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Běžci základní trasy (4,9 km) na startu, foto Monika Žitníková,
foto k článku Běh Oty Pavla na str. 17–19

Vítězné gesto v cíli organizátora akce Jiřího Žitníka, 
foto Monika Žitníková, foto k článku Běh Oty Pavla na str. 17–19

Běžci stříbrné trasy (10 km) na startu,  
foto Monika Žitníková, foto k článku Běh Oty Pavla na str. 17–19
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Milí čtenáři, 
dostává se vám do rukou nové číslo 
Zpravodaje. Trochu jsme jeho vydání 
pozdrželi, abychom do něj stihli dát 
zprávu nejdůležitější – výsledky vo-
leb do buštěhradského zastupitelstva. 
Podrobné výsledky najdete uvnitř čís-
la, ale zde aspoň prozradíme, že ne-

závislé sdružení SPOLEČNĚ obháji-
lo většinu v budoucím zastupitelstvu 
a ODSka si oproti minulým volbám 
polepšila. V zastupitelstvu budeme 
mít tři nové tváře. Vypadá to na vy-
vážené zastupitelstvo, které bude po-
kračovat v práci zastupitelstva minu-
lého, což je dle našeho názoru dobře. 

Nyní musí uplynout zákonné lhůty, 
a poté se může konat ustavující zase-
dání nového zastupitelstva, což od-
hadujeme na druhou polovinu října. 
Volební účast byla lehce pod celo-
státním průměrem. Děkujeme tedy 
všem, koho zajímá veřejné dění v na-
šem městě a přišli volit! 

List1

Stránka 1

Počet zapsaných voličů: 2700

Vydané obálky: 1146

Odevzdané obálky: 1143

Platné hlasy: 11257

Volební účast v %: 42,44

Volební účast

Výsledky voleb – volební strany List1

Stránka 1

Kandidátní listina hlasy abs. hlasy v % počet mandátů

1 - Občanská demokratická strana 3880 34,47 4

2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 7377 65,53 7
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 8/2022  
ze dne 31. 8. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 8/2022 ze dne 31. 8. 2022 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1  
Ověřovatele zápisu Jana Mrkvičku 
a Jakuba Pláška, zapisovatelku toho-
to zasedání Magdu Kindlovou
Usnesením č. 2  
Zápis ze zasedání č. 7/2022 

Usnesením č. 3  
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 8/2022
Usnesením č. 4  
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Usnesením č. 5 
Prodej části pozemku parc. č. 1076 
o ploše cca 55 m2 za podmínky, že 
nový majitel opraví nebo znovu vy-
buduje opěrnou zeď, která bude v je-
ho majetku, a vyklidí pozemek

Usnesením č. 6 
Vyvěšení záměru na prodej části po-
zemku parc. č. 1077/1 o výměře cca 
1 m2  
Usnesením č. 8 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 
dne 25. 11. 2021 mezi městem Bu-
štěhrad a firmou Invessales, s. r. o., 
kde se mění nabídková cena na ko-
nečnou cenu 11 814 531,31 Kč bez 
DPH

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

Výsledky voleb – zvolení členové zastupitelstva

Náhradníci
List1

Stránka 1

Kandidátní listina Název Poř. č. Příjmení, jméno, tituly Věk Navrh. strana Polit. přísl. Hlasy abs. Hlasy v % Pořadí

1 ODS 5  Šenová Veronika dipl. um. 44 ODS ODS 355 9,14 1
1 ODS 6  Zámyslický Luděk Ing. 71 ODS ODS 355 9,14 2
1 ODS 7  Ries Pavel Přemysl 70 ODS ODS 291 7,5 3
1 ODS 8  Pobříslo Pavel Bc. 60 ODS ODS 307 7,91 4
1 ODS 9  Kratochvíl Jiří 42 ODS BEZPP 335 8,63 5
1 ODS 10  Hošek Jiří 53 ODS BEZPP 369 9,51 6
1 ODS 11  Chumchalová Jana Dr. Ing. 55 ODS BEZPP 318 8,19 7
2 SNK „SPOLEČNĚ“ 8  Mocová Dana 63 NK BEZPP 615 8,33 1
2 SNK „SPOLEČNĚ“ 9  Zela Vladimír 49 NK BEZPP 626 8,48 2
2 SNK „SPOLEČNĚ“ 10  Zelenka Jan 54 NK BEZPP 685 9,28 3
2 SNK „SPOLEČNĚ“ 11  Helísek Vítězslav 66 NK BEZPP 624 8,45 4

Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ.

List1

Stránka 1

Kandidátní listina Poř. č. Příjmení, jméno, tituly Věk Navrh. strana Polit. přísl. Hlasy abs. Hlasy v % Pořadí

1 – ODS 2  Kindlová Magda Mgr. 52 ODS ODS 448 11,54 1
1 – ODS 3  Mudra Milan 57 ODS ODS 439 11,31 2
1 – ODS 1  Doležalová Helena Mgr. et Mgr. 43 ODS ODS 361 9,3 3
1 – ODS 4  Schwarz Jiří 59 ODS ODS 302 7,78 4

2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 1  Javorčeková Daniela 48 NK BEZPP 722 9,78 1
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 2  Plášek Jakub 49 NK BEZPP 725 9,82 2
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 3  Mrkvička Jan 44 NK BEZPP 721 9,77 3
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 4  Macoun Dušan 45 NK BEZPP 636 8,62 4
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 5  Gallatová Eva 48 NK BEZPP 679 9,2 5
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 6  Hejná Hana 39 NK BEZPP 694 9,4 6
2 - SNK „SPOLEČNĚ“ 7  Blesk Jiří 61 NK BEZPP 650 8,81 7
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Usnesením č. 9 
Schvaluje výběr zhotovitele na akci 
Parková úprava v ulici Olivová Bu-
štěhrad, nabídku firmy Salamánek 
Stavby, s. r. o., s nabídkovou cenou 
405 966,07 včetně DPH
Usnesením č. 11  
Závazek dofinancovat rozdíl me-
zi celkovou cenou dopravního au-
tomobilu (1 281 293 Kč vč. DPH) 
a  poskytnutout dotací MV ČR  
(450 000 Kč) do plné výše z vlast-
ních zdrojů
Usnesením č. 12  
Zkrácení  doby nočního klidu dne 
2. 9. 2022 o dvě hodiny v Sýpce pro 

koncert skupiny Brutus, noční klid 
bude tedy posunut do půlnoci 
Usnesením č. 13  
Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru by-
tového domu na adrese Palackého 
65, Buštěhrad, o velikosti 35,5 m2, 
do 31. 3. 2023
Usnesením č. 14  
Pronájem hrobového místa F – III 
– 3/H1 (jednohrob) na pohřebišti 
Buštěhrad
Usnesením č. 16 
Vyvěšení záměru na pronájem hro-
bového místa M – XX – 3/UH – ur-
nový hrob na pohřebišti Buštěhrad. 

