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S LOVO  R E DA KC E

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

Milé čtenářky a čtenáři,
nastalo období nedočkavého dětské-
ho dobývání se do okének advent-
ních kalendářů a možná i vy s po-
dobnou zvědavostí otvíráte poslední 
letošní číslo Buštěhradského zpravo-
daje a hledáte něco jiného, než čím 
nás sytí sociální sítě. Život města se 
nezastavil a věci se ději. Venku sice 

nezuří sněhové bouře, nicméně co-
vid zas dělá vlny a snaží se nás maxi-
málně ochromit… Ale my se jen tak 
nedáváme! Přinejmenším v Buštěh-
radu. (Nejen) děti stále tvoří, kroni-
kář beseduje a Buštěhradské fórum 
výletí. Možná jsme oproti loňsku 
o něco otrlejší, ale věříme, že nikoliv 
lhostejnější, jak napovídají příspěv-

ky o potravinové pomoci a tradiční 
sbírce pro broumovskou diakonii či 
ochota mnohých přispět vlastní ak-
tivitou k úspěchu halloweenské ko-
ledy. Jen tak dál sousedé!

Krásné a klidné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2022 hod-
ně spokojenosti a ještě více zdra-
ví Vám všem přeje Redakční rada!

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č.10/2021 ze 
dne 27. 10. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 10/2021 dne 27. 10. 2021 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu p Jakuba Pláška 
a p. Magdu Kindlovou, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2 
Zápis ze zasedání č. 09/2021 ze dne 
29. 9. 2021
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 10/2021
Usnesením č. 5 
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Usnesením č. 6 
Obecně závaznou vyhlášku města 

Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného po-
řádku na veřejných prostranstvích, 
kterou se reguluje používání zábav-
ní pyrotechniky
Usnesením č. 7 
Smlouvu o dílo mezi městem Buš-
těhrad a spol ALBET Stavební, s.r.o. 
– oprava havarijního stavu dešťo-
vé kanalizace – etapa C části infra-
struktury IS Buštěhrad, za celkovou 
cenu 497 186 Kč bez DPH
Usnesením č. 8 
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlou-
vě o dotaci/příspěvku na poskyto-
vání sociální služby za rok 2021 
mezi Středočeským krajem a DPS 
Buštěhrad
Usnesením č. 9 
Pronájem části pozemku parc.  

č. 2322, k. ú. Buštěhrad, ve vlastnic-
tví města Buštěhrad, o výměře cca 
100 m2 společnosti UNIMOSER-
VIS s.r.o., za částku 6 000 Kč/ročně
Usnesením č. 10 
Odložení projednání bodu č. 10
Usnesením č. 11 
Odložení projednání bodu č. 11
Usnesením č. 12 
Uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Buštěhrad a spol. GasNet, 
s.r.o., zastoupené na základě pl-
né moci společností GasNet Služ-
by, s.r.o., jedná se o pozemek parc.  
č. 2396 a 2410, k. ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 13 
Žádost ZUŠ Buštěhrad o rozšíření 
doplňkové činnosti, a to pronajímání 
keramické pece Rohde KE 1501, vý-
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Potravinová pomoc, ilustrační foto

še úplaty je stanovena 200 Kč/výpal
Usnesením č. 14 
Podání žádosti o dotaci z MK ČR 
„Veřejné informační služby kniho-
ven pro rok 2022“, podprogram č. 3 
– pořízení počítačů a další techniky 
pro knihovnu, a zároveň schvaluje 
nutnou spoluúčast města dle pod-
mínek programu.
Usnesením č. 15 
Podání žádosti o dotaci z programu 

MK ČR „Vydávání neperiodických 
publikací pro rok 2022“ – vydání pů-
vodních textů RNDr. Karla Žebery, 
DrSc., název projektu – Buštěhrad 
v dávnověku a jiná vyprávění. Zá-
roveň schvaluje nutnou spoluúčast 
města dle podmínek programu
Usnesením č. 16 
Vyvěšení záměru na pronájem hro-
bového místa D-I-27/H2 na pohře-
bišti Buštěhrad. Dvojhrob o rozmě-

rech 2,5 m x 2,1 m, celkem 5,25 m2

Usnesením č. 17 
Žádost spolku SČR z.s., MO Buště- 
hrad, na změnu výše finančních pro-
středků v jednotlivých položkách 
dotace přidělené pro rok 2021
 
Bere na vědomí:
Bod. č. 4 
Informaci o kontrole usnesení

novinka pro oBčany: potravinová pomoc v BUštěhradě

Nedostatek financí řeší stále ví-
ce domácností. Tím spíš v době ko-
ronakrize a po jejím skončení. Lidé 
často nemají ani na tak základní věc, 
jako je jídlo. Právě to jim pomáhá ře-
šit banka, ta potravinová. Jak funguje 
a komu pravidelným přísunem balíč-
ků s potravinami pomůže?

Bojují proti plýtvání potravinami 
a zároveň nasytí ty, kteří nemají pe-
níze na jídlo. To je hlavní poslání po-
travinových bank, kterých je v České 
republice 15. Shromažďují potraviny, 
skladují je a následně rozdělují huma-
nitárním nebo charitativním organi-
zacím, které poskytují potravinovou 
pomoc potřebným lidem. Standard-
ně tak potravinové banky neposky-
tují potraviny přímo osobám v nou-
zi, ale dělají to pomocí odběratelských 
organizací.

Přestože Česko patří k  zemím 
s nejnižším podílem osob ohrožených 
sociálním vyloučením, stále u nás ži-
je zhruba 1,5 milionu občanů na hra-
nici chudoby nebo pod ní.

Banky jsou sklady potravin, nikoli 
poskytovatelé sociálních služeb. Jako 
takovým jim tedy nepřísluší hodno-
tit, kdo je v nouzi a kdo nikoli. 

Každá potravinová banka to dělá 
svým způsobem. Potravinovou po-
moc většinou vydávají pouze pro-
střednictvím spolupracující neziskové 
organizace, která pak balíčky přeroz-
děluje potřebným lidem na základě 

doporučení. Ať už od sociálky, úřa-
du práce, OSPODu, nebo nějaké ne-
ziskové organizace. Stačí jediná věta: 
Doporučuji potravinovou pomoc. Je 
to proto, aby nikdo nemohl pomoci 
zneužívat. Každý pak má nárok na 
balíček o velikosti krabice od baná-
nů. V době koronakrize navštěvují 
potravinové banky i starostové a další 
představitelé obcí, aby dopravili po-
travinové balíčky k potřebným lidem 
přímo do jejich bydliště.

