsou lehce pubertální, někteří krapet drzí, ale nejsou unudění a plnit úkoly je baví.
Ideální by bylo se u toho moc nehýbat, ale to by zmrzli.
Prdku zdar, těšíme se na příští rok, poučeni z předchozích nezdarů určitě přibalíme rukavice
a oteplovačky!
Mgr. Ivana Müllerová,
ZŠ Buštěhrad

Knihovna – Buštěhrad
Konečně jsme se v 1. A dočkali –
byl před námi nejen první pěší výlet mimo školu, ale také úplně první
společná návštěva Městské knihovny Buštěhrad.
Abychom měli dost sil na cestu,
vydali jsme se do knihovny po svačince. Čekala tam paní knihovnice
Dáda, která nás nejen provedla prostorami knihovny, ale i nám ukázala, kde najdeme dětské knihy určené
pro nás. Vysvětlila nám, jak taková
dětská kniha vlastně vypadá. Závěrečnou část naší prohlídky nám
zpestřila tím, že nás zavedla do krásné místnosti, kterou bychom mohli
klidně nazvat místností čtenářskou.
Byla krásně barevná, vyzdobená výL I STO PA D 2 0 2 1

Návštěva dětí v knihovně Buštěhrad, foto M. Ludvíková
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kresy žáků z naší školy, a nechyběly
tu hlavně pro nás tak lákavé dětské
knihy. Naši paní učitelku tu zaujala
leporela natolik, že je hned využila
k aplikaci metody nazvané „Poslední slovo patří mně“. Při této aktivitě
bylo naším úkolem vybrat si lepore-

lo, které se nám líbilo, a sdílet mezi
sebou, co nás na něm tolik zaujalo,
čím si získalo naši pozornost. Tak
to nás bavilo, i když jsme se malinko styděli.
Musíme uznat, že se nám návštěva knihovny líbila, ale příště to bude

jistě o něco lepší, protože už budeme
znát více písmenek. Velké díky patří
paní knihovnici Dádě a už teď můžeme říct, že se na ni zase brzy těšíme.
Za kolektiv třídy 1. A
Michaela Ludvíková
a Martina Havlíčková

2022. A kdo ví, třeba příště budou
i naše výkresy a plastické předměty také na výstavě.

Za kolektiv žáků
M. Ludvíková a M. Havlíčková

1. A na výstavě robotů
Před několika dny třída 1. A spolu s paní učitelkou třídní a s paní
vychovatelkou navštívila výstavu
v Lidicích, která se jmenovala Robot a umělá inteligence.
To byla ale zajímavá podívaná
– roboti na každém kroku. Každý z nich byl výjimečný výtvarnou technikou, kterou při malbě výtvarník použil. Viděli jsme
nejen několik výtvarných technik
– kresbu, malbu, grafiku, fotografii, film, animaci – ale také výtvarné objekty.
V závěru prohlídky nás čekala „tajemná“ místnost, kde jsme
si mohli vytvořit svého vlastního
robota, kterého jsme si mohli vzít
na cestu domů.
Byl to prima výlet, který se vydařil, a už se těšíme na další výstavu, a to 50. ročník MDVV Lidice

Děti z 1. A na výstavě v Lidicích, foto M. Ludvíková

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
ÚSPĚCHY JUDISTŮ NA PODZIMNÍCH ZÁVODECH
7. ročník Mělnického poháru
s mezinárodní účastí
25.–26. 9. 2021
Velmi náročný turnaj, na který bylo
přihlášeno dohromady 668 závodníků ze 47 oddílů. Z našeho oddílu
v Buštěhradě vyrazila parta ve složení: Kryštof Ulrich 2. místo, Viktorie Hrubá 2. místo, Tobiáš Obyt
2. místo a naši nejmladší Ondra Ulrich 2. místo, Kája Sušická 2. místo (Fanda Sušický, Jáchym Kolou20

