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BILANCE ROKU 2021
ROZHOVOR S ŘEDITELEM ZUŠ
INFORMACE O POPLATCÍCH

Na fotografii zleva Berenika Ottlová, Anna Kristenová, Yousef Zaza, Matyáš Sadílek
Foto Monika Žitníková

Na fotografii zleva Dominik Pulec, Berenika Bůžková, Antonín Vlčko
Foto J. Pergl

S LO V O R E D A K C E
Milé čtenářky a čtenáři, drazí sousedé, na každý správný počátek patří
slovo a nám se krásně sešly počátky
hned dva – nového roku a Buštěhradského zpravdaje. A teď to přijde.
Jaké slovo se na takový počátek hodí?
Nemůže to být slovo ledajaké, musí to být slovo správné (sic!), vždyť
má zajistit zdárný průběh obého.
Má být spíš veselé, spíš vážné, anebo snad nadějeplné? Ohlédneme-li
se za uplynulými měsíci, ba i roky,

vypadá to, že nejvíc nám schází té
naděje. Raději se už na nic zásadního netěšíme, abychom „to“ nezakřikli, aby nevyvanula ta poslední
špetka optimismu, co nám možná
zbývá. Nebojme se, radost ze života nezmizela, jen je potřeba ji hledat o něco usilovněji. Jako počáteční slovo pro tentokrát volíme prosté
a jednoduché, mnohdy opomíjené,
přesto kouzelné „prosím“. Prosím, ať
si ten nadcházející rok společně udě-

láme hezký, prosím, ať neztrácíme
respekt a úctu k druhým, ani k sobě samým, prosím, ať máme mnoho důvodů k upřímnému smíchu
a radosti, prosím, ať se nám spolu
v Buštěhradu dobře žije!
Šťastný, radosti a naděje plný
nový rok Vám všem přeje
redakční rada!

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 11/2021
ze dne 18. 11. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání č.
11/2021 ze dne 18. 11. 2021 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska,
Jiřinu Kopsovou a jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 10/2021.
Usnesením č. 3
Program zasedání č. 11/2021.
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 11/2021.

Usnesením č. 5
Výběr zhotovitele na akci: „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“,
firmu INVESSALES, spol. s r.o., za
nabídkovou cenu: 10.722.571,58 Kč
bez DPH, pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy s druhou
firmou, společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o., pokud firma INVESSALES spol. s r.o. nebude schopná dostát závazku uzavření smlouvy o dílo na předmětnou
akci.
Usnesením č. 6
Smlouvu o dílo mezi městem

Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou
(služby psího útulku), cena za
služby, ročně 20 Kč na občana bez
DPH, na dobu neurčitou.
Usnesením č. 7
Prodloužení nájemních smluv
v č. p. 207, Kladenská.
Usnesením č. 8
Nákup koncertního křídla pro účely výuky v ZUŠ Buštěhrad, cena:
296.200 Kč, z investičního fondu
ZUŠ Buštěhrad.
Usnesením č. 9
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do fondu reprodukce majetku (200 000 Kč).
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Usnesením č. 10
Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ
Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad podle návrhu předloženého školskou radou (návrh je přílohou zápisu).
Usnesením č. 11
Dohodu o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – bez podpo-

B ezpečnost

v

Usnesením č. 13
Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 2,50 m x šířka
2,10 m, což je celkem 5,25 m2.
Usnesením č. 14
Přesun v položkách dotace pro rok
2021 pro RC Buštěhradský Pelíšek
podle předloženého návrhu.

Buštěhradě

Na listopadovém zasedání zastupitelstva padl od dvou zástupkyň rodičů ze Školské rady dotaz,
zda město neuvažuje o zřízení kamerového systému. Následně se
rozvinula (a to i na sociálních sítích) diskuse na téma bezpečnosti ve městě. Diskusi bych shrnula a přidala další postřehy. Dosud
zde nebyla po kamerách ze strany
občanů dostatečně jasně formulovaná poptávka (diskuse na sociálních sítích typu „mělo by se…“
v úvahu neberu, tam se často objevují velmi protichůdné požadavky). Nyní zastupitelstvo přislíbilo,
že se otázkou kamerového systému bude zabývat – tedy je především nejprve třeba určit si rozsah
a poptat odbornou firmu, zjistit,
co by k tomu bylo potřeba, kolik
by to stálo a zda je to reálné. Dále kdo by záznamy vyhodnocoval, protože na toto je poměrně
přísná legislativa. Na sociálních
sítích zaznělo, že jsme na zasedání „zamítli peníze na kamerový systém“ a místo toho schválili
nákup klavíru pro ZUŠ. To je nesmysl, těžko jsme mohli něco zamítat, když jsme teprve na konci
zmíněného zasedání dostali oficiální podnět se touto věcí zabývat, a zatím ani nevíme, kolik by
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ry města, mezi městem Buštěhrad
a OIR TRADING, a. s., změna se
týká také počtu navýšení bytových
jednotek a kompenzací pro město
Buštěhrad ve formě obnovy tří autobusových zastávek a vybudování
relaxační zóny.
Usnesením č. 12
Pravidla pro poskytování dotace
spolkům města Buštěhradu na rok
2022.

kamery stály. Nicméně se na toto již nějakou dobu připravujeme
– v rámci přeložek ČEZu se v Buštěhradě postupně pokládají optické kabely, a usilujeme o to, aby
v budoucnu město mělo optickou
síť, pomocí které bude moci propojit různá exponovaná místa, tedy například i instalovat kamerový systém. Tato infrastruktura je
však teprve ve výstavbě. Dále byla
opět otevřena otázka obecní policie
– toto už jsme vysvětlovali mnohokrát, takže jen stručně zopakuji, že
zřízení OP je jednak dost nákladné (navzdory zažitým mýtům si na
sebe nevydělá pokutami), a především se těžko shánějí policisté.
Zhruba před třemi lety jsme byli
ochotni obecní policii založit, chtěli zaměstnat zatím alespoň jednoho
policistu (nabízeli jsme i služební
byt), ale nesehnali jsme ho. Desítky policistů chybějí i MP Kladno
nebo MP Praha, a Buštěhrad bohužel co do nabídky benefitů velkým městům nemůže konkurovat.
Máme tedy alespoň smlouvu s OP
Koleč, což byla jediná obecní policie široko daleko, která na nás měla
aspoň trochu kapacity, jezdí k nám
však jen na určitý počet hodin měsíčně. Pořád se domníváme, že je
to lepší než nic. Už tu rozdali ce-

lou řadu pokut za špatné parkování či kamionům v Tyršovce. Dále,
pracovník našich TS každodenně
v ranní špičce dohlíží na přechodu u základní školy, v době zvýšeného provozu z důvodu dopravní
uzavírky se k němu na měsíc přidali ještě naši dobrovolní hasiči.
Postupně budujeme nové veřejné
osvětlení i ve starších částech města, kde jsou lampy staré a intenzita
osvětlení nedostatečná (v loňském
a letošním roce jsme do něj investovali cca 16 mil., a v příštím roce
to bude minimálně dalších 6 mil.
Kč). Je tedy doufejme patrné, že se
bezpečností ve městě zabýváme.
Pikantní je, že zatímco část občanů si stěžuje na tmavé ulice a nové lampy vítá (vždyť tma nahrává
zlodějům a jiným živlům), někteří občané si naopak stěžují na nové lampy a bojují proti jejich umístění u svého domu, protože „svítí
moc“, případně jim do oken, a jejich osazení berou od nás jako nějaký naschvál. Ale už jsme si zvykli, že se nemůžeme zavděčit všem.
Město je povinno zajistit osvětlení ulic, jestli někomu vadí lampa
poblíž okna, možná by bylo jednodušší pořídit si závěsy nebo rolety
než bojovat proti veřejnému zájmu,
jakým osvětlení ulic je.
ČÍSLO 1

Nejčastěji diskutované problémy:
• Čas od času škola řeší případy obtěžování dětí (lákání do auta). Rodiče se pak bojí pouštět děti
samotné do školy a ze školy.
• Ve městě také existuje pár známých „živlů“, kteří ostatním znepříjemňují život – především se
jedná o partu osob konzumujících
alkohol a pravděpodobně i jiné látky, která se přesouvá ze zámeckého
parku k Macíkům a na další místa,
dělá nepořádek a má s sebou dva
psy na volno. Smutné je, že přestože jsme policii na tyto osoby několikrát upozorňovali, zabývají se
jimi, pouze když se „něco“ stane
(jednou to byla rvačka, a jednou
jsme podávali podnět na přestupkové oddělení do Kladna kvůli pokousání psem).
• Nepořádek v parku dále dělají
i puberťáci, kteří čmárají po cedulích a nechávají po sobě odpadky
a rozházené lavičky, případně i jinak obtěžují okolí. Je zde pár „známých firem“, o kterých víme, že by
bylo potřeba jim nebo jejich rodičům domluvit.
• Množí se stížnosti na nelegální ubytovnu na Žižkově náměstí
– někteří její obyvatelé vyvolávají konflikty v místních pohostinstvích nebo plní odpadem popelnice sousedů, neboť majitel nemá
zasmluvněn odvoz odpadu (toto již
řešíme s majitelem a se Stavebním
úřadem); je možné, že jsou zde ještě další černé ubytovny, o kterých
ale zatím nevíme.
Obecně se domníváme (padlo to
i v diskusi na zasedání), že kromě
kamerového systému, obecní policie a podobných silných opatření můžeme k větší bezpečnosti ve
městě přispět i my sami. A to především svou všímavostí a tím, že
nebudeme lhostejní k tomu, co se
kolem nás děje. Pár tipů pro děti i rodiče:
LEDEN 2022

Dětem:
• Konfliktním situacím se doslova vyhýbej. Odejdi, uteč.
• Pokud je to možné, nechoď sám.
Tví kamarádi ti pomohou se cítit
bezpečněji a v případě obtíží ti dosvědčí, co se skutečně stalo.
• Pokud cestou vidíš osobu/osoby, se kterými se necítíš bezpečně,
přejdi na druhou stranu nebo zvol
jinou cestu.
• Nereaguj na slovní napadání, udržuj si dostatečný fyzický
odstup.
• Nesnaž se takové osoby
poučovat.
• Vyhledávej přítomnost dospělých osob a neváhej si říci o pomoc. „On mě obtěžuje!“
„Pomoc!“ Mohou ti ve svízelné
situaci podat pomocnou ruku nebo dosvědčit policii, co se událo.
• Vzpomeň si, kolikrát už jsi slyšel, že s cizími lidmi se nemáš bavit, natož pak se přibližovat k jejich autu.
• Pokud jsi zažil jakoukoliv nepříjemnou situaci – ať už osobně nebo jsi byl svědkem – svěř se
co nejdříve svým rodičům nebo
učiteli.
Rodičům:
• Věnujte čas svým dětem a zajímejte se o to, co během dne zažily. Sledujte změny v jejich chování.
• Mějte přehled o tom, s kým
a jak tráví svůj čas. Ptejte se na
jména těch, v jejichž přítomnosti
se necítí bezpečně.
• Věnujte pozornost i jejich bezpečnosti na sociálních sítích.
• Pokud se vám svěřily, že zažily nepříjemnou situaci, pokuste se zjistit více o tom, co a jak se
vlastně stalo.
• Zvažte, zda a jaké další kroky
podniknout. Dle závažnosti situace a okolností můžete vše ohlásit
na policii, informovat školu apod.
• Mnohé výtečníky znáte jmé-

