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JUNÁCKÁ STŘELA 2021
VÝROČÍ VOLEJBALISTŮ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V BUŠTĚHRADĚ

Foto k článku Střela 2021 na straně 21.
Foto Anna Heráňová

Foto k článku Letní příměstský tábor plný radosti na straně 16–17.
Hasiči na sokolském táboře, foto L. Dostálová

S LO V O R E D A K C E
Vážení čtenáři,
jako obvykle na konci letních prázdnin vám přinášíme dvojčíslo Zpravodaje. Byť je to dvojčíslo, neznamená
to, že by se v Buštěhradě o prázdninách nic nedělo. Ať už se jedná o do-

končené či pokračující stavby města,
aktivity našich spolků (příměstské
tábory, výlety Věčně mladých seniorů) nebo letní kino v zámeckém parku. Doufáme, že si rodiče, děti i jejich učitelé odpočinuli, a na podzim

se vrhnou s elánem do nového školního roku. Všichni doufáme a věříme, že život bude fungovat alespoň
v rámci možností již normálně. Přejeme všem zdraví, klid a mír!
RR

O mluva za tiskovou chybu
Redakční rada se omlouvá za
chybně uvedené jméno autorky
článku Kulatý nesmysl žije aneb
Buštěhradské přípravky znovu

na scéně otištěného v červencovém čísle Buštěhradského zpravodaje. Autorem článku je paní
Ivana Müllerová a nikoli uvede-

ná paní Jitka Ulrichová. Děkujeme za pochopení.
Za redakční radu BZ HeS

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 07/2021 ze
dne 30. 6. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 07/2021 ze dne 30. 6. 2021 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
ověřovatele zápisu p. Jiřího Bleska
a p. Evu Gallatovou, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2
zápis ze zasedání č. 06/2021 ze dne
26. 5. 2021
Usnesením č. 3
upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 07/2021
Usnesením č. 4
rozpočtové opatření č. 7/2021

Usnesením č. 5
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi Městem Buštěhrad, společností HuhtaBu s.r.o.,
a společností Absolut Reality a finance s.r.o, člen Partnerské sítě
„NEXT REALITY“, týkající se pozemků, které jsou majetkem Města Buštěhradu:
pozemku parc.č. 1952/7 – orná
půda – o výměře 10 192 m2
pozemku parc.č. 1952/8 – orná
půda – o výměře 45 m2
pozemku parc.č. 1952/9 – orná
půda- o výměře 388 m2
pozemku parc.č. 1952/10 – orná
půda – o výměře 3 807 m2

pozemku parc.č. 1952/11 – orná
půda – o výměře 6 075 m2
pozemku parc.č. 1952/14 – orná
půda – o výměře 4 164 m2
pozemku parc.č. 1952/15 – orná
půda – o výměře 3 757 m2
pozemku parc.č. 1952/16 – orná
půda – o výměře 3462 m2
pozemku parc.č. 1954/3 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) – o výměře 121 m2
pozemku parc.č. 1954/4 – ostatní
plocha (silnice) – o výměře 167 m2
pozemku parc.č. 1955/1 – ostatní plocha /manipulační plocha) –
o výměře 1 992 m2
pozemku parc.č. 1955/2 – ostatní
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plocha (manipulační plocha) o výměře 30 m2
pozemku parc.č. 1955/3-ostatní plocha
(manipulační plocha) o výměře 858 m2
pozemku parc.č. 1955/4 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře
1 193 m2
pozemku parc.č. 1956 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 374 m2
pozemku parc.č. 1958/4 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře
6 880 m2, vše zapsané na LV
č. 10001, k.ú. Buštěhrad, za kupní cenu
51 505 000,- Kč vč. DPH.
Zároveň schvaluje Smlouvu o advokátní úschově uzavřenou mezi společností HuhtaBu s.r.o., Mgr. Lenkou
Dalihodovou-advokátkou, Městem
Buštěhrad a společností Absolut Reality a Finance s.r.o., člen Partnerské
sítě „NEXT REALITY“.
Usnesením č. 6
dodavatele na akci „Buštěhrad –
U hřiště–VO“, a to firmu ELVITECH s.r.o., za nabídkovou cenu
5 389 016,56 Kč bez DPH
Usnesením č. 7
nabídku na úpravu tříd v ZŠ, a to
nabídku firmy Salamánek Stavby
s.r.o., Libušín, za nabídkovou cenu
470 199,14 Kč bez DPH
Usnesením č. 8
nový ceník odvozu odpadu Technickými službami města Buštěhradu pro rok 2021
Usnesením č. 9
pronájem nebytových prostor v č.p.
65 v majetku města, nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok
Usnesením č. 10
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 2322, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města Buštěhradu, o výměře cca 100 m2
Usnesením č. 12
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města –
ZUŠ Buštěhrad a DPS Buštěhrad,
dle předloženého návrhu
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Usnesením č. 13
kupní smlouvu uzavřenou mezi společností AVT Group, a.s., Praha 4,
a městem Buštěhrad, na koupi projektoru, za celkovou cenu 167 706
Kč vč. DPH
Usnesením č. 18
poskytnutí bezúročné půjčky na
bydlení z rozpočtu města Buštěhradu
Usnesením č. 19
smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Buštěhrad a společností 3SNET s.r.o. Kladno
Usnesením č. 20
zařazení zájemce do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 23
uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi
městem Buštěhrad a spol. HELP
TEX z.s., Praha 5, na bezplatné užívání části pozemků pro umístění
sběrných kontejnerů pro sběr oděvů,
obuvi a textilu
Usnesením č. 24
uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemků uzavřenou mezi městem
Buštěhrad a spol. KLOKTEX help
nadační fond, Praha 1, na bezplatné
užívání části pozemků pro umístění
sběrných kontejnerů pro sběr textilu, obuvi a hraček

Usnesením č. 25
prodloužení nájemních smluv v sociálních bytech města stávajícím nájemníkům v č.p. 128 a prodloužení nájemní smlouvy na nebytový
prostor v č.p. 65 za stávajících podmínek na 1 rok
Usnesením č. 26
vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 527, k.ú. Buštěhrad,
o výměře cca 35 m2
Usnesením č. 27
záměr směnit část pozemku parc.
č. 2263, k.ú. Buštěhrad, v majetku města Buštěhradu, za pozemek
parc.č. 1653/4, k.ú. Buštěhrad, v majetku Státního pozemkového fondu
Zamítá:
Usnesením č. 11
vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1632. k.ú. Buštěhrad,
ve vlastnictví města o výměře cca
11 m2
Bere na vědomí:
Bod č. 14
vyhodnocení plánu odpadového
hospodářství za rok 2020
Bod č. 16
žádost p. Podané o vyřešení odvodu
dešťové vody v ul. Javorová
Bod č. 17
dodatek č. 5 smlouvy o dílo k projektu MĚSTO BUŠTĚHRAD – rozšíření Mateřské školy
Bod č. 21
informaci o přípravě žádosti o dotaci pro DPS Buštěhrad z fondů EU
Bod č. 22
informaci o kontrole usnesení
Pověřuje:
Bod č. 15
starostku zajištěním cenové nabídky na vypracování kompletního projektu na akci „Vybudování dešťové
kanalizace a úpravy povrchů v ulicích Javorová a Topolová“
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Informace k
v r. 2021

volbám do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny
8. a 9. října 2021.
Přijďte volit v pátek 8. 10. 2021 od
14:00 do 22:00 hodin, nebo v sobotu dne 9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00
hodin.
Kdo může volit
Do poslanecké sněmovny má právo
volit každý státní občan ČR, který
alespoň ve druhý den voleb (9. 10.
2021) dosáhne věku nejméně 18 let.
Volič si může v úředních hodinách
na městském úřadě ověřit, zda je
zapsán ve stálém seznamu voličů,
a může požadovat doplnění údajů
nebo provedení oprav.
Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad,
popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní
okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním
volebním okrsku (tedy občan Buštěhradu může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo
v zahraničí).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo
stálý nebo zvláštní seznam vede,
do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
(6. 10. 2021 do 16:00 hodin) – tzn.,
že občané Buštěhradu žádají osobS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

ně v podatelně MěÚ Buštěhrad
v 1. patře, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb tomu, kdo stálý seznam nebo
zvláštní seznam vede; toto podání
musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.
9. 2021) předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský
průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do
vlastních rukou výhradně adresáta
– nutno mít označenou schránku),
nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu. Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů v zahraničí
může požádat o voličský průkaz
pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Informace o způsobu hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR r. 2021
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních

krajích. Hlasuje se i v zahraničí
na zastupitelských a konzulárních
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči
hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo
jiném obdobném zařízení.
Zvláštní způsob hlasování
Senát Parlamentu ČR schválil dne
21. 7. 2021 vládní návrh zákona
o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce
2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci
Covid-19, mohou využít speciální
způsoby hlasování, a to hlasování
u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu Covidu-19
uzavřeno, a hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky. Zákon
putuje k podpisu prezidentu republiky a následně bude publikován ve
Sbírce zákonů.
POZOR: Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září
2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění Covid-19.
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Okrsková volební komise a volební okrsky
Okrsková volební komise mimo jiné dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá
na jeho průběh, sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku
hlasování a odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu
úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Místem konání voleb
v Buštěhradě
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Buštěhradského muzea Oty Pavla, Kladenská 207; pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulicích: Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, Havlíčkova, Habrová, Hornická, Hřebečská (od ulice 5. května
k benzinové stanici), Husova, Hutnická, Javorová čp. 699, 711, 712,
725, 736, 739, 764, 838, 842, 975;
Kaštanová, Kladenská (od pošty
a křižovatky s ul. 5. května směrem k vodojemu), Krátká, Lípová,
Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopova, Příční, Riegrova, Sadová,
Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, V Zahradě, Žižkova;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí nové
budovy Základní školy, Tyršova 77
(vstup ve dvoře); pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Bezručova, Bořivojova, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní,
Palackého, Průchodní, Revoluční čp.
54, 107–110, 260, 280, 283, 286, 287,
494; Slepá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, Vodárenská, Vrapická, Zahradní, Žeberova;
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ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí Městského úřadu, zámek, Revoluční 1
(vstup za výtahem); pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Akátová, Hradní, Hřebečská 331,
336–340, 623–626, 668,677; Javorová čp. 1088, 1090, 1095, 1096, 1118,
1127; Jasanová, Jasmínová, Kladenská čp. 6, 147, 159, 248, 285, 332,
627–629,678, 681,728, 859; Květinová, Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín, Podhradí, Polní, Pražská, Revoluční
čp. 1, 2, 18, 28, 144, 153, 309, 323,
482, 654–657; Starý Hrad, Šeříková, Trnková, U Kapličky, Vávrova,
Vrbová, V Uličce, 5. května, Zámecké schody.
Volební okrsek pro voliče
s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Revoluční 1, Buštěhrad),
je zapsán ve stálém seznamu voličů
a své volební právo může uplatnit ve
volebním okrsku č. 3. Příslušná volební místnost bude v přízemí zámku, Revoluční 1, Buštěhrad.

Zájemce o práci ve volebních
komisích prosíme, aby vyplnili formulář přihlášky, který
najdou v Aktualitách na webu
města. Pak je zařadíme do seznamu náhradníků pro případ,
že politické strany a hnutí nedelegují dostatečné množství členů
pro všechny OVK v našem městě, nebo někdo z delegovaných
odstoupí.
Vyplněné a podepsané formuláře předejte v podatelně MěÚ Buštěhrad nebo v Infocentru Buštěhrad
nejpozději do 7. 9. 2021.
Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Buštěhrad: Zdeňka Vestfálová, 312 278
032.