šek, Tomáš Bernard). Všichni dali
do závodů maximum, vůbec to na
tatami neměli jednoduché.
Kralupy cup 2021
Po celý víkend 9. a 10. října se naši
závodníci snažili vybojovat co nejlepší umístění na kralupském tatami.
Jednalo se i o poslední možnost kvalifikace na Přebor České republiky.
V sobotu se představili ti nejmenší v kategoriích U9 a U11 společně
se starším žactvem. Za úplně nej-

mladšího jsme měli pouze jednoho
zástupce Ondru Ulricha, pro kterého to byl zároveň krajský přebor.
V U11 Kryštofa Ulricha, Tobiáše
Obyta, Jáchyma Kolouška a úplně
poprvé na závodech Kryštofa Jandáčka a všichni získali zlato.
Nedělní klání na žíněnce patřilo mladšímu žactvu, dorostu a také
kategorii žen.
V žácích se zúčastnila Petra Loučková, která vybojovala krásné třetí
ČÍSLO 11

místo, a s napětím jsme očekávali
výslednou nominaci na PČR. Podařilo se!!!
Krajské mistrovství středních
Čech Kolín 2021
V sobotu 18. září se konal turnaj
v Kolíně, který pořádal kolínský oddíl Sport Kolín, z.s. Na soutěž se sjelo cca 200 závodníků z celého kraje
a o pěkné zápasy nebyla nouze. Oddíl prezentovalo 9 závodníků.
Kryštof Ulrich 1. místo, Jáchym
Koloušek 1. místo, Viktorie Hrubá
2. místo, Josef Barták 2. místo, To-

Památný

máš Bernard 3. místo, Pavel Kraus
3. místo (Fanda Sušický, Petra Loučková, Vanesa Mannlová)

Krajský přeborník 2021:
Jáchym Koloušek
9 let, judu se věnuje již 4 roky, kromě sportu na tatami hraje rád fotbal
a tráví volný čas s kamarády.
Kryštof Ulrich
10 let, mezi oblíbené sporty patří samozřejmě judo, ale i fotbal a florbal.

Ve volném čase hraje PC hry. Ve škole má rád matematiku.
Ondřej Ulrich
8 let, nejenže ho baví judo a fotbal, také velmi rád hraje na piano
a když má volno, užívá si třeba hru
monopoly.
Všem krajským přeborníkům
moc gratulujeme.
Martin Plocar
Trenér JUDO

den sokolstva

V pátek 8. 10. jsme uctili památku všech členů a členek Sokola, kteří
v průběhu existence sokolské organizace položili své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
Datum 8. 10. je připomínkou
osudné drastické ,,Akce Sokol“,
kdy gestapo v noci ze 7. 10. na 8. 10.
1941 pozatýkalo 1 500 sokolských činovníků. Následky mučení, věznění
a pobyt v koncentračních táborech
většina z nich nepřežila.
Společně s ostatními sokolskými
jednotami jsme v tento den vypouštěli na rybníky, potoky, řeky a říčky
osvětlené lodičky na památku všech
statečných Sokolů.
Blanka Jedličková
T.J. Sokol Buštěhrad
L I STO PA D 2 0 2 1

Památný den sokolstva 8. 10. 2021, foto Veronika Malá
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

Human Growth Manager
Jsme Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v Buštěhradu u Kladna.
Propojujeme vědu s komerční sférou a přinášíme na trh nová řešení, která svým uživatelům pomáhají
být v technologii o krok napřed. Naší vášní jsou budovy, města, energie, životní prostředí, inovace a
udržitelnost. Chceme aktivně podporovat profesní růst našich 180 zaměstnanců hledáme člena týmu,
který bude jejich zájmy a potřeby reprezentovat ve vedení organizace a zároveň bude blízko
individuálním potřebám jednotlivců.
Rádi bychom pozici nabídli někomu s dlouhodobou zkušeností s rozvojem pracovních týmů skrze
vyhledávání nových posil, organizací interní zpětné vazby, cíleným rozvojem odborných, pracovních a
manažerských kompetencí, a podporou týmového ducha v organizaci. Hledáme někoho, kdo bere
výzvy pozitivně jako součást učícího se procesu, rád se rozvíjí, a je připraven pomáhat ostatním
zaměstnancům při jejich rozvoji.

