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Foto k článku Kulatý nesmysl žije aneb buštěhradské přípravky znovu na scéně ze strany 14.
Naši mladší borci s trenérem Davidem: Petr, Kryštof, Maty, Alex, Ramon, Matyáš, Martin, Tadeáš, Martin, Bruno, Ondra a Adam.

Foto členů sboru k článku Jak jsem začala zpívat v Buštěhradském pěveckém sboru v době covidové na straně 15–16.

Stojící zleva:
Václav Zela, Petr Mencl, Petr Částek, Veronika Malá, Jiří Novák, Iva Chourová, Milan Jaroš, Jiří Dekastello, Lukáš Fladung, 

Jana Svátková (předsedkyně sboru), Jiří Mühlfeit, Ivona Kasalická, František Paulík, Věra Pokorná, Martina Zelová, Eva Fořtová.
Sedící zleva:

Helena Doležalová, Simona Částková, Eva Padevětová, Eva Kuchařová, Eva Svátková, Hana Pydychová, Zdenka Doležalová, Eva Gallatová (sbormistryně).

Foto: Monika Žitníková
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Milí čtenáři,
přinášíme Vám poslední před-
prázdninové číslo (další vyjde až 
dvojčíslo na přelomu srpna a září). 
Od posledního čísla došlo k mnoha 
pozitivním změnám – život v Čes-
ku se pomalu vrací k normálu. Dě-
ti zase mohou do škol. Otevřely se 

restaurace a kavárny, začaly se opět 
konat koncerty, divadelní před-
stavení a další akce. Kulturní ži-
vot nejen v našem městě se opět 
rozběhl – v červnu jsme zde mě-
li tolik akcí, že bylo často těžké si 
vybrat, na kterou jít. Všichni si to 
užíváme a doufáme, že tato změ-

na již bude trvalá. V červenci bude 
klidněji, čeká nás především letní 
kino v zámeckém parku, o kterém 
se v tomto čísle dozvíte víc (bude 
k dispozici lepší plátno i technika). 
Přejeme všem krásné prázdniny pl-
né pohody a sluníčka!

Vaše RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 6/2021 ze 
dne 26. 05. 2021

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 6/2021 ze dne 26. 05. 2021 přija-
lo tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č.  1   
Ověřovatele zápisu Pavla Vavrušku 
a Hanu Hejnou, jako zapisovatelku 
Dagmar Novotnou.
Usnesením č.  2 
Zápis ze zasedání č. 5/2021.
Usnesením č.  3   
Doplněný program zasedání  
č. 6/2021.
Usnesením č.  4 
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Usnesením č.  5  
Účetní závěrku města Buštěhradu 
za rok 2020.

Po těchto úpravách zastupitel-
stvo schvaluje rozpočet města Buště- 
hradu na rok 2021 jako přebytkový 
s příjmy ve výši 83 229 838,77 Kč, 
výdaji ve výši 81 911 137,94 Kč a fi-
nancováním ve výši 1 318 700,83 Kč 
(splátky úvěrů ve výši 4 988 932 Kč 
budou hrazeny z přebytku hospoda-
ření roku 2020 ve výši 3 670 231,17 
Kč a zbytek ve výši 1 318 700,83 Kč 
z příjmů běžného roku).
Usnesením č.  6 
Závěrečný účet města Buštěhrad za 
rok 2020 a souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad.
Usnesením č.  7 
Pořízení regulačního plánu RP1 Bu-
štěhrad – U potoka z podnětu uplat-
něného dne 3. května 2021 pod čj. 
909/2021 právnickou osobou Stav-

Klan01 s.r.o., IČO 09792147, podle  
§ 6 odst. 5 písm. a) a § 62 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), která uhradí veškeré ná-
klady spojené s pořízením regulač-
ního plánu prostřednictvím opráv-
něné osoby k  územně plánovací 
činnosti a zajistí na vlastní nákla-
dy zpracování návrhu regulační-
ho plánu RP1 Buštěhrad – U poto-
ka autorizovaným architektem dle 
zadání, které je součástí územního 
plánu Buštěhradu, s finančním po-
dílem města Buštěhrad na nákla-
dech spojených s jeho projednáním 
ve výši 100 000 Kč (včetně DPH) 
dle § 63 odst. 3 stavebního zákona; 
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2. Uzavření trojstranné smlouvy 
příkazní č. 41006 na pořízení re-
gulačního plánu RP1 Buštěhrad – 
U potoka podle § 6 odst. 6 písm. 
b) stavebního zákona, které se zú-
častňuje jako příkazce město Buš-
těhrad, jako příkazník společnost 
PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, 
oprávněná k výkonu územně plá-
novací činnosti podle § 24 odst. 1 
stavebního zákona, a jako navrho-
vatel právnická osoba StavKlan01 
s.r.o., IČO 09792147, která uplatni-
la podnět na pořízení regulačního 
plánu RP Buštěhrad – U potoka, 
schválený Zastupitelstvem města 
Buštěhrad v předchozím bodu to-
hoto usnesení;
Zastupitelstvo města Buštěhrad 
pověřuje:
1. starostku města Ing. arch. Danielu 
Javorčekovou k tomu, aby spolupra-
covala s pořizovatelem regulačního 
plánu RP1 Buštěhrad – U potoka ja-
ko „určený zastupitel“ ve smyslu sta-
vebního zákona.

Zastupitelstvo města Buštěhrad  
bere na vědomí:
1. Informaci starostky města, že po-
řizovatelem regulačního plánu RP1 
Buštěhrad – U potoka bude v sou-
ladu s § 6 odst. 2 stavebního záko-
na Městský úřad Buštěhrad, který  
zajistil splnění kvalifikačních poža-
davků pro výkon územně plánovací 
činnosti podle § 24 stavebního zá-
kona prostřednictvím pracovníků 
společnosti PRISVICH, s.r.o., spl-
ňujících kvalifikační požadavky na 
územně plánovací činnost.
Usnesením č.  8 
Podání žádosti o dotaci z progra-
mu MZe – 129 403 Podpora opat-
ření pro zmírnění negativních do-
padů sucha a nedostatku vody I, 
název projektu: „Buštěhrad, vo-
dovod Bouchalka“.
Usnesením č.  9 
Uzavření smlouvy na podání 

a  administraci žádosti o  dotaci 
z MZe- 129 403 Podpora opatření 
pro zmírnění negativních dopa-
dů sucha a nedostatku vody I, ná-
zev projektu: „Buštěhrad, vodovod 
Bouchalka“, se společností TNT 
Consulting, s.r.o., IČO: 25528114, 
za celkovou cenu: 126 000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy.
Usnesením č.  10 
Rozhodnutí o výběru dodavatele 
veřejné zakázky projektu „Realiza-
ce zeleně v intravilánu města Buště- 
hrad“, dodavatel: OK GAR-
DEN s.r.o. se sídlem: Sládko-
vičova 1233/21, 142 00 Praha, 
IČ: 27571297, nabídková cena:  
1 539 669,00 Kč bez DPH a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č.  11 
Rozhodnutí o výběru dodavatele 
veřejné zakázky projektu „Zhoto-
vení projektové dokumentace na 
akci: Revitalizace Kladenské uli-
ce, Buštěhrad“, společnost 4roads 
s.r.o. se sídlem: Slunná 541/27, 16 
200 Praha 6 – Střešovice, za nabíd-
kovou cenu 999 999 Kč bez DPH 
a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č.  12 
Podání žádostí na Státní po-

zemkový úřad o bezúplatný pře-
vod pozemků parc. č. 1560/1, 
1560/4 a 2067 do majetku města 
Buštěhradu.
Usnesením č.  13 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ 
mezi městem Buštěhrad a  zho-
tovitelem Martin Vršecký s.r.o., 
Lubenská 2408, Rakovník, IČO: 
28210743.
Usnesením č.  14 
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 
o provedení výkonu technického 
dozoru investora č. 20007 mezi 
městem Buštěhrad a zhotovitelem 
Martin Vršecký s.r.o., Lubenská 
2408, Rakovník, IČO: 28210743 na 
akci „Rozšíření mateřské školy“.
Usnesením č.  15 
Pronájem obecního bytu v č. p. 65 
v ulici Palackého, Buštěhrad.
Usnesením č.  16a) 
Zařazení zájemce do registru ucha-
zečů o byt v DPS.
Usnesením č.  16b) 
Přidělení bytu č. 30 v DPS.
Usnesením č.  16c) 
Přidělení bytu č. 31 v DPS.
Usnesením č.  17 
Smlouvu o partnerství v rámci or-
ganizace destinačního manage-
mentu mezi městem Buštěhrad 
a Kladensko – Slánsko, z. s.
Usnesením č. 19 
Vstupní prohlášení zastupitelstva 
k tvorbě adaptační strategie a zá-
jmu reagovat na předpokládané 
změny klimatu na území města.
Usnesením č. 20 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6028237 
Buštěhrad Na Skalech, parc.  
č. 933 KNN mezi městem Buště- 
hrad a ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesením č. 21 
Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č.: IV-12-6025543/
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VB/002, Buštěhrad, U Kapličky – 
TS, kVN, kNN mezi městem Buš-
těhrad a ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesením č. 22 
Nabídku firmy Tectronik (mojepo-
pelnice.cz) na dotvoření a správu 
webového rozhraní pro „adminis-
traci našeho systému odpadových 
nádob“, v celkové výši 43 000 Kč 
bez DPH jako jednorázovou úhradu 
a měsíční platbu za správu 3000 Kč.

Usnesením č. 23 
Pronájem nového hrobového mís-
ta M-XIX-4/UH, označení hrobo-
vého místa je M-XIX-4/UH. Při-
bližné rozměry nového urnového 
hrobu jsou 0,90 m x 0,70 m (cel-
kem 0,63 m2).
Usnesením č. 24 
Pololetní odměnu řediteli ZŠ a MŠ Oty 
Pavla podle předloženého návrhu. 
 

Bere na vědomí:  
Bod č.  4. 
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Neschvaluje:  
Bod č. 18. 
Vyvěšení záměru na prodej části po-
zemku parc. č. 2322 o výměře cca 
100 m2.

Vyhotoveno dne: 28. května 2021

poplatek za komUnální odpad na 2. pololetí rokU 2021
Poplatek za komunální odpad pro 

občany, kteří platí ve dvou splátkách, 
na 2. pololetí roku 2021 je splatný 

do 15. srpna 2021.
Poplatek můžete uhradit převo-

dem na účet města vedený u České 

spořitelny č. 388172369/0800, jako 
variabilní symbol uveďte číslo po-
pisné nemovitosti a do textu pro 
příjemce napište jména osob, za 
které poplatek hradíte.

Po připsání úhrady na účet měs-
ta vám bude cca do tří pracovních 
dnů vystavena známka na černou 
popelnici a bude předána do infor-
mačního centra k vyzvednutí v ot-
víracích hodinách.

Další možností je poplatek uhra-
dit v úředních hodinách na poklad-
ně městského úřadu.

Ing. Lenka Zdeňková, 
účtárna, pokladna

výsledky města BUštěhradU v systémU eko-kom za rok 2020 – 
vytříděný komUnální odpad

Město Buštěhrad a Technické 
služby děkují občanům města Bu-
štěhradu a místní části Bouchalka 
za snahu podpořit kvalitu životní-
ho prostředí, které občané zajišťu-
jí tříděním komunálních odpadů. 
V roce 2020 bylo díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, ko-
vů, nápojových kartonů a dalších 
komodit v rámci tříděného sběru 
a využití odpadů v systému EKO-
-KOM uspořeno 8 109 572 MJ ener-
gie. V případě tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl sys-
tém tříděného sběru ve městě Buš-

těhradu ke snížení emisí o 312,878 
tuny CO2 ekvivalentu. Finanční 
prostředky, které město Buště- 
hrad vyfakturovalo a obdrželo od 
autorizované obalové společnos-

ti EKO-KOM, a.s., dosáhly výše  
808 535 Kč.  

