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NOVÉ ZASTUPITELSTVO
SPORTUJÍCÍ BUŠTĚHRAD
AKCE BUŠTĚHRADSKÉHO FÓRA

S LO V O S TA R O S T K Y
Milí Buštěhraďáci,
komunální volby máme za sebou
a potvrdilo se velmi podobné složení zastupitelstva jako v období
minulém. Ráda bych poděkovala nejen těm, kteří v komunálních
volbách volili nezávislé sdružení
SPOLEČNĚ, ale všem, kteří přišli k volbám. Velmi mě potěšilo,
že i když spousta lidí moji práci
kritizuje, přesto jsem nakonec od
Vás obdržela druhý nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů. Děkuji, že mi většina z Vás důvěřuje
a že jste mi umožnili, abych mohla
příští čtyři roky pokračovat v práci starostky, která mě pořád ještě
baví a považuji ji za smysluplnou.
A doufám, že Vám udělám radost
zprávou, že kolega Jakub Plášek,
který měl hlasů úplně nejvíc, byl na
ustavujícím zasedání zvolen místostarostou a na tuto práci si udělá čas.
Domnívám se, že volby v obci by
měly být pro obyvatele těmi nejdůležitějšími volbami, vždyť v nich
mohou přímo ovlivnit směřování
své obce. Je proto škoda, že účast
bývá relativně nízká (u nás to bylo 42,44 %, což je mírně pod celostátním průměrem). Někteří mož-

ná nejdou k volbám proto, že jsou
s místní správou spokojeni a mají dojem, že se o ni tedy nemusejí starat. A někteří nevolí naopak
proto, že si mezi volebními uskupeními nevybrali. Zde bych opět napsala to, co v této souvislosti často
opakuji – pokud někomu u voleb
chybí nějaká konkrétní strana, nic
mu nebrání ji v Buštěhradě založit. A pokud si nevybere z kandidujících, má možnost složit si
vlastní kandidátku a prosazovat
program, jaký považuje za důležitý. Nezávislé sdružení SPOLEČNĚ přesně takhle začínalo – dala
se dohromady skupina lidí, která
chtěla věci dělat jinak než tehdejší
vedení města. Jistěže je to spousta práce, od přípravy kandidátky
až po výkon mandátu zastupitele.
A pokud chce někdo dělat starostu, musí počítat s tím, že odejde ze
svého vlastního zaměstnání a bude muset ve svém životě udělat velké změny. Politika je totiž veřejná
služba a alespoň v Buštěhradě se
snažíme tuto definici naplňovat.
Také chci tímto poděkovat zastupitelům, kteří již v zastupitelské práci nebudou pokračovat, což
je Jiřina Kopsová, Pavel Vavruš-

ka a Karel Jelínek, i všem členům
výborů, a budu se těšit na spolupráci se (staro)novým zastupitelstvem. Nové zastupitele máme tři
a věřím, že vnesou do naší práce
čerstvý vítr a energii. Pokud jste
již nebyli na ustavujícím zasedání
19. 10., přijďte někdy na zasedání
se na nové zastupitele podívat. Níže se o všech dočtete více.
Vaše starostka
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Kdo

se stal zastupitelem pro období

2022–2026?

Bouchalka), a další jsou rozpracované do budoucna (obnova zámku,
sportovního areálu, Tyršovy a Kladenské ulice apod.). Za jejího vedení
město rovněž vyřešilo problém černé
skládky u haldy a plánované bioplynové stanice. Mnoho let je členkou
redakční rady Buštěhradského zpravodaje, a svého času i Buštěhradských listů. Celoživotním zájmem je
hudba a tanec – je členkou souboru
staré hudby Collegium 419. Příležitostně vystupuje i se Smíšeným pěveckým sborem města Buštěhrad.

Ing. Arch. Daniela Javorčeková
(48 let) – starostka,
v Buštěhradě žije již 20 let. Pochází
z Prahy, kde absolvovala FA ČVUT.
V letech 2001–2002 byla členkou Poradního sboru pražského primátora
J. Kasla pro architekturu, urbanismus a památkovou péči. Navštěvovala semináře „Školy obnovy
venkova“, které byly později zásadní inspirací v jejích aktivitách pro
Buštěhrad. Jejím oborem je obnova památek. V minulých letech se v
Buštěhradě podílela např. na záchraně a obnově zámku či na záchraně pivovaru před demolicí. V posledních dvou volebních obdobích
vykonávala funkci starostky města. V této pozici se zasloužila o výrazné oživení aktivit města v mnoha oblastech a o posílení městského
rozpočtu ve formě řady úspěšně získaných dotací. Od roku 2014 byla
pod jejím vedením zpracována a realizována celá řada projektů především ze stavební oblasti (přístavba
ZŠ a MŠ, cyklostezka do Lidic, oprava havarijních tarasů, obnova dožilé
infrastruktury města, zřízení Turistického informačního centra v zámku, výsadba nové zeleně v intravilánu i extravilánu města, vodovod
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Mgr. Jakub Plášek (50 let)
místostarosta,
vystudovaný sociální antropolog, již
patnáct let pracuje jako strategický
plánovač v české inovační a designové agentuře Cocoon, kde pomáhá
vytvářet a uvádět do života nové
nápady, služby a výrobky malých
českých i velkých světových firem.
V Buštěhradě žije od roku 2003 a jako zastupitel se v minulém volebním
období intenzivně zabýval např. tématem změny odpadového hospodářství města. Je předsedou redakční rady Buštěhradského zpravodaje a jako člen Divadla KiX se ta-

ké podílí na mnoha společenských
akcích, které se v našem městě odehrávají. Jeho dlouhodobou vizí je
Buštěhrad jako „venkoměsto“, jako
ideální místo pro život ve 21. století
– tedy město s fungující infrastrukturou, kde se lidé cítí bezpečně, město s kvalitními veřejnými prostory,
spoustou zeleně a v neposlední řadě bohatým společenským životem.
Vedle udržení nastavené strategie
rozvoje, tedy postupného vylepšování infrastruktury, posilování role zeleně uvnitř města i v jeho nejbližším okolí a ochrany jedinečného
genia loci – to vše s pomocí chytrého kombinování omezených příjmů
a dostupných dotací – by chtěl zjednodušit přístup k informacím, které
se týkají Buštěhradu, stejně jako zintenzivnit vliv a podílení se buštěhradských obyvatel na vedení a chodu města.

Jan Mrkvička (44 let) – předseda Výboru pro životní prostředí,
žije s rodinou v Buštěhradě 15 let. Je
ředitelem zahraniční sekce Člověka
v tísni. Rok pracoval v Afghánistánu a na Srí Lance, v současné době
místa zasažená katastrofami navštěvuje krátkodobě. Všude na světě jde
ČÍSLO 11

podle něj o totéž. Aby lidé mohli žít
v bezpečí, důstojně a svobodně, aby
měli přístup ke vzdělání, zdravotní
a sociální péči a aby věci veřejné byly spravovány transparentně a hospodárně. Od roku 2014 je zastupitelem, vedl Výbor pro životní prostředí
a je členem Školské rady. Jeho prioritou je právě přívětivé prostředí pro
život. Proto ho těší, že se město postupně daří zkrášlovat, že je kam se
jít projít, že jsme vysadili stovky stromů. Město i krajina kolem by měly
být průchozí měly by lákat lidi ven.
To ale nestačí. Důležité je připravit
Buštěhrad na budoucnost. Lépe hospodařit s vodou, bojovat proti nákladní dopravě a necitlivým stavbám, ať
už se jedná o obchvat nebo nová odstavná parkoviště, a pokračovat ve vysazování zeleně, která město ochlazuje a zadržuje v krajině vodu.

Dušan Macoun (45 let) – nový zastupitel a předseda nově založeného
Bezpečnostního a dopravního výboru, žije 15 let v buštěhradské čtvrti
„na Chmelnici“. Absolvoval Střední
průmyslovou školu strojní Letov Letňany. Pracuje již dvacátým rokem
jako mobilní technik pojišťovny. Jeho koníčky jsou karavaning, historická vozidla, cestování, lyže, kolo. Do
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povědomí Buštěhradských se především zapsal jako zakladatel FB stránek Město Buštěhrad – unofficial,
které již nyní mají 2,5 tisíce členů
a probíhají zde horké diskuse o významných i bezvýznamných událostech v životě města. Za důležitá
témata pro město považuje rovnost
odpadového hospodářství a také bezpečnost provozu ve městě.

Eva Gallatová (48 let) – předsedkyně Kulturního výboru, v Buštěhradě žije s manželem a dvěma dětmi
již 21 let, patří mezi první obyvatele
Chmelnice. Studovala jazykové gymnázium v Brně a následně teologii na
International Baptist Theological Seminary v Praze (nedokončeno). Pracovala pro T-Mobile na odd. péče
o zákazníky, pro L´Oréal v obchodním oddělení. V ECOBATu (zpětný odběr a recyklace baterií) měla
na starost marketing, tedy osvětu,
přirozeně ji tak zajímá životní prostředí. Nyní pracuje jako pedagog
v soukromé základní škole Heuréka
(učí angličtinu a matematiku). V posledním volebním období byla zastupitelkou a předsedkyní Kulturního
výboru města. Jejími koníčky jsou
squash, zpěv a hudba v různých podobách, příležitostně cyklistika, tu-

ristika. Největším „koněm“ je však
Buštěhradský pěvecký sbor – Eva působí jako jeho sbormistryně od 2015.
V rámci této činnosti spolupracuje s dalšími institucemi a spolky ve
městě a okolí (ZUŠ, ZŠ, KiX, Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno);
je významnou osobností v buštěhradském kulturním životě. Také ráda podporuje neformální seznamování blízkých i vzdálených sousedů, ať
už při Sousedském grilování, v rámci setkání English Meetup Group či
zpívání v buštěhradském sboru. Spolu s mužem byli jedněmi z iniciátorů vybudování Sousedského parčíku
v Družstevní ulici.

Hana Hejná (39 let) – předsedkyně Výboru pro výstavbu, pochází
z Třebíče, v Buštěhradě bydlí 13 let.
Pracuje ve firmě DYNEX na oddělení administrativy ve funkci asistentka projektového manažera, kam nastoupila po rodičovské. V minulých
letech byla členkou výboru spolku
Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek, z.s, už od roku 2015 střídavě ve
funkci předsedkyně a místopředsedkyně. V posledním volebním období byla zastupitelkou a předsedkyní
Kontrolního výboru města. Aktivně organizuje dětské akce, kterých
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se osobně účastní se svými dvěma
dětmi Eliškou (10) a Edou (8). Díky působení v rodinném centru je
ve spojení s místními spolky (Sokol,
Junák, divadlo KiX, Věčně mladí
senioři), a samozřejmě i s městem
Buštěhrad. Věří, že ten, kdo nechce
být pasivní, si zde určitě najde místo a prostor k seberealizaci a dokáže udělat Buštěhrad lepší.

Jirka Blesk (61 let) – předseda
Sociálního a zdravotního výboru,
původem smíchovský rodák žije
v Buštěhradě již 20 let; po základní
škole absolvoval čtyřletý obor s maturitou – mechanik elektronických
zařízení, ale většinu života podnikal (OSVČ), například jako tesař,
pokrývač, klempíř, výškový specialista nebo osvětlovač u filmu; momentálně je invalidní důchodce, ale
pracuje na zkrácený úvazek jako
technický pracovník; už druhé volební období (od r. 2014) je zastupitelem města; původně se věnoval
práci v Kulturním výboru, finančním, SZV a městském časopise,
nyní vede výbory finanční a sociálně-zdravotní; spolu s manželkou
Helenkou je stále aktivní v oblasti
kulturních akcí a byl spoluzakladatelem divadelního spolku KiX;
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zajímá se o historii, architekturu
a sociální situaci na Kladensku a zároveň zůstává osobitým pozorovatelem a komentátorem dění ve městě; jeho snem je oživení původního
centra obce v okolí pivovaru a přirozené navázání hlubších kontaktů s novými obyvateli Buštěhradu.

vota v ní týká. Chtěla by, aby práce zastupitelstva a vedení naší obce
byla smysluplná, zaměřená prioritně na rozvoj města. Jednou z cest
k tomuto cíli je podle ní rozhodně naprostá transparentnost hospodaření a rozhodování občanské
samosprávy.