Co vás čeká?
Naslouchání potřebám zaměstnanců a hledání řešení pro jejich podporu společně s vedením
organizace
Tmelení kolektivu a tvorba vazeb mezi zaměstnanci, organizace akcí
Koordinace a organizace rozvojových aktivit pro zaměstnance (rozvíjení měkkých dovedností)
Pomoc s vyhledáváním nových zaměstnanců, zastřešení náborového procesu a adaptace nových
zaměstnanců a s tím související údržba webu organizace obsahující informace o zaměstnancích a
kariéře
Podpora administrativy v náboru a ukončování pracovních poměrů s dalšími organizačními složkami
Koordinace zpětnovazebních a rozvojových rozhovorů, analýza výstupů a další zpracování
Zastřešování interní komunikace, koordinace tvorby interního newsletteru, údržba obsahu intranetu
Spolupráce na celouniverzitním mezi součástmi ČVUT, zapojení do projektů na podporu HR

Co by měl/a umět a mít ideální kandidát/ka?
Umění efektivní a vstřícné komunikace
Vysokou míru samostatnosti v systematickém řešení úkolů
Rozhodnost, vytrvalost a ochota hledat řešení případných problémů
Schopnost vytvářet pozitivní atmosféru a prostředí vzájemné spolupráce
Ochotu rozvíjet se v problematice pracovního práva
Zkušenosti s náborem a rozvojem zaměstnanců je výhodou
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 je výhodou
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UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

Co vám práci usnadní
Znalost personálně – pracovních otázek

A co vám můžeme nabídnout my?
Zajímavé a inovativní prostředí na pomezí akademie a firemního prostředí
Práci v moderní budově nedaleko Prahy (možnost využití systému sdílené dopravy z Buštěhradu)
Podporu vedení při hledání způsobů rozvíjet a zlepšovat dobré vztahy na našem pracovišti
Příležitost podílet se na vývoji HR procesů
Různorodost projektů, možnost realizace vlastních nápadů a osobního rozvoje
Možnost studovat cizí jazyky
Práci v přátelském kolektivu (společné akce a večírky)
Bezedná kávu jako samozřejmost, mobilní telefon s neomezeným tarifem na volání a laptop
Flexibilní pracovní dobu
30 dní dovolené
Příspěvek na stravování
Nástup ideálně v prosinci nebo dle dohody

A jaké jsou další kroky?
Životopis a motivační dopis nám zašlete na emailovou adresu: hr@uceeb.cz
Uchazeči budou průběžně kontaktováni a zváni k prvním kolům pohovoru (osobně anebo online)

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
Nález

přemyslovského měšce

V sobotu 25. září se setkali hledači pokladů u velkého rybníka, aby na
třech okruzích v Buštěhradu vyřešili po cestě otázky, které souvisely mimo jiné hlavně s životem Přemysla Otakara I. a jeho posla Čeňka
z Buckova řečeného Hrubý. Tento
druhý ročník měl po loňské popularitě opět celkem bohaté zastoupení. Účastnilo se ho celkem 14 skupin s průměrným počtem tří osob
ve skupince. Všichni účastníci si odnesli mnoho různých dárků za účast
od dětí po dospělé. Ovšem nejcennější kořistí byl nalezený černý měšec s obsahem vyleštěných zlaťáků
v hodnotě 1 000 Kč. Radost všech
dětí neznala mezí a byla opět ryze
upřímná, jak to u dětí bývá. To poL I STO PA D 2 0 2 1

Řešení rébusu, foto Jiří Janouškovec st.
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těšilo zejména organizátory akce ze
spolku Buštěhradské fórum.
Příští rok chtějí organizátoři zvýšit laťku odměny ještě více a zjednodušit fyzickou náročnost tras nebo

jejich počet snížit, protože do cíle
a vyhodnocení se dostala jen polovina skupinek. Všem účastníkům
gratulujeme a těšíme se společně na
další rok. Zvláštní ocenění patří or-

ganizátorce, paní Aleně Janouškovcové, která přípravou strávila opravdu hodně času.
Ing. Jiří Janouškovec

