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ZVEME VÁS O VÍKENDU 2. - 3. DUBNA 2022 
K OSLAVĚ DVACETI LET

BUŠTĚHRADSKÉHO MUZEA OTY PAVLA.

sobota 2. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
9:30 - komentovaná prohlídka muzea, 11:00 - program pro děti a mládež (6-18 let), 

14:00 - program pro děti a mládež (6-18 let), 15:30 - komentovaná prohlídka muzea, 
17:00 - posezení u kávy s veselým kvízem, povídání o muzeu i Otovi Pavlovi

neděle 3. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
10:00 - komentovaná prohlídka muzea, 15:00 - komentovaná prohlídka muzea

Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Kulturní středisko Buštěhrad, Kladenská 207, Buštěhrad, kontakt: 732 912 332, infoline@bustehrad.cz

Muzeum můžete tento víkend navštívit kdykoli individuálně v době od 9:00 do 17:00, nebo se zúčastnit 
některé z komentovaných prohlídek s jednou ze zakladatelek muzea Ivonou Kasalickou, 

pro děti a mládež od 6 do 18 let je připraven program pedagogy Školy da Vinci Dolní Břežany. 
Vstup do muzea po celý víkend i na prohlídky či programy zdarma.



3D U B E N  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: 15. 4. 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 Malá (VM)
Design a grafika: Hedvika Servusová 
a Michal Fiala
Na titulní straně: Buštěhradské muzeum 
Oty Pavla, výřez z fotografie M. Homoly

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat 
stanovisko vydavatele a redakční rady.

S LOVO  STA R O ST K Y

ZVEME VÁS O VÍKENDU 2. - 3. DUBNA 2022 
K OSLAVĚ DVACETI LET

BUŠTĚHRADSKÉHO MUZEA OTY PAVLA.

sobota 2. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
9:30 - komentovaná prohlídka muzea, 11:00 - program pro děti a mládež (6-18 let), 

14:00 - program pro děti a mládež (6-18 let), 15:30 - komentovaná prohlídka muzea, 
17:00 - posezení u kávy s veselým kvízem, povídání o muzeu i Otovi Pavlovi

neděle 3. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
10:00 - komentovaná prohlídka muzea, 15:00 - komentovaná prohlídka muzea

Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Kulturní středisko Buštěhrad, Kladenská 207, Buštěhrad, kontakt: 732 912 332, infoline@bustehrad.cz

Muzeum můžete tento víkend navštívit kdykoli individuálně v době od 9:00 do 17:00, nebo se zúčastnit 
některé z komentovaných prohlídek s jednou ze zakladatelek muzea Ivonou Kasalickou, 

pro děti a mládež od 6 do 18 let je připraven program pedagogy Školy da Vinci Dolní Břežany. 
Vstup do muzea po celý víkend i na prohlídky či programy zdarma.

Vážení spoluobčané!
Na konci února se začaly dít věci, 
o kterých jsme se domnívali, že je 
v Evropě už nezažijeme – válka na 
Ukrajině, pár set kilometrů od na-
šich domovů. Jsme z toho zděšení, 
soucítíme s občany napadené země 
a máme obavy i o vlastní bezpeč-
nost. Důležité však je, že jsme ta-
ké schopní postiženým pomáhat.  
Vlna solidarity, která se zvedla v naší 
republice i okolních zemích, je obrov-
ská, a pomáháme i my z Buštěhradu. 
To, že jsme schopni této solidarity, 
je skvělá zpráva. Každý si může vy-
brat z mnoha způsobů, jak pomoci, 
ať už je to pomoc finanční, materi-
ální, dobrovolnictví, či třeba uby-
tování lidí prchajících před válkou. 
Důležité však bude v této pomoci ta-
ké vytrvat, nevíme, jak dlouho bude 
konflikt na Ukrajině trvat. 

Když jsem pár dní po začátku 
války na Ukrajině měla telefonát, 
jestli může město ubytovat rodinu 
uprchlíků, která měla přijet za dvě 
hodiny, napadla mě ihned paralela 
s více než sto let starými událostmi, 
kdy bylo do Čech kvůli válečným 
přesunům vysídleno 30 tisíc oby-
vatel italského údolí Ledra, a Buš-
těhrad tehdy dostal ze dne na den 
za úkol ubytovat sto těchto vysíd-
lenců. Češi tehdy těmto lidem po-

mohli, poskytli jim útočiště i prá-
ci, přestože sami trpěli nouzí (bylo 
to v době 1. světové války). Italové 
pak v Čechách žili tři roky, než se 
mohli vrátit do svých domovů, a byl 
to začátek dodnes trvajícího česko-
-italského přátelství.

Válka na Ukrajině zamíchala 
s našimi hodnotami. Jako bychom 
si najednou uvědomili, co je skuteč-
ně důležité, opět se rozpomněli na 
lidskost a solidaritu, přestali žehrat 
na to, jak se máme špatně. Je tu to-
tiž najednou někdo, jehož situace je 
nesrovnatelná s naší. Zatímco dřív 
jsme na občany Ukrajiny pohlíže-
li často jen jako na levnou pracov-
ní sílu, nyní zjišťujeme, že jsou to 
vlastně naši sousedé, Evropané ja-
ko my, kteří vypadají stejně, mlu-
ví podobným jazykem a vyznávají 
stejné hodnoty jako my – touží žít 
ve svobodné a demokratické zemi, 
a dokáží za to bojovat. Mají za to 
náš obdiv a podporu.

Je ale také potřeba si uvědomit, 
že v Buštěhradě žijí nejen občané 
Ukrajiny, ale i občané Ruska. Pro-
sím všechny – nenechte se unést 
svým hněvem a nesvalujte na ně 
vinu za probíhající válku. Princip 
kolektivní viny v dějinách nikdy 
nic dobrého nepřinesl. Pomněte, že 
většina běžných Rusů je jistě z vál-

ky také nešťastná, jistě neschvalují 
zabíjení svých sousedů, a touto vál-
kou budou trpět také, ostatně jako 
občané každé země, ve které vlád-
ne autoritářský režim.

Všichni se obáváme o svou bez-
pečnost, ale jediné, co v této situa-
ci můžeme dělat, je sledovat média, 
abychom byli o všem včas informo-
váni. Budeme doufat, že tato válka 
skončí co nejdříve a s co nejmenšími 
škodami. A stále pomáhejme, nejen 
Ukrajincům, ale všem, kdo to potře-
bují. Je to činnost, která má smysl!

Daniela Javorčeková

Ukrajinská vlajka vyvěšená na zámku nad 
vstupem na MěÚ Buštěhrad, foto JP
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I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 2/2022 
ze dne 23. 2. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 2/2022 ze dne 23. 2. 2022 přija-
lo tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č.  1  
Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou 
a Jakuba Pláška a jako zapisovatel-
ku Dagmar Novotnou
Usnesením č.  2 
Zápis ze zasedání č. 2/2022
Usnesením č.  3  
Program zasedání č. 2/2022
Usnesením č.  5 
Dotace spolkům podle přiložené 
tabulky
Usnesením č.  6
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pav-
la Buštěhrad z 550 žáků na 570 žáků 
od 1. 9. 2022
Usnesením č.  7
Prodej části pozemku parc. č. 527/1, 
o výměře cca 6m2, novým GP ozna-
čen jako pozemek parc. č. 527/4, 
manželům Krulišovým za cenu  
3000 Kč/m2
Usnesením č.  8a)
Bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 1560/1 do vlastnictví města 
Buštěhradu.

Usnesením č. 8b)  
Bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 1560/4 do vlastnictví města 
Buštěhradu.
Usnesením č.  8c)
Bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 2067 do vlastnictví města 
Buštěhradu
Usnesením č.  9
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě č. E 18-
044 mezi Vodárny Kladno-Mělník, 
a.s., U Vodojemu 3085, 27201 Klad-
no, městem Buštěhrad, Revoluční 
1, 273 43 Buštěhrad, a investorem, 
paní Hanou Dusilovou, Jaromíra 
Malého 2312, 39 701 Písek za cenu  
15 628 Kč plus DPH
Usnesením č.  11a)
Pronájem hrobového místa  
M-XIX-6/UH – urnový hrob, na  
pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č.  11b)
Pronájem hrobového místa  
M-XIX-7/UH – urnový hrob, na  
pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č.  11c)
Pronájem hrobového místa  
M-XIX-8/UH – urnový hrob, na  
pohřebišti Buštěhrad

Usnesením č.  11d)
Pronájem hrobového místa  
M-XIX-9/UH – urnový hrob, na  
pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č.  11e)
Pronájem hrobového místa L-II-29/
UK – urnové kolumbárium, na  
pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č.  12
Smlouvu o zajišťování financování 
a dopravní obslužnosti mezi Středo-
českým krajem zastoupeným organi-
zací Integrovaná doprava Středočes-
kého kraje, příspěvková organizace, 
a městem Buštěhrad
Usnesením č.  13
Dodatek č. 2. Zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace ZUŠ Buště- 
hrad, v předloženém znění
Usnesením č.  14
Obsazení volného bytu č. 23 v DPS…
Usnesením č. 15
Uzavření kupní smlouvy městem 
Buštěhrad – pozemek budoucího 
parc. č. 936/4 o výměře 191 m2, za ce-
nu 50 Kč/m2, celková cena:  9550 Kč
  
Odkládá se:  Bod č. 4
Bere na vědomí:  Bod č. 10
   
Vyhotoveno dne: 2. března 2022

Otázky a OdpOvědi na téma BezpečnOsti 
V posledních týdnech se množí 

různé dotazy na téma bezpečnos-
ti v případě válečného konfliktu. Je 
přirozené, že lidé mohou mít vzhle-
dem k situaci obavy. Ale v první řadě 
je nutno zdůraznit, že pravděpodob-
nost útoku na ČR je v současnosti 
mizivá, alespoň toto jsou informa-
ce, které máme od různých státních 
orgánů. Město Buštěhrad je součás-

tí určitého systému, pokud by by-
lo jakékoliv nebezpečí reálné, zcela 
jistě bychom včas dostali instrukce 
(a nutno dodat, že pokud by skuteč-
ně došlo například k jadernému kon-
fliktu, nepomohlo by nám asi nic). 
Město Buštěhrad má svůj krizový 
plán a krizový štáb, který se již se-
šel, a který v případě krizové situace 
bude konat dle doporučení obsaže-

ných v krizovém plánu, i dle dalších 
instrukcí od různých složek státu. 

Velmi důležitou složkou jsou zde 
naši hasiči, kteří jsou rovněž napo-
jeni na varovné systémy a disponu-
jí i za krátkou dobu své existence 
mnohým vybavením použitelným 
v krizové situaci. Celkem i s TS má-
me tři elektrocentrály (které by byly 
schopny udržet v chodu například 
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2x foto z průběhu prací, foto JP

školní kuchyni), stany, polní lůžka, 
kamínka a nouzové sprchy, reflek-
tory, čerpadla, zdravotnické bato-
hy, hydraulické vyprošťovací zaří-
zení, radiostanice vozidlové i ruční 
apod. Několik členů JSDH Buště-
hrad má školení první pomoci. To 
mají také členky a členové buště- 
hradského Červeného kříže.

K vašim otázkám:
   
 • Má Buštěhrad nějaký kryt, kte-

rý by byl použitelný v případě na-
padení nebo třeba jaderné války?

Obecně lze konstatovat, že Stře-
dočeský kraj má úkryty pouze pro 
cca 3 % obyvatel celého kraje. Tak-
že Buštěhrad kryt, který by byl sku-
tečně funkční, nemá. V 90. letech 
20. století byly kryty v ČR postup-
ně rušeny či našly jiné využití, a sys-
tém prevence (včetně „oblíbených“ 
branných cvičení) se rozpadl. Ony 
by nám ty pláštěnky a pytlíky na ru-
kou a nohou při skutečném napade-

ní stejně moc nepomohly… rovněž 
doporučení zalehnout při jaderném 
napadení nohama k výbuchu půso-
bí poněkud úsměvně.