Mgr. Magda Kindlová (52) – předsedkyně Finančního výboru.
Po absolvování gymnázia v Kladně vystudovala PedF UK v Praze
v oboru matematika a základy techniky. Studium ukončila v roce 1994.
Poté učila na střední a vysoké škole. Magda je již od roku 2007 ředitelkou MENSA gymnázia, o. p. s.,
v Praze 6 – Řepích, což je jediné
gymnázium v ČR, které se věnuje mimořádně nadaným studentům. Její zkušenosti jsou přínosem
i pro město – věnuje se zde mimo
jiné oblasti školství. Je také členkou Školské rady. Magda je zastupitelkou již šesté volební období, ve
dvou minulých volebních obdobích
byla ve funkci místostarostky, a jakožto místní rodačka patří v zastupitelstvu ke „stálicím“. Buštěhraďáci ji znají i jako zpěvačku. Zajímá
ji vše, co se naší obce a zejména ži-

Milan Mudra (57) – předseda Sportovního výboru. V Buštěhradě s manželkou zakoupili dům v roce 1987, obě
jejich děti zde navštěvovaly základní
školu. O důvodech svého rozhodnutí kandidovat do městského zastupitelstva říká: „Od té doby, co zde žiji, se spousta věcí změnila, a další by
se změnit nejen mohly, ale spíše měly. Chtěl jsem, aby se z našeho města
stalo místo pro kulturu a sport s větším množství zeleně, místo, kde by
se mohli lidé scházet a společně trávit
příjemné chvíle. Minulé zastupitelstvo
nakročilo směrem, který si myslím, že
je správný a shoduje se s mou představou. Je rozpracována spousta projektů, které čekají na svou realizaci, a to
byl důvod proč jít do voleb i pro další
období 2022–2026.“ Milan je také známý buštěhradský rocker, stál u kolébky místního multižánrového festivalu
pod širým nebem Bushfest.
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Helena Doležalová, Mgr. et Mgr.
(43) – nová zastupitelka, předsedkyně Kontrolního výboru, ve funkci zastupitelky je poprvé. V Buštěhradě žije s rodinou od roku 2018.
Vystudovala Pedagogickou fakultu
v Českých Budějovicích, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, a dále na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
obory Školský management a Mana-

gement vzdělávání. Pracuje jako učitelka na 1. stupni v ZŠ Středokluky.
Mezi její záliby patří hudba a sport
všeho druhu. Je členkou Buštěhradského pěveckého sboru, nyní krátce
i předsedkyní tohoto spolku, vedoucí
oddílu Všestrannosti mladších dětí v TJ Sokol Buštěhrad a předsedkyní místního sdružení ODS v Buštěhradu. Vypomáhá kulturnímu
spolku Butzkow. Jako zastupitelka se
chce zasadit o to, aby byl Buštěhrad
klidným, čistým a bezpečným místem pro život všech obyvatelů města. Ráda by se podílela na zajištění
revitalizace vybraných lokalit obce, podpoře oblasti školství a řešení
podnětů občanů města Buštěhradu.
Jiří Schwarz (59) – nový zastupitel, narozen v Praze, vzdělání střední odborné v gastronomii. V Buštěhradě žije 9 let, ve funkci zastupitele
je poprvé. V minulém volebním období byl členem Výboru pro životní
prostředí. Celý profesní život pracuje v hotelovém segmentu na manažerských pozicích. Pracoval napří-

klad pro společnost Hilton v Praze,
Turecku, na Srí Lance a v Saúdské
Arábii v hotelu Intercontinental.
Nyní je zaměstnán v Praze v hotelu Lindner. Mezi jeho koníčky patří cestování, motorsport a lyžování.
DJ
foto Monika Žitníková

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
S běrné místo

města

Buštěhradu
Provozní doba:
Úterý: 14:30–16:30
Čtvrtek: 14:30–16:30
Sobota: 10:00–12:00
Neděle: 13:00–15:00
Občan přihlášený k trvalému pobytu v Buštěhradě může svůj odpad
odkládat ve sběrném místě po předložení známky (kartičky), kterou
obdrží společně se známkou na popelnice. Známka opravňuje držitele –
nepodnikající fyzickou osobu – k příležitostnému odkládání (v množství
přiměřeném produkci odpadu jedné
domácnosti v daném č.p.).
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Odpad v omezeném množství:
objemný komunální odpad (rozebraný, vytříděný)
cihly, beton, zeminu, kamení
(stavební materiál, vytříděný)
směsný komunální odpad
(vytříděný)

Odpad bez omezení:

nebezpečný odpad (akumuláto-

ry, barvy, rozpouštědla, kyseliny,
motorový olej a další)
biologický odpad rostlinného
původu (tráva, listí, větve...)
kuchyňské jedlé tuky a oleje
z domácností (kód odpadu 20 01 25
kovy
plasty
papír
sklo
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Na sběrném místě je možné ukládat ke zpětnému odběru bez omezení, tj. i bez
známky:

vysloužilé kompletní elektrospotřebiče (např. pračky, ledničky, sporáky, monitory, televize, zahradní sekačky, počítače, tiskárny,
drobné elektrospotřebiče atd.)
svítidla (lineární zářivky, úsporné zářivky atd.)
baterie

Na sběrné místo nepatří:

Pneumatiky, asfaltové produkty, azbest, eternit.
Mapu sběrných míst pneumatik
naleznete na:
www.eltma.cz/sberna-mista
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Lucie Dlouhá, MěÚ

A ktuální informace k

provozu hřbitova

Dovolujeme si návštěvníky hřbitova upozornit na změnu otevírací
doby. V období od října do března
bude hřbitov otevřen pro veřejnost
od 8.00 do 17.00 hod.
Na svátek Památky zesnulých –
Dušičky – 2. 11. 2022 včetně předcházející soboty a neděle bude otevírací doba od 7.00 do 20.00 hod.
Dodržujte, prosím, stanovenou otevírací dobu, ať nedojde k vašemu
uzamčení uvnitř hřbitova. Pokud se
stane, že budete na hřbitově uzamčeni po zavírací době, volejte tel.:
602 209 454 nebo 725 515 340. Připomínám, že správa hřbitova nezodpovídá za poškození, případně
odcizení náhrobků, obrub, výzdoby hrobů a osobních věcí ze hřbitova
a z aut zaparkovaných na parkovišti.
V období Památky zesnulých bude
zvýšená návštěvnost hřbitova, proto dbejte na své věci a nenechávej8

te cennosti v autě. Auto není trezor.
Zvýšenou kontrolu hřbitova v době
Památky zesnulých bude provádět
Policie ČR, služebna Kročehlavy.
V zimním období voda na hřbitově nepoteče. Zavírá se dle klimatických podmínek, zpravidla hned
po Památce zesnulých a opětovně
se pouští před Velikonocemi.
Vzhledem k tomu, že se neustále opakují dotazy ohledně uzavírání smluv na hrobová místa, uvádím
bližší informace k této problematice,
jak postupovat. Tento návod najdete
i na stránkách www.mestobustehrad.
cz/obcan/hřbitov
Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají v kanceláři správy hřbitovů na Městském úřadu Buštěhrad,
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, tel.
312 278 025, 725 515 340. Kancelář se
nachází v 2. patře vedle výtahu.

Nájem za hrob a hrobku se platí
ze skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na 0,5 m2.
1. Nájem hrobového místa – nový nájem
(urnové místo, klasické hrobové
místo, hrobka, kolumbární okno)
Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nový nájemce (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 15 let
2. Nájem hrobového místa – opakovaný nájem
Tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce
dopis, který ho vyzývá k uzavření
nové nájemní smlouvy a k úhradě
nájmu na další období. Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nájemce nebo osoba
ČÍSLO 11

jím pověřená (podmínky pověření
konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 15 let
Platbu za nájem lze provést v hotovosti i elektronicky.
3. Převod hrobového místa při
úmrtí nájemce
Převod nájmu při úmrtí nájemce
je bezplatný.
Potřebné doklady:
- občanský průkaz
- úmrtní list
- faktura o pohřbu nebo notářské
rozhodnutí

4. Převod hrobového místa z jednoho nájemce na druhého
Dostaví se obě strany s občanskými průkazy do kanceláře správy
hřbitovů na Městském úřadu Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,
tel. 312 278 025, 725 515 340. Kancelář se nachází v 2. patře vedle výtahu.
5. Ukončení nájmu hrobového
místa
- dostaví se nájemce nebo osoba
jím pověřená (podmínky pověření
konzultujte v kanceláři správy)

- pokud jsou v hrobě urny, je třeba objednat vyzvednutí v kanceláři
správy hřbitovů
- hrobové zařízení (pomníky, obruby, desky) odstraní nájemce na
vlastní náklady a hrobové místo předá vyklizené správci hřbitova
Děkuji a jsem s pozdravem
Jaroslava Hanáková
Holeyšovská, MěÚ
mobil: +420 725 515 340, e-mail:
hanakova@mestobustehrad.cz

Výzva – neparkujte na zeleni!
Vážení občané města Buštěhradu,
v minulých týdnech probíhala
a v některých částech města stále probíhá oprava chodníků a s ní
související úprava travnatých ploch.
Jedná se o finančně náročnou akci,
jejímž cílem je zlepšení prostředí
pro život místních obyvatel včetně
estetického uspořádání prostoru.
S tím souvisí samozřejmě snaha
o zachování a zlepšení stavu veřejné zeleně. Vzhledem k tomu, že
v ulici nejsou obrubníky, chybí zábrana proti vjíždění automobilů na
zelené pásy.
Při rekonstrukci byly vytvořeny zpevněné štěrkové plochy, které
mohou sloužit k odstavení automobilů, zároveň ale byly vyznačeny plochy, kam se vjíždět nesmí.
Prosíme, respektujte toto členění a nevjíždějte na veřejnou zeleň. Zničený trávník a parkování
na travnatých plochách je příkladem neúcty k lidské práci a přírodě. Trávník není parkoviště. Pokud se pruhy rozjezdí, nebo si do
nich lidé sami sypou štěrk, nelze
na nich provádět kvalitní údržbu,
stejně jako v případech, kdy na zeleni parkují auta.
V průběhu stavby byly plochy pro
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Hřebečská ulice, foto Lenka Táborská

zeleň již několikrát upraveny a během několika dní opět rozježděny. Uvědomte si, prosím, že všechny úpravy musí zas a znovu někdo
zaplatit. Jakkoli chápeme potřebu
parkovacích míst, je nutné si uvědomit, že město nemá žádnou povinnost vytvořit občanům parkovací místa na veřejných plochách,
ale zároveň má povinnosti se o tyto veřejné plochy starat.

V tuto chvíli je množství ploch
teprve ve fázi, kdy je povrch překryt zeminou a oset travním semenem, není tedy zde zapojený porost.
I tak platí, že se jedná o silniční zeleň, takže prosíme, na tyto plochy
nevjíždějte. Vjezd a stání automobilů je umožněn pouze na štěrkových plochách.
V této oblasti jsou chodníky i zelené pásy součástí místní komunikace, zeleň je tzv. silniční vegetací.
Podle § 27. odst.1, písm. r) zákona
č. 361/2000 Sb. řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci. Takové jednání je přestupkem proti
zákonu a bude řešeno v přestupkovém řízení. V případě přestupku proti poškozování silniční zeleně je možná výše pokuty do 2 500
Kč, v případě poškozování veřejné zeleně je možná výše pokuty až
50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se
situace s poškozováním zelených
pásů stále opakuje, nastavíme vhodné kontrolní mechanismy a budeme
vyžadovat dodržování výše uvedených pravidel. Jejich porušení bude
řešeno v přestupkovém řízení. Děkujeme, že toto budete respektovat.
Lenka Táborská, MěÚ
9
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AKTUALIT Y
Potravinová pomoc v Buštěhradě
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že výrazné zdražování dopadá na všechny skupiny
obyvatel, naše město vám opětovně
nabízí využít potravinovou pomoc.
Ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko, z.s., se kterou spolupracujeme již druhým rokem, máme
zajištěné dodávky potravinové pomoci pro občany Buštěhradu, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci. Díky poskytnuté potravinové pomoci mohou příjemci ušetřené finance použít na uhrazení jiných potřeb.
Pokud se domníváte, že by tato
pomoc pomohla i vám, neváhejte
nás kontaktovat.