Lucie Dlouhá, DiS
referentka odpadového 

hospodářství
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 věčná diskUse – sekat neBo nesekat?
S příchodem teplých a dešti-

vých dnů a bujným růstem trá-
vy (nejen) v našem městě opět 
přichází na pořad dne nesmr-
telné diskuse o tom, zda je lep-
ší sekat trávu častěji či méně 
často. Zatímco jedna část ob-
čanů by ráda měla všude tráv-
ník nakrátko a posílá rozhoř-
čené stížnosti na „metrovou 
trávu“, ve které číhají stovky 
klíšťat a létají jim odtamtud seme-
na pampelišek do zahrádek, druhé 
části občanů se naopak líbí vyšší 
tráva s kvítím, a pokud pracovníci 
TS nějaké kvítí posekají, jsou po-
malu zlynčováni za to, jací jsou to 
balvani a necitové. Jenže my oprav-
du neumíme vyhovět všem proti-
chůdným požadavkům.

Nutno konstatovat, že tyto de-
baty se dnes odehrávají ve většině 
obcí po celé republice. Milovníci 
pořádku oproti milovníkům mé-
ně usměrněné přírody. Na toto té-
ma jsme diskutovali se zastupiteli 
a členy Výboru pro životní prostře-
dí. Zdá se, že milovníci anglických 
trávníků jsou zde v menšině. Pro 
méně časté sekání je zde řada ar-
gumentů – porosty poskytují do-
mov i potravu hmyzu (méně častá 
seč je například nutným předpo-
kladem pro rozmnožování někte-
rých druhů motýlů) a drobným ži-
vočichům, kteří jsou zase potravou 

pro ptáky. Zde bych také ocitovala 
našeho zahradníka pana Kloubka:

„Plevel je rostlina, která roste na 
stanovišti proti vůli pěstitele. Stej-
ná rostlina ovšem může být žádou-
cí a pěstovaná (kopřiva dvoudomá 
jako léčivka a potrava drůbeže), 
stejně jako v jiném porostu ozna-
čena za plevel a hubena. V Česku je 
v současné době uváděno 198 mož-
ných druhů plevelů, z nich je však 
35 druhů považováno za druhy 
ohrožené. Co je pro jednoho pleve-
lem, pro druhého může být užiteč-
nou rostlinou. Například kopřiva. 
Jedna ze superpotravin, která nám 
roste zadarmo na zahradách. Bršli-
ce kozí noha – léčí dnu, má vyso-
ký obsah vitaminu C. Jitrocel je na 
nachlazení. A takových dalších je 
spousta. A co si z toho má občan 
a obec vzít k srdci a řídit se tím? 
Máme použít selský rozum? Tedy 
trávu nechat narůst a usušit na kr-
mení pro domácí zvířata? V dnešní 

době to vypadá, že je tráva spí-
še na obtíž. Neuvědomujeme 
si její další funkce, jako je tře-
ba ochlazování prostředí v uli-
cích. Zadržování vláhy. Estetic-
ká funkce.“

Do budoucna se tedy bude-
me snažit vytvořit plán údržby, 
kde rozčleníme travnaté plochy 
na plochy, které se budou sekat 
méně často, a které častěji. Je 

jasné, že místa navštěvovaná hojně 
lidmi, jako jsou parky a hřiště, je 
potřeba sekat častěji. Další věc ov-
šem je, že máme 11 hektarů zeleně, 
a pokud zaprší a začne růst tráva, 
naše TS nedokáží najednou posekat 
úplně všechno. Na to nemáme ani 
dostatek zaměstnanců, ani techniky 
(jedna pořádná komunální sekačka 
stojí přes 250 tisíc). Pokud se někdo 
obává klíšťat, tak do vysoké trávy 
přece chodit nemusí (klíšťata jsou 
navíc i v posekané trávě). Rozhod-
ně si může vybrat, zda jít po pěšině 
nebo jinudy. Bydlíme na venkově, 
luční květiny, hmyz a živočicho-
vé sem přece patří. Jistě i proto se 
někteří lidé na venkov stěhují, tak 
je pak škoda, když si na přirozené 
projevy „přírody“ stěžují, ať už je 
to vyšší tráva, listí a plody padající 
ze stromů, nezpevněné cesty, hmyz 
a živočichové, či jen zcela obyčejné 
zvuky a pachy venkova.                   

DJ

Bio odpad

Vážení spoluobčané, dnes vám 
píši článek, ale opravdu nerad. 
Proč? Protože, jsem si myslel, že 
už v 21. století všichni vědí, jak se 
chovat. Ale tak to prostě není. Po-
kusím se bez urážek napsat, jak 
dokáží být lidi hloupí a omezení.

Pokud si někdo myslí, že BIO 
odpad je něco, co prostě může na-
sypat, kdekoliv se mu zlíbí, tak to 

se ale opravdu plete. BIO nebo NE-
BIO, pořád je to odpad. Pořád je to 
zakládání černé skládky a pořád 
to potom musí někdo naložit a le-
gálně zlikvidovat. V tomto případě 
odvézt do kompostárny. Je to váš 
odpad. Je z vaší zahrady a všech-
no, co je za plotem vaší zahrady, 
je prostě soused. Zkuste to nasypat 
přes plot k sousedovi vlevo nebo 

vpravo. Uvidíte, jak s vámi rychle 
vyběhne. Město, lesy nebo země-
dělec je taky váš soused a taky vám 
nesype svůj BIO odpad přes ploty 
na zahradu. Jak by vám bylo, kdy-
by to bylo obráceně? Setkávám se 
se slovy: vždyť to tam nikomu ne-
vadí. Ale vadí! Vy máte zahrádku 
cca 500 m2, tu si uhlídáte, ale tako-
vý zemědělec má pozemků spous-
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ty a není v jeho silách tam hlídat 
jak jestřáb. Když si myslíte, že to 
nevadí, tak si to nechte na svém 
pozemku.

Místní zemědělec pan Dědič za-
vřel svůj kompost u silnice na Ste-
helčeves. Proč?

Protože je to prostě kompost na 
soukromém pozemku a  lidi mu 
tam vozili všechno. Kompost, kte-
rý se má rozvážet rozmetadlem po 
poli, nemůže obsahovat větve, pa-

řezy, plasty, suť, a poslední kap-
kou byla toaletní mísa i se spla-
chovací nádržkou. Proto to zavřel. 
Protože lidi se chovají jako doby-

tek a nic jim není dost. Teď to pro 
změnu prostě vysypou o 100 metrů 
blíže k Buštěhradu a mají hotovo. 
Vždyť to tam nikomu nevadí. Vadí!  
Nechte si to doma! Máte hnědé po-
pelnice, máte kompostéry, máte 
sběrné místo, ale ne, vy to prostě 
vysypete, kde se vám to hodí a ať si 

s tím někdo dělá co chce. Vždyť je 
to BIO. Ať se město postará. Jenže 
zemědělci taky nechodí na město 
s tím, že vypěstovali až moc obi-

lí a teď ji zbyla sláma 
a ve výkupu ji nechtě-
jí, ať s tím město ně-
co udělá. Když chce-
te pěstovat trávu, tak 
prostě musíte mít za-
řízeno kam s ní. Pros-
té a jednoduché.

Přistavíme do měs-
ta dva kontejnery na 
trávu a  listí. Ne na 
větve, pařezy, túje, 
vrby, keře, plastové 
pytle, sedačky, televi-
zory nebo toaletní mí-
sy. Ale píši to dopředu, 
než se někdo bude za-
se divit, že tam už nej-
sou. Jestli tam budete 
házet něco jiného, než 
je na kontejneru na-

psáno, tak je zase stáhneme a dě-
lejte si s tou trávou co chcete.

Jeden bude v ulici Švermova 
a druhý na Náměstí.

S úctou vedoucí TS Buštěhrad
Veselý Josef

informace pro pozůstalé – hroBová místa Bez nájemců

V průběhu loňského a  letošní-
ho roku se uzavíraly nové nájem-
ní smlouvy na pronájem hrobo-
vého místa i pronájem schránek 
kolumbária. Bohužel u  hrobo-
vých míst se nepodařilo „dopát-
rat“ a kontaktovat některé nájemce. 
Touto cestou bych chtěla upozor-
nit, že další postup dle zákona  
č. 256/2001 Sb. o  pohřebnictví 
a pokynů Ministerstva pro míst-
ní rozvoj je následující:

Pokud vypršela doba nájem-
ní, nebyla uzavřena nová nájemní 

smlouva a nepodařilo se kontak-
tovat nájemce, tak po dobu 1 ro-
ku musí být viditelně a trvale vy-
značeno upozornění na hrobovém 
místě a vývěsce hřbitova, že nájem-
ní smlouva již vypršela a nájemci 
mají kontaktovat správce hřbitova. 
Pokud se během této doby nikdo 
neozve, tak může být hrobové mís-
to nabídnuto k dalšímu pronájmu.

Aktuální seznam s nekontaktní-
mi nájemci je zveřejněn ve vývěsce 
místního pohřebiště.

Dále informuji, že u vstupu na 

hřbitov (vlevo za vstupní branou) 
je k dispozici uzamykatelná vý-
věska, do které je možné vyvěsit 
smuteční oznámení, vzpomínky 
a jiné dokumenty. Vyvěšení těchto 
nekomerčních listin a dokumentů 
je zdarma.

Svůj zájem o vyvěšení listiny 
do vývěsky oznamte správci po-
hřebiště, paní Jaroslavě Hanákové 
Holeyšovské, na telefonním čísle:  
725 515 340.

Za správu pohřebiště
Jaroslava Hanáková Holeyšovská
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Propadlá cyklostezka, foto archiv MěÚ

A K T UA L I T Y

pátrání po příčině propadlé cyklostezky

Na jaře letošního roku rozvířila 
veřejné mínění kauza na některých 
místech se propadající zbrusu nové 
cyklostezky, především v místě za 
novou autobusovou zastávkou. Na 
sociálních sítích se rázem vyroji-
la celá řada odborníků, kteří ihned 
přesně dokázali určit příčiny propa-
du a začali kritizovat tento „šlendri-
án“ a ventilovat své dojmy, že se na 
cyklostezce „nic neděje“, a že úřad 
s tím zřejmě nic nedělá. Není tomu 
tak. Rádi bychom zrekapitulovali, 
co jsme v této věci dělali a děláme. 
Nutno uvést, že dvě lehce propad-
lá místa již byla reklamována a ná-
sledně promptně opravena již na ja-
ře, jakmile přestalo mrznout (aniž si 
toho někdo z výše uvedených obča-
nů zřejmě všiml). Po dalším, větším 
propadu náš pracovník pan Vavruš-
ka na začátku května opět reklamo-

val stav povrchu cyklostezky na je-
jím zhotoviteli EKOSTAVBY Louny 
(a to dokonce ještě na nemocenské, 
neboť na jaře byla část zaměstnanců 
MěÚ včetně starostky poněkud pa-
ralyzována covidem – přesto jsme se 
někteří pokoušeli fungovat prostřed-
nictvím home office). 12. 5. jsme ob-
drželi první vyjádření od zhotovite-
le cyklostezky, že reklamaci velkého 
propadu okolo kanalizace neuznává, 
a že příčina bude někde jinde než 
v nekvalitním zhutnění podloží. Vy-
padalo to, že problém je někde v ka-
nalizační stoce, která vede pod cyk-
lostezkou v hloubce cca 4 m (stoka 
byla provedena cca v roce 2014 de-
velopery Krausem a Weissem – spo-
lečností RFK Invest – a v roce 2019 
předána do majetku města). Násled-
ně jsme tedy zajistili provedení ka-
merových zkoušek, které měly uká-

zat stávající stav této 
kanalizace (kamerové 
zkoušky zaplatil aktu-
álně v lokalitě působí-
cí developer OIR Tra-
ding). Následně jsme 
čekali, až skončí deš-
tivé počasí, na vyčiště-
ní kanalizace a na těs-
nicí vaky. Kamerové 
zkoušky proběhly 2. 6. 
a 9. 6. jsme obdrželi je-
jich výsledky a roze-
slali je na zhotovitele 
a na provoz Středočes-
kých vodáren. Vodár-
ny nám v tomto přislí-
bily odbornou pomoc. 
6. 6. nám někdo zá-
brany postavené ko-
lem největší díry vzal 
a zahodil je do louky, 
načež se na nás na so-
ciálních sítích snesla 
další smršť kritiky za 