   
 • Co naše pivovarské sklepy, ne-

daly by se na tuto situaci připravit?
Prostory bývalých pivovarských 

sklepů v Tyršově ulici jsou rozhlehlé 
a stavebně jsou v použitelném stavu. 
Nicméně tím je seznam jejich kla-
dů u konce. Naši hasiči je prohlédli 
a výstup je následující: u vstupu by 
musely být umístěny tlakově odol-
né dveře. Od základu by bylo třeba 
zajistit elektrické rozvody včetně zá-
ložního napájení a generátoru, roz-
vodu vody včetně zásobníku a v ne-
poslední řadě také rozvody vzduchu 
a jeho filtrace. Nachází se tam velké 
množství otvorů, které by bylo třeba 
buď utěsnit, nebo zapojit do rozvo-
du vzduchu skrze filtry. V místě ne-
existuje jakékoliv sociální zařízení. 
Veškeré náklady na podobné úpra-
vy vysoce převyšují možnosti města. 

Takže objekt pivovarských sklepů je 
jako úkryt nepoužitelný. Vyjádření 
různých orgánů (třeba Státního ústa-
vu pro jadernou bezpečnosti) vždy 
doporučují v první řadě se ukrýt ve 
svém vlastním sklepě, a pokud to ne-
lze, tak obecně využít ochranných 
vlastností budov.

   
 • Nedal by se jako úkryt pou-

žít zámek?
Zámek je podsklepen jen zhruba 

z jedné čtvrtiny, ale sklepy nejsou 
v dobrém stavebně technickém sta-
vu, jsou tam výdřevy, takže použi-
tí by nebylo bezpečné. Jinak může 
mít zámek výhodu oproti běžným 
domům snad pouze v tom, že má 
silnější zdi.

Více se dozvíte například na webu 
Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost (SUJB), kde mají Infor-
mační portál pro případ mimořád-
né události. 

DJ

infOrmace O BUdOvání nOvéhO veřejnéhO Osvětlení

Fota z průběhu 1. etapy stavby 
přeložek vedení KNN do země, no-
vého veřejného osvětlení a opravy 
dotčených chodníků stavbou.

Stavba se týká oblasti mezi ulice-

mi U Dálnice k ul. Hornická včet-
ně části ulic Kladenská a Hřebeč-
ská. Konečný termín dokončení této 
stavby je plánován na červen letoš-
ního roku, kdy dojde k demontáži 

venkovního vedení. Následně bude 
zahájena 2. etapa přeložek KNN od 
ulice Družstevní k parku U Macíků 
včetně zbývající části ulice Kladen-
ské a Hřebečské.
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fOtO z průBěhU úprav zeleně U ryBníka a na náměstí

navýšení pOčtU nádOB na kOv

Od Nového roku město Buště-
hrad navýšilo počet nádob na kov 
o dalších 10 ks. Třídit kov tudíž 
pro občany bude zase o kousek 
dostupnější. 

Nové nádoby na kov nalezne-
te v ulicích Riegrova, Kladenská 
(u pošty), Kladenská (u hasičár-
ny), Palackého (u hotelu), Žebero-
va, Javorová (za školkou), Luční, 
Ořešín I, Ořešín II a v místní čás-
ti Bouchalka.

Přehledné uspořádání stano-
višť na tříděný odpad v  našem 
městě naleznete na našem Geo-
portálu v pasportu odpadového 
hospodářství. 

A proč třídit kov?
Důvodů je celá řada, uvedeme si ale-
spoň některé. Začneme tím, že ko-
vy jsou v mnoha případech cennou 
surovinou, kterou lze navíc recyklo-
vat donekonečna. Kromě toho, že 
jejich recyklací šetříme primární 
suroviny, snižujeme jejich opětov-
ným zpracováním také energetic-
kou zátěž pro životní prostředí na-
příklad v podobě ušetřených emisí 
potřebných na těžbu, zpracování 
do požadované vstupní suroviny, 
ale také na logistiku. Současně še-
tříme přírodu, která musí ustoupit 
těžbě primárních surovin. 

Do kontejnerů patří drobněj-
ší kovový odpad, který lze skrz  
otvor bez problémů prostrčit – ty-
picky plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové uzávěry, šroubovací 
uzávěry/víčka, kovové tuby, alobal, 
prázdné hliníkové obaly od potra-
vin (zde pozor na obaly spojené 
s dalším materiálem), kovové oba-
ly od aerosolů (spreje), které musí 
být vždy kompletně vyprázdněny 
(nádoby od antiperspirantů a de-
odorantů, šlehaček, spreje od laků 
na vlasy…), hřebíky, šroubky, kan-
celářské sponky a další drobné ko-
vové odpady. 

Do kontejnerů nepatří plechov-
ky od barev a  jiných chemických 
a nebezpečných látek, obaly od mo-
torových olejů a pohonných hmot, 
tlakové nádoby se zbytky nebez-
pečných látek, baterie, ani domá-
cí spotřebiče a jiná vysloužilá zaří-
zení složená z více materiálů. Tyto 
druhy odpadů můžete odevzdat na 
Sběrném místě města Buštěhradu. 
Nepatří do nich ani těžké nebo to-
xické kovy, jako jsou olovo či rtuť.

Recyklační symboly používané 
pro značení kovových obalů
Značení kovových obalů poznáte 
podle recyklačního symbolu troj-

úhelníku se šipkami a číselným 
označením v rozmezí 40–49 podle 
příslušné zkratky:

    • 40 FE – obaly ze železa
    • 41 ALU – obaly z hliníku 
    • čísla 42–49 – ostatní kovy

Děkujeme za spolupráci Autorizova-
né obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s. a samosebou.cz.

Lucie Dlouhá, DiS
  referentka odpadového 

hospodářství

2x foto JP
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A K T UA L I T Y

chystané Opravy a s tím spOjené Uzavírky Ulic U cihelny a BezrUčOva 
Od 4. 4. dO 31. 5. 2022

Název stavby: 
Oprava místních komunikací ve 
městě Buštěhrad – II. etapa

Místo stavby: 
U  CIHELNY parc. č. 1278/1, 
1278/2, 1278/4, 1278/3 
BEZRUČOVA parc. č. 1364/1, 
1364/2, 1364/3, k. ú. Buštěhrad

Zhotovitel stavby: 
ČNES dopravní stavby, a. s.

Důvodem uzavírek je oprava 
povrchu místních komunikací. 
V rámci stavby dojde k odstranění 
stávajícího krytu vozovky. Násled-
ně bude provedena úprava krytu 
z kameniva drceného s doplněním 
kameniva. Povrch se očistí, prove-
de se infiltrační postřik a strojně se 
položí vyrovnávací vrstva ACO11 
do tloušťky 40 mm. Na tuto vrst-
vu bude proveden živičný postřik 
ze silniční emulze. Obrusnou vrst-
vu bude tvořit ACO11 v tloušťce 50 
mm. Součástí prací je osazení ob-
rub a výšková úprava prvků trub-
ních vedení (poklopů, vpustí, hyd-

rantů, šoupat, apod.) 
a provedení styčných 
ploch včetně zarov-
nání a zálivek.

Příjezd k  nemo-
vitostem a uzavírka:  
4. 4.–31. 5. 2022

Příjezd k  majite-
lů až k  jejich nemo-
vitostem v obou uli-
cích bude možný ještě 
v  dubnu. V  květnu 
pouze do domluvě 
se stavbyvedoucím  
p. Ottou Kalinou, tel. 
724 740 519.

Pokud to  bu-
de technicky a  sta-
vebně možné, bu-
de umožněno kolmé 
přejetí z  ul. U  Ci-
helny a ul. Bezručo-
vy do ul. Zahradní. 
Vždy ale po dohodě 
se stavbyvedoucím. Pavel Vavruška

Referent správy majetku MěÚ

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

hanka a tOník tatíčkOvi: Oheň a vOda

Dvě chmurné zprávy ke mně v ne-
velkém časovém sledu dorazily z mé-
ho milého Buštěhradu. Ta první, že 
v lednu tohoto roku umřel kama-
rád Toník Tatíček, rodák z nedale-
ké Stehelčevse, celoživotně buště- 
hradský patriot, aktivní (vynikající!) 
sportovec a stejně aktivní fanda, sr-
dečný, milý, vlídný muž. Moje má-
ma o něm říkala, že je „zlatej a mi-
lionovej člověk“. Je to sice podivný 

jazykový příměr, ale svou výpověd-
ní sílu má. Toník Tatíček byl oprav-
du vlídný, z gruntu slušný, charak-
terní muž… Dožil se požehnaného 
věku (92), patřil ke koloritu naší ob-
ce, mohli jsme ho vídat dnes a denně 
– až do jeho posledních chvil – jak 
šlape na stařičkém bicyklu nebez-
pečnou soutěskou z kopce dolů ke 
statku, nebo fičí na hřiště k fotbalu 
či tenisu. A řeč s ním byla kdyko-

liv užitečná, květnatá a plná legra-
ce. A pokud šlo o pomoc, informaci 
či radu – byl Toník zárukou jistoty. 
Když jsme kdysi dávno založili s par-
tou nadšenců Buštěhradský zpra-
vodaj, byl s námi u jeho zrodu i To-
ník Tatíček. Byl po mnoho desítek 
let zkrátka všude tam, kde se v obci 
něco užitečného dělo – a kde mohl 
přidat ruku k dílu.

Druhá chmurná zpráva už pro 
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Svatební foto z 26. 2. 1955, rodinný archiv

I N FO K É N KO

mě nebyla tak překvapivá. 
Svou životní pouť krátce po 
Toníkovi uzavřela jeho že-
na Hanka, rozená Burgro-
vá. Ti dva spolu prožili celý 
život a takzvaně „srostli“. 
Vychovali syna Petra, vy-
nikajícího sportovce, na 
kterého byli právem pyš-
ní… A pomáhali dál s vý-
chovou vnoučat. A prav-
noučat… (Syn Petr a vnuk 
Petr vybudovali v Buště-
hradě funkční sportovní 
areál na Náměstí, v rodin-
ném statku po předcích.) 
Hanka a Toník Tatíčkovi 
byli v soukromí něco ja-
ko oheň a voda. Hanka by-
la generál v aktivní službě 
a Toníček byl její vojsko. 
A třebaže oba celoživotně 
žili v drobné disharmonii, 
nikdy se neopustili. Opírali 
se jeden o druhého – a mě-
li se rádi. Oba totiž byli 
v jádru lidé slušní a dob-
ří. Buštěhraďáci do morku kostí.  
Budou v naší obci chybět!

Když jsem byla malá, přijel do 
Buštěhradu cirkus Tříska – prova-
zochodci. Byla to velká událost ode-
hrávající se na plácku před Krétou. 
Třískovi vztyčili lano až k nebesům. 
A jako atrakci vyzvali nás obyva-

tele, abychom se přihlásili k chů-
zi po laně. Nehlásil se nikdo, kaž-
dý se bál… Až na jednu statečnou 
blonďatou dívku, která odhodila 
strach: tou byla Hanka Burgrová. 
Když jsem tenkrát viděla, jak ne-
ohroženě kráčí ve vzduchu po la-
ně, přála jsem si být jako ona… Na 

lano jsem se dál bála, ale lé-
ta jsem pak patřila k náhrad-
nicím místního volejbalové-
ho družstva Sokol Buštěhrad, 
kde Hanka – později Tatíčko-
vá – byla kapitánka, protože 
měla ze všech hráček zaru-
čeně největší ránu. A to pí-
šu (v legraci) ale i s pokorou 
a v úctě! 

A drobnost druhá: Statek 
na náměstí U Burgrů, rodi-
čů Hanky, patřil po dlouhá 
léta k jistotám obce. Stal se 
útočištěm všem potřebným, 
hlavně za okupace a za druhé 
světové války. Nikdo od Bur-
grů neodešel hladový a bez 
naděje. Vím o tom z vyprá-
vění všech tří synů povedené-
ho tatínka Leo Poppera. Vím 
o tom z vyprávění své mat-
ky. Leccos mi o svých návště-
vách ve statku u Burgrů svěřil 
i Arnošt Lustig. Tenkrát malý 
Otík Popper, z něhož se poz-
ději vyklubal slavný spisovatel 

Ota Pavel, na zázemí, které ohrože-
né židovské rodině poskytoval léta 
statek u Burgrů, v čele se srdečnou 
a velkorysou panímámou, nezapo-
mněl. A ve svých skvělých povíd-
kách Burgrovům (rodičům Hanky) 
postavil pomník. 