nem, zkuste se spojit přímo s jejich rodiči. Možná ani netuší, jakým způsobem se jejich děti baví.
Není v pořádku, když se zde čtrnáctiletý kluk projíždí v tatínkově
autě, spousta lidí o tom ví, ale nikdo nic neudělá.
Všem:
• Nebuďme lhostejní a projevujme aktivní zájem o dění ve svém
okolí.
• Buďme připraveni se ozvat
a pomoci i cizím dětem, pokud
bude třeba.
• Neváhejme se spojit s dalšími a společně usměrnit nežádoucí chování problematických osob.
Tři tatínkové zmůžou víc než jedna
procházející maminka s kočárkem.
• Buďme připraveni volat policii, pokud se děje něco, co není v pořádku (to se týká i různých
„šmejdů“ nabízejících po domech
kde co). Nevolejte to na úřad ani
to nepište na Facebook, ale policii
volejte ihned.
Mobily máme všichni. Mobilem lze leccos i vyfotit nebo natočit (jistěže jen v případě, kdy se tím
člověk sám nevystaví ohrožení) –
máme tu případ, kdy jeden chlapec
natočil z okna na mobil, jak někdo
vykrádá sousedovi garáž, a pomohl
tak usvědčit pachatele.
Myslím si (a padlo to i v různých
diskusích), že naše městečko je pořád ještě celkem poklidné, mnozí se
známe, a většinou známe jménem
i všechny naše „živly“. Je zde relativně bezpečno, není tu žádná sociálně vyloučená lokalita. Kriminalita
je tady po léta stejná – to, že někomu občas vykradli garáž, ukradli
popelnici nebo objeli klíčkem auto,
se zde dělo vždy. I my sami můžeme
přispět k tomu, aby to nebylo horší.
D. Javorčeková a E. Gallatová
5

B ilancování nad rokem 2021
Každoročně touto dobou píšu
článek, ve kterém bilancuji. Jaký
byl rok 2021 z hlediska dění ve městě, co se podařilo či nepodařilo,
jaké nastaly změny a co nás příští
rok čeká. Budu se snažit shrnout
to nejdůležitější.
• Zabíhá se nový systém nakládání s odpady. Spustili jsme pilotní
projekt čipování nádob – AVE Kladno kvůli nám pořídilo vozidlo s váhou (a ještě má objednané další malé
vozidlo s váhou, které projede úzkými uličkami na Starém hradě a v okolí), objednali jsme software na sledování těchto údajů, a přestože to nejde
úplně rychle a za provozu se odstraňují různé nedostatky, postupně se
dopracováváme k tomu, aby systém
fungoval a my měli evidenci o tom,
kolik odpadu přesně město vyprodukuje (a tím pádem platili pouze za toto množství, což tak vždy nebylo). Se
zájmem o zkušenosti s novým systémem se na nás již obracejí i další obce. V budoucnu bychom se rádi dopracovali k tomu, aby v platbě za odpady
bylo zohledněno skutečné množství,
které každý občan vyprodukuje. Nový odpadový zákon nám to však zatím
neumožňuje. Z dotace jsme pořídili
pro všechny zájemce hnědé popelnice na BIO a další barevné kontejnery
na tříděný odpad. Buštěhrad se letos
umístil ve Středočeském kraji na 15.
místě v třídění odpadu, a na Kladensku jsme první. Děkujeme všem, kteří třídí a chovají se v oblasti odpadů
zodpovědně!
• Přestože opět do všech staveb letos
zasáhly komplikace spojené s covidem
(nedostatek pracovníků ve firmách
atd.), podařilo se realizovat většinu
naplánovaných akcí. Na prvním místě
lze jmenovat přístavbu mateřské školy
s rozšířením kuchyně, díky které jsme
získali dvě nové třídy v MŠ navíc, a to
nám umožnilo přesunout děti ze ZŠ
zpět do MŠ a uvolněné třídy využít
opět pro ZŠ.
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Přístavba MŠ, foto M. Žitníková

• Dokončena byla akce „Zeleň
v extravilánu“, v rámci které byla
vysázena v krajině nová stromořadí, obnoveny travnaté polní cesty
a doplněn mobiliář v osmi lokalitách kolem města. Celkem bylo na
k. ú. Buštěhrad vysazeno 324 ks stromů (z toho 144 ks ovocných a 180
ks listnatých), 81 ks keřů a 12 ks
okrasných travin a založeno 18 648
m2 travo-bylinných porostů (z toho
15 233 m2 louka Klasik a 3 415 m2
osivo pro štěrkový trávník). Bylo založeno 1098 m2 štěrkového trávníku
(konstrukce s dodaným štěrkem)
a bylo založeno 1 178 bm (3 417 m2)

zatravněné cesty. Na některé lokality byl doplněn mobiliář (piknikové stoly) a přírodní prvky sloužící
ke hře dětí (klády, houpací sítě, vrbové chýše).
• Hotové je nové veřejné osvětlení – etapa „Skala“ – toto realizujeme v návaznosti na akce ČEZu, kdy
postupně pokládá kabely pod zem.
Tím pádem mizí nadzemní vedení
i nevzhledné betonové sloupy, a mělo by to do budoucna eliminovat výpadky elektrické sítě. Zároveň se do
výkopů pokládají chráničky pro optické kabely. Také se při tom daří dávat do pořádku postupně chodníky.

Nové veřejné osvětlení, foto Jakub Plášek

ČÍSLO 1

V příštím roce by se mělo pokračovat etapou „U Hřiště“ a „U MŠ“, tedy
nové VO v celé oblasti mezi Hřebečskou a Kladenskou ulicí, a měla by se
provést také část VO na Bouchalce.
• V letošním roce se obyvatelé Bouchalky konečně dočkali vodovodu. Na
jeho budování jsme spolupracovali
s vodárnami Kladno – Mělník, přičemž město Buštěhrad financovalo cca
60 % nákladů a 40 % vodárny. Bylo načase, protože některé studny na Bouchalce již vysychají či vyschly úplně.
• Dokončena byla oprava havarijního tarasu v ulici Ota Pavla s novým zábradlím, včetně osázení horní terasy.
Na jaře zde umístíme lavičku.
• V létě se nám zřítila část tarasu
v Prokopově ulici – v listopadu 2021
se začíná budovat taras nový a dokončí se v příštím roce.

Nové hřiště v areálu ZŠ, foto 4soft

cích U Cihelny a Bezručova.
• Získali jsme dotaci na revitalizaci budovy naší ZUŠ a vysoutěžili dodavatele (firmu INVESSALES,
s. r. o.), který si na konci listopadu
již převzal staveniště. V rámci této
akce by se kromě nutných oprav bu-

Opravený taras v ulici Oty Pavla, foto JP

• Z dotace MMR jsme vybudovali nové multifunkční hřiště s umělým povrchem v areálu naší základní školy.
• Vyšla nám menší dotace na zeleň, ze které se vysadily nové stromy na prostranství v Olivové ulici, a stromořadí podél fotbalového
hřiště.
• Získali jsme dotaci na II. etapu
obnovy místních komunikací. Firma je vysoutěžená, na jaře by měli
provést nové asfaltové povrchy v uliLEDEN 2022

dovy mělo vybudovat nové venkovní schodiště, kterým se zpřístupní
podkroví, v němž vznikne učebna
výtvarné výchovy. Celá stavba by
měla být hotová do konce roku 2022.
• Získali jsme dotaci na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu města“. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin
a keřů, včetně dvouleté následné péče. První lokalitou je okolí ZUŠ (parčík mezi ZUŠ a bytovkou), kde bude nově upravena a vysazena zeleň,

zřízen altán a nový mobiliář. Druhou lokalitou je okolí Dolního rybníka, Náměstí a část Prokopovy ulice. Zde bude rovněž vysazena nová
zeleň a upravena stávající, doplněná mlatová a šlapáková cesta a mobiliář. V okolí kapličky bude zkultivována zeleň na terasovité úpravě
v horní části Náměstí – vysázeny
nové stromy, keře i trvalky, a doplněny další prvky.
• Podařilo se nám zkoordinovat
se se Středočeským krajem ve věci
oprav ulic Tyršova, Kladenská, Revoluční, Palackého a Náměstí. Kraj
projektuje svoji část (vozovku a dešťovku), my naši část (chodníky a veřejná prostranství). Tím se realizace
oprav stávají reálnými – oprava Tyršovy ulice by mohla začít – pokud
se nám v příštím roce podaří získat
dotaci – odhadem v roce 2023 nebo 2024.
• Zatím se stále nepodařilo najít
vhodný dotační titul na opravu zámku. V letošním roce jsme do něj neinvestovali nic (pouze se dělala nová
elektropřípojka), byly jiné priority.
Bohužel stále trvá stav, kdy na opravu
památek se dají sehnat jen malé peníze (z Kraje nebo z MK v řádu statisíců či jednotek milionů), zatímco
my máme na východní křídlo rozpočet cca 50 mil. a na střední cca 80
mil. Nicméně s nadějí vyhlížíme nové
evropské dotace dalšího programové
ho období, na východní křídlo má
7

ZUŠ – vizualizace nového schodiště, studie

me připravený projekt přestavby na
praktickou školu a školské poradenské zařízení včetně platného stavebního povolení. Alespoň se v neopravené části provádí různé průzkumy
(restaurátorský, dendrochronologický, rozšířený stavebně historický).
• Rok 2021 byl druhý rok, ve kterém se v peněženkách občanů projevilo zvýšení koeficientu daně z nemovitosti. Na dani z nemovitosti
jsme tedy v roce 2021 vybrali 11,5
milionu (v roce 2019 to bylo jen
4 miliony). Většina těchto peněz šla
od velkých firem a developerů na
našem katastru. Slíbili jsme, že pení
ze, které takto získáme, půjdou do
obnovy infrastruktury a občanské
vybavenosti, což jsme splnili – jen
cca 16 milionů jsme vynaložili na
nové veřejné osvětlení a na další výdaje daleko překračující částku vybranou na dani z nemovitosti (nové
povrchy chodníků v lokalitě Skala,
přístavba MŠ). Zvýšení daně z nemovitosti, ač mezi občany nepopulární,
bylo velmi prozíravé – v současnosti totiž mnoho dalších obcí koeficient daně (anebo třeba výši poplatků
za odpady) také zvyšuje, aby si nahradily výpadky v příjmech způsobené covidem.
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• Od ledna 2021 nám platí nový
územní plán. Tím město nejen splnilo svou zákonnou povinnost, ale
především určilo další koncepci rozvoje města. Nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelstva pravděpodobně je, že město by se již nemělo dále
rozrůstat. Důvodem je naplněná stávající kapacita infrastruktury (čistička) i občanské vybavenosti (školka,
škola), ale také ochrana zemědělské
půdy. Občas se někdo podivuje nad
tím, že se nechceme dále rozvíjet
(vždyť bychom měli z nových obyvatel peníze!) – ale naším cílem je,
aby Buštěhrad byl městem s kvalitním prostředím k bydlení, ke kterému patří i více zeleně a péče o okolní krajinu. Chceme spíše doplňovat
a zlepšovat to, co tu již je, než zástavbu rozšiřovat (to, co se zde nyní staví, stále ještě naplňuje rámec určený starým územním plánem z roku
2005). Až na výjimky jsme již nepovolili další rozšiřování města, další
zastavování zemědělské půdy, nepovolili jsme žádná nová území pro
stavbu hal a průmyslových zón, ani
nových satelitů (přestože zde takové tlaky na zastupitelstvo byly a stále
jsou), a jednu již naplánovanou průmyslovou zónu (na poli u Peroutky)
jsme z územního plánu dokonce úplně vyškrtli.