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

Jsme s vámi, buďte s námi.
Jaroslava Hanáková
Holeyšovská, MěÚ

Ilustrační foto

KRONIKÁŘ PÍŠE
Tentokrát s potěšením, že se také
někdo ozval a zareagoval na jeho výzvu v článku o spolku velocipedistů
v Buštěhradě. Zareagovala paní Jitka se Zdeňkem Fousem, buštěhradským rodákem a pamětníkem, toho
času z Tuchlovic. Vzpomínky píše za
něj, protože mu jeho současný zdravotní stav psaní neumožňuje:
Dobrý den,
jak čtu Zdeňkovi Buštěhradské zpravodaje, tak si vzpomněl, že
v jednom jste se ptal na spolek cyklistů v Buštěhradě. Zdeňkův táta
v tomto spolku byl. Měl pěkné kolo
NSU s přehazovačkou. Také fotografoval, a tak nafotil na hřišti v Buštěhradě cyklisty. Byla to spíše akrobacie. Tyto fotky měli doma, ale při
stěhování do Lidic se ztratily. Zdeněk si vzpomíná, že jedno fotbalové hřiště (kde mohlo být cyklistické
cvičiště) stávalo v místě, kde je nyní domek Chmelíků. Za Zdeňkova
dětství v tom místě ještě nebyla zástavba. Později se vybudovalo nové
fotbalové hřiště, to současné.
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Zdeněk znal pana Havlíčka (zakladatele spolku cyklistů) i paní
Havlíčkovou a jejich dceru, která
byla profesionální vojačka. Několikrát u nich s tátou byl, táta jim dělal
nábytek. Havlíčkovi bydleli v Brandlově ulici – třetí domek vpravo (pod
Rosinou Malou). Bydleli tam v nájmu v dolejší části domku. Tento
domek patřil tenkrát učiteli Karlu
Dlouhému.
Na fotografiích si vzpomíná,
že byli k vidění cyklisté na jednokolkách, kde prováděli různé akrobatické prvky, např. stojku. Jako spolkové oblečení měli cyklisté
proužkovanou košili (červeno-modré proužky na bílé košili), kravatu
(asi vínově červenou), muži pumpky, ženy sukně. Neví, jestli k tomu patřila i pokrývka hlavy. Doma
máme už jen jednu fotografii pana
Františka Fouse ve spolkovém oblečení, jak vyjíždí s kolem ze svého
domku v Riegrově ulici.
Jezdili také na společné výlety na
kolech. Zdeněk vzpomíná, jak mu

táta vyprávěl, že jeli až do Hřenska. Tam také jeho táta pořídil další
fotky, již přenosným malým fotoaparátem. Bohužel je vše pryč. Měl
tehdy i staré fotografie Buštěhradu
ještě na skleněných negativech. Táta fotil na starý Kodak se stativem
a černou látkou přes hlavu. Fotky
byly prý „takové staromódní“. Třeba domácí zabijačka apod. A „tutově“ tam byly fotky ze starých Lidic,
kde jeho táta nějakou dobu provozoval truhlářství. Je možné, že fotografii cechů, kterou také máte, fotil
právě Zdeňkův táta na samospoušť
– proto stojí úplně na kraji skupiny.
Jako kronikář jsem vděčný, pokud se pamětníci ozvou a zaznamenají své střípky z historie města.
Dokud si ještě něco pamatují. Nám
jenom zbývá poslat poděkování do
Tuchlovic s přáním brzkého uzdravení Zdeňkovi Fousovi.
Za celou redakční radu
Buštěhradského zpravodaje
JP
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Z Š A M Š OT Y PAV L A
Život

na louce a

3.B

Dne 5. října navštívila 3.B Naučné středisko ekologické výchovy –
Čabárna, o.p.s. – kde absolvovala
ekologický výukový blok s tématem
„Život na louce“. Jednalo se o ekologicky a přírodovědně zaměřené
aktivity pro děti. Také jsme si hodně povídali a diskutovali. Dokonce
jsme louku poznávali pomocí našich

smyslů, a to přímo v praxi. Čichem
a chutí jsme rozeznávali druhy lučního kvítí. Sluchem jsme měli možnost poznávat různé druhy hmyzu. Ve skupinkách jsme si vyrobili
vlastní louky, které jsme si mohli
následně odnést. Budou krásně zdobit naši třídu. Program nás všechny okouzlil, příroda se nám uká-

zala a představila v mnoha vazbách
a souvislostech. Velice se nám líbil milý, vstřícný a ochotný přístup
přednášejících. Děkujeme za příjemně strávený den v obklopení přírodou. Těšíme se na další případnou
spolupráci.
Za třídu 3.B Tereza Tučková

3.B na Čabárně, foto Tereza Tučková

Nová informatika v ZŠ Oty Pavla Buštěhrad
Možná jste již zaznamenali, že
výuka informatiky na základních
školách prochází v současné době
rozsáhlou proměnou. Jako vyučující informatiky a vedoucí předmětové komise na ZŠ Buštěhrad bych
o této změně chtěla napsat pár slov
a přiblížit, co a jak se ve výuce od
září 2022 změnilo.
Doposud měly děti v rozvrhu zařazen předmět se zkratkou IKT, plným názvem Informační a komunikační technologie. Vyučován byl
v páté, šesté a deváté třídě jednu ho12

dinu týdně. Zaměřen byl především
na zvládnutí základů práce s počítačem a běžnými aplikacemi, jako je
MS Word, Excel nebo PowerPoint.
Protože role informačních technologií ve všech oblastech našich životů stále roste, je třeba posílit i roli
informatiky a využívání digitálních
technologií ve školní výuce. Nový
předmět nazvaný Informatika bude vyučován spojitě od 4. do 9. třídy vždy jednu hodinu týdně. I nyní
se v něm najde prostor na část témat z minulých let, výuka však bu-

de postavena především na rozvíjení
informatického myšlení a hlubšího
pochopení toho, jak to v digitálním
světě funguje. Některá témata budou přesunuta do neinformatických
předmětů, digitální gramotnost žáků by měla být rozvíjena všude, kde
je to možné a účelné. Ti by se tak
měli naučit bezpečnému, poučenému a kreativnímu využívání digitálních technologií při práci, učení, ve
volném čase i při zapojení do společenského života.
Přehled toho, co se děti v naČÍSLO 11

ší škole v jednotlivých letech v informatice naučí, je
přístupný jako součást nového Školního vzdělávacího programu, který si můžete stáhnout z webových
stránek školy.
Zastavme se stručně u pojmu informatické
myšlení. Je to způsob myšlení, který se zaměřuje na
popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních
řešení. Pokud si ho osvojíme, pomůže nám například systematicky posuzovat různá řešení problému
a vybírat nejvhodnější pro danou
situaci, rozdělit problém na menší a snáze řešitelné podproblémy,
vytvářet a zapisovat postupy (algoritmy), které vždy vedou k cíli, i když
je vykonává někdo jiný. Naučíme se
používat jazyky, kterými se domluvíme s počítači či roboty. Začneme
na jednoduchých úlohách, abychom
se postupně dostali k řešení komplexnějších problémů.
Při výuce nebude vyžadováno,
aby se žáci učili něco nazpaměť,
budou povzbuzováni k samostatnému uvažování, vymýšlení vlastních řešení, diskusi o nich a jejich
postupnému vylepšování metodou
pokus-omyl. Důležitá bude aktivní a kreativní práce žáků, často budou pracovat ve dvojicích nebo i malých týmech, neboť učit se spolupráci
a konstruktivně a efektivně komunikovat je velmi užitečné. S nasbíranými zkušenostmi se bude prohlubovat schopnost kombinovat již známé
a nově vymyšlené postupy. Budeme
trénovat vytrvalost při řešení problémů a vyvíjení déletrvajícího soustředěného úsilí – opět univerzálně
použitelné dovednosti.
V rámci výuky se žáci seznámí
i se základy programování. Není třeba se toho nijak obávat, dnešní možnosti jsou už někde jinde, než tomu
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Robotický kroužek, foto D. Heráňová

bývalo před lety. Děti nebudou psát
složité příkazy programovacího jazyka, ale programy budou sestavovat z připravených bloků ve svém
mateřském jazyce či angličtině. Blokové programování je srozumitelné
i pro mladší děti a přitom obsahuje stejné základní konstrukce – například cyklus nebo větvení – jako
je tomu u klasických programovacích jazyků. Zároveň je k dispozici
rychlá a pro žáky atraktivní zpětná
vazba – program funguje správně,
a tedy např. robot nebo postavička ve
Scratchi se chová, jak žák očekával.
Od září 2022 nezačínáme zcela bez zkušeností, některá témata
z nové informatiky jsme zařadili
v šestých ročnících již v minulém

školním roce, nakolik nám
to dovolil původní ŠVP.
Od loňského listopadu do
letošního března se konal
Klub robotiky a informatiky pro děti ze 4. a 5. třídy.
Dle očekávání se ukázalo, že práce nebo spíše hra
s robotickými pomůckami
je pro děti velice atraktivní a zábavná, leckdy bývá problém hodinu vůbec
ukončit :-)
Jaké máme k dispozici pomůcky? Skvělé! Maličké, ale šikovné ozoboty, kteří umějí sledovat čáru,
číst barevné kódy a chovat se podle
toho, co jim předepisují, ale dají se
i řídit a programovat z iPadů. Větší
robůtky iRobot® Root, kteří se pohybují po podložce nebo i magnetické
tabuli a pokud je necháme slupnout
fixu, něco nám napíší nebo nakreslí obrázek. Robotické stavebnice Lego WeDo 2.0 a Lego Mindstorms,
ze kterých můžeme stavět robotické modely všeho druhu a programovat jejich chování z tabletů. Karty
micro:bit s bohatou sadou nejrůznějšího příslušenství. Malou robotickou
ruku. Program s robotem Emilem
na tablety. Robotické včelky a autíčka pro první stupeň k využití ještě
před výukou informatiky, s mnoha
tematickými podložkami.

Robotická vozidla, foto D. Heráňová
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Letos v listopadu se poprvé zúčastníme celostátní informatické
soutěže Bobřík informatiky. Přihlásilo se nám téměř 100 účastníků

Tiskárna, kterou využívá kroužek robotiky,
foto D. Heráňová

4.B

pečné vzdálenosti sledovat, jak se
tisknou pomůcky i další předměty, a mohou se zeptat na vše, co je
zajímá.
Jak vidíte, v oblasti informatiky
na ZŠ a MŠ Oty Pavla rozhodně nezahálíme a těšíme se na vše nové, co
nás při výuce čeká. Osobně považuji změny za přínosné a jsem ráda,
že se jejich zavádění mohu účastnit
a využít u toho zkušenosti získané
během celoživotní praxe webdesignérky, stejně jako svou původní učitelskou kvalifikaci (vystudovala jsem
obor učitelství matematika-informatika pro střední školy na MFF
UK). Děkuji, pokud jste dočetli až
do konce.

jsme s sebou deskové hry, kytaru,
masážní chodníček, obrázky a další
aktivity. U zámecké zahrady jsme
se rozdělili. Část třídy šla dovnitř
a ostatní byli v zámecké zahradě,

kde si hráli, sportovali a čekali na
vystřídání.
V DPS na nás čekalo asi 8 seniorů. Hráli jsme s nimi piškvorky,
pexeso, Člověče nezlob se a další
stolní hry. Také jsme společně pletli
náramky z gumiček. Byla to zábava.
Hrálo se na kytaru a zpívalo se. Dostali jsme vodu s citronem a nějaké
sladkosti. Masážní chodníček, který
jsme přinesli, si vyzkoušeli všichni.
Děti, senioři i zaměstnanci.
Byli jsme také zvědaví, jak to vypadá i jinde než ve společenské místnosti. Jedna paní některým z nás
ukázala svůj pokojíček. Měla to tam
moc hezké.
Před odchodem jsme nechali
vzkaz v knize návštěv. Bylo to super a moc se nám u babiček a dědečků v DPS líbilo. Některým z nás
se nechtělo ani odejít. Rádi se tam
vrátíme.
Žáci 4.B

Dana Heráňová,
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

na návštěvě v  DPS

Ve čtvrtek 6. 10. jsme celá třída
4.B vyrazili do domu s pečovatelskou službou (DPS). Ze školy jsme
odcházeli s dobrou náladou, natěšení a zvědaví, co nás čeká. Vzali

4.B na návštěvě v DPS, foto M. Hauserova
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od 4. do 9. ročníku, kteří si předem
zkusili vyřešit nanečisto loňský ročník soutěže. O tom, jak se nám napoprvé dařilo, budeme informovat.
Věříme, že se i u nás najdou úspěšní lovci bobrů.
Velkému zájmu dětí i dospělých
v naší škole se těší 3D tiskárna Prusa
i3 MK3S+ od české firmy Průša. Právě v těchto dnech dostala menší kamarádku Prusa MINI+, kterou máme prozatím zapůjčenou v rámci
programu Průša pro školy. Pokud
se nám podaří zrealizovat a zdokumentovat projekt podle požadavků
programu, tiskárna u nás již zůstane. Naše první tiskárna je od začátku školního roku instalována v boxu s osvětlením na školní chodbě
(pod kamerovým systémem se záznamem), takže žáci mohou z bez-

ČÍSLO 11

K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C L I S TO PA D
3. 11.
od 19:00
▶ ZASTÁVKA V ČASE:
▶ V zámeckém sále zámku
Buštěhrad vám zahraje:
Legenda trampské hudby
SKUPINA PACIFIK
a folková skupina
KNEZAPLACENÍ
Vstupné 150 Kč
4.–5. 11.
9:00–17:00
▶ Sběr šatstva pro Diakonii
Broumov
Zámek Buštěhrad, Revoluční 1,
ve spolkové místnosti
Sběr šatstva a dalších věcí z domácnosti proběhne v pátek
a sobotu
4. 11.
od 19:30
▶ Na Plotě – folk a country
Art Club AktOFFka,
Oty Pavla 246, Buštěhrad

6. 11.
od 15:00
▶ Divadlo 100 Opic: Divadlo pro
děti - Pes a drak
Art Club AktOFFka,
Oty Pavla 246, Buštěhrad
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli.
15. 11.
od 19:30
▶ Server Abkerimov - recitál akordeon
Zámek Buštěhrad, Revoluční 1
Recitál akordeonisty Servera
Abkerimova srdečně zve Klub
přátel hudby
22. 11.
od 19:30
▶ Divadlo KiX: Postižení
Art Club AktOFFka,
Oty Pavla 246, Buštěhrad
Repríza nové hry Divadla KiX.
Komedie s tragickými prvky
plná zvláštně postižených lidí.