to, jak si propadlé místo ani neumí-
me zajistit. Po podrobném vyhodno-
cení kamerových zkoušek zhotovite-
lem cyklostezky a provozem vodáren 
proběhla 11. 6. opět prohlídka cyk-
lostezky s jejím zhotovitelem, kte-
rý poukázal na závady kanalizace, 
neboť na kamerových zkouškách se 
ukázaly některé závažné skutečnos-
ti (nedoražené potrubí odbočující 
šachty v jednom místě, a tedy mož-
né splavování materiálu, kterým by-
la kanalizace obsypaná, a propadání 
terénu). To vypadalo zprvu opravdu 
na závadu kanalizační stoky, což by 
bylo velmi nemilé – vykopávat a pře-
dělávat 4 m hlubokou kanalizaci pod 
zcela novou cyklostezkou a ještě vše 
reklamovat u developera, který úze-
mí města již opustil, byla mimořád-
ně nepříjemná představa, jež nám 
pár týdnů kazila náladu, a bylo by 
to velmi náročné po stránce stavební 
i finanční. 15. 6. proběhla další pro-
hlídka na místě největšího propadu 
za účasti původního zhotovitele ka-
nalizace a developera, naštěstí s tím-
to konečným výsledkem (vyjádření 
jsme obdrželi 16. 6.): Kanalizace je 
porušená v místě dodatečně osazo-
vané šachty (osazovala se v loňském 
roce v souvislosti s nově budovanou 
a připojovanou zástavbou na soused-
ním poli), tedy developer, který toto 
napojení realizoval, závadu v místě 
největšího propadu opraví na vlast-
ní náklady, a to v týdnu od 28. 6. 
do 2. 7. Další menší propady, které 
s kanalizační stokou již nesouvise-
jí (ale zřejmě byly způsobeny posu-
ny kanalizačních šachet v průbě-
hu stavby), bude město požadovat 
opravit na zhotoviteli cyklostezky – 
termín bude stanoven po vzájemné 
domluvě. Nutno dodat, že v součas-
nosti jsou všechny stavební firmy na-
tolik vytížené, že není reálné mít ja-
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Foto z kamerových zkoušek.

kékoliv opravy hotové ze dne na den. 
Dále se při kamerových zkouškách 
zjistilo, že do splaškové kanalizace  
někdo zřejmě vypouští i dešťovku 
(což se nesmí, ale je to celkem čas-
tý nešvar) – toto si budou zjišťovat 
v nejbližší době vodárny pomocí 
kouřových zkoušek.

Důležité je, že se podařilo ur-
čit příčinu problému, závada není 
na hlavní stoce, a oprava bude pro-
vedena formou reklamace a lokál-
ních oprav – město nebude muset nic  
platit. A  jak je vidět, celý docela  
složitý proces trval jen o něco déle 
než měsíc.

DJ

oznámení, Upozornění
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šestá sezóna letního kina tentokrát v novém

Je to tak, ve čtvrtek 8. červen-
ce ve 21.30 se milovníci filmových 
představení pod otevřeným nebem 
sejdou k zahájení již šesté sezóny 
Letního kina v zámeckém parku. 
První z celkem osmi večerů ovšem 
nepatří jen pozoruhodnému životo-
pisnému dramatu „Šarlatán“ polské 
režisérky Agnieszky Holland s Iva-
nem a Josefem Trojanovými v hlavní 
roli – svoji premiérou si projde i no-
vé technické vybavení kina.

Kromě nového ozvučení, které 
pro všechna představení zdarma po-
skytne Divadlo KiX, filmy uvidí-
me v kvalitnějším zobrazení z no-
vého laserového dataprojektoru a na 
větší projekční ploše. Dataprojek-
tor Epson EB – L1070U Kulturní 
výbor pořizuje i díky finančnímu 
daru Kulturního spolku Butzkow 
z minulého roku, nové nafukovací 
plátno (!) o rozměrech 6 x 3,4 met-
ru do letního kina zdarma poskytne 
Art Club AktOFFka, která je hodlá 

pronajímat dalším zájemcům i mi-
mo vrchol letní sezony.

Program Letního kina v červen-
ci 2021, který bude k vidění každý 
čtvrtek večer v zámeckém parku:
8. 7. od 21:30 
Šarlatán (ČR, Irsko, Polsko, Sloven-
sko 2020, r. A. Holland)
15. 7. od 21.30  
Mstitel (ČR 2021, r. L. Klein Svoboda)
22. 7. od 21:30  
Rytíři spravedlnosti (Dánsko 2020, 
r. A. T. Jensen)
29. 7. od 21:30  
HLASOVÁNÍ: české filmy Terorist-
ka, Bourák, Králové videa

Pro srpnové čtvrtky jsou v jed-
nání komedie Na palubu! (Francie 
2020, r. G. Brac), drama a road mo-
vie Staříci (ČR 2019, r. M. Dušek a O. 
Provazník), hlasování ze tří filmů 
a česká pohádka, fantasy a kome-
die Princezna zakletá v čase (Velká 

Británie 2020, r. P. Kubík) – změna 
programu vyhrazena!

Novinkou letního kina je i mír-
né zvýšení vstupného v rozmezí 80–
100,- Kč na osobu, a to z důvodu 
navýšení poplatků či povinného mi-
nimálního vstupného stanoveného 
oficiálními filmovými distributory 
v České republice.

Součástí letního kina, jehož pří-
pravu a provoz má ve své režii Kul-
turní výbor městského zastupitel-
stva, bude i prodej občerstvení na 
místě, který zajistí Kulturní spo-
lek Butzkow, z.s. Veškerý čistý zisk 
všichni zúčastnění věnují do měst-
ské pokladny na podporu kultur-
ního a společenského dění v našem 
městě. Své židličky, deky a další vy-
bavení si prosím přineste s sebou, 
děkujeme a těšíme se na vás!

Za všechny organizátory 
a spolupracovníky

M. Kosa

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

výlet 2.a  na staroU Živohošť

Vyrazili jsme za krásného let-
ního počasí na výlet na Starou Ži-
vohošť, kde jsme bydleli v chatič-
kách přímo na pláži. Vařili jsme si 
sami a děti si nakrájely a na ohni 
uvařily nejlepší buřtguláš na světě. 
I při ostatních jídlech musely dě-
ti pomáhat. Hned od rána jsme se 
uvelebili na pláži. Průběžně jsme 
se koupali, jezdili na paddleboar-
du, motorovém člunu, hráli fotbal 
nebo se jen tak povalovali a uží-
vali si kamarádů, hezkého počasí 
a přírody. Hlady jsme také netrpě-
li. Maminky a babičky napekly ob-
rovské množství dobrot – bábovky, 
makovce, perníky i perníčky, pá-

rečky v listovém těstě, šneky... Do 
toho se děti pustily na pláži, když 
měly hlad, a k tomu přikusovaly 
melouny a jahody nebo zmrzlinu. 

Měli jsme i úspěchy – 3 děti se tam 
naučily plavat. Moc jsme si to užili 
a hrozně se nám tam líbilo.

Dana Odvárková
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online projektový den 5.a
Dne 13. 5. 2021 se skupina žáků 

třídy 5.A zúčastnila projektového 
dne zaměřeného na zdravé vaře-
ní. Cílem projektu bylo seznámit 
žáky se surovinami prospívající-
mi lidskému organismu a tyto su-
roviny používat v praxi při vaření. 
V úvodní části programu zhlédli 
žáci video od výživové poradkyně, 
která díky úpravě jídelníčku úspěš-
ně pomáhá (léčí) své klienty. Žá-
ci se tak na vlastní oči přesvědčili, 

že vše, co konzumujeme, ovlivňuje 
z velké míry naše zdraví. Po rozbo-
ru videoukázky si žáci vyzkoušeli 
sestavit zdravé menu. Dále již ná-
sledovalo společné vaření jako tako-
vé. Na programu bylo vaření dvou 
pokrmů – slaného a sladkého. Žáci 
si vybrali recept na zeleninový sa-
lát s těstovinami, kuřecím masem, 
sýrem, a jako sladkou tečku ovoc-
né taštičky. Děti se postupně se-
známily s pomůckami, které budou 

při přípravě pokrmu používat. Ta-
ké byly obeznámeny s možným ne-
bezpečím, jež na ně při vaření číhá. 
Vyzkoušely si, co obnáší vaření od 
přípravy surovin přes krájení, úpra-
vu masa, dochucování, porcování, 
servírování až po stolování. Vaření 
všechny žáky velice bavilo. A jak se 
vydařilo? Posuďte sami! Jeden po-
krm krásnější a chutnější než druhý.

Petra Bereczová

týden akcí Žáků 7.B
V týdnu od 14. 6. probíhaly na 

naší škole školy v přírodě víceden-
ní výlety a jednodenní akce. Třída 
7.B tento týden pojala tak, že vy-
rážela každý den na jiné místo za 
různou zábavou. Po celý týden byli 
žáci rozděleni do skupinek, ve kte-
rých soupeřili v různých netradič-
ních sportech.

První den byl pro žáky na zahra-
dě školy vytvořen „discgolf“ – bo-
hužel jen s míčky. Poté jsme odešli 
na zaslouženou zmrzlinu a vycház-
ku do zámeckého parku.

V úterý nás čekal výlet do Pra-
hy. Lanovkou jsme vyjeli na Pet-
řín, prohlédli si zrcadlové bludiště 
a přesunuli se na Václavské náměs-
tí do „Muzea iluzí“. To jsme si pro-
hlédli, došli jsme si na jídlo a odje-
li domů.

Třetí a čtvrtý den jsme jeli do 

Kladna. Ve středu jsme navštívili 
ve Sládečkovu muzeu expozici vě-

novanou geocachingu. V Centralu 
Kladno jsme si opět ve skupinkách 
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zahráli bowling, při kterém jsme 
zažili mnoho legrace.

Ve čtvrtek jsme zavítali na další 
sportovní aktivitu. Tentokrát nás 
čekal na Sletišti minigolf. Po ode-
hrání turnaje jsme se občerstvili, 
miniturnaj soutěží jsme vyhodno-
tili a obdrželi sladké drobnosti. Utr-
máceni vedrem jsme odjeli domů.

Poslední den jsme šli do zoo 
Zájezd podívat se na zvířátka. 
Tím jsme týdenní akce úspěšně 
zakončili.

zapsala Eva Bláhová 
třídní učitelka 7.B

program jelen evropský pro 8. a 9. třídU

17. 6. 2021 navštívili naši školu čle-
nové společnost Ornita, kteří pořá-
dají interaktivní přednášky o ptácích 
i jiných živočišných druzích. Letos 
jsme se seznámili s novým progra-

mem o jelenovitých sudokopytnících 
žijících na našem území. Po sezná-
mení s jednotlivými druhy a zají-
mavostech o nich jsme se vydali do 
jelení farmy v obci Netluky blízko 

Uhříněvsi. Zde si žáci prohlédli jele-
ní zvěř zblízka, mohli si hladit a kr-
mit laně i kolouchy. Na dospělé jele-
ní samce se mohli dívat pouze přes 
plot, protože tito mohou být agre-
sivní z důvodu narušení teritoria. 
Zajímavé povídání o zástupcích je-
lenovitých bylo doplněno ukázkami 
paroží a lýčí. Na této farmě probíhá 
také výzkum, který by měl pomoci 
jelenovitým v návratu do volné pří-
rody a utvářet zpět přirozené eko-
systémy, které, jak se ukazuje, člo-
věk bude muset obnovit, aby nedošlo 
k úplnému vyhynutí dalších druhů 
a snížení diverzity prostředí. Žáci 
si odnesli mnoho nových poznatků 
a myslím si, že pohled do zákulisí 
života jelena evropského i dalších 
druhů byl velký zážitek.

Ing. Blanka Nožičková

I N Z E R C E

Hledám pronájem bytu nebo i domu v Buštěhradě nebo i v Kladně pro 
spolehlivé klienty naší kanceláře.

Nabídněte nám Vaše možnosti. Nájemní smlouvy zajistíme, neplatíte provizi. 
Děkujeme.

Tel.: 776 610 467, Jitka Mahovská – Next Reality Kladno
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EC H O  Z U Š
Ve středu 16. června se na Absolventském koncertě na zámku představili žáci ZUŠ, kteří úspěšně 

završili studium I. a II. stupně.

Absolventi, foto: M. Žitníková 

O režii a samotné streamování se u video mixážního pultu postaral Jiří Žitník, 
foto: J. Pergl
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Kapitán Petr Müller přebírá pohár.