Slávka Kopecká

zápisník černéhO kOčkOsaUra ii.
Jmenuji se Albert, Albert  

Unhošťský, pro přátelé Bertík. Jsem 
černý kocour žijící v Buštěhradě už 
2,5 roku. Jsou tomu již dva roky, co 
byl zveřejněn první díl Zápisníku, 
který vyšel v BZ 2/2020. Budou mi 
v červnu 3 roky, dům, kde žiji se svý-
mi chudonožci (už vím, že si říkají  
„lidé“) a  psy, už mi skoro říká  

„pane“… Chudonožci mi tedy říkají 
různě. Záleží na tom, co zrovna dě-
lám. Už jsem byl Vopice kočičího ty-
pu, Latimérie podivná, Kalous ušatý, 
Bertík a často i NE! Tím posledním 
jménem mi říkají nejčastěji, když 
skáču na tu vysokou placku, které 
říkají stůl. Hodně se toho za tu dobu 
událo. Jak jsem psal v prvním článku 

– kastrace mě neminula, ale nevím, 
nevím. Odvezli mě jen jednou v ta-
kové šedivé kleci k pánovi v bílém 
plášti (říkám mu bíloplášťák), a pak 
už jsem se probudil doma, pak jsem 
zase usnul a probudil, najedl, a pak 
ještě jednou usnul, a pak už jsem 
chtěl jít ven. Akorát jsem přestal být 
tak nervózní od té doby a zmizely 
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nějaké hlasy přírody ohledně koček 
a značkování teritoria, jeho hlídání 
apod. Nyní již chodím pravidelně 
ven, občas donesu domů nějakou 
myš, aby chudonožci neumřeli hlady.
Sice mě pochválí, ale hned ji vyho-
dí pokaždé do popelnice, což nechá-
pu – vždy nosím jen pěkné a čer- 
stvě ulovené myši.

Žili jsme si v pohodě a klidu, po-
znal jsem kočky a kocoury v oko-
lí a všichni jsou většinou také kas-
trovaní, takže máme i klidné místo 
k poznávání světa.

Jenže… Pak mi chudonožci udě-
lali strašnou věc..., podraz..., děs 
a hrůza se udála, příšerné příkoří…

Povím vám o tom:
Před rokem a půl ta lidská samička 
přinesla domu černobílé „něco“, kte-
ré bylo sice cítit kočkosauřinou, ale 
velikostí připomínalo průměrného 
potkana... Že prý je to chuděrka ma-
lá, co se narodila ještě s mnoha bráš-
ky kočičce v Buštěhradě. Řekli mi, že 
je to kočičí holčička – jedno z třetí-
ho pokračování infokoťátek, což jsou 
koťata, kterým pomáhal najít domov 
Infocentrum Buštěhrad. Tuhle 
holku prý nikdo nechtěl a byla 
by sama, takže budu mít no-
vou ségru a bude u nás bydlet.

Hmmm, no a co? Já jsem 
kočkokrál tohoto domu a vů-
bec se mi nelíbilo, že u nás má 
být nějaká kočičí holka o rok 
mladší, než jsem já. Navíc byla 
zablešená a začervená, tak do-
stala kúru a dva dny „to“ spa-
lo jako zabitý. Dostala jméno 
Babeta, prý podle nějaký mo-
torky, nebo co… S chudonož-
ci jsem si to vyřídil po svém. 
Vůbec jsem s nimi nemluvil 
aspoň měsíc, což je určitě dost 
trápilo – dobře jim tak!

Tahle holka to měla u mě 
spočítané od začátku – dával 
jsem jí dostatečně najevo, co 
si myslím o jejím squatování 

v mém teritoriu. Občas jí přilítla fac-
ka, někdy jsem ji prohnal po domě, 
po schodech, nebo na ni číhal a lo-
vil jí. Upřímně a bez mučení se při-
znávám, že někde vzadu v hlavě mi 
něco říkalo, ať ji zakousnu a že bu-
de po problému. Mé morální zása-
dy mi to ale nedovolily.

A když ji mám popsat? Je legrač-
ně barevná. Má oranžové, lehce šik-
mé oči, bílé ponožky, bryndák, bříško 
a spodní čelist, díky které vypadá 
jako furt naštvaná. Ale to ona ne-
ní snad nikdy, to jsem byl dlouho 
já. Navíc odmala ráda jí, ona snad 
byla v minulém životě kompostiště, 
nechápu jak se do ní všechno jídlo  
vejde, už teď má pěkný podvěšek bříš-
kový, ale snad to vyběhá. I když má 
svou, tak i tak pije vodu z mé mistič-
ky, jí granule a kapsičky z mého ta-
lířku, no skandál.

A tohle kočičí „nic“ muselo být až 
do svých 8 měsíců stále jen zavřené 
doma. Vůbec ta holka nesměla ven, 
to by ta lidská samička úplně zešíle-
la. Zase se začalo u nás doma hod-
ně mluvit o kastraci. Nikoli mojí, ale 
Babety. Až prý poté bude moci ven, 

aby neměla hned koťátka. Ještě to-
ho trochu do baráku… Můžu vám 
říct, že i když mi byla poněkud trnem 
v oku, tak jsem se přistihl, že mi na 
ní záleží a bylo mi jí líto, když přije-
la od bíloplášťáků z té její kastrace, 
ležela, spala a já se bál, jestli se ještě 
probudí. Probudila se a už zase řva-
la, že chce jíst. Takže byla za pár ho-
din víc v pořádku než já. V této do-
bě už má tři čtvrtě roku po kastraci, 
chodí ven a sami chudonožci si na 
sebe s ní upletli bič. Škrábe na okno, 
když chce ven, škrábe na okno, když 
chce domů, škrábe na okno, když za 
ním sedím já a slušně čekám, až mi 
otevřou. Je drzá, vehementní, ale ve  
finále celkem fajn holka.

Co tím vlastně chci říct? My koč-
ky a kocouři zde žijeme s vámi, ne 
každý z nás se má tak dobře, někteří 
jsou samotní venku, nemají svůj do-
mov, nikde teplý pelíšek, ani plnou 
mističku a nikdo je nepomazlí. Je tře-
ba se snažit, aby takových kočiček ve 
městě nepřibývalo, a tudíž apeluji na 
vás chudonožce – lidi – aby své koč-
ky a kocoury, které pouštíte ven, kas-
trovali. Díky.

PS: Pokud vám přeběhne černý  
kocour nebo kočka přes ces-
tu, tak se nebojte, že přinese 
smůlu – jen zrovna potřebu-
je někam jít :). Hezký den, váš 
kočkosaur Bertík.

(Poznámka autora: Případ-
ným kritickým čtenářům se 
předem přiznávám, že tento 
článek nepsal přímo kocour 
Bertík – jen mi ho svým cho-
váním a  jednáním diktoval. 
Je psán formou personifikace 
za účelem zvýšeného povědo-
mí o důležitosti kastrací koček 
a kocourů z důvodu toho, aby 
nedošlo k jejich přemnožení.)

HeS
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K R O N I K Á Ř  P Í Š E

Vykopávky v budoucí Žeberově ulici, foto JP

Vykopávky v budoucí Žeberově ulici, foto JP

Tentokrát bych se s vámi chtěl 
podělit o  výsledky záchranného 
archeologického výzkumu, který 
provedla archeologická společnost 
Pueblo s.r.o. pod vedením Mgr. Pav-
la Huštáka v srpnu 2018 v místech, 
kde dnes už stojí bytová zástavba ko-
lem Žeberovy ulice. Už tehdy jsem 
archeology požádal o konečný vý-
sledek jejich práce tady u nás, a on 
mi jej slíbil. Nechtělo se mi věřit, že 
to bude tak dlouho trvat, ale teď to 
chápu. Nálezovou zprávu představu-
jí dva objemné svazky o rozsahu ví-
ce jak 400 stran textů, map, tabulek 
a vyobrazení, z nichž mnohé jsou tak 
odborné, že jsou pro mě jako laika 
málo srozumitelné. Stejně jako růz-
né metody použité při určování stá-
ří více než 450 posuzovaných nale-
zených vzorků. Ať už šlo o kosterní 
pozůstatky našich předků, kde třeba 
z výřezu stoličky zubu z dolní čelis-
ti dnes vědci dokáží určit i přibliž-
ný měsíc (září-říjen) roku, kdy onen 
člověk zemřel. A takových detailů je 
zpráva plná.

Když to shrnu. Důležitým závě-
rem pro mě je potvrzení, že v dané 

lokalitě bylo osídlení prvními ze-
mědělci už v mladší době kamen-
né – neolitu (5600–4500 let před 
naším letopočtem) – doložené ná-
lezy lineární a vypíchané kerami-
ky. Dále z období časného eneoli-
tu (4200–4000 let př. n. l.), staršího 
eneolitu (3100–2800 let př. n. l.), dá-
le starší doby bronzové (2300–1600 
let př. n. l.), pozdní doby bronzové 
(1250–750 let př. n. l.), starší doby 
železné (800–530 let př. n. l.), latén-
ské (260–110 let př. n. l.) i starší do-

by hradištní (9–1. polovina 10. stole-
tí). Když k tomu přidáme těch 2000 
let našeho letopočtu, tak víme, že na 
území našeho města opravdu žijí li-
dé už 7500 let. To mě velice potěši-
lo. Trochu zklamáním pro mě bylo 
časové určení polní cihelny do doby 
novověku 1885–1912. Těšil jsem se, 
že by mohla být z doby počátku stav-
by zámku. Ale měření magnetické 
deklinace s kalibrovaným měřením 
dopadlo jinak. I tak mu za to dík.

JP
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Foto 1.

KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  D U B E N

2.–3. 4. 2022 9:00–17:00
 ▶ 20. narozeny Buštěhradského 
muzea Oty Pavla 
Buštěhradské muzeum Oty 
Pavla 
Muzeum můžete tento víkend 
navštívit kdykoli individuál-
ně v době od 9:00 do 17:00, ne-
bo se zúčastnit některé z komen-
tovaných prohlídek s jednou 
ze zakladatelek muzea Ivonou 
Kasalickou,
 ▶ pro děti a mládež od 6 do 18 let 
je připraven program pedagogy 
Školy da Vinci Dolní Břežany.
 ▶ Vstup do muzea po celý ví-
kend i na prohlídky či programy 
zdarma.
 ▶ Program naleznete na letáku 
a web. stránkách www.buste-
hrad.cz 

2. 4. 2022 8:30–18:00
 ▶ Město Buštěhrad a Výbor pro ži-
votní prostřední Buštěhrad vás 
zvou na akci:
 ▶ Ukliďme Buštěhrad v rámci 
projektu Ukliďme Česko!
 ▶ v 8:30 sraz před knihovnou na 
nádvoří zámku. Pytle zajištěny. 
 ▶ Rukavice a pracovní oblečení 
a obuv mějte, prosím, vlastní.  

2. 4. 2022 od 20:00
 ▶ Šťabál 
V restauraci U Bečvářů vám za-
hraje kapela ValRock, může-
te se těšit na taneční vystoupení 
Buštěhradských šťabajzen. 
Vstupné 140 Kč 
Vstupenky lze zakoupit 
v Infocentru Buštěhrad. 
 