Ve spolupráci s Potravinovou ban-
kou Džbánsko, z.s., se nám podařilo 
zajistit potravinou pomoc pro obča-
ny Buštěhradu, kteří se ocitli v tíži-
vé životní situaci. Díky poskytnuté 
potravinové pomoci mohou příjem-
ci ušetřené finance použít na uhra-
zení jiných potřeb. V pondělí 25. 10. 
2021 jsme uskutečnili druhý výdej 
potravinové pomoci celkem pěti kli-

entům. Jednalo se o osoby a domác-
nosti, které nemají dostatek financí 
na základní životní potřeby, rodiny 
ve finanční tísni, rodiče samoživitele 
a seniory s nízkými příjmy. Jelikož se 
jedná o novinku, připravujeme pravi-
dla výdeje potravin. Zdroje potravi-
nové pomoci se snižují, naopak pří-
jemci potravinové pomoci přibývají 
a ne vždy vidíme snahu rodiny svo-
ji situaci měnit. Rozhodli jsme se při 
výdeji potravinové pomoci zohledňo-
vat nejen sociální situaci příjemce, ale 
také jeho snahu svoji situaci změnit.

Pokud se domníváte, že by tato po-
moc pomohla i vám, neváhejte nás 
kontaktovat.

Více informací na e-mailu:  
hanakova@mestobustehrad.cz nebo 
na tel. čísle 725 515 340.

Jsme s vámi, buďte s námi.
Jaroslava Hanáková Holeyšovská
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Zdenka Doležalová zavalená, foto H. Blesková

Vrbové chýše v Ořešíně, foto R. Ježková

podzimní sBírka pro diakonii na zámkU

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem, kdo se zúčastnili Sbír-
ky pro Diakonii Broumov, která se 
konala 5. a 6. listopadu 2021. Oble-
čení, nádobí, knih, hraček a dalších 
věcí se v přízemí zámku sešlo opět 
velké množství. Diakonie Broumov 
je z větší části rozdělí potřebným do 
azylových domů a lidem z dalších 
zařízení. Některé zbylé textilie pro-
mění jejich zaměstnanci např. na ba-
revné koberečky. Vše tedy bude po-
třebnými využito.

Sbírku tradičně v Buštěhradě po-
řádá Místní organizace Českého čer-
veného kříže. Největší zásluhu na 
akci má samozřejmě naše milá před-
sedkyně Zdeňka Doležalová. Moh-
li jste ji tu vidět, jak trpělivě všem 
vysvětluje, že pytle i krabice mu-
sí být převázané, aby se z nich vě-
ci při nakládání do nákladního au-
ta Diakonie nevysypávaly. Už teď se 
nás ptají ti, kdo termín sbírky pro-
pásli, kdy bude ta příští. Vězte tedy, 
že s dostatečným předstihem zve-

řejníme termín příští jarní sbírky.  
Upozornění na ni najdete ve zpra-
vodaji, i ve vývěskách města. Tak, 
abyste mohli včas vyřadit a zabalit 
pro vás nepotřebné věci, které ještě 
někomu poslouží. 

Ráda tlumočím i poděkování zá-
stupců sociálního družstva Diako-
nie Broumov všem zúčastněným 
i pořadatelům.

ZV

A K T UA L I T Y

• Začíná akce „Revitalizace zele-
ně v intravilánu města“. V rámci re-
alizace dojde k odstranění, ošetře-
ní a výsadbě dřevin a keřů, včetně 
dvouleté následné péče. První loka-
litou je okolí ZUŠ (parčík mezi ZUŠ 
a bytovkou), kde bude nově upravena 
a vysazena zeleň, zřízen altán a nový 
mobiliář. Druhou lokalitou je oko-
lí Dolního rybníka, Náměstí a část 
Prokopovy ulice. Zde bude rovněž 
vysazena nová zeleň a upravena stá-
vající, doplněná mlatová a šlapáková 
cesta u rybníka a mobiliář. V oko-
lí kapličky bude zkultivována zeleň 
na terasovité úpravě v horní části 
Náměstí – vysázeny nové stromy, 
keře i trvalky – a doplněn mobiliář. 
Také u parkoviště před Sportcen-
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trem budou vysazeny nové stromy. 
Zhotovitel si převzal staveniště a již 
v listopadu začali s odbornými ar-
boristickými pracemi zahrnujícími 
nutná kácení a zdravotní prořezy. 
Terénní práce pak budou provádět 
od února a sázení na jaře. Kácení 
je MěÚ náležitě povoleno. Ke káce-
ní je určeno několik dřevin, které 
jsou buď ve špatném stavu (krouce-
né vrbičky u stavidla), nebo úplně 
nevhodné (túje před bývalými Pa-
mátkami Buštěhrad), nálety, nebo se 
nějak utiskují, vrůstají do sebe apod. 
Stromy jsme prošli jeden po druhém 
a dali jsme si opravdu záležet, aby-
chom neodstranili nic zbytečně (tak-
že tam například zůstane vrba, kte-
rá leží ve vodě, nebo proschlý akát 
v koutě u stavidla, protože jsou to 
stromy pro dané místo charakteris-
tické). U velkých vrb a topolů pro-
běhne jen zdravotní prořez. Na jaře 
pak proběhne sázení nových dřevin 
a další úpravy. Jednotlivé výkresy si 
můžete prohlédnout na našem webu 
v sekci Projekty v realizaci.

• Výsadbou vrbových chýší na 
Ořešíně pro letošek skončila akce 
„Revitalizace zeleně v extravilánu 
města“ – na jaře ještě bude zhotovitel 
dosívat trávníky a vyměňovat stro-
my, které se neujaly, a ve smlouvě má 
dvouletou následnou péči.

• Dokončuje se vodovod v místní 
části Bouchalka, který realizují vo-
dárny Kladno Mělník ve spoluprá-
ci s městem Buštěhrad. Buštěhrad se 
podílí cca 60 procenty, částkou 5,327 
mil., vodárny částkou 3,327 mil. Kč.

• Firma Salamánek Stavby, s. r. o., 
opravuje zřícený taras v Prokopově 
ulici. Část realizuje letos, a dle poča-
sí pak bude opět pokračovat na jaře.

• Firma Salamánek Stavby,  
s. r. o., si také od města pronajala po-
zemky nad bývalými pivovarskými 
sklepy (do doby, než se nám podaří 
získat dotaci na úpravu těchto ploch 
a sklepů, by byly plochy nevyužité). 
Firma Salamánek tyto plochy ukli-

dí, vyřeže nálety a celkově se postará 
o to, abychom se zbavili nepořádku 
a nezvaných návštěvníků. Bude tam 
umístěna i stálá ostraha.

• Nové asfaltové povrchy komu-
nikací U Cihelny a Bezručova se na-
konec začnou z důvodu vytíženos-
ti dodavatele realizovat až na jaře.

• Naše Technické služby se již po-
stupně stěhují do prostor v letos no-

vě zakoupeném statku č. p. 93 na 
Náměstí – prostory si upravují své-
pomocí. Tím pádem budeme moci 
hasičům předat hasičárnu.

• V letošním roce se nám poda-
řilo zřídit přípojku vody a elektřiny 
na naše sběrné místo a pořídit tam 
buňku, takže obsluha tam má ko-
nečně pohodlné zázemí.