S K  B U ŠT Ě H R A D

kUlatý nesmysl Žije aneB BUštěhradské přípravky znovU 
na scéně

Mohlo by se zdát, že absence po-
hybu u dětí v covidovém roce pl-
ném zákazů a omezení přinesla 
nakynutí pupíčků a  lenost s po-
hodlností zvítězila nad přirozenou 
touhou všech dětí být spolu a hý-
bat se, ale jak už téměř dva měsíce 
můžeme sledovat, opak je pravdou.

Jakmile byl nahlášen první tré-
nink, děti se s obrovským nad-
šením vrátily na zelený trávník, 
a i když od počátku bylo nutné do-
držovat jistá pravidla, nikdo ne-
remcal a za každého počasí pobí-
hali malí fotbalisté třikrát týdně 
po hřišti.

Podoba tréninku začala mít jas-
nější kontury, oddělila se část roz-
cvičková pod vedením trenérky Jit-
ky, větší důraz je nyní kladen na 
fyzičku, takže ve fotbalové části 
může trenér David počítat s větší 
vytrvalostí a šikovností.

Jelikož nemohla být dohrána 
soutěž tak, jak byla v září přihláše-

na, domluvili trenéři několik přá-
telských utkání s okolními týmy, 
aby si kluci ze starší i mladší pří-
pravky poměřili své síly a schop-
nosti. Jakýmsi pomyslným vy-
vrcholením byl turnaj přípravek, 
který se konal 6. 6. 2021 v Hřebči.

Starší přípravky odehrály dva 
zápasy (s TJ Unhošť a SK Hřebeč) 
a mladší tři (s TJ Baník Kladno 
Švermov, TJ Unhošť a SK Hřebeč).

Jestli si někdy v minulých le-
tech rodiče kousali nehty a pře-
mýšleli, jestli se dočkají gólu, tur-
naj v Hřebči byl sportovní radostí 
pro všechny zúčastněné – obě pří-
pravky vyhrály 1. místo, gólů bylo 
nepočítaně, lehce zraněných pra-
málo, počasí fotbalu přálo, takže 
poháry pro vítěze zaslouženě pu-
tují do Buštěhradu.

Klobouk dolů před hrou obou 
přípravek a velké díky trenérům, 
kteří mají zájem, aby buštěhradský 
fotbal vychovával schopné hráče!

Náš černo-bílý fanclub se už těší, jak 
si zas brzo zakřičí: 

SK BUŠTĚHRAD–GÓÓÓL!

Jitka Ulrichová

sk BUštěhrad – fotBal

Po dlouhé nucené pauze se život 
ve sportovním areálu opět rozběhl. 
Po rozvolnění vládních opatření se 
na travnatou plochu vrátily všech-
ny věkové kategorie. Jak Lvíčata, 
tak obě přípravky i žáci se s velkou 
chutí pustili do tréninkových jed-
notek. A podle hojné účasti je vidět, 
že se všichni na oblíbený fotbálek 
už velmi těšili. Mistrovské soutěže 
se v této sezóně již sice nedohrály, 
ale všichni přivítali, že byl umož-
něn alespoň trénink a vzájemné se-
tkání. Dále začali fotbalovou plochu 
opět využívat dorostenci Hostouně, 
kde je velká část mladých fotbalistů 
z Buštěhradu a je v nich velký po-
tenciál do budoucna pro seniorskou 

buštěhradskou kategorii. V hojném 
počtu se na plac vrátilo také naše 
„áčko“, které též svou soutěž nedo-
hraje. V rámci protrénování takti-
ky na celé hřiště nezbývá týmům 
než domlouvat nějaká ta přátelská 
utkání. A tým odehrál tato přátel-
ská utkání: Buštěhrad-Junioři Hos-
touň 4:2, Buštěhrad-Středokluky 
3:1, Buštěhrad-FK Litoměřicko B 
4:3, Buštěhrad-Baník Libušín 1:3. 
Aby byl výčet kategorií využívající 
fotbalovou plochu úplný, nesmím 
zapomenout na návrat týmu „Staré 
gardy“, která chodí udržovat svou 
fyzičku každou neděli dopoledne 
již pěkných pětatřicet let  Bylo také 
konečně možné se sejít k pravidelné Šikovní mladí brigádníci při broušení laviček.
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brigádě na přípravu areálu na sezó-
nu. Tentokráte patří velká pochvala 
hlavě mladým hochům z přípravek 
a žáků, kteří dorazili na brigádu ve 
velkém počtu, a také některým je-
jich rodičům. Na brigádě se brousily 
a barvily lavičky, uklízelo se záze-
mí a okolí kabin. Byly také potře-
ba opravit ochranné sítě za bran-
kami. Všem účastníkům brigády 
tímto děkuji. Dále na hřišti nasta-
la změna, a to v podobě nového ná-
jemce kiosku. Po dlouhé spolupráci 
s Pavlem Rydvanem, tímto mu ta-
ké děkuji, převzalo kiosek sdruže-
ní Aktoffka. Od této spolupráce si 
vedení SK Buštěhrad slibuje změnu 

v podobě nového, 
svěžího impulzu 
pro návštěvníky. 
To se myslím také 
hned od začátku 
daří. Nový nájem-
ník komplet předě-
lal vnitřek kiosku 
a  ve spolupráci 
s vedením fotbalu 
postupně restau-
ruje i okolí. Terasa 
je nově natřena a došlo k obnovení 
fasády kabin. I do budoucna jsou 
v plánu úpravy v tomto smyslu. Vě-
říme, že změny se budou návštěv-
níkům líbit a ve sportovním areá-

lu se budou cítit příjemně. Tímto 
všechny srdečně k návštěvě areálu 
zveme. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Za SK Buštěhrad Aleš Šturm

Natírání laviček, foto Aleš Šturm.

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

jak jsem začala zpívat v BUštěhradském pěveckém sBorU v doBě 
covidové

Již od dětství mě provázela hud-
ba a zpěv na každém kroku. Ješ-
tě jako dítko školou povinné jsem 
ve svém rodném jihočeském měs-
tečku začala od 2. třídy základní 
školy navštěvovat dětský pěvecký 
sbor, na který později navazoval 
dívčí komorní sbor pro odrostlej-
ší zpěvačky. Jak to tak chodí, člo-
věk je někdy nucen přestěhovat se 

za prací do jiného města, založí 
rodinu a na další volnočasové ak-
tivity mu již nezbývají síly a čas. 
Po určité době ale přece jen zjistí, 
že hudba, která byla součástí je-
ho života, mu chybí, a snaží se da-
nou mezeru v životě zaplnit. Avšak 
uspokojení ze zpěvu s hudebními 
interprety, které si pouští v rádiu 
cestou autem ze zaměstnání, či ne-

smělé popěvky u věšení prádla se 
ukázaly jako nedostačující. Když 
jsem se v roce 2018 přestěhovala do 
Buštěhradu a situace kolem rodi-
ny a zaměstnání se trochu usadi-
la, rozhodla jsem se začít opět cho-
dit do nějakého hudebního tělesa. 
Začala jsem tedy „googlit“ nabíd-
ku pěveckých sborů v okolí. Jaké 
bylo moje překvapení, že v Buště-
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hradu funguje smíšený pěvecký 
sbor, navíc s dlouholetou tradicí!

Navazování nových přátelských 
kontaktů plodí další okruh přátel, 
a tak jsem se na jaře roku 2021 se-
známila se sbormistryní místního 
pěveckého sboru Evou Gallatovou. 
Nevybrala jsem si na zpěv ale zcela 
příhodnou dobu, neboť kvůli vlád-
ním opatřením spojeným s epide-
miologickou situací v České re-
publice (i ve světě) byly zakázány 
i činnosti spojené se zpěvem. Jak 
vlastně takový pěvecký sbor v do-
bě „covidové“ funguje?

Žijeme ve světě plném počítačů, 
chytrých mobilních telefonů a mo-
derních technologií, a právě koro-
navirová pandemie trvající od ja-
ra minulého roku nás „donutila“ 
využívat tyto prostředky i v situa-
cích, které jsme běžně zvládali pro-
střednictvím osobního kontaktu 
s ostatními lidmi. Jak ovšem vy-
řešit sborový zpěv, kdy se jednot-
liví zpěváci nemohou osobně sejít? 
Na tuto otázku jsem dostala od-
pověď velmi brzy. Do e-mailu mi 
před plánovanou zkouškou přišel 
od sbormistryně odkaz na online 
setkání v aplikaci Zoom. V přílo-
ze e-mailu bylo připojeno několik 
souborů s písněmi, které se měly 
daný den zkoušet (dobře vymyšle-
no, pozn. aut.). Když nadešel den 
„D“, nesměle jsem se připojila k za-
čínající zkoušce. Trochu jsem by-
la nervózní z toho, že budu muset 
předvést své „umění“ naživo a uká-
zat, zda jsem vůbec schopna zpí-
vat s místním pěveckým sborem. 
Naštěstí na mě čekalo velmi milé 
přivítání od všech zúčastněných, 
kdy jsme si nějakou dobu povídali 
o sboru, sdělila jsem pár informa-
cí o sobě a každý online připoje-
ný člen sboru mi řekl také několik 
slov o sobě. Tím se navodila skvě-
le uvolněná a přátelská atmosféra, 
díky které by mi pak ani nevadi-
lo přede všemi zpívat (to jsem ov-

šem neprozradila). Z důvodu onli-
ne připojení způsobující zpoždění 
zvuku jsme byli vyzváni k vypnu-
tí mikrofonu, zapnut zůstal pou-
ze mikrofon sbormistryně. Moh-
lo začít rozezpívání. No, něco asi 
na těch vypnutých mikrofonech 
bude… Poté přišel na řadu zpěv 
písní, které jsme všichni obdrželi 
v e-mailu. Já se raději dopředu při-
pravila a noty si vytiskla, ale po-
čítačová technika je tak dokonalá, 
že jsme mohli sledovat noty i na 
obrazovce. (To se mi hodilo, jed-
ny jsem si zapomněla vytisknout.) 
Po dvou hodinách celého hudební-
ho setkání jsem vítězoslavně vyšla 
z pokoje, kdy se mě manžel zeptal, 
cože jsme to prováděli za preludo-
vání na začátku, že se to nedalo po-
slouchat. Musela jsem mu objasnit, 
že to bylo součástí rozezpívání se, 
tedy hlasové cvičení, které je před 
samotným zpěvem písní důležité. 
Navrhla jsem mu, že pokud příš-
tě nechce poslouchat naše urputné 
cvičení hlasivek, může si na svém 
počítači pustit do sluchátek svou 
oblíbenou hudbu.

Zkoušky v  podobném duchu 
probíhaly až do konce května. Pak 
se konečně epidemiologická situa-
ce kolem koronaviru začala zlep-
šovat a my se jako sbor mohli se-
tkat naživo. Bylo to skvělé!!! Ani 
se mi nechtělo domů, jak výborná 
atmosféra u zpěvu, protkávaného 
povídáním si a uzobáváním dob-
rot, panovala! Buštěhradský pěvec-
ký sbor na mě udělal dojem takové 
velké rodiny, party lidí napříč ge-
neracemi, kde se její členové mo-
hou navzájem inspirovat a učit se 
od sebe. I další hlasová zkouška 
„naživo“ probíhala v pohodovém, 
přátelském duchu, kdy mi zkuše-
nější zpěváci pomohli při nácviku 
pro mě zcela nových písní. Stačilo 
poslouchat zpěv kolegů, „držet“ se 
jejich melodie a za chvíli jsem té-
měř nepotřebovala noty. Ani jsem 

nedoufala, že učení se nových skla-
deb bude celkem jednoduché. (Tře-
ba po pár zkouškách nikdo nero-
zezná, že jsem do sboru nastoupila 
teprve před pár týdny.) Už se těším 
na další pondělí od 18. hodin, kdy 
bude příští zkouška sboru. Do léta 
se scházíme v Galerii Sýpka, která 
nabízí dobré akustické podmínky, 
dostatečný prostor vzhledem k hy-
gienickým opatřením a příjemnou 
atmosféru. Od září budou zkoušky 
sboru probíhat v RC Pelíšek, Kla-
denská 207/38 (1. patro). Myslím 
si, že by se jistě v Buštěhradu na-
šlo pár jedinců s podobnými am-
bicemi, jako jsem měla já, občas si 
zazpívat „lépe“ než jen soukromě 
potichu u práce. Navíc by poznali 
nové, milé přátele, se kterými by 
se jen tak ve městě neseznámili. 
A proto: „Zpívejte, lidičky, ty na-
še písničky, (nejen) z Moravy, Slo-
venska, z Čech…“, nejlépe v Buště- 
hradském pěveckém sboru, přidej-
te se k nám!!!