• Problém, kam umístit naše nové dobrovolné hasiče, které jsme
založili v loňském roce, jsme vyřešili tak, že jsme již v lednu za velmi výhodnou cenu zakoupili statek
č. p. 93 na Náměstí a do něj přesunuli naše Technické služby. Hasiči tím
pádem dostali zpět hasičárnu. Naši hasiči ostatně letos nelenili a pomáhali, kde se dalo, od hašení přes
kácení a odstraňování větví, pomoc
při přívalových deštích, odstraňování škod způsobených větrem, pomoc s obtížným hmyzem, hlídkování u základní školy v ranní špičce
atd. Budou se tím podrobněji zabývat v samostatném článku. Pracovníci TS si zase svépomocí upravují
statek č. p. 93, už tam udělali obrovský kus práce.
• Uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí kupní s finskou společností Huhtamaki Flexible Packaging
Czech a.s., která se zabývá především výrobu obalů. Na pozemcích
za haldou, které jsme svého času odkoupili od AVE Kladno (měla na
nich stát nechvalně známá bioplynová stanice), se chystá vybudovat
svoji první „zelenou“ továrnu, jejíž
náplní bude vývoj inovativních obalových technologií. Provoz by neměl
nijak zatěžovat životní prostředí ani
generovat těžkou dopravu. Pro město Buštěhrad by tato spolupráce měla představovat pouze výhody. Díky
tomuto prodeji pak budeme mít prostředky na spolufinancování velkých
stavebních akcí, jako bude například
revitalizace Tyršovy ulice. Pozemky
prodáme za 51 milionů (koupili jsme
je za 14 mil.).
• Dokončen byl kruhový objezd
na exitu u Stehelčevsi, který nahradil nepříliš bezpečnou křižovatku.
V listopadu probíhala oprava povrchu komunikace I/61 (investorem
obou staveb bylo ŘSD). Dopravní
omezení a nutné objížďky vyvolané
touto stavbou byly omezující, nicméně je zde nyní nový povrch komuČÍSLO 1

nikace, nové ostrůvky u Makotřas
i u parkoviště u Lidického památníku
(s místem pro přecházení navazujícím
na naši cyklostezku), a s dokončením
těchto úprav se konečně rozsvítily
lampy u všech míst pro přecházení.

Poplatky

• Na Kladenské ulici naproti Seifertovně vznikla nová kavárna Parapet. Kavárna tu chyběla, takže držíme palce.
Ing. Arch. Daniela Javorčeková
Starostka města Buštěhradu

za odpad

Poplatek za psa je splatný do
15. 2. 2022. Poplatky za odpad na
1. pololetí nebo na celý rok 2022
jsou splatné do 15. 2. 2022.

Poplatky můžete začít hradit až
v roce 2022, a to hotově na pokladně v úředních hodinách od 5. ledna 2022 nebo převodem na účet
388172369/0800, variabilní symbol

Poplatek za odpad pro občany na rok 2022
Základní (černá + hnědá popelnice)
Program kompostuji (pouze černá popelnice)

osoba/rok

950 Kč

osoba /6 měsíců

475 Kč

osoba /rok

750 Kč

osoba /6 měsíců

375 Kč

Poplatek za odpad pro majitele nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu
na rok 2022
Základní (černá + hnědá popelnice)
Program kompostuji (pouze černá popelnice)

rok

950 Kč

6 měsíců

475 Kč

rok

750 Kč

6 měsíců

375 Kč

Poplatek za psa pro občany na rok 2022
Majitel

do 65 let

starší 65 let

první pes

300 Kč

50 Kč

druhý a každý další

400 Kč

200 Kč

první pes

400 Kč

150 Kč

druhý a každý další

500 Kč

200 Kč

Rodinný dům

Bytový dům

Cena vody

pro rok

2022

Cena vodného a stočného v regionu
působnosti Vodáren Kladno – Mělník,
a.s. se v roce 2022 změní o 6,9 %. Konkrétně se jedná o navýšení o 4,32 Kč
za dodávku kubíku pitné vody a o 3,18
Kč za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní.
Hlavním důvodem změny je především nárůst cen vstupů nutných
pro výrobu pitné vody, čištění odpadLEDEN 2022

= číslo popisné domu. Do zprávy
pro příjemce: jméno, příjmení, počet osob (rok narození) + pes (počet).
Známky na popelnice vám budou vydány na pokladně a u bezhotovostního převodu v Informačním
centru, a to nejdříve třetí pracovní den po připsání na účet města.
Otevírací dobu najdete na stránkách města www.mestobustehrad.
cz/nas-bustehrad/infocentrum.
Pouze do 15. 2. 2022 je možné přihlásit se do programu Kompostuji
nebo z něj vystoupit, po tomto termínu již změna není možná.
Žádost o osvobození od poplatkové povinnosti se předkládá ve stejném termínu, tj. do 15. 2. 2022.
Nově může podat žádost o osvobození i poplatník, který má na
Buštěhradě trvalý pobyt a bydlí trvale v jiné obci, kde platí odpad z nemovité věci. K žádosti je potřeba
doložit potvrzení o uhrazení poplatku za odpad z nemovité věci v dané obci.
Ing. Lenka Zdeňková
účtárna, pokladna

ních vod a provozování vodárenské
infrastruktury.
Zejména ceny používaných materiálů a ceny energií vykazují meziroční navýšení výrazně více než o 20 %.
Taktéž reálné ceny stavebních prací
vstupujících do nutné obnovy celé vodohospodářské infrastruktury vysoce překračují oficiální údaje o inflaci
a musely být promítnuty do ceny vody.

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je tedy 115 korun a 39 haléřů včetně DPH za 1 m3
(1.000 litrů) dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních.
Tisková zpráva Vodárny Kladno
– Mělník, a.s. a Středočeské
vodárny, a.s.
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AKTUALIT Y
Očkování proti covidu -19 na zámku zprostředkované Středočeským
krajem

Městský úřad Buštěhrad přijal nabídku Středočeského kraje, že po domluvě můžeme do našeho města pozvat mobilní očkovací tým (MOT)
z mělnické nemocnice, který pak
v jím určeném termínu přijede zájemce očkovat proti covidu-19. Tuto
možnost jsme tedy nabídli prostřednictvím informačních mailů, v aktualitách na webu města, plakátky v 10
vývěskách po celém městě, v Buštěhradském zpravodaji i na Facebooku. Nejprve se zdálo, že zájem ze
strany našich spoluobčanů není příliš velký. Mobilní tým měl podmínku, že přijede pouze v případě, že
bude na místě v dohodnutou dobu
zájemců o očkování alespoň 12. Ale
vlivem celostátních informačních
prostředků i vyhlášením zkrácení
doby od druhého očkování na 5 měsíců pro poskytnutí 3. dávky se počet zájemců zvýšil celkem na 75 lidí.
Z toho byla jedna třetina na 1. dávku a 2 třetiny na dávku třetí.
A tak nastalo první očkování –
dne 26. 12. 2021 od 8.00 do cca 10.45
hodin v přízemí zámku. Při stání
a sezení „ve frontě“ na očkování vyplnili potřebný formulář ti, kdo přicházeli na 1. dávku. Pro ty, kdo jsou
omezeni v pohybu a mají delší do-

O čem

se mluví

– uvedení některých

• Není pravda, že jsme na listopadovém zasedání schválili nákup nového klavíru pro ZUŠ na
úkor pořízení kamerového systému. Požadavek na kamery jsme obdrželi až na samém konci zasedání jako jeden z podnětů v diskusi,
na programu zasedání toto téma
vůbec nebylo. A především, těžko
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cházkovou vzdálenost, jsme po domluvě i výjimečně zajistili jejich přivezení na zámek a odvoz domů po
očkování. Pro 11 klientů a zaměstnanců DPS jsme domluvili očkování v tomto zařízení města. Jedné
zdravotně znevýhodněné zájemkyni
jsme domluvili se zástupcem MOT,
že přijedou až k jejímu domu a očkování provedou u ní v domácnosti.
Další termín očkování MOT byl
domluven podle nutného očkování
druhou dávku pro ty, kdo byli očkováni dávkou první na zámku, na
den 3. 12. 2021. A tady už byl zájem
rovnou velký. V jednu chvíli počet
evidovaných přesáhl celkem 90 lidí
pro všechny 3 dávky. Někteří se sice v průběhu času telefonicky nebo
mailem odhlašovali ze zdravotních
důvodů nebo proto, že si jinde zařídili očkování dříve. Ale jiní se zase přihlašovali nově, a tak se počet
ustálil na 85 zájemcích.
Zástupce MOT z Mělníka avizoval, že vzhledem ke své omezené kapacitě už do Buštěhradu v lednu ani
později nepřijede. Zatím ale zájem ze
strany občanů Buštěhradu o očkování mobilním týmem (a bez registrace do celostátního systému) stále trvá. Domluvili jsme se tedy už nyní

s dalším MOT – tentokrát záchranářů z Kralup nad Vltavou a Černuce. Jsme s nimi v kontaktu, evidenci
zájemců vedeme na MěÚ dál. Tento nově oslovený MOT očkuje vakcínami Pfizeru i Moderny a rozšířil
možnost očkování také na děti 5+,
protože v jejich týmu je i pediatr. Informaci o této nabídce najdou rodiče a děti i v ordinaci dětského lékaře
MUDr. Skály, s kterým jsme tuto věc
konzultovali. Zároveň mu děkujeme
za vstřícnost, když bylo potřeba pro
5 dětí nad 12 let a mělnický MOT zajistit v krátké dojezdové vzdálenosti
pohotovostní službu pediatra v době očkování na zámku na oba dny
v listopadu i prosinci.
Dokud potrvá zájem ze strany
buštěhradských občanů o takový
způsob očkování a bude možné zajištění mobilních očkovacích týmů,
zachováme tuto nabídku ze strany
MěÚ, i přes náročnost této agendy. Vnímáme to jako nutné posílení
možností i pro lidi, kteří mají problém s objednáváním přes web nebo
je pro ně příjemnější dojít k nám na
zámek než jezdit MHD do očkovacích míst v okolních městech.
ZV

věcí na pravou míru

bychom mohli hlasovat o něčem,
o čem ještě ani nevíme, jestli to
opravdu budeme pořizovat, a kolik to bude stát (kamery se musejí
teprve nechat nacenit). Více v článku o bezpečnosti. O financování
ZUŠ se zase dozvíte v rozhovoru
s ředitelem ZUŠ. Peníze na klavír
si ušetřila ZUŠ ze svého školného,

a pochybuji, že by zastupitelstvo
schválilo něco takového, jako je
braní finančních prostředků našim
vzdělávacím institucím (navíc prostředků, které si ušetřily na zlepšení svého vybavení). Kvalita našich
škol je pro nás jednou z hlavních
priorit, naprosto rovnocenná tématu bezpečnosti.
ČÍSLO 1