Pokud potřebujete ze zdravotních důvodů volit do přenosné volební urny, s kterou vás mohou ve
dnech voleb navštívit zástupci jednotlivých volebních komisí, můžete se přihlásit také na tel. č. 312 278
032, případně e-mailem na adrese vestfalova@mestobustehrad.cz .
Ve dnech voleb může za vás požádat přímo ve volební komisi někdo
z rodiny, nebo např. soused.
Volební lístky
Volební lístky dostanou všichni
oprávnění voliči do schránky před
volbami. Požádat o ně můžete i ve
volební místnosti. O volební lístky
můžete požádat ve volební místnosti i v případě užití voličského
průkazu. Na volebním lístku může
volič označit/zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty. Těm kandidátům udělí přednostní hlas. Pokud
by takto vykroužkovaný kandidát
získal více než pět procent z celkového počtu platných hlasů pro
danou politickou stranu, připadne přednostně právě jemu. Pokud
podmínku splní více kandidátů,
vytvoří se pořadí podle počtu preferenčních hlasů.
V souvislosti s doručováním volebním lístků do domů a bytů vás
žádáme, abyste zkontrolovali, zda
máte své domy označené číslem popisným, a případně označení doplnili nebo obnovili tam, kde chybí.
Podrobné informace naleznete
na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx
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Nový

ceník technických služeb k odvozu odpadu pro rok

Odvoz odpadu – ceny včetně DPH

A. Odvoz bioodpadu
(DPH 15 %)

Odvoz listí, trávy a kompostu
• Cena za přistavení a odvoz kontejneru 690 Kč
• Cena za skládkovné dle váhy: 805
Kč/tuna
• Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 300 Kč
Odvoz dřevin
• Cena za přistavení a odvoz 690 Kč
• Cena za skládkovné (likvidaci) dle
váhy: 1 265 Kč/tuna
• Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 345 Kč

B. Odvoz suti a zeminy
(DPH 21 %)

• Cena za přistavení a odvoz na
skládku REAL ECO TECHNIK je
726 Kč
• Cena za skládkovné dle vážního
lístku ceníku skládky.
• Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 363 Kč

C. Odvoz komunálního odpadu
(DPH 15 %)

• Cena za přistavení a odvoz kontejneru na skládku FCC Úholičky
920 Kč
• Cena za skládkovné dle vážního lístku ceníku skládky (cca 2 013
Kč/tuna)

• Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 345 Kč

D. Dovoz stavebního materiálu
(DPH 21 %)
• Cena za dopravu je 36,30 Kč/1 km

E. Využití vysokozdvižné plošiny (DPH 21 %)

• Cena za přistavení 242 Kč
• Cena za práci plošiny 484 Kč/hod.

V případě že v kontejneru bude
odpad, který nebyl sjednán ve službě, nebude tento kontejner odvezen
a bude účtován nájem 363 Kč/den.

O prava Tyršovy a Kladenské konečně začíná vypadat
V březnu letošního roku došlo
k výraznému posunu ve věci revitalizace ulic Tyršovy a Kladenské
– Středočeský kraj konečně vyslyšel naše žádosti a zahrnul obnovu
povrchů komunikací v těchto ulicích do svého plánu investic. Týká se to nejen Tyršovky v celé délce (tedy i úseku na Měsíčku, až ke
kruhovému objezdu u vodojemu)
a Kladenské, ale i povrchů v Revoluční, Palackého a na Náměstí, které
jsou také pod správou KSÚS. S Krajem proběhla dvě jednání, na kterých jsme si stanovili další postup
(přítomni byli za Kraj pan Motal,
paní Poupětová a paní Balážová,
zástupci projektanta Kraje – firmy
4roads, s. r. o., zástupce projektanta města – firmy CR Project Ing.
Přibyl, a autor studie revitalizace
Tyršovky arch. Prchal). Kraj bude
respektovat studie revitalizace Kladenské a Tyršovy, které nechalo vypracovat město Buštěhrad, a použije
je jako podklad pro své části proS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

jektů. Město doprojektuje svoje části (chodníky, veřejná prostranství,
zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení)
a Kraj svoje (vozovka, část dešťové
kanalizace), a společně pak budeme
podávat žádosti o dotace na Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI). I v realizaci pak budeme postupovat společně s Krajem – bude to
naše společná investiční akce, kde
si každý zaplatíme svoji část. Pochopitelně na etapy, protože se bude
jednat o rozsáhlé a nákladné akce.
První se pravděpodobně dočkáme
revitalizace Tyršovky, protože ta
už je ve fázi projektu pro územní řízení. Je tedy reálné, abychom
v příštím roce získali na Tyršovku stavební povolení (město i Kraj)
a požádali SFDI o dotaci. Zároveň
projekt pro stavební povolení se se
SFDI předem konzultuje, takže je
poté značná šance poté, co projekt
přizpůsobíme požadavkům SFDI,
dotaci opravdu získat (zvlášť když
naším partnerem bude Středočes-

2021

reálně!

ký kraj). Pokud se to podaří, mohly
by zhruba v roce 2023 začít stavební
práce. To je ovšem zatím jen odhad.
Důležité také je, že se nám podařilo prosadit na Tyršovce opatření
pro zklidnění dopravy, především
vybudování vyvýšených křižovatek

Návrh Kladenská–u Seifertovny,
foto: archiv MěÚ Buštěhrad
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ovšem máme své pochybnosti). Zároveň nechtěli povolit ani semafor,
brány, nebo jiné podobné omezení.
Nakonec ale podlehli našim argumentům o důležitosti zklidnění

dopravy u základní školy a uznali
prioritu bezpečnosti dětí, a povolili
alespoň vyvýšené křižovatky, takže projíždějící vozidla budou muset
opravdu velmi podstatně zpomalit
(a je šance, že tomu, kdo si to tamtudy jen zkracuje, to cestu natolik
zkomplikuje, že příště bude volit
jinou trasu). Na Kladenské jsme
měli vyvýšené křižovatky na několika místech navrženy také, ale
tam to bohužel neprošlo z důvodu
větší frekvence dopravy i autobusových spojů. Vyvýšená křižovatka ale zůstala alespoň u Seifertovny, protože tam se nachází Rodinné
centrum Pelíšek a dětské hřiště,
takže je zde také argument většího bezpečí dětí. Projekt pro územní řízení na revitalizaci Kladenské
ulice už se nám také kreslí. Vítaná
bude i oprava povrchu Revoluční
– v první řadě jsme se samozřejmě
pokusili prosadit rozšíření chodníku podél kostela a zámku, což
ale bohužel není reálné, protože
se jedná o komunikaci III. třídy,
která musí mít určitou předepsanou šířku. V každém případě ale
již máme nyní jistotu, že se opravy
všech těchto komunikací dočkáme,
i když to bude postupně a bude to
ještě pár let trvat.
Studie Tyršovy i Kladenské si lze
prohlédnout na webu města v sekci „Projekty“.
DJ

takže ta ho musí obejít po silnici.
Jak se dnes chovají děti k rodičům,
to také nebývalo! Pane, v časech
mládí mojí babičky ještě děti rodičům vykaly, zatímco dnes je bez
výčitek pošlou do míst, kde slunce
nesvítí! A nehnou doma prstem ta
děcka, co z nich vyroste? I učitelé
ve škole potvrzují, že nejen děti, ale
i jejich rodiče jsou drzejší a agresivnější, stěžují si na kde co, zpochyb-

ňují doposud platné pravdy, pomalu by radili učitelům, jak mají učit.
Pro učitele je stále těžší udržet si
autoritu.
Asi nepřekvapím, když napíšu, že
tento trend sleduji i u nás ve městě, v tom, jak se lidé chovají k sobě navzájem, k sousedům, i k nám
úředníkům a pracovníkům TS. Třeba jen otázka zdravení: bydlíme na
malém městě, zdálo by se tedy být

Návrh Kladenská–u Kahance, foto: archiv MěÚ Buštěhrad

u školy a u odbočky na Vrapice. Kraj
to původně na komunikaci III. třídy povolit nechtěl – prý by ke zpomalení řidičů mělo stačit vodorovné a svislé dopravní značení (o tom

O slušnosti
V dnešní hektické době všude
slyšíme a čteme, jak je doba stále
dravější a agresivnější, starší generace hořekuje, jak se mladší lidé už
neumějí chovat slušně, tohle by za
starších časů nebylo možné! Třeba
muži gentlemani, ti už skoro vymřeli (anebo se bojí, aby jejich galantnost nebyla zaměňována za nějaké sexuální harašení). Muž jde po
úzkém chodníku a neuhne ženě,
8
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samozřejmostí, že se tady všichni zdravíme. Pěkně podle zásad
pana Gutha-Jarkovského (kdo už
ho nezná, snadno si ho vygoogluje), tedy že nejdřív zdraví muž ženu, mladý starého, člověk s nižším
sociálním postavením člověka výše postaveného. Hmm, tak to tedy
bohužel nefunguje. Ač žena a starostka, mnohdy první zdravím já,
přestože dotyčný člověk na mě hodnou chvíli civí. A abych nekřivdila
buštěhradským dětem – zdraví daleko častěji než muži. Bylo by hezké, kdybychom aspoň tyto základní malé zdvořilosti dodržovali. To
bych chtěla sdělit především lidem,
kteří se sem přistěhovali z většího
města a zdravit se zvyklí nejsou.
Zkuste to, budete se i sami cítit líp
a více jako doma! Pamatuji se, jak
naše děti v Praze všechny zdravily
při jízdě metrem. Musela jsem jim
vysvětlovat, že tam opravdu nemusí. Také není špatné se při nastěhování představit sousedům okolo.
Řada lidí o komunikaci se sousedy očividně nestojí, lze to usuzovat
z dvoumetrových betonových plotů
či tújí lemujících některé pozemky.
Ale uvidíte, že když se se sousedy
aspoň zběžně poznáte, dříve se také zabydlíte. Ostatně se vám nové
známosti mohou brzy hodit, když
budete během dovolené potřebovat nakrmit kočku, vytáhnout popelnici či půjčit žebřík, nehledě na
ochranu majetku v době vaší nepřítomnosti – bdělý soused je často
k nezaplacení. A třeba zjistíte, že ten
protivný dědek v sousedství je ve
skutečnosti milý a zábavný chlapík.
Pokud na zahradě něco slavím do
pozdních nočních hodin, i o tom je
dobré sousedům předem říci, případně jim nabídnout výslužku jako omluvu. Mám zde evidovanou
celou řadu nesmyslných stížností –
na zápach z grilování, příliš hlučně
se šplouchající a smějící se sousedy
v bazénu, souseda řezajícího o víS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

kendu dříví, na různé naschvály,
skutečné či domnělé. V jedné nově
postavené ulici (kde se dalo čekat,
že většina obyvatel budou mladé
rodiny s dětmi) žije člověk, který
nadává dětem projíždějícím se tam
na koloběžkách, takže ty už se ho
bojí, volá na ně policii a se sousedy
nemá nejmenší snahu se domluvit.
Domnívám se, že tyto situace by nikdy nenastaly, kdyby se spolu lidé
normálně bavili, znali se, vycházeli
si vstříc a chovali se k sobě tolerantně a slušně. Jednou chci grilovat já
a jindy soused, já mám děti, které
občas hlučí, ty také, já mám psa, ty
máš kočku, každý si občas potřebujeme posekat trávu či pořezat dříví,
tak snad se umíme domluvit jako
lidi! Každý chce svou vytouženou
a často draze zaplacenou zahrádku
užívat co nejintenzivněji, a ne kvůli nevrlému sousedovi muset chodit
po špičkách a šeptat.
Samostatnou kapitolou je chování lidí k úředníkům a pracovníkům Technických služeb. Mnoho
lidí, pokud volá nebo píše na úřad,
jedná už od začátku jaksi „přednaštvaně“, volí agresivní tón a chová se
již předem k zaměstnancům, jako
by tady seděla banda lenochů, které jejich práce nudí a lidé obtěžují.
Věřte, že tomu tak není. Většina zaměstnanců úřadu jsou milí lidé, kteří svoji práci dělají rádi, a kteří vám
rádi vyhoví ve všem, v čem budou
moci. Pokud k nim budete zdvořilí
nebo nedej bože dokonce příjemní,
budou příjemní i oni k vám a udělají pro vás maximum, často i nad
rámec svých povinností. Vždy mě
mrzí, když si tu někdo vylívá zlost
na našich zaměstnankyních v pokladně třeba za to, že musí platit za
popelnice, nebo že se musí dodržovat nějaké úřední postupy. Ty dámy za to nemohou, nic si nevymýšlejí, musejí postupovat dle zákona
a městských vyhlášek. Stává se také, že někdo zavolá, a už od začát-

