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 Fotoreportáž z letošního buštěhradského Halloweenu. Poděkování patří všem účastníkům, kteří připravili dárky pro děti, těm kdo přišli 
s nápaditými maskami, ale zejména hlavní organizátorce paní Daherové. Foto M. Žitníková



3P R O S I N E C  2 0 2 2

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ — Ev. č. MK ČR e 20696
Periodický tisk územního samosprávného celku města Buštěhrad

Vydavatel: Město Buštěhrad, 
Revoluční 1/4, 273 43, Buštěhrad, 
www.mestobustehrad.cz, IČO: 0023412 
E-mail: zpravodaj@mestobustehrad.cz
Tisk: Kočka Slaný 
Náklad: 1 550 ks 
Cena: zdarma 
Uzávěrka dalšího čísla: 12. 12. 2022

Redakční rada:  
předseda – Mgr. Jakub Plášek (PJ) 
výkonná redaktorka – Zdena Vestfálová (ZV) 
Ing. arch. Daniela Javorčeková (DJ) 
Mgr. Ivona Kasalická (IK) 
Ing. Zbyněk Ledvinka (Led) 
Jaroslav Pergl (JP) 
Ing. Luděk Zámyslický (LZ) 
Hedvika Servusová (HeS)

Veronika Gažáková (VG)
Design a grafika: Hedvika Servusová 
a Michal Fiala
Na titulní straně: Halloween 2022 
na mnoha místech Buštěhradu,
foto M. Žitníková

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat 
stanovisko vydavatele a redakční rady.

S LOVO  R E DA KC E

Milé čtenářky a čtenáři, budou 
Vánoce, už zase, ó, jaké překvape-
ní, tak se prosím hlavně mějte rádi 
a buďte na sebe milí, hodní, příjem-
ní, udělejte něco pro ostatní a ta-
ky myslete na ty méně šťastné… 
Uff! Jestli něco svádí k otřepaným 
klišé, je to advent. My si nechce-
me, a naštěstí ani nemusíme, při-
pomínat, co je pro nás jako lidi dů-
ležité, ve chvílích, kdy „se to tak 
nějak čeká“, ve chvílích nadchá-
zejícího času vánočního. V našem 
městě se totiž věci hezké a potěši-

telné reálně dějí po celý rok. Ně- 
kdo by je mohl vidět až téměř jako 
věci neuvěřitelné. My sami s kaž-
dým dalším číslem zpravodaje si 
v redakci můžeme hlavu ukroutit 
nad tím, jak úžasní všichni ti na-
ši sousedé jsou, co všechno orga-
nizují, čemu se věnují. Navíc spo-
lečně a rádi! O žácích a pedagozích 
naší „základky“ a „zušky“ ani ne-
mluvě. Víme, že nepřinášíme zprá-
vy, které by přejímaly světové tis-
kové agentury. Možná naštěstí… 
Nepřinášíme ani zprávy třeskutě 

aktuální. Přesto si troufale mys-
líme, že naše zprávy nakonec mo-
hou být tím nejdůležitějším, co se 
o dění ze svého okolí dozvídáme. 
Jsou totiž, tentokrát míněno bez 
jakékoliv ironie, plné optimismu, 
pozitivní energie, plné radosti dět-
ské i dospělé. S koncem roku přeje-
me Vám i sobě, abychom i nadále 
uměli (nejen) u nás v Buštěhradě 
radost ze života rozdávat i přijímat! 

Vaše redakční rada

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

UstavUjící zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 01/2022  
ze dne 19. 10. 2022
Zastupitelstvo na svém ustavujícím 
zasedání č. 01/2022 ze dne 19. 10. 
2022 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 2 
Ověřovatele zápisu p. Jiřího Bleska 
a p. Milana Mudru, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 4 
Doplněný program ustavujícího 
zasedání městského zastupitelstva  
č. 1/2022

Usnesením č. 5a)
Určuje, že bude zvolen pouze jeden 
místostarosta
Usnesením č. 5b) 
Určuje, že funkce starosty bude je-
dinou uvolněnou funkcí
Usnesením č. 5c) 
Volí aklamací starostkou města pa-
ní Ing. arch. Danielu Javorčekovou
Usnesením č. 5d) 
Volí aklamací místostarostou města 
pana Jakuba Pláška

Usnesením č. 6 
Zřizuje finanční výbor 
Usnesením č. 6a) 
Volí předsedkyní finančního výboru 
paní Mgr. Magdu Kindlovou
Usnesením č. 6b) 
Schvaluje, aby finanční výbor pra-
coval jako pětičlenný
Usnesením č. 6c) 
Schvaluje členy finančního výboru
Usnesením č. 7 
Zřizuje kontrolní výbor
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Usnesením č. 7a) 
Volí předsedkyní kontrolního výbo-
ru paní Helenu Doležalovou
Usnesením č. 7b) 
Schvaluje, aby kontrolní výbor pra-
coval jako tříčlenný
Usnesením č. 7c) 
Schvaluje členy kontrolního výboru
Usnesením č. 8.1 
Zřizuje sociální a zdravotní výbor
Usnesením č. 8.1a) 
Volí předsedou sociálního a zdra-
votního výboru pana Jiřího Bleska
Usnesením č. 8.1b) 
Schvaluje, aby sociální a  zdra-
votní výbor pracoval jako max. 
sedmičlenný
Usnesením. č. 8.1c) 
Schvaluje členy sociálního a zdra-
votního výboru
Usnesením č. 8.2 
Zřizuje kulturní výbor
Usnesením č. 8.2a) 
Volí předsedkyní kulturního výbo-
ru paní Evu Gallatovou
Usnesením č. 8.2b) 
Schvaluje, aby kulturní výbor pra-
coval jako devítičlenný
Usnesením č. 8.2c) 
Schvaluje členy kulturního výboru 
Usnesením č. 8.3 
Zřizuje výbor pro výstavbu
Usnesením č. 8.3a) 
Volí předsedkyní výboru pro výstav-
bu paní Hanu Hejnou
Usnesením č. 8.3b) 
Schvaluje, aby výbor pro výstavbu 
pracoval jako pětičlenný
Usnesením č. 8.3c) 
Schvaluje členy výboru pro výstavbu
Usnesením č. 8.4 
Zřizuje výbor pro životní prostředí
Usnesením č. 8.4a) 
Volí předsedou výboru pro životní 
prostředí pana Jana Mrkvičku
Usnesením č. 8.4.b) 
Schvaluje, aby výbor pro životní pro-
středí pracoval jako devítičlenný

Usnesením č. 8.4c) 
Schvaluje členy výboru pro život-
ní prostředí
Usnesením č. 8.5 
Zřizuje sportovní výbor
Usnesením č. 8.5a) 
Volí předsedou sportovního výboru 
pana Milana Mudru
Usnesením č. 8.5b) 
Schvaluje, aby sportovní výbor pra-
coval jako max. pětičlenný
Usnesením č. 8.5c) 
Schvaluje členy sportovního výboru
Usnesením č. 8.6 
Zřizuje bezpečnostní a dopravní 
výbor
Usnesením č. 8.6a) 
Volí předsedou bezpečnostního 
a dopravního výboru pana Duša-
na Macouna
Usnesením č. 8.6b) 
Schvaluje, aby bezpečnostní a do-
pravní výbor pracoval jako pětičlenný
Usnesením č. 8.7 
Zřizuje redakční radu Buštěhrad-
ského zpravodaje
Usnesením č. 8.7a) 
Volí pana Jakuba Pláška předsedou 
redakční rady BZ
Usnesením č. 8.7b) 
Schvaluje, aby redakční rada BZ pra-
covala v devítičlenném složení
Usnesením č. 8.7c) 
Schvaluje členy redakční rady Buš-
těhradského zpravodaje
Usnesením č. 9 
Schvaluje dle § 72 Zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení, ve zně-
ní pozdějších předpisů, měsíční od-
měnu za výkon funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb, s platností od 
1. 11. 2022
Usnesením č. 10 
Schvaluje, aby členům zastupitelstva 
byly v případě pracovní cesty proplá-
ceny cestovní náhrady ve výši stano-
vené platnou legislativou

Usnesením č. 11 
Schvaluje poskytnutí stravenek sta-
rostce města za stejných podmínek 
a ve stejné výši jako zaměstnancům 
města
Usnesením č. 12 
Schvaluje odložení projednání bodu 
č.12 na další zasedání MěZ
Usnesením č. 14 
Schvaluje užívání závěsného státní-
ho znaku při významných příležitos-
tech a občanských obřadech města 
pro p. Jakuba Pláška a pověřené čle-
ny zastupitelstva – p. Magdu Kind-
lovou a p. Helenu Doležalovou
Usnesením č. 16 
Schvaluje zápis ze zasedání MěZ  
č. 8/2022 ze dne 12. 8. 2022
Usnesením č. 18 
Schvaluje rozpočtové opatření  
č. 10/2022
Usnesením č. 19 
Schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 1077/1, k.ú. Buštěhrad, o výměře 
cca 1 m2, paní za cenu 3 000 Kč/m2. 
Přesná výměra pozemku bude sta-
novena geometrickým plánem
Usnesením č. 20 
Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na azylový byt v DPS Buš-
těhrad, a to do 31.12.2022
Usnesením č. 21 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o poskytování služeb v oblasti 
nakládání s odpady uzavřeny me-
zi městem Buštěhrad a spol. AVE 
Kladno s.r.o.
Usnesením č. 22 
Souhlasí s odložením projednání 
bodu č. 22
Usnesením č. 23 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o smlouvě budoucí kupní uzavřený 
mezi městem Buštěhrad, společností 
HuhtaBu s.r.o. a společností Absolut 
Reality a finance s.r.o., člen Partner-
ské sítě „NEXT REALITY“
Usnesením č. 24 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
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o advokátní úschově uzavřený me-
zi spol. HuhraBu s.r.o., Mgr. Lenkou 
Dalihodovou, advokátkou, městem 
Buštěhrad a spol. Absolut Reality 
a finance s.r.o, člen Partnerské sítě 
„NEXT REALITY“
Usnesením č. 25 
Schvaluje podání žádosti o dotaci 
z MMR, program Podpora obno-
vy a rozvoje venkova, Dotační titul 
Podpora obnovy místních komuni-
kací, název projektu „Obnova míst-
ních komunikací v městě Buštěhrad 
III“, a zároveň schvaluje povinnou 
finanční spoluúčast města dle pod-
mínek dotačního programu
Usnesením č. 26 
Schvaluje nabídku firmy TNT con-
sulting s.r.o. na administraci žádos-
ti o dotaci z MMR a výběrové říze-
ní na zhotovitele na akci „Obnova 
místních komunikací ve městě Bu-
štěhrad III“
Usnesením č. 27 
Schvaluje nabídku firmy ACCON 
managers & partners, s.r.o. na admi-
nistraci žádosti o dotaci z programu 
OPŽP, projekt „Vybudování digitál-
ního povodňového plánu a varovné-
ho a výstražného systému ochrany 
před povodněmi pro město Buště- 
hrad“, v hodnotě 100 000 Kč bez DPH
Usnesením č. 28 
Schvaluje nabídku Ing. Vladimíra 
Pavlíka – Projekční kancelář – Va-
rovné systémy s.r.o. na zpracování 

dokumentace pro výběr zhotovitele 
na projekt „Protipovodňová opat-
ření pro město Buštěhrad“ za cenu 
65 000 Kč
Usnesením č. 29. 
Schvaluje Dodatek č. 4 k Veřejno-
právní smlouvě o dotaci/příspěv-
ku na poskytování sociální služby, 
uzavřený mezi Středočeským kra-
jem a DPS Buštěhrad, na rok 2022
Usnesením č. 30 
Schvaluje pronájem hrobového mís-
ta M-XX-3/UH (urnový hrob) na po-
hřebišti Buštěhrad 
Usnesením č. 31a) 
Schvaluje vyvěšení záměru na pro-
nájem hrobového místa M-XX-4/
UH (urnový hrob) na pohřebišti  
Buštěhrad. Přibližné rozměry hro-
bu jsou délka 0,4 m x šířka 0,45 m, 
což je celkem 0,18 m2
Usnesením č. 31b) 
Schvaluje vyvěšení záměru na pro-
nájem hrobového místa L-III-20/
UK (kolumbárium) na pohřebišti 
Buštěhrad
Usnesením č. 31c) 
Schvaluje vyvěšení záměru na pro-
nájem hrobového místa L-III-21/
UK (kolumbárium) na pohřebišti 
Buštěhrad
Usnesením č. 31d) 
Schvaluje vyvěšení záměru na pro-
nájem hrobového místa XX-5/UH 
(urnový hrob) na pohřebišti Buště-

hrad. Přibližné rozměry hrobu jsou 
délka 0,9 m x šířka 0,7 m, což je cel-
kem 0,63 m2
Usnesením č. 31e) 
Schvaluje vyvěšení záměru na pro-
nájem hrobového místa L-II-39/
UK (kolumbárium), pohřebiště 
Buštěhrad
Usnesením č. 32 
Schvaluje žádost spolku Buštěhrad-
ské fórum o změnu výše finančních 
prostředků v jednotlivých položkách 
dotace přidělené pro rok 2022

Pověřuje:
Usnesením č. 13 
P. Magdu Kindlovou a p. Helenu Do-
ležalovou k přijímání souhlasného 
prohlášení o uzavření manželství
Usnesením č. 15 
Člena zastupitelstva paní Ing. arch. 
Danielu Javorčekovou k tomu, aby 
spolupracovala s pořizovatelem re-
gulačního plánu RP1 Buštěhrad – 
U Potoka jako tzv. „Určený zastu-
pitel“ ve smyslu stavebního zákona

   Bere na vědomí
   Bod č. 8.6c) 
Odložení volby členů bezpečnostní-
ho a dopravního výboru
   Bod č. 17 
Informaci o kontrole usnesení ze za-
sedání MěZ č. 4-6/2022

poděkování

Touto cestou bych ráda poděkovala paní učitelce 
z 5.B Širín Al Sabahové a dětem z její třídy, 
kteří navštívily ku příležitosti Památky zesnulých 
náš hřbitov a  položili vlastně vyrobené věnce ke 
kříži, kde tiše zavzpomínaly na své blízké.
Bylo to velmi krásné gesto.