Přibližné rozměry hrobového místa 
jsou: 0,90 x 0,70 m, celkem 0,63 m2
Usnesením č. 17 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě me-
zi městem Buštěhrad a společnos-
tí HuhtaBu, s. r. o. (pozemky parc.  
č. 1346/2, 1962/3 a 2373). Břeme-
na budou zřízena za úplatu 120 Kč 
za m2
Usnesením č. 18  
Žádost o zařazení do registru žádostí 
na přidělení bytu v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 19  
Název ulice pro parcelu č. 1821/4 
Anenská ulice

O čem se mlUví

Nedávno jsem někde slyšela, že 
„starostka slíbila“ v ulici U Dálni-
ce protihlukovou stěnu, a přitom se 
neděje nic. Ráda bych to uvedla na 
pravou míru. Protihlukovou stěnu 
slíbila společnost Lidl, avšak pod-
mínila to tím, že měření hluku po 
uvedení velkoskladu do provozu vy-
káže zhoršení oproti předchozímu 
stavu a nesplní hygienické normy. 
Lidl nechal provést měření hluku 
na komunikaci I/61 od 1. 6. do 2. 
6. 2021, a to v denních i v nočních 

hodinách. Měření provedl Zdravot-
ní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 
Hodnoty se porovnávaly s hodnota-
mi, které byly tamtéž naměřeny v ro-
ce 2000. Výsledkem měření je kon-
statování, že hluková zátěž v místě se 
oproti měření v roce 2000 nezhorši-
la, a jsou dodrženy veškeré hygienic-
ké limity dané normami. Za těchto 
okolnost Lidl protihlukovou stěnu 
stavět nebude, a nemáme páky, jak 
ho k tomu přimět. Další věcí je, že 
podél ulice U Dálnice se dnes nachá-

zí hustý pás vzrostlých stromů, který 
sám o sobě působí jako protihluko-
vá a protiprachová stěna. Zástupci 
Lidlu konstatovali, že pokud by se 
zde hypoteticky protihluková stěna 
stavěla, musel by se tento zelený pás 
pokácet, jinak by se tam konstruk-
ce nevešla. A nahradit živou zelenou 
protihlukovou stěnu stěnou umělou 
by myslím poněkud postrádalo smy-
sl, a obyvatelům by se asi dost zhor-
šil i výhled z okna.

DJ

A K T UA L I T Y

OdpadOvý Oskar prO městO BUštěhrad 
V rámci 8. ročníku soutěže po-

řádané spolkem Arnika za podpo-
ry Ministerstva životního prostředí 
obdrželo město Buštěhrad Odpa-
dového Oskara za příklad dobré 
praxe v oblasti odpadů. Takto bylo 
dosud oceněno jen 21 obcí.

Odpadový Oskar je soutěž pro 
obce, jejímž cílem je popularizace 
obcí, které produkují méně než 150 

kg směsných komunálních odpadů 
na jednoho obyvatele a rok. Buště-
hrad je příkladem města, které bě-
hem posledních 10 let cíleně redu-
kovalo produkci směsných odpadů 
a navyšovalo úroveň třídění.

V následující tabulce můžeme 
vidět vývoj produkce odpadů ve 
městě a vývoj třídění v letech 2015 
až 2021. Během 7 let se úroveň tří-

dění zvýšila o 40 %. Za nárůstem 
třídění stojí nejen nárůst množ-
ství vytříděných surovin, ale i to, 
že produkce zbytkových odpadů 
klesla v uvedeném období skoro na 
polovinu (podle EKO-KOMU by-
la v roce 2021 průměrná produk-
ce směsného odpadu ve Středočes-
kém kraji 220,2 kg/ob.).
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Aktuální vývoj odpadového hospodářství ve městě

K  nejvýznamnějším změnám 
v odpadovém hospodářství došlo 
ve městě v letech:

2018 – nová smlouva se svozovou 
firmou (změna metodiky stanovení 
produkce)

2018 – nabídka možnosti 14den-
ního svozu SKO, podpora domácí-
ho kompostování (nákup komposté-
rů z projektu OPŽP)

2019 – rozbor směsného odpadu 
ukázal na obsah velkého množství 
kompostovatelných odpadů

2020 – zavedení 14denního svo-
zu pro všechny, začátek svozu bio-
odpadu od domu, rozšíření sítě pro 
sběr papíru a plastů.

Ocenění nás velmi potěšilo 
a upřímně děkujeme těm z vás, kte-
ří svůj odpad třídíte. Jste to právě 
vy, kdo každým správným vytří-
děním a odložením odpadu přiho-
díte malé závažíčko na misku vah 
úrovně třídění. 

Podrobnosti k  ocenění města  
Buštěhradu naleznete zde: 
https://arnika.org/odpady/

Lucie Dlouhá, za MěÚ Buštěhrad, 
s využitím Tiskové zprávy ze dne  

5. září 2022
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Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu  2022

Svoz Datum Čas Umístění kontejnerů

1
pondělí 24.10. 8.00 - 18.00

Kaštanová ulice a konec ul. Švermova
úterý 25.10. 8.00 - 18.00

2
středa 26.10. 8.00 - 18.00

Prokopova ulice u garáží a Žižkova
čtvrtek 27.10. 8.00 - 18.00

3
pondělí 31.10. 8.00 - 18.00

Hřebečská ulice u tenisu a u areálu MŠ
úterý 1.11. 8.00 - 12.00

4
středa 2.11. 8.00 - 18.00

Hradní ulice U hasičárny a Ořešín-východ
čtvrtek 3.11. 8.00 - 18.00

5
pátek 4.11. 8.00 - 18.00

sobota 5.11. 8.00 - 18.00

6
pondělí 7.11. 8.00 - 18.00

Slepá a Sokolská ulice
úterý 8.11. 8.00 - 12.00

7
středa 9.11. 8.00 - 18.00

Náměstí u hotelu a Pražská ulice - Disku
čtvrtek 10.11. 8.00 - 18.00

8
pátek 11.11. 8.00 - 18.00

sobota 12.11. 8.00 - 18.00

9
pondělí 14.11. 8.00 - 18.00

Jasmínová za hřbitovem a Na Bouchlace
úterý 15.11. 8.00 - 12.00

Na sběrném místě budou vždy připraveny 2 kontejnery

Jeden kontejner na listí, trávu, kompost.     Druhý kontejner na větve stromů. 

Prosíme dodržujte ukládání bioodpadu podle označení kontejnerů !

URČENO POUZE PRO BIOODPAD - LISTÍ, TRÁVA KOMPOST A VĚTVE STROMŮ

U Rybníka na přítoku a křižovatka ulice           
U Cihelny a ul. Zahradní

Pražská ulice - konec Buštěhradu 
a ulice Lidická k Ořešínu
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S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

pOděkOvání

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě naší zlaté svatby. Pře-
devším divadlu KIX, paní starost-
ce, zaměstnancům MÚ a Infocen-

tra, paní Hedvice Servusové, paní 
Monice Žitníkové, Artklubu Aktof-
fka a naší rodině, přátelům a zná-
mým. Byl to pro nás nezapome-

nutelný zážitek a všem děkujeme 
z celého srdce.

Zděna a Jarda Doušovi

KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  Ř Í J E N
1. 10. 9:00–14:00
 ▶ Buštěhradská jednodenní 
Dobrodružství ve vlastních au-
tech, kde se účastníci seznámí se 
svým okolím a jeho zajímavými 
místy. Srdečně zve Buštěhradské 
Fórum. 