ku je jasné, že má především chuť si
na někom (jedno, na kom a za co)
zchladit žáhu – přestože dotyčného
nezná, a tváří v tvář by se k němu
pravděpodobně takhle nikdy nechoval. V telefonu či e-mailu (neřkuli
na sociálních sítích) jde však slušnost stranou a snadno se trefuje do
anonymního cíle. Někteří lidé také mají velmi maximalistické požadavky, sotva se sem přistěhovali
a už kritizují to či ono, všechno musí být hned, a běda, když okamžitě
není po jejich. Zároveň se ale často
diví, že i oni vůči obci mají nějaké
povinnosti. Pokud zde ani nemají
trvalé bydliště, je to o to pikantnější.
Radím tedy – zkuste být zdvořilí. Je jasné, že pokud od nás cokoliv potřebujete, velmi to oběma
stranám usnadní další jednání. Něco po někom chtít, ale zároveň být
na něj již od začátku sprostý (nebo ihned začít něčím vyhrožovat)
– to bych nazvala přinejmenším
krátkozrakostí. Také po nás prosím nechtějte nereálné věci. Pokud někdo volá, aby si stěžoval na
věc, se kterou toho nelze moc dělat
(například že ze stromů padá listí,
v poldovce se ozývá jakési břinkání nebo že nad Buštěhradem létají
letadla), pak je jasné, že se asi nedomluvíme, protože mu vyhovět
zkrátka neumíme. A pokud je na
mě někdo hrubý, rozmluvu ukončuji (pár lidí mě za to asi nemá rádo). Starosta, úředníci a zastupitelé činí sice veřejnou službu, ale
činí tak dobrovolně a neznamená
to, že jsme placeni (byť takzvaně
„z vašich daní“) za to muset si nechat líbit hrubé a urážlivé chování a být jakýmsi fackovacím panákem občanů.
Zkuste se ke všem prosím chovat tak, jak byste chtěli, aby se oni
chovali k vám. Věřte, že se nám tady pak bude všem žít daleko lépe!
DJ
9

AKTUALIT Y
• Zhotovitel stavby Vodovod Bouchalka, firma RISL, s. r. o., již v červenci zahájil stavbu napojením vodovodu v Zadňáku. Další (hlavní)
práce provede v září a říjnu. Nakonec se nebude organizovat společná schůzka pro obyvatele Bouchalky, zhotovitel si je postupně obejde
a domluví se se všemi individuálně.
• V Zadňáku také napojuje developer
na sítě a komunikaci novou lokalitu
Za Humny, která leží podél komunikace vedoucí k čističce (přičemž byl
překopnut kabel veřejného osvětlení
a čekáme, až to původce opraví). Při
té příležitosti bude opravena dešťová
kanalizace, která v tomto úseku vede.
• Získali jsme dotaci z MMR na nové asfaltové povrchy ulic U Cihelny
a Bezručova (dotace bude činit celkem 4,133 mil. Kč, plus podíl města bude 2,146 mil. Kč. Práce by měly
začít v říjnu letošního roku, dokončení bude záviset na klimatických podmínkách (nejpozději jaro 2022).
• Na školní zahradě pokračuje výstavba nového víceúčelového hřiště
s doskočištěm a dalšími prvky, rov-

Nová přístavba MŠ Buštěhrad, foto: Monika Žitníková

něž z dotace MMR. Do konce prázdnin by mělo být hotovo. Hřiště bude
v době, kdy jej nebudou využívat žáci
naší školy, přístupné veřejnosti.
• Dokončena byla zdařilá přístavba mateřské školky. Získali jsme dvě
nové třídy MŠ, a také byla rozšířena a nově vybavena kuchyň. V době, kdy jde toto číslo BZ do tisku, se plánuje termín slavnostního
otevření. V příštím čísle BZ vám
o něm přineseme podrobnější článek

Výstavba nového hřiště u ZŠ, foto: Renáta Ježková
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• V základní škole se přes prázdniny přestavovala jedna třída mateřské školy se zázemím na dvě třídy
pro základní školu, čímž snad definitivně vyřešíme problém s napjatou
kapacitou naší ZŠ (školková třída se
přesune zpět do areálu MŠ). Na stavební práce nám přispějí rovným dílem Lidice a Makotřasy, které mají
v naší škole nejvíce spádových dětí.
• Téměř dokončen je projekt zeleně v extravilánu města. Protože se
objevily různé podněty od občanů,
co vše ještě není hotové, posekané
apod., je potřeba vědět, že prováděcí firma stále ještě městu nepředala hotovou stavbu, tedy toto ještě stále není finální stav (na předání
mají čas do konce roku). Například
budou ještě probíhat nějaké zemní
práce u polní cesty směrem na Stehelčeves, zhotovitel rovněž bude na
podzim nahrazovat stromy, které
se neujaly, či vysévat znovu trávník
tam, kde nevzešel. Ve smlouvě má
následnou údržbu dva roky, takže
po tuto dobu bude provádět sekání a další udržovací práce. Výsadba a zakládání zeleně jsou procesy,
jejichž výsledek není vidět ihned,
ale až když se rostliny řádně ujmou
ČÍSLO 8–9

a travní porosty vzejdou a patřičně zhoustnou. Finální výsledek tedy prosím neočekávejte ihned a dejte přírodě trochu času. Na většině
míst je navíc vyseta travobylinná
luční směs, tedy zde nebude parkový trávník sekaný nakrátko, ale porost přírodního lučního charakteru
korespondující s tím, že lokality se
nacházejí v extravilánu města, tedy ve volné krajině. Dále prosíme,
abyste se k novým úpravám chovali tak, aby se nic zbytečně neničilo
– např. u cesty na Stehelčeves jsme
již nedlouho po výsadbě zaznamenali rozházení mulčových zálivkových mís u nových stromů (včetně
odpadků a psích exkrementů v nich
zahrabaných), rozebírání hmyzího
domku (ne, nejsou to klacky přichystané na táborák!) či nelegální
navezení hlíny ze soukromého pozemku mezi stromky. Na Ořešíně na

promenádě za novými domky zase
došlo k tomu, že někdo nechal zajet
náklaďák zezadu přes nově upravovanou plochu až ke svému domu (nechápeme proč, když zepředu je asfaltová komunikace), a tím poškodil

Taras v Prokopově ulici,
foto: archiv MěÚ Buštěhrad

nově přichystaný podklad pro štěrkový trávník. Abychom zabránili
dalšímu poškozování, nechali jsme
tam umístit kameny, které zabraňují
vjezdu, a prosíme obyvatele, aby toto respektovali. Není to komunikace, ale veřejná zeleň. Jediní, kdo tam
smějí vjíždět, jsou pracovníci prováděcí firmy a TS za účelem údržby.
• Na konci června se zřítila část tarasu v Prokopově ulici, naštěstí se při
tom nikomu nic nestalo. O nakloněném tarasu jsme byli informováni,
avšak k pádu došlo dřív, než jsme
situaci stihli vyřešit, zřejmě i díky
silným dešťům. Zajistili jsme návrh
nové konstrukce od statika a během
podzimu se tato část tarasu vystaví znovu. Výhledově pak postupně
opravíme i další úseky tarasu, které
to potřebují. Doporučujeme neparkovat nad tarasem.

Tisková zpráva Lidl
de zásobovat až 90 prodejen a poskytne až 500 pracovních míst.
Ze startu provozu budou mít užitek také obyvatelé Buštěhradu, kde
Lidl přispěje částkou 140 000 Kč
na vybudování dvou nových tříd
v místní základní škole.

Praha, dne 7. června 2021
Jedno z největších logistických
center Lidlu v Evropě
zahájilo provoz
Nové, v pořadí už páté logistické centrum Lidlu v Buštěhradě
u Kladna zahájilo svůj provoz. Jeden z největších skladů Lidlu v Evropě se rozkládá na téměř 60 000
metrech čtverečních, postupně buS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

Buštěhradský sklad nevyniká
pouze svou velikostí, která dosahuje
rozlohy necelých šesti fotbalových
hřišť, ale také lokalitou, ve které se
nachází. Vyrostl totiž na brownfieldu bývalého továrního komplexu v areálu oceláren Poldi Kladno.
Výstavba logistického centra odstartovala již v roce 2018 terénními úpravami pozemku, postupně
pak rostla nosná konstrukce skladové haly. Tu tvoří téměř 600 betonových sloupů, přičemž každý váží 24 tun. Regály pojmou až 47 000
palet se zbožím, díky čemuž se buštěhradský sklad řadí k největším
skladům Lidlu v celé Evropě. Na

jeho stavbě se přitom podílelo více
než 245 různých dodavatelů.
„Výstavba nového skladu byla potřebná kvůli tomu, že naše stávající logistická centra již dosáhla své
kapacity. Buštěhradský sklad tedy
bude zásobovat nejen v budoucnu
otevřené prodejny z pražské oblasti, v okolí Prahy zajistí také bezproblémové zásobování prodejen, které
jsou již v provozu,“ upřesňuje jednatel společnosti Lidl odpovědný
za výstavbu Martin Molnár.
Do podoby skladu se samozřejmě promítla i poptávka zákazníků
po čerstvém zboží. V průběhu výstavby se proto dodatečně upravovalo vnitřní uspořádání a prostor
pro ovoce a zeleninu se rozšiřoval
o celých 50 %. Samotná stavba pak
vznikala i s ohledem na životní
prostředí. Dešťová voda ze střechy
odtéká do nádrží a následně slouží
ke splachování toalet a zalévání ze11

leně, roční úspora dosáhne téměř
1 800 m³ vody. S takovým množstvím pitné vody by člověk s průměrnou spotřebou vydržel 55 let.
Odpadní teplo vznikající při chlazení pak slouží pro ohřev užitkové
vody a vody do podlahového topení, čímž se pokryje až 50 % celkové spotřeby tepelné energie. Úspora
tepla díky využití odpadního tepla
z chlazení dosahuje cca 4750 GJ za
rok, což je množství tepla, s kterým
by průměrná domácnost vydržela 163 let. Ještě letos se pak počítá
s instalací fotovoltaické elektrárny,
která vyrobí až 870 MWh za rok,
což odpovídá roční spotřebě elektřiny 260 domácností. Takto vyrobená elektřina tak pokryje 15 %
celkové spotřeby elektrické energie
a tím přispěje ke snížení uhlíkové
stopy až o 685 tun CO2. Tolik emisí pro představu vyprodukuje průměrný automobil, když 143x objede
zeměkouli. Ke svícení je pak využito úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením.
V plném provozu nabídne buštěhradský sklad až 500 pracovních
míst pro lidi různých profesí, tedy
i manažerské a administrativní pozice. Zájemci o zaměstnání získají nejen adekvátní finanční ohodnocení a benefity. „Samozřejmostí
je moderní zázemí s odpočinkovými prostory a terasou, které mohou
využívat zaměstnanci i řidiči kamionů,“ doplňuje Martin Molnár.
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V zázemí je také dostatek denního světla, v okolí areálu se počítá s rozsáhlými parkovými úpravami tak, aby logistické centrum
nabídlo ještě příjemnější pracovní podmínky.
Nové logistické centrum bude
přínosné také pro obyvatele Buštěhradu. Společnost Lidl totiž podpoří Základní a mateřskou školu
Oty Pavla a přispěje na stavební
úpravy spojené s vybudováním
dvou nových tříd v ZŠ. „Jsme si
vědomi toho, že máme odpovědnost
ke komunitě i v souvislosti s naším
skladem. Rozhodli jsme se proto přispět částkou 140 000 Kč. Za každý
kamion, který je potřebný k naplnění logistického centra, tak přispějeme částkou 100 Kč,“ vysvětluje Martin Molnár.
Podporu ze strany Lidlu vítá
i buštěhradská starostka Daniela
Javorčeková. „Jsme rádi, že se Lidl
nyní rozhodl podpořit naši školu,
prostředky použijeme na vybudování dvou nových tříd. Vybudování
skladu pak pro Buštěhrad znamená
nová pracovní místa a do budoucna
i podporu od společnosti Lidl,“ doplňuje starostka Buštěhradu.
O společnosti Lidl
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 275 prodejen,

které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než
80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny
s nabídkou potravin a spotřebního
zboží, které není součástí stálého
sortimentu. Spotřební zboží Lidl
nabízí také ve svém internetovém
obchodě lidl-shop.cz. Společnost
Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci
společenské odpovědnosti se Lidl
dlouhodobě zaměřuje na podporu
dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem
či výstavbu Rákosníčkových hřišť.
Více informací naleznete na:
www.lidl.cz
www.twitter.com/lidlcz
www.facebook.com/lidlcesko
www.instagram.com/lidlcz
w w w.y o u t u b e . c o m /u s e r/
LIDLCeskaRepublika
Lidl Česká republika, v.o.s.
· Tiskové oddělení Lidl Česká
republika
Tomáš Myler, mob.: 725 933 089,
e-mail: media@lidl.cz
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SPOLEČENSK Á KRONIK A
Poděkování za projevenou soustrast
Rádi bychom touto cestou poděkovali za projevenou soustrast, účast na posledním rozloučení
a květinové dary k úmrtí našeho milovaného bratra, švagra a strýce Josefa Zíky.
Za zarmoucenou rodinu bratr Zdeněk, sestry Jana a Hana s rodinami.
6. září 2021 uplyne 20 let od úmrtí mého
manžela Ladislava Nováka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva Nováková
a syn Ladislav s rodinou