Za správu pohřebiště,
Jaroslava Hanáková Holeyšovská, BBA

sBěrné místo odpadU BUde 
zavřeno ve dnech 23. 12. 2022 
až 2. 1. 2023.
Nadále bude sběrné místo odpadu zavřeno ve 
všechny státní svátky, a to ve všech následujících 
letech.

Josef Veselý, 
za Technické služby města Buštěhradu
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volBa prezidenta 2023
Termín volby prezidenta byl před-

sedou Senátu Parlamentu ČR vyhlá-
šen na dny: pátek 13. 1. 2023 (14–
22 h) a sobotu 14. 1. 2023 (8–14 h). 
Případné II. kolo volby se uskuteč-
ní ve dnech: pátek 27. 1. 2023 (14–
22 h) a sobotu 28. 1. 2023 (8–14 h)

Kdo může volit: 
Právo volit na území České repub-
liky má každý státní občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb,  
tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 
18 let. Překážkami ve výkonu vo-
lebního práva je zákonem stanove-
né omezení osobní svobody z důvo-
du ochrany zdraví lidu (karanténa), 
omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva (musí být uvedeno ve 
výroku rozhodnutí soudu).

Dva dny přede dnem voleb,  
tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam 
v 16:00 hodin uzavře.

Volební okrsek pro voliče s úřed-
ní adresou:
Volič, který má trvalý pobyt v Bu-
štěhradě na úřední adrese (Re-
voluční 1, Buštěhrad), je zapsán 
ve stálém seznamu voličů, a  tu-
díž může své volební právo uplat-
nit ve volebním okrsku č. 3, voleb-
ní místnost je v přízemí zámku,  
Revoluční 1, Buštěhrad.

Volby v nemocnici, zdravotnic-
kých nebo sociálních zařízeních:

V nemocnici, porodnici, ústavu 
sociální péče nebo obdobném zdra-
votnickém zařízení může volič hla-
sovat mimo okrsek svého trvalého 
bydliště za splnění podmínek záko-
na č. 275/2012 Sb., o volbě preziden-
ta republiky, a to:

a) na základě zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, který vede 
obecní úřad pro voliče, který není 
v jeho územním obvodu přihlášen 
k trvalému pobytu, popřípadě ne-
může z důvodů, že je ve zdravotnic-

kém zařízení, volit ve svém volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán. Správa zdravotnického za-
řízení předá údaje voličů, k zápisu 
do zvláštního seznamu, obecnímu 
úřadu nejpozději 4 dny před volbou 
(tj. 9. 1. 2022 do 14:00 h) a zároveň 
zašle potvrzení o zápisu voliče do 
tohoto seznamu obecnímu úřadu, 
kde je volič zapsán k trvalému po-
bytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského prů-
kazu, vydaného obecním úřadem, 
kde má volič trvalý pobyt (viz kapi-
tola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hla-
sování v uvedeném zdravotnickém 
zařízení zajistí okrsková volební 
komise, v jejímž obvodu se zaříze-
ní nachází. Okrsková volební ko-
mise vyšle dva své členy, kteří po 
prokázání totožnosti (platným ob-
čanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem) umožní voliči hla-
sovat prostřednictvím přenosné vo-
lební schránky.

 
Voličské průkazy:

Od vyhlášení voleb může volič, který 
nebude moci volit ve svém volebním 
okrsku, požádat o voličský průkaz/
voličské průkazy, a to i pro případné 
II. kolo volby. Vydávat vyhotovené 
voličské průkazy bude možné nej-
dříve od čtvrtka 29. 12. 2022 v po-
datelně MěÚ Buštěhrad. 

Volič může požádat osobně 
u obecního úřadu, který vede stálý 
seznam voličů, podle místa trvalé-
ho pobytu (dle údaje z občanského 
průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 
2022 do 16:00 hod. pro I. kolo vol-
by, nebo do středy 25. 1. 2022 pro 
případné II. kolo volby.

Žádost lze podat v listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče, nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky (musí být datová 
schránka fyzické osoby-voliče), obě 

podání musí být doručena přísluš-
nému úřadu nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2022 
do 16.00 hod. Pro případné II. kolo 
volby je lhůta pro podání v listinné 
podobě nebo prostřednictvím dato-
vé schránky voliče stanovena do pát-
ku 20. 1. 2022 do 16.00 hod. Za ově-
ření podpisu na úřadech se pro účely 
voleb správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy 
lze zaslat na uvedenou adresu (dopo-
ručeně do vlastních rukou výhrad-
ně adresáta), případně může průkaz/
průkazy převzít i osoba, která se pro-
káže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydá-
ní voličského průkazu/voličských 
průkazů.

 
Volby v zahraničí:

Při volbě prezidenta republiky je 
možné hlasovat i v zahraničí na za-
stupitelských a konzulárních úřadech 
České republiky (seznam naleznete 
na stránkách Ministerstva zahranič-
ních věcí), s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárním kon-
zulárním úředníkem. Podrobné in-
formace k možnosti volit v zahrani-
čí naleznete na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR. V případě, že 
je volič zapsán ve zvláštním seznamu 
na zastupitelském úřadě v zahrani-
čí, kde se již nezdržuje, ale chce volit 
v místě trvalého pobytu v ČR, mu-
sí předložit potvrzení o vyškrtnutí 
z tohoto seznamu vedeného zastu-
pitelským úřadem.

Volební zákon však pamatuje 
i na situace, kdy se volič z různých, 
zejména zdravotních důvodů ne-
může do volební místnosti dosta-
vit. V takových případech probí-
há hlasování do přenosné volební 
schránky, se kterou se za voličem 
vydávají dva členové okrskové vo-
lební komise (místo, kam mají čle-
nové okrskové volební komise při-
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jít s přenosnou volební schránkou, 
se však musí nacházet na území vo-
lebního okrsku, který dané komi-
si přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek 
na hlasování do přenosné volební 
schránky v podatelně Městského 
úřadu Buštěhrad a ve dnech voleb 
potom přímo u příslušné okrskové 
volební komise. Pro podání žádosti 

není předepsaný formulář. Volič ji 
může formulovat písemně i ústně 
(např. telefonicky). Žádost by mě-
la být opodstatněna závažnými dů-
vody (zejména zdravotními, rodin-
nými apod.).

Osoba odpovědná za organizaci 
a průběh voleb: Zdeňka Vestfálová, 
podatelna Městského úřadu, 1. pa-

tro zámku. Kontakt: tel. 312 278 032, 
vestfalova@mestobustehrad.cz 

Podrobné informace k volbám 
naleznete na stránkách Minister-
stva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na 
stránkách Krajského úřadu Středo-
českého kraje: www.kr-stredocesky.
cz/web/volby. 

ZV

zaregistrUjte se do systémU moBilního rozhlasU (mUnipolis) 
Vážení občané,

připomínáme, že v našem městě fun-
guje systém Mobilní rozhlas (MU-
NIPOLIS). V současnosti je v něm 
zaregistrováno již 1680 kontaktů. 
Přihlaste se k odběru informací a už 
nikdy nezmeškáte důležité novin-
ky a upozornění z naší samosprávy. 
Informace podle vašich zájmů vám 
budeme posílat e-mailem, SMS ne-
bo jako zprávu do aplikace. Služba 
je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNI-
POLIS přináší?

• Upozornění na krizové události 
– výpadky energií, blížící se vichři-
ce, dopravní uzavírky, varování před 
šmejdy apod.

• Novinky a důležitá upozornění 
z úřadu – odpady, obecní zpravodaj, 
pracovní nabídky apod.

• Pozvánky na kulturní a spor-
tovní akce

• Možnost vyjádřit svůj názor 
v online anketách

• Mobilní aplikaci samosprávy 
s užitečnými funkcemi

V registračním procesu si sami 
můžete nastavit, jaké typy informací 
vás zajímají (např. kultura, doprava, 
majitelé zvířat). Doporučujeme vy-
plnit e-mail, telefonní číslo a ulici, 
abychom vás mohli rychle varovat 
v případě nečekaných událostí (např. 
havárie vody, přívalové deště atd.). 

Vaše údaje jsou v bezpečí a v soula-
du s GDPR.

PŘIHLASTE SE K  ODBĚRU  
INFORMACÍ: https://mestobuste-
hrad.munipolis.cz

Registrovat se můžete také osobně 
přímo na našem úřadu – rádi vám 
pomůžeme.

Oficiální aplikaci MUNIPOLIS/
Mobilní rozhlas naší samosprávy si 
můžete stáhnout přímo na App Store 
nebo Google Play. Poté si stačí přidat 
Buštěhrad, a budete mít informace 
vždy po ruce. 

Kód pro stažení aplikace:

Výstrahy ČHMÚ přímo do va-
šeho mobilu
Město Buštěhrad také nyní nově při-
náší občanům snadný přístup k ak-

tuálním informacím o počasí, sta-
vu klimatu, hydrologii nebo kvalitě 
ovzduší. Díky spolupráci MUNIPO-
LIS a Českého hydrometeorologic-
kého ústavu nyní získáte výstrahy 
ČHMÚ přímo do svých mobilních 
telefonů.

Nově můžete sledovat aktuální stav 
počasí, informace o hladinách potoků 
a řek nebo o kvalitě ovzduší na na-
šem profilu Mobilní rozhlas (MUNI-
POLIS). Ihned, jakmile ČHMÚ vydá 
varování pro naši oblast, bude zpráva 
publikována na nástěnce zpráv. Jestli-
že jste přihlášeni k odběru informací 
z naší samosprávy, budete automatic-
ky dostávat zdarma notifikace přímo 
do svého mobilního telefonu.

„Zapojením do sítě MUNIPOLIS 
pokračujeme v naplňování cíle do-
ručit naše výstrahy co nejrychleji li-
dem různými způsoby, aby se mohli 
na hrozící nebezpečí připravit,“ uvádí 
Mgr. Libor Černikovský, ředitel pro 
meteorologii a klimatologii České-
ho hydrometeorologického ústavu. 
„Spojení s MUNIPOLIS nám umož-
ňuje výstrahy cílit v kontextu dalších 
regionálních informací způsobem, kte-
rý využívá mnoho občanů,“ dodává.

Co naši občané získávají?
• Výstrahy ČHMÚ platné pro kon-

krétní oblast naší obce.
• Varovné zprávy na nástěnce pro-

filu samosprávy.
• Možnost automaticky odebírat 
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výstražné zprávy ČHMÚ přímo do 
svých mobilů.

• Záruku okamžitého varování 

před hrozícím nebezpečím.
• Důkladnější zajištění bezpeč-

nosti, zdraví i majetku.

„Stále více státních institucí chápe, 
že důležité informace je třeba v do-
bě informačního smogu dostat přímo 
k občanům. Očekávat, že je budou li-
dé dohledávat sami, je bohužel naiv-
ní. A v momentech, kdy jde o minuty 
nebo dokonce vteřiny, je pak dob-
rá informovanost veřejnosti napros-
to klíčová. Zvláště když ji máte plně 
pod kontrolou,“ říká o přínosu no-
vé spolupráce s ČHMÚ autor chyt-
ré komunikační sítě MUNIPOLIS, 
Mgr. Ondřej Švrček.

Jsme rádi, že můžeme tuto dů-
ležitou službu přinést našim obča-
nům jako jedna z prvních samo-
správ v České republice.

DJMobilní rozhlas - stránka Buštěhradu

A K T UA L I T Y
• Do konce listopadu by měly být 

hotové všechny práce v budově ZUŠ 
Buštěhrad. V současnosti už se pou-
ze dokončuje podkroví, kde vzni-
ká velká učebna výtvarného oboru. 
O zdařilé rekonstrukci přineseme 
podrobnější článek včetně fotogra-
fií v příštím BZ.

• Drobné dodělávky probíhají 
i u obou našich akcí zabývajících se 
výsadbou nové zeleně (zeleň v extra-
vilánu i intravilánu města). Dodava-
telé ještě budou nahrazovat uschlé 
stromy a keře, a ještě mají ve smlou-
vě dva roky následné péče. Probíhají 
i reklamace – někomu už se podařilo 
zničit nový venkovní betonový stůl 
na Babkách. Jediná lokalita, kterou 
jsme dosud nepřevzali, je promenáda 
za novými domky v Ořešíně – tam 
ještě probíhá ošetření proti pleve-
lům a nové osetí. Byli bychom také 
rádi, kdyby nám tam obyvatelé ne-
jezdili – na zeleni nemají s vozidly 
co dělat, zbytečně nám tam poško-
zují nově oseté plochy.

• Dokončují se úpravy po stav-
bách ČEZu a stavbou nového ve-
řejného osvětlení mezi Kladenskou 
a Hřebečskou.