23. 11.
od 17:30
▶ Zasedání městského zastupitelstva
Zámecký sál, 2. patro
25. 11.
od 19:30
▶ Divadlo KiX: Postižení
Art Club AktOFFka,
Oty Pavla 246, Buštěhrad
Repríza nové hry Divadla KiX.
Komedie s tragickými prvky
plná zvláštně postižených lidí.
26. 11.
15:00–19:00
▶ Adventní Jarmark a rozsvícení
vánočního stromu
Nádvoří zámku Buštěhrad
27. 11.
od 19:30
▶ Divadlo KiX: Postižení
Art Club AktOFFka,
Oty Pavla 246, Buštěhrad
Repríza nové hry Divadla KiX.
Komedie s tragickými prvky
plná zvláštně postižených lidí

CO SE DĚJE V BUŠI
O pět

během

Buštěhradem

Pojďme si ještě jednou připomenout příjemnou atmosféru prvního
ročníku Běhu Oty Pavla. I přes nepřízeň počasí se povedlo něco neskutečného – akce, kterou si užili nadšení sportovci, fanoušci, děti,
ale i nesportovci.
Musím velmi pochválit všechny organizátory závodu, vše bylo
připravené opravdu tak, jak by to
sportovci čekali u mnohem větších
a náročnějších závodů. Nepřeberné množství občerstvení, výherních
cen, detailů, jako byly medaile či
čísla k připnutí, až po vtipné moderátory a hudbu. Doporučuji si projít ještě dodatečně webové stránky
L I STO PA D 2 0 2 2

Běhu (behotypavla.cz), kde si můžete přečíst všechny výsledky, pokochat se fotografiemi, ale zároveň
prostudovat i trasy běhu, díky kterým můžete objevit novou procházkovou trasu v okolí.
Když běžci doběhli udýchaní
v dešti, tak jsem je ještě přepadla
a kladla jim dotazy, tímto jim velmi děkuji za trpělivost.
Na místě se mi podařilo vyzpovídat pár běžců a získat tak unikátní
pohled na celý běh přímo od daných
účastníků. Vesměs si trasu závodů
všichni pochvalovali, pár výtek bylo
k terénu a počasí, ale to bohužel nikdo z nás nemohl ovlivnit. Účastníci

Registraci běžců zajistily Miriam a Helenka,
foto VG
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mi trochu povyprávěli o svém nadšení pro běh, o své přípravě a tréninku
nebo čistě jen o tom, jak se jim akce
líbila. Zde bylo velmi zajímavé pozorovat, že závod propojil účast téměř profesionálních sportovců s rekreačními běžci.
Například vítěz Stříbrné trasy
Zbyněk Malec se věnuje převážně
atletice a hodnotil trasu následovně:
„Trasa byla krásná, ale ten konec mě
trochu překvapil, že je to relativně
dost po trávě a také kopcovité, bylo to pro mě náročnější.“ Základní
trasu mezi muži vyhrál Jiří Kačírek,
kterému se běželo dobře, ale zmínil
organizaci u přeběhu silnice, kde to
mohlo být bezpečnější. Druhý běžec
ve Stříbrné trase Ondřej Švejda bě-

Z A ktoffky

až na

Důležitou součástí akce byla také Stezka historií Buštěhradu, která letos oslavila 20. výročí vzniku.
Pro zájemce byla připravena speciální upravená verze stezky s mapkou,
tajenkou a odměnami. Pokud jste si
ještě naši trasu Stezky neprošli, mohu to velmi doporučit. A nezáleží na
tom, jestli v Buštěhradu žijete desítky let nebo jste se sem přistěhovali
před pár týdny, vždy se dozvíte něco nového.
Děkuji všem organizátorům za
vymyšlení této perfektní akce a budeme se těšit na další ročník! A jen
podotýkám, že neběžci zatím mají
spoustu času na vytrénování fyzičky na příští rok…
VG

děli téměř vše. Nejen tedy obecně
známější informace, ale i spoustu
zajímavostí, kuriozit a detailů. Dozvěděli jsme se souvislosti vzniku
programu, technické detaily rakety
i lodě, způsob výroby, harmonogram
letů, úskalí příprav a další a další věci. I přes techničtější povahu tématu
jsme se ani na chvíli nenudili. Pan
přednášející je profesionál a před-

náška byla skvěle připravená – plná
zajímavých informací, poutavě a srozumitelně podaných. Je vidět, že pan
Majer kosmonautikou žije a dokáže
o ní nadšeně vyprávět. Na své si tak
přišli nejen fanoušci kosmonautiky,
tak i ti, pro které to bylo první seznámení s tématem, či náhodní hosté.
Po přednášce byl prostor pro dotazy, jichž bylo opravdu hodně. Je

M ěsíc

V říjnu jsme se v rámci přednáškového cyklu Aeroffka vznesli mnohem výše nad oblaky než v předchozích večerech. Dokonce jsme
opustili zemskou atmosféru. Z letadel jsme totiž přesedlali na rakety a řízení se chopila osoba na slovo
vzatá – známý popularizátor kosmonautiky a publicista Dušan Majer, zakladatel a šéfredaktor webu
kosmonautix.cz, autor několika internetových pořadů o kosmonautice (Vesmírné starty, Vesmírná
technika).
Pomyslně nás vzal z kosmodromu Aktoffka na cestu k Měsíci, jelikož letos se má uskutečnit velmi
očekávaný start zcela nové rakety
SLS s kosmickou lodí Orion v rámci
programu Artemis – což je program,
který má vrátit člověka po dlouhých
50 let zpět na Měsíc. Tématem večera byla právě minulost, současnost
a budoucnost tohoto programu.
Večer byl nabitý informacemi
a o programu Artemis a souvisejících záležitostech jsme se dozvě16

há běžně ultramaratony 70 km nebo
více. Ten si trochu posteskl, že trasa
byla náročnější, než očekával, protože většina jí byla do kopce. Zároveň
běžkyně (a vítězka mezi ženami na
základní trase) Monika Matoušková
z Buštěhradu si trasu pochvalovala,
běžně se zaměřuje převážně na kratší okruhy a zmínila, že běhá kvůli své třináctileté dceři, která skončila na třetím místě také v základní
trase. Nejroztomilejší odpověď na
mé dotěrné dotazy mi dal ale Vojta
Žitník, který na otázku, jak se mu
běžela dětská trasa, odpověděl následovně: „No, běželo se mi dobře,
ale bylo to náročný. Já nejradši běhám na betonu a z kopce, to pak běžím strašně rychle.“

V sále bylo plno, foto J. Žitník
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vidět, že téma návštěvníky zaujalo.
V tomto směru nebyla otázka, na
kterou by přednášející neuměl odpovědět, a to včetně nejmenších detailů. Zde se ukázal jediný problém
celého večera – otázek a témat, která se otevřela, bylo tolik, že bychom
neskončili ani do půlnoci. Přeci je-

nom přednášející k nám vážil cestu
až z Jihlavy, tudíž jsme ho museli za
včas propustit. Nicméně vzhledem
k počtu nepoložených otázek a načatých témat jsme se již předběžně
domluvili na další přednášce. Témat
je opravdu hodně – nová vesmírná
stanice Gateway u Měsíce, součas-

nost a budoucnost společnosti SpaceX a jejich nově vyvíjené lodě Starship či průzkum Marsu. Já už se na
tuto přednášku teď těším a Vás na ni
srdečně zvu. Odlétat budeme opět
z Aktoffky, jen co najdeme vhodné
startovní okno.
Jiří Žitník

Kubánské rytmy v A ktOFFce

The N eighbours v A ktOFFce

Ve středu 12. října večer se opakoval buštěhradský zázrak. Ke zjevení výborné kapely došlo opět
v artclubu AktOFFka. Představení čtyř kubánských
muzikantů přihlíželo třináct diváků z Buštěhradu
a jeden z Kolumbie a jeden z Venezuely. Nemusíte
jezdit až na Kubu. Zážitek z poslechu temperamentní kubánské muziky vám AktOFFka zařídí u buštěhradského rybníka. Dokonalá zpěvačka, brilantní
saxofon, skvělé klávesy, takun, conga, güirro a spolupráce s obecenstvem byly skvělým zážitkem. Nad
rámec hudebního vystoupení nám divák z Kolumbie s buštěhradskou tanečnicí zatancovali salsu.
LZ

V říjnu byl v artclubu program plný zajímavých
představení. V sobotu 15. října vystoupilo nově
založené buštěhradské jazzové uskupení The
Neighbours (Honza Kasalický – kytara, zpěv, Sam
Gallat – piano, Zdeněk Vácha – bicí). Hráli známé
i méně známé jemně laděné jazzové kousky, jako
například Autumn Leaves, Black Orpheus, These
are the Days nebo Layla. Byl to hezký večer s kvalitní jazzovou hudbou a těšíme se na další skladby
z repertoáru této buštěhradské kapely.
LZ

Dayroon Pimento – saxofonista, zpěvák a perkusista, foto LZ
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Samuel Gallat, Zdeněk Vácha a Jan Kasalický, The Neighbours,
foto Vladimír Rekl
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D ivadelní podzim v A ktoffce
Aktoffka byla v říjnu plná divadla. Pět beznadějně „vyprodaných“
(vstupné je dobrovolné) repríz nové hry z pera izraelského autora Gur
Korena zde odehrálo Divadlo KiX.
Hra s názvem Postižení je komedie
s tragickými prvky, plná zvláštně postižených lidí. Ohlasy byly nadšené
a sál byl pokaždé plný k prasknutí (v Aktoffce to zase není tak těžké), takže jsme se rozhodli přidat
ještě další termíny na konci listopadu – 22., 25. a 27. 11. Pokud chcete představení vidět, pište včas na:
rezervace@divadlokix.cz, místa rychle ubývají.
Dále se zde v rámci minifestivalu
Divadelní parkování, které Divadlo
KiX pořádá, představila dvě divadla.
Jako první host k nám zavítalo již
dobře známé a oblíbené Broukovcovo Kamdivadlo. To u nás již dvakrát
hostovalo s excelentními monodramaty Jardy Střelky. Tentokrát přijelo
do Buštěhradu se svou zbrusu novou
hrou pro dva herce „Duše v sajrajtu“,
která vznikala v průběhu covidové
pauzy. Hra pojednává o dvou stárnoucích hercích, kteří se rozhodnou
vytvořit si vlastní poetické představení o době undergroundu. Každý
je úplně jiný a napětí a neporozumění mezi nimi během zkoušek ros-

Duše v sajrajtu, foto Monika Žitníková

te, nakonec si však k sobě přes rozličné povahy cestu najdou. Spojí je
společné osudy a láska k nezávislému umění z doby normalizace. Pro
příznivce kultury undergroundu to
bylo velmi milé připomenutí poetických výkvětů té doby, které byly zajímavě zasazeny do příběhu vztahu
dvou osamělých duší.
Dalším hostem, který přijal naše pozvání, byl soubor Opera Žatec,
který představil svou autorskou hru
Kurz sebedestrukce, nevybíravou komedii z prostředí úzce zaměřených
skupinových psychoterapií. Do Ak-

toffky se muselo vejít celkem 12 herců, kteří nás provedli několika terapeutickými sezeními – šlo o kurz
boje proti sarkasmu, jehož účastníci si nemohli odpustit ostré vtipy na
účet druhých, kurz boje proti závislosti na plastických operacích, na kterém byly samé nové tváře, kurz boje
proti prokrastinaci, na nějž se nikdo
nedostavil, či kurz boje proti sebelítosti. Všechny postavy byly skvěle
vykreslené a zahrané a výborná byla i představitelka hlavní role terapeutky, která sama všemi neduhy trpěla. Jeden povedený vtip střídal druhý
a naše bránice dostaly pořádně zabrat. Dlouhotrvající nadšený potlesk
byl zcela jistě zasloužený.
V rámci Divadelního parkování
ještě chystáme představení pro děti,
a to v neděli 6. listopadu, kdy k nám
přijede Divadlo 100 opic s představením pro nejmenší Pes a drak – pohádkou o pejskovi, kterého všude
vyháněli. Pokud nemáte s dětmi na
tuto neděli dosud program, vezměte je na pohádku do Aktoffky. Začínáme ve tři hodiny a vstupné je
dobrovolné.

Duše v sajrajtu, foto Monika Žitníková
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Jirka Žitník
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ECHO ZUŠ
Rekordních osmdesát jedna nově přijatých žáků a celkem už téměř čtyři sta. To je počet dětí, kteří navštěvují naši školu. Vážíme si
velkého zájmu o umělecké vzdělávání v našem městě a i letos se budeme snažit nezklamat důvěru rodičů a nadšení dětí, kteří do zušky
docházejí.
Nový školní rok jsme přivítali
ve zrekonstruované budově školy, kde ještě zbývá dokončit podkroví a pár detailů, aby se zaskvěla v plné kráse.
Provoz na všech našich pobočkách zůstává v podobném rozsahu
jako v minulých letech.
Ve Středoklukách se nám podařilo díky osobní iniciativě místního pana starosty získat k užívání
mnohem vhodnější prostory v budově obecního úřadu. Nově tady
vyučuje hru na klavír a hudební
nauku 1.–5. ročníků p. uč. Pavel
Mucha. Žáci si na nové třídy rychle
zvykli a výuka zde probíhá ke spokojenosti všech.