S K B U Š T Ě H R A D – F OT B A L
V posvícenském derby jsme
v rámci čtvrtého kola mistrovské soutěže přivítali na našem hřišti sousední Lidice. I přes značně oslabený tým,
hráli jsme bez sedmi členů základní sestavy, jsme úvod zápasu zvládali dobře. Vypracovali jsme si několik
zajímavých šancí, které se nám ale nepodařilo proměnit. Pak přišel na řadu soupeř. Po prohraném souboji ve
středu pole soupeř přečíslil naši obranu a otevřel skóre zápasu. Do poločasu Lidičtí přidali ještě jednu branku,
a tak poločas skončil 0:2. Po změně
stran jsme nezačali dobře a po chybě
obrany jsme soupeři věnovali třetí gól.
V oslabené sestavě jsme na tento vývoj již nedokázali zareagovat a soupeř
udával tempo hry až do konce. Konečný výsledek 6:0 byl pro Buštěhradské
zklamáním.
V dalším utkání jsme odjeli na půdu Sokola Smečna. Tam jsme opět nastoupili v poslepované sestavě. Průběh
zápasu byl vyrovnaný a hra se přelévala na obě strany. Velkým problémem
našeho týmu je neproměňování šancí.
A po několika takových momentech
přišel trest v podobě gólu domácích.
Gól byl sice z jasného ofsajdu, ale kdybychom proměnili předchozí šance,
tak bychom toto nemuseli vůbec řešit. V druhé půli byl obraz hry stejný
a i scénář byl napsaný stejně. Domácí
přidali ještě druhý gól, a tak konečný
stav 2:0 pro Smečno přinesl Buštěhradu opět zklamání.
V předehrávce třináctého kola jsme
v úterý o svátek na našem hřišti přivítali Novoměstský Kladno. Tým se konečně sešel v serióznější sestavě a na
hře to také bylo vidět. V úvodu utkání jsme sice museli přečkat dvě naděj24

né šance soupeře, ale pak už jsme tempo zápasu udávali my. První půli jsme
vyhráli 2:0 a tým se ještě více uklidnil.
V druhém poločase nás čekala gólová přestřelka. Soupeř nejdříve kontroval na 2:1, ale ihned jsme opět zvýšili
o gól. Do konce utkání, kdy jsme byli jasně lepší, jsme přidali ještě tři góly a soupeř reagoval jen jednou. Konečný výsledek 6:2 pro Buštěhrad byl
konečně určitou úlevou po předchozích nevydařených zápasech. Góly za
domácí vstřelili 2 Vávra, 2 Rudolecký,
Jindra a Výborný.
V šestém kole jsme opět na domácím hřišti přivítali favorita z Družce.
Sestava byla tentokrát slibná, ale soupeř také velmi kvalitní. Hra začala
a vývoj byl na obě strany. Se silným
soupeřem jsme drželi krok. Skóre zápasu otevřel Družec. Po pěkném centru ze strany a přesně umístěné hlavičce
se ujal vedení. To ale netrvalo dlouho.
Za necelé dvě minuty Buštěhrad kontroval a bylo srovnáno. V následujících minutách Buštěhrad opět pocítil
nenáklonnost fotbalového štěstí v této sezóně. Po krásném pasu a úniku
našeho útočníka Jirky Rudoleckého
došlo ke kontaktu s gólmanem soupeře a ačkoli ho náš hráč obešel, nebyl kvůli zranění schopen zakončit do
prázdné brány. Jirka si obnovil zranění a pouze odkulhal ze hřiště. Do konce podzimu si již nezahraje, a to je citelné oslabení pro buštěhradský útok.
Do poločasu každý z týmů přidal ještě jeden gól. Půle 2:2. V druhém poločase byl obraz hry podobný a hra se
přesouvala na obě strany. Utkání bylo
stále otevřené. Před koncem se projevily větší zkušenosti soupeře z vyšší
soutěže a jejich dva hráči z třetí ligy.

Ti rozhodli dvěma góly o konečném
vítezství Družce 4:2. Předvedená hra
byla dobrá, o to více nás mrzelo, že se
nám z tohoto utkání nepodařilo ukořistit nějaký ten bod.
Další kolo nám přisoudilo lídra soutěže z Pozdně. V opět neúplné sestavě
jsme odjížděli na jejich horkou půdu,
kde doposud žádný tým nezvítězil.
Zde jsme mohli jen překvapit. A průběh prvního poločasu favorita zaskočil. I v poskládané sestavě jsme hráli vyrovnanou partii. Poločas 2:1 pro
domácí byl pro Buštěhrad přijatelným
výsledkem, se kterým se dalo něco
udělat. V druhé půli ale soupeř ukázal, v čem je jeho síla, předvedl rychlost
útočníků a dvakrát skóroval. Ke konečnému vítězství 6:1 jsme soupeři ještě pomohli vlastním gólem a penaltou.
Celkově se v začátku soutěže našemu týmu moc nedaří. Jak z personálních důvodů, tak kvůli některým
příčinám v herním projevu. Nejvíce
nás trápí zakončení a proměňování
gólových šancí. Také bychom potřebovali více fotbalového štěstíčka. Tomu se ale musí jít naproti. Víme, že
ve fotbalovém životě se střídají období, kdy se daří více, a období, kdy
se nedaří. My se nyní soustředíme,
abychom toto méně povedené období přečkali a obrátili fotbalové štěstí
na naši stranu. Věříme, že se dočkáme, do konce podzimu přidáme ještě nějaká vítězná utkání a obohatíme náš účet o další mistrovské body.
Všem fanouškům děkujeme za věrnost, jsme rádi za hojnou návštěvu
na našich zápasech a srdečně zveme
na další duely.
Za SKB Aleš Šturm
ČÍSLO 11