Problém s přeplněnými autobusy
V současnosti je horkým problé-
mem přeplněnost autobusů. Auto-
busy, které staví v Buštěhradě, byly 
vždy ve špičkách velmi plné. Nyní 
se však situace ještě zhoršila, máme 
zde mnoho stížností od občanů, že 
autobusy přijíždějí především ráno 
z Kladna tak naplněné, že v Buště-
hradě se do nich lidé už nevejdou, 
některé autobusy z tohoto důvodu 
dokonce ani nezastaví, spoje mají 
zpoždění, a lidé musejí vyrážet ve 
velkém předstihu, aby se dostali do 
práce či do školy včas. Ať už je to za-
příčiněno zvýšením počtu cestují-
cích nebo změnami spojů, které byly 
učiněny kvůli tomu, že město Klad-
no odmítlo finančně přispívat na do-
pravní obslužnost, je potřeba něco 
udělat pro zlepšení situace. Nastává 

paradoxní situace, že autobus zcela 
naplní cestující z Kladna (které ne-
platí), a cestující z Buštěhradu (kte-
rý platí) se do autobusu nevejdou. 
Město Buštěhrad tedy platí za služ-
bu, která však našim občanům ne-
ní poskytována kvalitně a v dosta-
tečném rozsahu. V letošním roce 
jsme například za dopravní obsluž-
nost zaplatili přes milion korun. Zá-
ležitost komunikujeme s IDSK a žá-
dost o řešení situace jsme poslali i na 
Krajský úřad Středočeského kraje 
radnímu pro oblast veřejné dopra-
vy. Jistě by pomohlo například to, 
kdyby aspoň některé ranní autobusy 
směrem do Prahy nejezdily z Klad-
na, ale začínaly by v Buštěhradě. Od 
IDSK jsme zatím obdrželi odpověď, 
že určitě chtějí situaci řešit, ale mu-
sejí nejdříve realizovat vozové pře-
pravní průzkumy, aby zmapovali 
situaci, a žádají nás o strpení. Bu-
deme tedy doufat, že dojde ke změ-
ně co nejdříve.

DJ
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sázíme stromy

Dne 7. 11. mohlo zaujmout ná-
hodné diváky značné hemžení 
v prostoru mezi hřbitovem a  la-
boratoří proti Dynexu. Na zele-
né ploše kolem již vysazené lípy 
a  jabloně (štrúdlovníku) došlo 
k hromadné výsadbě vzrostlých 
listnáčů, kterou domluvila Ing. 
Lenka Táborská přes spolek „Sá-
zíme stromy“. Město Buštěhrad 
takto zdarma získalo 25 stromů 
včetně odborně provedené výsad-
by a pomocných kůlů s oplocenka-
mi. Při samotném sázení pomáhal 

i generál Petr Pavel s manželkou, 
díky čemuž se Buštěhrad dostal 
do zpráv ve všech televizních sta-
nicích. Pro nás je důležité, že je 
vidět, jakým tempem pokraču-
je ozeleňování města, které se od 
rybníků rozšiřuje i do dalších čás-
tí. Nejen na vedení obce, ale hlav-
ně na obyvatelích bude záležet, 
aby stromy nikdo nepoškozoval, 
ale udržoval tak, aby se staly do 
budoucna ozdobou Buštěhradu.

JP
Prezidentský kandidát Petr Pavel sází strom 

v Buštěhradě, foto JP

KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  P R O S I N EC
2. 12.  od 19:30
 ▶ All Right Band – Rock & Big 
Beat 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

7. 12. od 18:00
 ▶ Roman Kramařík:  
Letadlem kolem světa – beseda 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

8. 12.                                   od 18:00 
 ▶ Třídní vánoční koncert žáků 
Barbory Jiráskové ZUŠ 
(pro rodiče) 
Budova ZUŠ, Hradní 3/1, 
Buštěhrad 

9. 12. od 19:30
 ▶ Petra Ernyi – Vocal Jazz 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

10. 12. 07:00–22:00
 ▶ Vánoční výlet Mnichov 
Odjezd v 7.00 hod. ze zastávky 
Buštěhrad (U Macíků). Příjezd 
kolem 22.00 hod. Cena 750 Kč/os. 

10. 12. od 19:00
 ▶ Shiva Rock Diva – rock 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

12. 12.                                 od 17:00 
 ▶ Třídní vánoční koncert žáků 
Zuzany Haraštové ZUŠ 
(pro rodiče) 
Budova ZUŠ, Hradní 3/1, 
Buštěhrad 

13. 12. od 19:00
 ▶ Jan Rejžek: Hovory R – beseda 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

14. 12. od 18:00
 ▶ Koncert žáků ZUŠ 
Kostel Povýšení sv. Kříže, 
Buštěhrad 

15. 12. od 17:00
 ▶ Koncert žáků hudebního oboru 
oboru + výstava prací výtvarné-
ho oboru ZUŠ 
Budova ZUŠ, Hradní 3/1, 
Buštěhrad 
 

16. 12. od 19:30
 ▶ Marná Snaha – country, folk 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

17. 12.  od 19:30
 ▶ The Neighbours – jazz 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246, Buštěhrad 

20. 12. od 19:00
 ▶ Velký vánoční koncert ZUŠ 
s Buštěhradským pěveckým 
sborem 
Sokolovna Buštěhrad 
Sokolská 291/1 

22. 12. 16:00–17:00
 ▶ Betlémské světlo vám přiná-
šejí skauti a skauti na zastávku 
„U Macíků“ v Buštěhradě 

22. 12. od 17:00
 ▶ Koncert žáků hudebního obo-
ru ZUŠ 

24. 12. od 22:00
 ▶ Jakub Jan Ryba – Česká mše  
vánoční. Kostel Povýšení sv. 
Kříže, Buštěhrad 
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Žáci 4.B při prohlídce, foto Jitka Prejzková

Žáci 4.B při prohlídce, foto Jitka Prejzková

Žáci 4.B při prohlídce, foto Jitka PrejzkováJak se dříve mlela mouka, foto Jitka Prejzková

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A

4.B ve sládečkově vlastivědném mUzeU v kladně

Na začátku školního roku jsme se 
dozvěděli, že celá naše třída pojede 
do Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně. Moc jsme se na výlet těši-
li. V půlce října jsme se dočkali. Ces-
ta autobusem mě moc bavila, protože 
jsem seděl s Matym. 

V muzeu jsme se dozvěděli o době 
kamenné, bronzové a železné. Všich-
ni jsme si vyzkoušeli střílení lukem 
nebo mletí obilí. Na konci prohlídky 
jsem si koupil sběratelskou známku. 

Cesta zpět nám uběhla rychle, pro-
tože jsme si vyprávěli zážitky. Výlet se 
mi moc líbil, protože jsem se dozvě-
děl, jak žili naši předci. Toto muzeum 
bych doporučil všem kamarádům, aby 
i oni viděli naši historii. 

Filip Niedoba, 4.B
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Čabárna, foto Marianna Haserová

Sedmáci na výletě na Čabárně, 
foto Marianna Haserová

havěť U vody aneB sedmička na stopě nitěnky

Za mlhou hustou tak, že by se da-
la krájet, a možná ještě dál, leží Cen-
trum ekologické výchovy Čabár-
na, cíl naší cesty a místo výukového 
programu o vodě. Sraz před školou, 
odjezd autobusem, kupodivu při-
cházejí všichni včas a mají peníze 
jak na program, tak na hromadný 
dopravní prostředek. Popovezeme 
se jen kousek, autobus nás vysadí 
na jedné z příměstských zastávek 
a vydáváme se na pochod směr les. 
Dobrá obuv podkluzuje, špatnou 
nikdo neobul, míříme vzhůru pod-
zimním listím, cestou necestou a dál 
polem nepolem. Čtyřicet minut blá-
tivé chůze a jsme tam – z frajerských 
bundiček či nefrajerských batůžků 
vytahujeme svačinky, těch 
spálených 3,1 km v nohách 
se musí rychle doplnit.

Život ve vodě a kolem ní 
– název programu určené-
ho pro naše zanedlouho-
-už-dospělé. Žádná velká 
přednáška na téma voda se 
nekoná, paní lektorky dobře 
vědí, že sedmáci dlouho se-
dět a poslouchat nevydrží, 
zjistí tedy, co víme o vodě 
a jejím znečišťování, použi-
tí a možných úskalích v pří-
padě, že je vody málo. Roz-

dělíme se na skupiny pomocí hry na 
ekosystémy, zkoušíme určit čistotu 
vody a prozkoumáme život v drob-
ných tocích v okolí střediska – po-
mocí kelímků nabírají odvážní vodu 
z rybníčku (Rákosníček neodloven), 
ti odvážnější cedí směs bláta/rostlin/
neidentifikovatelného čehosi přes sí-
ta a ti nejodvážnější pinzetou tahají 
z černé masy cokoli živého. Většinu 
třídy můžeme s klidem považovat za 
nezačlenitelnou, s lehkým znechu-
cením pozorují zapatlané spolužáky 
a dožadují se návratu do civilizace.

Umyjeme ruce, nahodíme batůž-
ky a vydáme se na cestu zpět. Vi-
dina pěší túry některé straší, do-
žadují se zkrácení fyzické námahy 

a setrvání na autobusové 
zastávce. Slunce svítí, mlha 
je minulostí, máme spoustu 
času, není důvod podléhat 
nátlaku, protahujeme krok, 
míjíme zastávku a pokra-
čujeme směrem k Buště- 
hradu. Okolní barevné ti-
cho působí, najednou ni-
kdo neprotestuje, děti hrají 
slovní fotbal a šest kilome-
trů ke škole uteče jako… 
voda.

Marianna Haserová

Říjen je za námi i s naším prvním 
žákovským koncertem a listopad pá-
dí ke svému konci jak splašený. Kro-
mě dalšího koncertu žáků jste v rámci 
KPH mohli slyšet také akordeonový 
recitál našeho kolegy Servera Abke-
rimova, který hrál před zcela zapl-
něným zámeckým sálem. My teď už 
nedočkavě vyhlížíme sobotu 26. 11., 
kdy konečně dojde na první velké vy-
stoupení našich souborů a orchestrů 

při slavnostním rozsvícení vánoční-
ho stromu na nádvoří buštěhradské-
ho zámku. V minulých dnech ve ško-
le vrcholily přípravy a celá naše nově 
zrekonstruovaná budova rezonovala 
známými melodiemi vánočních pís-
ní, koled a také jiných známých pís-
ní… ale to si necháme pro vás jako 
překvapení. 

Nicméně naši žáci se už tak těší, 
až svůj repertoár představí veřejně, 

EC H O  Z U Š
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Na akordeonový recitál Servera Abkerimova přišlo velké množství posluchačů, foto JP

Server Abkerimov, foto JP

Tereza Chumchalová – Autoportrét

že zkrátka jedno slavnostní zaháje-
ní adventu nestačí, a tak náš pěvec-
ký sbor spolu s flétnovým souborem 
budou účinkovat při stejné příležitosti 
i v Lidicích (25. 11.) a ve Cvrčovicích 
(27. 11.), vždy pod vedením učitelek 
Soni Macháčkové a Lenky Musilové.

Posledním listopadovým setká-
ním bude koncert pěvecké třídy na-
šeho kolegy Ramana Hasymaua  
(28. 11.), na který jste také srdečně 
zváni.

Pak už máme před sebou zhruba tři 
prosincové týdny, kdy se tedy rozhod-

ně nudit nebudeme. Připravili jsme 
spoustu třídních koncertů jednotli-
vých učitelů, oblíbené „Děti dětem“, 
kdy opět zahrají žáci sami sobě navzá-
jem, koncerty žáků na zámku i v kos-
telech – tradičně ve Středoklukách 
(12. 12. pod taktovkou Zuzany a Pav-
la Muchových) – a letos nově i u nás 
v buštěhradském kostele. Naši malí 
klavíristi si vyzkoušejí, jaké to je za-
hrát si na varhany. Zazní i jiné nástro-
je a také zpěv – vše za doprovodu var-
han. Tak nám držte palce, ať přípravy 
zvládneme a dobře to dopadne. Přece 
jen podmínky na hraní v kostele jsou 
pro děti náročné, bude potřeba myslet 
na všechno a nepodcenit žádný detail.

Naše největší adventní akce – Velký 
vánoční koncert ZUŠ, který tradičně 
pořádáme ve spolupráci s Buštěhrad-
ským pěveckým sborem – proběhne 
letos v úterý 20. prosince od 19.00 hod. 
v buštěhradské sokolovně. Přijďte si 
spolu s námi zazpívat vánoční kole-
dy a tak trochu se naladit na nadchá-
zející sváteční atmosféru. 

Celým prosincem nás také budou 
vytrvale doprovázet práce dětí VO, jež 
budou k vidění téměř na každém kon-
certu a také v budově školy, kterou dě-
ti každoročně předvánočně vyzdobí. 

Seznam všech adventních akcí je 

vyvěšen na našich webových strán-
kách v sekci „Kalendář akcí“.

S radostí vás uvítáme na jakékoli 
z uvedených akcí a doufáme, že vám 
vystoupení našich žáků přinesou do 
adventního času krásu, klid a radost 
z umění. 

Závěrem nám dovolte popřát vám 
klidné Vánoce, prožité ve zdraví a ra-
dosti, a šťastné vykročení do nového 
roku 2023.

Marcela Zilvarová, 
ZUŠ Buštěhrad

ne úplně Běžný koncert

Večer 15. 11. zažil sál buštěhrad-
ského zámku další z úspěšných ak-
cí Klubu přátel hudby v Buštěhradě. 