 

8.–9. 4. 2022 10:00–17:00
 ▶ Sběr šatstva pro Diakonii 
Broumov 
Sběr šatstva a dalších věcí z do-
mácnosti proběhne v přízemních 
prostorách zámku Buštěhrad 

28. 4. 2022 18:00–20:00
 ▶ Koncert rodičů, učitelů a žáků 
ZUŠ Buštěhrad 
Kruh přátel hudby a ZUŠ 
Buštěhrad srdečně zvou na 
Koncert rodičů, učitelů a žáků 
ZUŠ Buštěhrad, který zazní v zá-
meckém sále zámku Buštěhrad 

31. 4. 2022 od 18:00
 ▶ Buštěhradské čarodky  
mezi rybníky „Na Babkách“, 
sraz průvodu v 18:00 u Bečvářů, 
zapálení ohně v 19:00
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Koncert pro Ukrajinu, foto JP

Koncert pro Ukrajinu, Musica Festiva, foto JP

Jan Mrkvička vysvětluje přítomným způsob, jakým organizace Člověk v tísni pracuje, foto JP

C O  S E  D Ě J E  V  B U ŠT Ě H R A D Ě

i takhle se dá pOmáhat. hUdBOU!
Dne 24. 2. překročila ruská vojska 

hranice suverénního státu Ukrajiny, 
a tím se stalo něco, co nám všem vy-
razilo dech. Nejprve jsme si mno-
zí nechtěli připustit, že se 300 km 
od nás, středu Evropy, může roz-
hořet válečný konflikt. Myslel jsem 
si, a stále věřím tomu, že jsme prv-
ní šťastná generace, snad v dějinách 
lidstva vůbec, která nezažije válku. 
A najednou je ta hrozba tady. Vět-
šina nás Evropanů pochopila, že je 
třeba napadeným pomoci. Mnozí by 
rádi pomohli, ale nevědí jak. Jiní re-
agují a konají rychle. V hlavě Gábiny 
Plaché se rodí nápad a hned osloví 
kolegy ze souboru Musica Festiva – 
Šárku Trávníčkovou a Petra Štěpána 
– a vyhlašují koncert pro Ukrajinu. 
Zajde za kamarády z AktOFFky, ale 
první volný termín je až 3. března. 
Okamžitě se tiskne a vyvěšuje plaká-
tek. Následně se hned přihlašují další 
hudebníci z vedení ZUŠ. Urychleně, 
takřka v běhu, učitelé sestavují pro-
gram vystoupení svých žáků. Hon-
zík Plachý (pod vedením Petra Ště-
pána) s kytarou, Julinka Duchajová 
(pod vedením Zuzany Haraštové) 
s akordeonem a doprovodem Pet-
ra Štěpána na kytaru, Jarka Černá 
a Hubert Rödlig (pod vedením Mar-
cela Javorčeka) se představí u klaví-
ru, stejně jako Martin Kubišta a Saša 
Gusev (pod vedením Servera Abke-
rimova) a nakonec i Server Abkeri-
mov se svým akordeonem a vlastní 
skladbou ukončí část koncertu ZUŠ. 
Čas pro výměnu na pódiu vyplní 
Honza Mrkvička. Tentokrát nikoli 
jako zastupitel, ale jako jeden z vede-
ní organizace Člověk v tísni, vysvětlil 
přítomným způsob, jakým organi-
zace pracuje a proč je výhodné po-
máhat právě jejich prostřednictvím. 
Nákupy ve velkém, po paletách, vy-
jdou levněji a i manipulace s nimi 
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Koncert pro Ukrajinu, J. Kasalický trio, foto JP

a převozy po celých kamionech jsou 
mnohem rychlejší než shromažďo-
vání drobných nákupů jednotlivců. 
Dále přišla na řadu Musica Festiva 
(hoboj, housle a kytara) s předvede-
ním oblíbených filmových a muzi-
kálových melodií.                    

Malý sál v AktOFFce byl nabi-
tý tak, že i pro mě jako fotografa 
nebylo snadné se protáhnout až 
k pódiu, abych mohl zachytit zblíz-
ka výrazy účinkujících i diváků. 
V první řadě seděla dvojice (zřej-
mě matka s dcerou) držící malinké 
ukrajinské vlaječky, která v závěru 
této části koncertu poděkovala pří-
tomným se slzami v očích za vyjá-
dření podpory a pomoci v pro ně 
tak těžké době.                                   

Po krátké přestávce koncert po-
kračoval dalším vystoupením sku-
piny, kterou narychlo pozval Hon-
za Kasalický. Jeho jazzovou kytaru 
doprovodil na klávesy Honza Lo-

něk a s kontrabasem Martin Zpě-
vák. Byl to další z mnoha vyda-
řených večerů. Značnou finanční 
částku vybranou během koncertu 
od posluchačů ještě doplnili za-
městnanci podniku o „výtoč“ pi-
va toho večera.                                    

Takže závěrem chci říct, že je-
den dobrý nápad v hlavě umělky-

ně, obyvatelky Buštěhradu Gábi 
Plaché, osobní nadšení a přispě-
ní všech zúčastněných bez ohledu 
na národnost (a uvedení na plakát-
ku, což se už nestihlo), byl uzavřen 
částkou 40 200 Kč, které byly po-
slány na konto „Člověka v tísni“ 
jako naše pomoc Ukrajině.     

JP

PRAHA

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

JENEČ

KLADNO

Hlavní dráha  RWY 06/24
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3x foto K. Burešová

I N Z E R C E

Objevte nečekaně pestrou 
nabídku práce na Letišti Praha

www.pracenaletisti.cz

Hledáme 

odborníky 

z různých 

oborů

Práce na letišti letí!

Čekali byste, že hledáme hasiče, stavaře, elektrikáře a mnoho dalších profesí?

Máme pro Vás zajímavé benefity:

• příspěvek na penzijní pojištění

• dotované stravování

• 5 týdnů dovolené

• 15 000 Kč na benefity

• parkování na letišti

• a mnoho dalších

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A  B U ŠT Ě H R A D

měsíc knihy aneB kniha je naše kamarádka

Březen jsme ve školní družině za-
hájili tradičně knihou. O knihách 
jsme si nejen povídali, ale i opako-
vali, jak se ke knize chováme. Dě-
ti si nosily knihy z domova, vyprá-
věly o nich a četly si krátké úryvky. 
S velkým nadšením si vyrobily vlast-
ní knihy na různá témata – můj ob-

líbený hrdina, co se stalo ve 
škole, moje oblíbená hra.

Společně jsme si povídali 
o vyrobených knihách a ne-
zapomněli se vyfotografovat 
pro zpravodaj.

K. Burešová
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Server Abkerimov hraje svoji vlastní skladbu Hatira pro akordeon na Benefičním koncertě, foto JP

EC H O  Z U Š
Nabídka ZUŠ pro děti z Ukrajiny

Mimořádná situace na Ukrajině, 
která se velmi rychle zhoršuje, nás 
vybízí k  mimořádným krokům. 
Rádi bychom přispěli ke zmírnění 
traumatických zážitků dětí z míst 
válečného konf liktu. Umělecké 
vzdělávání má na Ukrajině dlou-
hou tradici. Mnohé děti, které se 
během pár dní ocitly neplánovaně 
u nás, se doma umělecky vzdělávaly. 
Rozhodli jsme se s okamžitou plat-
ností nabízet pro tyto děti hudební, 
výtvarné nebo taneční vzdělávání 
do konce aktuálního školního roku 
zdarma. Přijetí je podmíněné vyko-
náním talentové zkoušky a aktuál-
ními možnostmi v úvazcích našich 
vyučujících. Pokud byste věděli o ně-
jaké postižené rodině, která uprch-
la z Ukrajiny a bydlí poblíž, předej-
te nám prosím tuto informaci na  
info@zusbustehrad.cz.

Benefiční koncert
Naše škola se připojila ke koncertu 
na podporu Ukrajiny, který se konal 
3. 3. v Art Clubu Aktoffka. Děkuje-
me za skvělý nápad Gabriele Plaché 
a Antonínovi Komárkovi a celému 
týmu Aktoffky. Přímého přenosu se 
ujal Jiří Žitník s Petrem Vaňkem. 
Před souborem Musica Festiva vy-
stoupili žáci Petra Štěpána, Zuza-
ny Haraštové, Marcela Javorčeka 
a Servera Abkerimova. Server Ab-
kerimov zakončil úvodní blok svojí 
vlastní skladbou Hatira pro akorde-

on. O koncert byl velký zájem a vy-
bralo se neuvěřitelných 40 200 Kč!

Po dvouleté pauze vynucené co-
videm opět probíhají celostátní 
soutěže ZUŠ, kterých se jako ško-
la účastníme. Letos soutěží někte-
ří naši hráči na dechové nástroje, 
zpěváci a také taneční obor. Hned 
po Novém roce proto děti začaly se 
svými učiteli zkoušet a korepetovat 
na plné obrátky. Do krajského kola 
postoupily flétnistky Kateřina Kru-
pičková s Veronikou Řezáčovou.

Na konci ledna jsme se rozlouči-
li s naší sl. učitelkou sólového zpě-
vu Nelou Skarkovou, která odchá-
zí do nového působiště. Velmi Nele 
děkujeme za její práci v naší škole 
a přejeme mnoho profesních úspě-
chů na novém pracovišti. 

Taneční obor
Tradičně v  lednu (letos v  úterý  
18. 1.) se také konalo pololetní vy-
stoupení tanečního oddělení, na kte-
rém se představily žákyně ze všech 
ročníků. Naše baletky čeká okres-
ní kolo soutěže ZUŠ ČR 6. dubna 
ve Slaném.

Martin Fila

Z výtvarného oboru
Výuka výtvarného oboru v ZUŠ 
Buštěhrad má mnohostranné za-
měření s  přihlédnutím k  věku 
a individualitě jednotlivých žáků. 
Obsahuje rozsah tradičních témat 
a okruhů v oblasti praktické práce 

s různými technikami až po teore-
tické výstupy z dějin umění. 

Inspirací jsou i  lidové tradice 
a zvyky. V této souvislosti tento-
krát nabízíme ukázky masopust-
ních masek, které vyráběly děti ve 
věkovém rozpětí 7 až 13 let. S bo-
hatou fantazií přistoupily k vy-
myšlení vlastní formy, technické-
ho zpracování a realizace. Nakonec 
si masky nasadily a patřičně si uži-
ly proměnu do jiné postavy. Radost 
z podařené práce je tou nejsladší 
odměnou.

V tomto školním roce 2021–2022 
i přes ztíženou situaci v důsledku 
epidemie jsme se zúčastnili soutě-
že „ Cesty časem“, kterou vyhlásila 
ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice. 

Vítězné práce našich žáků:
1. místo: Anežka Debrois (dvě 1. 

ceny), Kateřina Müllerová
2. místo: Veronika Tyrová, Kris-

týna Duchková, Marie Mišková 
3. místo: Magdalena Štovíčková, 

Sofie Kierová, Tereza Kratochvílová
Výstavu je možné zhlédnout ve 

Vzorné lidové knihovně ve Velkých 
Popovicích do konce března (pon-
dělí až středa).

Další výstavou, které se žáci VO 
zúčastnili, byl 50. ročník Meziná-
rodní dětské výtvarné výstavy Li-
dice 2022 – Téma: MUZEUM. Uzá-
věrka byla 11. února, na výsledky 
čekáme s velkým napětím.

Na jaře nás čeká účast 
v soutěžích: 

2. ročník výtvarné soutěžní on-
line přehlídky Čímtačára, která 
proběhne pod záštitou MŠMT.

Inspirativní téma pro rok 2022: 
KOUZLO.

Výtvarná 3D soutěž u příležitos-
ti kulatého výročí narození Josefa 
Skupy a Jiřího Trnky, téma: ŘÍŠE 
LOUTEK!

Galina Fleischmannová



1 6 Č Í S L O  4

S K  B U ŠT Ě H R A D  –  FOT B A L

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

Jelikož bylo letošní zimu poča-
sí k hernímu podkladu přívětivé, 
v průběhu března se opět rozběhl 
život ve sportovním areálu. Pod-
klad byl řádně srovnán a nerovnosti 
zválcovány. Hráči A-týmu na hřišti 
trénují již od konce února a všech-
ny mládežnické kategorie se přida-
ly v polovině března. Jarní brigádou 
se také doladily ostatní věci potřeb-
né k zahájení mistrovských soutěží. 
Na pořadu byl úklid kabin a okolí, 
oprava ochranných sítí za branka-
mi, rozměření a nalajnování hřiště. 
V neposlední řadě také odstranění 
a oprava škod, které na hřišti spá-

chali vandalové. Tedy poničení vy-
bavení a technických kamer na tera-
se, rozbití plexiskel a propálení nově 
vybudovaných střídaček hráčů. Věc 
má již v šetření Policie ČR. 

Mistrovská soutěž A-týmu začala 
domácím zápasem 26. 3. s Vinařice-
mi, dále pak 3. 4. na Brandýsku a po-

kračuje 9. 4. doma s Černucí a 16. 4. 
v Lidicích. Mládežnické kategorie 
odstartují své mistrovské soutěže 
v průběhu dubna. Všechny fanouš-
ky srdečně zveme na zápasy našich 
týmů. Budeme se těšit na vaši přízeň. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Za SKB Aleš Šturm

Lvíčata již trénují na trávě, foto A. Šturm

Poničené nové střídačky na hřišti, foto A. Šturm
2x foto přípravek, foto J. Ulrichová 

…Už zase jedOU sUndat kOčkU!
Tak nějak prý zněl povzdech jed-

noho občana Buštěhradu nad zně-
jícími sirénami hasičských vozů 
v pondělí 14. února. Skutečnost 
však byla jiná, a tímto tedy využí-
vám prostoru v našem Zpravodaji 
k přiblížení činnosti naší jednotky.