Buštěhradská fotbalová kanonáda aneb
Září ještě neklepalo na dveře
a fotbalová soutěž mladších žáků
a buštěhradských přípravek se rozeběhla naplno. Vzhledem k velkému počtu dětí, zápasů a tréninků
bylo nutné vybalancovat celý systém, ale nyní, daleko za polovinou
všech zápasů, můžeme s klidem říci, že si to sedá…
Mladší přípravka je v současné chvíli na prvním místě tabulky, starší přípravka se dotahuje na
stříbrnou Hřebeč a stále jí chybějí čtyři zápasy do konce, takže držíme palce i pěsti, aby se zadařilo
a do konce října si kluci vyběhali nějaké hezké umístění. U mladších žáků je nejsložitější situace,
spousta týmů na již větším hřišti,
než na jaké byli kluci zvyklí, takže úspěch stojí více sil a potu, ale
nasazení je maximální a touha zabodovat nekonečná!
Podzimní soutěž se chýlí k závěru, přijďte tedy podpořit naše kluky
a fandit buštěhradskému fotbalu!
Ivana Müllerová

soutěž v plném proudu

Mladší přípravka na posledním turnaji, sestava Míša, Vašek, Martin, Ondra, Kryštof,
Adam a Bruno, foto Lucie Schöttnerová

SPORT
S partathlon 2021 –

druhá cesta ke

Když nám 20 dní před plánovaným zahájením Spartathlonu 2020
bylo oznámeno, že je závod zrušen,
bylo to fakt pro všechny smutné.
Nakonec jsme to ale vzali jako pozitivní věc. Rok přípravy navíc, to
musíme využít. Sedli jsme ke stolu s Milošem a Mirkem a naplánovali jak běhat, jak posilovat, jak
to celé poskládat. Mohli jsme také
testovat novinky v oblasti stravy
a suplementů (www.sportcode.cz).
Takže vytoužený druhý start na
bájném Spartathlonu se ze dvou let
posunul na tři. Uteklo to jako voda
a 24. 9. 2021 v 7 hodin ráno jsem
L I STO PA D 2 0 2 1

Králi

vyrazil na svůj další pokus zdolat
246 km dlouhou trasu. Plán, který jsem si stanovil, znali před startem jen ti nejbližší, Gábinka, Miloš
a Mirek. Naplánováno bylo vše do
nejmenšího detailu. V tomhle jsem
dost puntičkář a musel jsem s tím
už být otravný, když jsme to procházeli znovu a znovu. Naposledy
ve čtvrtek před startem s Mirečkem na pokoji.
První třetina závodu je relativně rovinatá a velká část vede okolo
moře, takže je možnost se pokochat
krásnými výhledy. Díky rozvážnějším začátkům si to můžu vychut-

návat. Obloha je vymetená a krásně modrá. Opět mě dostal Korinth
– naprostá nádhera (v neděli, když
jsme jeli ze Sparty, jsme se tady
zastavili a vše důkladně prohlédli a prostudovali). Na checkpointu
v Korinthu si dávám první větší jídlo a na cestu si beru Edgara (Edgar
Power Drink) – pro Ultra ideální!
Druhá třetina je ve znamení
stoupání, které je zakončeno výstupem na nejvyšší bod Spartathlonu
ve výšce přes 1 000 m n. m. na metě
160 km. Po 100 km přichází lehká
krize žaludku, který naštěstí dává
dohromady polévka a trochu ne25