Zažít naplněný sál nejméně šedesá-
ti posluchači se nestává často, a ještě 
k tomu na koncertě sólisty na akor-

deon. Serveru Abkerimovi se poved-
lo, že se musely přidávat židle. Jeho 
výkon byl opravdu obdivuhodný. 
Posluchači nejen že vydrželi s na-
pětím sledovat brilantní provede-
ní všech náročných skladeb (zvláš-
tě pak těch autorských), ale nemínili 
interpreta jen tak pustit. Přídavků 
bylo nepočítaně a aplaus si opravdu 
zasloužil. Ten si zasloužili i organi-
zátoři, a Buštěhradští mohou být 
pyšní, že takový umělec učí na zdejší 
ZUŠ jejich děti. Děkujeme mu za to!

                                               
 JP
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Malby ve dvoře sokolovny, 
foto G. Fleischmannová

Poděkování žákům VO za malby na vratech 
buštěhradské sokolovny a předávání odměn, 

foto M. Zilvarová

Chvojovi na Sokolském běhu republiky, foto A. Vopičková

Z P R ÁV Y  Z E  S O KO L A

sokolové děkUjí nadějným výtvarníkům ze zUš BUštěhrad

Dvůr sokolovny rozzářily a roz-
veselily krásné obrazy od mladých 
umělců ze ZUŠ Buštěhrad. Žáci vý-
tvarného oboru pod vedením aka-
demické malířky Galiny Fleisch-
mannové vytvořili na kovových 
vratech a venkovních dveřích nád-

herné velkoplošné malby se spor-
tovní tematikou. Práce to neby-
la vůbec jednoduchá, ale výsledek 
opravdu stojí za to. Z nevzhled-
ného zákoutí se vylouplo příjem-
né místo k odpočinku po sportov-
ním vypětí.

Děkujeme všem, kdo se na tom-
to výtvarném díle podíleli. Jsou 
to: Adéla Šimečková, Jonathan 
Kier, Michal Pukl, Stella Vobor-
níková, Ema Smržová a Vojtěch 
Charouzek.

Už se těšíme na příští jaro, kdy 
bude možné si venku na dvoře po-
sedět ve společnosti vašich maleb.

Blanka Jedličková, 
TJ Sokol Buštěhrad

sokolský Běh repUBliky

Sokolský běh republiky je kaž-
doroční oslavou založení Česko-
slovenska, proto se běží 28. října. 
Zapojit se může kdokoliv, kdo má 
chuť být součástí Sokolského bě-
hu republiky. Je nutné se zaregis-
trovat na www.behrepublikyid.
cz.V registračním systému najde-
te i  seznam měst, kde se závody 
uskuteční, a můžete si podle toho 
vybrat místo, kde poběžíte. V na-
ší jednotě sice nemáme běžecký 
oddíl, ale máme nadšené běžce, 
kteří buštěhradskou jednotu rádi 
reprezentují. Letos za nás běže-
li Hana, Antonín a Josef Chvojo-
vi a vybrali si Kadaň. Pokud rádi 
běháte, připojte se příští rok i vy.

Blanka Jedličková, 
T. J. Sokol Buštěhrad
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N A Š E  S P O L K Y

Záplava lampionů, foto Monika Žitníková

sk BUštěhrad – fotBal

V jedenáctém kole odjeli buště-
hradští fotbalisté k důležitému zá-
pasu na Stochov. Hrálo se o body, 
které určí, kdo z těchto dvou týmů 
zůstane v popředí tabulky. Utkání 
bylo celou dobu napjaté a vyrovna-
né. Důraznější hrou se ale Buště- 
hrad ještě před poločasem ujal ve-
dení. Druhý poločas byl podobný 
a o výsledku rozhodly dva pokuto-
vé kopy, které rozhodčí nařídil na 
jednu i druhou stranu. Obě penal-
ty byly proměněny, a tak konečné 
skóre 2:1 pro Buštěhrad znamena-
lo, že jsme si ze Stochova přivezli tři 
body. V dalším kole jsme doma hos-
tili Slavoj Kladno B. V tomto zápase 
jsme měli jasně navrch a prakticky 
celý zápas jsme byli na soupeřově 
polovině. Slavoj zvolil obrannou 
taktiku a zápas odehrál jen před 
pokutovým územím. Tato taktika 
se hostům vyplácela až do sedmde-
sáté minuty. Pak ovšem inkasova-
li a hra se Slavoji zhroutila. Buště- 
hrad potvrdil roli favorita a v závě-

ru přidal ještě dvě branky. Koneč-
ný výsledek 3:0. Ve třináctém kole 
jsme odjeli na hřiště posledního cel-
ku Velkého Přítočna B. Zde se ne-
konalo žádné překvapení a po klid-
ném průběhu jsme odvezli tři body 
za výhru 2:0. Poslední dvě kola nás 
čekali soupeři, kteří nás ještě moh-
li v závěru podzimní části soutěže 
zaskočit. Nejprve jsme na našem 
hřišti přivítali SK Kamenné Žehro-
vice. Buštěhrad podal opět fotbalo-
vě taktický výkon a hru jsme měli 
pod kontrolou. Buštěhradští vstře-
lili tři góly a hosté překonali naše-
ho gólmana pouze jednou daleko-
nosnou střelou z poloviny hřiště. 
Konečný výsledek 3:1 znamenal, že 
body opět zůstaly doma. V posled-
ním zápase podzimu jsme odjeli na 
Braškov. Tam, zřejmě již s myšlen-
kami na konec sezóny, se nám poda-
řilo podcenit místní béčko. I když 
nutno říct, že Braškov se ke konci 
soutěže zlepšil, předchozí tři zápa-
sy v řadě neprohrál a předváděl vel-

mi pěkný fotbalový výkon. Buště- 
hradští se dokázali pouze přizpů-
sobit tempu soupeře a nepřidali 
nic navíc. Tento způsob hry přine-
sl trest v podobě dvou gólů v dru-
hém poločase, na které jsme již ne-
dokázali zareagovat. Přestože jsme 
ale v posledním zápase podzimu 
prohráli na Braškově 2:0, po půlce 
soutěže se držíme na pěkném dru-
hém místě v tabulce s počtem 30 
bodů. Střelci týmu jsou Čečetka 9, 
Výborný 4, Novotný 3. 

Děkujeme našemu dámskému 
fanklubu, který v průběhu soutě-
že poctivě povzbuzoval náš tým. 
Děkujeme také všem příznivcům 
buštěhradského fotbalu, kteří na-
vštívili podzimní zápasy a pod-
pořili naše hráče. Velmi si vážíme 
si vaší přízně! SK Buštěhrad přeje 
svým fanouškům a občanům měs-
ta šťastné a veselé prožití vánoč-
ních svátků.

za SKB Aleš Šturm

svatomartinský lampionový průvod 
Druhý listopadový pátek byl jede-

náctým dnem jedenáctého měsíce, 
a tak byl věnován tradiční buštěhrad-
ské akci. Pro děti a jejich rodiče jsme 
v Buštěhradském pelíšku připravili 
společně s divadelním spolkem KiX 
Svatomartinský lampionový průvod.

Kupa nedočkavých dětí se s lampi-
onky sešla v 17:00 u Bečvářů, kde měl 
náš průvod začít. Již před začátkem 
průvodu děti navzájem obdivovaly 
svoje lampiony, k vidění byly i lampio-
ny domácí výroby, což je třeba náležitě 
ocenit! Světla z lampionů byla dopro-
vázena nadšením v očích nejmenších 
účastníků a také světlem z loučí na-
šich světlonošů. A protože oslava svát-
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Společné foto se sv. Martinem, paní Zimou 
a chudákem, foto Petra Linhartová

Svatý Martin na bílém koni, foto Monika Žitníková

ku svatého Martina je předzvěstí pří-
chodu zimního období, zavítala mezi 
nás paní Zima, která následně zaháji-
la celý průvod. Vydali jsme se směrem 
k místním rybníkům. Během průvodu 
se k nám přidávali i další účastníci. Po 
příchodu k rybníkům na všechny če-
kal prostor vyzdobený svíčkami. Zdá-
lo se, že průvod nemá vůbec konce, 
a nás tak velká účast velmi těší. Když 
byli všichni účastníci průvodu na mís-
tě, přivolaly děti svatého Martina, kte-
rý přijel jak jinak než na bílém koni. 
Během následného ztvárnění legendy 
se dětem dostalo ponaučení, že by se 
také jako sv. Martin měly umět roz-
dělit. A hned jsme je z této dovednos-
ti následně vyzkoušely tím, že každé 
dítě dostalo jeden svatomartinský ro-
hlíček a jejich úkolem bylo se rozdělit 
se svými rodiči. Schválně, kolik z vás 
mělo možnost naše svatomartinské 
rohlíčky ochutnat? :)

Děti nebyly ochuzeny ani o první 
letošní (byť umělý) sníh. Paní Zima 
společně se sv. Martinem a dětmi totiž 
první sníh kouzelnou formulí přivo-
lali. Na závěr se ještě mohli účastníci 
seznámit i s bílým koníkem, na kte-
rém sv. Martin do Buštěhradu dorazil. 
Věříme, že si k nám cestu najde zase 
i příští rok, protože tak velká účast je 
závazkem do budoucna takovou tra-
dici udržet!

Závěrem bych ráda na tomto mís-
tě poděkovala těm, bez kterých by se 
tato akce s kouzelnou atmosférou ne-

mohla uskutečnit – pelíškovským ma-
minkám za výborné svatomartinské 
rohlíčky, KiXu v čele s Jirkou Žitní-
kem za ztvárnění legendy o sv. Mar-
tinovi, paní Piskáčkové za půjčení bílé 
kobylky se jménem Ria, panu Klímovi 
za první letošní sníh, Zdeňku Neusse-
rovi za to, že v pořádku do Buštěhra-
du dopravil sněžné dělo, Hance Hej-
né za její paní Zimu a Vinotéce Sýpka 
za dobroty pro malé i velké! A samo-
zřejmě i všem účastníkům děkuji za 
tak velkou účast a zejména za úžasnou 
atmosféru, kterou jsme pro naše děti 
společně vytvořili. 

Zuzka Jonášová, 
RC Pelíšek

rok 2022 v pelíškU

V Pelíšku došlo v lednu letoš-
ního roku ke změně v jeho vedení 
a v průběhu roku tak přišly různé 
změny. Zachovány ale zůstaly tra-
diční akce, jako je např. Den dětí, 
kterého se účastnilo skoro 300 dě-
tí plus jejich rodiče. Rok 2022 je ta-
ké rokem postcovidovým. Koneč-
ně jsme se mohli scházet a neřešit, 
jestli nás je 19 nebo 21. Z pohle-

du rodičů je konec této „doby tem-
na“ samozřejmě žádoucí, protože 
v této životní fázi raného rodičov-
ství nejčastěji trpíme sociální izo-
lací. A právě tehdy nejvíce oceníme 
možnost se scházet s ostatními, kte-
ří prožívají stejné radosti i starosti. 
I naše dětí potřebují kolektiv ostat-
ních vrstevníků, možnost sociali-
zovat se, seznamovat se, navazovat 
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Hromada pomoci, foto JP

Zdenička s hromadou pomoci, foto M. Žitníková

první dětská přátelství a poznávat 
svět. Jsme tedy moc rády, že po ce-
lý rok zůstal Pelíšek otevřen všem.

Jak je uvedeno výše, nástup nové-
ho vedení znamenal určité změny. 
Věříme, že se jedná o změny k lep-
šímu, i když je jasné, že se nikdy ne-
zavděčíme všem. Jedním z našich 
blízkých cílů je obnova pomůcek 
v naší herně – rády bychom obno-
vily herní prvky tak, aby byly z vět-
ší části tvořené dřevěnými výrob-

ky a byly nadčasové a zaujaly děti 
různých věkových skupin. Díky zis-
ku dotace z Mikroregionu údolí Li-
dického potoka první část nákupu 
uskutečníme již před Vánoci. Po-
kud tedy stále váháte, jestli navští-
vit naši volnou hernu, dovolíme si 
vás nalákat na naše nové vybavení, 
které bude v herně k dispozici již 
v novém roce.

Pelíšku nyní věnujeme hodně 
energie a doufáme, že se nám po-

daří realizovat všechny naše nemalé 
plány. Do nového roku kromě výše 
uvedeného plánujeme obnovu ně-
kterých akcí, např. Noc s Anderse-
nem. Rádi bychom se v Pelíšku to-
tiž i nadále zasazovali o to, abychom 
zajistili rodinám s dětmi smyslupl-
ně a aktivně strávený společný čas.

Krásné Vánoce a šťastné chvíle 
s rodinou přeje váš Pelíšek! 

Zuzka Jonášová

sBírkoU pro diakonii společně pomáháme potřeBným

Děkuji všem, kteří se zapoji-
li do akce Diakonie konané dne  
4. a 5. 11. Bez pomoci děvčat z In-
focentra, kolegů z technických slu-
žeb a všech členek červeného kříže 
by tato akce pro pomoc potřebným 
byla neuskutečnitelná.

Z. Doležalová, za ČČK Buštěhrad

…tolik předsedkyně Místní orga-
nizace ČČK Buštěhrad, která po oba 
dny, kdy se sbírka konala, trpělivě 
vysvětlovala příchozím, kam done-
sené věci do sbírky mají dát, aby se 
pak dobře nakládaly do auta. Také 
to, že když není pytel s oblečením 
převázaný provázkem, mohl by se 
při další manipulaci vysypat… a to 
vše dlouhých 16 hodin, které „naše“ 
Zdenička Doležalová jako obvykle 
věnovala nezištně této už tradiční 
akci. Také moc děkujeme – Zdeničce 
i vám všem, kdo jste přinesli spous-
tu věcí do sbírky, a to i přes nepří-
zeň počasí. Mnoho z vás příchozích, 
nebo těch, kdo to na zámek na za-
čátku listopadu nestihli, se ptá, kdy 
bude sbírka příště. Zatím víme jen 
že to bude na jaře. Včas vás budeme 
informovat o termínu, a to zde ve 
zpravodaji, ale i ve vývěskách a na 
webu města.