14. února ve 14:56 se členům 
JSDH Buštěhrad přihlášeným do 
výjezdu rozezněla v mobilních te-
lefonech aplikace Fireport. KOPIS 
(Krajské operační informační stře-
disko) vyhlásil poplach, jednotka 
byla vyslána k požáru odpadu, kte-
rý se rozhořel u odbočky na Zájezd.

Požár odpadu byl v tomto přípa-
dě velmi decentní popis pro samo-
vznícení hromady hnoje. Nicméně 
požár je požár, musí se zlikvidovat. 
Jakmile jsme na událost vysláni 
KOPISem, kdo může, jede.

K místu události byla vzhledem 
k rozsahu povolána i profesionální 
jednotka z Kladna, dále dobrovol-
né jednotky z Brandýska, Braško-
va, Hřebče a Dřetovic. Likvida-
ce požáru byla následně předána 
dobrovolným jednotkám, přičemž 
velení zásahu měly Dřetovice, v je-
jichž rajónu místo události leželo. 

Při likvidaci pomáhaly jednotky 
z Brandýska a Buštěhradu.

Naše jednotka byla na místě 
s  prvovýjezdovým vozem Liaz, 
později vyjela i druhovýjezdová 
CAS Škoda 706 RTHP, která slou-
žila pro doplňování vody na místě 
zásahu. Na místě byl kromě hasi-
čů i zemědělec s nakladačem, kte-
rý hromadu rozkrýval, skoro dvě 
desítky hasičů hořící zbytky slámy 
prolévali vodou.

Po několika otočkách trambusu 
byl konečně požár zdolán. Na mís-
tě zůstala dřetovická jednotka. My 
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JSDH Buštěhrad u požáru odpadu, foto Katka Jirkovská

jsme poskládali vybavení našich 
dvou cisteren a vyrazili doplnit vo-
du na plnicí místo. Po příjezdu na 
základnu ještě vyházet mokré ha-

dice a dát je usušit, doplnit suché, 
připravit cisternu na případný dal-
ší zásah a hurá domů. To bylo ně-
co krátce před 23:00. Moc voňavý 

Valentýn to nebyl. Díky bohu za 
naše tolerantní partnerky!

Následoval větrný týden. Ve 
středu 17. 2. vyjížděla jednotka ke 
čtyřem událostem, kdy se násled-
kem smrště lámaly větve a  trhal 
plech ze střechy řeznictví.

Jako třešnička na dortu toho 
týdne se Fireport opět rozezněl 
v neděli 20. 2. v 7:29 hod. KOPIS 
nás opět vyslal k naší oblíbené hro-
madě odpadu u odbočky na Zájezd, 
která se opět v jádru vznítila. Na 
místě opět Dřetovice, profesionálo-
vé z HZS Kladno zapůjčili hasební 
hřeby pro hloubkové hašení, naše 
jednotka pomohla se zásobováním 
vodou. Po 13. hodině byla jednot-
ka zpět na základně.

To byl ve zkratce náš rušný tý-
den. Houkalo se, ale kočka v tom 
nebyla.

Led

hUdBa králOven v krUhU přátel hUdBy 15. 3. 2022
Po krutě dlouhém hudebním 

půstu (od 15. 9. 2020!) buštěhrad-
ský Kruh přátel hudby obnovil své 
pravidelné koncertní programy ko-
morní hudby. Pro svůj zahajovací 
koncert sezony připravil „Hudbu 
královen“ v podání renomovaných 
umělkyň, flétnistky Žofie Vokálko-
vé a harfistky Zbyňky Šolcové. 

Že nešlo o prázdný marketingo-
vý trik jsme poznali hned na začát-
ku koncertu, který obě dámy pro-
vedly vlastním slovem – zazněly 
totiž skladby, jejichž autorkami by-
ly opravdové královny. Jak se taková 
díla hledají, na to jsme se zeptali pa-
ní Žofie Vokálkové: „Pátrání neby-
lo vždycky snadné a vyžádalo si svůj 
čas. Tak například skladbu královny 
Anne Boleynové, druhé ženy anglic-
kého krále Jindřicha VIII. a matky 
královny Alžběty I., jsem objevila 
v amerických hudebních archivech. 

Svou jímavou, hloubavou píseň Oh 
Death, Rock Me Asleep (Ach smr-
ti, ukolébej mě k spánku) napsala 
v cele smrti, tedy poslední noc před 
svou vlastní popravou. Takové obje-

vy člověka chytí za srdce a odhodlá-
ní k dalšímu pátrání je pak vždycky 
silnější.“ Na buštěhradské hudeb-
ní fanoušky, kterých se sešlo na 40, 
opravdu dýchala historie. Vždyť 

Z koncertu, foto p. Šolc
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Z koncertu, foto p. Šolc

Foto archiv J. Kotouče

dalším z hudebních čísel byla milá 
skladbička Petit Piece (Malý kousek) 
od královny Marie Antoinetty, jejíž 
dcera Marie Terezie Bourbonská si ji 
ve třicátých létech 19. století možná 
hrála na spinetu v tomtéž zámeckém 
sále, který v úterý 15. března 2022 ro-
zezněly tóny v díle její maminky! Ja-
ko třetí královský kus jsme vyslechli 
i lyricky kolébavou píseň Aloha Oe 
(Sbohem) havajské královny Liliuo-
kalanni. Program dále doplnila díla 
dalších žen skladatelek, jako je Maria 
Teresia von Paradise, Cécile Chami-
nade nebo temperamentní Barokní 
flamenco pro sólovou harfu od De-
borah Henson-Conant, které sklidi-
lo velké ovace publika. Dále zazněla 
i díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta a G. 
Donizettiho. Po koncertě se zvídaví 
posluchači ještě sešli u harfy, s její-
miž tajuplnostmi je seznámila paní 
Zbyňka Šolcová. Koncert se oprav-
du vydařil, hned na druhý den jsme 
v poště našli milý vzkaz od paní Vě-
ry Šmídové: „Akce byla velmi zda-
řilá. Skvělý zážitek!“ Velice nás těší, 

že flétna s harfou si u nás našly své 
příznivce, děkujeme! 

Všem milovníkům hudby si proto 
dovolujeme předat naše srdečné po-
zvání i na následující koncert buště-
hradského Kruhu přátel hudby, kte-
rý v úterý 26. dubna uvede studenty 
pražské HAMU soutěžící v letošní 

Mezinárodní soutěži Pražského ja-
ra, pro které je vypsáno klání v obo-
rech klarinet a fagot. 

Těšíme se na vás, hudbě a živo-
tu zdar!

Za KPH Buštěhrad
M. Fila a M. Kosa

úspěchy BUštěhradskéhO chOvatele harckých kanárů jOsefa kOtOUče 
i na mezinárOdní úrOvni

Většina čtenářů ví nebo alespoň 
tuší, že v Buštěhradě máme úspěš-
ného chovatele harckých kanárů, pa-
na Josefa Kotouče. Svému koníčku 
věnuje hodně času a úsilí. Pokud si 
s ním budete jako já povídat o tom, 
jak jeho milé malé kanárky „trénu-
je“, budete překvapeni, jak je nároč-
né je pak ještě připravit a dopravit na 
místa, kde se soutěže konají.

Někteří zpěváci (lidé) by byli pře-
kvapeni, jak může být označován 
zpěv kanárů. Příklady pojmů po-
pisujících jejich zpěv: klokoty, duté 
zvonky, píšťaly, basové role, duté ro-
le, hukoty, tlukoty, zvonkové túry…

Když mi Pepa Kotouč vyprávěl, 
jak to všechno chodí, usoudila jsem, 
že rozhovor o tom si necháme na 
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Diplom za 6. místo, foto archiv J. Kotouče

Foto archiv J. Kotouče

příště, a tentokrát bych chtěla, aby 
se hlavně pochlubil svým nejnověj-
ším úspěchem. Doba covidová ne-
přála samozřejmě ani soutěžím a ji-
ným podobným setkáváním lidí ani 

kanárků. Ze zdravotních 
důvodů se navíc Pepa ne-
mohl zúčastnit listopadové 
85. mezinárodní mistrov-
ské soutěže ve zpěvu harc-
kých kanárů ČR a SR v are-
álu Hospitalu Kuks. Jeho 
přítel Bohumil Fábera te-
dy vzal na tuto soutěž jeho 
2 kanáry, kteří postoupili 
přes místní kvalifikaci na 
tento „mistrák“. A ti dva 
kanárci se tedy i díky tomu 
v soutěži na Kuksu umístili 
na 6. a 8. místě v kategorii 
jednotlivců a přivezli s pa-
nem Fáberou Pepovi krás-
nou medaili a diplom. Od 
přátel ze spolku Canaria 
Praha navíc dostal pamět-
ní medaili a pamětní list ke 
100. výročí jejich spolku. 

Přejeme Pepovi, aby se 
letos mohl zúčastnit 86. mezinárod-
ní mistrovské soutěže ve zpěvu ka-
nárů 2022 v Čáslavi, a byl úspěšný 
on i jeho kanárci.

Josef Kotouč mým prostřednic-

tvím velmi děkuje Městskému úřa-
du Buštěhrad a paní starostce za po-
skytování prostor pro soutěže a za 
celkovou podporu.

ZV

VZPOMÍNÁNÍ NA ZPÍVÁNÍ
V únoru tomu bylo právě jed-

načtyřicet let, kdy jsem vstoupil do 
Buštěhradského pěveckého sboru. 
Není to žádné kulaté číslo, ale je to 
prvočíslo, a to je také dobré, ne?

Teď jsem služebně druhým nej-
starším členem sboru. Ale nejsem 
zakládajícím členem. Sbor totiž 
vznikl už v roce 1977.

Za tu dobu prošlo sborem mnoho 
a mnoho lidí. Těch jmen, těch tvá-
ří! V době mého nástupu zpívalo ve 
sboru okolo padesáti zpěváků. By-
li to nejen buštěhradští občané, ale 
i občané z celé řady okolních obcí. 
Tak je tomu i dosud.

Hlavním sbormistrem byl tehdy 
ještě Karel Václav Vacek, ale funk-

ci již přebíral Jiljí Teringer. Pod jeho 
vedením jsme zpívali téměř dvacet 
pět let. Byla to léta velkého rozkvětu. 

Potom sbor řídili mnozí dal-
ší: Emil Červený, Blahoš Rataj, Jan 
Dušek, Tomáš Pálka. Občas musela 
obětavě vypomoci i paní Marie Ho-
rová. Její absolutní sluch a bezchyb-
ný klavír jsem vždy obdivoval.

Nejprve se zpívalo ve východním 
křídle zámku v prvním patře. Tam 
bývala i hudební škola. Měl jsem rád 
ty staré vrzavé schody, které tam 
vedly. 

Když mě pan Teringer měl přijí-
mat, připravil jsem si k tomu písnič-
ku Neviděli jste tu mé panenky, šla 
do lesa na malenky. Je pěkně barvi-

tá. Ale pan Teringer jen chtěl, abych 
zazpíval tóny, které dal na klavír. 
A hned bylo rozhodnuto: Půjdeš do 
basů. Byl jsem rád, těšil jsem se. Zpí-
vám tam dosud.

Nějaký čas sbor zkoušel v buště- 
hradské základní škole a pak se pře-
stěhoval do prostor Základní umě-
lecké školy. K dalšímu stěhování, 
a doufejme, že k poslednímu, do-
šlo do sálu buštěhradského Pelíšku.

Na sbor dolehly i  těžké chvíle. 
V jednom období nás bylo jen tři-
náct. Hrozilo, že se rozpadneme. Ale 
vše se v dobré obrátilo.

Teď už sbor zase prožívá úspěšné 
časy. Pod vedením vynikající sbor-
mistryně paní Evy Gallatové ve sbo-
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Buštěhradský pěvecký sbor v r. 2015 při zpěvu České mše vánoční J. J. Ryby ve Středoklukách, 
foto archiv autora

ru zpívá okolo pětatřiceti zpěváků.
Vedu si seznam písní a skladeb, 

které jsme za tu dobu zpívali. Je jich 
více než sto padesát. Bach, Čajkov-
skij, Dvořák, Eben, Händel, Janá-
ček, Ježek, Michna, Mozart, národ-
ní písně, Smetana, spirituály, Verdi... 
A o Vánocích se již od roku 1983 zpí-
vá Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Někdy pouze za doprovodu 
varhan, ale zpívali jsme ji několikrát 
i s velkým symfonickým orchestrem. 
A s tympány. Jo, tympány ano! 