• V listopadu jsme našimi obvyklými informačními kanály upozornili, že kolem Dolního rybníka a Náměstí se budou prořezávat
stromy, a rovněž se bude pár dřevin
kácet, v rámci první fáze realizace
projektu „Revitalizace zeleně v intravilánu města“. Staré vrby, topoly,
a další velké a víceméně zdravé stromy se měly prořezávat (odbornou
arboristickou firmou), a kácet se mělo pouze několik zcela proschlých či
živořících stromů – na doporučení
dendrologa, a s patřičným povolením. Opravdu jsme stromy velmi
pečlivě procházeli a zvažovali, abychom nekáceli zbytečně, a hlavní
slovo měl dendrolog. Navzdory tomuto obsáhlému a včasnému upozornění se ve chvíli, kdy se začalo
prořezávat (a u rybníka se objevily hromady větví), strhl na sociálních sítích hon na čarodějnice,
kdy někteří občané tvrdili, že se
chystáme zplanýrovat okolí rybníka, zničíme jeho romantickou
atmosféru, nějaká firma si namastí kapsu, hlavně že máme dotaci,
apod. Stálo mě mnoho vysvětlování, že nic takového se udělat nechystáme, a některé lidi jsem stejně
nepřesvědčila. Nicméně zopakuji:
NEKÁCÍME ŽÁDNÉ ZDRAVÉ
STROMY! U rybníka jsme káceli
pouze jednu proschlou břízu, jeden

Prořez stromů u rybníka, foto DJ

LEDEN 2022

Vrba u rybníka po prořezu, foto DJ

proschlý a živořící náletový ořech,

a jednu ztrouchnivělou a proschlou
kroucenou vrbu, kde je od dendrologa navíc poznámka o infekci v kmeni. U dvou dřevin jsme kácení ještě
přehodnotili, nicméně to také nejsou zdravé vzrostlé stromy – jedna
z nich je další z proschlých kroucených vrb, a jedna je malá vrbička, která vyrazila z pařezu. Dále se
budou kácet (nebo se již pokácely)
túje na Náměstí u bývalých památek (rovněž ve špatném stavu), jeden
již několik let zcela suchý akát naproti pivovaru, jeden smrček u ZUŠ
a živořící smrk a jabloň ve skrumáži před Hofmanovic statkem. Řada
dalších i poškozených stromů zůstá11

vá (třeba oblíbená „kachní“ ležatá
vrba ve vodě), protože vytvářejí
místní atmosféru. Stejně tak zůstaly křoviny pro ptáky i větvičky ve
vodě pro ryby a obojživelníky. Staré vrby a topoly se prořezat musí,
nejsou to dlouhověké stromy a staré
větve mohou být křehké. Stromům
se po prořezu myslím velmi odlehčilo, až na jaře obrazí, řez na nich nebude už vůbec patrný, a hlavně nám
zase vydrží pár let v dobré kondici.
U rybníka děláme spoustu akcí, po
vrbách tam lezou naše děti, je to potřeba. Zkuste nám prosím věřit, že
podobné zásahy máme dobře promyšlené. Od února se budou dělat
terénní úpravy a na jaře pak nové
výsadby. Okolí rybníka se prakticky nezmění, charakter zůstane pořád
přírodní a romantický, jen zde přibydou nové lavičky, stromy, keře, nízké
dřeviny i trvalky (například břehové porosty s kosatci u ústí potoka),
na jednom místě šlapáky a mlatové
plochy. Věříme, že se vám výsledek
bude líbit!
• Zajímá vás, co je to za výkop
v Palackého ulici u pivovaru vedle
kapličky. Jedná se o akci, kdy jeden

místní občan na místě bydlící, který má propojený sklep se systémem
starých pivovarských sklepů (ty jsou
léta zazděné a vedou od kapličky pod
Zámecké schody), se rozhodl se do
sklepů prokopat zvnějšku, aby svůj
sklep mohl zbavit
suti a vody, která
mu tam teče z pivovarských sklepů.
Bohužel se ukázalo, že klenby sklepů
jsou daleko níž, než
předpokládal, a navíc je tam porušená klenba jednoho
z prostorů (k propadu tam došlo už
cca před 15 lety),
takže na doporučení statika se bude výkop zajišťovat
a opět zavážet – na
vybudování nového vstupu do sklepů
nemá nikdo peníze,
byla by to velmi nákladná akce. Sklepy
navíc nepatří městu, ale pravděpo-

dobně státu (již na jaře jsme vznesli
dotaz na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zatím bez
odpovědi).
DJ

Pohled do vchodu do sklepa u pivovaru,
foto DJ

Z Š A M Š OT Y PAV L A
Covidový
vločkami

mišmaš aneb

Procházkou mezi barevným

Po vcelku „nudném“ říjnu přinesl listopad do základní školy jízdu
na horské dráze – sedmáci začali
otravovat s koledami, neproočkovaní žáčci prvního stupně s covidem.
Nejzajímavější hrou bylo Hádej, kdo
přijde suplovat. Některé děti záviděly
chudákům nakaženým spolužákům,
že zůstanou doma, rodiče všech se
modlili, aby se jejich dítkům nemoc
vyhnula. Učitelé propočítávali pravděpodobnost, že nákazou prokličkují, ale šance se zvyšovala každou
12

hodinou, kterou učili v té či oné třídě. Některé skupiny odolávaly vcelku dlouho, skoro se zdálo, že snad
ani společný vzduch nedýchají, ale
i na ně vzápětí došlo, byť díky zajímavému systému trasování jen na
dobu nezbytně nutnou k prošťourání dutin.
Pokud tento systém připadal někomu přinejmenším zvláštní (ve škále: nakažený žáček neexistuje – nakažený žáček nakazil jen někoho
– nakažený žáček nakazil všechny,

listím a prvními

i ty, které snad ani nepotkal – nakažený žáček nakazil všechny a poslal je na test hned dvakrát v rámci
jednoho týdne), je to nic proti tomu,
jak vzrušující je hybridní výuka. Pro
ty, kteří zůstali dosud ušetřeni tohoto pojmu, vysvětlím názorně: paní
učitelka ve třídě zároveň vítá zlomek přítomných žáků, u toho zjišťuje, kdo chybí, připojuje se online pro žáky, kterým se chce/nechce
vzdělávat z domova (kdo má vědět
dopředu, zda ten či onen žák v pyČÍSLO 1

žamu usedne k počítači, že), mluví
lehce schizofrenně zároveň na děti, které před sebou vidí a pak na ty,
které téměř nikdy nevidí (neuvěřitelné, kolika dětem se těsně před matematikou rozbije kamera a nejde
ZA BOHA zapnout po celou hodinu!). Pozice asistenta pedagoga opět
nabývá nových rozměrů.
Zatímco si třídní učitelé házejí

kostkou, kolik žáků bude zrovna ve
třídě, vedení školy vyhrává titul Skokan roku na hotline KHS, chaos-si-předávající ministři zamítají prodloužení vánočních prázdnin, děti
vítají adventní čas covidu navzdory. Plánují se kalendáře, dárečky,
všichni si zdobí třídy a svými výrobky i chodby. Přichází třetí prosinec, devítky seškrábnou černé myš-

lenky do skleničky a pomažou malé
i velké optimisty mourem. Šestý prosinec přivítáme ve sportovním oblečení, držte nám tedy palce, ať celou epidemii přelezeme, přeskočíme,
převezeme, ale hlavně se nevzdáme
a nakonec ji všichni dohromady pošleme do pekla i s jejími prognózami!
Mgr. Ivana Müllerová

Projekt Krokus
Po delší pauze se letos naše škola, konkrétně prostřednictvím třídy 6.C, opět zapojila do Projektu
Krokus, který realizuje irská organizace HETI zabývající se vzděláváním o holokaustu. V České republice projekt probíhá ve spolupráci
s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
Organizace školám zdarma rozešle cibulky žlutých krokusů, které
vykvétají na přelomu ledna a února.
27. ledna se připomíná Mezinárodní
den památky obětí holokaustu. Výběr květiny není náhodný ani z hlediska vzhledu, protože žlutá barva
a podoba okvětních lístků připomínají hvězdu, kterou se museli Židé
od roku 1941 označovat.
V pracovních činnostech žáci vybrali umístění a připravili tvar, do
něhož jsme poté v hodině dějepisu
zasázeli cibulky. Poté jsme si ještě
povídali o tom, proč si vlastně židovské oběti připomínáme a jaké
hrůzy se v době 2. světové války
odehrávaly.
Teď už jen nezbývá než čekat,
kolik krokusů nám příští rok vykvete. Doufejme, že co nejvíce, aby
byla hvězda hezky vidět a přiměla
ostatní se ptát.

Mládež při práci na projektu, foto Petra Radová

Mgr. Zuzana Kozoňová

Projekt Krokus, foto Petra Radová
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Návštěva knihovny
Den poezie v České republice je
16. 11. 2021, proto si třída Žabiček
naplánovala činnosti na toto téma. Vydali jsme se navštívit místní knihovnu. Děti se v dětském oddělení seznámily s prostory, s paní
knihovnicí i s tím, jak to v knihovně
chodí. Paní knihovnice dětem připravila dětské knihy, které byly plné
veselých obrázků, básniček, říkadel
a pohádek. Po seznámení, jak s kni-

Žabičky v knihovně

Žabičky v knihovně

hou zacházet, si děti samy mohly
knihu vybrat a prohlédnout. Všimli
jsme si i krásných obrázků, které
jsou na stěnách, hádali jsme, z jaké pohádky jsou. Návštěvu místní
knihovny jsme si všichni moc užili.
Děkujeme paní knihovnici Drahomíře Čermákové za čas a péči, kterou nám všem věnovala. Někteří si

domů chtěli jak pro sebe, tak i pro
maminku nebo tatínka vzít knížku,
tak neváhejte a jděte si půjčit zajímavé knihy do místní knihovny, neboť
kniha nenahradí žádnou techniku
a čas strávený s dětmi nad knihou
se rodičům vždy vrátí.
		
Lucie Strnadelová
a Kateřina Lukešová

ECHO ZUŠ
Rozhovor s Martinem Filou,
Ahoj Martine, tento krátký rozhovor vzniká v době adventu, kdy
ve vaší škole vrcholí přípravy na
vánoční koncerty a další akce; můžeš čtenářům nastínit, co všechno
chystáte?
Čeká nás teď několik koncertů, první
bude 16. 12. na zámku a pak 22. 12.
v buštěhradské sokolovně. 18. ledna budou mít samostatný večer naše baletky. Většinu koncertů vysíláme živě a záznam je uložený v naší
webové KONCERTNÍ SÍNI, takže
nás mohou sledovat i ti, kteří z různých důvodů nemohou přijít. Novinkou je promítání našich koncertů
14

ředitelem školy

v DPS Buštěhrad. Snažíme se seniorům vystoupení žáků zprostředkovat hned následující den dopoledne,
aby měli čerstvý zážitek. Před epidemií jsme v DPS pořádali vystoupení našich žáků pravidelně „naživo“,
ale dnes jsou tyto akce pozastaveny.
Město plánuje opravit budovu
školy. Byl už i vybrán dodavatel.
Poodhalíš detaily?
Jsem moc rád, že se našla podpora
pro revitalizaci budovy. Když jsem
v létě v roce 2017 nastoupil do ZUŠ,
tak jsme se v podstatě okamžitě sešli
se zastupiteli Buštěhradu a projedna-

li mé vize a srovnali je s možnostmi
města. Zazněl i nápad přestěhovat
školu do východního křídla zámku,
což by vůbec nebylo špatné, ale velká finanční náročnost to vylučovala. Rozhodli jsme se tedy pro opravu stávající budovy. Díky již tehdy
prozíravě připravenému projektu
a vyřízenému stavebnímu povolení se městu v červnu 2021 podařilo
získat účelovou dotaci 6,5 mil. korun na rekonstrukci budovy. Protože počet žáků v naší ZUŠ rok od
roku roste, zahrnuli jsme do projektu i zobytnění krásné velké půdy.
Získáme tak pro žáky multifunkční
ČÍSLO 1