Helena Doležalová, (již) členka 
Buštěhradského pěveckého sboru

www.bustehradskysbor.cz, 
FB: Buštěhradský pěvecký sbor

Na fotce ze str. 2 nám chybí :
Barbora Cajthamlová, Anna Dráb-
ková, Víťa Helísek, Rostislav Hra-
bec, Renata Ježková, Eva Kaiserová, 
Renáta Kaiserová, Rozárie Kucha-
řová, Antonín Maurer, Miroslav 
Nešvera, Tomáš Pisinger, Veroni-
ka Sudová, Ivana Šumná, Marce-
la Zilvarová.
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BUštěhrad na vodě

V sobotu 12. června se uskutečnil 
devátý ročník Buštěhradu na vodě. 
Počet 33 registrovaných posádek na 
kánoích byl novým rekordem. Od-
hadovaný počet přítomných činil 
cca 100 osob. Letošní setkání přátel 
vody a vodních projížděk bylo po-
dobné jako loni, kdy jsme se potýka-
li s výrazným omezením, vzhledem 
k restrikcím v souvislosti s „kvalit-
ním dárkem“ z Číny. Měli jsme cel-
kem tři stanoviště. Na jednom si děti 
vyzkoušely hod harpunou a drobné 
úkoly na malém rybníku. Na dru-
hém si soutěžící v klidu projeli sla-
lom mezi bójkami a na třetím sta-
novišti byla jediná disciplína na čas 
– individuální rychlostní kanoistika.

Novinkou byla přítomnost stánku 
s předměty souvisejícími s historic-
kým šermem. Děti si mohly zastří-
let z kuše. Výborné klobásky zahna-
ly hlad s blížícím se časem oběda ze 
stánku s občerstvením, tentokrát 
z restaurace U Bečvářů.

Poklidný průběh 3,5hodinového 
setkání se zakončil rozdělením cen 
výhercům rychlostní kanoistiky. Vy-
hodnoceny byly tři kategorie: dospě-

lí, mládež a rodiny s dětmi. Od prv-
ních her na vodě se těžiště účastníků 
výrazně převážilo k účasti hlavně ro-
dičů s dětmi. Také jsme poprvé za-
znamenali odběr dětských vest prak-
ticky do nuly. Účast malých dětí byla 
opravdu hojná.

Dočkali jsme se i jednoho pře-
vrhnutí na velkém rybníce v důsled-
ku boje o cenu v kategorii dospě-
lých. Posádka doplavala v pořádku 
i s kánoí ke břehu. Příjemně zapů-
sobil i častý mladý účastník Buště-
hradu na vodě Adam S., který s na-
sazením nejen soutěžil, ale spolu 
s ostatními kamarádkami ochotně 
pomáhal s úklidem včetně složení 
stolů a lavic.

Poděkování za uskutečnění pove-
dené akce bez předpovídaného deš-

tě patří všem pořadatelům. Zejmé-
na bych vyzdvihl přítomnost paní 
Doležalové za Červený kříž, která 
se vždy snažila nevynechat žádný 
ročník, a našich tradičních fotogra-
fů Jaroslava Pergla a Jana Pacovské-
ho, kteří patří mezi naše nejstarší 
pomocníky na Buštěhradu na vodě.

Příští rok nás čeká 10. výročí. Bu-
štěhradské fórum jako organizátor 
by jej chtělo důstojně oslavit. Rádi 
vás napřesrok přivítáme.

Ing. Jiří Janouškovec

Vítězové v kategorii mládež, foto Jan Pacovský.

Manévry na rybníce, foto Jan Pacovský.

Na vodě, foto Jan Pacovský.
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Zdena Doležalová s částí sbírky, která se vybrala.

jarní jarmark

Buštěhradský jarní jarmark se konal 13. 6. 2021 mezi rybníky „NA BABKÁCH“ od 10:00 do 18:00, foto J. Pergl.

červnová sBírka pro diakonii s mo ččk
Možnosti pomoci svými zbytný-

mi věcmi na dobrou věc využilo opět 
mnoho buštěhradských občanů, ale 
i lidí z okolí – například z Makotřas 
a Brandýska. Diakonie Broumov ve 
spolupráci s Místní organizací Čes-
kého červeného kříže znovu vyhlá-
sily sbírku použitého ošacení a dal-
ších věcí na dny 11. a 12. června 2021. 
Obětavou předsedkyni Zdeňku Do-
ležalovou, která vždy při této akci 2 
dny stráví v přízemí zámku, tentokrát 
v sobotu dopoledne vystřídala paní 
Jarka Berkyová (členka MO ČČK Bu-
štěhrad). Oběma moc děkujeme, bez 
nich by sbírku nebylo možné usku-
tečnit. Velký zájem lidí o tuto akci 
pomohl k tomu, že se podařilo opět 
věcmi z buštěhradské sbírky naplnit 
velkou skříňovou Avii, s kterou její 
řidič odjel do Broumova.

Příští sbírka pro Diakonii Brou-

mov bude znovu na podzim. O ter-
mínu vás budeme v předstihu in-
formovat, aby si zájemci včas mohli 
připravit věci.

Všem účastníkům naším pro-
střednictvím velmi děkují zástupci 
Diakonie Broumov za donesené vě-
ci. Pro případ, že by někdo rád po-
mohl už nyní, předává-
me prosbu z Broumova. 
V současnosti mají totiž 
pro své klienty nedosta-
tek jídelního porcelánu 
a skla – hrnečků a talířů 
všech velikostí. A tak zá-
roveň předáváme jejich 
prosbu, abyste se podíva-
li, zda u vás doma nezahá-
lí nějaké odložené hrnky 
a talířky, které by mohly 
posloužit například ma-
minkám s dětmi v azylo-

vých bytech. V tom případě tyto vě-
ci, prosím, dobře zabalené předejte 
v našem Infocentru v přízemí zám-
ku. Odsud poputují těm, kdo je ještě 
rádi využijí.

I našim kolegyním v Infocentru 
patří dík za pomoc při této akci.

ZV
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Karel Kratina, 2. místoMartin Dobrý, 1. místo Eliška Chalupová, 3. místo

ryBářský dětský den 2021
Ano, ano, už je to tak. Rok se s ro-

kem sešel a buštěhradští rybáři na 
konci května (29. 5. 21) zorganizo-
vali na dolním rybníku tradiční dět-
ské rybářské závody, a to v kategori-
ích „nejdelší ryba“ a „celková délka“. 
V kategorii „nejdelší ryba“ se vy-
hodnocuje ryba, která je nejdelší, 
a v kategorii „celková délka“ se vy-
hodnocuje součet délek všech chy-
cených ryb.

Bohužel i tuto akci poznamenala 
covidová krize, takže organizátoři 
v podstatě do poslední chvíle nevě-
děli, zda se akce bude či nebude ko-
nat. I když k rozvolnění proticovi-
dových opatření došlo několik dní 
před jejím konáním, organizátoři 
dokázali zajistit zdárný průběh ak-
ce. Přestože na propagaci akce ne-
byl dostatek času, účast 36 dětí lze 
považovat za velký úspěch. Parta 
u udírny nahradila chybějící stánek 
s občerstvením, takže účastníci mě-
li zajištěný dostatek tekutin a uzené 
špekáčky.

Nebe bez mráčku, bezvětří a roz-
topená udírna – to vše signalizova-
lo ideální podmínky pro rybaření.

Přivítání a krátkou instruktáž 
soutěžících provedl generální ředi-
tel závodu Roman Dědič. V 8:00 se 
závodníci rozběhli na svá stanoviště 
a vzápětí bylo slyšet svištění vlasců 
s háčky a nástrahami. Samozřejmě 
že rybářské závody nemají dynami-
ku hokejového zápasu, a tak podrob-
ný popis nemá smysl. O tom, že okolo 
rybníka bylo živo, dosvědčují roz-
hodčí, kteří byli doslova na roztrhání 
a mnohdy se i zadýchali. Přestože se 
jednalo o závody, u rybníka vládla po-
hoda, klid a všichni zúčastnění si uží-
vali krásného sobotního dopoledne.

V 11:00 byl vyhlášený konec, mla-
dí rybáři odevzdali lovecké lístky 
v logistickém centru a s napětím oče-
kávali výsledky. Krátce před poled-
nem začalo slavnostní vyhlášení 
výsledků. Každý závodník dostal 
diplom, byl vyfotografován, dostal 
balíček se sladkostmi a následně si 
mohl vybrat cenu. Ceny byly (díky 
sponzorům) hodnotné – pro vítě-
ze disciplíny „nejdelší ryba“ byl ur-
čený dort. Pro disciplínu „celková 
délka“ byly ceny uložené na něko-
lik metrů dlouhém stole, na kterém 

si je účastníci podle pořadí vybíra-
li dle vlastního uvážení – pruty, na-
vijáky, podběráky, atd. Protože cen 
bylo mnohem více než závodníků, 
po skončení vyhlášení vítězů si zá-
vodníci rozebrali vše, co zbylo.

Kdo zvítězil? V disciplíně „nej-
delší ryba“ zvítězil Adam Švec, který 
ulovil amura s délkou 58 cm. Adam 
měl z vítězství takovou radost, že 
s dortem zmizel dřív, než jsem ho 
stačil vyfotografovat. Vítězem v dis-
ciplíně „celková délka“ byl Martin 
Dobrý, jehož úlovky měly celkovou 
délku 351 cm. Pravděpodobně se 
jedná o rekord. Adamovi i Marti-
novi blahopřejeme.

Co napsat na závěr? Příští rok se 
akce bude opakovat. Kdo může při-
jít? Kdokoliv. Kdo nemá rybářské ná-
činí, bude mu půjčeno. Kdo rybařit 
neumí, tomu organizátoři poradí.

Zvláštní poděkování patří naší ko-
legyni rybářce Lence Kozlerové, jež 
se ujala nevděčné funkce „vedoucí 
logistického centra“, kterou zvládla 
na jedničku.

Text a foto Ing. Ladislav Keller
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den otců 
Den otců se jako vždy uskutečnil během dvou dní –18. a 19. 6. – u dolního rybníka „Na Babkách“. Rybáři své  
úlovky udili přímo u rybníka. O uzené i vařené dobroty se podělili s ostatními účastníky akce, foto J. Pergl.

Z P R ÁV Y  Z E  S O KO L A

přes hory a doly do valle di ledro a zpátky

V minulém čísle BZ jsme vás 
pozvali na pomyslnou pěší cestu 
do Itálie. A my jsme to společně 
dokázali! V nohou máme 1732 km 
a ještě trochu víc. Imaginárního 
pochodu z Buštěhradu do Valle 
di Ledro a zpět se zúčastnilo 54 
chodců a běžců od malých dětí 
až po seniory. Své odchozené na-
měřené kilometry po Buštěhra-

dě a okolí nám pravidelně mailem 
posílali celé rodiny, party přátel 
i  jednotlivci. Manželé Doušovi je 
poctivě sčítali, můj muž měl při-
pravena vytipovaná zajímavá mís-
ta, kterými jsme jakoby procházeli, 
a dával o tom obrazové informa-
ce na webové stránky Sokola. Ce-
lou trasu tam i zpět jsme ušli hod-
ně rychle. Vyrazili jsme 27. května 
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a už 6. června jsme byli v krásné 
údolní oblasti kolem jezera Ledro. 
Do Buštěhradu jsme se vrátili 14. 
června. Celá cesta nám tedy trvala 
pouhých 18 dní. A kdo z účastní-
ků si tipoval délku pochodu nejlé-
pe? Helena Doležalová s rodinou, 
Šárka Reklová s rodinou a Ivona 

Kasalická. Pokud máte někdo chuť 
zapojit se do podobné akce, s ,,tro-
chu“ delší trasou, tak se přidejte 
k věčně mladým seniorům, kteří 
jdou už podruhé kolem rovníku. 
A chcete-li se podívat, kudy jsme 
šli my a  jak krásné je to v  italské 
jezerní oblasti, podívejte se na na-

še stránky www.sokolbustehrad.cz 
na odkaz Cesta do Valle di Ledro.