P. učitel Pavel Mucha, foto M. Zilvarová

A u nás na hlavní budově?

Během října se dokončily zápisy dětí do hromadných předmětů,
které mají žáci od určitého ročníku
povinné. Je to jakýsi nadstandard
k individuálnímu vzdělávání, které představuje hra na nástroj. Děti si
tak zvykají na společnou práci v týmu, učí se souhře, poslouchají své
L I STO PA D 2 0 2 2

Velký orchestr ZUŠ na zkoušce, foto M. Fila

spoluhráče. Přes
počáteční rozpaky
u zápisu jsou pak
všichni ze společné práce nadšení.
D í k y hojné
účasti (28 žáků!)
si např. náš velký orchestr může dovolit zkoušet
známé populární skladby opět
v úpravě našeho
p. uč. Petra VaňŽáci VO při práci na vratech sokolovny, foto G. Fleischmannová
ka, který mimo
jiné vytváří a rozepisuje jednotlivé nástrojové par- dělní skupiny, které na tomto proty. Také ostatní školní soubory (ky- jektu dlouhodobě pracovaly.
tarový, flétnový a sbor) nezahálejí.
Na listopad jsme si pro vás přiPřáli bychom vám cítit tu úžasnou pravili následující akce:
atmosféru během zkoušek… Brzy
15. 11. – akordeonový recitál
si nás budete moci poslechnout na Servera Abkerimova
některé z akcí, které připravujeme.
24. 11. – koncert žáků ZUŠ + výstava prací VO
Výtvarný obor
26. 11. – vystoupení našich
A je domalováno! V minu- souborů (orchestry, sbor, kapela
lých dnech naši žáci pod vedením The Rox) v rámci slavnostního
p. uč. Fleischmannové dokonči- rozsvěcení vánočního stromu na
li velkoformátové malby na dve- nádvoří buštěhradského zámku.
řích buštěhradské sokolovny. Teď
Marcela Zilvarová,
už zbývá jen uspořádat vernisáž
k odhalení malby. Naše poděkozástupce ředitele
vání patří nejstarším dětem z pon19

B U ŠTĚH R A D S O B Ě
20 let Stezky

historií

V letošním roce oslavila Stezka
historií Buštěhradu (stejně jako Buštěhradské muzeum Oty Pavla) již 20
let svého trvání. Dovolím si na oslavu připomenout, jak projekt vznikl
a co za jeho vznikem bylo.
Hned od začátku své činnosti
v roce 2000 se spolek Buštěhrad sobě aktivně zajímal o historii města,
organizoval přednášky na toto téma.
Myšlenka vytvořit informační systém o historii města se proto zrodil
záhy. V roce 2002 se spolku podařilo
získat finanční prostředky z grantu
Nadace Open Society Fund a Stezku
historií Buštěhradu následně zrealizoval ve spolupráci s archeoložkou
Danou Stolzovou a ZUŠ Buštěhrad
(děti pod vedením p. učitelky Heleny
Hruškové). Stezku jsme otevřeli jen
pár měsíců po otevření muzea 17. 6.
2002 (jak jsme to tehdy s těmi malými dětmi mohli všechno stihnout?)
za přítomnosti archeologa Tomáše Durdíka, architekta Václava Girsy, kronikářky Věnceslavy Cachové
a Buštěhradského pěveckého sboru.

Buštěhradu

Otevření stezky v roce 2002, foto J. Kasalický

Cílem bylo seznámit návštěvníky s historií Starého Hradu a jeho
okolí netradiční formou – pomocí
25 veřejně přístupných keramických
rámečků na domech s texty o místech a jejich historii, které umožnily
veřejnosti pohlédnout na nejstarší

Doprovodný program k otevření stezky - koncert orchestru z USA na Starém Hradě v r. 2002,
foto Jan Kasalický
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část města očima historika a archeologa a objevit nálezy a architektonické prvky překvapivé historické
hodnoty.
V průběhu času byla stezka průběžně opravována, keramické rámečky byly slepovány a poničené
texty vyměňovány. Také však docházelo k získávání nových informací z archeologických průzkumů
Starého Hradu (zejména z období
budování kanalizace a plynofikace),
z nichž některé značně pozměnily dosavadní představy o detailech
některých staveb buštěhradského
hradu, objevily se také nové obrazové materiály. V roce 2015 rovněž
došlo k důležité změně – muzeum
O. Pavla se přestěhovalo do větších
prostor na hlavní ulici a již tak nebylo součástí stezky.
Proto, když byl v roce 2016 vyhlášen Středočeským krajem v rámci
Fondu cestovního ruchu program
Podpory rozvoje naučných stezek, podal spolek úspěšnou žádost
o grant na revitalizaci stezky a její
ČÍSLO 11

Práce na instalaci rámečků, foto IK

rozšíření. Během roku 2017 a první poloviny roku 2018 byly texty
stezky ve spolupráci s archeology a kronikářem města J. Perglem
zaktualizovány a trasa byla obohacena o 9 nových zastavení, která seznamují návštěvníky s dalšími
zajímavými místy města – s historií Základní školy, sokolovny, s pomníkem padlým v 1. a 2. světové
válce, Buštěhradskou dráhou nebo kapličkou sv. Prokopa. Poslední
zastavení stezky patří Buštěhradskému muzeu Oty Pavla.
Otevření rozšířené stezky proběhlo 24. 6. 2022,
doprovodil ho koncert
sboru Královská obora,
procházka s J. Perglem
a prohlídka rozšířené expozice muzea Oty Pavla.
Poděkování patří výtvarnici Romaně Štajerové,
grafikům Mileně Burgrové a Finitovi a dalším

spolupracovníkům, kteří pomohli
s instalací, organizací otevření i finanční podporou.
Byli jsme rádi, když nám letos
Jirka Žitník nabídl účast na Běhu
Oty Pavla – byla to ideální příležitost oslavit 20 let stezky procházkou s připravenými úkoly a tajenkou. Jako podklad pro zkrácenou
trasu a mapku posloužila Žíťovi
hra Krok za krokem Buštěhradem,
která je k dispozici na webových
stránkách spolku, doplnili jsme
ji tajenkou s hledáním písmenek
u každého zastavení.
I když bylo tu sobotu dost studené
počasí a během akce začalo pršet, našli se odvážní a otužilí dospělí i dětští
účastníci, kteří stezku úspěšně zdolali. Měli jsme radost, že cestu vážili účastníci z Kladna, ale i několik
mladých dvojic, které se do našeho
města přistěhovaly teprve nedáv-

no. Jako odměnu dostali všichni
medaili (díky Finito!) a děti pak
sladkosti. A protože nám mapka
i medaile zbyly, nabízíme zájemcům možnost dodatečné procházky po stezce s následným udělením
medaile. Pokud budete mít zájem,
zajděte v době otevření do muzea
(v listopadu víkendy od 10:00 do
16:00, ale pozor! v prosinci–únoru
máme zavřeno), kde vám vše paní
průvodkyně vydají.
Připomínáme také, že ke stezce existuje stejnojmenná brožura,
která seznamuje podrobněji s historií Starého Hradu, jeho architektonickým utvářením a se stručnými dějinami města a také leták
s mapkou. Autory textů byla buštěhradská rodačka a archeoložka
Dana Stolzová, kronikář Jaroslav
Pergl a starostka města Daniela
Javorčeková. Obě tiskoviny jsou
k dispozici v muzeu ke
koupi.
A na závěr dovolte vyjádřit radost, že je stezka
i po 20 letech stále přitažlivá a je navštěvována Buštěhraďáky i turisty.
Doufáme, že to tak bude
i nadále.

Otevření rozšířené stezky v roce 2018, foto Monika Žitníková

Ivona Kasalická,
Buštěhrad sobě

S K B U Š T Ě H R A D – F OT B A L
Buštěhradští fotbalisté mají za
sebou již více jak polovinu podzimní části soutěže. A nestojí si
vůbec špatně. Po letní přípravě,
kde hlavní částí byl turnaj v Lidicích a kde jsme skončili po penaltách na druhém místě, odstartovala mistrovská soutěž domácím
zápasem proti Velké Dobré B. JeL I STO PA D 2 0 2 2

likož byla ještě doba dovolených,
hlavním problémem bylo dát sestavu dohromady. To se sice podařilo, ale hráli jsme ve velmi oslabeném složení. Hosté měli převahu,
ale k překvapení všech jsme taktickou obrannou hrou a povedenými
protiútoky vedli ve 20. minutě 3:0.
Doberští měli i nadále herní pře-

vahu, ale ve druhém poločase se
jim podařilo pouze snížit na konečných 3:1. První tři body nového ročníku mistrovské soutěže III.
třídy zůstaly doma. V druhém zápase jsme odjeli na derby do Hřebče. Hřebečský šéf fotbalu nechtěl
nechat nic náhodě a posílil místní
béčko o pět hráčů „A“ týmu. A tak
21

proti nám nastoupil velmi silný
soupeř. Vyrovnaný krok a skóre
1:1 se nám dařilo držet až do
75. minuty. Pak jsme obdrželi
branku a hra se zhroutila. Konečný výsledek 4:1 byl k předvedené
hře neúměrný, avšak hráči si zasloužili pochvalu za předvedený
výkon proti tak silnému soupeři.
V dalším kole jsme doma přivítali Novoměstský Kladno, našeho soupeře z loňského okresního
přeboru. Náš tým předvedl kolektivní výkon a výhrou 3:1 bral
další soutěžní body. V dalším kole jsme odjeli na půdu ambiciózních Bratronic. V první půli jsme
měli herně navrch a vytvořili si
několik gólových příležitostí. Ty
se nám ale nepodařilo proměnit.
Toho soupeř dokonale využil. Ve
druhém poločase jsme obdrželi
tři branky ze standardních situací a domů jsme odjížděli zklamáni a bez bodového zisku po prohře 3:0. Spravit chuť jsme si měli
v dalším zápase, také proti účastníkovi loňského okresního přeboru, proti Slovanu Kladno. Zápas to byl dramatický s šancemi
na obou stranách, i když mírnější
převahu a více ze hry měl náš tým.
To se také projevilo na závěrečném výsledku 1:0 pro Buštěhrad.
Ani v dalším kole nás nečekal jednoduchý soupeř. Opět doma jsme
přivítali lídra tabulky AFK Tuchlovice B. Náš tým měl ale od začátku převahu. Buštěhradští předváděli pohledný fotbal a vytvářeli si
šance. Hosté ohrožovali jen z ojedinělých protiútoků. Do poločasu
jsme se ujali vedení 1:0. Na začátku druhého poločasu se stala nepříjemná situace. Náš stoper Falc
po odehraném souboji špatně dopadl na zem a zlomil si ruku v zápěstí. Nehrálo se asi dvacet minut.
Hráči nechtěli dobře rozehraný zápas pustit z rukou a přidali ještě
dva góly. Tuchlovice v samém zá22

věru jen korigovaly na konečných
3:1. V dalším utkání v Bělči jsme se
ale docela natrápili proti slaboučkému soupeři. Hru jsme sice měli pod kontrolou, ale proti týmu
bránícímu v deseti hráčích na velkém vápně se nám nedařilo vstřelit gól. Rozuzlení přinesla šedesátá
minuta, kdy Rudolecký prostřelil
gólmana z odraženého míče. Druhý gól přidal ještě střídající Lucký,
konečný výsledek 2:0 pro Buštěhrad. V následujícím domácím zápase jsme přivítali Baník Libušín
B. Hráči předváděli opět pohledný fotbalový výkon a vytvořili si
mnoho gólových příležitostí. Ale
proměňování těchto šancí je, jak
se ukázalo i v předchozích zápasech, naším hlavním problémem.
Dokonce jsme si dovolili neproměnit i pokutový kop. O konečné
hubené vítězství 1:0 jsme se mohli ještě bát. V poslední minutě po
rohovém kopu naštěstí hostujícímu útočníkovi sjel míč na malém
vápně z hlavy. Ale i tento bodový
zisk zapříčinil to, že jsme průběžně na krásném druhém místě v tabulce, tři body za AFK Tuchlovice
B. Střelci SKB: Čečetka 4, Výborný
2, Novotný 2, dále po jednom gólu
Pech, Vávra, Nachtigal, Kopuletý,
Rudolecký, Lucký. Do konce podzimní části zbývá ještě pět zápasů.
Všechny příznivce buštěhradského fotbalu na utkání našeho týmu
srdečně zveme.

ba doplňovat trenérskou základnu. To se ovšem jak z personálních, tak z finančních důvodů
nedaří. Pokud se nám nepodaří
sehnat minimálně jednoho trenéra a asistenty trenérů, bude situace s naší fotbalovou mládeží
neudržitelná. Což by byla velká
škoda. Apelujeme především na
rodiče, kteří se na setkání nedostavili, tak na ostatní, sportovně
založené Buštěhraďáky, pokud
máte možnost zapojit se do činnosti v našem klubu učiňte tak
a pomozte nám organizovat naše malé fotbalisty. Pokud by jste
věděli o někom, kdo by měl zájem doporučte nám ho. Pro trenéra si můžeme dovolit menší finanční ohodnocení. Pokud by jste
měli tip, jak zlepšit náš finanční
rozpočet, abychom mohli trenérskou základnu doplnit a tuto
činnost lépe finančně ohodnotit,
velmi to buštěhradskému fotbalu
a hlavně dětem pomůže. Přivítáme jakoukoli vaší aktivitu a spolupráci směrem k této situaci.
Více na www.skbustehrad.cz.
Za SK Buštěhrad
Aleš Šturm