V srpnu před 25 lety nás navždy opustil
pan Zdeněk Špimr a v srpnu před rokem
zemřela jeho manželka Božena Špimrová.
Kdo jste naše rodiče znali, věnujte jim
tichou vzpomínku.
Děkujeme. Syn a dcera s rodinami

K U LT U R A
Výstava fotografií nejstaršího
„Č as inspirace“
Začátkem srpna členové berounského amatérského Fotoklubu Beroun (FKB) ve výstavních prostorách
1. patra zámku Buštěhrad instalovali výběr z děl svých členů, který zahrnuje široké spektrum žánrů od
zátiší, přírodních námětů, reportážních fotografií až po akty, barevné i černobílé fotografie. Na výstavě s názvem Čas inspirace je možné
zhlédnout práce Mgr. Boženy Musilové, Miloslava Růžičky, Jiřího Pavlise, Martina Tománka, Jiřího Hyka, Jiřího Zýmy, Zdeňka Zůny, Jana
Fojtíka, Romana Vápeníka, Ing. Antonína Nádvorníka, Svatopluka Malíka a Ladislava Dvořáka staršího.
Vzhledem k vytíženosti svých členů zahájení proběhlo bez vernisáže,
možnost k setkání se členy fotoklubu
však připravujeme na začátek září.
Klub vznikl již v roce 1969 sloučením tří fotoklubů z okolí Berouna, čímž se stal nejstarším volným
sdružením fotografů v Berouně. Počet stálých členů je celkem 12, spoS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

volného sdružení autorů z

lu s nimi jsou v klubu aktivní i další, zpravidla hostující fotografové.
Starší členové FKB v sedmdesátých
letech minulého století absolvovali
lidovou konzervatoř pod vedením
Jána Šmoka, v současnosti fungují pod křídly MKC Beroun v Klubu
„Plzeňka“, kde mají prostor pro své

B erouna

pravidelné pondělní schůzky, a dále i svoji mateřskou scénu v Galerii
Holandského domu při MKC Beroun, kde každým rokem vystavují
svoji souhrnnou prezentaci za uplynulá období. Pravidelně vystavují též
v Rehabilitační nemocnici Beroun.
Z ceněných počinů fotoklubu se
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sluší připomenout zejména pozoruhodnou retrospektivní výstavu
k výročí 115 let narození významného berounského fotografa Jiřího
Jeníčka, kterou členové Fotoklubu
Beroun pojali jako konfrontaci fotografií pořízených přesně v místech
vzniku tehdejších dobových fotografií. V této konfrontaci se neslo i vydání knihy „Berounské reminiscence“ o dnes již neexistujících místech
starého Berouna, do níž klub přispěl
svými fotografiemi a doprovodným
slovem Rudolfa Kadeřábka.

Fotoklub se pravidelně účastní celostátního mapového okruhu Blatenská růže, spolupracuje
s Muzeem Českého krasu, s Domovem seniorů TGM i s Městskou knihovnou v Berouně. Jejich výstavní činnost byla k vidění
i v Rabasově galerii v Rakovníku, ve Zbečně, v krásném areálu
Na Skalce v Mníšku pod Brdy, na
zámku v Dobřichovicích, na hradě Křivoklát, v KD Žebrák, v LD
Nučice (pravidelně již osmý rok),
jakož i v Městské galerii Beroun.

Již 15 let pravidelně vystavuje na
své mateřské scéně v Galerii Holandského domu v Berouně. Fotoklub pořádá i svůj debatní cyklus
na téma pozitiv i negativ digitální
fotografie, v letošním roce se jeho
členové zapojili do nově vznikající internetové soutěže IMO Jihlava.
V Berouně dne 24. července 2021
sepsal současný předseda FKB
Jiří Pavlis
(redakčně kráceno)

K A L EN DÁ Ř A KC Í N A Z Á Ř Í
o pomoc statisíce lidí ze všech
společenských vrstev. Mikolášek
je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním
a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné
schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s jeho vlastními démony,
léčitelství je jeho vnitřní spásou
i ochranou před sebou samým…

2. 9. 2021
20:30–22:30
▶ Letní kino I – NÁHRADNÍ
TERMÍN: Šarlatán (ČR-IrskoPolsko-Slovensko 2020, režie A. Holland), zámecký park
Buštěhrad, přístupnost: od 12
let. Vstupné: 80,- Kč. Místa: volná podle příchodu výhradně na
vašich vlastních židlích nebo
dekách.
▶ Příběh Šarlatána je inspirován
osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou
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4. 9. 2021
09:00–14:00
Buštěhradská jednodenní 2021.
Buštěhradské Fórum zve na tradiční rodinný orientační závod
pro všechny příznivce řešení hádanek a pátrání po záhadách.
4. 9. 2021
od 08:00
▶ Veřejný rybolov. Dolní rybník, registrace „Na Babkách“.
Máte chuť si zarybařit nebo to naučit své děti, přestože nemáte rybářský lístek? Každou první sobotu v měsících červenec–říjen
od 8 do 12 hodin vám budou opět
k dispozici členové rybářského
spolku. Rybolov probíhá na dolním rybníku po předchozí registraci „Na Babkách“.

5. 9. 2021
16:00–18:00
▶ Dernisáž: Výstava Fotoklubu
Beroun „Čas inspirace“.
Zámek Buštěhrad, 1. patro
9. 9. 2021
20:00–22:00
▶ Ve čtvrtek 9. 9. se do
Buštěhradu vrací oblíbený All
Right Band se svým mimořádným provedením rockové suity
z repertoáru britské art-rockové legendy Pink Floyd. Koncert
připravuje Art Club AktOFFka,
připravujeme podrobnosti.
25. 9. 2021
13:00–16:00
▶ AKCE PRO DĚTI:
▶ Nález přemyslovského měšce.
Na Babkách u buštěhradského
rybníku. Druhé výročí konání
poznávací zábavné akce. Cílem
je plnění jednoduchých úkolů
pro dospělé i malé děti v oblasti Buštěhradu. Hlavní výhrou
je nález skutečného přemyslovského měšce se skutečnými
„zlaťáky“, kterých nebude málo. Odměnu si ale odnese každý
účastník. Srdečně zveme. Loni
to stálo za to.
Pořádá: Buštěhradské fórum
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Z Š A M Š OT Y PAV L A B U Š T Ě H R A D
Chodím,

chodíš , chodíme... aneb týden pěších výletů v

Minulý týden jsme si pěkně užili
výlety za přírodou. Počasí nám velice přálo, letní teploty přímo vybízely
k pobytu venku.
V pondělí 14. 6. 2021 jsme navštívili knihovnu v Buštěhradě.
Tady jsme vyrobili krásné motýly
k výzdobě prostor knihovny. Konečně jsme měli po dlouhé koronavirové
době možnost si knihovnu pořádně
prohlédnout. Nejen že nám byl vysvětlen rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, ale měli jsme i možnost si
prohlédnout knížky pro děti. Paní knihovnici jsme ukázali čtenářské deníky, které jsme měli s sebou. A protože jsme už „zdatní čtenáři“, v rámci
projektu „Pasování na čtenáře“ jsme
obdrželi od knihovny a města Buštěhradu krásné knížky jako dárek. Za
knížky moc děkujeme.
V úterý 15. 6. 2021 jsme byli
v Galerii v Lidicích, kde jsme mě-

li možnost nahlédnout do minulosti. V rodinném domě č. 116 jsme
zhlédli stálou expozici s názvem
„Stavíme nové Lidice“, věnovanou
výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. Expozice otevírá kapitolu nových Lidic po roce 1945 a je
tak významným příspěvkem nejen
pro poznání poválečných dějin architektury a designu, ale poodkryje i dosud stále málo zmapovanou
historii a politické pozadí poválečné obnovy Československa.
Ve středu 16. 6. 2021 jsme byli
vtáhnuti do děje v příběhu Komodo v divadle Lampion na Kladně.
Viděli jsme příběh malého chlapce Péti, který měl ze všeho nejvíce na světě rád draky. Jednou jel
s rodiči na výlet na indonéský ostrov Komodo, kde žijí opravdoví
draci – varani komodští. Komodo
je příběh o hledání opravdovosti,

1. B

o síle představivosti a o kráse přítomného okamžiku. Představení
bylo interaktivní, a tak jsme měli možnost sedět přímo na jevišti a hrát hru spolu s herci. Bylo to
prostě úžasné…
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme navštívili zoo Zájezd.
V rodinném zooparku jsme zažili zvířata opravdu zblízka. Vzhledem k velice teplému počasí jsme
strávili dopoledne ve venkovním
koutku s domácími zvířaty, ale nezapomněli jsme ani na úžasný Ušákov s největším druhem králíků na
světě. Vedle zvířátek mělo velký
úspěch hřiště se skákací nafukovací barevnou gumou – to si děti
užily opravdu s velkým nadšením.
Za třídu 1. B Mgr. Milena
Maršnerová,
Bc. Linda Dostálová,
Dominika Borská

1. B na výletě, foto: M. Ludvíková
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Škola v přírodě 6. A
Žáci 6. A letos strávili školu v přírodě ve Velké Úpě. Na ŠvP se i tento rok moc těšili, ale stejně je – jako
každoročně – cestou autobusem do
místa pobytu napadaly různé nepříjemné myšlenky. Prostě si nebyli jistí, zda se jim tam bude opravdu líbit. Ale tyto chmurné myšlenky se
rázem rozplynuly v momentě, kdy
dojeli do Velké Úpy a spatřili jméno
svého ubytovacího zařízení – „Penzion Domeček“…
Hned první den pobytu děti čekal krásný výlet – navštívily nedaleké město Pec pod Sněžkou. Nejvíce je tady zaujala lanovka, kterou si
moc užily.
Druhý den byl spíše sportovní. Po
výborném obědě, zakončeném sladkou zmrzlinovou tečkou, je čekala
opravdová jízda, a to doslova, byla to
„bobová dráha“.
Třetí den žáci v dopoledních hodinách aktivně řádili na nedalekém
hřišti a hráli míčové hry. Následně po
poledním klidu zdolali výstup na Pec-

ku. A opravdu to pecka byla!!! Dřevěné sportoviště stojící nahoře v horách,
to bylo něco! Proto se na zpáteční cestě osvěžení v blízkém potoku přímo
nabízelo. Bylo to super!
Čtvrtý den nás čekal výstup na
Sněžku, byla to jízda, ale ten výhled
stál za to.