6. 10. 9:00–14:00
 ▶ Den otevřených dveří  
v DPS Buštěhrad 
Srdečně zveme do DPS 
Buštěhrad, Revoluční 323  
Program: 
9:00 Setkání s žáky 4.A ZŠ 
Buštěhrad 
14:00 Kavárnička s hudbou (na 
harmoniku zahraje p. Ježek). 

8. 10.
 ▶ Výlet do Poohří 
Srdečně zvou na výlet Věčně 
mladí senioři. 

8. 10.  od 19:30
 ▶ Divadlo KiX: Postižení 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Repríza nové hry Divadla KiX. 
Komedie s tragickými prvky pl-
ná zvláštně postižených lidí. 

9. 10.  od 19:30
 ▶ Divadlo KiX: Postižení 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Repríza nové hry Divadla KiX.  

11. 10. od 18:00
 ▶ Dušan Majer: Budoucnost ame-
rické pilotované kosmonautiky 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Přednáška a beseda s šéfredak-
torem webu kosmonautix.cz 
Dušanem Majerem. 

14. 10. od 19:30
 ▶ Broukovcovo Kamdivadlo: 
Duše v sajrajtu 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Divadelní představení v rámci 
Divadleního parkování 2022. 

16. 10.  10:00–17:00
 ▶ Podzimní jarmark 
Mezi rybníky „Na Babkách“ 
K Podzimnímu Jarmarku též  
patří pravidelné Štrúdlování.  

18. 10. od 19:30
 ▶ Opera Žatec:  
Kurz sebedestrukce 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Divadelní představení v rámci 
Divadelního parkování 2022. 

18. 10. od 19:30
 ▶ Recitál Server Abkerimov –  
akordeon 
Zámecký sál Buštěhrad 
Kruh přátel hudby (KPH)  
srdečně zve na recitál 

20. 10. od 17:00
 ▶ Koncert žáků ZUŠ 
Zámecký sál Buštěhrad 

20. 10. 19:00–20:30
 ▶ Přednáška Vladimíra Mátla: 
KELTOVÉ 
Infocentrum Buštěhrad, 
Revoluční 1/4, Buštěhrad 
Městská knihovna Buštěhrad 
vás srdečně zve na přednášku 
Vladimíra Mátla: KELTOVÉ. 

21. 10.  od 19:30
 ▶ Divadlo KiX: Postižení 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Repríza nové hry Divadla KiX.  

22. 10.  od 19:30
 ▶ Divadlo KiX: Postižení 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Repríza nové hry Divadla KiX.  

23. 10. od 19:30
 ▶ Divadlo KiX: Postižení 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Repríza nové hry Divadla KiX.  

26. 10. od 19:30
 ▶ Andrea Šulcová 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 
Autorské písně ovlivněné různý-
mi styly jako je folk, pop, blue-
grass i jazz. 
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Pozvánka na 
1. mezinárOdní mOzaikOvÉ sYmpOziUm v srdCi evrOpY

Líbí se vám mozaika a zajímá vás 
postup jejího vzniku, případně si ji 
rádi i sami vyzkoušíte? 

Zveme vás do nedaleké obce 
Unětice, kde budete mít takovou 
možnost ve dnech 17.–25. 10.

 Jménem spolku Art&Craft Mozai-
ka z.s. vás srdečně zveme na mozai-
kové sympozium, které tento spolek 
pořádá ve spolupráci s obcí Únětice, 
pod záštitou Ministerstva kultury ČR 
a s podporou města Roztoky u Prahy, 
Únětického pivovaru, Mlýnu Úněti-
ce a RAKO Lassersberger.

Během sympozia bude možné 
umělce navštívit, pozorovat při práci, 
pomoci jim, dozvědět se víc o techni-
ce mozaiky atd.

Vnitřní prostory ateliéru  
MozaikArt budou zpřístupněny 
veřejnosti.

Najdete nás na adrese: Ateliér mo-
zaiky MozaikArt, Kapitulní 262/21, 
Únětice u Prahy.

Program:
17. 10., 11:00 – slavnostní zaháje-

ní sympozia za účasti starosty a ve-
dení obce Únětice

17.–25. 10., 9:00–17:00 – pracov-
ní proces s technickými pauzami 
     20. 10. – rozšířený program pro 
velké i malé

25. 10., 17:00 – slavnostní odha-
lení děl – vernisáž za účasti vedení 
obce Únětice i s muzikou.

A na čem budeme pracovat?
Zadáním je mozaiková dekorace 
laviček, které budou po dokonče-
ní instalované ve veřejném prosto-
ru obce Únětice (náves, škola, hřbi-
tov, rybník).

HeS 
a Magdalena Kracík Štorkánová
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Představení Inky Rybářové a klauna Rybičky, foto M. Jonešová

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A

hUdeBně-pOhYBOvÉ představení v mateřskÉ škOle 
Jeden z posledních slunečných 

dnů si děti v mateřské škole pěk-
ně užily. Přijela k nám na návštěvu 
Inka Rybářová s klaunem Rybič-
kou v pestrých pohádkově laděných 
kostýmech.

Zazpívali dětem oblíbené, veselé 
a velmi rytmické písničky. Všichni 
tančili – velké a malé děti i paní uči-
telky. Celou hodinu se do okolí naší 
školky linuly známé a líbivé melodie. 
Za milou návštěvu srdečně děkuje-
me paní Ince i klaunovi Rybičkovi 
a budeme se těšit na nějaké příští se-
tkání, vzhledem k tomu, že jsou Ry-
bářovi téměř našimi sousedy.

Bylo to velmi hezké zahájení no-
vého školního roku.

Iva Hrazdirová

CO nOvÉhO se děje a ChYstá v naší škOle?
Nový školní rok se již rozbě-

hl a my bychom rádi informovali 
o změnách a plánech pro rok 2022 
a 2023. Největší změnou je nový 
školní vzdělávací program (zkrá-
ceně ŠVP), který nabývá účinnosti 
od 1. 9. 2022. Hlavním důvodem je 
změna rámcového vzdělávacího pro-
gramu (dále jen RVP), jehož hlavním 
úkolem je rozšíření počtu hodin in-
formatiky. Ta se nově bude učit od 4. 
do 9. třídy a též se změní její náplň. 
Zatímco se v předchozích letech žá-
ci v předmětu Informační a komu-
nikační technologie učili základním 
úkonům s počítačem, bezpečnos-
ti, práci s kancelářským balíčkem 
apod., nyní budou tyto úkoly pře-
sunuty do ostatních školních před-
mětů v podobě nově vzniklých di-
gitálních kompetencí. V předmětu 
Informatika už pak vznikne prostor 
na algoritmizaci a programování, 
práci s roboty, práci ve sdílených 

prostředích, šifrování, práci s daty, 
informační systémy atd. Aby se nový 
předmět mohl dostat do tzv. učeb-
ního plánu (časová dotace předmětů 
v ročníku), musely některé předměty 
v týdenní dotaci ustoupit, a proto se 
učivo těchto předmětů redukovalo. 
Aby se dala nová Informatika učit, 
podpořilo ministerstvo školství na-
ši školu větší částkou využitelnou na 
nákupy digitálních pomůcek. Dal-
ší novinkou jsou minimální výstu-
py v každém předmětu, které jsou 
vytvořeny pro žáky, kteří mají pe-
dagogickou poradnou doporučené 
úpravy výstupů. Vše je v souladu 
s výše zmíněným RVP pro základ-
ní vzdělávání. 