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V pátek dne 7. 10. 2022 v zámeckém sále, proběhlo setkání
fotbalového výboru a rodičů malých fotbalových nadějí SK Buštěhrad. Toto setkání bylo iniciováno ze strany fotbalového výboru,
z důvodu nedostatku trenérů mládeže. S tím, jak přibývají mladí
fotbalisté (nyní máme 70 v pěti
kategoriích), tak je také potřeČÍSLO 11

Mladší přípravka (ročník 2014 a mladší)
Mladší přípravce začaly první zápasy o skutečné body. Všichni hráči
se do zápasů zakousli velmi statečně a po skvělých výkonech prohánějí na čele tabulky Áčko SK Slaný. Zatím se postupně utkali s SK
Buštěhrad – SK Stehelčeves 10:0
(4:0), Fotbal Zákolany – SK Buštěhrad 5:8 (3:2), SK Slaný A – SK Buštěhrad 4:1 (1:1), SK Stehelčeves – SK
Buštěhrad 0:2 (0:2), TJ Lidice – SK
Buštěhrad 3:4 (3:3), SK Buštěhrad
– SK Slaný A 5:2 (2:0), SK Buštěhrad – TJ Lidice 11:2 (6:0), SK Slaný
A – SK Buštěhrad 6:3 (3:2), TJ Lidice – SK Buštěhrad 2:7 (1:3), Fotbal
Zákolany – SK Buštěhrad 0:3 (0:2).
Z 10 odehraných utkání mají bilan-

ci 8 výher a 2 prohry. Prohráli jen
s SK Slaný A, a to je velmi skvělá vizitka. Tabulka střelců: 14x Křišťan,

13x Šturm E., 9x Rinda, 8x Stříteský,
3x Janda, 2x Matoušek, 1x Vacek, 1x
Karas, 1x Míšek, 1x Trush.

Mladší přípravka SK Buštěhrad, foto D. Zabilka

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
Hýbeme se hezky česky

Oddíl JUDO TJ Sokol Buštěhrad
získal první cenu v našem mikroregionu v soutěži „Hýbeme se hezky česky s Penny“.
Blahopřejeme
Výbor TJ Sokol Buštěhrad

Junior Cup Teplice

Zároveň s borci vyrazila i druhá skupina našich benjamínků na závody
do Teplic. A všichni si vedli skvěle.
Koťata U7: Klárka Cibuzarová
a Matěj Havlíček, 3. místo

Buštěhradští sokolové bojovali o medaile v Hradci!

16. 10. se uskutečnil „Přebor
ČOS“ v Hradci Králové pro kategorie U11, U13 a U15. O titul přeborníka České obce sokolské se „popralo“ 133 závodníků z oddílů judo
z celé ČR. Našich 9 judistů si vedlo
výborně a získalo 2 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile!
Titul „PŘEBORNÍK ČOS“ získali Kryštof Ulrich a Viktorie Hrubá
2. místo – Tobiáš Obyt, Kája Sušická, Jáchym Koloušek, Ondřej
Ulrich
3. místo – Kryštof Jandáček, Stela
Havránková, Petra Loučková
Klárka Cibuzarová a Matěj Havlíček, 3. místo
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2. místo – Sára Kimlová
3. místo – Daniel Kolísek, Zuzana Šimečková, Tomáš Bernard, Sára Jandová a Tomáš Skála
Úspěchy našich judistů v tomto
roce navíc potvrdili svou nominací
na přebor České republiky: Kryštof
Ulrich, Viktorie Hrubá a Magdalena
Šťovíčková. 22. 10. 2022 držte palce.
Všem sokolíkům moc gratuluji!
Za trenérský tým
Martin Plocar

Tým v Hradci Královém
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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
Podzim v Pelíšku
Pelíšek se po letních
prázdninách, během kterých
byly jeho brány otevřené zejména pro děti z příměstských táborů, vrátil do svého pravidelného režimu. Do
nového školního roku jsme si
pro naše rodiče a děti připravili několik nových kroužků, které mohou navštěvovat
děti již od 1 roku. Jsme ale
připraveni i na ty nejmenší,
které rádi uvítáme v rámci našich volných herniček.
Volné herny jsou otevřené
široké veřejnosti pravidelně
3x v týdnu. O náš Pelíšek se
s láskou staráme a snažíme
se kromě jiného i pravidelně obměňovat jeho vybavení, aby se u nás zabavily dětičky různého věku. Pokud
je vám naše činnost sympatická a lákalo by vás stát se
součástí týmu Pelíšku, ozvěte se. Rádi mezi námi uvítáme nové tváře!
Zapojujeme se také do společenského dění Buštěhradu. Náš stánek
jste mohli vidět na Běhu Oty Pavla
i na Podzimním jarmarku, v rámci
našich tvořivých dílen jsme nezapomněli ani na téma podzimu, který
je díky své krásné barevnosti velkým zdrojem inspirace. V listopadu pro vás chystáme tradiční Svatomartinský průvod, na kterém se
potkáme kdy jindy než v pátek 11.
listopadu! A protože se už nezadržitelně blíží také předvánoční čas,
již nyní si zapište do svých kalendářů neděli 4. prosince jako den,
kdy bude Pelíšek v prostorách Sokola pořádat Mikulášskou nadílku.
Pelíšek je hrdým členem organizace Síť pro rodinu, jež zastřešuje
mateřská a rodinná centra po ce24

lé republice. Aktuálně jsme
součástí vzdělávacího programu, který nese název
ProfiAkademie. Do tohoto
programu byl Pelíšek vybrán
jako jedno z 12 rodinných
center z celé republiky. Cílem ProfiAkademie je posunout naše rodinné centrum zase o něco dál, zlepšit
naše služby pro rodiče i děti
a navázat na všechno dobré,
co v Pelíšku v minulosti bylo. Zároveň jej však chceme
trošku modernizovat, aby
byl stále zajímavý a držel
krok s dobou.
Zima bude dlouhá a v Pelíšku je příjemně útulno, tak
nás neváhejte navštívit!
Zuzana Jonášová

Podzimní tvoření v našem Klubíku bez
maminek,
foto Kateřina Burget

Jedna z našich novinek – kroužek Hravé notičky, foto Kateřina Burget
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D en

otevřených dveří v  DPS

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb vyhlašuje každý rok tzv. Týden sociálních služeb. V tomto týdnu jsme si mohli zvolit jeden den
jako Den otevřených dveří, kdy se
případní zájemci nebo jejich rodinní příslušníci mohli přijít podívat
do našeho domova, aby viděli, jak
to u nás vypadá, jak to u nás funguje, poptat se na to, co je zajímá, a také se mohli zúčastnit našeho doprovodného programu.
Jako dopolední program jsme mě-

Buštěhrad 6. 10. 2022

li domluvené setkání s žáky ze třídy
4.B ZŠ Buštěhrad, s kterými přišla jejich paní učitelka Marriana Hausnerová. Děti klientům přinesly svoje
výrobky a přáníčka. Dále si s klienty zahrály společenské hry, jako
je Člověče nezlob se, Speed Cups,
piškvorky, Double, tvoření z kreativních gumiček apod. Na závěr nám
zahrál jeden žák na kytaru. Setkání
se nám moc líbilo, děti zkrátka umějí
rozveselit, a to se jim také podařilo.
Na odpolední program jsme po-

zvali pana harmonikáře Ježka se
svým dědečkem. Společně nám zahráli a zazpívali mnoho známých
písniček, takže ke zpěvu se vesele
připojili i klienti. Výbornou atmosféru doplnilo i občerstvení, jako
byly dortíčky a chlebíčky s kávou
nebo čajem.
Společně strávený den jsme si
myslím všichni moc užili.
Klára Míšková,
DPS Buštěhrad

Den otevřených dveří, foto K. Míšková

Z činnosti dobrovolných
V průběhu července a srpna se
naše jednotka, mimo zásahy v katastru města, zúčastnila i odstraňování následků velkých požárů
v blízkém okolí i daleko od našeho města.
Vezměme to postupně – v úterý
5. 7. vypukl v areálu sběrných surovin Kyllar v Kralupech nad Vltavou požár plastového odpadu. Byl
vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu,
na likvidaci se střídalo 65 jednotek
včetně JSDH Buštěhrad. Jednotka
střídala jiné dobrovolné jednotky
8. 7. 2022 ve složení Aulický Michal, Hofman Tomáš, Tykal Jan,
později střídali Veselý Libor,
L I STO PA D 2 0 2 2

hasičů

JSDH Buštěhrad v Hřensku, foto J. Kohout
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Dohašování skrytého ohniska, foto J. Kohout

Zabilka David, Jirkovská Kateřina,
Kučera Václav. Na místě zůstali do
dopoledních hodin 9. 7.
Na stejném místě naše jednotka
střídala ještě jednou, a to 11. 7. ve
složení Christov David, Hofman
Tomáš, Tykal Jan, Zabilka David,
Kohout Jan.
15. 7. v nočních hodinách vypukl požár ve sběrně surovin v areálu bývalé Poldi. I zde naše jednotka střídala jiné jednotky, a to 16. 7.
v 5:31 ráno ve složení Veselý Libor,
Hofman Tomáš, Tykal Jan, Jirkovská Kateřina, Kohout Jan, Kučera
Václav. Pro vystřídání na místě požáru členové jednotky odjeli rovnou
na Slapskou přehradu na plánovaný výcvik na vodě.
24. července vypukl v Národním
parku České Švýcarsko největší lesní požár v dějinách České republiky. Stovky hasičů bojovaly 20 dní
s ohnivým živlem na ploše 3600
hektarů, a po jeho zdolání nastalo
období dohledávání skrytých ložisek a jejich dohašování za vydatné
účasti dobrovolných jednotek z celé České republiky. Sedm členů naší jednotky se zúčastnilo čtyř turnusů: 14.–16. 8., 20.–21. 8., 22.–24.
8. a 30. 8.–1. 9.
Na místo jsme se dopravovali
novým dopravním automobilem
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VW Transporter, který se tak krátce
po pořízení dostal do pořádné akce. Naši činnost řídil na místě štáb
HZS a našimi úkoly bylo vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek a obsluha čerpacích stanovišť.
Pro představu, v našem úseku bylo pro dopravu vody k Pravčické
bráně zřízeno devět čerpacích stanovišť zapojených v sérii za sebou,
mezi stanovišti byla vždy vzdálenost cca 500 m.
Z fotografií můžete tušit rozsah
zkázy celého parku. Co však z fotografií zřejmé není, je hrobové ticho,
které v parku panovalo, jen občas
přerušené radioprovozem, bzučením
vojenského dronu, zvukem motorových pil nebo samovolným pádem
ohořelého stromu. Kolem cest pahýly ohořelých kmenů, holé svahy
pokryté silnou vrstvou popela. Ale
přeci jen sem tam již byla k vidění
zelená kapradina, která jako první
pronikla šedým příkrovem.
Ubytováni jsme byli v Mezné. Jak
možná víte, některé domy v této obci
padly také za oběť běsnění ohnivého
živlu. Bylo však téměř neuvěřitelné
vidět přímo na místě kompletně vyhořelé stavení těsně vedle naprosto
nedotčených domů, které se podařilo ubránit.