Ředitel ZUŠ Buštěhrad Martin Fila, foto M. Žitníková

prostor, který budou využívat všechny umělecké obory. Celá budova zásadně „prokoukne“ novou fasádou,
budou vyměněna nevyhovující okna.
Vzniknou také 3 nové třídy a dalších
úprav je celá řada. Rád bych zde ještě
podtrhl naši vděčnost za podporu ze
strany města i Technických služeb,
které nám pomáhají při zajišťování
chodu školy. Takovéto osvícené podpoře se totiž netěší každá ZUŠ v regionu, v zemi. Díky ní, jakož i díky
neutuchajícímu entuziasmu mých
kolegyň a kolegů učitelů může naše
škola skvěle fungovat.
LEDEN 2022

Buštěhradská ZUŠ se rozšiřuje
o nové pobočky, počty žáků rostou,
dochází tím pádem i k růstu investic. Jak vlastně taková ZUŠ reálně
funguje?
Ano, za poslední 4 roky jsme se
značně rozrostli. Z původních 2 poboček máme dnes poboček 5 a maximální povolená kapacita našich
žáků vystoupala z 256 na rovných
400. Přijali jsme 11 nových učitelů. Dále jsme otevřeli nové studijní
obory jako hru na trombon, trubku, lesní roh, baskytaru nebo violoncello. V roce 2017 nebyl v ZUŠ

jediný hudební soubor, dnes máme 2 orchestry, 1 pěvecký sbor,
1 kytarový orchestr, 1 flétnový soubor a v září u nás vznikla rocková
kapela The Rox. Všichni naši žáci
hudebního oboru mají k dispozici
školní hudební nástroje. Zastavme
se ještě u klavírů, které v poslední době vzbudily zájem veřejnosti
a které nezbytně potřebujeme v každé třídě hudebního oboru. Klavíry
v naší ZUŠ jsou velmi staré, některé
až 100 let, a pomalu, ale jistě dosluhují. Proto jsme oslovili odborníka
na danou problematiku, pana Macharta, který je v ČR na klavíry bezesporu tím nejlepším (v jeho péči
jsou nástroje na Pražském jaru nebo
na pražské HAMU; pozn. redakce),
aby nástroje posoudil, vypočítal náklady na jejich renovaci a doporučil
nám všechna dostupná či alternativní řešení. Odhad ceny opravy jednoho nástroje byl 150–200 tisíc korun
s tím, že v klavírech by bylo nutné
vyměnit v podstatě úplně všechno.
Doporučil proto rovnou pořízení
nového školního křídla GB1 od firmy Yamaha, které je za 265 tisíc, tedy za polovinu běžné ceny. Nejedná
se prosím o koncertní nástroj, to by
byla minimální cena 750 tisíc, v našem případě jde o malé křídlo pro
výuku. Pro srovnání raději ještě doplním, že skutečně dobrý koncertní
klavír stojí 3–7 milionů korun, což
je zcela mimo naše možnosti. Dalším kritériem, které přispělo k našemu rozhodnutí, je momentálně vysoká inflace, která, jak vidíme denně
z médií, dál roste a šetření na „lepší časy“ by tak nemuselo dopadnout
dobře. A v neposlední řadě rozhodla i vytíženost: u našich klavírů se
ve třídách momentálně střídá 111
klavíristů, k čemuž ještě další žáky
hrající na jiné hudební nástroje na
klavírech doprovázejí jejich učitelé.
Jak je to s financováním těchto
nákupů? Z jakých zdrojů vlastně
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škola platí třeba nový klavír?
Odpovím nejdříve na to, jak vlastně
funguje hospodářský model ZUŠ.
Z ministerstva školství čerpáme
prostředky na platy zaměstnanců.
Město nám coby své příspěvkové organizaci, podobně jako ZŠ a MŠ Buštěhrad, hradí náklady na provozní
výdaje v rámci tzv. neinvestičního
příspěvku, což jsou peníze, s nimiž
nakládat nijak nesmíme. Dále je tu
tzv. investiční příspěvek od zřizovatele, v jehož rámci by nám město
mohlo peníze na náš účet převést
a my bychom z nich klavíry a jiné
hudební nástroje pořizovat mohli.
Takovýto investiční příspěvek jsme
ovšem za mého vedení od města nikdy nečerpali a nadále nečerpáme.
A pak jsou zde peníze, které nám
rodiče žáků platí jako školné, které
si ukládáme a vytváříme z nich finanční rezervy. A právě ty jsou oním
zdrojem, na který se ptáš ve své otázce, odkud bereme peníze na klavíry.
Nejedná se tedy o veřejné prostředky
od našeho zřizovatele, potažmo od
kraje či státu, ale o naše vlastní rezervy. Ani s těmito penězi však nemůžeme nakládat zcela libovolně.
Pokud si jako příspěvková organizace chceme pořídit jakýkoli majetek v hodnotě nad 40 tisíc, nákup
vždy musí schválit náš zřizovatel, tedy město Buštěhrad. A to i přesto, že
si na něj sami šetříme ze školného.
Naše rozhodnutí jde tedy ruku v ruce s rozhodnutím našeho zřizovate-

le. Osobně jsem přesvědčen, že využití financí na kvalitnější vzdělání
našich dětí jsou tou nejlepší investici do budoucna. ZUŠ je škola, nikoli zájmový kroužek nebo spolek. Má
své povinnosti vůči veřejnosti i vůči
místu, v němž působí. Proto je dobře,
že se vyvíjí, je moderní a poskytuje
tak dětem to nejlepší pro jejich osobní i umělecký rozvoj.
Jak pokračuje Kruh přátel hudby,
který ZUŠ Buštěhrad založila společně s městskou knihovnou? Na jaké programy vážné hudby se u nás
můžeme těšit?
Po dvouleté odmlce z důvodu pandemie znovu chystáme cyklus šesti
koncertů. Hned ten zahajovací, 15.
března bude pozoruhodný, neboť
jsme jej svěřili flétnistce Žofii Vokálkové a harfistce Zbyňce Šolcové. Harfa zazní i 26. dubna na společném koncertě studentů HAMU
a žáků naší ZUŠ v rámci partnerské smlouvy o spolupráci mezi ZUŠ
Buštěhrad a pražskou HAMU. Ve
čtvrtek 9. června k nám zavítá jeden z nejlepších současných českých
klavíristů Marek Kozák, který u nás
povede odpolední mistrovské kurzy
pro žáky, a večer si jej poslechneme
na jeho klavírním recitálu. Na podzim nebude chybět oblíbený koncertní program Sousedé sousedům
a další pozoruhodné recitály. Na
prvním z nich se představí náš pan
učitel a akordeonový virtuos Server

Abkerimov, a dále u nás vystoupí
hráč na bicí Ladislav Bilan z Listiny
mladých Nadace Českého hudebního fondu, který pro nadcházející sezonu Kruhu přátel hudby Buštěhrad
v roce 2022 poskytuje dotaci ve výši
13 tisíc korun.
Jak život školy a jejich žáků ovlivnila pandemie? Víte něco o tom, jak
situaci zvládají vaši kolegové a jejich žáci jinde?
Situace byla všude jiná, záleželo na
přístupu ředitelů, možnostech v místě každé ze škol, a také na schopnostech učitelů. Z některých mých
kolegů se například stali skuteční odborníci při práci s počítačem.
U nás se učilo, co to šlo, vlastně jsme
školu nezavírali ani v květnu 2020,
kdy nám to bylo doporučováno. Nejhůře byl zasažen taneční obor, kde je
dálková výuka velmi obtížná. Uvedu ale i jeden kuriózní moment. Jedna z našich žákyň, která u nás studovala hudební přípravku a balet,
se s rodiči v průběhu školního roku přestěhovala do Libanonu. Díky
on-line výuce však pokračovala ve
studiu i ze zahraničí a celý ročník
v Bejrútu zdárně dokončila.
Jak je vidět, nezastaví vás ani
pandemie. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru při rekonstrukci!
Děkuji.
Martin Kosa

INZERCE
Děkuji všem, kteří se mi ozvali na minulou výzvu ohledně nabídky pronájmů
a pomohli najít příjemné místo k bydlení pro dva zájemce.
Nyní hledám pro naši klientku možnost odkoupení bytu (kolem cca 50 m2) v Buštěhradě.
Ráda uvítám vaši nabídku a zprostředkuji kompletní prodej včetně veškerých smluv
a dokumentace.
Tel.: 776 610 467, Jitka Mahovská – Next Reality Kladno, jitka.mahovska@nextreality.cz
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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
Naši mladí fotbalisté

na reprezentačním zápase

Hrát fotbal není jen o trénování na
hřišti a odehraných zápasech. Je to
i o zábavě. Kluci a holky z našich mládežnických kategorií dostali možnost se jít podívat na reprezentační
zápas ČR s Estonskem, který se konal
16. 11. 2021 v Generali aréně na
Letné.
Přinášíme pár momentek z utkání a chtěli bychom i touto cestou za
děti poděkovat vedení klubu a FA
ČR za volné vstupenky.

Pokud i vaše dítě má rádo fotbal, stále nabíráme nové členy do
všech mládežnických kategorií
– všechny informace najdete na
www.skbustehrad.cz.

Kateřina Doležalová
(další foto k článku najdete na
str. 27)

Zápas Estonsko – ČR

SK Buštěhrad – fotbal
Jak tedy proběhl fotbalový rok
2021 na Buštěhradě? Tak především byl ve znamení vládních proticovidových opatření. Skoro celá
první polovina roku proběhla bez
kolektivního sportu, a tedy i bez
fotbalu. Nedohrály se žádné mistrovské zápasy a soutěže byly anulovány. První tréninky v omezeném počtu začaly až na začátku
června. V letním období se uskutečnila úprava občerstvení na hřišti, kdy se novými nájemci stali pánové z Aktoffky Tonda, Zelí
a Jelen. Kromě vnitřních prostor
bufetu se zároveň upravil vnějšek
kabin a okolí, což našim staroučkým kabinám rozhodně prospělo.
Naplno se začalo trénovat tedy až
po letní pauze. Do letní přípravy
se pustily všechny kategorie a naši
mladí to měli i s tradičním letním
soustředěním. Mistrovské soutěže
LEDEN 2022

začaly poslední týden v srpnu. Za
SK Buštěhrad jsme obsadili čtyři
kategorie, kategorie mladší a starší přípravky, mladších žáků a mistrovskou soutěž okresního přeboru dospělých. Všem mládežnickým
kategoriím se dařilo a mladí fotbalisti si také užívali sladké pocity vítězství. O trošku komplikovanější mělo podzimní půlsezónu áčko.
Z různých důvodů se nám nedařilo dodržovat dobrou docházku,
a to se odrazilo na výsledcích. Během podzimu jsme vystřídali tři
trenéry. Nakonec přezimujeme na
chvostu tabulky, i když s bodovým
ziskem to není tak špatné a s ostatními týmy jsme v přímém kontaktu na střed tabulky. Vše tedy rozhodne jarní část soutěže.
A jak dál? Zimní příprava A týmu začne třetí týden v lednu, a to
nabíráním síly a fyzické vytrva-

lostní kondice. U mládežnických
kategorií jsme již v prosinci nastolili novou koncepci trénování.
Chceme mladým klukům přípravu více zpestřit, rozšířit možnosti
pohybového rozsahu pomocí tréninkových metod vycházejících
z dalších sportů. A chceme také
dále posilovat jejich kondici a více
zkvalitňovat technické dovednosti
s míčem a taktickou připravenost
k zápasům. Více o tomto záměru
na www.skbustehrad.cz.
Doufejme, že rok 2022 bude
sportovním aktivitám nakloněný
a nebudou nás omezovat nepříznivé okolnosti a nařízení. Toto si
z celého srdce přejme! Za SK Buštěhrad přeji všem do nového roku
jen to nejlepší. Ať se plní, co máte
rádi, a hlavně štěstí, zdraví a pohodu. Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
Aleš Šturm
17