Další změnou je navýšení kapaci-
ty školy. Ta se nově vyšplhala na 570 
žáků v ZŠ. Dle demografické studie 
vytvořené v únoru 2021 by tato ka-
pacita neměla být již potřeba navy-
šovat. Hlavním důvodem vyššího 

počtu žáků je dostavba v Buštěhradě 
a spádových obcích a přijetí ukrajin-
ských dětí z rodin postižených vál-
kou. Jsme moc rádi, že jsme dokázali 
vyhovět všem českým dětem a při-
jali je do školy. Z ukrajinských dětí 
jsme dokázali přijmout bohužel jen 
polovinu, protože je kapacita již na-
plněna. Ve spolupráci s pověřenky-
ní pro tyto záležitosti paní Mocovou 
usilujeme o umístění zbývajících dě-
tí v okolních školách. 

Kdo má děti v naší škole, jistě si 
nemohl nevšimnout, že v mnoha tří-
dách a předmětech se objevují no-
vě dva pedagogové. Tuto možnost 
jsme získali díky novému financo-
vání škol. Již nedostáváme peníze 
na počet dětí, nýbrž nám na zákla-
dě počtu žáků a tříd vyjde tzv. PH 
max (počet hodin maximálně). Ten 
určuje, kolik hodin můžeme ve škole 
učit celkem. Vzhledem k nedostat-
ku místností nemůžeme třídy dě-
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Amfiteátr u ZŠ, foto Monika Žitníková

lit na menší skupinky ve větší míře 
a z toho důvodu využíváme mož-
nosti dvou pedagogů ve třídě. Od 
tohoto opatření si slibujeme, že se 
pedagogové společnou prací budou 
ve své profesi rychleji posouvat, bu-
dou se vzájemně inspirovat a reflek-
tovat a větší počet učitelů též po-
skytne větší prostor a více času pro 
individualizaci a diferenciaci výu-
ky. Tandemy se objevují převážně 
ve stěžejních předmětech a v těles-
né výchově. Další variantou je výuka 
v tandemu metodou CLIL. Metodic-
ký portál Národního pedagogického 
institutu uvádí: „CLIL nabízí vhod-
né spojení výuky odborného před-
mětu (např. výtvarné výchovy nebo 
matematiky) a cizího jazyka. Zave-
dení CLILu na školách nezname-
ná zrušení hodin cizího jazyka ani 
okamžitou změnu jazyka ve výuce 
odborných předmětů. V oblasti ci-
zího jazyka CLIL rozšiřuje a dopl-
ňuje tradiční výuku o prvek oprav-
dové komunikace a využití jazyka. 
Ve výuce odborného předmětu mů-
že přinést nové, názornější postupy 
a metody výuky, a když učitel vyu-
žívá např. materiály vytvořené kole-
gy v zahraničí nebo převzaté ze za-
hraničních učebnic, výuka získává 
multikulturní rozměr.“ 

Abychom podpořili rozvoj a vý-
uku čtenářské gramotnosti jakožto 
klíčové kompetence pro život, zři-
zujeme v naší škole školní knihov-
nu. V ní si budou moct knižní tituly 
v dohledné době půjčovat jak peda-
gogové pro výuku, tak žáci pro do-
mácí čtení a studium. 

Dovolte, abych podotkl závěrem, 
že si naše škola dobře uvědomuje 
ekonomické a energetické důsledky 
rusko-ukrajinského konfliktu a že 

nás všechny pravděpodobně čeká 
doslova tuhá zima. Proto usilujeme 
o snížení nákladů spojených s uče-
ním našich dětí v naší škole. Věříme, 
že i tuto krizi, stejně jako tu covido-
vou, společně překonáme a školní 
rok 2022/23 bude pro všechny šťast-
ný a úspěšný.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za kolektiv ZŠ Buštěhrad 
Václav Barták (ředitel školy)

M U Z E J N Í  O K É N KO

dUkla mezi mrakOdrapY

V tomto čísle bych ráda před-
stavila knižní prvotinu Oty Pavla 
– knihu Dukla mezi mrakodra-
py. Vyšla v  únoru 1964, Ota ji 
však začal psát již nejméně 2 ro-
ky předtím… 

Ota byl známý tím, že psal po-
malu, často se k napsanému vracel, 
opravoval a vylepšoval. A také se 
ví, že než se pustil do psaní jednot-
livých sportovních příběhů, chtěl 

své hrdiny poznat co nejlépe, sdí-
let s nimi radosti i starosti, trénink 
i odpočinek. Se sportovci trénoval, 
a podnikal i nebezpečné a fyzicky 
náročné akce – běhal s Emilem Zá-
topkem, létal ve větroni s Jarosla-
vem Kumpoštem a trénoval i s fot-
balovým družstvem Dukly. Jezdil 
s nimi na soustředění, sledoval je-
jich pravidelné tréninky, znal jed-
notlivé hráče i jejich rodiny. Pro-
to byl také vybrán, aby v srpnu 
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1962 jako novinář dokumentoval 
průběh zápasů Dukly v Americ-
kém poháru (International Soccer  
League), ve kterém družstvo, mož-
ná trochu překvapivě, zvítězilo. 
Umíte si představit lepší závěr ro-
zepsané knihy? Kniha vyšla v úno-
ru 1964, na Václavském náměstí se 
na ni stály nekonečné fronty a Ota 
Pavel se stal slavným, jeho spisova-
telská kariéra právě začala. Je para-
doxní, že se z této výjimečné chví-
le nemohl příliš radovat, neboť se 
u něj v té době projevila nevyléči-
telná duševní choroba s velmi ne-
jistou prognózou. Ale to už je na 
jiné vyprávění.

Mezi vystavenými exponáty 
v muzeu si můžete prohlédnout 
první výtisk Dukly mezi mrakodra-
py (1. vyd., Praha: Naše vojsko, 
1964), ve které je rukou dopsáno 
„První KNIHA v životě. První VÝ-
TISK“, kterou muzeu daroval syn 
spisovatele Petr Pavel. Obdivovat 
můžete i fotbalový míč, který Ota 
dostal od hráčů vítězného družstva 
Dukly, na němž jsou však již jejich 
podpisy těžko čitelné. A nechybí 
ani fotografie fronty dychtivých 
čtenářů čekajících před vydavatel-
stvím Naše vojsko na svůj úlovek.

První vydání knihy bylo v podsta-
tě ihned rozebráno, proto byla kniha 
vydána ještě v tom samém roce po-
druhé (2. vyd., Praha: Naše vojsko, 
1964). O tom, že vítězství Dukly by-
lo i později stále živé, svědčí rovněž 
fakt, že kniha vyšla ještě za Otova 
života potřetí (3. vyd., Praha: Mla-
dá fronta, 1970) a ani později obdiv 
k výrazným výkonům našich spor-
tovců neutuchal – další dvě vydání 
byla součástí sebraných spisů spiso-
vatelky a nakladatelky Slávky Ko-

pecké (4. vyd., Praha: HAK, 2002;  
5. vyd., Praha: Slávka Kopecká, 2004) 
a po 50 letech se v roce 2014 dokonce 
kniha dočkala reprintu vydání z roku 
1964 (6. vyd., Praha: Beletris, 2014). 