Svůj penzion dala hasičům k dispozici paní Marečková, stejně jako
ostatní občané Mezné, kteří měli
k dispozici nějaké ubytovací kapacity. Společně s námi byli ubytováni
kolegové – hasiči z Moravy a středních Čech. Majitelce penzionu jsme
jako poděkování za krásné ubytování darovali při našem posledním
turnusu pár propagačních předmětů buštěhradských hasičů a fotografii jednoho družstva před naším novým vozem. Paní Marečková nám
poté poslala krásnou zprávu:
„Dobrý den Buštěhradští, já vám
všem moc děkuji!!! To je opravdu
milé! Jestli někdy přijedete, najdete
se viset na zdi. Zarámuji si vás. Mějte se krásně, a ještě jednou děkuji!“
Účast jednotky na pomoci při likvidaci lesního požáru v Hřensku, ale
i jinde mimo katastr města, má kromě společenského významu i pozitivní finanční efekt - JSDH Buštěhrad
je totiž jednotka s působností v rámci katastru obce, tj. zřizovatele a za
činnost mimo katastr (a tedy i například ve Hřensku) jí přísluší úhrada
vynaložených nákladů, které následně formou účelové neinvestiční dotace posilují rozpočet jednotky.
Led

Žárem puklý kámen, foto D. Zabilka
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Parníkem z Prahy

do

M ělníka

Zvládli byste celodenní výlet, kdy
by byl budíček v 5.30 hod., možná
i dříve, a vraceli byste se pozdě večer kolem 23. hodiny? Věděli byste, že bude zima mezi 7° až 11 °C
s pravděpodobností, že podstatná
část dne bude deštivá? A navíc den
před prvním pracovním dnem? To
vše většinou na řece? Dost nepříjemná představa, že? Buštěhradské fórum zorganizovalo plavbu
z Prahy do Mělníka a zpět v neděli
18. 9. s časem odplutí 7 hod. a připlutím zpět ve 22 hod. Dvě a půl
hodiny jsme měli strávit v Mělníku, kde bylo vinobraní.
Jsem osobně rád, že se naše skupina 27 dobrodruhů na odjezd dostavila a cestu nakonec absolvovala.
A domnívám se, že nakonec neli-

tovala. Všichni účastníci se mohli před občasnou nepřízní počasí
ukrýt do podpalubí, kde bylo teplo. Jako tradičně při akcích Buštěhradského fóra nechybělo něco na
zahřátí. Přesto se většina často chodila dívat na přední nebo zadní palubu, kde byl přeci jen lepší výhled.
Cestu do Mělníka zpestřoval svými zajímavými komentáři zkušený
průvodce, a tak cesta rychle ubíhala,
protože bylo stále co vidět a o čem
povídat. Cestou se skupina seznámila s historií Paroplavební společnosti, po které většinou zbyly jen
stavby s černým ciferníkem a zlatými číslicemi. Cesta byla mimořádně
zajímavá i proplouváním několika
plavebními komorami. Snad nejzajímavější byla Hořínská komora.
Jednak jako krásná historická stavba a jednak tím, že vyrovnávala asi
největší rozdíl hladin řeky, zhruba
8 m. Nad čím se člověk musel zamyslet a smeknout je to, že naši
předkové, kteří tok Vltavy upravovali, aby byla splavná a mohl se na
ní mimo jiné dopravovat materiál
do Prahy, stavěli takovým způsobem, že jejich památka přetrvala
bez větších oprav prakticky dodnes.
Plavba do Mělníka byla zvláštní i tím, že byl takový protivítr, až
bylo na hladině vidět vlny, které
se převracely proti proudu Vltavy.
Nutno pochválit účastníky, že byli
na rozmary počasí výtečně vyba-

veni. Prakticky jako v zimě. Zato
v Mělníku bylo počasí bez chyby.
Krásně svítilo sluníčko a hodně
pasažérů lodi využilo slavnosti vinobraní k nákupu vína a burčáku.
Jiní zavítali na oběd do restaurace nebo se jen prošli městem nebo
podél Labe.
Cestou do Prahy se plavba zdála delší. Průvodce již nemluvil,
a tak někteří hráli karty, povídali
si, objednali si něco k jídlu, zahráli si vědomostní soutěž, který stůl
je nejchytřejší, nebo se zase dívali
po ubíhající krajině. Plavba historickým Hořínským kanálem stála
za to. Na začátku 21. století došlo
k úpravě mostů, které se při průjezdu vyšších lodí hydraulicky vertikálně vysouvají. Parník šlapal jako hodinky, maximální rychlost 16
km/h. Parní stroj, který využíval
páru vytvářenou za pomoci naftového hořáku, poháněl dvě lopatková kolesa na boku lodi. Loď Vltava
byla spuštěna na vodu za protektorátu roku 1940. S tímto historickým kusem doplula naše skupina již
do večerní Prahy s lehkým deštěm.
Příští rok plánuje Buštěhradské
fórum podobnou, ale výrazně kratší, přesto velmi zajímavou plavbu na
Slapy a zpět do Prahy. Věřím, že se
jí účastní opět hodně zájemců. Je to
netradiční zážitek.
Jiří Janouškovec st.

Účastníci plavby, foto JP
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Nález

přemyslovského měšce

V nádherném slunečném počasí
se v sobotu 24. září uskutečnil další
ročník Nálezu přemyslovského měšce. Celkem přišlo něco přes 70 účastníků. Z tohoto množství se registrovalo 18 skupin a 2 jednotlivci – mladí
žáci. Nejčastěji jsou to malé děti v doprovodu rodičů. Měli jsme však letos
i výše zmíněné dva jednotlivce, kteří
svým výkonem velmi potěšili. Po zkušenosti z loňského ročníku byla snížena náročnost na 2 trasy, z nichž jedna
byla kratší a jedna delší.
Ve hře byl „zlatý“ poklad v hodnotě 2000 Kč. Princip hry je jednoduchý.
Jednotlivé skupinky chodí podle mapy na konkrétní cíle v Buštěhradě, na
kterých odpovídají na úlohy přiměřené věku řešitelů. Každý rok je zaměřen
na historické pozadí jednoho z Přemyslovců. Letos to byla žena a královna Eliška Přemyslovna.
Sraz byl dán na 15. hodinu, kdy se
odpovědi soutěžících vyhodnocovaly.
Nejúspěšnější pak mají právo na závěrečnou část hry, ve které sami hledají
vlastní přemyslovský měšec s pokladem. Tentokrát si musela vítězná skupina na řešení cesty k nálezu vyžádat
pomoc druhé skupiny za cenu rozdělení své půlky výhry ještě na polovinu.
Přes dva návody umístěné v prostoru velkého buštěhradského rybníka,
z nichž na jeden musely použít žebřík,
se nakonec dvě vítězné skupiny dostaly k cíli. Musely však sebrat všechny
síly, aby odtlačily vůz a mohly si tak
pod jeho kolem vybrat výhru.
Jak je již ale pravidly dáno, jedna
polovina pokladu je rovným dílem
rozdělena mezi ostatní skupiny, které do cíle dorazily. Ze 20 jich bylo celkem dvanáct. Ostatní odešli předčasně
nebo ve stanovenou dobu nedorazili.
Společná fotka je ze začátku hledání
měšce, kde již mnozí bohužel chyběli.
Malé děti a žáci dostali i drobné
dárky a chutné odměny – lentilky
a perník. A na žízeň také něco zbylo.
Na závěr můžeme konstatovat, že ak28

2022

ce Nález přemyslovského měšce byla
úspěšná, a věříme, že příští rok bude
ještě početnější účast. Veterány jsme
již zaznamenali.

Tak za rok se opět těší pořadatel
Buštěhradské fórum a děkujeme všem,
kteří jste přišli, a věříme, že jste si to
také užili.
Jiří Janouškovec st.

Účastníci hledání měšce, foto J. Janouškovec

Hodnocení výsledků, foto JP

Rozdělování kořisti, foto JP
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Buštěhradská jednodenní
Letošní automobilová znalostní
a objevitelská soutěž, organizovaná spolkem Buštěhradské fórum,
se uskutečnila v sobotu 1. října. Na
okruh se vydalo celkem 11 osádek
aut. Polovina z nich se účastnila poprvé. Počtem aut je to nejpočetnější
ročník. Cílem akce je nejen prověřit
znalosti soutěžících, ale hlavně jim
ukázat zajímavá místa v našem okolí, která možná stojí za to navštívit
později a seznámit se s nimi blíže.
Celkem 10 zastavení nás zavedlo přibližně do oblasti na jihozápad
od Buštěhradu. Trasa nezabrala více jak 50 km, a byla tedy poměrně
rychlá. Průměr času od startu k cíli
byl dvě hodiny. Závěr vyhodnocení
byl deštivý a velmi chladný, a to se
projevilo i na přítomnosti, protože
dvě posádky do cíle vyhodnocení
nedorazily.

rok již máme nové tipy na zajímavá místa. Každý z účastníků včetně
tech nejmladších dostal dárek. Vítězné posádky pak další hodnotné ceny.
Všem účastníkům bez výhrady
děkujeme za účast a věříme, že s většinou z nich se setkáme zase za rok.
Jiří Janouškovec st.

Letos obhájila prvenství z loňska
rodina Štýbrových, těsně následovaná druhými v pořadí, posádkou Jaroslava Kvapila a Zbyňka Ledvinky,
a třetí místo patřilo nováčkům – tandemu Vít Vrba a Gabriela Roznerová.
Putovní pohár tedy zůstává na
další rok ve stejné rodině a na příští

Vítězné posádky, foto Jiří Janouškovec st.

Poděkování Jiřímu Janouškovcovi
1. 10. 2022 se konal jubilejní 10.
ročník soutěže Buštěhradská jednodenní. Tento rok soutěž připravoval
Jiří Janouškovec a my bychom mu
rádi jménem soutěžících (rekordních 11 posádek) rádi poděkovali

za přípravu a hladký průběh.
Z vlastní zkušenosti víme, jak je
náročné tuto soutěž připravit, kolik
času je nutné tomu věnovat a jaké
jsou to nervy, aby všechno proběhlo tak jak má.

Jak

ročníku

jsme vzdali hold

1.

Moc se nám líbil počin pana Jiřího Žitníka a jeho týmu uspořádat
běh Oty Pavla. Fascinující byl počet účastníků, ale i fandilů, i přes
nepříznivé počasí. My jako dříve
narození se do běhu již moc neženeme, a tak mě napadlo, musím
ale přiznat, že tak trošku na popud
Lenky Filové, která se divila, že
jsme se nezúčastnili alespoň jako
chodci, uctít tuto akci pochodem,
možná spíš procházkou.
Tak tedy vznikl nápad podpořit běh chůzí a naši tradiční procházku první sobotu v měsíci jsme
L I STO PA D 2 0 2 2

Jirko, děkujeme!
Za zúčastněné posádky Zbyněk
Ledvinka, Jaroslav Kvapil, Jana
Štýbrová a Dalibor Štýbr

B ěhu Oty Pavla

Účastníci pochodu Oty Pavla, foto J. Havlíčková
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v říjnu nasměrovali na 5km okruh
Běhu Oty Pavla. Doufám, že se nestane tradicí Běhu Oty Pavla špatné počasí, ale věřte nevěřte, pršelo.
Nicméně jsme se v malém počtu
s odvahou pustili do pochodu, největší motivací ale byly děti, které

se s námi na pochod vydaly, přece
to nevzdáme.
Tak jsme tedy došli, odměnili se
medailemi, které pro nás pan Žitník připravil, a budeme se těšit na
2. ročník Běhu Oty Pavla a fandit
běžcům, ale hlavně organizátorům

za skvělý nápad, který se, doufáme,
změní v krásnou a prestižní tradici.

ceni v Revoluční ulici, a přibližně ze
stejného místa vám přinášíme i současný snímek.

Jestlipak se podaří tentokrát určit
datum pořízení původní fotografie?
Led

Běhu, ale i chůzi zdar!
Za „Věčně mladé“ St. Šumná

STR O J Č AS U
Dnes se se Strojem času podíváme na buštěhradskou školu. Na nedatovaném snímku jsou žáci vyfo-

Před buštěhradskou školou kdysi, foto archiv JP

Před buštěhradskou školou dnes, foto ZL

V Z P O M Í N K Y PA M Ě T N Í K Ů
Jak

se rodil bigbít v  B uštěhradě

Do sehrané skupiny The Black
Cats zasáhla vojna a Bobo s Tondou
museli narukovat, a najednou chyběly klávesy a saxofon. Míra přizval
spolužáky Jardu Neumanna z Buštěhradu a Karla Endršta z Lidic, takže
byli zase kompletní a „nová“ kapela pod novým názvem Atlantic zase začala zkoušet.
Ke klukům se ještě přibrala zpěvačka z Kladna, Zdeňka, tehdy Řízková, studentka pedagogické školy
v Berouně. Nemohla být na každé
zkoušce, ale připravovala se doma.
30

II.

Hrála na kytaru a na klavír. Vystoupila s námi nakonec jen jednou, a to
na plese školy.
Mezi nadšenci pro bigbít bylo velké kamarádství. Znali jsme Hostouňáky, Karel Kučera si vyrobil
aparaturu, zesilovače i magnetofon.
Takže jsme si navzájem pomáhali, půjčovali si věci. Jednou přišli na
naši zkoušku kluci z Přítočna a měli
taky zájem o bigbít, ale měli pouze
jednu elektrofonickou kytaru. Okamžitě jsme jim nabídli, že jim kytary půjčíme, a také bubeníka Míru.

Nášivka černé kočky – originální logo kapely
The Black Cats
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Takže se zkoušelo tak, že jsme hráli nejdříve my, pak jsme jim kytary
půjčili a zkoušeli zase oni. Jen Míra musel bubnovat pořád sám. Ještě
jsem si vzpomněl, že kluci z Přítočna
pojmenovali svou skupinu Havrani
a jejich vedoucí byl výborný sólový
kytarista Jirka Tomišín. Taky s nimi
hrál i kluk bulharské národnosti, ale
jméno si už nepamatuji.
Míra, Karel a Jarda byli spolužáci
a za nimi chodily i jejich spolužačky,
takže jsme měli na zkouškách fanynky. V začátku to vypadalo, že holky

přišly za nimi, ale časem se ukázalo,
že jsme se jim líbili více my starší. To
nám samozřejmě lichotilo.
Nehráli jsme sice nikde pravidelně na zábavách, ale vždy jsme se těšili na zkoušku. Stále jsme se učili
nové a nové skladby.
Na Starém Hradě, kde bývala hospoda Na vinohradě neboli
U Sojků, se ozývala pravidelně hudba z otevřených oken sálu. Blízko je
zastávka U Macíků, takže se často stávalo, že kolemjdoucí se zastavovali, poslouchali a odměňovali nás potleskem.