DJ

Oprava tarasu v Prokopově ulici, foto JP
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Titulní strana brožurky Titulní strana přílohy z publikace  
o Buštěhradě z r. 1947

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Po mírném rozvolnění protiepi-
demických opatření jsme mohli ve 
dnech 14. 10., 21. 10. a 3. 11. 2021 
opět, téměř po roce a půl, uskuteč-
nit Vítání občánků v Buštěhradě. 
V těchto termínech se nám podařilo 
přivítat část občánků, kteří už jsou 

trochu odrostlejší, ale jsme rádi, že 
přišli spolu se svými nejbližšími do 
naší obřadní síně.

Přivítali jsme 11 občánků naro-
zených v r. 2019 a 2020: Magdalé-
nu, Simeona, Kateřinu, Julii, Luká-
še, Tomáše, Daniela, Tadeáše, Elišku, 

Lilien a Ellu. Dětem přejeme, aby 
šťastně vykročily do života, který je 
teprve čeká, a uprostřed svých nej-
bližších prožily hezké, klidné a po-
hodové dětství.

Jana Zemanová, matrikářka

I N FO K É N KO

oBchod a živnosti města BUštěhradU

Do rukou se vám spolu s tímto 
novým zpravodajem dostává i bro-
žurka řemeslníků.

Nápad vydat tuto brožuru se sou-
pisem firem a živností v našem měs-
tě přišel postupně. Často k nám do 
Infocentra volali občané s žádos-
tí o kontakt na řemeslníka toho či 
onoho. Jednou to byl instalatér kvů-
li bojleru, jindy zase zámečník kvů-
li zabouchnutým dveřím od bytu. 
Kolegyně Veronika dostala nápad, 
jak více propojit přímo nabídku 
s poptávkou, a založila FB skupinu:  
Buštěhrad a okolí – nabídka služeb, 
produktů a sousedská výpomoc. Ta-
to skupina má sloužit jako nabídka 
služeb, produktů nebo výrobků. Dá-
le i v případě, že akutně potřebuje-
te půjčit žebřík od někoho a nikoho 
vlastně ani neznáte. Jenže Facebook 
nemá každý z našich občanů, ale BZ 
dostává do schránky každý, tak při-
šel nápad s tištěnou brožurou, doda-
nou do každé domácnosti. Během 
covidového období jsme měli za-
vřeno a spolu s kolegyněmi Helčou, 
Zuzkou a Verčou jsme začaly praco-
vat také na této brožuře. Vyrobil se 
leták, který byl ve vývěskách města, 
dále jsme výzvu otiskli v BZ, rozesí-
laly e-mailem, mobilním rozhlasem 
a zveřejnily na webu města a vyzý-

valy zájemce o zápis zdarma do té-
to brožury. Také jsme kontaktovaly 
firmy, které jsou zapsány v zápisech 
firem na webu města: www.mesto-
bustehrad.cz/nas-bustehrad/firmy/. 
Nabídky nám nosili lidé jako vizit-
ku, nebo nám ji napsali na papírek 
na ulici, někdy poslali formou SMS 
a také nám začaly chodit e-maily. 
Některé firmy jsme odmítly, např. 
nabídka nonstop zámečníka nabíze-
jící služby jen ve Zlíně. I takové na-
bídky chodily. Jiné měly i stránkové 
texty, doplněné logem a fotografie-
mi. Zkrácení textů a upozornění, že 

zápis je bez tištěných fotografií a lo-
ga, jsme řešily přímo s firmou. Ostat-
ní jsme musely někdy zkracovat, jin-
dy jsme zájemci musely zavolat kvůli 
doplnění některých informací. By-
la to příjemná práce, kdy v každém 
dalším e-mailu jsme získávaly vět-
ší představu o nabídkách v našem 
městě. Myslely jsme ale, že budeme 
mít soupis ještě větší nabídky firem 
a živností, a proto jsme daly nako-
nec prostor i nabídkám z nejbližší-
ho okolí. Bohužel některé firmy či 
živnostníci nabídku zápisu odmítli 
a my to samozřejmě respektujeme. 

OBCHOD A ŽIVNOSTI 

MĚSTA 
BUŠTĚHRAD

a okolí
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Titulní strana kalendáře Buštěhradu 2022 Další ukázka z kalendáře

Nadpis „Obchod a živnosti města 
Buštěhradu a okolí“ byl inspirován 
publikací z prosince roku 1947, která 
vyšla jako příloha monografie vyda-
né k 450 letům výročí založení měs-
ta. Pro podklad byl vybrán námět 
malby panorama našeho města od 
Milana Jaroše z interiéru nyní ne-
provozované restaurace Hotel Buš-
těhrad. Doufáme, že se vám tato bro-
žura bude líbit a že pro mnohé naše 

nové občany bude inspirací k vyu-
žití služeb a nabídek v našem městě.

Pro podnikatele, živnostníky 
a firmy:

V případě zájmu o zápis v dalším 
ročníku kontaktujte pracovnice In-
focentra na e-mail: infocentrum@
mestobustehrad.cz.

Další forma propagace vaší firmy 
je možná na webu města v zápisu fi-

rem, viz odkaz: www.mestobuste-
hrad.cz/nas-bustehrad/firmy/.

Můžete zadat tištěnou reklamu 
v našem Buštěhradském zpravoda-
ji v čb i barevné verzi. Ceník najde-
te na: www.mestobustehrad.cz/docs/
files/zpravodaj/bustehradsky-zpravo-
daj-statut.pdf 

a pro zadání reklamy kontaktuj-
te redakční radu na e-mailu: zpra-
vodaj@mestobustehrad.cz.

BUštěhrad pod roUškoU tmy 2022
Upozorňujeme, že v Infocentru Buštěhrad bude ke koupi nástěnný kalendář vel. A3 na rok 2022 s názvem  
„Buštěhrad pod rouškou tmy“, který vznikl ve spolupráci se spolkem Fotografové Kladno z.s. za cenu 250 Kč.

Buštěhrad 2022
P O D  R O U Š K O U  T M Y Březen    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

K A L E N DÁ Ř  A KC Í  N A  M Ě S Í C  P R O S I N EC

4. 12. 2021 16:00–18:00
 ▶ Mikulášská v Buštěhradě, 
Vinotéka Sýpka, zámecký park 
(RC Pelíšek) 

11. 12. 2021 8:30–23:00
 ▶ Výlet na vánoční trhy: Mnichov 
(Buštěhradské fórum) 

15. 12. 2021 od 17:30
 ▶ Zasedání městského  
zastupitelstva, Zámecký sál 
(Město Buštěhrad)

16. 12. 2021 17:00–19:00
 ▶ Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Buštěhrad, (ZUŠ Buštěhrad, 
Buštěhradský sbor) 

22. 12. 2021 19:00–21:00
 ▶ Velký vánoční koncert ZUŠ 
Buštěhrad s Buštěhradským sbo-
rem, Sokolovna (ZUŠ Buštěhrad, 
Buštěhradský sbor)
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Návštěva ZŠ v DPS, foto Marianna Hauserová

Návštěva ZŠ v DPS, foto Marianna Hauserová

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

halloween v 1. a
Masky, kostýmy, strašidelné dortíč-

ky a vyzdobená třída zahájily náš stra-
šidelný den – Halloween. Vstoupit do 
temné třídy, kde svítilo několik svíček, 
na oknech viseli netopýři, se nám vů-
bec nechtělo, ale odvahu v sobě našel 

každý z nás a můžeme být rádi. 
Celé dopoledne nás doprovázela 

hudba, taneční hry, pracovní listy 
zaměřené na tento netradiční den, 
ve kterých jsme se dozvěděli důle-
žité informace.