Škola v přírodě ve Velké Úpě se
prostě vydařila ve všech směrech,
děti si domů odnesly spoustu krásných zážitků a vzpomínek na dovádění s kamarády.
Za kolektiv žáků
M. Havlíčková a M. Ludvíková

6. A na Sněžce, foto: M. Ludvíková

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
Letní příměstský

tábor plný radosti

Letošní příměstský tábor, který
pořádal Sokol Buštěhrad, měl pro
velký zájem dva turnusy. Probíhal
od 19. 7. do 23. 7. a od 26. 7. do 30. 7.
Druhé dva týdny v červenci jsme tedy nazvali „Tábor plný radosti“. Po
uplynulém školním roce, kdy děti
nemohly chodit každý den do školy, často byly dlouho bez kamarádů, jsme se chtěli co nejvíce zaměřit na spolupráci dětí ve skupinách,
posílit týmového ducha, vzájemně si
pomáhat a společně tvořit. Z důvodu epidemiologických doporučení
jsme své aktivity směrovali na venkovní prostory, což se nám dařilo.
Po celou dobu nám přálo nádherné
letní počasí.
16

V pondělí jsme během dopoledne navštívili zámecký park a tam si

zahráli několik seznamovacích her.
Pak jsme se šli podívat do okolí bý-

Sokolský tábor na výstavě v Lidické galerii, foto: M. Maršnerová
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Sokolský tábor na naučné vycházce Buštěhradem, foto: M. Maršnerová

valého hradu, abychom si povyprávěli o historii a dávných časech. Po
poledním klidu, kdy Lída každý den
vyprávěla krásné české pohádky,
klasické i moderní, již děti utvořily
skupiny a vyráběly ze zakoupeného
materiálu vlajku či erb, skládaly pokřik a při sportovních soutěžích začaly sbírat své první body.
V úterý jsme měli „vyráběcí“ aktivity, děti malovaly kamínky, tvořily masky a škrabošky, podařilo se
nám získat neprodané či nespáro-

vané dětské cvičky, každá dostala
svůj jedinečný vzhled. Odpoledne
nás pak navštívili hasiči z Hřebče.
Představili nám svou práci, děti seznámili s hasičským autem a na závěr osvěžili vodou. Za to jim moc
děkujeme.
Ve středu jsme si udělali výlet na
Okoř, prošli se po okolí a samozřejmě si v duchu Sokola zasportovali, odpoledne jsme věnovali vědomostním soutěžím. Děti si ověřovaly
dosažené vědomosti o Buštěhradě
a Okoři. Opět sbíraly body a dokonce našly sladký poklad, který byl
spravedlivě rozdělen.
Čtvrteční program byl velmi zajímavý a přínosný. Šli jsme pěšky do
Lidic, kde jsme si prohlédli dobový
domek č. 116. V domku děti plnily
nejrůznější úkoly a pak jsme si v Lidické galerii prohlédli krásné obrazy,
které malovaly děti z celého světa na
téma „roboti“. Ve zvláštní místnosti si děti z nejrůznějších materiálů
mohly vyrobit svého robota a toho
jsme si také odvezli autobusem zpět
do Buštěhradu. Děkujeme lektorkám
z Lidic za tento vzdělávací program.
Páteční den jsme si užili naplno.
Hned dopoledne jsme začali táborovou diskotékou, spojenou s karaoke mikrofonem. Chuť zpívat a tančit

Sokolský tábor na výletě v Ušákově, foto: M. Maršnerová
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Sokolský táborník hasičem, foto: L. Dostálová

nás neopustila až do oběda. Odpoledne jsme vyhlásili nejlepší družstva, všichni obdrželi diplomy za
účast a nechyběly ani malé odměny.
Unavení a radostní jsme se rozloučili s přáním brzkého shledání.
Program na druhý turnus jsme
přizpůsobili novému kolektivu dětí.
Velmi bychom chtěli poděkovat
vedení školy za možnost využívání školních pozemků, zúčastněným
praktikantům za jejich pomoc, Mírovi a Lucce, skvělým paním kuchařkám ze školní jídelny Základní
školy Buštěhrad. Vždy nám uvařily
výborný oběd a s úsměvem nás vítaly. Zdravotním sestřičkám, které
dvakrát týdně zajišťovaly případné
testování dětí. Zvláštní poděkování
patří Mileně, která připravovala báječné svačiny.
Děkujeme také všem rodičům za
spolupráci a důvěru.
Za rok zase na viděnou a sportu zdar!
Za táborový tým:
Bc. Linda Dostálová,
Mgr. Milena Maršnerová,
Lída Švecová
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ZVEME NA OSLAVU
70 let VOLEJBALU v Buštěhradě
a 65 let
VOLEJBALOVÝCH DEBLŮ
V sobotu 18. 9. 2021 od 9:30 hodin
NA HŘIŠTI V SOKOLOVNĚ BUŠTĚHRAD
Zveme všechny bývalé, současné i budoucí hráče volejbalu

Přijďte se podívat případně si zahrát
a zavzpomínat na prožité roky s volejbalem.
Pokud máte chuť si zahrát nezapomeňte si sportovní oblečení.

Čeká na vás pohoštění, prohlédnout si můžete
historické fotografie a vítězné trofeje.
Srdečně zve oddíl volejbalu Sokol Buštěhrad

Porcelánové slavnosti
V KARLOVÝCH VARECH
Sobota 4. 9. 2021 v 7:30 od Macíků
Návrat cca v 19:00
Pojeďte se s námi podívat do Karlových Varů na
proslulé Porcelánové slavnosti u hotelu Thermal.
Mimo jiné se projdeme po KV s průvodcem, který nás
upozorní na významné zajímavosti lázní.

CONFIDENTIAL

BUŠTĚHRADKÉ ŠŤABAJZNY POŘÁDAJÍ ZÁJEZD do

VINNÉHO SKLÍPKU
v BOŘETICÍCH

Termín: 2.10.- 3.10.2021
Program zájezdu:
sobota 2.10.2021
09:00 odjezd z Buštěhradu, U Macíků
12:00 Velká Bíteš (oběd)
15:00 procházka mezi vinnými
sklípky ve Vrbici (film Bobule)
17:00 ubytování v Bořeticích
19:00 návštěva sklípku:
- degustace vín
- bohaté občerstvení
- cimbálová hudba
neděle 3.10.2021
9:00 snídaně
10:00 odjezd z Bořetic
Cena zájezdu za osobu 1.900,-Kč

Členové spolku 50,- Kč, děti zdarma a ostatní 100,- Kč
+ poplatek za prohlídku Varů
Přihlásit se můžete na telefon: A. Kořínková 604 530 982
e-mail: annak@seznam.cz
18
Těší na vás a společné zážitky s vámi „ Věčně mladí senioři“

Kontakt : Halina Mudrová
Mob.: 603 568 796
halina.mudrova@gmail.com
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70 let volejbalu v Buštěhradě,
65 let volejbalových deblů v Buštěhradě
70 let volejbalu v Buštěhradě
Letošní rok je pro volejbal v Buštěhradě výročním.
V první řadě je to 70 let od oficiálního založení Volejbalového oddílu Sokol Buštěhrad. Volejbal se zde
hrál již dříve, ale až v roce 1951 se
několik nadšenců rozhodlo přihlásit do Okresního přeboru.
K zakládajícím členům patřil Zdeněk Burgr, Václav Kupka, Jiří Suchan, Václav Procházka, Antonín
Topič, Václav Míšek, Mede Vinkl,
Jaroslav Kejmar, Miroslav Oplt.

družstvo složené z hráčů Mildorf
Ladislav, Keller František, Zeman
Stanislav, Veselý Jindřich, Procházka Jiří, Hrabák Jan a Čermák Ladislav postoupilo do nevyšší soutěže
1. ligy. Bohužel se postup neuskutečnil z důvodu finančních a nedostatku hráčů v A družstvu mužů
Krajského přeboru, pokud by sem
dorostenci nepřestoupili, družstvo
A by skončilo činnost. Všichni dorostenci byli tedy přeřazeni do družstva A mužů Krajského přeboru, tím
vlastně ukončili činnost dorostenci.

Zakládající členové, rok 1952

V následujících letech začalo hrát
volejbal značné množství Buštěhraďáků, včetně žen a mládeže.
V roce 1960 oddíl mužů postoupil do Krajského přeboru, který hrál
nepřetržitě do roku 1975, tato léta
mohou být považována za zlatou
éru volejbalu v Buštěhradě. Volejbal v tomto období hrálo mužstvo
A Krajský přebor, mužstvo B Okresní přebor, dorostenci Okresní přebor.
Družstvo žen hrálo Okresní přebor
a hrály zde také dorostenky.
Postupem let hráčů ubývalo, jako
první ukončily činnost ženy a dorostenky. Činnost ukončilo také družstvo mužů B.
V roce 1967–1968 dorostenecké
S R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

Z důvodů neexistujícího dorosteneckého ani žákovského družstva, které
bylo podmínkou účasti v Krajském
přeboru, bohužel v roce 1975 Volejbalový svaz družstvo mužů vyloučil a přeřadil zpět do Okresního přeboru.
Od roku 1982 začal do Buštěhradu příliv hráčů z jiných měst, hlavně z Kladna.
Důvodem bylo snižování počtu
hráčů z Buštěhradu a nedostatku
nových Buštěhraďáků.
Volejbalisté se mnoho let drželi
na špici Okresního přeboru. V roce
2004 jsme Okresní přebor naposledy oficiálně vyhráli.
Od roku 2005 byl Okresní přebor

ČSTV zrušen a byla nám nabídnuta
účast v Krajském přeboru, do kterého jsme nemohli přestoupit, protože jsme neměli dostatek hráčů na
víkendové zápasy.
Okresní přebor jsme ještě neoficiálně pořádali 5 let sami s dalšími 5
družstvy, která měla stejný problém
jako my.
Jedinou oficiální soutěží, kterou
jsme ještě po rozpadu Okresního přeboru hráli, byli od roku 2001„Superveteráni“. To byla další velká a úspěšná éra Buštěhradských volejbalistů.
V roce 2001 jsme se přihlásili do Mistrovství ČR ve volejbale „superveteránů“ – hráčů nad 50 let. V této soutěži hrálo velké množství bývalých
ligových hráčů. V soutěži do roku
2015 Buštěhrad reprezentovali Václav Stehlík, Vladimír Mildorf a Milan Šumný, další hráči byli přespolní
– Miroslav Plot, Václav Landa, Milan
Salač, MUDr. Oldřich Pešek, Ladislav
Krb, Zdeněk Abrhám, Jaroslav Nejedlý, Bohuslav Jakovec, Milan Vondráček, František Hykš, Tomáš Lébr, Karel Tesař. V „superveteránech“
jsme se umisťovali na předních místech. Činnost byla ukončena z důvodu „stáří“ hráčů a jejich zdravotních potíží.
Roku 2003 jsme ještě založili smíšené družstvo 4 + 2 (dvě ženy), za
které reprezentuje Buštěhrad František Hykš, Radek Posekaný, Milan
Salač, Milan Šumný, Rosťa Daňha,
Mila Flaiberková, Martina Kuncová. V této sestavě se dodnes účastníme soutěží v Kladně a Slaném, kde se
hraje od září do března jednou měsíčně turnaj.
Po celá léta činnosti volejbalistů jsme se účastnili mnoha turnajů
pořádaných trempskými osadami
a jednotlivými volejbalovými oddíly
z různých měst. Z těchto turnajů je
v naší klubovně sestavena síň slávy,
kterou si při návštěvě oslavy v so19

botu 18. 9. 2021 můžete prohlédnout, a spolu s ní spoustu historických fotografií.
Také náš oddíl pořádal za ta léta
obrovské množství turnajů.
Za zmínku stojí, že Buštěhrad vychoval dva ligové hráče a reprezentanty naší republiky. Prvním byl Jiří Šumný a druhým František Keller.
Dalším významným výročím je 65
let volejbalových deblů, které se zača-

ly hrát v roce 1956 na posvíceneckou
Pěknou. Na tomto turnaji se scházejí
bývalí i současní hráči, někteří pouze zavzpomínat, jiní si i zahrát. Dvojice se vždy vylosují, jeden smečař jeden nahrávač.
Od roku 1961 jsou všechny vítězné dvojice zvěčněny na nejprve dřevěném poháru a poté na kovovém, ke
kterému se přidávají podstavce, na něž
se doplňují destičky s vítězi. Bohužel

i tady je dvojic stále méně.
V současné době se scházíme každé
úterý od 18:00 v sokolovně, přivítáme
rádi každého, kdo si bude chtít zahrát,
muži i ženy, mládež. Byli bychom rádi,
kdyby volejbal v Buštěhradě nezanikl
a v dalších letech pokračoval.
Rád bych tímto poděkoval všem,
kteří pro volejbal v našem městě něco udělali.
Milan Šumný

Zahájení deblů, rok 1974

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

životní prostředí se vyplácí

Za separovaný odpad v roce
2020 obdrželo město Buštěhrad
805 000,- Kč. Ve srovnání s rokem
2017 je to více než dvojnásobek.
Domnívám se, že finanční příjem
tohoto druhu je podmíněn odpovědným přístupem všech občanů Buštěhradu k nakládání s vyprodukovaným odpadem. Cesta
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k úspěchu začala v domácnostech.
Rozdělování komunálního odpadu
na papír, plasty, sklo, kov a kartony před nasypáním do popelnice
na směsný odpad se stalo běžným
rodinným rituálem. Sběrný dvůr je
obvyklým cílem při likvidaci stavební sutě, nebezpečného odpadu
a neskladných opotřebených před-

mětů. Třídění se dostalo do všeobecného povědomí. Blahopřeji nám
k významnému úspěchu při ochraně naší přírody.
					