Krabičková cesta do Wroclawi
Domníval jsem se, že po letech našich tradičních výletů za hranice na
vánoční výlet a na vánoční trhy nás
nemůže nic překvapit. Mýlil jsem se.
Cestou do Wroclawi jsme čtyřikrát
stavěli na benzínové pumpě a řidič
se snažil sehnat „krabičku“ na odečet
kilometrů na polské dálnici vzhledem k poplatku. Stejný pokus byl
i cestou zpět. Nakonec jsme to brali s humorem, ale k celkové časové
náročnosti dojezdu to moc nepřidalo. Jak zhodnotit letošní vánoční trhy ve Wroclawi?

se sýry, uzeninami, oříšky, cukrovinkami, preclíky atd.
Zvláštní rozdíl byl v zaměření části trhů na děti. Jeden celý kout náměstí u radnice byl věnován jim. Byl
tu kolotoč, jednotlivé budky, kde se
po zmáčknutí tlačítka otevřela opona a pohyblivé figury v životní velikosti vyprávěly pohádky. Například
o Pinocchiovi, perníkové chaloupce,
Červené karkulce. V nabídce byly
různé druhy hraček.
Celé Solné náměstí bylo věnováno
prodeji květin. I mimo stánky s kvě-

Vánoční trh před radnicí, foto A. Janouškovcová

Rozhodně stály trhy v Polsku za
vidění. Odlišnost od Německa a Rakouska? Ve většině případů rozhodně. A to nejen v případě uzavření trhů v daných zemích, ale zejména ve
skladbě trhu. Vánoční trh ve Wroclawi byl hlavně velmi pestrý, co se
týká nabízeného sortimentu, a to jak
v jídle, tak i v ostatním zboží. Proti Německu jste zde mohli ochutnat nafoukané palačinkové těsto se
šlehačkou a s různými kombinacemi ovoce a oříškového krému, tradiční zapiekanky – obložený a zabečený chleba se sýrem, zeleninou
a masem – nebo maďarské langoše
v polském provedení. Tatarku nahrazovala smetana. Různé kombinace
opečených nebo smažených uzenin
a klobásek byly podle mého názoru
rozmanitější než v Německu. Kromě
toho zde byly specializované stánky
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tinami vám několikrát před obličej
vrazila snědá dívka kolem školních
let růži, a když jste ji uchopili, obchod byl uzavřen a zloté změnily majitele. Kdo nechtěl růži živou, mohl si
od kováře koupit růži železnou. Nabídek bylo prostě mnoho a rozhodně
předčily ty v Německu a Rakousku.
Zato svařák byl stejný.
Tak jako vždy si každý účastník
volil vlastní cestu a místa, která chce
vidět. Někomu stačilo využít celou
dobu 4 hodin jen na vánočních trzích, někdo se snažil poznat co nejvíce zajímavých a historických míst.
Kostelů bylo samozřejmě v katolickém Polsku ve městě plno. V kostele sv. Alžběty bylo možné se i ohřát.
Historické budovy po rekonstrukci
byly krásnou ozdobou náměstí. Barokní univerzita zaujala zvenku i zevnitř. Někdo byl rád, že stihl dojít

k mostu milenců, který byl nádherně osvětlen. Někteří stihli i památky na Tumském ostrově. Nakonec
jsme byli rádi, že jsme se davy lidí
prodrali večer k autobusu.
Z covidu si rozhodně Poláci vrásky nedělali. Všude sice byla upozornění na dodržování 2m rozestupů,
ale to bylo spíše úsměvné. Doklad
o očkování, podle informací těch,
co navštívili kavárny nebo restaurace, nebyl vyžadován. Nošení roušek
v obchodech a uzavřených místnostech se ale dodržovalo.
V autobuse bylo veselo. Zazpívali
jsme si, zasmáli se, a hlavně jsme dojeli v pořádku. Závěr do budoucna?
Akční rádius dojezdu maximálně
4 hodiny je nejoptimálnější. Tak uvidíme, co na závěr roku 2022. Vánoční výlet je organizován spolkem
Buštěhradské fórum. Jsme rádi, že
kromě roku 2020 jsme nevynechali od začátku prvního výjezdu do
Drážďan žádný rok. Také se podařilo
spolku úspěšně zorganizovat všechny aktivity, které si naplánoval tento
rok, přes překážky ze strany restrikcí vzhledem ke covidu-19. Na úplný závěr je nutno pochválit všechny
účastníky za jejich disciplinovanost
během cesty a věřím, že i přes nedostatky si výlet užili.
Ing. Jiří Janouškovec

Trpaslíci – symbol Wroclawi,
foto A. Janouškovcová
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Předběžný plán nejdůležitejších kulturních akcí v roce 2022
Datum

Čas

8.1.2022
22.1.2022

Tříkrálový pochod - OKOŘ
20:00 Reprezentační ples města

25.2.2022
15.3.2022

Akce

Ples ZŠ

Pořadatel

Místo konání

VMS
KV

Sokolovna

ZŠ

zámek

19:30 Kruh přátel hudby: Zahajovací koncert KPH

zámek

1.4.2022

Šťabál

Šťabajzny

1.4.2022

Velký (vánoční) koncert ZUŠ a BPS

ZUŠ a BPS

Sokolovna

26.4.2022

19:30 Kruh přátel hudby: studenti HAMU

KPH

zámek

30.4.2022

Čarodky

KV

14.5.2022

16:00 Koncert tří sborů

BPS

Sokolovna

KV

Na Babkách

15.5.2022

Jarní jarmark

21.5.2022

15:00 Jarní hraní v parku

ZUŠ

zámecký park

28.5.2022

9:00 Dětský sportovní den

SK Buštěhrad

hřiště SK Buštěhrad

28.5.2022

večer Jarní taneční zábava

SK Buštěhrad

hřiště SK Buštěhrad

4.6.2022

8:00 Den dětí rybáři

Rybáři

Na Babkách

4.6.2022

14:00 Den dětí + Koncert orchestru

KV/Pelíšek/ZUŠ

zámecký park

11.6.2022

Výlet na zajímavou lokalitu

VMS

17.6.2022

Koncert Koller & Bushfest

Butzkow

zámecké nádvoří

10.6.2022

Noc kostelů

KV, ZUŠ, BPS

Kostel

18.6.2022

Buštěhrad na vodě

BUFO

rybník

Den otců

Rybáři

Na Babkách

ZŠ

ZŠ

Letní kino

KV

zámecký park

Výlet na zajímavou lokalitu

VMS

24.-26.6.2022
23.6.2022

16-18 Letní slavnost

červenec-srpen
17.9.2022
27.9.2022

19:30 Sousedé sousedům

KPH

zámek

1.10.2022

Buštěhradská jednodenní

BUFO

okolí

16.10.2022

Podzimní jarmark

KV

Na Babkách

16.10.2022

Štrůdlování na Jarmarku

VMS

18.10.2022

19:30 Koncert KPH

26.11.2022

15-19 Rozsvícení vánočního stromku + jarmarKV/ZUŠ

zámecké nádvoří

20.12.2022

19:00 Velký vánoční koncert ZUŠ a BPS

ZUŠ

Sokolovna

24.12.2022

22:00 Rybova mše

BPS

Kostel Povýšení sv. Kříže

L
E D E N 2 0programu
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*změna

vyhrazena

KPH

zámek
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K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C L E D E N
do 9. 1. 2022
▶ Výstava plakátů Cyrila Boudy,
Zámek Buštěhrad, chodba
v 1. patře (Kulturní výbor, JP)
18. 1. 2022
17:00–19:00
▶ Novoroční vystoupení tanečního
oddělení ZUŠ Buštěhrad,
zámecký sál, Buštěhrad
22. 1. 2022
20:00 - 23:59
▶ Reprezentační ples města,
Sokolovna Buštěhrad
▶ K tanci a poslechu zahrají oblíbení All Right Band, v rám-

ci předtančení vystoupí Taneční
studio Zig Zag, Buštěhradské
Šťabajzny, součástí plesu bude
i tombola
▶ Rezervace a prodej vstupenek
v Infocentru Buštěhrad v přízemí zámku, telefon 312 278 020
▶ Vstupné 250 Kč.
▶ Vstup ve společenském oděvu
27. 1. 2022
17:00–19:00
▶ Koncert žáků hudebního oddělení ZUŠ Buštěhrad, zámecký sál,
Buštěhrad

17. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Památník Lidice vyhlašuje soutěž

Pro žáky ve věku 10-19 let

Lidice pro 21. století

Registrace od 12.1.2022
2 soutěžní kola

Křeslo pro Eduarda Stehlíka
ředitele Památníku Lidice

19. ledna 2022 od 18 hodin v Lidické galerii

Kontaktní osoba:
Mgr. Kamila Varaďová
tel: 731 528 798
e-mail: varadova@lidice-memorial.cz

Tato vědomostní soutěž je určena
dětem a mládeži z celého světa ve
věku 10–19 let.
Jejím cílem je přispět k uchování
památky občanů středočeské obce
Lidice, zavražděných nacisty v roce
1942, a k prohlubování znalostí
nejmladší generace o historických
událostech, vztahujících se ke druhé
světové válce, nacistickému režimu,
dalším totalitním režimům 20. století
i proměně poválečného odkazu Lidic
až do počátku 21. století.