alko piva. Přecházíme do tmy a na
cestu nám svítí měsíc, který mě doprovází až do cíle. Obloha je posetá
hvězdami. Opět čas se chvilku kochat. Kopce jsou tužší a tužší, ale
běžím bez zastavení nebo přechodu do chůze. Prostě „olympijsky“
– zůstat v pohybu! Support funguje
na jedničku. Gábinka s Mirkem už
jsou sehraní! Těsně pod kopcem se
oblékám. Snažím se na checkpointech zdržovat jen nejnutnější dobu.
I přesto mi Garmin v cíli oznámí,
že jsem prostál 49 minut. Nejhorší fáze Spartathlonu je pro mě seběh z hory. V mém podání spíše
pokus nezabít se a doskákat dolů
ve zdraví.
V poslední třetině závodu na nás
čekají dvě záživná stoupání a nakonec cca 25km seběh dolů do Sparty – do cíle. Již před prvním Spartathlonem jsem dostával rady, že
Spartathlon začíná za horou, tedy
v poslední třetině. A letos to bylo
potvrzeno na 100 %! Pořadí jsem
neřešil, i když na výrazu Gábinky
a Mirka jsem začínal poznávat, že
se blíží něco velkého. Po předběhnutí Litevce Matisse Vecvagagarise a po odstoupení loňského vítěze, Maďara Bódise Tamáse, jsem se

Milan Šumný v běhu
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ocitl na čtvrtém místě. Wow.
Někde kolem 210. km jsem se
poprvé přiblížil v té době třetímu Španělovi Ivánovi Penalbovi.
Chvilku jsem s ním běžel a poslouchal jak dýchá. Když jsme společně
doběhli na checkpoint, on si rychle nabral věci a mazal dále. Já jsem
se v klidu občerstvil, nabral zásoby, zklidnil tělo a vyrazil za svitu
měsíce na steč, do boje. Rozhodnutý, že mu to nedám zadarmo. Po
chvilce jsem Ivána doběhl a na nic
nečekal. Zvýšil jsem tempo a držel
ho pár kilometrů. Ani jsem nezaznamenal pokus se mě zachytit.
Bez ohlédnutí za sebe jsem doběhl
na poslední checkpoint, kde jsem
se mohl potkat s Gábinkou a Mirkem. Je to na 236. km u čerpací stanice Shell. Zde jsem dostal info, že
máme dostatečnou rezervu! Nabral
jsem předem domluvený drink na
doběhnutí – colu s vodou – a za
společnosti doprovodného vozu
vyrazil do Sparty. Bylo to mých
nejdelších 10 km v životě, i když
trvaly něco málo přes 50 minut.
Na poslední 2,5 km se můj doprovod změnil z auta na děti na kolech. Ty mě doprovodily až do cíle. Doběhnutí se nedá popsat. Být

na bedně na Spartathlonu! Úžasný, nepopsatelný pocit, který bych
přál každému.
Po klasickém ceremoniálu: olivový věnec, napít se vody z místní
řeky (v které jsem se byl druhý den
vykoupat tak jako legendární Kouros Yannis), přijmout gratulace od
místních politiků a představitelů
Spartathlonu a hurá za supportem.
Díky Gábinko, Mirku, byli
jste úžasní! Vše dopadlo dle plánu. A ten plán? Ten byl pokusit se
o čas pod 24 hodin. Takže časem
23:53:19 hlásím splněno. Bedna jako bonus.
A povedla se jedna zásadní věc,
být stále v přítomnosti a nemyslet na nic, co se stalo nebo může
stát. Podařilo se mi to poprvé udržet po celou dobu závodu! I když
v posledních 10 km to bylo opravdu náročné, ale zůstal jsem koncentrovaný až do konce.
Spartathlon 2021 se zapíše do
dějin nejen českého ultra běhání, ale i do historie Spartathlonu.
Dva Češi na bedně (Radek Brunner
2. místo) a čtyři v TOP 12 (Jiří Horčička 6. a Marek Jirásek 12. místo).
Krásné představení hobby běžců
reprezentující Českou republiku!
Bylo by hezké, kdyby tento úspěch
byl motivací pro další lidi v téhle
bláznivé „sedící“ době.
Letošní Spartahlon měl ještě jednu důležitou věc, faktor X. I když
bych měl napsat faktor K! Mého
kamaráda a fanouška všech ultra
běžců Kyriakose – Kiru! Tenhle
úžasný člověk se měsíc před závodem rozhodl, že na své náklady
přiletí do Atén a pomůže se vším,
co bude potřeba + bude fandit.
Byl obrovskou posilou! Jistotou!
Svou nezištnou obětavostí pomáhal nejen mně, ale všem z českého
týmu, kdo něco potřeboval zajistil, objednat, převézt, přivézt apod.
Navíc je Kira chodící encyklopedie, takže jsme načerpali i spousČÍSLO 11

ty nových poznatků snad ve všech
oblastech.
Takže, Gábinko, Mirku, Kiro,
Miloši, moc děkuji za podporu
v mých nápadech a už se těším na
další. A modří už vědí.
Taky děkuji za všechny gratulace, kterými jste mě zahrnuli. Bylo
to úžasné a motivující.