ZV
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Organizátorky Štrúdlování, foto Jitka Havlíčková Vítězky soutěže, foto Jitka Havlíčková

štrúdlování na jarmarkU

Na letošním Jarmarku mezi ryb-
níky proběhl již jedenáctý ročník 
Štrúdlování.

Tak jako každý rok jsme všech-
ny napjatě očekávaly, kolik se sejde 
soutěžících. Současně jsme oslovo-
valy případné porotce, kterých bylo 
jako vždy pět. Čtyři muži, které jako 
porotce vídáme nejraději, a zástup-
ce nejmladší generace, jedna dívka, 
kterou porotcování tolik nadchlo, že 
přislíbila příští rok účast se svým 
vlastním štrúdlem, moc se těšíme. 
V minulém roce se právě soutěží-
cí, teprve devítiletá Michalka Štý-
brová umístila na 3. místě. 

Soutěžících bylo nakonec šest, 
čtyři sladké a dva slané štrúdly, což 

není mnoho, ale velmi nás potěši-
la účast klientů z DPS Buštěhrad, 
kteří se zúčastnili se sladkým, ale 
i slaným štrúdlem a bylo to pečení 
kolektivní, což jistě přispělo ke spo-
lečným hezkým zážitkům.

Ve 2 hodiny odpoledne jsme vy-
hlásily vítěznou trojici. Na třetím 
místě se umístila paní Straková, 
na druhém klienti DPS Buštěhrad 
se sladkým štrúdlem a vítězem se 
již po několikáté stala paní Hore-
šovská. V letošním ročníku zvítě-
zily štrúdly tradiční.

Mnohokrát děkujeme porotě, 
která má opravdu úkol nelehký, 
protože všechny štrúdly jsou jis-
tě pečeny s láskou a jsou výborné. 

Další poděkování patří právě sou-
těžícím, protože díky jejich pekař-
skému umění můžeme prodávat je-
jich dobroty a tak získat peníze na 
koupi stromků. Z výtěžku, který 
činil letos 3 322 Kč, budou zakou-
peny stromky a byly uhrazeny ce-
ny výhercům.

Nakonec moc děkuji všem, kte-
ří se o uskutečnění soutěže posta-
rali, bez nich by žádné soutěžení 
nemohlo proběhnout, a věřím, že 
jim nadšení vydrží i do příštích 
ročníků.

Moc se těšíme na další ročník. 

za „Věčně mladé“ 
Stanislava Šumná

na ewingův sarkom s BeznoskoU

Co je Ewingův sarkom? 
Jde o vzácnou formu rakoviny kos-
tí nebo měkkých tkání. Vyskytuje 
se především u mladých, dospívají-
cích lidí. Nejsou známy přesné pří-
činy, a tedy ani prevence. 

Kdo je Beznoska? 
Jde o firmu, která vyrábí implantá-
ty do lidského, ale i zvířecího těla. 
Zakladatelem je Stanislav Beznos-
ka, který společnost osamostatnil 
v roce 1992. Beznoska s.r.o. vyrá-

bí nejrozličnější náhrady, jako jsou 
například umělé klouby, ale i celé 
části pánví, umělé klouby a podob-
ně. Tradice této výroby jde již od 
dob proslulé značky POLDI SONP 
Kladno, která je dnes téměř zapo-
menuta, přestože byla kdysi světově 
proslulá. Současný nástupce úspěš-
ně exportuje svou výrobu i do za-
hraničí, asi 40 % výroby. Výrobní 
závod je od roku 1984 stále na stej-
ném místě. 

 

    Jakou má spojitost Ewingův 
sarkom a Beznoska s.r.o.? 
Jde o zajímavý fakt, že zřejmě nej-
vyšší výskyt této nemoci v přepoč-
tu na obyvatele je v Arménii. Společ-
nost Beznoska do této země vyváží 
množství kolenních kloubů a náhrad 
pro mladé pacienty, kteří jsou po 
chirurgickém zákroku závislí právě 
na výrobcích z Čech. Podobně jako 
v Arménii, na Ukrajině a v dalších 
postsovětských republikách si mu-
sejí lidé platit plné náklady za umě-
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Rozhovor pro radost. Pozitiv-
ní a milý manželský pár, který se 
do Buštěhradu přistěhoval relativ-
ně nedávno – Gustavo z Kolumbie 
a Bára z Čech, které jsem poznala 
díky své účasti ve volební komisi.

Kolumbie – pro mě vzdálená ze-
mě a ještě z té části Ameriky, kam 
asi každý za dobrodružstvím hned 
tak nevyjede. Samozřejmě jsem si 
něco předtím o Kolumbii přečetla, 
ale vytasit se na mého hosta s ně-

čím jako je káva nebo kokain, to mi 
přišlo dost přízemní. 

A jak se posléze ukázalo, uděla-
la jsem dobře.

Začalo to úplně klasicky.

I: Gustavo, odkud jsi, kde jsi 
vyrůstal?

G: Narodil jsem se v kolumbij-
ském městě Pasto, které má asi 
půl milionu obyvatel a je položené 

Návštěvníci exkurze v dílně, foto JP

Sídlo firmy, foto JP

Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

lé klouby a jiné implantáty z vlastní 
kapsy. Zdravotní pojištění, které ná-
klady hradí u nás, v těchto zemích 
neexistuje.

Skupinka dvaceti návštěvníků se 
zájmem vyslechla odborný výklad 
o historii a výrobě implantátů 8. lis-
topadu v sídle společnosti Beznoska 
s.r.o. Zájem o výrobky a jejich zhoto-
vení byl velký a odrazil se i na množ-
ství dotazů. Asi každý z návštěvní-
ků si odnesl něco zajímavého sám 
pro sebe. Nehledě na to, že někteří 
již s výrobky mají vlastní zkušenosti. 

Téměř dvouhodinová 
exkurze ukázala špičko-
vou výrobu titanových 
a nerezových ocelových 
náhrad na CNC strojích, 
ale i na ověřené klasi-
ce, soustruhu a brusce. 
Velká péče je věnována 
kontrole jakosti a přes-
nosti výroby. Také vý-
stupní kontrola a balení 
výrobků je velmi pečli-
vé. Dvojité balení klou-
bů a závěrečná externí 

týdenní sterilizace v inertním ply-
nu je běžným postupem. 

Organizátor akce, Buštěhradské 
fórum z. s., by chtěl i tímto způso-
bem poděkovat společnosti Beznos-
ka za zajímavou prohlídku a popřát 
hodně obchodních úspěchů. 

S přívětivým sloganem výrobce 
protéz „Vracíme vám radost z po-
hybu“ přeji i čtenářům, aby se po-
kud možno s výrobky společnosti 
Beznoska v životě nesetkali, a po-
kud budou muset, aby jim sloužily 
co nejdéle. 

Ing. Jiří Janouškovec st.

gUstavo a Bára nUňezovi: kolUmBijci jsoU prostě rádi spolU

Kolumbie, 
Kolumbijská republika
Stát Jižní Ameriky
Republika a unitární stát
25. největší země na světě
Počet obyvatel: 50 miliónů
Hlavní město: Bogotá
Sousední státy: Venezuela, 
Brazílie, 
Peru, Ekvádor, Panama
Úřední jazyk: španělština
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Gustavo s Bářinou knihou Prolhaný příběh, 
2022, foto Sugued Serrano

v horách. Lidé si často myslí, že když 
jsem z Kolumbie, tak znám jen tro-
pické teplé počasí, ale není to tak – 
u nás v horách je pěkná zima. V pod-
statě je tam jen jedno roční období. 
A čím výš v horách, tím větší zima. 
Samozřejmě u pobřeží je to zase na-
opak – tam je pořád 30 stupňů, což 
musí být také trochu otrava. V Pastu, 
když je hezký den, bývá 20 
stupňů, což je pro nás teplo. 
Běžně ale bývá spíše kolem 
16 stupňů, v noci mohou být 
4 stupně. 

Obyvatelé jsou na město 
velmi hrdí, jsme rádi, že po-
cházíme právě odsud (uka-
zuje na mapě, kde se měs-
to nachází). Každá země 
má nějakou oblast, o kte-
ré si ostatní povídají, že li-
dé tam nejsou příliš chytří. 
To je trochu případ našeho 
města. Lidé si myslí, že ne-
bylo příliš prozíravé posta-
vit si město pod obrovskou 
aktivní sopkou, která je vět-
ší než město samotné. Po-
kud by došlo k větší erup-
ci, po městě by asi nezbyla 
ani památka. Něco na tom 
je (smích). Vůbec se v tom 
regionu nachází hodně so-
pek, je jich tam nejméně pět, 

jsou velké a aktivní. Je tam velký pás 
hor, který se táhne z Ekvádoru, který 
je špatně přístupný, nejsou tam po-
řádné silnice, ani tunely, jako třeba 
ve Švýcarsku. Ty hory prostě musíš 
přejet, jet nahoru a pak složitě dolů. 
Jiná možnost není.

B: Nejsou tam běžné klasické le-
sy, kolem je džungle, takže na pro-
cházce tě něco může sežrat (smích). 
V Pastu se na procházky nechodí.

I: Je to tam opravdu tak 
nebezpečné?

G: Ale tak to úplně není. Něja-
ká nebezpečná zvířata tam jsou, 
ale těch, která by tě zrovna v Pas-
tu chtěla sežrat, je málo, protože je 
tam zima. To se třeba s Amazon-
ským pralesem, který je v jiné čás-
ti země, nedá srovnat. Tam chce 
člověka sežrat všechno. Ale v Pas-
tu můžeš jet na výlet k vodopádům, 
jezerům – jedno krásné je právě 
v kráteru jedné nedaleké sopky ve 
výšce 4700 m, a potkat můžeš tře-

ba medvěda, ale ti jsou hodní, lidi 
nejedí. Samozřejmě je ale nebez-
pečné jakékoli divoké zvíře v Ko-
lumbii provokovat. Mohou se brá-
nit, ošklivě člověka zranit a mohou 
mít vzteklinu. Na procházce měs-
tem spíše než to, že potkáš zvířa-
ta, tě někdo může okrást. Takže 
když jsem tam s Bárou, raději těm  
situacím předcházím, abychom 
kvůli pár mincím podobnou ne-
příjemnou zkušenost neměli. 

I: Co jsi studoval?
G: Na základní a střední školu 

jsem chodil v Pastu, potom jsem se 
přestěhoval do Bogoty, abych stu-
doval elektroinženýrství na Kolum-
bijské národní univerzitě – nejlep-
ší univerzitě v zemi. V roce 2008 
jsem měl možnost během studia 
vyjet na rok studovat telekomuni-
kační technologie do Španělska, do 
Valencie. Tam mi nabídli, abych 
zůstal déle a studia tam dokončil. 
A odtamtud jsem v roce 2011 jel do 

Prahy na Erasmus, kde jsem 
potkal moji ženu Báru. Po-
sléze jsem se ještě vrátil do 
Španělska dokončit studi-
um a v roce 2012 jsem se už 
v Praze usadil.

I: Takže ty sis zvolil Pra-
hu, protože jsi o ní už něco 
věděl, nebo to byla vlastně 
trochu náhoda?

G: Už ve Španělsku jsem 
potkal mnoho studentů, 
kteří tam přijeli v  rámci 
programu Erasmus, a mno-
ho jich bylo z Česka. Tehdy 
jsem se toho od nich o Pra-
ze hodně dozvěděl a velmi 
jsem si s nimi rozuměl. Byli 
to příjemní a zajímaví lidé.

I: A jak ses seznámil 
s Bárou? 

G: Na ČVUT, kde jsem stu-
doval, tehdy existoval pro-Sopka Azufral s jezerem v kráteru, 2017, archiv Nuňezových
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gram, který se jmenuje Tan-
dem, a který fungoval tak, 
že si v databázi dobrovolní-
ků najdete partnera, který 
tě učí svůj jazyk a ty ho zase 
učíš ten tvůj. Bára mě měla 
naučit anglicky a já ji španěl-
sky. A po první lekci jsem jí 
navrhl, že půjdeme na lekci 
salsy. Takže to nakonec do-
padlo tak, že jsem jí spíše na-
učil tancovat, než španělsky.

I: Až z toho byla svatba. 
Četla jsem, že jste se vzali 
třikrát? To mě zajímá.

G: Poprvé jsme se vzali 
v Portugalsku, chtěli jsme 
symbolickou, malou, jedno-
duchou svatbu s pár přáteli. 
Druhou svatbu jsme jen pár 
dní poté měli v Praze, což 
mělo být hlavně pro Bářinu 
rodinu, ale nakonec přijela 
i část mé rodiny. Tedy část – 
moji rodiče, jejich sourozenci, jejich 
děti, takže na tu naši malou svatbu 
nakonec z Kolumbie přijelo 30 li-
dí (smích). A třetí svatba se konala 
následující rok v Kolumbii, blízko 
mého města, na ostrově uprostřed 
jezera s krásnými barevnými jezer-
ními domky, kde se tomu říká ko-
lumbijské Benátky. 

I: Jak často jezdíš do Kolumbie 
navštěvovat rodinu a přátele?