Těšíme se na vaši návštěvu mu-
zea. V říjnu je otevřeno každý ví-
kend od 10 do 17 hod., v listopadu 
již jen do 16 hod., od prosince až do 
konce února je muzeum uzavřené. 

Za spolek Buštěhrad sobě
 Ivona Kasalická

Dukelské zátiší – první výtisk 1. vydání knihy, 3. vydání z roku 1970, fotbalový míč – dar  
Otovi od hráčů Dukly, novinový výstřižek („Přidáváme se k četným otázkám čtenářů – kdy  
vyjde Dukla mezi mrakodrapy?…“ , In: Čs. voják, 8. 6. 1963, s. 17) a fotografie čekajících čtenářů  
na Václavském náměstí 20. 2. 1964. Foto Monika Žitníková

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA

rYBářskÉ lÉtO 2022
Když se řekne rybář, většina lidí 

si představí „tichého blázna“, který 
sedí u vody a zadumaně kouká na 
vodu. U této činnosti tráví dlouhé 
hodiny a je velmi alergický na jaký-
koliv pokus o kontakt a hluk. V tom-
to směru jsou buštěhradští rybáři 
výjimkou, protože se stali nedílnou 
součástí kulturního života v Buště-
hradě tím, že organizují různé akce 
pro veřejnost. Tento článek má obča-
ny Buštěhradu informovat o akcích 

Buštěhradského rybářského spolku 
v létě letošního roku.

Rybářský dětský den
Rybáři každoročně pořádají při pří-
ležitosti Mezinárodního dětského 
dne „Rybářský dětský den“. Letos 
se tato akce konala sobotu 4. června 
u spodního rybníka „Na Babkách“. 
Buštěhradský zpravodaj této akci vě-
noval samostatný článek publikova-
ný v BZ 7-8/22.

Klára C.
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11. června

5C. ZŠ

5C. ZŠ

Veřejné chytání
Tato akce je organizovaná na spod-
ním rybníku a koná se každý měsíc 
od dubna do října, a to každou prv-
ní sobotu v měsíci v době 8:00–12:00 
h. Poslední letošní veřejné chytání se 
bude konat 1. října.

Zájem veřejnosti o tyto akce je 
různá. Letos byla největší účast 15 
osob, nejmenší jeden rybář. Nejčas-
těji se zúčastňují rodiny s dětmi. Ta-
tínkové chytají, maminky se starají 
o občerstvení, děti spokojeně dovádí 
a doslova se mazlí s ulovenými ryba-
mi. Letošní rok se od těch minulých 
liší tím, že byla menší účast a kromě 
rodin s dětmi se zúčastnili i jednot-
livci, jejichž počet roste. Jedná se ze-
jména o bývalé rybáře, kteří tento ko-
níček „pověsili na hřebík“.

Jaká jsou pravidla pro účast?
Zúčastnit se může kdokoliv, tedy 
i osoby (to je hrozné slovo), které ne-
mají rybářský lístek a nejsou členy 
Rybářského spolku Buštěhrad a je 
úplně jedno, kde mají trvalé bydliš-
tě. Druhou podmínkou je mít vlast-
ní „vercajk“ čili vybavení (prut s na-
vijákem, krmení, atd.). Kromě prutu 
s navijákem, musí mít pean pro šetr-

né odstranění háčku a podběrák. Vel-
mi důležité je pravidlo, že lov se řídí 
pravidlem „chyť a pusť, to znamená, 
že se chycené ryby vracejí vodě.

Školní den s rybáři
Tato akce se uskutečnila ve čtvrtek 
23. června dopoledne. Ke spodnímu 
rybníku přišli žáci zdejší základní 
školy, aby byli seznámeni s tím, jak 
se chytají ryby. Instruktáž tentokrát 
neprováděli dospělí členové rybářské-
ho spolku, ale žáci zdejší školy v čele 

s Kájou Kratinou, Viktorem Kluibe-
rem a Adamem Kiliášem, kteří akci 
vedli jako profesionální lektoři ry-
bářské školy, a to jak po praktické 
tak teoretické stránce. Byl jsem vel-
mi příjemně překvapený nejen jejich 
zručností při chytání, ale i jejich teo-
retickými znalostmi, které předáva-
li ostatním. Akce byla velmi dobře 
ohodnocená žáky, učitelkami a od-
borným dozorem a je zde velmi re-
álná možnost, že se akce bude příš-
tí rok opakovat.
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Školní den

Den otců
Tato akce je opět organizovaná po-
několikáté, stává se tradicí a ne-
dílnou součástí kulturního života 
v Buštěhradě. Jedná se o několi-
kadenní akci konanou u spodní-
ho rybníka „Na babkách“. Letos se 
konala od pátku 24. června do ne-
děle 26. června. Akce začíná v pá-
tek odpoledne a končí v neděli rá-
no a zúčastnit se může kdokoliv. 
Je zajištěné občerstvení – nápoje 
alkoholické i nealkoholické. Vel-
mi důležité je jídlo, v nabídce by-
ly čerstvě ulovené ryby, grilované 
selátko a další dobroty připravené 
v udírně (uzené ryby, špekáčky, 
uzený sýr a specialita šéfkuchaře 
- uzený losos s medovo koprovou 
zálivkou). Další specialitou byl kot-
líkový guláš připravený místním 
kotlíkově gulášovým virtuosem 
Romanem Dědičem.

V pátek odpoledne začíná pří-
prava (montáž stánku s očerstve-
ním, příprava udírny, atd.) tak, aby 
večer mohla akce začít. Sobota je 
den, kdy se odehrává „hlavní děj-
ství“ a neděle dopoledne je ve zna-
mení dojídání, dopíjení a vyklíze-
ní místa konání. Nejdůležitější je 
sobotní odpoledne, kdy se schá-
zí nejvíce účastníků a končí se po 
úplném fyzickém vyčerpání zú-
častněných – letos byla „noční pře-
stávka“ vyhlášená až po třetí ho-
dině ranní.

Počet účastníků je hodně závis-
lý na počasí, ale po loňském „me-
teorologickém fiasku“ byla letošní 
účast rekordní. Já jsem se na akci 
dostal až v neděli dopoledne a zjis-
til jsem, že na dojídání a dopíjení 
zbyly „žalostné zbytky“, což zna-
mená, že akce měla úspěch.

Ladislav Keller

Foto: Archiv třídy 5.C 
ZŠ Buštěhrad, 

Ladislav Keller, Jakub Cibuzar

Den otců

Den otců
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3. OdpOledne s izs
Na sobotu 27. 8. přichystali buš-

těhradští hasiči společně se spolkem 
Hasiči Buštěhrad z. s. již třetí odpo-
ledne s IZS. Z prostorových důvodů 
se akce tentokrát konala v areálu far-
mářských trhů, a účast přislíbilo 10 
zástupců různých složek Integrova-
ného záchranného systému.