A nezapomeňte, zůsta ňte
v pohybu!
Milan
Pro milovníky čísel přidávám ještě
údaje z Garminu: celková vzdálenost
246 km, tempo 5:50 na km, nastoupáno 3012 m, průměrná TF 123, maximální TF 145, spáleno 18 283 kcal.

Odkazy:

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=H3MN3MiZnX0&t=4s
Oficiální stránky:
www.spartathlon.gr

STR O J Č AS U
Dnes vám přinášíme fotografii
z padesátých let, o které se v redakci objevily pochybnosti, zda
skutečně pochází z buštěhradského kostela. Co se týče identity osob, bohužel neznáme nikoho
z fotografie.
HeS, Led
Krátká informace ke kostelu.
Zdejší kostel byl k zámku přistavěn až v letech 1814–1816 jako náhrada za dosud užívanou starou hradní kapli svaté Máří Magdaleny, která
musela být stržena v r. 1812. Novou,
původně jen kapli, nechal postavit
tehdejší majitel zámku arcivévoda
Leopold II. Toskánský, na žádost
místních radních, aby věřící nemuseli docházet k bohoslužbám až do Lidic. Svatostánek byl zasvěcen Povýšení svatého kříže, jež je znázorněno
stropní malbou v kopuli. Její barokní
charakter vhodně doplňoval barokní
podobu zámku. Díky značnému přírůstku obyvatel způsobenému rozvojem průmyslu v regionu byla kaple
v roce 1896 rozšířena a kostel povýšen
na farní (už z příkazu císaře Františka Josefa I.). Přestavbou byl rozšířen
ještě jednou v následujících dvou letech, kdy došlo i k přemístění portálu nad vstup z jihu.
Na nedatované fotografii máme
zachyceného místního kněze s ministranty před oltářem, jejichž počet
ukazuje na zbožnost obyvatel té doby.
JP
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Jak

jsme zušlechťovali kapličku svatého

Někteří z vás vědí, že se mi hodně špatně chodí. A tak jsem přivolala pomoc na 4 kolech – a děvčata z městského úřadu mi nejen
přivezla klíče od kapličky, ale také mě odvezla ke kapličce do Prokopovy ulice.
A když už jsem měla na místě sebe, kanystry vody, kbelík a ostatní
potřeby na úklid, mohla jsem se dát
do práce. Když viděla paní Tučková
(dcera Jiřinky Týblové), jak nedosáhnu na horní skla dveří, přinesla stoličku po babičce a společnými
silami jsme to zvládli. Po dokončení úklidu pro prasklý pruh betonu
na podlaze nešly ale dveře zcela zavřít. Bylo to jak v pohádce o slepičce
a kohoutkovi. Na pomoc byl přivolán pan Veselý z technických služeb, mužskou silou to křídlo dveří
nazdvihl a problém byl odstraněn.

Prokopa

Tak závěr, kaplička je připravena pro důstojnou úctu všech
zemřelých. Pro zajímavost –

prý v tomto místě kdysi bylo morové pohřebiště.
Zdeňka Doležalová

Kaplička sv. Prokopa, foto HeS

O okně ze starých Lidic
Bylo úterý 9. června 1942 a můj
táta, mistr truhlář František Fous,
se dvěma učedníky (kteří se už těšili na prázdniny) pracoval jako
každý všední den v dílně, kterou
si pronajal po svém mistrovi Jindřichu Frajbišovi. Tato dílna se nacházela v čp. 121 v nynější ulici Oty
Pavla v Buštěhradě.
Během dopoledne do truhlářské
dílny za mým tátou přišel pan Václav Hanf s rozbitým křídlem od okna
z kuchyně. Pan Hanf bydlel s manželkou a třemi dětmi Lidicích v domě čp. 70. Byl to havíř a v Lidicích
zastával i funkci velitele dobrovolných hasičů. On přinesl tátovi okenní křídlo, které mělo mít tři tabulky, ale vše bylo rozbité, protože jim
okno vytrhl vítr. Pan Hanf požádal
tátu, jestli by mu okno opravil do
druhého dne, že má dnes na šachtě
28