G: Snažím se alespoň 1x za 2 ro-
ky, ale je to složité. Nejde jen o to 
dostat se do Kolumbie, do Bogo-
ty, komplikovaná je i cesta z Bo-
goty do Pasta, kam by to po těch 
horských cestách trvalo autem ví-
ce než 24 hodin, takže se tam lé-
tá. O letišti v Pastu se říká, že je 
to nejhorší letiště na světě, protože 
je postavené na vrcholu hory, kde 
jsou složité povětrnostní podmín-
ky a tím pádem je složité tam s le-
tadlem přistát – když se to nedaří, 
posádka vždy zkouší přistát třikrát, 

a pokud to ani napotřetí nevyjde, 
vrací se zpět, odkud přiletěla. I to 
úspěšné přistání samotné je do- 
brodružství, po dosedu musí letadlo 
hrozně prudce zabrzdit, protože na 
vrchol hory se vešla jenom krátká 
ranvej, a strašně proto poskakuje. 
Kdyby pilot přejel, spadne ze skály. 
Ale nikdy se tam nic nestalo, mož-
ná proto, že piloti jsou na kompli-
kace připraveni a dávají extrémně 
velký pozor. Když se blížíte k letiš-
ti, máte pocit, že přistanete někde 
v Grand Canyonu v džungli, všude 
obrovské hory a najednou jste ješ-
tě blíž a uvidíte malinkou ranvej, 
kde musí letadlo přistát. A nechce 
se vám věřit, že se to dá.

I: No tak to já Pasto asi nikdy 
neuvidím (smích). Teď pojďme tro-
chu k tomu, jak se ti v Česku líbí. 
Překvapilo tě tu něco? 

G: Rozdíl mezi Evropou a Ko-
lumbií jsem pocítil už během po-

bytu ve Španělsku, takže 
v Česku to už nebylo tak ji-
né. Také jsem se vždy pohy-
boval ve skupině Kolumbij-
ců, ve Španělsku i v Praze, 
kde se všichni navzájem in-
formují, upozorňují na růz-
né věci, takže jsem věděl, co 
můžu čekat. Co je tu jiné? 
Třeba to, že v Čechách má-
te koncept „přízemí“, kte-
rý v  Kolumbii nemáme – 
přízemí rovnou nazýváme  
1. patrem. Nové pro mě tady 
bylo také to, že jsem se musel 
naučit vařit. Ve Španělsku 
jsem jedl v menze, tam jsem 
to tolik neřešil, a v Kolumbii 
je jídlo v restauracích dokon-
ce levnější, než když si vaří-
te doma. Tady je to naopak. 

I: Co ti z kolumbijské ku-
chyně chutná?

G: V  Kolumbii jím rád 
mořské plody, ryby mohu jíst po-
řád. Jako první chod jíme polév-
ku, druhý chod mohou být pečené 
ryby bez omáčky a jako příloha se 
často podává rýže, brambory i těs-
toviny. Dohromady. Jen to je oproti 
té klasické variantě maso-rýže tro-
chu těžší do žaludku. Takže když si 
teď v Kolumbii dám podobné jídlo, 
hned se mi chce spát, už na to nej-
sem zvyklý. Ono to souvisí se sty-
lem života, který v Kolumbii máme, 
po obědě je prostě tradičně siesta. 
Zajímavých a dobrých jídel je v Ko-
lumbii hodně, možná zmíním em-
panadu, kapsu, která se dělá z mou-
ky, uvnitř je maso nebo rýže, kapsu 
uzavřete a osmažíte.

I: Empanadas jsou původem 
z Argentiny, že?

G: Ano, z Argentiny, ale tam je 
pečou v troubě, my je smažíme a dě-
láme je na rozdíl od ostatních zemí 
z kukuřičné mouky. 

Svatyně Las Lajas, 2017, archiv Nuňezových
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I: A  máte nějaké zajímavé 
sladkosti?

G: Jedna zajímavá se jmenu-
je Arequipe, která se vaří z mléka 
a cukru, ale zatím jsem jí viděl jen 
v Kolumbii, nikde jinde.

B: A dáváte na zmrzlinu sýr. Sla-
ný sýr na sladkou zmrzlinu.

G: (Smích). Je to jako parmazán, 
dobrá kombinace.

I: A co ti nejvíc chutná z českých 
jídel?

G: Asi svíčková, guláš, i když 
vím, že to asi není úplně původně 
české jídlo, zelí. Chutná mi skoro 
všechno. Jediná věc, co mi tady to-
lik nechutná, je Hermelín.

I: Tak teď z  jiného soudku – 
jaké vidíte rozdíly mezi Čechy 
a Kolumbijci?

B: Já vidím největší rozdíl v tom, 
že Kolumbijci oproti nám nepo-
třebují soukromí, jsou hrozně rá-
di spolu a ve velkých skupinách. 
Když třeba Kolumbijec je-
de na výlet, tak nejede sám, 
nebo jen s manželkou, ale 
jede na výlet se všemi dět-
mi, s dětmi svých sousedů, 
s maminkou, s tchýní a s její 
sestrou a všichni se narvou 
do jednoho auta, děti sedí 
na korbě, když se jim udělá 
špatně, tak to nikdo neřeší, 
jsou prostě rádi, že mohou 
celý den strávit spolu, a vů-
bec jim nevadí, že jsou na-
mačkaní, a že je to nepoho-
dlné. V tom jsou Češi velmi 
rozdílní – máme rádi svůj 
komfort i své soukromí.

G: Když sem poprvé při-
jela má rodina, byla to moje 
maminka, moje sestra, její 
dcera, teta a její dcera… teh-
dy jsme bydleli v malém by-
tě v Praze, tak jsme jim na-
bídli, že někdo z nich může 
bydlet v obývacím pokoji 

a zbytek v blízkém hotelu. Ale oni 
to odmítli s tím, že chtějí být spolu. 
Tak jich všech 5 bydlelo v jednom 
pokoji u nás doma.

B: Oni jsou prostě rádi spolu, je 
na nich vidět, že se mají rádi a umí 
tu radost dobře vyjádřit. Ale pro 
ostatní to může být docela velký 
kulturní šok. Nebo další zvláštnost 
– nemají rádi, když se zavírají dve-
ře. Zavření dveří je dokonce pova-
žováno za něco divného.

G: Souvisí to s častými zemětře-
seními, které v mém regionu zažívá-
me kvůli sopkám. V takové situaci 
se potřebuješ rychle dostat z domu. 
Jednou se mi stalo, že jsem zavřel 
dveře svého pokoje a pak jsem je ne-
mohl otevřít, protože byly tím ze-
mětřesením zkřížené. Od mé ma-
minky a babičky jsem od dětství 
slýchal – nikdy nezavírej dveře, bu-
de zemětřesení, ty se nedostaneš 
ven a umřeš! 

I na Báru: Je to tak, jak jsi to cí-
tila ty? Nebo je to spíše o tom, že 
chtějí o sobě víc vědět, chtějí být 
spolu?

B: Myslím, že zavírání dveří spí-
še cítí jako určitou hranici, kterou 
kladeš mezi ně a sebe, a ptali by se, 
proč to děláš. Stalo se nám, že jsme 
jeli na dovolenou s Gustavovými 
přáteli, kteří milují hudbu a zába-
vu. Mně se to moc líbí, zdá se mi, 
že Češi neumí příliš vyjádřit svou 
radost, prostě se čistě radovat, a to-
hle se mi zdá velmi inspirující. Na 
druhou stranu je někdy problém 
se s tím vyrovnat. Tehdy jsme by-
li v jednom bytě, hudba hrála celý 
den a celou noc, všichni byli stále 
spolu. Když jsem chtěla mít chvilku 
klidu, tak jsem zavřela dveře a šla si 
číst. V tu chvíli stáli všichni za ni-
mi a ptali se, co jsme udělali špat-
ně, proč nás nemá ráda, proč s ná-
mi nechce být?

I: Možná jsi měla říci, že chceš 
spát…

B: To by neprošlo. V Ko-
lumbii přece můžeš spát, 
i když jsou dveře otevřené 
a hudba je nahlas. Tak to ma-
jí. Děti, které s sebou berou 
na hlučné party, tam prostě 
v křesle usnou. Jsou na to 
zvyklé.

I: Nechybí ti ty společné 
akce?

G: Trochu ano. Ale v Pra-
ze je velká kolumbijská a la-
tinsko-americká komuni-
ta, možná více než 200 lidí, 
Kolumbijci, kteří si tu našli 
partnery a pracují tu, hodně 
jich tu také studuje. Máme 
dokonce náš vlastní fotbalo-
vý klub a zrovna minulý tý-
den jsme na Hanspaulce hrá-
li proti Buštěhradu, což byli 
sami mladí rychlí kluci. Ale 
vyhráli jsme (smích).Tady byste na mapě Kolumbie našli Pasto.
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Letiště Antonio Nariňo v Pasto, foto Aeronáutica Civil

B: Napadá mě ještě něco – na 
svátky, které Češi slaví v poklidu, 
chodí na hřbitovy nebo mají ko-
morní rodinné večeře, Kolumbijci 
pořádají okázalé oslavy. 

G: Ano, třeba při slavení Vá-
noc, pořádáme party, při kterých 
se schází velké množství lidí, sla-
víme Novenu, což je 9 dní do dne, 
kdy se narodil Ježíš – setkáváme se 
každý den u někoho jiného doma, 
hodně se jí, radujeme se, ale taky 
se modlíme. Je to hodně nábožen-
ská ale i společenská událost. Stává 
se, že během roku se třeba někteří 
v rodině pohádají, ale na Vánoce se 
na vše zapomíná. Bývá to velké se-
tkání, často až 50 lidí v domě. A co 
také máme společné – dárky se dá-
vají 24. prosince, nikoli 25., jak to-
mu je v jiných zemích, a přináší je 
Ježíšek, nikoli Santa Claus.

I: Teď se budu ptát trochu na tebe 
a na Buštěhrad. Co tvoje čeština?

G: Zatím není, ale začnu se ji učit. 
Je skvělé, že bydlíme v Buštěhradě, 
protože se musím více snažit a v ob-
chodech mluvit česky. Nebo třeba 
v Baumaxu, kam jezdím pro potře-
by k práci na domě, tam se musím 
vyjádřit a hlavně porozumět. Když 
jsem naposledy šel koupit sekeru, 

ptali se mě, jakou chci, jak velkou, 
na jaké dřevo – nejenom, že jsem 
jim skoro nerozuměl, já jsem ani ne-
tušil, že existuje tolik různých seker! 

I: A potřebuješ češtinu ve své 
práci?

G: Ne, pracuji v  mezinárodní 
společnosti, ve které pracuje hod-
ně cizinců. Pracuji s počítačový-
mi systémy. 

I: Jak vás napadlo koupit si domek 
právě v Buštěhradě?

G: Po svatbě jsem chtěl řešit naše 
bydlení, nechtěli jsme již bydlet v ná-
jmu. Věděli jsme, že si za určitou sumu 
buď koupíme byt v Praze, nebo domek 
mimo ni. Navštívili jsme hodně míst, 
ale je zajímavé, že úplně první místo, 
které jsme při tom hledání navštívili, 
byl právě Buštěhrad. 

B: Pamatuji si, že když jsme přije-
li poprvé, na první pohled se nám tu 
moc líbilo. 

G: To je pravda, líbil se nám domek 
i okolí, atmosféra, že je to dostupné, že 
tu už máme přátele – bydlí tu má kole-
gyně z práce. Když si tu dům již dříve 
koupila ona, dělal jsem si z ní srandu, 
že teď bydlí na vesnici a do práce to 
bude mít daleko (smích). Také se nám 
tu líbilo spoustu drobných věcí – třeba  

cyklostezka nebo ta knihovnička na 
zastávce autobusu. Jsme tu velmi šťast-
ní, v co jsme předtím ani nedoufali, 
bydlení v domku po bytě v Praze jsme 
si neuměli představit. 

I: A máte nějaká zvířata?
G: Máme králíka a  taky dvě 

morčata.

I: Ale nesníte je, že ne?
G: Ne, i když u nás doma se to dělá. 

Je to sice běžnější v Peru a Ekvádoru, 
ale Pasto je blízko hranic s Ekvádo-
rem, tak to máme podobné. Ale mor-
čata tady jsou daleko menší a my je 
máme rádi (smích). 

I: Co ještě máte v Buštěhradě rádi?
B: Všechno (smích). Zrovna včera 

jsme tu procházeli s přáteli, kteří byli 
překvapeni, jak je to tu krásné. Líbily 
se nám třeba strom Ginkgo a hrad-
ní brána. Všechno si fotili a říkali, 
že to tu vypadá jako v malých ital-
ských uličkách. Líbí se nám, že je to 
město s bohatou historií. A máme 
tu rádi lidi.

G: Potkáváme tu hodně lidí a sa-
mozřejmě se někomu pár věcí nelí-
bí, ale vždycky k problému přistupu-
jí tak, že chtějí najít řešení, namísto, 
aby jenom brblali. Já rád pohlížím na 
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vše pozitivně, takže mi to vyhovuje. 
Skvělá je třeba Aktoffka, kde mají vý-
borné jídlo.

I: A co vám tu chybí?
G: Třeba supermarket. Je trochu 

problém tu sehnat některé potraviny. 
Když někdy přijedu později z práce, 
bývá zavřeno. Ale jezdíme do Klad-
na, je pravda, že je to opravdu blízko. 

B: Já mohu říci něco, co se mi tu 
nelíbí – autobusy jsou skoro pořád 
zpožděné. 

I: A zúčastnili jste se tu nějakých 
akcí?