O Velikonocích často uvádíme 
Velikonoční mši, kterou složil dobrý 
přítel našeho sboru a bývalý ředitel 
kladenské hudební školy pan Pavel 
Prošek. Vzpomínáme na Tebe, Pavle.

Jiljímu Teringerovi, Marušce 
Horové a Bohumilu Bednářovi by-
lo uděleno čestné občanství města 
Buštěhradu.

Sbor je již řadu let právnickou 
osobou s přísně vedeným rozpoč-
tem a účetnictvím. Spravuje ho vo-
lený výbor, v jehož čele nyní stojí pa-
ní Jana Svátková.

Koncertujeme nejen v domovské 
obci, ale i v řadě jiných měst a obcí. 
Dvakrát jsme byli také v Německu 
a na oplátku pěvecký sbor z měs-
ta Glündow přijel do Buštěhradu. 
V okolí Glündow jsou rozlehlé sady 
a zahrady. Úroda se odtud vozí loď-
mi po řece Havole do Berlína.

I dnes se ještě smějeme, jak jsme 
zpívali v nově otevřené pamětní sí-

ni spisovatele Oty Pavla v Luhu pod 
Bránovem. Přes Berounku nás pře-
vezli na prámu, ale má manželka 
jednoduše na druhý břeh přeplavala. 
Lidé, kteří se tam na louce v horkém 
odpoledním slunci opalovali, nevě-
řili svým očím, jak naproti z auto-
busu vystupuji ženy v dlouhých ró-
bách a muži v černých smokincích 
s motýlky pod bradou.

Více než dvacet let se udržuje pěk-
ná spolupráce se sbory v Jindřichově 
Hradci a v Kamenici nad Lipou. Ta-
to spolupráce byla založena z pod-
nětu pana Bednáře, dlouholetého 
ředitele Základní umělecké školy 
v Buštěhradě.

V Jindřichově Hradci se často zpí-
vá v překrásné kapli sv. Máří Mag-

daleny, která byla městem oprave-
na a slouží mu jako koncertní síň. 
Za Rakousko-Uherska tam armáda 
měla skladiště. Kousek za kaplí vede 
patnáctý poledník. 

Z Kamenice nad Lipou pochá-
zí slavný skladatel Vítězslav Novák. 
A stále ještě tam roste ta tisíciletá lípa.

Hezké jsou také naše zájezdy na 
pěvecký festival Viva la musica ve 
Žluticích.

Vzpomínky jdou hlavou jedna za 
druhou. Jednačtyřicet let je kus živo-
ta. Ale už toho nechám. Nechci být 
sentimentální.

Pojďme si raději zazpívat.

Únor 2022
František Paulík

chcete se také těšit na pOndělí? 
Věděli jste, že zpěv je zdraví pro-

spěšný? Pokud si uděláte menší sondu 
do světa internetu, zjistíte, že zpěv je 
úžasné dechové cvičení, díky kterému 
se vám lépe okysličí krev, což má pro 
vaše tělo mnoho pozitivních dopadů. 
Nejen tělo se ze zpěvu raduje, ale i vy 
budete šťastnější. Zpěv posiluje i psy-
chickou pohodu, což je v dnešní složi-
té době k nezaplacení. Navíc pokud se 

přidáte k místnímu pěveckému sbo-
ru, získáte jako bonus mnoho přátel. 

Není to tak dávno, co jsem se do 
Buštěhradu přistěhovala. Toto město 
jsem znala již dříve, než jsem vůbec 
tušila, že v něm budu žít. Prošla jsem 
každou ulicí, znám všechny myší díry 
a všechna zákoutí, ale doposud jsem 
tu neznala moc lidí. Tato má osob-
ní osamělost se změnila v momentě, 

kdy jsem se přidala k Buštěhradské-
mu pěveckému sboru. Hned po první 
zkoušce jsem věděla, že tam patřím. 
Počáteční nervozita byla k nesnesení. 
S každým dalším schodem nahoru do 
prostor Pelíšku jsem se bála víc a víc 
a na posledním schodu ze mě byla už 
jen malá dušička. Obava z nového pro-
středí a lidí zmizela již mezi dveřmi, 
kde mě všichni s úsměvem přivíta-
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Klienti DPS v Lidické galerii, 
foto Klára Míšková

li. K mému překvapení po mně ni-
kdo nechtěl žádné profesionální pě-
vecké výkony, byli prostě jen rádi, že 
jsem se k nim přidala. Časem jsem 
pochopila, že být součástí místní-
ho pěveckého sboru není jen o tom, 
být členem nějakého pěveckého tě-
lesa, ale být členem souboru skvě-
lých lidí a úžasných bytostí. Někte-
ří členové oplývají dalšími různými 
druhy talentu, další si s sebou no-
sí různé životní příběhy a někteří 
jsou úžasní už jen tím, že jsou. Jsem 
skutečně vděčná za to, že je všechny 
můžu znát. 

I přes probíhající pandemii se pě-
vecký sbor nevzdává a v možnostech 
protiepidemických opatření pokraču-
je ve své činnosti. Na podzim se po 

delší odmlce Buštěhradský pěvecký 
sbor zúčastnil koncertu tří pěveckých 
sborů v Jindřichově Hradci, který byl 
pro většinu zúčastněných obohacu-
jící a inspirující a bezpochyby si jej 
všichni užili. Samotnému koncertu 
předcházelo soustředění v nedale-
kých Středoklukách, na kterém jsme 
upevňovali nejen naše pěvecké do-
vednosti, ale také vzájemné vztahy. 

Kvůli aktuální covidové situaci 
jsme bohužel byli nuceni zrušit tra-
diční Českou mši vánoční na půl-
noční mši. Kvůli vládním opatřením 
jsme se mohli zúčastnit velkého vá-
nočního koncertu se ZUŠ Buštěhrad 
pouze v komorním složení. Nicméně 
naději na lepší časy stále neztrácíme 
a v roce 2022 se optimisticky těšíme 

na další koncert tří sborů, který by 
se tentokrát měl uskutečnit v květ-
nu u nás v Buštěhradu. V červnu nás 
pak čeká Noc kostelů. 

Pokud se k nám budete chtít při-
dat, nemusíte se ostýchat. Budeme 
rádi, když rozšíříte naše řady. Bliž-
ší informace najdete na www.buste-
hradskysbor.cz nebo na Facebooku 
(facebook.com/Buštěhradský pěvec-
ký sbor). Obvykle se scházíme kaž-
dé pondělí 18:00–20:00 v Kulturním 
středisku v Buštěhradě, Kladenská 
207/38, 1. patro.

Zkoušky Buštěhradského pěvecké-
ho sboru jsou pro mě osobně důvo-
dem, proč se těšit na pondělí. Chcete 
se také těšit na pondělí?

Michaela Balcarová

OdpOlední siesta klientů 
dps v restaUraci 
lidická galerie  
7. 3. 2022 

Tímto bychom rádi poděkova-
li manželům Kábrtovým (provozo-
vatelé restaurace Lidická galerie) za 
pozvání našich seniorů na odpoled-
ní kávičku s palačinkou. 

Naši klienti si tak po dlouhé době 
zpestřili pondělní odpoledne.

Za klienty a personál 
DPS Buštěhrad moc děkujeme.
Vojnová Šárka – ředitelka DPS
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ST R O J  Č A S U

V Z P O M Í N K Y  PA M Ě T N Í KŮ

Jistě se mezi našimi čtenáři 
najdou pamětníci této besedy se 
slavným českým spisovatelem, 
která byla pořádána v nám ne-
známém roce Osvětovou besedou. 

Třeba by jste nám mohli pomo-
ci s datací?

Jméno spisovatele záměrně ne-
uvádíme, věříme, že jeho identifi-
kace bude snadná. Pokud si přeci 

jen nebudete vědět rady a zvěda-
vost vám nedá spát, v Infocentru 
vám jméno spisovatele prozradí.

Led, IK

Foto z pozůstalosti pana Václava Míška je nyní k vidění v expozici Buštěhradského muzea Oty Pavla

vzpOmínat je znOvU žít 
Tento název, který ve španělšti-

ně zní „recordar es volver a vivir“, 
jsme si vypůjčili od naší kamarád-
ky, ekvádorské operní pěvkyně žijí-
cí v Buenos Aires, Lídice Robinson. 
Tato umělkyně vystoupila v červnu 
2012 na Děkovném koncertu v Li-
dicích za doprovodu dvou buště- 
hradských klavíristů, pánů Javor-
čeka a Fily, a v následujících dnech 

navštívila i děti v buštěhradské škol-
ní družině.

Pravidelně dostáváme Buštěhrad-
ský zpravodaj a zaujala nás lednová 
výzva pana kronikáře Jaroslava Per-
gla, aby místní pamětníci zavzpo-
mínali na doby minulé. Této výzvě 
předcházel příspěvek od paní Zde-
ny Kuthanové, kterou znám jako 
Zdeničku Dupovou, neboť bydlela 

v sousedství. Její vzpomínky se líbi-
ly mně i manželce, jen jsem si uvě-
domil, že k Dupovům patřila ještě 
kolie jménem Jiskra. Tohoto psa mě-
ly rády všechny děti v ulici. V té do-
bě nebylo zvykem psy venčit, proto 
budila pozornost. I článek o med-
vídkovi z únorového čísla byl velice 
zajímavý, protože tatínka Jardy Per-
gla jsem znal osobně, ale o jeho těž-
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kém dětství jsem od něho nikdy ne-
slyšel. Pan Pergl starší mě seznámil 
s dílem kladenského rodáka, malí-
ře Cyrila Boudy. Máme od něj doma 
zapaspartované novoročenky, které 
tento umělec pro pana Pergla tvořil. 

Nyní bych chtěl zavzpomínat na 
to, jak se přihodilo, že jsem rodák 
z Buštěhradu.

Můj táta, František Fous, se naro-
dil v roce 1908 v Buštěhradu v Rie-
grově ulici, čp. 237. Po vychození 
obecné školy se chtěl učit pekařem, 
protože předpokládal, že co se v pe-
kárně nepovede, to si bude moci 
sníst. Jenže jeho starší bratranec už 
pekařem byl a toto povolání mu roz-
mluvil. Pekař peče v noci, ráno roz-
váží pečivo a přes den spí, aby mohl 
zase v noci pracovat. Takže se táta 
nakonec rozhodl učit se truhlářem 
a jeho mistrem se stal Jindřich Fraj-
biš. Během vojny v Rumburku zažil 
mrazivou zimu 1929, kdy v někte-
rých místech v Čechách klesla teplo-
ta až 42 stupně pod nulu. Po návratu 
složil mistrovské zkoušky a otevřel 
si živnost v pronajaté stodole u sed-
láka Rákose v Lidicích. Naštěstí se 
v roce 1938 vrátil zpět do Buště- 
hradu, a nestal se tak součástí lidic-
ké tragédie. Jeho bývalý mistr, pan 
Frajbiš, odcházel právě do důchodu, 
a tak mu svoji dílnu pronajal. Bylo 
to v dnešní ulici Oty Pavla, čp. 121.

V roce 1938 zaměstnával politic-
kého uprchlíka z hitlerovského Ně-
mecka Adolfa. V roce 1943 někdo 
za to tátu udal, Němci mu živnost 
zabrali a stroje a nářadí rozkradli. 
Táta byl poté nasazen do Vrapic na 
Franz-šachtu, kde pracoval až do 
konce války. 

V roce 1944, kdy tátovi bylo 36 
let, měli jeho mladší sourozenci již 
svoje rodiny. Naproti v ulici Riegro-
vě bydlel tátův bratranec Alois Huml 
s rodinou (jeho syn Ladislav Huml 
byl pozdějším kapelníkem jazzové-
ho orchestru Styl). Příbuzní se sešli 
u bratrance Lojzy a dohodli se, že 

tátovi najdou nevěstu prostřednic-
tvím inzerátu. Nic mu neřekli a bez 
jeho vědomí inzerát podali. V tomto 
okamžiku musím pokračovat v pří-
běhu tím, že budu vyprávět o mé 
mamince.