Děkujeme rodičům za spoluprá-
ci, obzvláště za napečené laskomi-
ny, byla to mňamka. Už teď se ne-
můžeme dočkat další akce, která 
nás brzy čeká.

Kolektiv žáků 1. A, Míša a Marťa

Den v DPS 
Zhruba týden před návštěvou DPS 

jsme se ve škole sešli v kroužku a vy-
mysleli jsme aktivity, které bychom se 
seniory mohli dělat. Celý nápad vzni-
kl jako takový dárek ke dni seniorů, 
který je 1. 10.

Nejprve jsme museli zkontrolovat 
stav školních her. Jestli nejsou rozbité 
nebo jestli něco nechybí... Moje spo-
lužačka například dodělala k piškvor-
kám chybějící kříž z papíru.

Uplynulo pár dní a nastala stře-
da 29. 9. Nejprve jsme přišli do ško-
ly a celá třída se otestovala, abychom 
seniory nenakazili covidem-19. Ná-
sledně jsme si připomněli skupinky, 
do kterých jsme se rozdělili už týden 
před návštěvou DPS. Potom jsme vy-
razili. Když jsme dorazili na místo, 
přivítala nás paní ředitelka DPS. Od-
ložili jsme si věci, každá skupinka si 

vzala svoji aktivitu a naše paní uči-
telka dala seniorům svíčku, kterou 
sama vyrobila. Já jsem byla ve sku-

pině (dvojici) s Monikou Udržalovou 
a s jednou babičkou jsme vybarvova-
li mandaly a pak jsme hráli Člověče 
nezlob se. Ta babička se jmenovala 
Hanka a měla vždycky radost, když 
nás mohla vyhodit. Aktivity, které 
jsme dělali, byly například piškvor-
ky, mandaly, sudoku, hlavolamy atd.

Jedna skupinka byla dokonce s jed-
nou babičkou venku.

Když jsme se loučili, tak nám ta ba-
bička, se kterou jsme hráli, dala obě-
ma (mně a Monice) pusu!

Když jsme se vrátili do školy, za-
čali jsme si povídat o návštěvě v DPS. 
Moje pocity jsou takovéto: mně se to 
líbilo a užila jsem si to a myslím, že 
senioři si to také užili. Doufám, že 
tam ještě někdy půjdeme!

Zapsala Ája Dostálová, 5.B
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Konverzace v AJ 7B and 7C, foto Mathew Booth

Děti při malování, ZUŠ výtvarný obor, foto G. Fleischmannová

english conversation class 7B  and 7c  

Základní škola a Mateřská ško-
la Oty Pavla - Buštěhrad.

Remembrance Day Thursday 
11th November 2021.

During English Conversation 
class on Thursday 11th Novem-
ber students from 7B and 7C   Zá-
kladní škola a  Mateřská škola 
Oty Pavla - Buštěhrad participa-
ted in a Remembrance Day acti-
vity. As a result of the class, stu-
dents learned about the meaning 
of Remembrance Day,  the diffe-
rent names used for Remembran-
ce Day worldwide and symbols of 
Remembrance Day. In addition, 
the students visited  Buštěhrad 
Remembrance Memorial and lit 
a candle to honour all armed for-
ces members who have died in the 
line of duty.

Mathew Booth

EC H O  Z U Š
Naše škola má za sebou poměrně 

pestrý a na aktivity bohatý podzim.
Ve čtvrtek 21. října se konal náš 

zahajovací koncert na buštěhrad-
ském zámku. Před plným sálem 
se v živě vysílaném streamu pro-
střednictvím YouTube kanálu před-
stavilo 15 žáků hudebního oboru. 
Záznam tohoto koncertu, jakož 
i ostatních, najdete na našem webu 
www.zusbustehrad.cz v sekci KON-
CERTNÍ SÍŇ. 

Byli jsme osloveni T. J. Sokol  
Buštěhrad, abychom výtvarně upra-
vili vrata zdejší sokolovny. 

Žáci výtvarného oboru na vra-
tech pracovali v průběhu minulých 
týdnů a vytvořili zde velkoformá-
tové malby se sportovní tematikou 
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Sněm AV JSDH, foto Asociace dobrovolných záchranářů ČR

Kapela The Rox při svém prvním vystoupení, foto M. Fila

(volejbal, tenis, fotbal, bojové spor-
ty). Nyní jsou tyto práce zastaveny 
kvůli chladnému podzimnímu po-
časí a nedostatku přirozeného den-
ního světla. Dokončení se plánuje 
na jaře 2022.

Výtvarný obor také dokončuje 
přípravu kalendářů na příští rok. Po 
milých ohlasech z loňska jsme se roz-
hodli na tuto akci navázat a založit 
novou tradici. Kalendáře bychom rá-
di vydávali každý rok. Všechny po-
užité obrázky byly pečlivě vybrány 
dětmi samotnými pod vedením naší 
paní učitelky Galiny Fleischmanno-
vé tak, aby se zde prezentoval každý 
současný žák výtvarného oboru. Ka-
lendáře budou pro veřejnost dostup-
né v průběhu prosince v Infocentru 
na zámku za dobrovolnou částku. 

Ve čtvrtek 11. listopadu se konal 
další koncert, na kterém debutovala 
naše nová školní bigbeatová kapela 
THE ROX ve složení Jan Javorček – 
klávesy, Marian Fila – baskytara, Vít 
Masopust – saxofon, Matyáš Müller 
– bicí a zpěvačky Rozárie Kuchařo-
vá a Sára Dudková. Umělecké vede-

ní kapely si vzali na starost Martin 
Fila s Marcelem Javorčekem. Reper-
toár kapely je založen na rockovém 
žánru typu The Doors, Beatles apod. 

Naši žáci také pravidelně vystu-
pují při různých slavnostních akcích 
v okolních obcích. Během listopadu 
jsme koncertovali na vítání občánků 
v Brandýsku, při rozsvícení vánoč-
ních stromů v Hostouni a ve Cvrčo-
vicích. V Buštěhradě chystáme kro-

mě rozsvícení vánočního stromu 
řadu třídních koncertů pedagogů 
hudebního oboru, a také Velký vá-
noční koncert s Buštěhradským pě-
veckým sborem, který se bude ko-
nat ve středu 22. prosince od 19:00 
v Sokolovně. Výtvarný obor zde vy-
staví nejnovější práce. Máme se na 
co těšit...