Všem chodcům a běžcům pře-
jeme krásné léto, pohodlnou obuv 
a lehoučký batůžek.

Blanka Jedličková  
T.J. Sokol Buštěhrad

ST R O J  Č A S U
Nejsem si jistý, jestli se nám poda-

ří získat současný pohled pro porov-
nání s dnešní fotografií. Na střechu 
zámku se tak snadno asi nedostane-

me. Každopádně vám přinášíme zá-
běr směrem ke škole a Vrapicím, a to 
v době, kdy na horizontu ještě neby-
la halda, ale za školou už to vypadá 

na linii větrolamu. A zcela jinak vy-
padá hotel Buštěhrad – dva štíty do 
ulice tam již nenajdeme.

Led, HeS
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KU LT U R N Í  A  S P O L EČ E N S K É  A KC E

pozvánka na vernisáŽ jana řeřichy ml.
O autorovi – Jan Řeřicha ml.

Narodil se 9. srpna 1986 v Praze, 
jako nejmladší ze tří dětí. V témže 
roce jeho otec absolvuje Akade-
mii výtvarných umění a nastu-
puje na vojenskou službu. První 
měsíce a roky láskyplné péče mat-
ky a starších sester možná formo-
valy jeho senzitivní a  introvert-
ní povahu.

Rozvíjí se bezesporu i  jeho ta-
lent. Navštěvuje kurzy keramiky, 
kreslení a malování. Jeho kres-
by se vyznačují velkou pečlivostí 
a disciplinovaností.

V roce 2002 skládá úspěšně ta-
lentové zkoušky na Střední umě-
lecko-průmyslovou školu v Praze, 
obor řezbářství. Avšak v témže ro-
ce přestupuje na Střední odborné 
učiliště nábytkářské a technické 
v Praze na Zlíchově. Zde se může 
více věnovat uměleckému řezbář-
ství. Učení ukončuje v roce 2006. 
Od té doby pracuje s řezbářský-
mi dláty a palicí v ateliéru svých 
rodičů. Spolupodílí se na vzniku 
vyřezávaných obrazových rámů.

Naposledy se Jan Řeřicha před-
stavil před devíti lety na rodinné 
výstavě v Mladé Boleslavi v galerii 
XALIBO svým designem a řezbou 
lipových rámů pro zrcadla.

Ukázkou řezbářské tvorby se 
Jan Řeřicha ml. Představuje i ny-
ní na své první samostatné výsta-
vě zde, v prostoře MěÚ Buštěhrad.

Jádrem Janovy výstavy je však 
kolekce více jak stovky kreseb, peč-
livě vybraných z ohromné kvanti-
ty tak, aby byla zastoupena různá 
období i témata uplynulých let, kdy 
Jan velmi intenzivně kreslí. Kres-
lení je pro Jana nejpřirozenějším 
intimním vyjádřením své osobní 

zkušenosti z  interakce s okolním 
světem. Někdy konfrontační a bo-
lestné, někdy snivé a plné touhy, 
někdy groteskní. Vždy však od-
vážné, dávající bezelstně pohléd-
nout do vlastního nitra.

A v tomto je právě ta síla prav-

divosti, která osvobozuje od po-
kušení hodnotit a  tak lze Janovy 
kresby svobodně přijmout v celé 
své nahotě.

Zároveň bychom rádi poděko-
vali MěÚ Buštěhrad za uspořádá-
ní této výstavy.

VÝSTAVA KRESEB A UKÁZKY ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE
 JANA ŘEŘICHY ml.

dne 8. července 2021   17:00   
v 1. patře MěÚ Buštěhrad

Hudební doprovod
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í 

„rozhovor“ s janem paUlíkem

Hudební kariéru mu nastartova-
la buštěhradská „liduška“

Honzu Paulíka znám od října 
1979, kdy jsme se přestěhovali do Bu-
štěhradu a já jsem nastoupila do tře-
tí třídy Základní školy Julia Fučíka. 
Při prohlížení školních fotek mi teprve 
nedávno došlo, že jsme stáli vždycky 
za sebou. A určitě to nebylo schválně. 
Pan fotograf, který nám říkal Pepíč-
kové a Mařenky, si nás postavil tak, 
jak potřeboval on. Až v dospělosti mi 
došlo, že ta blízkost nás vlastně pro-
vází už od školních let.

Ve škole jsem ho vnímala jako ne-
nápadného kluka, který po škole cho-
dí hned domů a pilně cvičí na klavír. 
Ničím nevyčníval, ba právě naopak, 
byl tichý a ustrašený, a když spolužáci 
jančili, on seděl v ústraní. Ve čtrnácti 
jsme se rozprchli různými směry a on 
se mi na pár let ztratil. Když jsem 
ho po letech potkala, už to nebyl ten 
ustrašený kluk, ale sebevědomý muž, 
a co víc, kulturně aktivní a na jevišti 

jako doma. Ostatně, to jsem si ověřila 
na vlastní kůži, když jsme spolu ob-
jeli dvacet knihoven s našimi hudeb-
ně-literárními večery. Honzy Paulíka 
moc vážím jako moudrého, a přesto 
(nebo právě proto) skromného člově-
ka, a jako každý z nás zbožňuje pře-
kvapení. Tenhle rozhovor bude jistě 
velkým překvapením, protože o něm 
nemá ani tušení, a teprve dnes po-
chopí, proč jsem mu pod záminkou 
průzkumu umělců položila před pár 
týdny několik otázek.

Honzo, hudbě se věnuješ už mno-
ho let. Jak dlouho vlastně?
Začínal jsem v hudebce, tedy v Li-
dové škole umění v Buštěhradě, kdy 
jsem se učil klasiku, však to znáš, 
jak to začíná. Chodil jsem na klavír, 
kytara přišla až později. Ale pokud 
se ptáš na veřejné vystupování, tak 
na pódiích jsem s kytarou a folkem 
vystoupil poprvé v roce 1993. Prv-
ní samostatný koncert naší kapely 
Knezaplacení proběhl v roce 1998 

v Klubu F na Zemědělské univerzi-
tě na Suchdole. Od té doby hrajeme 
a pořád nás to baví. S flétnistkou, 
zpěvačkou, a hlavně kamarádkou 
Lenkou Musilovou děláme výchov-
né koncerty a máme jich na kontě 
přes tisíc.

Musím vzpomenout na Václava 
Fikrleho, s kterým jste tvořili ori-
ginální hudebně-recitační duo…
Máš pravdu, odchod Václava je ob-
rovskou ztrátou. Při našich vystou-
peních po knihovnách jsem hrál na 
kytaru a Václav do toho svým osobi-
tým způsobem vyprávěl básně pře-
vážně Václava Hraběte, ale také Ja-
roslava Seiferta nebo Jiřího Wolkera. 
Dělali jsme také výchovné koncerty 
pro střední školy a gymnázia. Stře-
doškoláky poezie s kytarou bavi-
la, nerušili, a naopak se hodně ptali 
a pozorně poslouchali. Těmi výchov-
nými koncerty jsme se snažili zasít 
mezi ty kluky a holky semínko po-
ezie. A říkali jsme si, že kdyby z těch 
osmdesáti, kteří tam seděli, to dva, 
jednoho nebo tři přivedlo k tomu, 
aby si sem tam přečetli nějakou bá-
seň nebo šli do knihovny, tak to by 
bylo hezké a naše práce měla vý-
sledek. A proto jsme to dělali. Jsem 
rád, že se nám podařilo natočit dvě 
cédéčka – aspoň ty báječné roky, Jan Paulík ke skladbám, které hraje, často vypráví poutavé příběhy. Foto Veronika Herynková

Kladenské dvorky 2015 s V. Fikrlem
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Výchovný koncert, 2016.

S autorkou rozhovoru R. Šťastnou v Horoměřicích, 2020.

V Roztokách, 2019.

které jsem strávil po jeho boku, zů-
stanou navždy uchované ještě ně-
kde jinde než v mém srdci a paměti.

Jak ovlivnila kovidová doba tvůj 
umělecký život?
Vzala mi přátele a lidi blízké mému 
srdci, protože zemřeli. Ať to byl re-
citátor a přítel, s kterým jsem měl 
čest zažít mnoho společných vy-
stoupení, Vašík Fikrle, bluesový 
zpěvák a kytarista Bobby Houda, 
přední český korepetitor, sklada-
tel a vynikající klavírista, profesor 
Jaroslav Šaroun, a v neposlední řa-
dě i velmi blízcí lidé. Všichni ode-
šli před krátkým časem a já se zlo-
bím, že mi je ta doba vzala. Jestli se 
ptáš na to, co mi vzala umělecky, 
tak určitě koncerty a setkávání se 
s lidmi. Vidíš, a vzala nám i to, že 
nemůžeme jezdit po školách a učit 
děti lásce k hudbě. Stejně tak ne-
můžeme dělat naše Zastávky v ča-
se, hudební pořady, kam si zveme 
zajímavé hosty. Měli jsme tu čest, že 
naše pozvání přijali třeba Pavel Bo-
bek, Eva Pilarová, Vlasta Redl ne-
bo Spirituál kvintet a mnoho dal-
ších známých tváří. Tak po tom se 
mi stýská. Stejně jako po besedách 
s tebou, Renáto, a s tvými knihami 
a retro-výstavkami.

Na druhou stranu mi dala ži-
vá vysílání, která jsem začal dělat 
a moc mě baví. Říkám si, že to už 
jsem mohl dělat klidně pět let, ale 
dřív jsem nepocítil tu potřebu. Bez 

ohledu na dobu cvičím na kytaru 
každý den. A cvičím proto, že to 
miluju, ne proto, že mě čeká kon-
cert. Ta moje živá vysílání jsou pro 
mě v uvozovkách koncertem a nej-
sou důvodem cvičit, ale je to o dů-
vod víc cvičit. Asi tak bych to řekl.

Jak trávíš dobu, kdy nemůžeš stát 
na jevišti? Propadáš depresím nebo 
jsi konstruktivní?
Tuhle otázku mi položil kolega 
v práci už někdy vloni. Říkal: „Pa-
ne Paulíku, vy jste říkal, že jste dělal 
sto koncertů ročně, včetně výchov-
ných, a vy jste si ani jednou nepostě-
žoval, že nemůžete vystupovat. Jak 
je to možné?“ Já se tomu sám divím 
a nechápu to, že nemám ani žádné 
stesky. Mám ale takové vysvětlující 
přirovnání. Kdybych si, a to se ne-
chci rouhat, ale kdybych si třeba na-
razil prst u ruky za 
doby nekoronavi-
ru, měl bych orté-
zu a všichni Norbi 
Kováczové a další 
umělci by hráli a já 
nemohl, tak bych 
to nesl těžce, hrou-
til bych se a byl ne-
šťastný. Kdyby ale 
všichni kytaristi 
měli prst v ortéze 
a nemohli by hrát, 
stejně jako já, pak 
bych to vůbec ne-
prožíval se smut-

kem. My všichni teď máme stejnou 
nevýhodu, jsme na tom úplně stej-
ně, proto z toho nejsem nešťastný. 
Zkrátka je taková doba a všichni 
doufáme a věříme, že brzy zase bu-
de líp a budeme si moci stoupnout 
na jeviště. Ale depresím nepropa-
dám, protože se to netýká jenom 
mě. Beru to tak, že nikdo nemůže-
me, tak nemůžu ani já a kupodivu 
z toho nejsem nešťastný.