Více informací a registrace na www.lidice21.cz
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CO SE DĚJE V BUŠI
O létání převážně nevážně
Klub AktOFFka se 10. listopadu
na jeden večer proměnil v palubu
dopravního letadla a návštěvníci
se mohli vznést do oblak. S sebou
je tam vzal, alespoň obrazně ve vyprávění, dlouholetý kapitán dopravních letadel a buštěhradský soused
Ing. Ladislav Keller na besedě o letadlech, o létání a o všem, co s tím
souvisí. Na takový let je osobou nejpovolanější – kromě dlouholetých
zkušeností jako profesionální pilot,
je také uznávaným leteckým publicistou, autorem několika knih
a učebnic o letectví a odborným komentátorem leteckých nehod v médiích. Funkce navigátora a palubního průvodce se pro tento večer ujal
známý moderátor Rádia Beat Ing.
Honza Hamerník.
Hlavním tématem besedy bylo
povídání o slastech a strastech povolání dopravního pilota. Beseda
začala krátkou profesní prezentací přednášejícího, ale hned brzy se
se svými dotazy přihlásili účastníci letu a následovala doslova smršť
otázek, které moderátor Honza Hamerník pouze usměrňoval a zajímavě doplňoval. Otázky padaly na
rozmanité aspekty spojené s letectvím – samozřejmě bezpečnost létání, různé aktuální případy nehod
ve světě, na konstrukci letadel, výcvik pilotů, technické a praktické
záležitosti atd., atd.
Zajímavé byly zážitky přednášejícího s létáním u „vládní letky“, kde
vozil naši politickou elitu, zejména
tu polistopadovou. Mimochodem,
kdo se může pochlubit, že se osobně zná s prezidenty od Husáka po
Zemana? Ale i jeho zážitky z působení u dalších leteckých společností byly velmi zajímavé. Jako příklad
lze uvést jeho téměř dvouměsíční
létání pro OSN v Maroku, doproLEDEN 2022

Beseda s Ladislavem Kellerem v Aktoffce, foto J. Žitník

vod Rallye Paříž-Dakar, létání do
Afriky, na Dálný východ, do USA,
Karibiku, Jižní Ameriky atd. Působivé byly i série fotografií z kokpitu
letadla během přibližování a přistávání na obtížných nebo zajímavých
letištích světa, jako například na
letišti Funchal na ostrově Madeira
(Funchal je na seznamu deseti nejnebezpečnějších letišť světa). Nejzajímavější byly samozřejmě osobní
zážitky pana kapitána z kritických
a potenciálně nebezpečných situací během letu.
Diskuze byla tak zajímavá, že
skončila až po zavírací hodině po
naprostém vyčerpání stevardů a stevardek z Aktoffky.
Vzhledem k tomu, že je téma letectví pro lidi přitažlivé a zajímavé,
jak dokázal plně obsazený sál a živé zapojení účastníků do diskuze,
chystáme v Aktoffce další podobné
besedy na toto téma. Mezi profesní

kolegy a přátele pana kapitána patří
mnoho zajímavých osobností – vojenští piloti a veteráni působící na
zahraničních misích, akrobatičtí
či zkušební piloti a další. Ve stadiu
jednání je např. Ing. Vladimír Vlk
(šéfpilot Letu Kunovice – dnes Aircraft Industries), Vladimír Peroutka (akrobat, mistr světa v kategorii týmů a mistr republiky, šéfpilot
Moravan Otrokovice – dnes Zlin
Aircraft) či gen. Ing. Bohuslav Dvořák (pilot vrtulníků a veterán války
v Afghánistánu).
Můžete se tedy těšit, že aerolinky
AktOFFka budou brzy pořádat další podobný let do oblak, jehož kapitány budou zajímaví hosté z oblasti letectví. Sledujte web Aktoffky
a další informační kanály.
Jiří Žitník
(řízení letového provozu
AerOFFka)
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STR O J Č AS U
Dobrovolní hasiči
Dnes vám předkládáme hned
dvě fotografie z hasičské historie
Buštěhradu – jedna zobrazuje skupinu dobrovolných hasičů a podle
popisku je focena ve válečném roce 1941.

Druhá není nijak datována, ale
budova za stojícím hasičem, byť
došla určitých změn, je jistě snadno k poznání – nebo ne?
Samozřejmě budeme velice rádi,
když se podaří poznat některé oso-

Dobrovolní hasiči 1941, foto pozůstalost profesora Františka Hofmana

by z fotografií. Obě byly poskytnuty z pozůstalosti prof. Fr. Hofmana
a upraveny kronikářem Jaroslavem
Perglem. Děkujeme!
Led

Neznámý hasič před známou budovou,
foto pozůstalost profesora Františka
Hofmana

KRONIKÁŘ PÍŠE
Jak

s různými oslavami?

Jako kronikář a člen kulturního výboru jsem byl již mnohokrát
dotazován v souvislosti s pořádáním kulturních akcí na termín,
který bych doporučil k jejich pořádání. Jelikož jako kronikář jsem
i tak trochu badatel v historii našeho města, jsem zastáncem názoru, že tradice by se měly dodržovat a mělo by se vycházet z toho,
co už po staletí ctili naši předkové.
Akce typu masopustu, jarmar22

ků nebo posvícení vždy z něčeho
vycházely. Ať už se jednalo o svátky církevní či světské. Mají dlouholetou tradici, kterou se minulý
režim často snažil, z různých důvodů, měnit nebo rušit.
Takový masopust je u nás doložen již z doby panování Vladislava
II. (*kolem roku 1110–18. l. 1174),
kterýž s měšťany hodoval a slavil
po tři dny. Které dny to byly? Tři
dny před Popeleční středou a ta je

sedm týdnů před Velikonocemi.
Letos to připadne na 2. března. Věřící se měli vydatně najíst tučného (proto zabíjačky), aby překonali
dlouhý půst. V noci před Popeleční
středou ponocný zatroubil na roh,
rychtář vyzval rozjařenou společnost k rozchodu, a druhý den už
byl oběd přísně postní. Většinou
čočka s vejcem, pečené brambory
nebo krupičná kaše.
Třeba jarmarky sloužily jako
ČÍSLO 1

prodeje produktů drobného soukromého podnikání. Přestože už
dávno v minulosti osvícení panovníci, vědomi si významu nejen pro
trhovce samé, ale i pro města výhodné, je považovali za prioritu,
kterou města dostávala jako odměnu. V našem případě třeba když
král Wladislav Jagellonský (1. 3.
1456 Krakov–13. 3. 1516 Budín)
povýšil ves Buštěves roku 1497
na město Buckov, daroval mu za
zásluhy jeho majitelů různá privilegia. Mezi jinými i právo trhové,
kde přímo určil (cituji): „Tuto jim
nadto další milost činíc, aby jmenovaní měšťané buštěveští, nynější i budoucí měli trh téhodní v neděli a v pondělí, jakž se jim nejlépe
a nejužitečněji zdáti a líbiti bude
a k tomu jim dva jarmarky ročně
dáváme, každý jarmark z osmi dny
pořad zvyklými, však rozdílně. První jarmark na den svatého Ducha
(5. 6.) a ty svátky letniční. A druhý

jarmark na den sv. Havla (18. 10.).“
Toliko jejich veličenstvo. Samozřejmě pokud toto datum nepřipadá zrovna na den sváteční, zvolí se
nejbližší víkend.
Ale třeba u posvícení je tomu
jinak. To je odvozeno od slova posvěcení. Tady historická legenda
tvrdí, že když král Šalamoun světil svůj chrám v Jeruzalémě, uspořádal pro své přátele hostinu na
počest posvěcení chrámu. Každoročně to potom opakoval v den výročí, až se to stalo příjemnou tradicí. V našich krajích se v podstatě
oslavovalo ukončení polních prací. Byl dostatek plodů, drůbeže,
a hlavně času na radovánky. V každé farnosti se slavilo jindy. Církev
propagovala dodržování data vysvěcení místního kostela. V Buštěhradě to bylo v lednu r. 1816. Ale
protože někde bujarými oslavami
trpěla pracovní morálka (navštěvovaly se posvícení i v okolních ob-

cích), císař Josef II. (13. 3. 1741–
20. 2. 1790) sjednotil termín
v r. 1787 na jeden čas v celém státě,
a to na neděli po svátku sv. Havla. Poddaní to přijali a od té doby slavili takzvané „císařské hody“, později už nazývané „havelské
posvícení“.
Bohužel nejen soudruzi měli
pocit, že z moci funkcí jim svěřených si nenechají poroučet bývalou vrchností, a dnes se chovají podobně.
Proto píšu tento článek, aby
se nynější i budoucí pořadatelé
podobných akcí drželi zvyklostí
dávno ověřených a zažitých. Důležité ale je, aby se různé spolky pořádající akce mezi sebou dopředu
domluvily, aby nedocházelo ke křížení zájmů. Vždyť to přece všichni
dělají hlavně pro své spoluobčany.
Pro nás, a hlavně pro děti.
JP

V Z P O M Í N K Y PA M Ě T N Í K Ů
Nedávno u našich vrátek zastavila jedna „sousedka“ a přinesla na
listu papíru sepsané vzpomínání.
Vlastně přišla s prosbou o zveřejnění úmrtí její babičky ve společenské
rubrice. K tomu mi přidala vzpomínku na dobu, ve které babička
žila a o které jí jako malé vyprávěla. Zapsala vše tak, jak jí to utkvělo v paměti. Když jsem si to přidal
k vyprávění Zdeňka Fouse, tak mě

napadlo, že by to mohlo inspirovat další buštěhradské spoluobčany (i když už tu třeba nebydlí), kteří nejen hodně pamatují, ale ještě to
nezapomněli. Současná „covidová“
doba zrovna nepřeje společenským
setkáváním, a i proto mnozí raději
zůstávají doma. Tak by si taky mohli sednout k nějakému listu papíru
a vzpomínat s tužkou v ruce. Naše vrátka zůstávají otevřená (nejen

moje, ale i ostatních členů redakční
rady), a určitě se mezi našimi čtenáři najde dost takových, kteří by rádi zavzpomínali s vámi. Proto jako
kronikář, jehož to vzpomínání obzvláště potěší, navrhuji otevřít novou rubriku. Jak dlouho ji dokážete plnit vašimi vzpomínkami, to už
bude záležet jenom na vás. Věřím,
že se zařadí mezi oblíbené.
JP

Přidávám ono oznámení:

Prosíme o vzpomínku na paní Růženku Bartákovou,
která zemřela náhle 3. října 2021.
Vzpomíná zarmoucená rodina.
Dcera Dáša s rodinou a sestra Zděna s rodinou.
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Tentokrát

vzpomíná

Zděna Kuthanová ,

Koncem 19. a začátkem 20. století žila v Buštěhradě docela početná rodina Srbova.
Z jejich deseti dětí druhá nejstarší byla moje babička Růženka.
Bydleli v rodinném domku „Na
Skalech“ a nad nimi v sousedství
bydlela rodina Balých, a jejich syna Rudolfa si později moje babička vzala za manžela. Narodil se
jim syn Rudolf a dcera Růženka,
tedy moje maminka. Vyrůstala
jsem s mými rodiči, starší sestrou
Růženkou (provdanou Bartákovou) a s námi bydlela i naše babička se svým synem Rudolfem,
který jí byl ve stáří velkou oporou. Na dědečka si nepamatuji,
zemřel v roce 1944, kdy mi ještě
nebyly ani dva roky. Každý večer
jsem jako malá chodila k babičce do její světnice, vlezla k ní pod
peřinu a dožadovala se povídání
o tom, jak to vypadalo, když ona
byla malá a o všech jejích sourozencích, kterých bylo osm (jeden
bratříček Karlíček jí zemřel, když
mu byly tři roky). Babička velmi
ráda vyprávěla a uměla to. Nejvíce
mě zaujalo povídání o její sestře
Julince, a to vám chci nabídnout.
Bylo pozdní odpoledne a mladá hezká žena, manželka buštěhradského horníka Dlouhého, vyšla před vrátka domku, aby se podívala, jestli už se vrací její manžel
z práce spolu s ostatními horníky. Po těžké práci se vraceli každý
den pěšky ze šachty domů a byli
unavení a zaprášení uhelným prachem. Jejich manželky je už doma
očekávaly, aby měli jejich muži
připravenou horkou vodu v neckách a mohli se především pořádně umýt, než zasednou k jídlu. Také Julinka (paní Dlouhá)
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rozená

D upová

už měla vše připraveno a bylo jí
divné, když ostatní horníci se už
vrátili a její muž, který vždy pospíchal, aby byl co nejdříve u své
milované ženy, se kterou čekali již
brzy narození děťátka, se nevrací.
Hroznou zprávu, že se již nevrátí, jelikož přišel na šachtě o život,
se dozvěděli nejdříve manželé Srbovi (rodiče Julinky), kteří šenkovali v pronajatém hostinci Na
Kahanci. Horníci se tu totiž vždy
zastavovali, když šli kolem z práce. Nikdo však neměl odvahu tuto strašnou zprávu mladé ženě
oznámit. Ale říct to dceři museli
a nastala tragédie, protože Julinka předčasně porodila a narodila se jí dcera s pokřivenou páteří.
Žít se musí, život jde dál, i když
si někdy člověk myslí, že to přežít
nejde. Julinka se zamykala, když
koupala malou Aničku, nechtěla
rodičům dělat další bolest a lítost
nad Nanynkou, jak Aničce říkala.
Než ji ale koupala, musela si nosit
vodu od studánky na louce. Tam
chodili pro vodu všichni a také jeden muž, vdovec Konopásek, který se do ní zakoukal. Bylo to nejdříve jen z jeho strany, ale rodiče
Julince domlouvali, že bude mít
snazší život, a tak se po nějaké době vzali. Po roce Nanynce přibyla
nevlastní sestřička, malá Julinka.
Když holčičky povyrostly, měly
se moc rády, hrály si spolu a když
někdy chtěla Nanynka sestřičku
hodně naštvat, pokřikovala na ní
„Julka, Špulka, černou nití namotaná“. Nanynka začala chodit do
školy a chodila moc ráda, protože se moc dobře učila. Mohlo se
zdát, že vše zlé konečně už skončilo, ale bohužel tomu tak nebylo.