Marcela Zilvarová

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

sněm av Jsdh na BUštěhradském zámkU 
6. 11. 2021 se na buštěhradském 

zámku konal pod záštitou města 
Buštěhrad a JSDH Buštěhrad sněm 
AV JSDH.

AV JSDH (Asociace velite-
lů JSDH) je organizace, která za-
střešuje tzv. výjezdové jednotky 
dobrovolných hasičů, metodicky 
pomáhá velitelům JSDH a je part-
nerem pro jednání se státní a ve-
řejnou správou a pro Hasičský zá-
chranný sbor.

Setkání na buštěhradském zám-
ku se zúčastnilo cca 50 velitelů jed-
notek a partnerů AV JSDH. Zúčast-
nili se také zástupci GŘ HZS. Na 
programu bylo hlavně zhodnocení 

činnosti a hospodaření AV JSDH 
za rok 2021 a plány na rok 2022. 

Jedním z partnerů AV JSDH, kte-
ří se na sněmu před-
stavili, byla Asociace 
dobrovolných záchra-
nářů ČR, které na-
ši čtenáři dobře znají 
z  červnového odpo-
ledne s IZS v Buště-
hradě, kde předvedli 
výbornou dynamic-
kou ukázku vyproš-
tění osoby z  vraku 
automobilu.

JSDH Buštěhrad dě-
kuje městu za poskyt-

nutí prostor pro setkání a restau-
rantu u Bečvářů za zapůjčení stolů.

Led
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Účastníci výletu, foto J. Janouškovec st.

z pernšteJna do valtic

Výlet na Pernštejn 15. října 
s ukončením ve Valticích, spoje-
ný s návštěvou vinného sklípku, se 
celkem vydařil. Výlet organizoval 
spolek Buštěhradské fórum. Hrad 
dopoledne patřil jen skupině z Buš-
těhradu, což mělo zvláštní atmosfé-
ru. Zajímavý interiér památky zabral 
při prohlídce 80 minut. Našlapalo se 
poměrně hodně schodů. Přesto byla 
zhlédnutá jen asi polovina prostor. 

Cestou do Brna na oběd jsme se 
ještě krátce zastavili na gotické pa-
mátce, v klášteru Porta coeli (Brá-
na nebes) v Tišnově. Krásný vstupní 
portál do kostela je opravdu v na-
šich zemích ojedinělý a stojí za to 

jej zhlédnout. Při výjezdu z Brna 
vznikla otázka, zda zácpy zde jsou 
větší nebo menší než v Praze. Au-
tobus se vymotával z metropole po-
měrně dlouho.

Valtice upoutaly množstvím 
svých sklípků, vinohrady a téměř 
lázeňskou atmosférou. Návštěva 
vinného sklípku má své kouzlo. Při 
dobrém víně se dobře zpívá a směje. 
V sobotu dopoledne byl pak čas na 
prohlídku obce. Někteří zvolili ná-
vštěvu zámku, jiní procházeli park 
a bylinnou zahradu, další zkusili po-
moc při sklizni vinných hroznů na 
vinici a většina využila čas k náku-
pu vína a speciálně burčáku. 

Pro Buštěhradské fórum byla ná-
vštěva vinného sklípku premiérou, 
která dopadla dobře. Uvidíme, zda 
se do budoucna zopakuje. 

Ing. Jiří Janouškovec
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Křeslo pro kronikáře, foto HeS

Křeslo pro kronikáře, foto V. Helísek

křeslo pro kronikáře – Jak doBře znáte naši velkovévodkyni 
ToSkánSkou?

11. 11. jsme opět měli v zaplně-
ném zámeckém sále příležitost po-
slechnout si přednášku našeho pana 
kronikáře Jardy Pergla. A to niko-
liv jen tak ledajakou přednášku, ale 
přednášku o Anně Marii Františ-
ce, velkovévodkyni Toskánské, jed-
né z nejvýznamnějších, nejaktiv-
nějších a nejbohatších žen barokní 
doby v Českých zemích, která sho-
dou okolností vlastnila buštěhradské 
panství a začala stavět náš zámek. 
Přednášku si od pana kronikáře ob-
jednali pořadatelé setkání v zámku 
v Zákupech, jmenovitě JUDr. Jan 
Malíř, PhD., a zákupský děkan R.D. 
Mgr. Grzegorz Wolanski. Jarda s ní 
v loňském roce vystoupil na konfe-
renci „Anna Marie Františka Sasko-
-Lauenburská a její rod: mezi Čecha-
mi a Evropou“, a nyní v Buštěhradě 
si ji zopakoval, abychom nepřišli 
o nic z nejnovějších historických po-
znatků. Při výčtu významných pan-

ství vlastněných vévodkyní, mnoha 
jejích stavebních počinů a nádher-
ných staveb, které vystavěla či ne-
chala upravit (zámky Ploskovice, 
Zákupy), nás může jedině mrzet, že 

Buštěhrad byl pro ni jen takovým 
„zámečkem na přespání“ při cestě 
do Prahy, a nevěnovala mu více po-
zornosti a financí. 

DJ
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C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

halloween 2021 v BUštěhradě

 Milí přátelé a sousedé, 
jsem moc ráda, že vás můžu i tou-
to cestou oslovit a vyjádřit vám dí-
ky za obrovskou účast na oslavě 
Halloweenu. 

Sice jsme Halloween na Buštěhradě 
slavili teprve druhým rokem, ale díky 
vašemu nadšení, nasazení a přípravě 
by si leckdo zvenčí mohl myslet, že 
jsme republikoví mistři Halloweenu. 

V roce 2020 motivací pro organi-
zaci tohoto svátku byla společenská 
potřeba se prostě sejít, nadchnout dě-
ti, zablbnout si, pobavit se. Zároveň 
jsem chtěla v prvním roce pandemie 
nám všem připomenout, že stále žije-
me v pospolitosti, sousedství, přátel-
ství a že i přes mnohé rozpory a od-
lišné názory jsme tady a teď spolu.

Tak jsem to riskla a i přes některé 
komentáře, že Halloween není čes-

kým svátkem, jsem první ročník na-
vrhla a s pomocí přátel a sousedů zor-
ganizovala. A podařilo se! 

Jestliže loni bylo kolem 300 aktiv-

ních účastníků, letos již kolem 700. 
Lidé přijeli i z okolí, na FB stránkách 
se hlásili lidé z Kladna, Hřebče, Ste-
helčevse. Zájem byl obrovský.

Ostatně, věděli jste, že už v roce 
1889 národopisec Čeněk Zíbrt uvá-
děl tradici dlabání obličejů do řepy 
a vystavování takzvaného bubáka do 
oken a světnic?