Takže už rok odpočíváš?
To vůbec ne. Absenci na pódiu jsem si 
začal kompenzovat živými vysíláními, 
která dělám jednou za měsíc a ohrom-
ně mě to baví a naplňuje. Zazname-
nal jsem u několika svých hudebních 
kolegů dvě zvláštní pojetí: „Proč by-
chom cvičili, zpívali a hráli, když ne-
můžeme dělat žádný koncert?“ A pak 
je druhá skupina, která to ještě povýši-
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la: „Proč bychom cvičili, zpívali a hrá-
li, když nám to nikdo nezaplatí?“ Při-
znám se, že oba pohledy, obzvlášť ten 
druhý, odsuzuju, protože si myslím, 
že pokud je někdo umělec, a nemusí 
to být jen muzikant, to se týká jaké-
koli oblasti umění, tak to dělá z vášně 
a proto, že to miluje. A opravdu od-
suzuji, když umělec řekne, že nemá 
cenu cvičit a zpívat, když nejsou kon-
certy a nikdo mu to nezaplatí. Tako-
vý člověk není v mých očích umělec, 
to je pro mě člověk, který používal 
hudbu jen jako prostředek k získání 
výdělku. A to já neuznávám. Koro-
navirová doba mi otevřela oči v tom, 
že jsem ani netušil, kolik mám kolem 
sebe kolegů hudebníků, kteří nejsou 
srdcaři, a já jsem vždycky chtěl spo-
lupracovat se srdcaři. O to víc si vá-
žím všech, kteří dělají cokoli. Třeba 
Franta Nedvěd mladší, syn Františka 
Nedvěda, dělá jednou týdně živé vy-
sílání, hraje písničky Nedvědů, svoje, 
převzaté, a všichni vždycky pookře-
jeme. Nebo Martin Chodúr, neznal 
jsem ho, ale líbí se mi, co dělá a jak to 
dělá, každý týden pořádá krátké živé 
vysílání. Takových lidí je víc, dělají to 
proto, že muzika je jejich vášeň, děla-
jí to zdarma a srdcem, a ne z kalku-
lu. A tyhle lidi já mám rád a nesmír-
ně si jich vážím. Ono se jim to totiž 
vrátí, až to jednou přejde, tak jim to 
publikum vynahradí, já tomu věřím, 
že to tak bude.

Předpokládám, že teď trávíš víc 
času s rodinou. Jak vypadají vaše 
společné chvíle?
Tady jsem trochu v rozporu s mojí 
manželkou, kdy si ona myslí trochu 
něco jiného, než si myslím já. Za mě 
je to tak, že jsem celý den doma. Je 
to vlastně tak, že jsem sice doma, ale 
netrávím ten čas s rodinou. Ale od-
poledne máme takovou tradici, se sy-
nem Honzíkem chodíme skoro každý 
den někam do přírody. Tenhle režim 
jsme si nastavili na začátku koronavi-
ru, tedy vloni v březnu. Chodíme na 
výpravy, na posedy, střílíme z luku, 
teď ale například uklízíme. To zna-
mená, že během výpravy posbíráme 
prázdné lahve a další odpadky, kte-
ré nám přijdou do cesty, a z výpravy 
se vracíme obtěžkaní pytli s nepo-
řádkem. A řeknu ti, že je to celkem 
dobrý pocit. Taky chodíme fotit ptá-
ky, a to nás oba moc baví.

 
Přišla doba rozvolňování a na-

bízí se otázka, co budeš dělat? Jak 
s touhle tolik očekávanou situací 
naložíš?
Pustím se do vystupování pro živé 
publikum, a nebude to, jak by někdo 
řekl, jako utržený ze řetězu. Zkrátka 
půjdu mezi lidi a zahraju jim. Milu-
ju letní festivaly, které přímo volají 
po folkové muzice. Živé hraní ven-
ku má úplně jinou atmosféru. Tak 
uvidíme, jestli se nám letos povede 

aspoň jeden. U mě během koronavi-
ru vlastně k žádným velkým změnám 
nedošlo. Já tu dobu špatně prožívám 
hlavně kvůli tomu, že jsou lidi ne-
mocní a umírají a že je tady ta hroz-
ba, že může kdykoli a kohokoli ohro-
zit a dohnat k smrti. To je, přísahám, 
to jediné, co mě na téhle době ničí 
a trápí. V ostatních věcech ani vel-
kou změnu nemám. Pojišťuju z do-
mova, když nemůžu jet za klienty, 
ale mně to nevadí, je mnoho způso-
bů, jak se s nimi spojit. Nemám kon-
certy, ale mám živá vysílání. Ale ano, 
abych byl upřímný, přeci jen je něco, 
co mi chybí. Jsou to moje milovaná 
malá piva a kafe v hospodách, která 
si dáváme po koncertech. Ale zase se 
nám to vrátí, věřím tomu.

Co je pro tebe v současné době 
nejdůležitější?
Řekl bych, že nikoli jen v této době, 
ale kdykoli a v každé době je pro mě 
nejdůležitější zdraví moje, mojí ro-
diny, mých blízkých. Zkrátka pevné 
zdraví je číslo jedna.

Tak všechno nejlepší a do další pa-
desátky hodně nápadů a nadšení a co 
nejméně omezení. A co nejvíc společ-
ných let se správnými synky Honzí-
kem a Martínkem a s báječnou man-
želkou Zuzankou!

Renáta Šťastná

Jako narozeninové překvapení uspořádala manželka Zuzana Paulíková vernisáž  
s výstavou fotografií ptactva ve městě a okolí. Jejím autorem byl sám oslavenec  
a kterou jste mohli zhlédnout v 1. patře MěÚ Buštěhrad od 16. 6 do 6. 7. 2021.

V rámci oslavy proběhlo i odhalení mozaiky od autorů 
M. Jaroše a  H. Servusové, která je k vidění na fasádě domu 
u zastávky autobusu „U Kahance”.
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japonsko v BUštěhradU

V sále kulturního klubu Aktoff-
ka byla dne 15. června představena 
buštěhradské veřejnosti pozoru-
hodná kniha výtvarníků Veroniky  
Richterové a Michala Cihláře Japon-
sko v detailech a ve dvou deníčcích. 
Uvedení díla na trh bylo prováze-
no líčením zážitků z šestitýdenní-
ho pobytu v Japonsku v roce 2017. 
Avantgardnost jejich popisu Japon-
ska tkví v zobrazování a komentová-
ní všednodennosti. Všímají si malič-
kostí. Píšou a fotografují pro čtenáře, 
který se nespokojí s popisem všeo-
becně známých japonských zvlášt-
ností. Objevuje s jejich pomocí čím 
dál více bizarností a odlišností od 
našeho způsobu života. V knížce je 
zdokumentován rozpor japonského 
způsobu života pramenícího z úc-
ty k tisíciletým tradicím a využívá-
ní a vyvíjení technikálií na nejvyšší 

světové úrovni. Japonské paradoxy 
a ambivalence jsou vyfotografovány 
na jednom tisíci jednom stu šedesáti 
šesti fotografiích, které jsou opatře-

ny vtipnými komentáři. Pokud poje-
dete do Japonska, tak až po přečtení 
Japonska v detailech!

 LZ

Japonský podvečírek. Na jevišti zprava: M. Cihlář, V. Richterová, A. Benda, H. Nakagawa, 
foto M. Žitníková.

Kaplička sv. Prokopa v Prokopově ulici.

příBěh s oBrazem malíře oldřicha nešlehy 
z BUštěhradU

Úvodem musím napsat, že jsem 
jako kluk bydlel v Buštěhradě v Pro-
kopově ulici. Naše ulice byla po-
jmenovaná nejdříve po soše patro-
na horníků, jež tu prý stávala, a pak 
po kapličce sv. Prokopa. V této ulici 
bydlelo v minulosti hodně havířů, 
kteří si kapličku v roce 1898 vystavě-

li. (Říkalo se, že když se na Kladen-
sku našlo uhlí, tak se do Buštěhradu 
přistěhovalo hodně zkušených hor-
níků od Příbrami a Rožmitálu pod 
Třemšínem, kteří zde pomáhali za-
kládat uhelné doly. Moji předkové 
pocházeli z obce Sedlice u Příbrami 
a z obce Zálany u Rožmitálu.)

V roce 1952, když jsem chodil do 
1. třídy, můj táta ještě truhlařil, měl 
živnost v domě čp. 215. Jednoho dne 
si mě zavolal, ať odnesu panu Oldři-
chu Nešlehovi dřevěné rámečky na 
obrazy.

Pan Nešleha maloval obrazy, a to 
většinou olejomalby. Několikrát jsem 
ho viděl s paletou a štětci, jak malo-
val v přírodě. Dokonce jsem ho po-
zoroval u našeho domu, jak si míchal 
na paletě olejové barvy a na plátno 
maloval kapličku sv. Prokopa.

Musím však napsat, že jsem znal 
pana Nešlehu už jako invalidu, kdy 

se pohyboval jen s berlemi a na del-
ší vzdálenosti jezdil na malé motor-
ce, Pionýru.

Ale abych se nyní vrátil k tomu 
vyprávění, jak jsem nesl od mého 
táty panu Nešlehovi dřevěné rámeč-
ky k obrazům, na které se pak ješ-
tě napínalo plátno a vše se natíralo 
šepsem. Táta mi dal na každou ru-
ku několik různě velkých rámečků 
a upozornil mě, že je to dárek, a ne-
smím si od pana Nešlehy nic brát.

Z tátova vyprávění (v té době ješ-
tě nebyla televize ani počítače, a tak 
jsme si hodně povídali) jsem si pa-
matoval, že spolu od školy kamará-
dili, a táta o panu Nešlehovi mluvil 
vždy jako o Oldovi. Věděl jsem, že 
pan Nešleha bydlí v nedalekém do-
mě, kterému se říkalo „činžák“. Při-
šel jsem ke dveřím a podařilo se mi 
jednou rukou zazvonit, a už jsem se 
těšil, jak se rámečků zbavím.



3
2 7Č E R V E N E C  2 0 2 1

Předání obrazu – A. Michlová, Z. Fous.

Obraz Oldřicha Nešlehy.

Pan Nešleha mě však pozval dál. 
Nikdy jsem u něho doma nebyl. Pře-
dal jsem rychle rámečky z rukou, 
a pak se nestačil divit. Na všech stě-
nách bytu byly rozvěšené jeho ob-
razy. Zátiší, krajiny, a na největším 
obraze byla podobizna jeho mamin-
ky. Na vše jsem koukal s otevřenou 
pusou, čehož se pan Nešleha určitě 
všiml. Zeptal se mě, jestli se mi je-
ho obrazy líbí. Přikyvoval jsem a ře-
kl: „Moc.“

A nyní přišlo pro mě velké pře-
kvapení. Pan Nešleha mi řekl: „Když 
se ti líbí, tak si jeden vyber a já ti ho 
dám.“ Vzpomněl jsem si, co mi ří-
kal táta, že si nemám nic za rámeč-
ky brát, ale maminka mi zase vždy 
říkávala, že když mě chce někdo ob-
darovat, že mám dárek přijmout, 
protože je to darované pro radost.

Už ani nevím, jak jsem co udělal, 
pouze jsem ukázal na obraz, který 
visel nejblíže, ale byl bez rámu. Pan 
Nešleha ho sundal ze zdi, já podě-
koval a už jsem si to upaloval domů. 
Měl jsem velikánskou radost, i když 
jsem nevěděl, jak to vysvětlím táto-
vi. Ale táta vše pochopil, neboť vě-
děl, že jsem dostal dárek.

Obraz jsme nechali později v rá-

mařství pěkně zarámovat a já ho ce-
lé dětství míval pověšený na zdi nad 
gaučem. Přežil se mnou i dvoje stě-
hování. Až při tom třetím se stalo, 
že byt byl tak malý, že jsem neměl 
obraz kam zavěsit.

V červenci 2015 mě napadlo, že 
bych obraz mohl vrátit mladší dce-
ři pana Nešlehy, a to Aničce Mich-
lové. Ona měla ode mě jen fotogra-
fii toho obrazu. Napsal jsem tudíž 
o všem Aničce do Makotřas, 
kde nyní bydlí.

Ona měla nejdříve radost 
z mého rozhodnutí, ale pak se 
zastyděla, že mi odepsala, že si 
obraz ráda vezme, když byl dár-
kem od jejího táty. Ale nakonec 
pochopila, že to bude tak nej-
lepší. Ona sama téměř žádné 
obrazy neměla. A vzpomína-
la na svého tátu, že už to je 50 
let, co nežije.

V sobotu 11. července 2015 
jsme s manželkou Jitkou jeli do 
Makotřas. V té době byla ulice, 
kde Anička bydlí, rozkopaná 
z důvodu nové kanalizace, a tak 
jsme si dali sraz u křížku pod 
lipami. Tam jsem Aničce obraz 
předal a vzpomínám si, že jsme 

byli oba dojati, až se nám v tu chví-
li nechtělo ani mluvit. Pro nás oba 
to byla vzpomínka na dětství, kte-
ré jsme spolu prožívali. Bydleli jsme 
nedaleko od sebe, a také jsme spolu 
chodili i do školy.