Při chystání místa jsme od rá-
na s obavami sledovali meteoradar, 
a přesně v době začátku akce se přes 
Buštěhrad přehnala silná bouře. Na-
štěstí neměla dlouhé trvání. Po jejím 
odeznění mohly ukázky s drobným 
zpožděním začít. První – nepláno-
vanou – hasičskou akcí bylo vysu-
šení skákacího hradu pro děti, který 
se během bouře proměnil v nafuko-
vací bazén.

Začátek akce byl ve znamení ofi-
ciálního předání nového DA (tak-
to mezi hasiči označujeme doprav-
ní vůz) starostkou města Danielou 
Javorčekovou veliteli JSDH Buště- 
hrad Tomášovi Hofmanovi. Násle-
dovaly ukázky kynologů (ti předved-
li své čtyřnohé parťáky hned dva-
krát), působivá ukázka braškovských 
dětí, které předvedly hašení domu 
a ošetřování zraněné osoby včetně 
resuscitace, a nechyběla ani naučná 
ukázka špatného a správného ha-
šení hořícího oleje. Příslušníci Po-
licie České republiky zase ochotně 
předvedli všem zájemcům vybave-
ní hlídkového vozu, a zajímavé bylo 
zejména potěžkání zásahových ne-
průstřelných vest.

Během programu byli návštěvní-
ci akce svědky skutečného ostrého 
výjezdu, kdy byla zličínská jednot-
ka povolána k zásahu do Ústřední 
vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Bohužel, kvůli technické závadě 
na automobilové plošině jednotky 
HZS Slaný nemohlo být předvede-
no původně avizované slaňování ky-
nologa se psem a představení lezec-
ké skupiny ze stanice HZS Kladno, 
ale věříme, že příští rok na čtvrtém 

CAS, foto Kateřina Hofmanová

Malý hasič, foto JP Hasiči Braškov, foto Jaroslav Pergl

Hasiči Braškov, foto Jaroslav Pergl
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ročníku odpoledne s IZS tuto ukáz-
ku uvidíte.

Na závěr dne buštěhradští hasiči 
zaplavili pěnou s pomocí generáto-
ru Turbon (zapůjčili hasiči ze Zličí-
na – děkujeme) prostor před stánky, 
k ohromné radosti všech přítom-
ných dětí. 

A jelikož nám po pěnivé bitvě zů-
stalo ještě něco málo vody v cister-
ně, mohly si děti vyzkoušet i stříká-
ní opravdovou hasičskou proudnicí.

Děkujeme všem návštěvníkům, 
kteří se nedali odradit počáteční ne-
přízní počasí a v hojném počtu dora-
zili. Děkujeme majiteli areálu, všem 
stánkařům a také Hedvice Servu-
sové, že dětem zpestřila odpoledne 
svým stánkem s balónky.

Led

Starostka Daniela Javorčeková při předání DA, foto Jaroslav Pergl

Přehlídka hasičské techniky, foto Jaroslav Pergl

Bouřka potěšila zejména děti, 
foto Jaroslav Pergl

Psovodi, foto Jaroslav Pergl

Pěna, foto Kateřina Hofmanová
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Běh OtY pavla 2022

Když jsme na jaře začali plánovat 
běžeckou sportovní akci, bylo na-
ším záměrem především spojit lidi, 
které, podobně jako nás, baví sport 
a běhání zvlášť. Chtěli jsme udě-
lat nejen sportovní, ale i společen-
skou událost, při které by nadšen-
ci do sportu společně sdíleli radost 
z pohybu a poměřili si síly v nejlep-
ším duchu fair play. Přáli jsme si, 
aby vznikla tradice pohodové ak-
ce, kde spíš než o vítězství za kaž-
dou cenu jde o to zkusit překonat 
sám sebe, mít možnost posunout 
hranice, zdolat výzvu. A to vše ve 
společnosti přátel a lidí, kteří to cí-
tí podobně. Nyní, po skončení ak-
ce, musíme s uspokojením, i jistým 
ulehčením, říct, že se se naše oče-
kávání více než naplnila.

Přípravy nebyly zcela jednodu-
ché a už samotná organizace by-
la pro nás výzva. Chtěli jsme, aby 
bylo vše pro účastníky perfektní, 
což obnášelo spoustu práce, vybě-
hávání povolení, přípravy grafiky, 
webu, cen atd. atd. V tom skvěle 
zafungovala místní komunita, kde 
se našlo spoustu lidí, kteří nás pod-
pořili, poradili, nasměrovali a byli 
ochotní nám v našem úsilí pomo-
ci. Za všechny budu jmenovat ultra-
maratonce Milana Šumného, který 
nad během převzal odbornou zášti-
tu a dal nám cenné rady a podněty. 
Naštěstí se vše podařilo včas stih-
nout (i když klasicky až na poslední 

chvíli) a ohlasy účastníků na orga-
nizaci byly, až na drobné výhrady, 
veskrze pozitivní. Každopádně jsme 
se v mnoha ohledech poučili a pro 
příští roky máme spoustu nápadů 
a podnětů na zlepšení.

V samotný den závodu nám po-
časí moc nepřálo. Zima a zamrače-
ná obloha s vyhlídkou deště předpo-
vídaného právě na čas startu mnoho 
optimismu nedodalo. Proto jsme 
byli mile překvapení, když se začali 
na start scházet další a další účast-
níci, a to nejen z Buštěhradu, ale 
i z mnohem širšího okolí. Místy se 
u registrace i tvořily fronty. Každo-

Starostka Daniela Javorčeková odpískává start, foto Monika Žitníková

Sokol Buštěhrad pomáhá při organizaci závodu a zároveň slaví 160 let výročí, foto Monika Žitníková
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pádně bylo cítit ve vzduchu nadše-
ní, zápal a předzávodní vzrušení. 
Všichni byli i přes sychravé počasí 
v dobré náladě a nažhavení k vý-
konu. Atmosféru skvěle dotváře-
lo a celým dopolednem provázelo 
moderátorské duo Jakub a Miku-
láš Pláškovi a našlápnutý hudební 
podkres od Lil Grippie.

Pro závodníky byly připraveny tři 
závodní trasy – 5 km dlouhá trasa pro 
méně zkušené, 13 km pro trénovaněj-
ší či troufalejší a 1500 metrů dlouhá 
trasa pro děti kolem školy. Původně 
plánovaný půlmaratón přes Budeč byl 
z organizačních důvodů zrušen. Déšť 
naštěstí chvíli počkal, takže většina 
závodníků ani nezmokla a těm, co 
zmokli, to vůbec nevadilo, jelikož je 
bohatě hřál adrenalin z běhu.

V cíli bylo vidět jen samé roze-
smáté a šťastné tváře. Šťastné buď 

úlevou, že to mají konečně za sebou, 
anebo z čiré radosti z pohybu (endor-
finy prostě fungují). Nechci, aby tyto 
řádky zněly příliš pateticky, ale když 
se podíváte na fotky ze závodu, uvi-
díte, o čem mluvím. A to je přesně 
ten důvod, proč jsme se do celé akce 
pouštěli, a je to pro nás největší od-
měna. Přesně takto jsme si Běh Oty 
Pavla představovali – menší poho-
dový závod s rodinou atmosférou, 
závod pro radost a pro společné po-
tkávání. Závod stejně pohodový ja-
ko knihy Oty Pavla.