On ten Halloween není cizím 
svátkem, podívejme se trošku do 
historie: 

V dušičkový čas byli lidé už od 
středověku nabádáni i  ze strany 
církve ke štědrosti. „Housky, peči-
vo zvláštní podoby nebo chleba roz-
dávají se na venkově dodnes, kdož 
do kostela jdou, žebrákům a chu-
dým, před kostelem nebo hřbitově 
stojícím,“ píše Zíbrt. Úplnou dět-
skou koledu, kdy nejmladší gene-
race chodí od domu k domu a žádá 
se po selce něco k snědku, pak na 
Svátek všech svatých popisuje au-
tor Karel Procházka roku 1910 v ti-
tulu Lid český s hlediska prostoná-
rodně-náboženského. „Na Všechny 
svaté v některých krajích hospodyně 
pékávají rohlíky a chudší děti ze vsi 
chodívají ráno do statků, kdež po-
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Halloween 2021 v Buštěhradu, foto Monika Žitníková

modlivše nebo zazpívavše žádají na 
hospodyni rohlíků,“ stojí ve spise. 

K dušičkovému času na někte-
rých místech země patřila i zvlášt-
ní světelná výzdoba, i když se neu-
misťovala do zahrad ani chalup. Na 
Valašsku se zdobily hroby a v tomto 
případě to nebyly jen věnce a květi-
ny, ale zvláštní svítící papírové po-
mníčky. Na papír, zpravidla barevný, 
se vyřezávaly obrazce nebo příhod-
né nápisy, které prosvítila svíčka.

A podle etnologa Václava Hola-
se není možné Halloween považo-
vat za čistě komerční svátek. „Není 
to samozřejmě domácí tradice, jed-
ná se o populární kulturu. Nicmé-
ně nemůžeme Halloweenu upřít, že 
odráží čas, kdy se lidé tradičně ob-
raceli ke svým předkům, zemřelým 
a vyrovnávali se sami s pomíjivos-
tí života a smrtí,“ popisuje etnolog.

Pokud jste se někde v tomto našli 
nebo jste si Halloween s dětmi prostě 
jen dobře užili, jsem ráda. 

Jsem ráda, že jste věnovali svůj čas 
vymýšlení a přípravě masek (a nejen 
pro děti, jak je vidět na fotkách), že 
jste nachystali domy (bylo jich více 
než 40), že se i místní podniky zapo-
jily s výzdobou a programem. 

Jsem ráda, že jste mysleli na druhé. 
Jsem ráda, že se stále můžem spolu 
sejít, zasmát se a pobavit. Avotom-
toje. Tak za rok zase!

 Marcela A. Daherová
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fotoreportáže

Procházka VMS ke sv. Jánu, foto JP

Beseda L. Kellera, foto JP

Vernisáž výstavy obrazů: Intimita krajiny v obrazech, foto JP

V pátek 22.10. se v zámeckém sále uskutečnila výuka řeckých tanců 
chasapiko a sirtaki pod vedením PhDr. Mileny Přikrylové. Tato akce 
se pravidelně opakuje a její organizaci má na starosti paní D. Čermá-
ková z městské knihovny. Budeme se těšit na vás opět příště, 
foto H. Blesková

ST R O J  Č A S U

Dnes se vracíme k fotografii z minulého čísla BZ za-
chycující faráře a ministranty v buštěhradském kostele. 
Díky e-mailu pana Hausnera, který přišel do redakce, 
a díky našemu kronikáři J. Perglovi známe tato jména: 
1: ?,    2: Jeřábek?,    3: Kváča,    4: Jeřábek?,  5: Piskáček, 
6: Schmalz M,   7: Kozička,   8: Záruba ml.,   9: Chrastil,   
10: Schmalz, 11: Kroupa,  12: farář Josef Dítě,   
13: Záruba st.

Jak vidíte, některé osoby by ještě potřebovaly upřesnit, 
ale i tak jsme rádi, kolik jmen jsme díky našim čtená-
řům a kronikáři doplnili do této fotografie.
Panu Hausnerovi a Jardovi Perglovi velice děkujeme.

Hes, Led
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Josef Rom
nar. 5.10.1897 v Buštěhradě, horník.
Byl synem horníka a po skončení školní do-
cházky věnoval se otcově zaměstnání.
Pracoval jako horník na dole Prago.
V Lidicích měl rodinný domek čp. 81
Ve svých 45 letech byl v Lidicích zastřelený 10. 
června 1942..

Kotmel Štěpán
nar. 7.4. 1904 v Lidicích čp. 8
sedlák, svobodný
ve svých 38 letech zastřelen v Lidicích 
10. června 1942

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

poděkování
Dobrý den. Chtěla bych touto 

cestou poděkovat zaměstnancům 
Měú Buštěhrad za velikou pomoc, 
ochotu a profesionální přístup při 
přestěhování mé maminky do DPS 
Buštěhrad. Ani jsem netušila, co 
vše je možné pro obyvatele zaji-

stit a  jak pomoci, když si člověk 
neví rady. Moje díky patří i všem 
zaměstnankyním DPS Buštěhrad 
v čele s paní ředitelkou. Děvča-
ta jsou vždy ochotná pomoci, vy-
řešit jakýkoliv problém a péče je 
naprosto nadstandardní. Touto 

cestou přeji všem krásné Vánoce, 
hlavně klid, pohodu a štěstí. Do 
roku 2022 pak pevné zdraví a tr-
pělivost, jakou máte i dnes. Ještě 
jednou velký dík.

                                               
Horešovská Helena

příBěh o neštěstí, které se stalo 10. června 1942 
velkÝm životním štěstím 

Můj táta František Fous se vyu-
čil v Buštěhradě u mistra truhlá-
ře Jindřicha Frajbiše. V roce 1928 
narukoval do Rumburku. Když se 
po dvou letech vrátil z vojny, pře-
mýšlel, kde by si založil živnost. 

Jeho vzdálený bratranec Jo-
sef Rom, který se přiženil do Li-
dic, mu poradil, aby si otevřel 
živnost v Lidicích, protože tam 
žádný truhlář nebyl. Táta si na-
šel u sedláka Václava Rákose v čp. 
24 nájem stodoly a zde si založil 
truhlářskou dílnu. FRANTIŠEK 
FOUS, STROJNÍ TRUHLÁŘ-
STVÍ, LIDICE. 

Od samého otevření truhlářství 
měl táta práce dost. Pro občany 
z Lidic to byla výhoda, že nemu-
seli chodit až do Buštěhradu. Táta 
bydlel i nadále v Buštěhradě, ale do 
Lidic dojížděl na motorce. Měl teh-
dy motocykl značky DKW. 

Někdy měl však tolik práce, že 
zůstal v dílně i přes noc a přespal 
na hoblovačkách. Brzy se o jeho 
dílně dozvěděli i jeho kamarádi ze 
školy, a tak se u něho scházeli a po-
vídalo se, jak to bylo tehdy zvy-
kem. Za nějaký čas trávil táta více 
času v Lidicích než doma v Buště-
hradě, kde bydlel v Riegrově ulici 
pod hostincem Na Kahanci. 