Ing. Luděk Zámyslický
člen výboru pro životní prostředí
MZ Buštěhrad
ČÍSLO 8–9

Střela 2021

Foto: Anna Heráňová

V sobotu 3. července zavládl u buštěhradské školy čilý ruch. Míhající se skautské šátky, smích a dobrá
nálada, nakládání zavazadel všeho
druhu do autobusu a spěšné loučení
s rodiči, to vše mohlo znamenat jen
jediné – po pandemií vynucené roční
pauze mohli opět buštěhradští skauti vyrazit směr Střela, aby zde společně strávili 14 dní uprostřed rabštejnských lesů. O několik hodin později
tak již Vlci, Berušky a Slunéčka vystřídali na tábořišti oddíl Vlčat, který zde v předchozím týdnu hrál hru
na motivy legend a pověstí, jež se vážou k okolním místům.

Počátek tábora se tradičně nesl ve
znamení vybalování, zabydlování
a dokončování táborových staveb,
jako jsou sušáky, hřiště či brána. Do
toho se postupně rozeběhly celotáborové hry. Vlky a Berušky hned první
noc vtáhla do světa džungle tajemná
hra Jumanji a během celého tábora
jim připravovala nejrůznější výzvy,
jejichž úspěšné splnění vyžadovalo velkou míru vzájemné spolupráce
a vytrvalosti. Mimo to hra s oblibou
tropila neplechy, komplikující hráčům běžné denní fungování, a tak
se někdy stalo, že se například nemohli celý den posadit, museli nosit oblečení naruby či byli povinni
mít celý den na zádech batoh. Není
tedy divu, že když se týmům
po veškerém vynaloženém úsilí konečně podařilo najít ono
místo, odkud hra pochází,
a podařilo se jim ji zde úspěšně dohrát, zavládlo všeobecné
nadšení. Nejmladší Slunéčka
se zase vydala po stopách Bílého králíka, aby se následně
přenesla do Říše divů. Zde se
setkala s Kloboučníkem, kočičím duchem Šklíbou, moudrým
houseňákem Absolemem a mnoha
dalšími podivuhodnými bytostmi,
díky nimž dokázala Alence pomoci
porazit nemilosrdnou Srdcovou královnu, zabít při závěrečné bitvě Tlachapouda a zachránit tak Říši divů.
Jako vždy však etapové hry nebyly tím
jediným, co nás táborovým životem
provázelo. Patřilo k němu i společné úsilí všech oddílů při stavbě dvou
táboráků a pak večery u ohně, kdy
se kytary rozezněly známými tóny

a jiskry pozvolna odlétaly k hvězdnému nebi, na kterém bylo při jasných nocích možné spatřit i mléčnou dráhu. Slunéčka se ve volných
chvílích s oblibou věnovala švédské
hře zvané brännball, podobající se
například softballu. Letos jsme také
měli šanci vyzkoušet si na vlastní kůži
všemožné rozmary počasí, rozlehlou
louží a bahnem v táborovém kruhu
počínaje a lávkou, kterou po jednom
z vydatných nočních dešťů odnesla
řeka, konče. Ani takové komplikace
nám však nemohly pokazit společně
strávené dny a staly se spíše výzvami,
které jsme společnými silami, dle zlidovělého hesla „skaut je voděodolný“,
úspěšně překonávali.

Slunéčka při etapě, foto: Klára Nováková

Těch 14 dní opět uplynulo jako
voda a nadešel čas loučení. Když nás
déšť zastihl i při bourání tábora, nikoho to snad už ani nepřekvapilo a ani
ti nejmenší se situací nenechali rozházet a přiložili ruku k dílu. Věřím, že
si všichni kromě komářích štípanců
a zablácených bot odvezli především
mnoho nových zážitků, vzpomínek,
dovedností a opravdových přátelství.
Nezbývá než poděkovat všem účastníkům za to, jak příjemnou atmosféru společně na táboře vytvořili, a budeme se na všechny těšit opět v září
na oddílových schůzkách!
Za Junák – Stráž Lidic
Buštěhrad,
Anna Heráňová

Berušky a Vlci při etapě, foto: Anna Heráňová

S R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

21

Červencové příměstské tábory v Pelíšku 2021
Ani letos jsme si v Pelíšku nenechali ujít tradiční oblíbené letní příměstské tábory a přichystali jsme
hned 4 turnusy se čtyřmi různými tématy.

poznané. Během pěti dnů navštívily prostřednictvím her a jídla několik států. V pondělí si připravily své
osobní cestovní pasy, do kterých po
celou dobu trvání tábora získávaly razítka z jednotlivých zemí a záPrvní turnus nazvaný „Pohád- roveň si sem kreslily vlajky států.
kový svět“ zahájily děti pod vede- V rámci Rakouska a Slovenska sponím Kristýny Belzové v pondělí lečně všichni ochutnali Mozarto12. 7. Během týdne všichni společ- vy koule a pareničky. Pomáhali taně objevovali jednotlivé pohádkové ké zachránit zvířátka před řáděním
světy. V rámci vodního světa pouš- medvěda v horách. V úterý na děti
těli na místním rybníce vlastnoruč- čekala Skandinávie, kdy je požádal
ně vyrobené speciální lodičky, v krá- přímo pan Sony Ericsson, aby mu
lovství si zase princové vyrobili meče, pomohly najít jeho ztraceného sobíprincezny své korunky a poté zachrá- ka. Prohledaly celý Buštěhrad, splnili poklad před zlými loupežníky. nily spoustu úkolů, aby ho nakonec
Na jeden den se celá parta přenesla našly v Aktoffce. Po Skandinávii se
do světa kouzel, vyrobili si kouzelné děti přesunuly do Řecka a v zámechůlky, lektvary a došlo dokonce i na kém parku absolvovaly své vlastní
nějaké ty pokusy. Vítaným zpestře- olympijské hry v netradičních disciním byl celodenní výlet do Zoopar- plínách. Ve středu byla na programu
ku Zájezd, večerní opékání buřtíků Itálie a Španělsko a vůbec nevadilo,
spojené s promítáním filmu a násled- že si krásné počasí vzalo dovolenou.
ným přespáním v Pelíšku. Celý po- Děti si procvičily hmat poznáváním
vedený týden zakončili výrobou po- předmětů, a hlavně byl dostatek čahádkových masek, skákacím hradem su na výrobu vlastních benátských
a cukrovou vatou.
masek, ochutnávku italského caprese a španělských oliv. Na čtvrtek přiV pondělí 26. 7. začal druhý tur- padl výlet do pražské Stromovky za
nus nesoucí název „Cestujeme po poznáním Nizozemska, kde děti naEvropě“, který si vzala na starost vštívily menší lanová centra. Oběd
Zuzana Kubíková (nyní Jonášová). se podával na piknikové dece u rybDěti tak dostaly možnost virtuálně níka a jako dezert byly vynikající
si procestovat Evropu a poznat ne- belgické vafle. Protože je Nizozemí známé svými kanály, vyrobil si každý
táborníček svou lodičku, kterou pak ve
Stromovce vypustil
na rybník (všechny
lodičky byly později odchyceny a odneseny domů, aby po
nikom nezbyl žádný
nepořádek). Krásný den děti zakončily přenocováním
v Pelíšku. Poslední
den malých cestova1. turnus na výletě v Zooparku Zájezd, foto: Dagmar Strnadová
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2. turnus, foto: Zuzana Jonášová

telů byl ve znamení Velké Británie
a Francie, posvačily se croissanty
a všichni si zkusili zaběhnout dostihy ve formě štafetového závodu.

2. turnus, foto: Zuzana Jonášová

Věříme, že si naše červencové dětičky odnesly hromadu nezapomenutelných zážitků, a těšíme se na
srpnové táborníky. Za dobré jídlo
a dokonalý servis děkujeme úžasné
místní restauraci Aktoffka Art Club!
Pavla Kubíková ve spolupráci
s Kristýnou Belzovou
a Zuzanou Jonášovou
ČÍSLO 8–9

Polygrafická výroba

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM
Hledáte jistotu každodenní práce?
Staňte se součástí našeho týmu a přijďte k nám pracovat
Naše firma patří mezi deset největších výrobců v oblasti papírenské, obalové a polygrafické produkce
v České republice. Pracujeme s nejmodernější technologií v oblasti polygrafie.
Hledáme šikovné a pracovité lidi na pozici:

OBSLUHA POLYGRAFICKÝCH STROJŮ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE s AJ
REFERENTKA NÁKUPU s AJ
TECHNIK s AJ
TISKAŘ

Nástup možný ihned.
Velmi dobré platové podmínky.

Místo výkonu práce: Třinecká 674, Buštěhrad, okres Kladno

S R PNAETELEFONNÍM
N – Z Á ŘČÍSLE:
Í 2312
0 291
2 1321, 724 070 403 nebo e-mail: nabor@peroutka.cz
INFORMACE
www.peroutka.cz
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Veřejné chytání ryb

v

Již druhým rokem pořádá Rybářský spolek Buštěhrad veřejné chytání ryb pro veřejnost na tzv. „Spodním rybníku“.
Veřejné chytání se uskutečnilo také v sobotu 7. 8. 2021. I přes obavy organizátorů počasí vyhovovalo a sešlo
se celkem asi tak nějak 25 účastníků
(tzv. kvalifikovaný odhad – soupisku
jsme nedělali). V podstatě lze konstatovat, že většinou se zúčastnily rodiny
s dětmi předškolního věku. Akci také využili otcové a dědečkové k propagaci rybaření u svých potomků.
Mladé rodiny akci pojaly jako piknik
– děti vesele pobíhaly, mámy zajišťovaly občerstvení, hlídaly děti, tátové
se starali o nahozené pruty a děti se

Buštěhradě….

s chycenými rybami přišly pomazlit
před tím, než byly vrácené vodě. Dědové se zase snažili vnučstvo naladit

MÁTE CHUŤ SI ZARYBAŘIT NEBO TO NAUČIT SVÉ
DĚTI, PŘESTOŽE NEMÁTE RYBÁŘSKÝ LÍSTEK?
Každou první sobotu v měsících červenec - říjen od 8 do 12 hod. Vám budou
opět k dispozici členové rybářského spolku. Rybolov probíhá na dolním
rybníku po předchozí registraci "Na Babkách."
Lov bude prováděn podle pravidel rybolovu pro rybník v Buštěhradě,
pravidla najdete na stránkách www.rybaribustehrad.eu
Akce se bude konat za příznivých podmínek
STRUČNĚ PODMÍNKY LOVU
vybavení vlastní, lov maximálně na 2 pruty, způsob lovu položená,
plavaná, maximálně 2 návazce s jednoháčkem
krmítko nesmí být pevně spojeno s návazcem, přívlač není povolena
ulovené ryby si nelze ponechat, vracejí se vodě
při vylovování ryby používat podběrák, s rybami zacházet šetrně
k vyjmutí háčku používat pean, pinzetu nebo vyndavač háčků
zakrmování mimo luštěniny a boilies je povoleno
děti do 10 let musí mít doprovod dospělé osoby
při porušení podmínek lovu bude lovícímu lov ukončen
rybářský spolek nenese zodpovědnost za případné úrazy
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DOUFÁME, ŽE VÁS NABÍDKA ZAUJME A SOBOTNÍ
DOPOLEDNE PROŽIJETE TROCHU JINAK

na „rybářskou strunu“. Akce se zúčastnili i mí vnukové. Oba si poprvé
v životě vytáhli z vody první ryby
a vylovili je pomocí podběráku. Samozřejmě, že malé ryby (cejn) vytáhli
bez problémů a měli radost ze zdolané ryby. U větších ryb (kapr) museli pomoci dědečkové, protože by rybu nezdolali.
Co k této akci dodat?
Abych byl upřímný, nevím. Více o atmosféře snad vypoví fotografie – pohoda a spokojenost.
Jaká jsou pravidla pro účast?
Zúčastnit se může kdokoliv, tedy
i osoby (to je hrozné slovo), které nemají rybářský lístek a nejsou členy
Rybářského spolku Buštěhrad a je
úplně jedno, kde mají trvalé bydliště. Druhou podmínkou je mít vlastní „vercajk“ čili vybavení (prut s navijákem, krmení, atd.). Kromě prutu
s navijákem musí mít pean pro šetrné
odstranění háčku a podběrák. Velmi
důležité je pravidlo, že lov se řídí pravidlem „chyť a pusť“, to znamená, že
se chycené ryby vracejí vodě.
Kdy se tato akce uskutečňuje?
Vždy v letním období – květen až
říjen každou první sobotu v měsíci.
Podrobnosti o pořádání veřejného
chytání najdete na webovkách MěÚ
(kalendář akci) a webových stránkách rybářského spolku Buštěhrad.
Ing. Ladislav Keller
ČÍSLO 8–9