Moje maminka Josefa se naro-
dila v Brdech, na samotě Vitinka 
nad obcí Kvaň u Hořovic. Aby ne-
byla nasazena do „reichu“, necha-
la se zaměstnat v továrně na výro-
bu součástek k německým letadlům 
Messerschmitt – v Elektronce v Úva-
lech. Zde pracovala ve vývojové díl-
ně v kolektivu mladých lidí. Ti v roce 
1944 připravili sabotáž tím, že vy-
ráběli vadné součástky pro letadla 
na frontě. Přišel na to německý ře-
ditel továrny, který naštěstí pro tyto 
mladé lidi sabotáž nenahlásil gesta-
pu, takže všichni byli pouze potres-
táni srážkou ze mzdy. Nakonec tento 
skutek pomohl i samotnému ředite-
li, kdy mu to bylo dáno k dobru po 
válce, a tak nebyl perzekuován.

A po této malé odbočce se vrátí-
me zpět k onomu inzerátu. Ten čet-
la mámina kolegyně z dílny Anička 
Strejčková ze Škvorce. Vzala mámě 
fotografii a bez jejího vědomí na in-
zerát odpověděla jejím jménem.

Do Buštěhradu přišlo několik na-
bídek a příbuzní rozhodli, které dá-
mě se bude odpovídat. A protože se 
moje maminka jmenovala za svo-
bodna Humlová stejně jako oni, bylo 
rozhodnuto. V dalších dnech došlo 
k oboustrannému prozrazení a už 
zbývalo jen osobní seznámení. Prv-
ní setkání proběhlo v Úvalech, kam 
táta přicestoval na kole. On měl pěk-
né kolo NSU, v té době už s přeha-
zovačkou, protože byl v buštěhrad-
ském spolku cyklistů a zúčastňoval 
se výletů i na větší vzdálenosti, na-
př. do Hřenska. Zde nastalo vzájem-
né sblížení. Začali si dopisovat a tá-
ta jezdil do Úval pravidelně. Trasu 
volil podél kolejí Kolín-Praha, a ně-
kolikrát zažil nálet tzv. „kotlářů“ na 
vlak s parní lokomotivou. Spojeneč-

tí piloti nejdříve varovali strojvůd-
ce, kteří poté opustili lokomotivu, 
a letadlo následně rozstřílelo kotel 
a vlak zastavil. V době náletu táta 
ulehl do prachu na cestě a čekal, až 
vše ustane.

Můj táta bydlel od roku 1941 už 
v domku sám, děda zemřel ještě před 
válkou a babička během války. Zval 
svoji milou do Buštěhradu, ale pro-
tože Josefa pocházela z evangelické 
křesťanské rodiny, trvala na tom, 
že musí být nejprve svatba. Za vál-
ky uzavřít sňatek nebylo pro snou-
bence kvůli Norimberským záko-
nům nic jednoduchého. Na základě 
rodinných dokladů museli nejprve 
dokázat nežidovský původ. 

Na jaře 1945 bylo znát, že se blíží 
konec války. Josefa Humlová se ne-
chala přemluvit a v sobotu 5. května 
se vyrazila podívat do Buštěhradu. 
Ráno dojela z Úval do Prahy a už jí 
byl podezřelý tamní ruch. Nasedla 
do autobusu směr Kladno a při vy-
stoupení v Buštěhradu se dozvědě-
la o propuknutí Pražského povstá-
ní a stavbě barikád. Nyní již věděla, 
že se nemůže skrz Prahu, kde se bo-
jovalo, vrátit zpět. Takže v Buště- 
hradu zůstala přes noc, a tím pádem 
již natrvalo. 

Hned 2. června byli moji rodi-
če oddáni na MNV Buštěhrad a za 
svědky jim šli dohazovači Anička 

Svatba mých rodičů 2. 6. 1945, 
foto rodinný archiv
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a Alois. Já jsem se narodil v lednu 1946 
doma v Riegrově ulici, devět měsíců 
po jejich květnovém setkání. Rodila 
mě porodní asistentka Vlasta Škvaj-
nová z Buštěhradu.

Po dvou letech se rodiče přestěho-
vali do Prokopovy ulice čp. 215, do 
blízkosti kapličky sv. Prokopa, a zde 
se v dubnu narodila moje sestra Mi-
loslava. Táta si zařídil ve svém do-
mě truhlářskou dílnu, s obtížemi, 
avšak v nesprávnou dobu. Po Vítěz-
ném únoru 1948 nebylo živnostní-
kům přáno, proto kvůli různým ome-
zením a nařízením živnost nakonec 
v roce 1953 ukončil. Následující lé-
ta už patří zase do jiné vzpomínky.

Za nemocného manžela Zdeňka 
Fouse zapsala Jitka Machačková 19. červen 1946 u brány buštěhradského zámku, foto archiv J. Fouse

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

diplOmOvá práce nicOle dvOrské

Dne 7. 2. 2022 se uskutečnil můj 
rozhovor s paní starostkou v rám-
ci mojí diplomové práce nazvané 
Vývoj místní samosprávy v obci 
Buštěhrad.

Během rozhovoru bylo pouká-
záno na témata, jako jsou: obyva-
telstvo Buštěhradu, participace ob-
čanů, volební účast a připravované 
projekty.

Společně jsme došly k závěru, že 
obyvatelé města jsou aktivní v rám-
ci nejrůznějších spolků, že Buště-
hrad je celkově mladé město (průměr 
kolem 38 let), a také k tomu, že město 
je atraktivní pro život, neboť každým 
rokem se zde zvyšuje počet obyvatel.

Mohla byste se zezačátku před-
stavit a popsat město Buštěhrad?
Jmenuji se Daniela Javorčeková. 
Jsem starostkou města Buštěhrad 
od roku 2014 a profesí jsem archi-
tektka přes památky. Buštěhrad je 
město, kde bydlím zhruba 20 let 

a velice mě zaujalo svými památ-
kami. To je také důvod, proč jsem 
vstoupila do veřejného života ta-
dy v Buštěhradu, protože se řeši-
la záchrana buštěhradského zám-
ku. Buštěhrad je zajímavé město, 
kde se snoubí výhody a nevýhody 
vesnice a malého města. Je to pří-
jemná velikost sídla, kdy se místní 
ještě dobře znají a funguje místní 
komunita. Máme specifickou po-
lohu kousek od Kladna, kousek od 
Prahy, kousek od letiště.

V rámci diplomové práce jsem 
vytvářela věkovou strukturu oby-
vatel města. Kolik si myslíte, že je 
průměrný věk?
Je to asi 38 let. Je to určitě tím, že se 
sem stěhují mladí lidé s malými dět-
mi nebo ti, kteří teprve děti plánují. 

Myslíte, že lze obyvatele  
Buštěhradu rozdělit na staroused-
líky a nově přistěhovalé?

Určitě ano, ale toto dělení se pře-
ceňuje. Jsou zde starousedlíci, na-
př. bývalí zaměstnanci Poldovky 
(místní patrioti). Pak jsou zde lidé, 
kteří sem přišli před více než 20 lety 
a hodně z těchto lidí zaujal maleb-
ný starý Buštěhrad. Je zde spousta 
různých umělců, muzikantů, vý-
tvarníků. Právě jim se líbily sta-
ré domy a začali si je opravovat. Ti 
také hodně přispívají ke spolkové-
mu životu. Pak jsou zde nejnověj-
ší obyvatelé, kteří se teď stěhují do 
nových domů, které se zde stavějí.

Snažíte se nové obyvatele něja-
kým způsobem zapojit do veřej-
ného života? 
Zveřejňujeme nejrůznější pozvánky. 
Je tu spousta spolků a akcí. Máme 
vývěsky, webové stránky, Facebook, 
mobilní rozhlas a infocentrum, kte-
ré propaguje všechny tyto akce. 
Doufáme, že to nové obyvatele za-
ujme a přijdou.
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Buštěhradští dobrovolníci na přechodu Veľké Slemence, foto T. Cáp

Připravujete nějaké nové pro-
jekty v Buštěhradu?
Jedním z nich je revitalizace Kladen-
ské ulice a Tyršovy ulice. Obě ulice 
nejsou v příjemném stavu. Je to pro-
jekt na celkovou proměnu ulic, aby 
se rozšířily chodníky, přibyla zeleň, 
nějaký mobiliář u takových uzlů jako 
je pošta, samoobsluha, rodinné cen-
trum, a také opatření pro zklidnění 
dopravy. Je zde dále několik menších 
projektů, jako je zeleň v intravilánu, 

tedy bude se sázet nová zeleň okolo 
rybníka, na náměstí a také u zušky.

Na jaké projekty jste pyšná za 
dobu, co jste ve funkci?
Jsem pyšná na to, že nám funguje 
alespoň třetina zámku. Záchrana 
probíhá od roku 2003. Byla jsem 
u samého začátku této záchrany 
ještě než jsem byla v zastupitel-
stvu. Tak to považuji za obrov-
ský úspěch. Přestěhovala se sem 

knihovna, infocentrum, učí tu 
zuška, máme místnost pro spolky 
a hasiči tady mají kancelář. Spous-
tu peněz jsme investovali také do 
školy a školky. Ve škole se dělá pří-
stavba a ve školce se dělala minulý 
rok. Snad se jednou dočkáme opra-
vy celého zámku.

Rozhovor s paní starostkou 
vedla Nicole Dvorská, studentka 

České zemědělské univerzity

tři dny „BUštěhradské“ pOmOci na Ukrajinské hranici

Věřím, že nejsem sám, kdo si bu-
de datum 24. února 2022 ještě hodně 
dlouho pamatovat. V noci na posled-
ní únorový čtvrtek ruské ozbrojené 
síly napadly Ukrajinu. A zatímco 
ukrajinská armáda se vrhla do obra-
ny své země, tady u nás se začalo dít 
něco velkého. Mnozí Češi a Slová-
ci, ale i Poláci a další – zkrátka Ev-
ropané – najednou konfrontováni 
s novou, těžko uvěřitelnou realitou 
se během pár hodin zorganizovali 
a začali pomáhat. A Buštěhrad ne-
byl výjimkou.

Možná to znáte. Probudíte se, spí-
še ze zvyku než z opravdového zájmu 
rychle přelétnete zprávy na telefonu, 
zvednete se z postele a jdete něco dě-
lat. To ráno však pohled na telefon-
ní displej nabídl infor-
maci, které se má mysl 
chvilku zdráhala uvěřit. 
A následně jsem strávil 
v šoku, tak jako nepo-
chybně spousta dalších 
lidí, větší část dopoledne.

Během několika má-
lo hodin začala sociální 
sítě plnit svědectví o li-
dech prchajících smě-
rem k polské či sloven-
ské hranici. A protože 
mám v živé paměti dra-
ma, které se odehráva-
lo během migrační vlny 

v  roce 2015 například na buda- 
pešťském nádraží Keleti a zejména 
na srbsko-maďarské hranici, kam 
tehdy vyrazil pomáhat můj kama-
rád, tušil jsem, že i my budeme mít 
zřejmě v řádu dnů „na krku“ huma-
nitární krizi, jakou jsme tu dosud ne-
poznali – a že zřejmě bude k zvlád-
nutí situace třeba velké množství 
ochotných dobrovolníků.

A tak jsem se začal připravovat na 
výjezd. Zavolal jsem majiteli mé fir-
my, který mi obratem vyjádřil plnou 
podporu a poskytl mi dokonce ex-
tra placené volno nad rámec dovo-
lené. Manželka už tak nadšená ne-
byla, už mě ale zná dost na to, aby 
věděla, že když mám pocit, že něco 
udělat musím, tak zkrátka musím. 

Kontaktoval jsem kamaráda Ondru 
Seidela, rovněž Buštěhraďáka, s kte-
rým jsme už spolu něco přeskákali 
a o kterém jsem věděl, že mě v tom 
nenechá a půjde do toho se mnou.

Z původního plánu odjet hned ve 
čtvrtek v noci jsme nakonec upustili, 
protože jsme neměli dostatek infor-
mací o tom, jak to přímo na hranici 
vypadá a jaké organizace tam půso-
bí, a jet na vlastní pěst bez předcho-
zí koordinace jsme nechtěli – tako-
ví dobrodruzi jsou na místě většinou 
spíš na obtíž. Během pátku a soboty 
jsme tak zjišťovali informace a ko-
munikovali s organizacemi na mís-
tě a vyrazili jsme nakonec krátce po 
nedělní půlnoci.