Zanedlouho poznal osobně hod-
ně lidí z Lidic. Vyráběl jim na za-
kázku nábytek i opravoval různé 
poškozené věci ze dřeva. V Lidi-
cích se mu velmi líbilo i pracov-
ně dařilo. 

A když se v roce 1938 dozvěděl, 
že sedlák Štěpán Kotmel z čp. 8 

prodává polorozbořenou stodolu, 
hned se o koupi ucházel. Napadlo 
ho, že by si mohl stodolu přestavět 
tak, že v přízemí by měl truhlář-
skou dílnu a přistavěl by jen pa-
tro, kde by mohl mít byt. 

Vyjednal si proto v  záložně 
v Unhošti půjčku a očekával už 
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jen, až dojde u notáře ke koupi. 
Sedlák Kotmel však viděl, že můj 
táta má velký zájem o koupi jeho 
stodoly, a tak se snažil ještě něco 
navíc z prodeje vydělat. 

V den, kdy mělo dojít ke kou-
pi, mu sedlák Kotmel zvýšil cenu 
tak, že už by táta tolik peněz ni-
kde nesehnal, a tak z prodeje se-
šlo. Tehdy byl táta velice nešťast-
ný a považoval ten den za velké 
neštěstí. 

Šel se proto o všem poradit se 
svým mistrem, panem Jindřichem 
Frajbišem. A ten mu řekl, že ne-
musí být smutný, že on se chystá 
do penze a tak mu pronajme svou 
dílnu. 

(O této dílně už jsem psal v mi-
nulých příspěvcích, nacházela se 
v Buštěhradě v čp. 121, v nynější 
ulici Oty Pavla) 

A tak se stalo, že v roce 1938 se 
táta odstěhoval z Lidic s  truhlář-
stvím do Buštěhradu.

Ve středu 10. června 1942 si 
však uvědomil, jaké měl velké  
životní štěstí, že se mu před  
čtyřmi roky nepodařilo kou-
pit stodolu od sedláka Štěpána  
Kotmela z Lidic. 

Zdeněk Fous 
duben 2021

trampoty s těmi dUBlety 
S trampotami jsme mnozí sezná-

meni ažaž, ale copak jsou to tako-
vé dublety? Ano, na mysli mám 
dublety jazykové, nikoliv nějaké 
oboustranné dvoj-pánve. Duble-
ta je dvojtvar. Jedná se tedy o dvě 
legální možnosti, jak určitý vý-
raz zapsat nebo použít i ve spisov-

né mluvě. Jazykových dublet je ce-
lá řada, ale stručně je lze popsat 
jako slova, která lze v jazyce libo-
volně zaměnit, aniž bychom cíti-
li nějaký významový posun. A zde 
by se hodil nějaký příklad, že? Tak 
tedy, co třeba: „prkénko/prkýn-
ko“ nebo „archiv/archív“, ale třeba 

i „v rybníku/v rybníce“ či „do po-
datelny/na podatelnu“, atd.

A jsme doma! Netrápila i vás ně-
kdy otázka, jestli je správně „byd-
lím v Buštěhradě“, nebo mohu po-
užít i místně oblíbené „bydlím na 
Buštěhradě“? A co hojně používa-
né „do školy chodím na Kladně“ 

František Fous  
truhlář, nar. 25. 11. 1908 v Buštěhradě, 
Riegrova 237
(na motorce značky DKW)
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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

prestižní nová střední škola v BUštěhradU

Jmenuje se U2B | multimediální 
střední škola. Letos zahájila výuku 
a sídlí v Buštěhradu, má docela mo-
derní maturitní obory: je to střední 
škola pro youtubery a influencery 
a profesionální hráče počítačových 
her. V půlce října dokonce ve ško-
le uspořádali festival zaměřený na 
mediální tvorbu. O nové škole to-
ho zatím moc nevíme, tak jsme vy-
zpovídali ředitele školy Daniela Čer-
ného. Je držitelem českého rekordu: 
nejmladší ředitel školy u nás. Stře-
doškolským ředitelem se stal 1. led-
na 2020, kdy mu bylo 24 let a 9 dnů. 

Jaký festival jste v půlce října 
organizovali?

ISCOOL je školní festival směřovaný 
na mediální tvorbu: film, fotografie 
a mediální komunikace jako taneč-
ní dramaturgie nebo tvorba jinglu. 
Chtěli bychom, aby se opakoval jako 
Buštěhradský filmový a herní festi-
val každý rok. 

U2B je nezvyklý název pro střed-
ní školu. Co znamená? 
Název naší školy U2B je akronymem 
ze slova Youtube. Po maturitě naši 
studenti působí v oborech, které ve-
řejnost zatím moc nezná. Je to you-
tuberství. Pak u nás studují profesi-
onální hráči počítačových her. Jsou 
to vše nová média, která živí tvůrce. 
V případě e-sportů, kam patří počí-

tačové hry, je živí moc dobře. Úko-
lem středních škol je příprava žáků 
na povolání. Dříve byla filmová tvor-
ba doménou vyvolených herců a re-
žisérů filmových ateliérů. Sociální 
sítě dávají možnost publikovat kaž-
dému. A kdo to umí, velmi dobře se 
jako youtuber uživí.

 
Co musí umět profesionální 

hráč počítačových her? To je také 
povolání?
Dávno nejsou počítačové hry jen zá-
bavou, mnoho lidí se tímto elektro-
nickým sportem úspěšně živí. Di-
víte se slovu sport? Sport není jen 
o fyzické námaze, jak se mnoho li-
dí chybně domnívá. Sport je defino-

vedle „do školy chodím do Kladna“ 
nebo i „do školy chodím v Klad-
ně“? Hoj, čeština je velmi varietní 
jazyk! Ještěže není Ústav pro jazyk 
český Akademie věd České repub-
liky nějaká konzervativně zamrzlá 
instituce! Proto se dá v soudobém 
a spisovném českém jazyce použí-
vat vícero možností. 