2.

odpoledne s  I ntegrovaným záchranným systémem

26. 6. 2021 se mezi rybníky na
Babkách a v jejich okolí konalo
2. odpoledne s IZS a buštěhradskými
hasiči. Jen o pár dní se termín akce
minul s ročním výročím formálního obnovení JSDH Buštěhrad (24. 6.
2020), a tak byla tato akce pro nás,
členy jednotky, i jakousi oslavou tohoto výročí.
Během krásného letního dne měli
návštěvníci možnost vidět více než
50 kusů hasičské, policejní a záchranářské techniky při statických i dynamických ukázkách. Na hrázi u pivovaru předvedly děti ze SDH Žilina
požární útok. Členové JSDH Buštěhrad poté demonstrovali, jakým
způsobem správně uhasit hořící pánev s olejem, a také jak ji rozhodně
nehasit. Psovodi z ruzyňského letiště ukázali spolupráci psa a jeho psovoda při zadržení agresivní osoby.
Dobrovolní záchranáři předvedli
velmi působivou ukázku vyproštění osoby z vraku automobilu, a zároveň měli pro návštěvníky po celé odpoledne otevřený informační
stan, stejně jako Policie ČR. Policisté byli po loňském spontánním
testu (kolik hasičů se vejde do služební Octavie PČR) obezřetní, a na
letošní akci přijeli s novým vozem
pro eskortu vězňů.
Nechyběla ani ukázka hašení vozidla, kterou předvedla
jednotka ze Zličína.
V loňském roce byl
zlatým hřebem akce
příjezd cisternové automobilové stříkačky,
kterou pro buštěhradské hasiče zakoupilo
město od JSDH Všestary. Letos jsme se dalším
přírůstkem techniky
nepochlubili, nicméně
se veliteli JSDH Buštěhrad podařilo zajistit
ukázku letištního speciálu Rosenbauer PanS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

(IZS)

Stříkání z hadic si mohli vyzkoušet všichni, foto: Monika Žitníková

ther. Ačkoliv návštěva tohoto krásného stroje trvala poměrně krátkou
dobu, patří náš velký dík HZS Letiště Praha za jeho ukázku přímo
v Buštěhradě.
Naše velké díky rovněž patří kolegům z jednotek, které se odpoledne zúčastnily, a umožnili tak malým
i velkým návštěvníkům v klidu prohlédnout techniku, jež kolem nich
obvykle po ulici prosviští za jekotu
sirén. Těch několik desítek lidí přijelo ve svém volném čase, aby nám po-

mohli ukázat, o čem naše činnost je.
Na závěr bychom rádi poděkovali obyvatelům okolí rybníků za trpělivost, se kterou snášeli dopravní
omezení po dobu akce, a také spolku Butzkow, restauraci u Bečvářů
a Hýskovskému zmrzlináři za zajištění občerstvení, Hedvice Servusové a Milanu Jarošovi za veleúspěšný stánek s balónky a malováním na
obličej a městu Buštěhrad za poskytnutí prostoru ke konání akce.
Led

Letištní speciál Rosenbauer Panther, foto: Jaroslav Kvapil
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S K B U ŠTĚH R A D
Fotbalové léto

aneb

Modří už vědí

Léto je ve znamení odpočinku
a pohody, vodních radovánek a absence povinností. U dětí to platí
dvojnásobně, u malých buštěhradských fotbalistů jen částečně – na
konci června se rozešli na rozlučce
s covidovou sezónou, kde si s nimi
zahrál zápas i předseda Aleš Šturm
s manželkou. A po měsíční pauze
od míčů a branek je čas vrátit se,
byť v jiné formě a tak, jak to k létu
patří, do dresů a k tréninku. Nová sezóna je za dveřmi, rodiče sbalí mladší a starší přípravku a v nebývalém počtu 23 šikulů vyrážejí
směr Rekreační středisko Svatý Štěpán v Cheznovicích u Plzně.
Každoroční držáci již vědí, co je
čeká, nováčci se rychle zapojí a příprava na první zápasy, které se budou konat již na konci srpna, může
začít. Soustředění přípravek nemá
za cíl jen dostat děti po měsíci lenošení zpátky k pravidelnému pohybu,
ale hlavně a především utužit týmového ducha a kamarádství, které je

v tomto věku pravděpodobně důležitější než výsledková listina (trenéři by jistě souhlasili jen částečně).
Soustředění probíhá již druhým
rokem na stejném místě, ubytování v pokojích v hlavní budově uprostřed lesa, na dostřel od rybníka,
skýtá ideální prostředí pro rozmanitý trénink a také zábavu pro 22
kluků a jednu slečnu – kamarádku a hráčku, kterou si tým hýčká
a naprosto akceptuje a která může být skvělou vlaštovkou pro další holky, jež by chtěly posílit buštěhradské týmy.
S přípravkami, které se na přelomu srpna a září přerozdělí a vytvoří nové týmy mladších žáků, starších a mladších přípravek, se uvidíte
na trávníku v nové sezóně (doufejme, že prachobyčejné a ničím nerušené) již 26. srpna, a pokud byste
chtěli poznat i další akce buštěhradských brzy-už-nejen-přípravek,
přijďte nám držet palce a ideálně
pošlete svá dítka rozšířit naše řady,

další léto může být počet malých
fotbalistů na soustředění rekordní!
Tréninky dětí budou probíhat
v následujících dnech/časech:
Mladší přípravka – středa, čtvrtek od 16 do 17 hod.
Starší přípravka a mladší žáci následují tytéž dny od 17 do 18 hod.
Na trávníku potkáte i naše nejmladší svěřence – Lvíčata – vždy
v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hod.
Na novou sezónu se těší i A tým,
který začíná mistrovské zápasy 28.
srpna prvním kolem ve Vinařicích.
K fotbalu patří pivo a občerstvení, a tak dospělí fanoušci i malí hráči jistě ocení nový kiosek na hřišti,
kterým pod příznačným názvem
Offside útočí na chuťové pohárky
tým buštěhradské Aktoffky. Těšit
se můžete na čepovaný Gambrinus, nepijáci na nealko a všichni
bez rozdílu na dobré občerstvení
a drobné sladkosti.
Veškeré informace najdete
na webu
www.skbustehrad.cz.
Ivana Müllerová
Katka Doležalová
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KRONIKÁŘ PÍŠE
Historie budovy ZUŠ
Vracím se k domu čp. 3 v Hradní ulici. Dnes slouží, již od r. 1982,
Základní umělecké škole. Již v roce
2009 jsem o něm psal do BZ v cyklu článků Zajímavé domy buštěhradské. Už tehdy jsem vysvětloval to, že ač její umístění nedaleko
kostela svádí k tomu, že šlo o faru,
nebylo tomu tak. Přesto se během
svých vycházek po historii našeho
města s touto nepravdou stále potkávám. I když skutečnost si každý kolemjdoucí může, tedy pokud
to umí, přečíst na tabulce umístěné
na budově. Pro toho, kdo se alespoň
trochu orientuje v architektuře, by
mělo zarazit to, že tato budova je
stavbou barokní (tedy z doby nedlouho pobělohorské), naproti ní
kostel přistavěný k zámku je (z let
1814–1816 a dodatečně rozšířený
roku 1897) klasicistní. Čili nejméně o 200 let mladší. Ale já se k této staré budově vracím proto, že
jsem se dostal k materiálům, ze kterých jsem načerpal nové informace.
Dům byl postaven (zřejmě po vypálení hradu v r. 1634, ale možná
už dříve) jako vrchnostenská kancelář, která se starala o hospodaření na
buštěhradském panství. Tu měl na starosti tzv. důchodní písař.
Ten spravoval finanční
prostředky celého panství (vedl důchodní účty panství, pozemkové
knihy, gruntovní knihy a třeba i sirotčí záležitosti). Měl na starosti i správu poddaných,
drobné soudní spory
a jiné. Pan důchodní
tu měl nejen úřad, ale
i bydlení. Musel tu zůstat a fungovat i v příS R P EN –Z Á Ř Í 2 0 2 1

padě, kdy se vrchnost trvale vzdálila. Jako v tomto případě, kdy se
poslední majitelka hradu Anna
Magdalena rozená Popelová z Lobkovic, vdova po Zbyňku novohradském z Kolovrat, znovu provdala
r. 1632 za Julia Jindřicha, vévodu
saskolauenburského, a přesídlila za
ním do Zákup. Správa panství musela fungovat dál. I po devastaci
hradu. Existuje zápis, kdy r. 1637
píše inspektor Zeisky z Rosenbaumu kněžně Anně Magdaleně, že
zámek a panství je jedna spoušť,
zámek (zřejmě myšlen byl hrad)
a vesnice vypálené, a je třeba pomoci poddaným. O vlastní budově
ZUŠ je nejstarší známá zmínka z r.
1672, kdy na poradě správy saskolauenburských statků 9. 7. 1672 bylo jednáno o osazení okenic a pro
rok 1674 „Zámeček aneb obytnou
budovu“ v Buštěhradě celý opatřit
dvojitou střechou a novými žlaby.
Z toho si troufám uvažovat, že nešlo o budovu novou, ale jak dlouho už sloužila svému účelu z toho
vyčíst nelze. V hlášení za r. 1674–5
jsou tyto úkoly uváděny jako splně-

né. „Zámeček aneb rezidence“ má
teď jen 6 pokojů a dvě komory, pak
tři malé kuchyňské sklepy mimo
jednoho kvelbu. V jednom pokoji bydlí úřad, v druhém kancelářský písař, poněvadž jiná příležitost
zde není. Bicí hodiny jsou tu zřízeny teprve před třemi léty. Přesnější poloha zámečku není uvedena. Byl určen spíše pro úřednictvo
než pro vrchnost. Dochovaný izolovaný důchodní účet za rok 1698
obsahuje položky za novou pec do
zámečku, nový odtok z kuchyně
a proražení okna do komory. Dále přístavbu nové kuchyně a vylámání nového sklepa v suterénu.
Závěrem tedy z toho víme, že dům
už určitě stál v r. 1672, kdy se plánovaly nutné úpravy. Pravděpodobně byl také využíván vrchností
k přespání při občasných cestách
do Prahy. Vzdálenost odpovídala
tehdejším dojezdovým možnostem. Třeba nás další bádání dovedou k dalším poznáním v upřesňování znalostí naší historie.
Jaroslav Pergl