G: Snažíme se. Byli jsme třeba na 
pálení čarodějnic, kde jsem dokon-
ce dobrovolničil, pomáhal jsem tam 
stavět konstrukce. Chodíme taky na 
farmářské trhy, rádi podporujeme 
místní prodejce.

I: Znáš českou literaturu, zají-
máš se o politiku?

G: Upřímně, nezajímám, ale znám 
naši starostku (smích). Co se týče li-

teratury, jsem rád, že moje žena je 
spisovatelka, i když jsem si její knihu 
ještě nepřečetl – někdo ji musí pře-
ložit do španělštiny (smích). 

B: Ale já jsem ti jí věnovala! Po-
šlu vám fotku Gustava s knihou.

I: A co kolumbijská literatura? 
U nás je nejznámější asi Gabriel 
García Márquez.

G: Márquez v podstatě vytvořil 
umělecký literární směr – magický 
realismus, jeho Sto roků samoty je 
stěžejní dílo tohoto směru. 

B: Já ho mám hrozně ráda. Čet-
la jsem ho ještě dříve, než jsem po-
tkala Gustava.

G: To byl vlastně jeden z důvodů, 
proč jsem si ji vzal. Kolumbie je čas-
to vnímána stereotypně – jako země 
kokainu. Když lidé zjistí, že je něk-
do z Kolumbie, hned je jim to jasné 
– jó, to víme, kokain, Pablo Esco-
bar… Někdy se mě to docela dotý-
ká, i když se to snažím ignorovat, ale 
Bářino první vyjádření bylo – ty jsi 
z Kolumbie? Já miluju Márqueze! 

I: A co na ní máš ještě rád?
G: Je chytrá a hezká.

I: A Bára?
B: Líbí se mi, že Gustavo má pozi-

tivní pohled na život, s čímž já tro-
chu bojuji. Je šťastný, umí to vyjá-
dřit, a to na něm obdivuji. Nevím, 
jestli jsem se to už od něj naučila, 
ale rozhodně je krásné být u toho. 
Inspiruje mě to.

I: Co bys rád vzkázal buštěhrad-
ským obyvatelům?

G: Líbí se mi cedule na silnici – 
Pozor, kachny! To mě baví. Prosím, 
pokračujte v jejich vytváření. Je vi-
dět, že lidé zde mají respekt k pří-
rodě a zvířatům. 

Děkuji za rozhovor a doufám, 
že se vám v Buštěhradě bude dobře 
bydlet! A těším se na další setká-
ní, třeba až Gustavo otevře kur-
zy salsy…

IK

C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

koncert zastávka v čase. na zámkU, ve čtvrtek 3. listopadU 2022
Pro mě po delší době koncert 

v Buštěhradě. Dokonce dvojkon-
cert, jak bývá zvykem skupiny Kne-
zaplacení. Skvělý nápad manaže-
ra, člena i sólisty, kytaristy Honzy 
Paulíka – pozvat vždy k vystoupe-
ní skupiny další hosty, obvykle pro-
fesionály, hvězdy. Tentokrát legen-
dární Pacifik.

Nezatíženi omezeními (rouška-
mi, dezinfekcemi, očkovacími cer-
tifikáty) jsme se my, diváci, sešli 
v pěkném prostředí zámku v zapl-
něném sále.

Po Honzově sólovém kytarovém 
vystoupení zahájila kapela Kneza-
placení koncert svojí autorskou pís-

ní, a jak bylo slyšet, pro mnohé di-
váky ne neznámou. Směsice folku, 
country, blues i světového evergree-
nu těšila všechny přítomné více než 
hodinu. Krásný sametový a silný 
zvonivý hlas zpěvaček, jsou oprav-
du Knezaplacení a skutečným zá-
žitkem. Originalitu zvuku skupiny 
dodává příčná flétna a bravurní vý-
kony všech tří kytaristů. Po vzoru 
světových hvězd se nechali několi-
krát vytleskat a ochotně přidávali 
pro nadšené publikum.

Po krátké přestávce nastoupil Pa-
cifik a ovládl náladu i vzpomínky 
diváků svými hity. Zakladatelka 
skupiny Helena Maršálková, ob-

klopená vynikajícími muzikan-
ty a zároveň zpěváky, připomněla 
svoje nestárnoucí písně a celý pro-
gram byl protkán vtipnými glosa-
mi a historkami. K potěšení všech 
několikrát přidávali i na přání di-
váků a dostalo se jim uznání dlou-
hým potleskem.

Výborná zábava, hudební záži-
tek. Koncert jsem si užila naplno 
a Velrybářská výprava mě v uších 
doprovázela několik desítek kilo-
metrů až domů.

Těším se zase brzy příště a při-
jďte taky!

Dana Zvonařová, 
Nové Strašecí
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Sousedské setkání se vydařilo, foto JP

Cuatro por cinco, Mario 2. zleva.

kUBánská kapela cUatro por cinco

V  minulých týdnech v  Buště- 
hradě již dvakrát koncertovala sku-
pina Cuatro por cinco. Požádali 
jsme hlavního protagonistu o krát-
ké představení.

Jmenuji se Mario a jsem členem 
skupiny Cuatro por cinco. 
Žiju v Praze, ale pocházím 
z Havany. Skupina Cuatro 
por cinco se zrodila, když 
mě Richard, můj kamarád 
z dětství a skvělý hráč na 
bongo a na takum, což je 
jím vytvořený unikátní ná-
stroj, seznámil se svým no-
vým hudebním projektem. 
Richard se spojil se třemi 
dalšími hudebníky žijícími 
na Kubě a vzniklo uskupení 
zatím beze jména. V květ-
nu jsem odcestoval na Ku-

bu a připojil se ke skupině, kterou 
jsme pojmenovali 4 por 5 (Cuatro 
por cinco), což jsou čtyři hudebníci 
na Kubě a jeden v České republice. 
Dalšími členy jsou: Adriana Amador 
– klavíristka, zpěvačka a skladatel-

ka, hráčka na různé nástroje, Day-
ron Pimienta – saxofonista, zpěvák 
a perkusionista, Yisel – baskytarist-
ka. Vytvořili výjimečnou skupinu, 
která hraje různé žánry kubánské 
hudby, jako je salsa, son, bolero, cha-

chacha, timba, ale také latin 
jazz a další a další. Zkuše-
nosti skupiny s koncerto-
váním v  tomto roce byly 
velmi pozitivní, protože 
jsme mohli hrát svou hud-
bu v této krásné zemi, kte-
ré jsme všichni velmi vděč-
ní za srdečné přijetí všude, 
kde jsme hráli a kde jsme 
poznali zkušenost života ve 
svobodě a demokracii. 

Hezký den,
Mario Herreramarsillan

krátké soUsedské sBližování v Ulici krátké

Nedávno, koncem října, se sešli 
v autobuse cestou z práce skorosou-
sedi a z řeči vyplynulo, že už před 
časem krátce po nastěhování chtěli 
uspořádat setkání obyvatel řadov-
ky v Krátké ulici za účelem sezná-
mení. Covid to ale znemožnil. Tak 
se dohodli teď. Pozvali na svátek sv. 
Martina k malému posezení všech-
ny sousedy. Přes úvodní nerozhod-
nost odůvodňovanou nevyhovujícím 
časem, počasím a jinými problémy 
se z toho vyklubalo velmi příjemné 
posezení, nebo spíše postávání pod 
nově instalovanou „lucernou“ veřej-
ného osvětlení. Každý přinesl něja-
ké polínko a něco na zub. Martin, 
i když ne asi úplně svatý, vypůjčil od 
města tzv. pivní sety a účast byla až 
nečekaná. Při sečtení včetně dětí se 
tu sešlo 27 sousedů. Věřím, že nikdo 
nelitoval, že přišel. Třeba o berlích. 
Z plánovaného setkání s představo-
váním se stalo sbližování, které urči-
tě nebude poslední. Myslím, že by se 

mohlo uspořádat i jinde než jenom 
v Krátké ulici nebo v parčíku pro-
dloužené Družstevní, odkud jsme si 
vzali mustr. Určitě by to vedlo k bu-
dování lepších sousedských vztahů 
v celém Buštíku. Tak se všichni tě-

šíme zase na Martina, až se objeví 
i bez koně a svolá nás pod lucernu 
v Krátké. Už to bude bez nerozhod-
ností. Nezkusíte to taky? Třeba na 
Václava, nebo na Jardu.

JP
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z BUštěhradU poUtní cestoU na říp

Dovolte mi podělit se o  tip na 
krásný výlet. Je to výlet pravda po-
někud delší, určený spíše odvážněj-
ším a trénovanějším turistům. Za-
vede vás totiž z Buštěhradu až na 
samotný Říp. Tento rok na svátek  
sv. Václava, 28. září, byla otevřena 
nová poutní cesta z Řípu na posvát-
ný Blaník, která navazuje na východ-
ní poutní cestu z Blaníku na Říp  
otevřenou v roce 2019. A je skvělé, 
že tato nová poutní cesta vede pří-
mo přes Buštěhrad. Můžete se tak 
vydat po této zajímavé trase cestou 
dlouhou 53 km na Říp. Opravdoví 
nadšenci mohou ujít cestu i opač-
ným směrem na posvátný Blaník. 
Tímto směrem je ale čeká 230 km 
dlouhé putování.

Sám jsem si cestu na Říp odvážil 
proběhnout na svátek české státnosti 
28. října a byl to krásný zážitek. Ces-
ta to byla v ten den sice mlhavá, tudíž 
jsem přišel o některé vyhlídky, ale 
o to byla cesta zlatou podzimní kra-
jinou více kouzelná a tajemná. Tra-
su jsem si trochu poupravil a z Kra-
lup jsem se místo na Velvary vydal 
po Dvořákově cestě po březích Vl-
tavy a na poutní cestu se znovu na-
pojil v Nových Ouholicích. Zkrátil 
jsem tak cestu na maratonských 42 
kilometrů a je to tak zajímavá výzva 
pro trénovanější běžce, kteří by si 
rádi zkusili uběhnout maraton. Sa-
mozřejmě se můžete po cestě vydat 
na kole anebo si pochod pěšky roz-
dělit do více dní (pěšky to jinak vy-
dá na celý den). Odměnou vám bu-
de vždy putování krásnou krajinou 
přes zajímavá místa. Smyslem cesty 
není jen „pouhý“ turismus, ale pro-
pojení člověka s krajinou a s histo-
rií míst, kterými prochází. Měla by 
vést k zamyšlení, zklidnění a sebe-
poznání. Mottem pouti je proto „Po-
znej českou zemi a sám sebe.“ Celá 

cesta je rozdělena do několika etap 
a každá nabízí své téma k zamyšle-
ní. Téma etapy vedoucí z Řípu přes 
Buštěhrad do Libušína je například 
„Krok do ticha a klidu“.

Začít cestu můžete v Buštěhradě 
vedle Aktoffky, kde se cesta vedou-
cí od sv. Jana napojuje na zelenou 
turistickou trasu a po ní pokračuje 
dál do Zájezda. Na křižovatce Revo-

luční a Oty Pavla najdete také jednu 
z turistických tabulek, které cestu 
označují. V Aktoffce se také do bu-
doucna plánuje nabízet mapy cesty 
a poutníkův deník, tudíž je to ide-
ální začátek vašeho putování. S ma-
pou z Aktoffky anebo také z buštěh-
radského infocentra se pak můžete 
vydat přes Zájezd, Okoř, Budeč na 
Kralupy a odtud pak na Velvary či 

Autor článku na vrcholu Řípu po doběhnutí maratonu z Buštěhradu, foto archiv J. Žitníka 

Pohled na Říp z Buštěhradu, foto J. Žitník

T I P  N A  V Ý L E T
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Současný pohled do ulice Prokopova, foto LedProkopova ulice s kapličkou v roce 1925, foto archiv JP

ST R O J  Č A S U

(podobně jako já) po Dvořákově ces-
tě a nakonec podřipskou krajinou 
na Říp. Trasa je značená původními 
tabulkami s QR kódy, kde se vždy 
dočtete něco zajímavého o daném 
místě. 

Po cestě vás čeká spoustu zajíma-
vých historických míst jako je Budeč, 
kde studoval sv. Václav, nejstarší kos-
tel Kralupska, polodřevěná zvonice ve 
Vepřku a nespočet kostelíků či zvoni-
ček. A na konci samozřejmě rotunda 

sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Povede vás také 
malebnou krajinou a půvabnými pří-
rodními zákoutími. Cesta, jak jsem 
ji absolvoval já, vede po silnicích jen 
zhruba 4 km (z toho 2 km je místní 
asfaltka do Zájezda). Jinak cesta ve-
de po vedlejších cestách, po pěšin-
kách, stezičkách, přes louku, lesem. 
Přes města pak po chodnících a par-
ky. Občas půjdete po cestách plných 
rigolů, výmolů i bláta, ale to tomu 
dodává jen další romantiku. Na ces-

tě vás čeká například malebné údolí 
Vltavy s pískovcovými skálami, ně-
kolik krásných vyhlídek na krajinu, 
dubové lesy a překrásná podřipská 
krajina. A na konci cesty vás cesta 
zavede na Pražskou vyhlídku, kde se 
můžete pokochat výhledem na start 
své cesty – na Buštěhrad.

Přeji krásné zážitky při putování!
Více informací najdete na webu 

projektu: https://www.cestaceska.cz/
Jiří Žitník

Nedávno se v našem městě řešil havarijní stav tarasu v Prokopově ulici a jeho oprava. Pojďme se podívat, jak to 
zde vypadalo v roce 1925, kdy ještě žádný taras neexistoval.
Jak vidíte ze současné fotografie, dnes už díky vegetaci není úplně snadné záběr z roku 1925 zopakovat.