Někdy koncem listopadu r. 1964
měl být na Brandýsku v hospodě
u nádraží koncert pražské beatové
skupiny Hells Devils (Pekelní ďáblové). Skupině vznikly technické problémy, nedovezli jim nástroje, Fanda Rys se to nějak dozvěděl, běžel
za Zdeňkem a Karlem, zda bychom
jim nemohli půjčit naše. Souhlasili
jsme za volňásky na koncert. Takže než jim dovezli vlastní, koncertovali na naše. V té skupině byl vynikající bubeník, který si říkal Tony
Black. Míra Dušek na něm mohl oči
nechat, stále ho sledoval, upozorňoval mě na své postřehy a hned si
bubnoval do židle podle jeho vzoru.
Druhý den na zkoušce už měl úplně
jiné rytmy. Krátce nato, v prosinci,
jsme se dohodli s kluky z Přítočna
(The Ravens), že si uděláme parádní mikulášskou zkoušku i se zpěvem
a tancem a pozveme naše fanynky
a kamarády. Přizvali jsme i vedoucího OB (Občanská beseda) Buštěhrad pana Karla Veselého.
Ale to zase příště.
S kronikářem vzpomínal
Zdeněk Fous a Míra Dušek.

Foto z koncertu na MDŽ v kině asi r. 1963 nebo 1964, na snímku zleva – Ant. Kadlec, Zd. Fous,
vzadu u bicích M. Dušek, Fr. Rys, K. Jedlička, Bobo Naumovič mimo záběr u piana,
foto nejspíš K. Veselý

S etkání třídy

po

60 letech

24. 9. 2022 se sešli spolužáci
z buštěhradské školy v restauraci Lidická Galerie, a to po 60 letech ve věku 75 let. Marie Stupková
(Matějovská) vymyslela, že bychom
se s tímto kulatým výročím mohli
pochlubit v Buštěhradském zpravodaji, a kontaktovala členku redakční
rady, paní Zdenu Vestfálovou, která
to přivítala a vzkázala, ať určitě pošleme příspěvek. Tak se stalo.
Setkání proběhlo jako vždy na
úrovni a zúčastnilo se 18 spolužáků a asistentka Marušky Stupkové
– paní Dvořáková, protože MarušL I STO PA D 2 0 2 2

ka má zrakové omezení.
V Lidické Galerii nám připravili tabuli, byla vzpomínka na ty, kteří už se nezúčastní, přípitek, hlavní
jídlo, zákusek, chlebíčky, slané pečivo. Později nám k poslechu zahrál Franta Rys. Vše proběhlo, jak
mělo, a slíbili jsme si, že se zase za
dva roky uvidíme. Tímto bychom
mohli končit.
Protože jsme srazy po celá léta připravovali, tak se mi při psaní vybavovaly různé příhody. Rád bych se
o ně s vámi chtěl podělit, možná vás
zaujmou nebo i pobaví.

První sraz byl po 20 letech v roce
1982, a to v restauraci U Junků. Na
první pozvánce, kterou dělala paní
Popelková z Makotřas, byl text: „20
let se neviděli, na sebe už zapomněli. Sejdeme se zase ne už v naší klase. Sejdeme se u truňku v restauraci U Junků.“
Průběh byl jako vždy s jídlem, pitím a hrála nám hudba pana Michla.
Bylo pěkně veselo a večer vyšel přibližně na 150 korun na osobu. Vzorně se jako vždy o nás starali Jarmila
a Fanda Náprstkovi. Bohužel jsme
se museli rozejít předčasně, proto31

Pozvánka z roku 1982, autor Hana Popelková

že některým spolužákům jel v 5 hodin ráno první autobus na Kladno
a do Prahy.
Náplň srazu je vždy podobná –
vzpomíná se na učitele (dříve jsme
je zvali, ale teď už asi není koho).
Hlavně jsme si připomínali na naši
milou třídní paní Braunovou, paní
učitelku Hornovou (Kopeckou), Klabíka, Preislera, Uherkovou. Nejvíce
pak všichni vzpomínali na naše pionýrské vedoucí – paní Růžičkovou
a pana Laubra. S nimi jsme projezdili
a prochodili mnoho krásných míst
a navštívili koupaliště od Okoře, Kovár, Poteplí, Bucku a další...
Dříve jsme si také část dobrot dělali sami a po dohodě s restaurací si
je donesli. Vzpomínám si na jednoho nejmenovaného spolužáka, který si při přípravě chlebíčků v „mlékárně“ u školy stoupl v zápalu práce
do tácu jednohubek. To byl tenkrát
sraz v Hotelu Buštěhrad.
Vystřídali jsme v Buštěhradě téměř všechny restaurace – U Junků,
Hotel Buštěhrad a dokonce i v bývalé kavárně „V Racku“. Tam nastal
problém, protože jedna spolužačka byla na vozíku a kavárna v I. patře. Od té doby jsme pořádali srazy
v Lidicích, kde je bezbariérový přístup. Jen jednou jsme pořádali sraz
na Kladně, ale to se moc nevydařilo.
A ještě jsem si vzpomněl na jednu
32

příhodu. Po 90. roce na sraz také přijela jedna spolužačka ze Švýcarska.
U Junků jsme měli řízek s bramborovým salátem. Udělala nám dlouhou přednášku o škodlivosti řízků – hrozně mastné, v salátu salám
a majonéza. A alkohol – strašné! Asi
po třech hodinách v nezdravém a alkoholickém kolektivu pozapomněla na zásady, snědla tři řízky se salátem a vrátila se ze srazu až druhý
den odpoledne. Sešly se totiž čtyři nerozlučné kamarádky po letech
a měly si co povídat.

Možná se divíte, že se stále setkáváme jedna třída. Zatím nás bylo dost a stačili jsme si. Asi je to dáno historicky, my třída „B“ jsme byli
složeni nejen z buštěhradských, ale
naši spolužáci byli i ze Stehelčevsi,
Dřetovic, Makotřas, Hřebče a Tonda
Maťko z vrapického dvora. Ti přespolní byli trochu divočejší. Třída „A“
byla většinou z Buštěhradu a Lidic –
ta lepší. Možná příště dohromady?
Ozvu se znovu, až budeme slavit
70 let od ukončení školy.
Za třídní výbor Zdeněk Týča

Setkání třídy po 60 letech v Lidicích
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B U Š T Ě H R A D Š T Í P O D N I K AT E L É A Ž I V N O S T N Í C I
S E P Ř E D S TAV U J Í
Balónková víla
Létající heliové balónky ve většině
případů vyvolají radost. U dětí, ale
i dospělých. Dříve bývaly spojené především s poutěmi a cirkusy. V současné době jsou však čím dál víc dekorací
oslav narozenin, svateb, party, firemních a reklamních akcí. Balónky vyzdobí prostor a dodají mu slavnostní
podobu. Navíc dokáží zabavit malé
oslavence a jejich hosty. V Buštěhradě máte možnost si heliové balónky
na své oslavy objednat. V malé uličce
doprava před poštou, pod prudkým
kopcem kolem zelenobílého zábradlí
je výdejna balónků Hedviky Servusové, BalÓnky4U.
A jak taková výdejna balónků funguje? Zavolejte na tel. číslo

733 424 255 nebo napište SMS, FB
messengra BalÓnky4U či e-mail:
postmaster@balonky4U.cz a domluvte
si počet a barvu balónků, datum a čas
vyzvednutí! Balónky se foukají přesně
na čas, aby vydržely co nejdéle. Můžete si objednat klasické latexové balónky, fóliová čísla 102 cm vysoká, fóliové tvary, ale i oblíbené postavičky.
A co k tomu ještě říká majitelka
Hedvika, kterou můžete znát nejen
z jarmarků, kde balónky prodává, ale i z buštěhradského Infocentra, kde pracuje? „Balónky mě baví
tím, jakou dokáží udělat radost. Velkým i malým. Baví mě kombinování barev a přípravy barevných mixů.. Svým zákazníkům se snažím

vyjít co nejvíce vstříc. Najdete nás
v Buštěhradu ve Vodárenské ulici 40/5.“
LZ

Nevypadá, ale je to 100 balónků,
foto BalÓnky4U

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
A na závěr jednu zajímavost – redakční rada dostala informaci o literární aktivitě jedné z obyvatelek
Buštěhradu. Rádi sdílíme a voláme
– lidé, čtěte!
Psychologický román Prolhaný příběh od Buštěhraďačky Báry Nuňez.
V srpnu letošního roku vydalo
nakladatelství BizBooks román Báry Nuňez Prolhaný příběh, který
byl slavnostně pokřtěný 22. 9. 2022
v kavárně Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur na Starém Městě Prahy. Kmotry
byli blogerka Do Thu Trang (známá
svým blogem Asijatka) a herec Vladimír Polívka, hudebně akci doprovodila písničkářka a knižní ilustrátorka původem z Ukrajiny, Hanna
Kovtun.
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Prolhaný příběh je psychologický román, který pracuje s kulisou
detektivky: podezřelá smrt na svatbě, hrst mezinárodních podezřelých
na českém venkovském sídle, cílem
je vyřešit záhadu. Kromě pestrosti
a komplexity vztahů se román zabývá také předsudky vůči rozdílům
mezi lidmi. Vypráví o komunitě cizinců žijících v Praze a naráží na to,
že bychom se měli dívat také na to,
co lidé mají společné i přes rozdíly
v jejich původu, věku nebo kultuře:
cítíme protichůdné pocity, bojíme
se podobných věcí, máme srovnatelné problémy nebo komplikovanou rodinu
Bára Nuňez vyrostla v devadesátých letech ve středních Čechách, vystudovala sociální psychologii v komunikaci a v současné době pracuje
pro Technologickou agenturu ČR
jako manažerka aktivit na podporu

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích. Její jméno prozrazuje vazby na pražskou latinskoamerickou komunitu, do které patří
její manžel Gustavo, jemuž knihu
věnovala.
Sama o svém románu, s pokynutím na manžela, říká: „Všechno to
začalo, když jsem si třikrát vzala tohoto muže: jednou daleko od všeho
v kruhu přátel, a potom kvůli rodinám jednou v Česku a jednou v Latinské Americe. Prostředí naší první svatby mi připomínalo detektivky
Agathy Christie, kde se malá skupina
lidí potká na venkově, stará tajemství
vyplavou na hladinu a vykrystalizují v osudové okamžiky, které všechno
změní. Inspirovalo mě to k úvahám
o tom, co by se v takové situaci mohlo pokazit. Na základě zkušenosti mi
totiž svatby obecně přijdou jako skvělá líheň pro to, že se něco kolosálně
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zvrtne. Postavy a děj v knize jsou ale
samozřejmě fiktivní, na naší svatbě
nebyla ani jedna mrtvola.“ A pak
ještě dodá: „Líbí se mi, že v kulturních rozdílech je dobře vidět, jak lidé
mohou vnímat jednu věc úplně jinak,
cítíme protichůdné pocity, bojíme se
podobných věcí, máme srovnatelné
problémy nebo komplikované rodiny
a díky tomu je život jedna nekončící
záhada. To je věc, která mě od malička fascinovala.“
Kmotři románu a mentoři (autorčini oblíbení čeští autoři) přejí knize do vínku, aby se čtenářům líbila.
Mentor Jiří Hájíček vzkazuje: „Kniha
je na světě a bude si žít svým životem,
tak to je hezké. Ať dělá čtenářům radost. Zdravím z podzimních Budějovic paní spisovatelku.“
Kmotra Do Thu Trang přeje kni-
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ze, aby si žila šťastným životem a aby
to štěstí dokázala násobit: „Slovo je
velice silný nástroj na vyvolání emocí, tak přeji knížce, aby vyvolala ty
správné emoce.“
Kmotr Vladimír Polívka, který
autorku zároveň spolu s redaktorkou
Českého rozhlasu Sabinou Voseckou
doprovázel při autorském čtení, románu přeje kromě oblíbenosti také
nesmrtelnost. Vysvětlil, že když se
narodí kniha, je to navždy, v dobrých i špatných časech navzdory nepřízním osudu.
Mentorka, Johana Fundová, vinšuje knize, aby se nejen líbila, ale aby
se také prodávala, protože jedno má
jít s druhým.
A za redakční radu ještě dodáváme, že se v některém dalším BZ
můžete těšit na rozhovor s Bárou

i Gustavem v rubrice Žijí mezi námi.
Barbora Baya Nuňez + IK

Autorka se svou prvotinou,
foto Sugued Serrano
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+420 603 838 132
ivana.linea@seznam.cz
www.facebook.com/LineaBuštehrad
ˇ
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HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ MŮŽE
SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL?
Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit s radostí?
Hledáte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?
Přijďte na workshop pro rodiče a zájemce o základní školu Heuréka v Libochovičkách.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Martina Zelová, ředitelka školy, mzelova@isheureka.cz

22. 11. 2022

Registrujte se na
zsheureka.reenio.cz

18.00 - 20.00 hodin
Základní škola Heuréka, Libochovičky 10

Základní škola Heuréka, www.zsheureka.cz
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