Pro vysvětlení nám blízkých 
„předložkových“ dublet jen vy-
bírám, že takové „v“ nebo „do“ je 
užíváno ve významu něčeho někde 
uvnitř, něčeho, co je něčím obklo-
peno, ohraničeno, prostorově vy-
mezeno, tedy například: „ve škole, 
v baru, do stanice, do zahrady“. Lze 
i konstatovat, že jsou tyto předlož-
ky univerzálněji použitelné. Napro-
ti tomu předložka „na“ významově 
označuje prostor nebo místo jako 
instituci, jako pracoviště, jako mís-
to, kde se koná nějaká činnost nebo 
ke kterému nějaká činnost směřu-
je, ale také vyjádření, k čemu místo 

slouží, k čemu je využíváno, např.: 
„na univerzitě, na úřadě, na bazé-
ně, na dole…“ Je méně univerzál-
ní a více je na ní znát místní vži-
tost, ustálenost a tradice. Předložka 
„na“ se 4. pádem podstatného jmé-
na vyjadřuje směr pohybu, zatím-
co předložka „do“ vyjadřuje cíl po-
hybu. Můžeme si tedy oddychnout 
a směle užívat různé varianty, te-
dy „jedu zpátky na Buštěhrad“ ne-
bo „vracím se do Buštěhradu“, aniž 
bychom se provinili vůči mluvnici 
české. Podobně v klídku můžeme 
„nakoupit v Kladně“ nebo „nakou-
pit na Kladně“, případně se zásobit 
už „na Mělníce“ nebo „v Mělníku“. 
(No, ještěže nejsem zahraniční stu-
dent českého jazyka … klobouk do-
lů před absolventy…)

A ještě pro zajímavost, výzku-
mem vývoje místních jmen a ze-
měpisných názvů se zaobírá jazy-
kověda zvaná toponomastika, jež 
rozkrývá i historický vznik a vý-

voj místních jmen a jejich užívání.  
Například že se v minulosti před-
ložka „na“ spojovala se jmény osíd-
lených i neosídlených míst, ležících 
na nějakém vyvýšeném místě vů-
či sousedním usedlostem. A také 
se jmény obcí, které třeba ležely na 
horních tocích řek nebo potoků ne-
bo jen na břehu, který byl považo-
ván za vyvýšené místo. Svou roli 
tu pravděpodobně hrálo i to, zda se 
jednalo třeba o šlechtické sídlo (na 
němž se „sedělo“), tedy to vyjadřo-
valo směr „nahoru na hrad“. A to 
už jsme zase zpátky v Buštěhradě, 
zpátky na Buštěhradě!

Nic neplatí absolutně, takže, 
přestože jsou některé dubletní výra-
zy formálně dvojznačné, z kontextu 
zpravidla jeden z významů prostě 
vyplyne. A tak se opravdu nemusí-
me bát, že za použití toho či onoho 
budeme pykat v base „na Ruzyni“, 
která je tady nedaleko „v Ruzyni“.

Jiří Blesk
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Ředitel školy láká na neotřelý obor youtubering a e-sporty, foto R. Y. Streda

ván jako aktivita provozovaná podle 
určitých pravidel, jejíž výsledky jsou 
měřitelné nebo porovnatelné s jiný-
mi provozovateli téhož sportovního 
odvětví. Takové šachy také patří me-
zi sporty, protože neobsahují prvek 
náhody, ale utkání rozhodují schop-
nosti a znalosti hráčů. Profesionální 
hraní počítačových her je jako větši-
na sportů povolání, které navíc vy-
tváří celebrity. Hráči videoher dnes 
zaplňují dokonce celé stadiony. Už 
v roce 1980 přilákal turnaj v tehdy 
populární videohře Space Invaders 
přes deset tisíc fanoušků. To bylo ješ-
tě pod hlavičkou společnosti Atari. 
Pamatujete se na předpotopní osmi-
bitové počítače, které byly před půl-
stoletím bombou na trhu? Byly do-
stupné i v Československu, i když 
měly konkurenci v počítačích TNS, 
které se vyráběly ve Slušovicích.

Chcete říci, že hraní počítačových 
her není výstřelkem posledních let?
Příští rok to bude půl století od prv-
ního turnaje. Tehdy se tomu neříka-
lo e-sporty, ale v roce 1972 byl prv-
ním kláním závod ve hře Spacewar. 
Cílem té hry je zničení protivníko-
vy vesmírné rakety pomocí torpéd. 
Bylo to na Stanfordově univerzitě, 
která sídlí dnes v Silicon Valley ve 
Spojených státech. Tahle vysoká ško-
la přinesla světu nejen e-sporty, ale 
z jejích projektů vyšlo mnoho úspěš-
ných počítačových firem dneška, tře-
ba Google. Zajímavostí je, že hlavní 
cenou tehdejšího festivalu bylo roč-
ní předplatné hudebního časopisu. 
Dnes vydělávají vítězové turnajů po-
čítačových her miliony.

Jste soukromá škola, sídlíte na 
krásném místě, kterému někteří 

říkají buštěhradský Disneyland. 
Asi taková budova ke škole, jako 
ta vaše, patří. Vypadá jako moder-
ní zámeček.
Střední škola U2B patří k nejdražším 
soukromým školám u nás. Ale má-
me i speciální třídu pro žáky s hen-
dikepem, kteří neplatí nic. A jsme 
rádi, že v našem říjnovém festiva-
lu zvítězila dramaturgie tance pro 
postižené. Vyhráli mentálně po-
stižení žáci ze střední školy Euro-
institut. Soutěžních kategorií bylo 
více, v kategorii tvorba jinglu vy-
hrál například Josef Kaňka z Čes-
kého rozhlasu. Dalším vítězem je 
Samuel Ščerbák ze Súkromnej ško-
ly umeleckého priemyslu z Košic za 
grafiku. Účast na našem festivalu 
ISCOOL byla už v prvním ročníku 
mezinárodní. 

Rowena Yanson Streda
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Možnost očkování
přímo v Buštěhradě!

 Ještě jste se nerozhodli, zda se necháte
očkovat proti covid-19, 

nebo jste očkování zatím nestihli?
 Středočeský kraj nabízí služby mobilního očkovacího týmu 

COVID -19. Někteří z vás už se přihlásili a jeho služeb využili – 
26. 11. se v Buštěhradě očkovalo přes 60 zájemců. Očkovací tým

přijede za námi do Buštěhradu i v prosinci a bude očkovat 
v přízemí zámku ve spolkové místnosti. Pro očkování mobilním
týmem platí, že se nemusíte registrovat do centrálního systému
Reservatic. Není možné očkovat klienty, kteří v intervalu 14 dní

od určeného data očkování budou očkováni jinou vakcínou
(chřipka, pneumokok, atd.). Očkování je pro 1. i třetí dávku.

 V případě prvních dávek máme na MěÚ k dispozici formulář,
který je třeba vyplnit předem.

 Všichni zájemci musí být předem nahlášeni do evidence na
Městském úřadě, aby mobilní očkovací tým věděl, s jakým

objemem očkovacích látek má do Buštěhradu přijet. 
 

V případě zájmu 
se nahlaste 
na tel. číslo: 312 278 032
nebo e-mail:
vestfalova@mestobustehrad.cz
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Zleva:  Daniel Rohla, Tadeáš Kořínek, Eliška Hrebíčková, Lilien Kábrtová, Ella Brabencová, foto M. Žitníková

2022
Titulní strana stolního kalendáře pro rok 2022 s kresbami a malbami žáků ZUŠ Buštěhrad
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RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com

Foto k článku Halloween 2021 v Buštěhradě na straně 14–15, foto M. Žitníková