Děkujeme všem odvážným běž-
cům a běžkyním, dětem i psům, že 

se odvážili postavit na startovní čá-
ru a zdolali naše hezké, i když ne 
zcela jednoduché trasy. Ještě jednou 
tímto gratulujeme vítězům za skvělé 
časy a abychom dostáli informační 
hodnotě článku, uvádíme zde pře-
hled těch nejlepších. V základní tra-
se dlouhé 5 km na start postavilo 36 
běžců. Mezi ženami vyhrála Moni-
ka Matoušková (čas 24:30) a mezi 
muži Jiří Kačírek (18:28). Stříbrnou 
trasu dlouhou 13 km proběhlo cel-
kem 31 závodníků a na prvním mís-
tě mezi ženami byla Adéla Juklová 
(1:12:55) a první muž byl Zbyněk 
Malec (00:53:43). Dětského závodu 

Nadějný závodník skončil na 2. místě  
v dětské trase, foto Monika Žitníková

Vítězové dětské trasy, foto Monika Žitníková Vítězové základní trasy, foto Monika Žitníková

Doběh závodníků stříbrné  trasy, foto Monika Žitníková
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se bohužel letos zúčastnilo málo dětí. 
Věříme, že příští rok už to bude lep-
ší. První mezi chlapci byl Mirek Ve-
selý (8:10) a jediná dívka Kristýnka 
Pokorná (8:41). Jména ostatních ví-
tězů a výsledkové listiny najdete na 
našem webu behotypavla.cz.

V cíli na všechny čekala, kromě 
dobrého pocitu a občerstvení, pa-
máteční účastnická medaile. Vítě-
zové obdrželi originální designo-
vou cenu s vygravírovaným logem 
akce a věcné ceny od našich spon-
zorů – vynikající francouzská vína 
od OuiNon – Ztracen ve víně (oui-
non.cz), prémiové doplňky stravy 
pro sportovce od Sportcode (sport-
code.cz), vouchery do restaurace Ak-
toffka (aktoffka.cz), či volné vstupy 
do Zooparku Zájezd pro děti. Spe-
ciální cena za výhru v prázdninové 
výzvě o stanovení traťového rekor-
du věnoval Hyundai Štěpánek Au-
to a bylo jí zapůjčení elektromobilu 
Hyundai na celý víkend. Tu získal 
Jiří Tůma.

Pro děti byl připraven dětský kou-
tek od rodinného centra Buštěhrad-
ský Pelíšek, kde si mohly zachytat 
umělé rybičky a tvořivě si pohrát. 
Pro děti jsme také spolu se Soko-
lem Buštěhrad připravili Běh Otíč-
ka Pavlíčka určený i těm nejmen-
ším. Děti měly za úkol oběhnout 
rybník, po cestě splnit jednoduché 
úkoly a projít překážkovou dráhou. 
Za odměnu pak dostaly účastnickou 
medaili a sladkou odměnu. Navíc 
se symbolicky zapojily do oslav vý-
ročí 160 let založení Sokola nalepe-
ním vysloužené sokolské samolep-
ky na výroční desku. Jelikož kvůli 
počasí nepřišlo tolik dětí, jak jsme 
plánovali a měli pro ně připravené 
odměny, mohou děti získat medaili 
i samolepku v rámci aktivit Sokola 
i v průběhu podzimu.

Pro ty, kteří se raději pohybuji vol-
nějším tempem a rádi se dozvídají 
nové věci, byla také připravena pěší 
trasa Stezkou historií Buštěhradu, 

o kterou se postaral spolek Buště- 
hrad sobě. Stezka letos slaví 20le-
té výročí a při této příležitosti Buš-
těhrad sobě připravil speciální hru 
s vědomostními úkoly a tajenkou. 
Každý účastník dostal mapku s úko-
ly a po projití zastávkami v historic-
ké části Buštěhradu získal odpověď 
na tajenku. Za ni pak dostal účast-
nickou medaili a děti sladké odmě-
ny. Pokud jste neměli a čas a chtěli 
byste si tuto hru také projít, můžete 
tak učinit kdykoliv průběhu podzi-
mu. Mapu s úkoly získáte v Muzeu 
Oty Pavla, kde na vás po jejím spl-
nění také čeká účastnická medaile.

Vzhledem k tomu, že mnoha lidem 
bylo líto, že se z různých důvodů ne-
mohli letos Běhu Oty Pavla zúčast-
nit a nemohli tak získat účastnickou 
medaili, rozhodli jsme se nabídnout 
možnost individuálního závodu. Pro-
běhněte si podle svých časových 
možností jakoukoliv z tras podle 
mapek na našem webu behotypavla.
cz (základní, stříbrnou trasu, cyk-
lotrasu) a za odměnu za to v Info-
centru Buštěhrad dostanete letošní 
účastnickou medaili. Stačí ukázat jen 
záznam trasy z libovolné sportovní 
aplikace na chytrém telefonu.

Nakonec musíme poděkovat všem, 
kdo s organizací a přípravou pomáha-
li. Ukázalo se, že komunita lidí, kteří 
rádi pomohou, v Buštěhradě skvěle 

funguje. Našlo se spoustu ochotných 
lidí, kteří přiložili ruku k dílu. Všich-
ni mají náš veliký dík a velice si toho 
vážíme. Seznam by byl velmi dlouhý 
a neradi bychom zde na někoho za-
pomněli Seznam všech lidí, kterým 
patří náš neskonalý dík, najdete na 
našem webu. Nicméně speciálně mu-
síme poděkovat Honzovi Zelenkovi 
za tisk a přípravu všech materiálů, 
Michalovi Fialovi za tradičně skvě-
lou grafiku a návrh krásné originál-
ní ceny a hasičům Buštěhrad za per-
fektní zajištění tratě. Díky nim jsme 
se na trati cítili naprosto bezpečně.

Množství pozitivních ohlasů na 
Běh Oty Pavla nám dává energii 
a motivaci k tomu, abychom v této 
tradici pokračovali. Budeme se te-
dy na všechny těšit za rok při dalším 
ročníku Běhu Oty Pavla!

Za pořadatele
Jiří Žitník

Akci pořádal Sportovní výbor 
města Buštěhrad (předseda Milan 
Mudra) spolu s Divadlem KiX, Soko-
lem Buštěhrad, spolkem Buštěhrad 
sobě, Základní školou Buštěhrad, 
RC Pelíšek, SK Buštěhrad a dobro-
volníky z řad občanů. Akce se konala 
pod záštitou starostky Buštěhradu, 
Ing. Daniely Javorčekové, a odbor-
nou záštitu převzal ultramaratonec 
Milan Šumný – 3. místo ve Sparta-
thlonu 2021 (246 km).