Budova ZUŠ, foto: j. Pergl
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Buštěhrad místem

setkávání lidí z celého světa

Že v Buštěhradě žije nemálo cizinců, to jste možná věděli – koneckonců to není dlouho, co jste si na
stránkách Buštěhradského zpravodaje mohli přečíst rozhovor s českým Angolanem Antoniem. Možná jste ale, stejně jako já, nevěděli,
kolik cizinců zde s námi žije.
Na začátku července jsem se rozhodl uvést do pohybu myšlenku, která mě předtím už napadla několikrát
– totiž začít organizovat setkání, na
kterých bychom spolu s podobně naladěnými sousedy mohli čas od času
procvičit schopnost domluvit se anglicky. Nám Čechům se angličtina
čím dál tím častěji hodí v zaměstnání: schopnost dobře se domluvit
anglicky nezřídka rozhoduje o získání nového pracovního místa či
o povýšení. A i těm, kteří angličtinu v práci nevyužijí, se může hodit
alespoň na dovolené. Cizinci, kteří
se nedomluví česky, jsou zase rádi,
že si mají s kým popovídat v jazyce jim známém a jednodušším, než

je naše občas proradná mateřština.
Zájem se dostavil záhy – během
pár dnů se k naší skupině přidalo
na čtyřicet lidí a 14. července jsme
v klubu Aktoffka uskutečnili naše
první setkání, která zde od té doby
probíhají každou středu od 17:00.
Od začátku se řídíme třemi základními pravidly – komunikujeme
výhradně v angličtině, jsme otevřeni
komukoli a vzájemně se podporujeme ve snaze neustále naše znalosti
angličtiny prohlubovat.
Sousedé – bez ohledu na národnost – kteří si na tato setkání zvykli
chodit, mají možnost si jednou týdně „pokecat“ v cizím jazyce a dozvědět se novinky nejen z našeho
města, ale třeba i z druhého konce
světa – společnost na těchto „meetupech“ je totiž zajímavě rozmanitá.
Mezi dosavadními účastníky byli například manželé (a rodiče čtyř dětí)
z USA či finsko-polský pár. A mezi
diskutovanými tématy zatím bylo
všechno možné od aktuálního dění

v Buštěhradě až po rozdíly mezi českými a egyptskými dětmi.
Samozřejmě dobře víme, že zajímavých lidí z České republiky i z celého světa tu mezi námi žije ještě
mnohem víc. Pokud budete mít chuť,
budeme rádi, když i vy zavítáte mezi nás.
Tomáš Cáp
Chcete se zdokonalit v používání
nejrozšířenějšího světového jazyka a zároveň poznat nové přátele?
Rádi vás vezmeme mezi sebe. Přidejte se k nám ve facebookové skupině
English Meetups in Buštěhrad, nebo
rovnou přijďte do Art Clubu Aktoffka kteroukoli středu od 17:00.
Would you like to practice your
English and find new friends?
We’d love to have you join us! Join
the Facebook group English Meetups
in Buštěhrad or come hang out with
us to Art Club Aktoffka every Wednesday at 17:00.

LIDICKÝ OKRUH – 1950
Závody motorek a automobilů
v Lidicích
Málokdo asi ví, že s výstavbou nových Lidic, a to položením základního kamene v roce 1947, měla být
postavena i nová silnice, která se napojila na silnice Praha–Slaný k silnici Buštěhrad–Kladno přes Lidice
a Makotřasy v délce 2,4 km. A druhá silnice měla projít rekonstrukcí,
jednalo se o komunikaci Buštěhrad,
hřbitov–Lidice, k autobusové zastávce, o délce 1,68 km. Roku 1947 začaly první práce na silnici od buštěhradského vodojemu do Makotřas
ke Koníčkovu mlýnu.
Od 6. září 1942 bylo ve měs28

tě Stoke-on-Trent
britským lékařem
židovského původu BARNETTEM
STROSSEM založeno hnutí nazvané LIDICE SHALL
LIVE – LIDICE BUDOU ŽÍT, které se
zasloužilo o poválečnou obnovu vypálených Lidic.
Počátkem roku
1950 se členové AUTOKLUBU KLADNO rozhodli zapojit
do odkazu B. Stros-

Založení hnutí Lidice shall live ve městě Stoke-on-Trent
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se „Lidice budou žít“. V rámci této
myšlenky byl z jejich strany naplánován a uspořádán 1. ročník automobilového a motocyklového závodu
pod názvem „LIDICKÝ OKRUH“,
který se uskutečnil 27. a 28. května
1950 u příležitosti 8. výročí vyhlazení obce Lidice. A to již na nové silnici, která byla lidově pojmenovaná
„BETONKA“. Závod byl nazvaný LIDICKÝ OKRUH, ale jezdilo se převážně přes BUŠTĚHRAD.
(Protože mi byly v roce 1950 čtyři roky a nikdo mi o tomto závodě
nevyprávěl, nemohl jsem nyní více
napsat, než jsem získal informace
z internetu.)
Zdeněk Fous

Lidický okruh, 1950

LIDICKÝ OKRUH – 1955
Závody motorek a sajdkár
v Lidicích
Na dlouhých pět let se Automotoklub
Kladno odmlčel a další ročník Lidického okruhu uspořádal až 2. října
v roce 1955. Automobily tentokrát
diváci neviděli, ale pořadatelé nabídli
pro změnu atraktivní sajdkáry. Aby
byl celý závod pro diváky zajímavější, byl vypsán pouze pro závod motocyklů ve třídách 175, 250 a 350 ccm.
Nejzajímavějším závodem celého
dne se stal závod motocyklů se sajdkárou s objemem 750 ccm.
Zajímavostí bylo, že v roli spolujezdců na sajdkárách byli přihlášeni
dva pozdější skvělí tovární jezdci JAWY František Šťastný a Gustav Havel.

Gustav Havel
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František Šťastný

V RÁMCI OKRUHU SE ZDE
PŘEDSTAVILY I NOVÉ STROJE
ZNAČKY JAWA 500 CCM, ŘÍZENÉ JEZDCI LADISLAVEM
ŠTAJNEREM A VÁCLAVEM KINZLEM.
V roce 1955 jsem už chodil do 3. třídy. S Vláďou
Šafrem (o rok a dva dny
starším kamarádem z Prokopovy ulice) jsme sledovali
přípravy na tyto závody. Na
kolech jsme projížděli celou

trať, která vedla od bývalé „traktorky“ – STS (Strojní traktorové stanice – dnes tam jsou SILA zemědělského podniku).
Tady bylo DEPO a zároveň na silnici označený START a CÍL.
Jelo se směrem ke hřbitovu do levé
zatáčky, a pak ulicí Stalinovou (dnes
Kladenskou) k poště kolem „činžáku“ až ke křižovatce u vodojemu. Tady byla další levotočivá zatáčka. Ale
už po „betonce“, až k lidické zastávce autobusu, opět do levotočivé zatáčky a k DEPU. Od DEPA až ke hřbitovu byl povrch silnice ze žulových
kostek. Stalinova ulice byla dlážděná
čedičem. Betonka měla povrch podle
názvu – betonový. Všechny zatáčky
i sloupy elektrického vedení v Buštěhradě byly obložené balíky slámy

Nové stroje značky JAWA 500 ccm
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V neděli 2. října jsme si s Vláďou
Šafrem našli u vodojemu pěkné místo u zatáčky směrem na „betonku“.
Diváci byli po celé trati. Ti, co bydleli u Stalinovy ulice, se mohli dívat
z oken. Od soboty do neděle žil Buštěhrad motocyklovými závody. Nám
klukům se závod líbil.
V Buštěhradské kronice jsem
objevil zápis, z kterého je vidět, že
„Buštěhraďáci“ nebyli žádní troškaři
– jenom 10 000 účastníků.
BUŠTĚHRADSKÁ KRONIKA –
rok 1955:
„LIDICKÝ OKRUH“ – motocyklový závod na okruhu od buštěhradského hřbitova, Stalinovou tří-

dou k vodojemu a odtud přes Lidice
opět do Buštěhradu, se konal 2. října.
Ačkoliv bylo pěkné počasí, by-

la účast slabá, asi 10 000 diváků po
celé trati.
Zdeněk Fous

Sajdkáry LO – 1955

LIDICKÝ OKRUH –1958
Mistrovství ČSR automobilů a závodu motocyklů v Lidicích
Další tři roky v Lidicích motory utichly a okruh se nepořádal. Poslední ročník se jel v roce 1958.
OKRESNÍ AUTOMOTOKLUB
SVAZARMU KLADNO A SLANÝ
původně naplánoval závod na 6. července, ale vzhledem k nepříznivému
počasí byl závod odložen a uskutečnil se až v neděli 3. srpna.
Trať okruhu, na které se vystřídal
povrch asfaltu, betonu i kostek, měřila 4500 metrů. START a CÍL i DEPO bylo opět v bývalé „traktorce“ STS
(Strojní traktorové stanici).
Startovalo se na kostkách, směrem
k autobusové zastávce Lidice, následovala levotočivá zatáčka a po „betonce“ k autobusové zastávce Makotřasy až na křižovatku u Koníčkova
mlýna. Tady byla opět levotočivá zatáčka a po asfaltu na Vypich. Z Vypichu po kostkách směrem k buštěhradskému hřbitovu s ostrou zatáčkou
a pokračování kolem DEPA.
ZLATÝM HŘEBEM CELÉHO
DNE BYL ODPOLEDNÍ ZÁVOD
SPORTOVNÍCH VOZŮ TŘÍDY DO
1100 CCM.
Závodu tehdy přihlíželo několik
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desítek tisíc diváků, a tak se díky přísným bezpečnostním opatřením SVAZARMU a VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI nepodařilo fotografům SVĚTA
MOTORŮ a dalších periodik pořídit žádné fotografie z tohoto závodu.
(*mohl jsem proto použít jen ilustrační fotografie)
*S kamarádem Vláďou Šafrem
jsme opět všechny přípravy pozorovali od samého začátku, kdy se závod
připravoval. Sledovali jsme, v sobotu
2. srpna, tréninkové jízdy. Už jsme byli velcí kluci, Vláďa chodil do 8. a já
do 7. třídy. V neděli 3. srpna se do
Buštěhradu sjíždělo hodně účastníků,
protože zde mělo proběhnout i Mistrovství ČSR závodních automobilů.
Byli jsme s Vláďou zvědaví na závodníka Zdeňka Trejbala i jeho závodní

vůz TATRA 607 MONOPOST, který byl vyráběn v automobilce TATRA Kopřivnice.
Na okruhu bylo velice těžké najít zajímavé místo. Všude byli diváci. Když jsme procházeli kolem ostré
zatáčky u hřbitova, tak tam bylo tak
plno, že někteří místí chlapi si přinesli štafle a dívali se ze štaflí.
Já s Vláďou jsme nakonec našli zajímavé místo, a to před autobusovou
zastávkou Makotřasy. V té době vedly
chodníky (vysypané štěrkem) kolem
„betonky“ z obou stran.
Zůstaly mi hezké vzpomínky na
tento závod. Na startovní listině byla jména všech našich tehdejších reprezentantů v motoristickém sportu.
Zdeněk Fous

Automobily 1958
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Odpoledne s IZS, foto: Monika Žitníková

Foto k článku 2. odpoledne s Integrovaným záchranným systémem (IZS) na straně 25.
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Odpoledne s IZS, foto Jaroslav Kvapil
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Realitní služby, jaké si přejete
Bc. Ludmila Regal Tyrová DiS.
 606 677 096
ludmila.tyrova@re-max.cz

Ing. Michal Regal
 777 078 945

michal.regal@re-max.cz

Vaši sousedé z
Buštěhradu

SOUTĚŽ o 3 FOTOKNIHY

Prázdniny jsou za námi a většina z nás prožila jistě mnoho krásných zážitků.
Ve spolupráci s ALTU.CZ jsme se rozhodli obdarovat tři z Vás vzpomínkovou fotoknihou, ve
které si své zážitky může zvěčnit v tištěné podobě a kdykoliv se na své fotografie podívat.
Jak fotoknihu vyhrát?

1) staňte se fanouškem naší stránky facebook.com/mojimakleri
2) vložte libovolnou fotografii ze svých prázdninových zážitků pod příspěvek s fotografií
Buštěhradského zpravodaje do konce září.
A to je vše. Ze soutěžících vylosujeme tři výherce, kterým pošleme kód pro objednání fotoknihy
v hodnotě 600,-Kč zdarma. Držíme palce a honem do toho...
Ps: Stejné fotoknihy od nás dostávají také naši klientu po úspěšném prodeji domu či bytu.
Vzpomínky na svůj předchozí domov tak mají vždy po ruce.
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