Václav Hanf

noční směnu a že se bude zítra, to
znamená ve středu 10. června 1942,

vracet z práce, a tak by se mu hodilo při zpáteční cestě opravené okno
vyzvednout.
Táta se po jeho odchodu hned
pustil do opravy okna. Připravil
si veškeré potřebné věci, které potom napasoval, a pak nově zaklížil,
aby bylo okno druhý den připraveno k převzetí.
Když táta přišel ráno 10. června
do truhlářské dílny, už se od lidí dozvěděl, co se v Lidicích odehrává.
A tak se stalo, že mu v dílně opravené
okno už zůstalo. Nezasklené okno si
na památku zavěsil na skobu ve zdi.
A nyní bych chtěl i já pokračovat dále v příběhu o lidickém okně.
Když už jsem byl větší kluk, často
jsem za tátou do dílny chodil a učil
se zatloukat hřebíky, řezat pilou,
hoblovat hoblíkem atd. Když tátovi v padesátých letech zrušili mísČÍSLO 11

Truhlářská dílna v Buštěhradě, foto archiv autora

to tovaryše, tak jsem mu často musel jako malý kluk něco přidržovat
při montáži nábytku. Nářadí v dílně jsem už dobře znal, i jsem věděl,
kde je uložené. Jen mi stále vrtalo
hlavou, proč má táta pověšené na
zdi starší a opravené křídlo z okna.
Jednoho dne táta to okno sundal, dal mi ho do ruky a vyprávěl
mi příběh, jak za ním přišel v úterý 9. června 1942 kamarád Václav
Hanf ze starých Lidic a požádal ho,
aby mu okno opravil, že si ho druhý den, což bylo ve středu 10. června
1942, vyzvedne. Táta okno opravil,
ale pana Hanfa v Lidicích 10. června němečtí nacisté zastřelili.
Když jsme se v roce 1972 do Lidic přistěhovali, okno jsme přivezli
s sebou. Měli jsme ho pak pověšené
na zdi v garáži. V domku po lidické ženě Marii Hanzlíkové jsem našel při úklidu půdy korespondenční lístky z koncentračního tábora
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Ravensbrück. Vedoucí Památníku
Lidice byla tehdy paní Martínková, a ta si ráda korespondenční lístky z koncentráku vzala do muzea
a měla také zájem o okno od Hanfů. Ale z nedostatku místa v depozitáři slíbila, že si ho vezme později.
V té době bývalý švagr, aniž by
se mého táty zeptal, odstranil v garáži vše, co bylo ze dřeva, a pak na
ohništi všechno spálil. Takže okno,
které by bývalo shořelo v roce 1942
ve starých Lidicích, tak nakonec shořelo v roce 1975 v Lidicích nových.
Pamatuji si, jak jsem někdy v roce 1976 potkal v ulici Marzabottské paní Annu Karáskovou, která
se za svobodna jmenovala Hanfová.
(Ona, její sestra Marie a bratr Václav se jako lidické děti zachránily.)
Když jsem jí vyprávěl příběh o oknu, jak její táta přinesl rozbité okno
do dílny v úterý 9. června 1942 mému tátovi, tak si vzpomněla, že se

jim to okno v kuchyni rozbilo. Vítr ho prý vytrhl z pantů. Já jsem jí
podobu tohoto okenního křídla namaloval kamínkem z opuky na asfaltovou ulici a ona mi potvrdila, že
taková okna doma měli. Řekla mi,
i kde bydleli, bylo to poblíž silnice ze
Hřebče do Makotřas, i že tam bydleli s manželi Frejovými i Emilkou
Frejovou, a ta se také jako lidické dítě zachránila.
Nemám dnes ani žádnou fotografii tohoto okna, v té době nebyly digitální foťáky a mě nenapadlo,
že když nám okno doma přečkalo
tolik roků, tak že už nevydrží do té
doby, než se mi ho podaří předat
do lidického muzea jako artefakt.
Zůstal mi ve vzpomínce na mého tátu už jenom tento příběh, který jsem dnes prvně sepsal a vám i na
FB do skupiny Buštěhrádek poslal.
Zdeněk Fous
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Odpadkový koš z hrobu
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Správně uklizeno za hrobem

Nepořádek za hroby

4x foto k článku Informace k provozu hřbitova na straně 9. Foto Jaroslava Hanáková Holeyšovská
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