Led

V Z P O M Í N K Y  PA M Ě T N Í KŮ

jak se rodil BigBít v BUštěhradě iii.
Panu Veselému se naše hraní ve-

lice líbilo. Dostal nápad zorganizo-
vat v místním kině okresní přehlíd-
ku bigbeatových skupin, která by se 
mohla konat někdy v polovině led-
na 1965.

Protože v té době ještě moc big-
beatových skupin v okrese Kladno 
nebylo, přihlásily se jen čtyři: At-
lantic, The Ravens, The Spiders a ze 

Slaného ze závodního klubu ČKD 
skupina Veronika. Beatová hudba 
v té době byla velmi populární, pro-
to bylo kino nabité mladými divá-
ky, a to nejen místními, ale i z okolí. 
Pořadem provázel jako konferenciér 
Karel Veselý. Předsedou poroty byl 
skladatel a dirigent Karel Sodomka 
z Prahy. Začínali jsme jako domácí 
my, po nás hráli Havrani, pak Vero-

nika ze Slaného a uzavírali Pavouci. 
Největší ohlas u publika měli Pavou-
ci, což jsme očekávali. Kluci z Hos-
touně byli opravdu výborní. S napě-
tím jsme čekali vyhodnocení poroty. 
Karel Sodomka začínal vyhlašová-
ním třetího místa, kde se umístila 
skupina Veronika. Porota udělila dvě 
druhá místa, a to Atlantic a Havra-
ni. První místo obsadila dle našeho 
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Atlantic na Kokoříně. Zleva K. Jedlička, M. Dušek, Fr. Koška, J. Neumann, K. Endršt,  
Zd. Fous, L. Hora. (z archivu M. Duška)

očekávání skupina Pavouci. Obecen-
stvo si však bouřlivými ovacemi vy-
žádalo pokračování koncertu, tak-
že všechny čtyři skupiny přidávaly 
střídavě další skladby. Koncert se 
protáhl o dobrou hodinku. Třebaže 
skupina Veronika skončila jako tře-
tí, měla nejlepší vybavení ze všech, 
ale nebyli ještě tak sehraní, proto-
že hráli krátce. Náš bubeník Míra 
se díval závistivě na vybavení slán-
ského bubeníka, který měl originál 
bicí soupravu Amati. Kluci se však 
dohodli a Míra si mohl zabubnovat 
na skvělé soupravě. Jaký udělat zá-
věr z přehlídky? Nevládla rivalita, 
ale kamarádství amatérských mu-
zikantů, což se určitě přeneslo i do 
obecenstva. Nerozhodovalo, kdo je 
první nebo třetí, nýbrž kdo má rád 
muziku.

S Fandou jsme si prohlédli profe-
sionální reprobedny kluků ze Slané-
ho, kteří to měli řešené jako přenos-
né kufry s úložným prostorem na 
kabely. Už nedočkavě jsme se těšili, 
jak si vše zhotovíme u Fousů v truh-
lářské dílně. Brzy nato jsme měli no-
vé reprobedny, vhodnější ke stěho-
vání, což se nám vyplatilo.

V únoru se dohodli mladí zaměst-
nanci z ČSAD a z Pekáren Kladno na 

společném pobytu v Jizerských ho-
rách. ČSAD poskytlo autobus a pe-
kárny rekreační objekt ve Smržovce. 
Protože jsme s Karlem už pracovali 
v garážích ČSAD Kladno, byli jsme 
požádáni, zdali bychom nezajistili ve 
Smržovce kulturní program – hud-
bu k tanci. Samozřejmě jsme tuto na-
bídku přijali. Jednalo se o víkend, ale 
v té době byla pracovní sobota, pro-
to se jelo přímo po ukončení směny. 
V Buštěhradě čekali ostatní kluci na 
zastávce U Macíků s naší aparaturou 
a hudebními nástroji a jelo se. Při-
jeli jsme za tmy, ubytovali se a při-
pravili vše ve společenské místnosti 
k zábavě. Večer se tancovalo, zpí-
valo a všem bylo dobře. Druhý den 
po snídani jsme si zalyžovali, totéž 
po obědě, brzy nato se začalo ba-
lit k odjezdu. Bohužel cestou domů 
v autobuse Fanda pokašlával, neby-
lo mu dobře, při lyžování nastydnul. 
Druhý den jsme zjistili, že byl hospi-
talizován na plicním oddělení v kla-
denské nemocnici, a to dlouhodobě. 
Od jeho maminky jsem se dozvě-
děl, že Fanda nebude moct dlouho 
hrát. Takže nyní chyběla doprovod-
ná kytara. Všem nám to přišlo líto, 
byli jsme na sebe zvyklí. Když jsem 
Fandu navštívil v nemocnici, tak mi 

řekl, že by si přál, abychom pokra-
čovali i bez něho.

Poradili jsme se s kluky, co dál. 
Měli jsme štěstí, dozvěděli jsme se 
o dvou muzikantech ze Švermova – 
Vláďovi Horovi a Frantovi Koškovi, 
kteří oba hráli na kytary a moc pěk-
ně zpívali. Nastaly zkoušky a sehrá-
vání. Protože kluci byli velice šikov-
ní, brzy jsme hráli celý náš repertoár 
a přidali jsme ještě některé skladby, 
které zase uměli oni.

Když už jsme jako Atlantic hrá-
li na plese ke dni učitelů, zkoušeli 
jsme v tělocvičně buštěhradské školy, 
a pak si aparatury převáželi na káře. 
Venku bylo chladné počasí a po in-
stalaci na sále Na Kahanci nic nehrá-
lo. Protože nedaleko bydlel i Mede, 
běželi jsme za ním zrovna v čase obě-
da. Manželka Věra Medemu naléva-
la polévku, a když jsme ho požádali, 
tak ji ani nedojedl a spěchal na Ka-
hanec. Aparaturu opravil, v chlad-
ném vzduchu se orosily elektronky, 
a my mohli účinkovat na zmíněné 
zábavě. Nebýt pomoci ochotných 
lidí, tak bychom si kolikrát ani ne-
zabrnkali. Na plese jsme vystupova-
li střídavě se souborem Harmonisté 
pana Michla, ve kterém hrál na sa-
xofon i táta Míry Duška. Potěšila nás 
pochvala od zkušených muzikantů, 
avšak uvítali jsme i jejich připomín-
ky, jak se má hrát na zábavě.

V  dubnu uspořádal Svazarm 
Kladno, klub Moskvičů, orientač-
ní automobilový závod žen-řidiček. 
Na doporučení táty Karla Endršta 
nás pořadatelé požádali, abychom 
jim připravili taneční zábavu při je-
jich následném pobytu v motelu na 
Kokoříně. Začínalo se ve Švermově 
na náměstí. Před startem si nás po-
sádky rozdělily, takže jsme cestovali 
každý samostatně. Měl jsem to štěs-
tí, že jsem seděl v autě značky Mosk-
vič 407, které řídila žena, jež závod 
vyhrála. Jelo se podle itineráře, kte-
rý četl spolujezdec, manžel řidičky. 
Nikdo předem nevěděl, kudy tra-
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MVDr. Rehová

veterinární ordinace v BUštěhradě

Jsme nově otevřená veterinární 
ambulance HAPPY PACK CLINIC 
v Buštěhradě, specializujeme se na 
malá zvířata (psi, kočky, hlodavci, 
želvy) a nabízíme individuální pří-
stup ke všem pacientům a nejnověj-
ší diagnostické a léčebné metody. 
Naším cílem je nabízet nejnovější 
diagnostické a terapeutické meto-
dy s méně invazivním přístupem, 
aniž bychom naše pacienty stresova-
li. Spolupracujeme s mnoha různý-
mi laboratořemi, které nám usnad-
ňují práci, a v případě, že se setkáme 
s komplikovanějším problémem, od-
kážeme vás na specialistu v oboru.

Nabízíme tyto služby:

•Preventivní medicína
• Prodej veterinárních diet/krmiv 

pro zvířata
• RTG, USG vyšetření
• Vyšetření krve (hematologické, 

biochemické a další vyšetření v dél-
ce max. 20 minut)

• Chirurgie, stomatologie
• Hospitalizace

B U ŠT Ě H R A D ŠT Í  P O D N I K AT E L É  A  Ž I V N O ST N Í C I  
S E  P Ř E D STAV U J Í

sa vede. Překvapením pro mě by-
lo vidět, jak to vypadá, když man-
žel neustále radí a zbytečně kecá 
do jízdy manželce. Paní jela skvěle. 
Mohl jsem to posoudit, neboť jsem 
byl vyučený automechanik a vlast-
nil řidičák i na nákladní automo-
bily. Na určených stanovištích stály 
kontroly (např. pan Vilém Souček 
z Lidic, rodilý Buštěhraďák, majitel 
vozu Moskvič). Různě se soupeři-
lo, jak v rychlosti jízdy (samozřej-
mě však dle dopravních předpisů), 
tak i ve znalostech. Protože to byl 
rodinný závod, posádku tvořily ta-
ké děti, pro něž byly rovněž při-
praveny na cestě soutěže. Poslední 
disciplínu představovala střelba ze 
vzduchovky na cíl, kdy jsem dostal 
příležitost i já. Moje přesné zásahy 
do terče pomohly zvýšit počet bo-
dů pro paní řidičku.

Po dojezdu nastalo seznámení 
s dalším programem, ubytování do 

chatiček, večeře a volný čas na pro-
hlídku blízkého okolí, během níž 
nás nafotili pořadatelé u koupališ-
tě u motelu – na snímku jsou zleva 
Karel Jedlička, Míra Dušek, Fran-
ta Koška, Jarda Neumann, Karel 
Endršt, Zdeněk Fous a Vláďa Ho-
ra (pro naše fanynky Vláďa vzhle-
dem připomínal Karla Gotta). Dá-
le jsme se dozvěděli, že ve 20 hodin 
od nás chtějí zahrát tuš pro vítěze, 
a po tomto ceremoniálu nastane 
taneční zábava. Pokud se budeme 
líbit, počítají s námi pro příští zá-
vod v květnu do Českého Šternber-
ka. Již se všichni začali těšit na další 
báječný výlet s pohoštěním. Jenže 
naši předčasnou radost pokazily tři 
trapasy. První trapas: Míra s Jardou 
potkali dvě místní dívky a aniž by 
to někdo z nás věděl, šli je vypro-
vodit. Takže na tuš jsme se nesešli. 
Asi deset minut od začátku vyhla-
šování vítězů se vrátili udýchaní 

kluci, zabloudili v lese. Druhý tra-
pas. S omluvou jsme nastoupili již 
komplet na pódium, zapnuli zesilo-
vače a z reproduktorů se místo tó-
nů elektrofonických kytar ozvalo 
velké vrčení. V té chvíli bychom se 
nejraději propadli hanbou. Nakonec 
pokažený večer zachránila Ludmi-
la, nikoliv žena, ale mělnické červe-
né a bílé víno, které číšníci rozná-
šeli ke stolům. Kluci rychle zasedli 
ke klavíru, měli jsme dvě akustické 
kytary, Karel Endršt improvizoval 
na saxofon, Míra zabubnoval a po-
kračovalo se. Hráli jsme a zpívali to, 
co kdo uměl. Účastníci opojení al-
koholem, ale i personál, se přidali 
svým zpěvem, tančilo se a byl to na-
konec vydařený večer. Někteří nás 
zvali ke stolům na skleničku, takže 
i nám po posilnění dobrým vínem 
bylo nakonec veselo. To se projevi-
lo při návratu na chatičky.

               Zdeněk Fous

ORDINAČNÍ HODINY:
Po: 09:00-17:00
Út: 14:00-20:00
St: 09:00-17:00
Čt: 14:00-20:00
Pá: 09:00-14:00
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výstava žáků U2B v BUštěhradU

Prosincová výstava prací žá-
ků U2B už má své datum. Zaháje-
ní bude 16.12. v 16:00 v sále buště- 
hradského zámku formou besedy, na 
niž přijal pozvání princ z pohádky 
Tři oříšky pro Popelku Pavel Tráv-
níček. Od 17:00 bude beseda se stu-
denty a učiteli školy na různá téma-
ta, která účastníky budou zajímat. 
Akce bude ukončena v 19:00. Tvor-
bu studentů bude možné vidět do 
konce roku v 1. patře zámku. Vý-
stavu vede akademický malíř Karel 
Kellner. Ten provází žáky výtvarnou 
tvorbou a dějinami umění. Výstava 
se koná pod záštitou U2B multime-
diální střední školy.

D. Černý Akademický malíř Karel Kellner s žáky školy, foto archiv U2B školy

Čekárna

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Adresa: 
Lidická 334, Buštěhrad,
273 43
Telefon: 774 588 255
E-mail: 
info@happypackclinic.com
Web: 
Veterinární ordinace Happy 
Pack
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vstupné dobrovolné

setkání se známým kritikem a publicistou

13. 12. 2022 v 19:00 hodin

JAN
   REJŽEKHOVORY R

Katka 
šla radši
na výlet.

Nečekejte.
Používejte datovku

Jděte na chcidatovku.cz

Katka už nechtěla ztrácet čas ve frontách. 
Založila si datovku a teď je pro ni úřadování 

snadné. Veškeré formality vyřídí rychle 
a pohodlně z mobilu nebo na počítači.
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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

 Do Buštěhradu 22. 12. 2022, 
"U Macíků", 16:00-17:00 
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Vám přejí Vaši sousedé z Buštěhradu 
 
 