Maminka holčičkám zemřela
na akutní zánět slepého střeva.
Její manžel byl tedy už podruhé
vdovcem, a navíc se dvěma dětmi. Bylo jasné, že to tak nemůže
dlouho být, a oženil se tedy potřetí. Jeho paní však hodnou maminkou nebyla. Zvláště pak tělesně postižená Nanynka jí k srdci
nepřirostla. Než odešla do školy,
musela dělat spoustu práce a „maminka“ pro ni neměla ani vlídné
slovo, ba ani pohled.
Mladší Julinka chodila i v zimě
do školy naboso, málo oblečená
a brzy to odstonala těžkým zápalem plic, který v té době, kdy nebyla antibiotika, velmi často končil
špatně. A tak to dopadlo i s malou Julinkou. Dříve se lidé se svými blízkými neloučili v úzkém rodinném kruhu, ale byla to událost
pro celou obec. Rozloučit se s Julinkou přišlo tak mnoho lidí z Buštěhradu a každý byl dojatý žalem
postižené Nanynky, která hlasitě naříkala, že už nemá sestřičku Julinku. Protože o Nanynku
neměla vlastní maminka zájem
a babička a děda Srbovi byli hodně staří, domlouvala se celá velká rodina Srbova, ke komu malá
Nanynka půjde.
Nakonec nejstarší sestra mojí
babičky, Anna, která byla provdaná za majitele řeznictví na Dříni,
si Nanynku vzala k sobě. Nany,
jak jsme jí všichni později říkali, tam žila a pomáhala v řeznickém obchodě do konce svého života. Žila tam spokojeně jako ve
vlastní rodině a já už si ji pamatuji
jen jako Nany, která často chodila k mé babičce, což byla její teta,
na návštěvu.
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Starosta ,

to zní hrdě

Znovu, od roku 1990, je v naší zemi obnovena územní samospráva ve
svých historických kořenech. My, občanstvo, jsme si velice rychle zvykli na
to, že už obec nevede předseda MNV
nebo jiný reprezentant vedoucí úlohy
strany. Avšak se staronovým pojmenováním této funkce jsou dost často
mylně vnímány související pravomoci a odpovědnosti. Obecné povědomí
třeba velmi často přisuzuje starostovi
rozsáhlé pravomoci či oprávnění, ale
netuší, že skutečností je pravý opak. Ve
většině případů totiž starostovo rozhodování podléhá schválení obecního zastupitelstva. Možná to vypadá,
že starosta „vytváří vůli obce“, ale on
jen může tuto vůli sdělovat a projevovat. Možná se někde starosta přeci
jen nechává strhnout pocitem Ludvíka XIV.: „L’état c’est moi!“, tedy „Stát
jsem já!“, ale to je už snad jen výjimečné. Přesto je potřeba přiznat, že
má starosta zvláštní postavení v praxi. Jeho faktický vliv je obvykle mnohem větší, než předpokládá zákon.
Díky své funkci a každodenní práci
má starosta pro obec mnohem více
informací, protože jedná jak s občany, tak s podniky nebo institucemi.
Díky tomu může tyto informace lépe a účelněji komponovat do návrhů
pro zastupitelstvo a stává se tak často
nejvýznamnějším spolutvůrcem koncepce rozvoje a směrování obce, to je
fakt. Samostatně sice nemůže o všem
rozhodovat, ale snadněji může prosazovat svoje návrhy a také je realizovat.
Jestli to pak bude vnímáno pozitivně,
to záleží nejen na osobní odpovědnosti a schopnosti nebo na diplomacii,
ale hodně také na aktivitě ostatních
zastupitelů.
Touto větou bych rád ukončil své
úvodní poučování a vrátil se do Buštěhradu, k naší starostce Daniele, která ve své funkci dýchá za blaho obce,
jestli se nepletu, již od roku 2014. Už
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dlouho před touto volbou se však věnovala obecní problematice jako aktivní občanka a členka zastupitelstva,
což ji skoro předurčilo pro tuto odpovědnou pozici. Abych navázal na svůj
úvod, Daniela si nikdy bláhově nemyslela, že: „Obec jsem já!“, naopak
se vnímala správně, jako „první mezi rovnými“. A právě tenhle neotřesitelný fakt navozuje velice přátelskou
a tvůrčí atmosféru nejen do jednání
zastupitelstva, ale také přináší vzácný
pocit důvěry a sounáležitosti do pracovního prostředí našeho městského
úřadu. Myslím si, že, ani v úřadě, ani
v zastupitelstvu nikdo netrpí nějakými pocity tlaku hierarchie ze strany
jejího postavení, protože své názory
i příkazy předkládá vždy ohleduplně
a s vysokou dávkou přirozené autority.
Pochopitelně, že k tomu jasně vnímá
své kompetence a principy rozdělení
působností, takže dobře chápe, že nemůže disponovat právy, která přísluší
jiným orgánům obce.
Z tohoto pohledu tedy nechápu,
že bývá Daniela mnohdy napadána
jízlivými slovy o korupci zastupitelstva, a dokonce je i skrytě obviňována
nějakým sebeobohacováním. Vždyť
opravdu nemůže o všem rozhodnout
sama! I na mou hlavu tak padá pocit
určité viny, že proti takovým jeduplným řečem velmi často stojí víceméně jen sama. A to si přitom myslím,
že určitý druh samoty ke „kralování“ prostě patří. Daniela se třeba často ocitá uprostřed vřavy na sociální
síti, protože se sama rozhodla, že jako první starostka v Buštěhradě bude takto aktivně komunikovat s lidmi. To, na co by se občanstvo muselo
komplikovaně vyptávat na úřadě, dozví se bleskurychle z jejích trpělivých
reakcí a odpovědí. Dalo by se říci, že
tak nadmíru plní svou zastupitelskou
roli, ale také však „jde se svou kůží na
trh“. Je to velice srdnaté a vstřícné, ale

zároveň i vysilující a úmorné. Navíc
je obdivuhodné, že při své takřka nekončící práci ještě zvládá péči o rodinu, zpívání v několika sborech nebo
jógu či milované flamenco. A tak si
myslím, že si taková statečná bojovnice zaslouží mnohem výraznější podporu a respekt, nejen od „svých rytířů“, ale od všech příznivců čestného
a rovného zápolení.
A závěrem to nejdůležitější, proč
jsem tenhle článek napsal. Před časem
jsme se takhle u pivka bavili o výročních odměnách ředitelům příspěvkových organizací. Shodli jsme se, že
v principu se jedná o vyjádření díků za to, že základka, zuška nebo dépéeska dobře fungují, aktivně a samostatně řeší své problémy a také jejich
hospodářské výsledky jsou více než
uspokojivé. Nepředávají se tu alpakové
poháry, tubusy s diplomy ani medaile, odměna je v penězích. A tak přišel
nápad, že by zastupitelstvo navrhlo
a schválilo nějakou finanční odměnu
i své vedoucí, starostce města. Byl jako krásný nápad, protože se už kolikrát schvalovaly odměny ředitelům,
ale Daniele nikdy. Přeci, vždyť ona
je vlastně také ředitelkou, ředitelkou
městského úřadu! A tak jsem hned tajně rozeslal všem kolegům po mailu ten
skvělý nápad. Samozřejmě, hned byl
spontánně přijat! Pokusil jsem se tedy
zjistit, co a jak dále zařídit, ale ouha! Že
prý zastupitelé starostce podobnou odměnu navrhovat nemohou anebo také,
že by to sice nějak šlo, ale ten proces
je nějak zvlášť komplikovaný, anebo,
anebo, co člověk, to názor… Raději
jsem tedy přemýšlel, jak ten „nápad
díkuvzdání“ přeci jen nějak zrealizovat. A tak jsem se nakonec rozhodl,
že alespoň tímhle článkem budu jaksi tlumočit naše společné poděkování a přání všeho dobrého do nového
roku. Tak, díky, Danielo, hodně štěstí!
Jiří Blesk 15. 12. 2021
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Polygrafická výroba

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM
Hledáte jistotu každodenní práce?
Staňte se součástí našeho týmu a přijďte k nám pracovat
Pracujeme s nejmodernější technologií v oblasti polygrafie. Hledáme šikovné a pracovité lidi na pozici:

OBSLUHA POLYGRAFICKÝCH STROJŮ
LISAŘ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
TECHNIK s AJ
TISKAŘ
Nástup možný ihned.
Velmi dobré platové podmínky.

Místo výkonu práce: Třinecká 674, Buštěhrad, okres Kladno

INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 312 291 321, 724 070 403 nebo e-mail: nabor@peroutka.cz
www.peroutka.cz

Internet

Volání

Televize

Podpora 24/7

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

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Volejte NONSTOP 777 774 221
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Buštěhradská Lvíčata – naše mladé fotbalové naděje, foto Katka Dolejšová
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Mladí fotbalisté při sledování zápasu Estonsko – ČR na Letné,
foto k článku na str. 17
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Možnost očkování přímo
v Buštěhradě!
Bez registrace do centrálního systému Reservatic
Kdy? dne 7. ledna 2022 od 13.00 do 19.00 hodin
Kde? Buštěhrad – Revoluční 1, zámecký sál – ve 2. patře
Městského úřadu
Výběr očkovací látky: Comirnaty – Pfizer nebo Spikevax –
Moderna (pro děti pouze Comirnaty – Pfizer)
Očkování pro dospělé i pro děti 5+ ve spolupráci s pediatrem,
který bude na místě spolu s lékařem pro dospělé
U dětí se obecně vyžaduje udělení informovaného souhlasu
zákonným zástupcem dítěte a přítomnost zákonného
zástupce na očkovacím místě
Není možné očkovat klienty, kteří v intervalu 14 dní od
určeného data očkování budou očkováni jinou vakcínou
(chřipka, pneumokok, atd.)
Očkování je pro první, druhou i třetí dávku

V případě zájmu
se nahlaste
na tel. číslo: 312 278 032
nebo e-mail:
vestfalova@mestobustehrad.cz
Tato evidence je nutná, aby MOT přijel na
očkovací místo v Buštěhradě s dostatečným
množstvím očkovacích látek
Více informací na www.rescuehelp.cz/mot.html a na telefonu: 770 665 155, Mobilní očkovací tým
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RESCUE HELP-ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, Černuc 124, 273 23; Mostní 934, 278 01 Kralupy nad Vltavou