 Dětští účastníci závodu, foto Monika Žitníková
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Buštěhradské kadeřnictví, rok neznámý, foto archiv JP

ST R O J  Č A S U

  Z archivu kronikáře Jaroslava Pergla pochází tato fotografie z buštěhradského kadeřnictví. Podle počtu za-
městnanců je vidět, že buštěhradští občané o své kadeře pečlivě dbali. Fotografie není datována, a rovněž místo 
podniku je nám neznámé – poradí některý z čtenářů?

Za identifikaci členů pěveckého 
sboru z minulého čísla BZ 9/2022 
děkujeme Marii Horové:

Horní řada zleva: Jiljí Teringer, 
Antonín Maurer, Antonín Mikšovic, 
Marie Mikšovicová, Anna Šromová, 
Karel Fürst, Eda Novák, Karel Hora.

Spodní řada zleva: Františka 
Korecká, Karel Veselý, Ladislava 
Pokorná, Alžběta Hlinková, Vě-
ra Teringerová, Marie Mrázková, 
Věra Dočekalová, Anna Fürstová, 
Jiřina Procházková, Marie Buko-
vá, Marie Horová, za ní schovaná  
A. Procházková, Karel Vacek.

Led, JP
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jak se rOdil BigBít v BUštěhradě

Ve čtvrtém čísle letošního BZ při-
šel s myšlenkou „Vzpomínat je zno-
vu žít“ buštěhradský rodák Zdeněk 
Fous. Jeho jméno probudilo vzpo-
mínky na společné mládí s muzi-
kou v Mírovi Duškovi, který inici-
oval vzpomínání za pomoci dalších 
zúčastněných. Když také zavzpomí-
nal na to, jak zde jako kluci začína-
li s bigbítem, přidali se další. Míra 
Dušek oslovil Frantu Rysa a vznik-
lo vzpomínání na pokračování. Ti-
to kluci, dnes v důchodovém věku, 
věří, že se přidají další a střípky se 
složí v mozaiku, která pomalu zapl-
ní mezery v paměti města zůstávající 
s odcházejícími pamětníky.

Na podzim roku 1962 oslovil, 
tehdy ještě trumpetista, Tonda Ka-
dlec (ročník 1945) kamarády ze ško-
ly Karla Jedličku (1946) a Zděndu 
Fouse (1946), že by pod dojmem teh-
dy už známé kapely Mefisto mohli 
začít s bigbítem. Z magnetofonu Ol-
dy Hoffmanna (1945) odposlouchá-
vali nahrávky skupin The Shadows,  
Beatles a sólistů Cliffa Richardse ne-
bo Elvise Presleyho. To byl začátek 
nové kapely: K. Jedlička – sólová ky-
tara, Z. Fous – basová kytara, přibra-
li Frantu Rysa (1946) – doprovodná 
kytara. Tonda Kadlec se neuvěřitel-
ně rychle přeškolil z trubky na sa-
xofon. Schopného bubeníka objevili 
na koncertě v Lidicích. Byl sice mla-

dík, ale byl z Buštěhradu. Tak mu 
„hodili lano“ a Míra Dušek (1949) 
s nimi začal zkoušet v tehdejší klu-
bovně ČSM Na vinohradě. Tonda 
přišel s tím, že by si měli říkat Černá 
kočka, neboli Chat Noir. Angličtina 
tenkrát byla v kurzu, takže už první 
veřejné vystoupení (jako vložka) při 
MDŽ v r. 1963 v místním kině or-
ganizované osvětovou besedou pod 
vedením Karla Veselého předvedla 
skupina The Black Cats. Úspěch byl 
nečekaný. Posluchačky bouřily tak, 
že se muzikanti ani neslyšeli. Bylo 
nutné doplnit technické vybavení. 
Reprobedny si vyráběli sami v díl-
ně doma u Fousů. Také byl nutný 

zpěvák. Přidal se Boris (Bobo) Nau-
movič (1945), který ovládal i piano. 
Přínosem pro kapelu bylo rovněž 
to, že paní Naumovičová byla ředi-
telkou zdejší hudební školy a umož-
nila souboru zkoušet v kultivovaněj-
ších prostorách školy v zámku. The 
Black Cats měla několik úspěšných 
veřejných vystoupení v Buštěhradě, 
i při tanečních kurzech v lidickém 
kulturním domě. Její činnost v pod-
statě ukončila tehdy povinná vojen-
ská služba. Ročník 1945 narukoval 
a zbytek se přejmenoval na Atlantic. 
To ale až příště.

JP

V Z P O M Í N K Y  PA M Ě T N Í KŮ

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Bigbítová kapela Chat Noir, květen 1964, foto Karel Veselý

tiskOvá zpráva: výstava „mami, já neChCi válkU!“
V pondělí 5. září 2022 byla ver-

nisáží v Památníku Lidice zaháje-
na nová výstava „Mami, já nechci 
válku“. Polsko-ukrajinský projekt 
spojuje minulost a současnost a vy-

práví o hrůzách války dětskýma 
očima. Výstava vznikla díky spo-
lupráci polského Státního archi-
vu, Ministerstva zahraničních vě-
cí Polské republiky a ukrajinského 
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projektu Mom, I See War.
Vernisáž se konala za účasti zá-

stupkyně Velvyslanectví Ukrajiny 
Teťjany Okopné, zástupce Velvysla-
nectví Polské republiky Pawła Pi-
otrowskeho, ředitele Polského in-
stitutu Macieje Ruczaje, ředitelky 
maďarského institutu Liszta Hajna-
ly Kassaii, argentinského velvyslan-
ce Roberta Alejandra Salafii, starost-
ky obce Lidice Veroniky Kellerové, 
zástupce Ústavu pro studium tota-
litních režimů Prokopa Tomka, li-
dického dítěte Pavla Horešovského 
a dalších hostů a veřejnosti. Během 
vernisáže vystoupily ukrajinské dě-
ti z pražského Komunitního centra 
Kroky dobra s písničkou „Není to 
tvoje válka“ od ukrajinské kapely 
Okean Elzy. Přítomní také položili 
květinové dary k lidickému Pomní-
ku dětským obětem válek.

Výstava se snaží ukázat, že válka 
vypadá v dětských očích vždy stej-
ně. Bez ohledu na místo a čas je vál-
ka velké zlo a dítě je v ní vždy obětí. 
Podobnost mezi historickými a sou-
časnými díly je nápadná. Děti kreslí 
tanky, letadla shazující bomby, po-
žáry a výbuchy. Kreslí raněné a mrt-
vé, zničené domy, hroby. Kreslí sebe 
a své rodiny, kreslí evakuaci a útěk. 
Ale také vyjadřují naději a zachy-
cují své sny o budoucnosti. Scéná-
ře jednotlivých válek jsou si velmi 
podobné. Mění se čas, mění se mís-
to, mění se dětští svědci, ale válka je 
stále stejná.

Vybrané kresby ve formě putovní 
výstavy jsou nyní – v návaznosti na 
83. výročí začátku 2. světové války 
– prezentovány v několika desítkách 
zemí světa. Česká prezentace výsta-
vy v Památníku Lidice, místě spja-
tém s utrpením dětí během války, 
potrvá do konce října 2022.

Kamila Varaďová, 
vedoucí vzdělávacího oddělení 
Památníku Lidice, p.o. MK ČR
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RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

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

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

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