Po příjezdu na hranici a chvilce 
zmatkování jsme zakot-
vili na pěším hraničním 
přechodu Veľké Slemen-
ce, kde nás už očekával 
zástupce Spišské katolic-
ké charity, s níž jsme mě-
li na místě domluvenou 
spolupráci. Po krátkém 
uvedení do situace a se-
známení s kolegy dobro-
volníky jsme tedy zaujali 
pozici několik metrů za 
hraničním přechodem, 
vyzbrojeni zejména kra-
bicemi s jídlem a várnicí 
s horkým čajem.
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Ačkoli v této počáteční fá-
zi války přes hranici prou-
dili většinou lidé, kteří měli 
v zemích EU rodinu či přá-
tele a měli tedy kam jít, ani 
tak to nebylo jednoduché. Na 
ukrajinské straně hranice če-
kali v té době 10–12 hodin 
a k nám se dostávali už zcela 
promrzlí a vyčerpaní. Větši-
nou se jednalo o mladé ma-
minky s dětmi. Ženy půso-
bily otřeseně, mnoho z nich 
stěží zadržovalo slzy. Nej-
smutnější byl ale pohled na jejich 
ratolesti – zakřiknuté, tiché, hledící 
do země. I když těm jsme zpravidla 
dokázali na tváři vykouzlit úsměv 
nabídnutou čokoládou nebo man-
darinkou. A pak už jsme všichni dě-
lali, co se dalo: poponést mladé ma-
mince s třemi dětmi dva těžké kufry. 
Vzít jí na chvíli malé miminko, aby 
si mohla odpočinout. Zjistit, zda na 
ni náhodou na 500 metrů vzdále-
ném parkovišti nečeká někdo s au-
tem, a pokud ne, alespoň ji dostat 
do vyhřívaného stanu a ujistit se, že 
jí nic nechybí. Rychle běžet zpátky, 
ujmout se dalšího zlomeného člově-
ka. A dalšího, a dalšího...

Zřídkakdy jsme si rozuměli. 
My dobrovolníci jsme mluvili pře-
vážně anglicky, zatímco ony rus-
ky nebo ukrajinsky. Komunikace 
však mezi námi stejně probíhala  
především pohledem, úsměvem, 
dotykem. A vždy jsme se nějak do-
mluvili. Ačkoli situace byla na mís-
tě nepřehledná a srdce se nám nad 
některými lidmi, o které jsme pe-
čovali, svírala, zároveň tam nebyla 
nouze o hluboce lidské okamžiky. 
Jako když se přes hranici dosta-
la stará nemobilní paní. Invalidní 
vozík neměla, takže ji z domova – 
z bůhvíjaké dálky – nesli na židli. 
Na slovenské straně hranice se ko-
lem ní okamžitě začali rojit dobro-
volníci a záchranáři, kteří ji společ-
nými silami zabalili do přikrývek 

a naložili do sanitky, která ji pře-
vezla k dalšímu ošetření.

Kolem půlnoci jsme se uchýlili 
do auta k pár hodinám spánku a rá-
no nám další Buštěhraďák Honza 
Mrkvička zprostředkoval možnost 
pracovat pod Člověkem v tísni, re-
sp. jeho slovenskou odnoží Človek 
v ohrození. Po domluvě s koordiná-
torkou ČvT jsme se tedy rozloučili 
s kolegy ze Spišské charity, popřáli 
jim štěstí a přesunuli se na přechod 
Vyšné Nemecké/Užhorod, kde jsme 
pak působili další dva dny. Podsta-
ta naší dobrovolnické činnosti zde 
byla stejná, protože se však jednalo 
o velký silniční přechod, i množství 
uprchlíků, kteří tudy proudili, bylo 
mnohem větší.

Poznali jsme tam hodně lidí, vy-
slechli spoustu příběhů. Každému, 
kdo to potřeboval, jsme pomohli, jak 
jen to bylo možné. Navzdory tomu, 
že jsme většinu času byli buď nevy-
spaní, zmrzlí, nebo obojí, nevybavuji 
si, že by nám chyběla dobrá nálada. 
A když přišel čas vyrazit zpět do-
mů, asi bychom tam nejradši ještě 
pár dnů zůstali. Na druhou stranu 
jsme po všem, co jsme za poslední 
tři dny prožili, cítili velkou potře-
bu být s našimi blízkými. Na místě, 
jako je přechod ve Vyšném Nemec-
kém, nemusíte být dlouho, aby vám 
došlo, co je v životě důležité. 

Po dvou dnech na tomto nehos-
tinném, depresivním místě jsme se 

tak vydali na cestu zpět do-
mů. S sebou jsme vezli tři ma-
minky s dětmi, z nichž nej-
mladšímu bylo jen 7 měsíců. 
Jejich dočasným domovem se 
stala vesnice kousek od Par-
dubic. A my už přemýšlíme, 
kde se do pomoci zapojíme 
příště.

Na závěr nemůžu nezmínit 
ty, kteří nás tak či onak před 
odjezdem podpořili. Bylo ne-
uvěřitelné, kolik skvělých li-
dí z Buštěhradu i okolí nám 

podalo pomocnou ruku. Sousedé 
nás vybavili stany, spacáky, peři-
nami, oblečením, zdravotnickým 
materiálem, plenami, umělou ko-
jeneckou výživou, spoustou jídla 
a vody a další pomocí – a nakonec 
i autem, které bylo schopno celou 
tu horu materiálu dopravit na mís-
to místnímu Červenému kříži, pro-
tože mým kombíkem bychom to 
všechno opravdu neodvezli. Váží-
me si každého jednoho z těch, kdo 
svým dílem a podle svých možností 
přispěl (nebo alespoň chtěl, protože 
pak už jsme některé museli s díky 
odmítnout), a věřím, že si všichni 
zaslouží zmínku. Celou dobu jsme 
to totiž brali tak, že jsou tam tihle 
dobří samaritáni, z nichž mnohé 
jsme ani sami osobně neznali, vlast-
ně s námi. Takže alespoň telegra-
ficky: díky, Jani Adamcová, Davide 
Bundo, Marcelo Aguerbi Daherová, 
Heleno Doležalová, Lukáši Fejtku, 
Jakube Holasi, Alex Hrivnáková, 
Julio Chornomore, Lukáši Jirkov-
ský, Adélo Kořínková, Jano Leová, 
Lindo Libertinová, Zdeňku Neusse-
re, Veroniko Petráková, Anno Pod-
manická, Michale Pokorný, Dani 
Richterová, Jonathane Searsi, Mi-
riam Semjanová, Danielo a Tho-
masi Schalldachovi, Pavle Stolaři, 
Richarde Sýkoro, Markéto Tvrzová 
a Lucko a Petře Zoufalí! Jste skvělí!

Tomáš Cáp

Ruch na místě, foto T. Cáp
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 dubna 2022

Dùm kultury Kladno
Sítná 3127, Kladno

10-16 hodin13.

Organizuje

B

v oborech technických, sociálních službách, chemickém prùmyslu, logistice, 
autodopravì, administrativì, obchodì, zemìdìlství a dalších a také v oblasti státní 
služby firem z okresù Kladno, Mìlník, Rakovník a  Praha-východ. Burza práce je urèena 
zájemcùm o práci z regionu, uchazeèùm o práci registrovaným na ÚP ÈR a také 
absolventùm støedních škol, zvána je i široká veøejnost. Akce je urèena také osobám s 
handicapem, které mají zájem najít práci. Souèástí burzy bude poradenství od Úøadu 
práce, krátké prezentace firem a také pøedstavení nìkterých støedních škol v regionu. 

zájemcùm o práci, aby si s sebou vzali obèanský prùkaz a také životopis, pøípadnì
doklady o dosaženém vzdìlání èi pøedchozí praxi.

Doporuèujeme

Krajská hospodáøská komora

Støední Èechy

ve spolupráci 

s Úøadem práce Kladno

a Støedoèeským krajem

Pakt zamìstnanosti Støedoèeského kraje

Akce je spolufinancována Støedoèeským krajem

Nabídka pracovních pøíležitostí
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iv. výstava „retrO kOčárků a hraček z minUléhO stOletí“
Milí přátelé, 

ráda bych vás srdečně pozvala na 
moji již IV. výstavu „Retro kočárků 
a hraček z minulého století“, která se 
koná u nás v Lidicích v Domě pro se-
niory „OÁZA“, ul. Josefa Stříbrného 
č. 162, Lidice.

Přijďte se odreagovat, odpoči-
nout a hlavně si zavzpomínat na 
krásné a bezstarostné dětství. 

Výstava začíná v sobotu dne 23. 
4. 2022 v 10 hod. a končí v neděli 
1. 5. 2022. Poslední den bych ráda 
uskutečnila „Spanilou jízdou ko-
čárků“ v 11 hod. dopoledne, kdy 
budete mít možnost si vystavený 
kočárek vypůjčit, a projet s ním tra-
su od Oázy přes Růžový sad do ma-
lého parku, kde bude stánek s ob-
čerstvením. Pro zpestření celého 
programu vám zazpívají děti z  li-
dické MŠ. „Spanilou jízdu“ ukon-
číme odevzdáním kočárků v garáži 
Lidické galerie. Zájemce o vypůj-
čení kočárku prosím o registraci 
na tel. č. 603 557 725 nebo 773 280 
872. Uvítáme účastníky v dobo-
vém oblečení.

V případě nepříznivého poča-
sí by se „Spanilá jízda“ nekonala.

Na vaši návštěvu a příjemně 
strávené společné chvíle se těší 

Jana Hanzlíková z Lidic.

strOm k narOzeninám

Pokud jako já máte v  Buště- 
hradě kořeny, ale už zde nebydlí-
te, určitě vás zaujme nápad, který 
se v prosinci 2021 povedl uskuteč-
nit v buštěhradské zámecké zahra-
dě. Syn mojí nejlepší kamarádky 
Adam Srp slavil minulý rok 18. 
narozeniny, a tak mě napadlo za-

sadit s ním strom. Je to něco, na 
co budeme celý život vzpomínat, 
a kam se budeme moci kdykoli vra-
cet a měřit čas velikostí kmene. 
Když jsem poprvé oslovila paní 
starostku, zda by se nenašlo místo 
někde na okraji města, ani ve snu 
mne nenapadlo, že bychom mohli 

vysadit strom přímo v zámeckém 
parku, který je podle mého názoru 
nádherný. Celého projektu se uja-
la paní Markéta Tvrzová, tehdejší 
referentka pro životní prostředí. 
Našla pro nás strom velice neob-
vyklý – korkovník amurský, v Čes-
ku ho můžete najít jen na pár mís-
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tech, třeba v Krnově na Bruntálsku 
anebo ve vsetínskem zámeckém 
parku. Strom s latinským názvem 
Phellodendron amurense se vysky-
tuje v Rusku, zejména v dálněvý-
chodních oblastech, Mandžusku 
(severovýchodní Čína) a Koreji. 
Název jeho druhu Phellodenron 
pochází z řeckých slov phellos = 
korek a dendron = strom a týká se 
silné korkové vrstvy, která kryje 
kmen stromu. Paní Tvrzová a pra-
covníci Technických služeb měs-
ta nám v domluvený den přivezli 

strom přímo na místo a dokonce 
nám i předem vykopali jámu, če-
hož jsem se při 2 stupních Celsia 
trochu obávala. Strom jsme si pak 
zasadili sami a byl to krásný záži-
tek. Stromů není nikdy dost, a tak 
pokud hledáte opravdu originální 
dárek, nebo si jen chcete prohlou-
bit na Buštěhradě kořeny, určitě 
tuhle zkušenost doporučuji, vždyť 
jak se říká: Postav dům, zploď  
syna a zasaď strom!

Alice Doušová

Alice Doušová a oslavenec Adam, foto DJ

Obchůdek Daisy, foto LZ 

B U ŠTĚH R A DŠTÍ  Ž I V N OSTN Í C I  A  FI R M Y  S E  PŘ EDSTAV U J Í

krámek paní daisy

Ateliér stojí na rohu Hornické 
a Kladenské ulice. Je oázou pro li-
di, kteří nemají čas anebo doved-
nosti s opravami či úpravami svých 
oděvů. Jsou tam k vidění a ke koupi 
roztodivně zajímavé kusy nebo do-

plňky oděvů. Kliku si tam podáva-
jí lidé všech věkových skupin a so-
ciálního postavení. Každý z nás si 
tam najde něco na sebe nebo na své 
děti. Můžete si zde nechat ušít šaty, 
vyčistit sedačku, dát si vyžehlit koši-

le a ještě si koupit něco z galanterie. 
Duší podniku je paní Jana Erbová, 
která si prostor pro své podnikání 
v Buštěhradu vybrala před pěti lety. 

LZ
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