Nyní, když jsem vám dovyprávěl 
příběh s obrazem malíře z Buštěh-
radu, pana Oldřicha Nešlehy, se při-
znám, že si celou dobu nejsem jistý, 
odkud námět obrazu pochází.

Můj táta mi kdysi říkal, že tato ze-
mědělská usedlost by se mohla na-
cházet v obci Hole u Svrkyně v údolí 
Zákolanského potoka, části Podholí.

· BUDU RÁD, KDYŽ MI NĚ- 
KDO NAPOVÍ, KDE BY TO MOH-
LO BÝT.

· TAKÉ BY MĚ ZAJÍMALO, 
JESTLI V  NĚKTERÝCH RODI-
NÁCH NEMAJÍ OBRAZY PANA 
OLDŘICHA NEŠLEHY.

· BYLO BY ZAJÍMAVÉ ZAVZPO-
MÍNAT NA OSTATNÍ MALÍŘE 
Z BUŠTĚHRADU.

· VZPOMÍNÁM SI, ŽE JSEM 
CHODIL K HOLIČI ALOISU KEJ-
MAROVI, A TEN TAKÉ KRÁSNĚ 
MALOVAL I RŮZNÁ ZÁKOUTÍ 
Z BUŠTĚHRADU.

Zdeněk Fous 
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BUštěhrad a divadélko U zvonU – co mají společného?

Poté, co jsem si přečetla v posled-
ním BZ v čísle 6/2021 na straně 23 
v rubrice „KAM ZA DIVADLEM?“ 
zajímavý článek „Představujeme 
vám Divadélko U Zvonu v Klad-
ně“, napadlo mě, že si málokdo ze 
čtenářů asi uvědomil, jakou spo-
jitost má toto amatérské divadél-
ko s Buštěhradem. A protože toho 
vím více než kdo jiný, tak vás s tím  
nyní seznámím.

DIVADÉLKO U ZVONU založil 
v roce 1991, v Základní škole Žilina, 
můj manžel Zdeněk Fous, rodák 
z Buštěhradu. Jeho první zkušenos-
ti s amatérským divadlem získal již 
v buštěhradské škole v dramatickém 
kroužku, který vedla paní učitelka 
Jitka Buriánová, provdaná Galová. 
(Představení se hrálo na jevišti kul-
turního domu v Lidicích.) Zhotove-
ní a malování kulis se naučil Zdeněk 
od všestranného pana učitele Pavla 
Klabíka, a to ve školní dílně.

Když Zdeněk od roku 1990, pra-
coval v žilinské škole, rozpomněl si 
na svá školní léta a založil tam pro  
místní děti několik zájmových krouž-
ků a mezi těmi i dramatický kroužek. 
S dětmi, i za pomocí rodičů, vybu-
doval na chodbě školy malé divadél-
ko s oponou, reflektory i ozvučením. 
Pojmenování divadélka bylo nasna-
dě, neboť u jeviště byl starobylý škol-
ní zvon. První představení pojmeno-
vané VÁNOČKA *91 se odehrálo 22. 
prosince 1991. Pak následovaly další 
různé školní pořady. Až v roce 1996 
nastudovaly děti pohádku slánského 
ochotníka Libora Dobnera: STRA-
ŠIDLATA. Inscenace se natolik líbi-
la, že soubor Divadélka U Zvonu byl 

pozvaný k vystoupení na jeviště di-
vadla Malá scéna v Kladně (které se 
dnes jmenuje Kladenské divadélko, 
a kde soubor Divadélka U Zvonu pů-
sobí dodnes).

Od tohoto roku se stalo žilinské 
školní divadélko zájmových soubo-
rem Střediska volného času Laby-
rint Kladno, a tudíž se další předsta-
vení už hrála pro základní a mateřské 
školy z Kladna i okolí. Z repertoáru 
mohu jmenovat pohádku O líném 
Honzovi, O kocourkovi Modrooč-
kovi a další. (Veškeré písemné doku-
menty o Divadélku U Zvonu si pře-
vzal v roce 2010 Státní okresní archiv 
v Kladně.)

Zdeňkův kamarád a učitel buš-
těhradské školy Marek Veselý z Li-
dic napsal pro „Divadélko“ pohádku 
O STRAŠPYTLOVI A KROTITEL-
CE DUCHŮ. Scénickou hudbu i pís-
ničky složil absolvent konzervato-
ře v Teplicích Pavel Kovařík. Kulisy 
a plakáty namalovala Zdeňkova spo-
lužačka z buštěhradské školy a ro-
dačka z Makotřas, Hana Popelko-
vá, která vystudovala scénografii. 

Zdeněk Fous vedl a režíroval Di-
vadélko U Zvonu v letech 1991–2003. 
(V roce 2002 se divadélko osamostat-
nilo a stalo se občanským spolkem.) 
Za tu dobu prošlo souborem mnoho 
šikovných dětí. Některé později vy-
studovaly i umělecké školy a herec-
tví se stalo jejich povoláním. Někte-
rá jména už byla uvedena v minulém 
BZ v článku „Představujeme vám Di-
vadélko U Zvonu v Kladně“, ale mo-
hu uvést ještě další, kteří začínali prá-
vě u Zdeňka v souboru Divadélka. 

Adéla Zejfartová – herečka a zpě-
vačka v divadle SEMAFOR a Hu-
debním divadle v Karlíně, Jan Fi-
šer – houslista kladenské hudební 
skupiny ZRNÍ, Klára Fleyberková 
– dramaturgyně v kulturní redak-
ci Českého rozhlasu stanice Vlta-
va, Marta Hanfová – sopranistka, 
absolventka pražské konzervatoře, 

Milan Enčev – divadelní a televiz-
ní herec, Tomáš Černý – dramaturg 
a redaktor Českého rozhlasu, stani-
ce Radiožurnál.

V letošním roce před Vánoci tomu 
bude 30 roků, kdy toto malé ama-
térské divadélko vzniklo. A co je 
chvályhodné, mnoho děvčat a klu-
ků poznalo, že každé představení 
je výsledkem společné práce, a to 
nejen herců, ale i těch, kteří vše za-
jišťují technicky. Je zapotřebí vytvo-
řit kulisy, zajistit kostýmy a rekvizi-
ty. A co je podstatné pro mladé lidi, 
podřídit se dobrovolnému řádu, cho-
dit pravidelně na zkoušky i se učit 
zpaměti texty, a pak být v divadle 
včas a dobře připravený před kaž-
dým představením.

Aby soubor amatérského Divadél-
ka U Zvonu vydržel bez přerušení 
hrát 30 roků, bylo k tomu zapotře-
bí hodně nadšenců, obzvláště ny-
ní v době pandemie covidu. Za což 
všem patří od Zdeňka Fouse velký 
dík. Ale už i naši předci říkávali: 
„Co se dělá s nadšením a láskou, to 
se vždy podaří.“

Na závěr jsem si zjistila na webo-
vých stránkách https://www.diva-
delkouzvonu.cz/index.php/soubor, že 
soubor Divadélka má další pokračo-
vatele z Buštěhradu, a to studentku 
Evu Vrbovou, jež zastává v soubo-
ru tyto funkce: herečka, režisérka 
a scenáristka. A dále paní Evu Ba-
bičkovou, která je předsedkyní umě-
lecké rady, produkční a předsedky-
ní spolku.

Až se opět setkáte s  názvem  
DIVADÉLKO U ZVONU, věřte, že 
když tam zavítáte a přihlásíte se, že 
jste z Buštěhradu, tak se tam bude-
te cítit „jako doma“, a to buď na ně-
kterém představení, nebo i přímo 
při konkurzu nových zájemců. Tak-
že, co popřát Divadélku U Zvonu – 
„ZLOMTE VAZ!“

Ing. Jitka Machačková
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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

hraBěnka

Jmenuji se Taťána Hrabinová 
a mám malý obchůdek „Hraběnka“ 
ve středu Kladna. Prodávám v něm 
bezlepkové potraviny, luštěniny, kří-
žaly a ovoce sušené mrazem, rost-
linné oleje a tuky, ořechy, ořechové 
mouky a másla, bujóny, sirupy, med, 
sladidla a přírodní cukry, koření, ča-
je a byliny, nepražené kakao, kávu 
a její náhražky, ajvar, kimči, potra-

vinové doplňky a mnoho dalšího. 
Zboží si můžete objednat na e-sho-
pu www.hrabenka.com nebo na tele-
fonním čísle: 774 676 884 a my vám 

jej dovezeme až domů. Můžete nás 
sledovat i na Facebooku.

Těším se na vás!
Taťána Hrabinová

polezU.cz
Unikátní dětské protiskluzové 

kalhoty POLEZU
Naše značka POLEZU předsta-

vuje speciální produkt – protisklu-
zové dětské kalhoty, které pomáhají 
dětem v batolecím věku při lezení 
na hladkých podlahách. Fáze leze-
ní je jednou z nejdůležitějších fá-
zí pro zdravý a správný vývoj těla, 
proto je pediatry a rehabilitačními 
sestrami kladen důraz na to, aby se 
tato fáze nepřeskočila.

Dnes jsou téměř v každé domác-
nosti hladké podlahy a přibývá tak 
dětí, pro které je pak lezení velkým 
oříškem. Tento trend fyzioterapeu-
ti nazývají „syndromem plovoucích 
podlah“ a potýká se s ním většina 
dnešních dětí.

 Tento problém s hladkou pod-
lahou se týkal i mého syna, který 

byl na lezení připravený, ale kole-
na mu stále podkluzovala. Vyzkou-
šeli jsme všechny možné pomůc-
ky a nic nezabíralo. Vyrobila jsem 
tedy prototyp kalhot s protisklu-
zovou vrstvou a za dva dny začal 
lézt. Byla jsem nadšená a rozhodla 
jsem se, že chci pomoci i ostatním 
maminkám a jejich dětem. Pustila 
jsem se tak do jejich výroby, která 
trvala více jak čtvrt roku. Kalhoty 
jsou z celé ušité z BIO bavlny, cer-
tifikované protiskluzové vrstvy, 
na výběr jsou 3 barvy a 3 velikosti. 
Záleží nám i na životním prostře-
dí, proto je i celé balení ekologické.

 Nyní kalhoty pomáhají dětem 
po celé republice a moc mě těší, že 
právě díky našim kalhotám PO-
LEZU děti fázi lezení nepřeskočí. 
Díky tomu mohou zamezit mno-

ha zdravotním komplikacím, jež 
by jako důsledek nelezení moh-
ly nastat. Máme velikou podporu 
i u zdravotníků, kteří kalhoty sa-
mi ve svých ordinacích doporuču-
jí maminkám.

 Na celý příběh o POLEZU se 
můžete podívat zde – https://www.
polezu.cz/pribeh-polezu.

 Sídlo máme v Buštěhradu, kde 
je možnost i  osobního odběru. 
Není zde ale prodejna, proto lze 
kalhoty zakoupit pouze online na 
e-shopu www.polezu.cz. Novinky 
můžete sledovat na našem Face-
booku – www.facebook.com/polezu.
cz a Instagramu – www.instagram.
com/polezu.cz.

Lucie Černá, vaše sousedka 
z Buštěhradu
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- prostor pro setkávání, tvoření, inspiraci, sdílení –

V červenci pro vás otevřeme 
novou kavárnu v malebném 
středočeském městečku u Kladna

Potkejte se s přáteli nad šálkem
výběrové kávy a domácím dezertem 

Foto k článku Přes hory a doly do Valle di Ledro a zpátky na straně 20 –21.
 Jak jsme se vrátili z Valle di Ledro. Část účastníků pomyslného pochodu. Foto Jaroslav Pergl
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Nástupní hodinová mzda

212 Kč/hod. 212 Kč/hod.

JIŽ 
NABÍRÁME!

PRÁVĚ HLEDÁME
LOGISTICKÉHO CENTRA BUŠTĚHRAD

DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

SKLADNÍKY A ŘIDIČE VZV (M/Ž)

Přihlaste se na

kariera.lidl.cz

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA


