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Tak na dalších 20 let!!!, foto J. Pergl
Foto k článku Oslava 20 let Buštěhradského muzea Oty Pavla na str. 11–12

Na fotografii zleva: Petr František Oberfalzer, David Šeda, Cecílie Neusserová, Rozárie Hollá, foto M. Žitníková
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S LOVO  R E DA KC E

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 03/2022 
ze dne 30. 3. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 03/2022 ze dne 30. 3. 2022 přija-
lo tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu p. Jiřího Bles-
ka a  p. Pavla Vavrušku, zapiso-
vatelku tohoto zasedání p. Janu 
Zemanovou.
Usnesením č. 2 
Zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne 
23. 2. 2022.
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 03/2022.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 02/2022.
 

Usnesením č. 5b) 
Výši dotace na rok 2022 pro spolek 
Dobrovolní hasiči Buštěhrad, z.s., 
ve výši 10 000 Kč.
Usnesením č. 6 
Prodloužení nájemní smlouvy 
v azylovém bytě v DPS Buštěhrad 
do 30. 6. 2022.
Usnesením č. 7 
Plánovací smlouvu mezi navrho-
vatelem, společností BARDWEL, 
s.r.o., vlastníkem pozemku a měs-
tem Buštěhrad na veřejnou tech-
nickou a dopravní infrastrukturu 
(bez podpory města) pro plánova-
ný obytný soubor 15 ŘD na pozem-
ku parc. č. 2064, k. ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 8 
Smlouvu o řízení projektu v době 
udržitelnosti uzavřenou mezi měs-

tem Buštěhrad a spol. LKA s.r.o., 
Praha 3, na projekt „Nástavba a roz-
šíření kapacity MŠ Oty Pavla Buště-
hrad“ za podmínek v ní uvedených.
Usnesením č. 9 
Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/
příspěvku na poskytování sociální 
služby na rok 2022, ev. č. S-0416/
SOC/2022, uzavřenou mezi Stře-
dočeským krajem a DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 10 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buš-
těhrad“, navýšení plánovaného roz-
počtu o 800 000 Kč bez DPH.
Usnesením č. 11 
Vyvěšení záměru na prodej čás-
ti pozemku parc.č. 1078, o výměře 
cca 30 m2, k. ú. Buštěhrad, ve vlast-
nictví města.

Milí čtenáři,
držíte v rukou další číslo Buště-
hradského zpravodaje. Jako vždy 
se dozvíte o aktuálním dění v naší 
škole a ZUŠce, přečtete si v rubri-
ce Stroj času historické zajímavos-
ti, článek o pozoruhodném obra-
ze v místním kostele, informace 

o nové multimediální škole, která 
vznikla v Buštěhradě, či třeba úva-
hu o tom, jak vidí Buštěhrad nová 
obyvatelka. Ještě trochu aprílový 
je článek starostky, kterým jsme se 
pokusili BZ trochu odlehčit, pro-
tože nyní na nás ze všech stran 
útočí válečná a jiná závažná téma-

ta. Především všichni již netrpěli-
vě očekáváme hezké jarní počasí 
a  tradiční buštěhradské kulturní 
a společenské akce, o které jsme 
v posledních dvou letech kvůli co-
vidu přišli. Letos si konečně zase 
užijeme oblíbené pálení čarodějnic 
u rybníka, které se již blíží!
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Usnesením č. 12 
Smlouvu o  bezúplatném převo-
du majetku (č.j. u  převádějícího 
HSAA-2898-2/2021) mezi Českou 
republikou – Hasičským záchran-
ným sborem hlavního města Prahy 
a městem Buštěhrad, předmětem 
smlouvy je převod majetku uvede-
ného v čl. 2 uvedené smlouvy.
Usnesením č. 13 
Aktualizaci Strategického plánu 
města a jeho rozšíření o projekto-
vou kartu č. 4/18 „Jurta ve školní 
zahradě“.
Usnesením č. 14 
Aktualizaci směrnice města o za-
dávání zakázek malého rozsahu –  
Interní směrnice č. 1/2022 o zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsa-
hu města Buštěhradu.
Usnesením č. 15 
Nový statut Buštěhradského zpra-
vodaje vč. nového ceníku inzerce.

Usnesením č. 16a) 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 1819/1, mezi žada-
telem a městem Buštěhrad.
Usnesením č. 16b) 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 1819/1, mezi žada-
telem a městem Buštěhrad.
Usnesením č. 17 
Pojmenování ulice na pozemcích 
parc. č. 1713/8 a  2083, ulice „Za 
Humny“.
Usnesením č. 18 
Zhotovitele projektové dokumentace 
na akci „Povrchy a dešťová kanaliza-
ce v ulicích Javorová a Topolová, Buš-
těhrad“, a to firmu PROGEOK, s.r.o., 
Praha 7, za cenu 471 900 Kč vč. DPH. 
Na vyhotovení PD se bude město 
Buštěhrad podílet ½ nákladů, obyva-
telé dotčených ulic také ½ nákladů.

Zamítá:
Usnesením č. 5a 
Poskytnutí dotace na rok 2022 pro 
spolek Dobrovolní hasiči Buštěhrad 
z.s. ve výši 15 000 Kč.
Bere na vědomí:
bod č. 19 
Informaci o poskytnutí ubytování 
dvěma ukrajinským rodinám v so-
ciálních bytech města.

starostka jako mýtická postava 
Když se člověk ocitne ve funk-

ci starostky, brzy zjistí, že se stal 
takřka mýtickou postavou. Na jed-
né straně ho lidé zdraví, všude ho 
zvou a nosí mu bonboniéry či al-
kohol, při návštěvě místního po-
hostinství přede mnou po chvíli 
začnou přistávat panáky (kdybych 
to měla všechno sníst a vypít, je ze 
mě obézní alkoholička). Na druhé 
straně je ale starostka původcem 
téměř všeho zla a šlendriánu, které 
se v obci dějí. Cokoliv se občanům 
nelíbí, může za to automaticky sta-
rostka – a je lhostejné, že jakékoliv 
jen trochu důležitější rozhodnutí je 
dílem hlasování jedenáctičlenného 
zastupitelstva (a ne všichni zastupi-
telé se se starostkou vždy shodnou). 
Starostka může dokonce i za věci, 
se kterými město nemá společné-

ho vůbec nic. Místní spolek nebu-
de pořádat masopustní průvod, a já 
se s údivem dozvím, že prý nebude 
proto, že starostka to zakázala. Za-
nikla místní lékárna, protože se tu 
neuživila, měla moc vysoký nájem 
a lidé tam málo chodili. Ale v očích 
některých občanů za to může sta-
rostka. Nesvítí lampy na kruhovém 
objezdu, který patří ŘSD – může za 
to starostka. Obcí projíždí kamion 
– určitě mu to povolila starostka. 
Nebo aspoň takzvaní „voni tam na 
tom vejboře“. 

Lidé mají asi i ustálenou předsta-
vu, jak má taková zlá starostka vypa-
dat. Možná si ji představují jako sta-
rou čarodějnici s bradavicí na nose 
s armádou asistentek, protože se mi 
občas stane, že někdo přijde ke mně 
do kanceláře a žádá mě, ať ho uve-

du ke starostce. K tomu asi mají li-
dé i pocit, že starostka neumí chodit 
a jen sedí v kanceláři v kolečkovém 
křesle (asi proto, že je obézní alko-
holička) a asistentky ji přitom krmí 
těmi bonboniérami a ovívají pštro-
sími péry. Protože když si mi někdo 
stěžuje, že je někde v silnici díra ne-
bo chybí chodník, často říká: vylez-
te z úřadu, přijďte se sem aspoň jed-
nou podívat a sama uvidíte! Ujišťuji 
vás, že už jsem mnohokrát prošla ce-
lý katastr města, a nejen že vím sko-
ro o každé díře v silnici, ale možná 
ji mám i vyfocenou v mobilu (hned 
vedle rozbitých kanálů a nepořádku 
kolem kontejnerů). Ale tak mocná 
čarodějnice, abych najednou vyča-
rovala peníze na opravy všeho, do 
čeho se tu neinvestovalo desítky let, 
bohužel nejsem. 
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Abych byla i pozitivní – někteří 
občané mě mají naopak rádi, a při 
jakýchkoliv volbách hledají mé jmé-
no v seznamu kandidátů. Pak zkla-
maně přicházejí se slovy: já jsem 
vás chtěl volit, ale nenašel jsem vás 
tam… A najdou se výjimečně i lidé, 
i když jich není moc, kteří mi při-
jdou říci něco milého a za něco po-
děkovat. Třeba za novou kanalizaci 
v jejich ulici….

Starostce jsou přisuzovány nad-
přirozené schopnosti – všechno 
o všem a o všech ví, všechno zná 
a všechno hned umí vyřešit. Podě-
lím se s vámi o to, s čím také lidé za 
mnou chodí (a vynechám takové ba-
nality jako žádosti o práci, o byt nebo 
o levný stavební pozemek, třeba jen 
úplně malý, na maličký domeček).

V neděli v poledne, kdy je na stole 
oběd, zvoní pán v montérkách a chce 
vědět, proč jim nahoře v bytovce ne-
teče voda. Nemohu sloužit, vodu do-
dávají vodárny, a o víkendu nás o ha-
váriích neinformují.

Volá paní, co je to za oblak čmou-
du, který se line z průmyslové zóny, 
a jestli to není jedovaté. Opravdu 
nevím… (ale od čeho je to břinká-
ní, které se ozývá z bývalé Poldov-
ky, to zase vím!).

23. prosince zvoní u mě paní: na-
ši mladí by se potřebovali vzít, ale 
hodně rychle, zítra nebo pozítří… 
Klidně, pokud bude mít čas paní 
matrikářka, ale stihnete tak rychle 
dodat všechny potřebné doklady? 
No, nestihli…

Volá nějaký tatínek: Moje dítě se 
na hřišti popálilo o kopřivu, co s tím 
uděláte?

Volá paní, že píše pohádku, a po-
třebuje se zeptat, kdo prý vypouští 
rybník. Odpovídám, že když už je to 
potřeba, tak rybáři, kteří mají ryb-
ník v pachtu. Paní trochu zklamaně 
opáčí, že ona tam napíše, že vodník, 
to se asi dětem bude líbit víc. Nezbý-
vá mi, než souhlasit… (a do mysli se 
mi vtírá představa šéfa našich rybářů 

na vrbě v zeleném fráčku s fajfkou).
V sobotu večer volá paní, jestli 

prý nevím, co je s majitelkou krám-
ku v ulici XY, že není doma a nebe-
re jí telefon, a že jí měla odevzdat 
obleček pro pejska. Když se ptám, 
proč myslí, že zrovna já bych tohle 
měla vědět, řekne: nevím, myslela 
jsem, že ten krámek funguje nějak 
„přes město…“. Podotknu, že měs-
to s krámkem nemá nic společného, 
a ostatně takovou věc by možná by-
lo lepší nechat na pondělí, ale paní 
prudce zareaguje: jenže ten pejsek 
je MALEJ a bude mu zima!

Opakovaně mi píše jeden občan, 
že si přeje, aby se ve městě uspo-
řádal koncert jedné neonacistic-
ké skupiny. Už jsem mu několikrát 
odpověděla, že koncert náckovské 
kapely tady pořádat určitě nebude-
me, ale přesto mě dále krmí obráz-
ky a videi z koncertů (které bychom 
prý měli zveřejnit ve Zpravodaji) 
a občas to proloží nějakou stížnos-
tí nebo rádoby anonymní zprávou 
hanlivého obsahu.

V neděli ráno, když trávím čas 
s rodinou na chalupě 130 km od Bu-
štěhradu, a zrovna napadlo 10 cm 
sněhu, mě esemeskami stíhá roze-
zlená občanka, jak to, že jejich ulič-
ka není ještě protažená, a ať ihned 
zařídím, aby mohla vyjet z garáže. 

Jeden pán si opakovaně stěžuje 
na to, že pes jeho souseda v noci ob-
čas štěkne, a jemu to znehodnocu-
je spánek. Posléze mi pošle výpis, 
odkdy dokdy pes štěkal, a nakonec 
i nahrávku. Než stihne dojít k něja-
kým násilnostem, dotyční sousedé 
naštěstí prodávají dům (se sarkas-
tickou poznámkou, že noví majite-
lé budou Romové) a i se psem se stě-
hují do Kostariky…

Ve večerních hodinách mi paní 
přiváží polomrtvou motající se koč-
ku, kterou našla někde u silnice. Pro-
tože mám v té chvíli v sobě již dvoj-
ku vína, volám kamarádovi, který 
ale má v sobě na potvoru už dvě pi-

va, takže nakonec volám Fandovi 
Rákovi z našich TS, protože o něm 
vím, že nikdy nepije, a ten mě s ne-
proniknutelným výrazem ve tváři 
odváží s kočkou nejprve na veteri-
nu do Kladna a poté ještě do kočičí-
ho útulku kamsi do Vrbičan… ale-
spoň mě pak potěší, že tato anabáze 
nebyla zbytečná, neboť kočka přeži-
la, dostala jméno Berunka a posléze 
našla adoptivní rodinu.

Když později další občané přivá-
žejí další kočku, už se mi podaří je 
asertivně přesvědčit, ať si ji necha-
jí u sebe, dokud jí s pomocí děvčat 
z infocentra nenajdeme nový domov. 
I tak mám doma už čtyři kočky.

Když mi další občan volá, že po-
tkal zajíce, který se chová „nějak div-
ně“, už zvládnu jej požádat, aby do 
záchranné stanice AVES zavolal sám 
a nevozil mi ho ani domů, ani do 
infocentra. Nebudu kurýrovat ani 
zajíce, ani ježka (když se ale za pár 
dní objeví na Facebooku foto zaječí 
kostřičky, je mi jasné, že mise neby-
la úspěšná...).

V neděli dopoledne volá policie, 
že někomu utekly kozy a oni je prý 
honí po městě, tak jestli nevím, čí 
jsou. Nevím, ale zkusím sílu Face-
booku – napíšu dotaz a za 5 minut 
vím, komu kozy patří. Zároveň mě 
zamrzí, že policisté sem přijedou 
chytat kozy, ale když je zavolám 
kvůli ožralům a výtržníkům v par-
ku, to mi řeknou, že nemají volnou 
hlídku… Zároveň se modlím, aby 
nic neuteklo ze ZOO Zájezd, třeba 
chameleoni…

Že píšu o blbostech, místo abych 
dělala něco užitečného „pro lidi“? 
O územním plánování, rozpočto-
vém určení daní či o našem vztahu 
k Severní Koreji napíšu zase někdy 
příště. A pozor, toto není apríl, vše 
se opravdu stalo.

DJ
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ŽlUté kytičky 
Veřejná sbírka Český den pro-

ti rakovině se po dvou letech 
vrací do tradičního květnové-
ho termínu – proběhne ve středu  
11. května.

Při letošní sbírce dárci dostanou 
ke kytičce s fialovou stužkou i infor-
mační letáček o prevenci nádorových 
onemocnění reprodukčních orgánů, 
konkrétně děložního čípku a varlat. 
Cílem informační kampaně, která se 
ke sbírce váže, je upozornit na mož-
nosti prevence. U rakoviny děložní-
ho čípku se jedná o účinné očkování 
proti HPV viru, který je původcem 
až 99 % onemocnění. Rakovinu var-
lat mohou muži odhalit při samovy-
šetřování ještě v raném stadiu a na-
stoupit tak včasnou léčbu. 

Ve středu 11. května tisíce dob-
rovolníků ve žlutých tričkách vyra-
zí do ulic nabízet kytičky a letáčky. 
Minimální příspěvek za jednu ky-
tičku činí 20 Kč. Pokud lidé „své-
ho“ dobrovolníka nepotkají, mohou 
podpořit aktivity Ligy proti rako-
vině i na dálku. Stačí odeslat dár-
covskou SMS ve tvaru: DMS KVET 
30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS 
KVET 90 na číslo 87 777.  Poté dár-
ce obdrží kód, díky němuž si může 
stáhnout e-kytičku a umístit si ji na 
sociální sítě.

 

nové ocenění pošty BUštěhrad 
Naše Pošta Buštěhrad získala 

v dubnu 2022 ocenění 4,7 (z mož-
ných 5,0) od mapového portálu 
Mapy.cz. Blahopřejeme. Dokonce 
se nám podařilo vyfotit paní ve-
doucí Renatu Vyšínovou při vyle-
pování známky na vchodové dvo-
ře pošty.

Mapy cz. od Seznamu nově na-
bízejí možnost hodnotit podniky, 
na jejich webových stránkách jsme 

se dozvěděli, že: „…chytrý algorit-
mus vše ověří a vyhodnotí. Algo-
ritmus zohledňuje více faktorů, ja-
ko je například stáří jednotlivých 
recenzí a podobně. Celkové vypo-
čítané hodnocení je pak u firmy 
reprezentováno ve formě zelené-
ho odznáčku s desetinným číslem 
na škále 1,0–5,0, které je doplněno 
textovým popisem.“

ZV

Vedoucí pobočky R. Vyšínová, foto ZV
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Darovaný obraz Staré Lidice

vítání oBčánků

Vzhledem k tomu, že se epide-
miologická situace zlepšila, ob-
novili jsme vítání občánků v na-
šem městě.  Ve středu 30. března 
2022 jsme do Buštěhradu přivítali 
čtyři občánky – Petra Františka,  

Davida, Cecílii a Rozárii.
Dětem přejeme, aby šťastně vy-

kročily do života, který je teprve 
čeká. Rodičům přejeme, aby si uží-
vali každou chvíli se svým dítětem 
a svojí rodinou – vždyť nejdůle-

žitější v našem životě není jenom 
zdraví, ale také mít dostatek času 
pro své nejbližší.

Jana Zemanová
matrikářka

K R O N I K Á Ř  P Í Š E

dar městU BUštěhrad

V minulých týdnech došlo k ne-
zvyklé, ale potěšující události. Pan 
Ivo Procházka věnoval našemu 
městu obraz. Sám pan Procházka 
je zdejším rodákem, ale delší do-
bu zde již nežije. V domku, který 
získal dědictvím po rodičích, se 
mj. nacházel i obraz „Staré Lidi-
ce“, který roku 1945, pod dojmem 
tragédie, která se zde za války sta-

la, namaloval jeho strýc Václav  
Bartoš podle dobové pohlednice. 
Pamětníci autora obrazu určitě 
dobře znali, protože zde od třicá-
tých let provozoval živnost malíře 
pokojů. Dá se předpokládat, že ně-
kteří občané Buštěhradu také vlast-
ní i jiné jeho obrazy, které maloval 
pro své potěšení jako malíř ama-
tér. Pan Ivo Procházka se svým da-

rem zasloužil o to, aby jméno je-
ho strýce nezapadlo. Obraz Staré 
Lidice bude umístěn v prostorách 
městského úřadu vedle děl dalších, 
převážně buštěhradských, umělců 
jako B. Nešleha, K. Karas, M. Fiala,  
R. Kaiserová, G. Fleischmannová, 
A. Horčičková …

JP

Výtěžek sbírky slouží k základní-
mu cíli Ligy – snížení úmrtnosti na 
rakovinu v České republice. Finan-
ce budou rozděleny podle dlouho-
dobých pilířových programů:   
 • nádorová prevence  

 • zlepšování kvality života onkolo-
gicky nemocných                   
 • podpora onkologického výzku-
mu, kvalitní výuky a investiční mo-
dernizace či kompletizace onkolo-
gických pracovišť.

Liga proti rakovině Praha pracuje 
již více než 30 let ve prospěch zdraví 
občanů celé ČR. 

www.lpr.cz, 
www.cdpr.cz
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ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A

Návštěva Muzea MHD ve Střešovicích

KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  K V Ě T E N

11. 05. 2022 od 17:00
 ▶ Kulturní výbor MěZ Buštěhrad 
vás srdečně zve na vernisáž  
výstavy obrazů malířky 
Alexandry Rudové v 1. patře 
zámku Buštěhrad. 

12. 05. 2022 18:00–20:00
 ▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve 
na Koncert poboček ZUŠ 
Buštěhrad, který zazní v zámec-
kém sále zámku Buštěhrad. 

14. 05. 2022 od 16:00
 ▶ KONCERT TŘÍ SBORŮ 

Sokolovna, Sokolská 291/1, Bušť.
Vystoupí: Smíšený pěvecký sbor 
Smetana z Jindřichova Hradce 
Smíšený pěvecký sbor Kamínek 
z Kamenice nad Lipou 
a Buštěhradský pěvecký sbor, 
který vás tímto srdečně zve. 

15. 05. 2022 10:00–17:00
 ▶ Jarní jarmark 
Mezi rybníky Na Babkách 
Můžete se těšit na tradiční jar-
mark s mnoha stánky, který pro 
Vás připravuje Kulturní výbor 
MěZ Buštěhrad.

21. 05. 2022 15:00–18:00
 ▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na 
tradiční Jarní hraní v parku,  
na kterém vystoupí hudební sou-
bory domácí základní umělec-
ké školy a další hudební soubo-
ry a kapely spřátelených ZUŠ 
České republiky. Oblíbená hu-
dební přehlídka zazní v sobotu 
21. května od 15.00 hodin v zá-
meckém parku od 15.00 hodin. 
Podrobný program a soupis vy-
stupujících připravujeme.

Workshop v knihovně

V březnu jsme jako součást pro-
jektu v naší třídě spojeného s kni-
hou „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ 
uspořádali v knihovně workshop pro 
rodiče s dětmi. Program byl násle-
dující, diskuze na téma proč dětem 
číst, ukázka řízeného čtení, společná 
hra s rodiči i dětmi a vyrábění z pa-
píru krtka v krtinci.

S paní knihovnicí Dádou jsme 
domluvili termín na pondělní od-
poledne a v daný den prostor při-
pravili. Díky ní jsme měli také zapůj-
čeno velké množství knih o Krtkovi 

z knihovny v Kladně, které si rodi-
če půjčovali během doby projektu 
ve třídě.

V diskuzi jsme mluvili hlavně 
o tom, proč je důležité začíst číst 
dětem co nejdříve, jak velký přínos 
to přinese dětem, posléze i rodičům. 
Rodiče se aktivně ptali, diskutova-
li a měli skvělé podněty. Při ukázce 
řízeného čtení jsme si ukázali, jak 
se dá s knihou pracovat během dne. 
Společná hra začala představením 
všech zúčastněných a pak jsme si 
s básničkou zahráli na krtka v krtin-

ci. Na závěr si děti vyrobily zápich. 
Akce se nám povedla a kromě no-
vých poznatků jsme si odnesli i pří-
jemné pocity ze společně stráveného 
času, který nám byl v době covidové 
zapovězen. Rodiče využili i možnost 
přihlášení do knihovny. Tato ak-
ce byla navíc první, kterou jsme se 
zároveň zapojili do celorepublikové 
organizace Celé Česko čte dětem.

Za třídu Žabiček v MŠ 
Lucie Strnadelová

výlet po praze a mnoho dalšího 
Jednoho krásného dubnového dne 

jsme se s dětmi ze 3.A a 4.B vyda-
ly do Prahy na výlet. Začali jsme ve 
Střešovicích v Muzeu MHD. Mu-
zeum je nejen nádherné, ale i velmi 
zajímavé, návštěvu doporučujeme 
všem. Je tam zmapována hromad-
ná doprava Prahy, a to koňkou po-
čínaje a metrem konče. Vyskytuje 

se tu množství úžasných exponátů, 
které jsou komentovány poučnou 
přednáškou. 

V muzeu jsme dokonce hledali 
trpaslíčky a všechny jsme našli. Po 
prohlídce jsme nasedli do tramvaje 
T3 – Měsíček – a vyrazili po Praze. 
Trasu jsme si zvolili sami. Cestou 
jsme viděli to nejzajímavější z hlav-
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Jízda v historické tramvaji

Návštěva Muzea MHD ve Střešovicích

Návštěva Muzea MHD ve Střešovicích

5.B. v expozici muzea, foto M. Hauserová

ního města – Pražský hrad, Rudolfi-
num, Národní divadlo, Karlův most, 
Tančící dům, Karlovo náměstí, Vác-
lavské náměstí, Národní muzeum, 
Obecní dům, Národní galerii a ko-
nečná byla ve Stromovce. Tam jsme 
přeběhli do planetária, kde nás čeka-
la přednáška o vesmíru s pohádkou 
Polaris. Pak už jen doběhli ke Spartě 

na autobus a rychle do Buštěhradu. 
Měli jsme toho za celý výlet dost, 

někteří v autobuse dokonce usnuli, 
ale unavení, spokojení, plní dojmů 
a nových poznatků. 

Za 3.A a 4.B třídní učitelky 
Dana Odvárková 

a Širín Al Sabahová

návštěva 5.B v mUzeU fantastických ilUzí 
Ve čtvrtek 10. 3. se setkala naše 

třída na zastávce U Kahance. Ještě 
než přijel autobus, tak paní učitel-
ka Mari prozkoušela některé děti 
ze slovních druhů. Protože všichni 
uspěli, dovolila nám do autobusu 
sluchátka! To bylo moc fajn!

Do muzea jsme přišli o 10 minut 
dřív, tak jsme chvilku čekali. Když 
jsme vstoupili dovnitř, pověsili jsme 
si bundy a šli si všechno prohlížet 
a fotit se. Nejvíc se mi líbily iluze, 
které v sobě měly vtip, jako napří-
klad baletka, která tančí, koště, na 
kterém jsem vypadala jako Harry 
Potter. A taky dinosauří vajíčko. Jsou 
to krásné iluze! Všem doporučuju 
návštěvu tohoto muzea!

Když jsme si všechno všichni pro-
hlédli, daly nám Mari s Renčou vel-
kou volnost a mohli jsme si jít na-
koupit svačinu do Billy, která je hned 
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pod muzeem. To nám ale nestačilo, 
chtěli jsme si dát i oběd. 

Rozdělili jsme se na dvě skupiny. 
První skupina šla s Renčou do KFC 
a druhá s Mari do McDonaldu. Já 
jsem šla s mojí kamarádkou Viki do 
McDonaldu. 

Naobědvali jsme se a šli k soše sva-
tého Václava. Bylo tam hodně květin 
na podporu Ukrajiny. Potom jsme 
vyrazili na Staroměstské náměstí. 
Chtěli jsme vidět 27 křížků, které 
nám připomínají veřejnou popra-
vu. Povídali jsme si o tom ve vlas-
tivědě. Zjistili jsme ale, že jich tam 
je 28! Tak jsme měli za domácí úkol 

zjistit, z jakého důvodu je tam o je-
den kříž navíc. V celou hodinu jsme 
se pokochali orlojem a pomalu jsme 
se přesouvali k autobusu. 

Cestou jsem si stihla koupit trdel-
ník s čokoládou, o který jsem se na-
konec rozdělila, protože už jsem by-
la přecpaná. Cesta zpátky proběhla 
bez problémů. 

O výletu jsme si druhý den po-
vídali ve třídě, Mari s Renčou nám 
moc děkovaly za naše chování a prý 
si výlet s námi moc hezky užily. Já si 
ho užila také!

Kateřina Jirásková, 5.B
5. B. v expozici muzea, foto M. Hauserová

Diplom, foto M. Booth, učitel anglického jazyka ZŠ Buštěhrad

školní výlet do dinosaUrie 
Jednoho dne jsme s třídou jeli do 

obchodního centra POP Airport 
u letiště Ruzyně. V obchodním cen-
tru se nachází zábavné muzeum di-
nosaurů Dinosauria. Když jsme tam 
přišli, odložili jsme si věci v šatně 
a rozdělili se do dvou skupin. Pro-
šli jsme chodbou a ocitli se ve velké 
místnosti, která byla rozdělena na 
části. Průvodce nás zavedl ke dvěma 
mořským dinosaurům, kteří se jme-
novali Tylosauři. Bylo nám řečeno, 
že ty kostry jsou pravé. Kostry vise-

ly ze stropu a za nimi se přes celou 
stěnu promítal oceán s pravěkými 
živočichy. Každou chvíli se objevil 
obrovský Tylosaurus a zase odplul. 
Bylo to fascinující! V této části by-
li také zkamenělí živočichové. Poté 
jsme se přesunuli do místnosti, kde 
se dal sledovat dokument o zániku 
dinosaurů. Další zastávka byla u Ty-
rannosaura rexe, který byl sice na-
podobeninou, ale v životní velikosti, 
a také u kostry Triceratopse. Tyran-
nosaurus rex vypadal jako živý, do-

konce mu tekly sliny. Viděli jsme 
také Apatosaura s dlouhým krkem 
a létajícího dinosaura Pterodaktyla. 
Průvodce nám řekl o dinosaurech 
spoustu informací a zajímavostí. Po-
té jsme dostali rozchod a mohli jsme 
si vytisknout QR kód na kartičku, 
a tím si oživit dinosaura. Procháze-
li jsme se, vyfotili jsme se s kulisami 
a vyzkoušeli si ukázku virtuální re-
ality. Moc jsem si výlet užila!

Anna Marie Prejzková, 7.C

english langUage at zš a mš oty pavla BUštěhrad

We are pleased to announce on 
14th March 2022 Karolína Staňko-
vá was awarded third place in Eng-
lish Language Proficiency Catego-
ry II. A for Kladno District. Twenty 
four schools with students from 8th 
and 9th Grade participated in the 
competition. 

Karolína is a 9th Grade student 
and will graduate this year. She rece-
ived a 200 CZK book voucher for her 
success. Congratulations, Karolína!

M. Booth, April 2022
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Tanečnice Sofie Herblichová, foto M. Fila

EC H O  Z U Š

Flétnistka Veronika Řezáčová, foto M. Fila

talentové přijímací zkoUšky 
Začátkem června se budou konat 

talentové přijímací zkoušky. Zájem-
ci o studium v naší škole se mohou 
on-line přihlásit na www.izus.cz 

Přijímáme děti, které dosáhnou 
ke 31. 8. 2022 věku 5 let.

Otevřeli jsme studium hry na 
elektrickou kytaru

Posilou v našem týmu je kytarista 
a zpěvák Jary Tauber, který vystudo-
val elektrickou kytaru na konzerva-
toři. Jaryho si ke spolupráci vybral 
jeho učitel a frontman kapely Olym-
pic Petr Janda. Spolu mají za sebou 
několik zahraničních turné v USA, 
Austrálii či na Novém Zélandu. 

Ze soutěže ZUŠ ČR
Naše flétnistka Veronika Řezáčová 
ze třídy Lenky Musilové zabojova-
la v krajském kole soutěže ve hře na 
příčnou flétnu. Z Kolína si odvezla 
pěkné 3. místo. 

Z našich baletek byla v okresním 
kole navržena na postup do kraje 
Sofie Herblichová.

Martin Fila

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

oslava 20 let BUštěhradského mUzea oty pavla

Na oslavu jsme se svědomitě při-
pravili – akci propagovali, připravili 
občerstvení, upekli perníčky, objed-
nali dort, zorganizovali program pro 
děti a instalovali fotografický koutek.

Návštěvníci se zpočátku trousili 
jen sporadicky, na program pro dě-
ti v 11 hodin nepřišel nikdo. Ale již 
odpolední program pro děti se za-
plnil a návštěvníků bylo najednou 
dost. A odpoledne se málem nevešli 
do prostor u psacího stolu spisovate-
le, kde prohlídka začínala. Tam byli 

návštěvníci nejdříve podrobeni ma-
lému znalostnímu testu a pak byli se-
známeni se základními informacemi 
o životě a díle Oty Poppera – Pav-
la. Prohlídka pokračovala procház-
kou v expozici, povídáním u nejzají-
mavějších exponátů i ukázek tvorby 
spisovatele v českém jazyce i v pře-
kladech. Na závěr mohli návštěvníci 
zhlédnout film, ve kterém je zachy-
cen bratr Hugo. 

Po skončení sobotní odpolední 
prohlídky byli všichni pozváni na po-

sezení u kávy do prostor Buštěhrad-
ského pelíšku, kde jsme společně se 
zastupiteli Jirkou Bleskem a Jakubem 
Pláškem slavnostně sfoukli 20 svíček 
na dortu. A pak se povídalo, prově-
řovaly se znalosti ve veselém kvízu 
a spolek děkoval městu Buštěhrad, 
protože bez něj by muzeum nebylo. 

V neděli jsme s oslavou pokračo-
vali a přivítali další návštěvníky v ko-
mentovaných prohlídkách.

Během oslav narozenin muzea nás 
navštívilo 95 návštěvníků.
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Komentovaná prohlídka, foto J. Pergl

Program pro děti, foto J. Pergl

Za skvělou organizaci akce dě-
kuji členkám spolku, průvodkyním 
Evě Procházkové, Jitce Fršlínkové, 
Marii Kašákové, pedagogům Da-
vidovi Venclíkovi a Martině Sum-
cové, za skvělé rybí perníčky dob-
ré duši Zdence Vestfálové, za dar 
luxu do fotokoutku paní Janě Ko-
márkové, za zapůjčení prostor RC 
Buštěhradský pelíšek a za finanční 
podporu městu Buštěhrad.

Za Buštěhrad sobě
Ivona Kasalická

Fotokoutek s luxem – první návštěvník akce, který přijel až z Opavy, foto J. Kasalický

Buštěhradské muzeum Oty Pavla 
bylo založeno 31. 3. 2002, necelé  
2 roky poté, co vznikl při oslavě ne-
dožitých 70. narozenin spisovatele 
v ZŠ Buštěhrad nápad na jeho zalo-
žení. Sdružení Buštěhrad sobě bylo 
tehdy příbuznými laskavě pobíd-
nuto vytvořit v našem městě muze-
um. Po náročné práci členů sdružení  
ak. mal. Michala Cihláře, ak. mal. 
Veroniky Richterové a  Mgr. Ivony  
Kasalické, kteří v období od listopadu 
2001 do března 2002 na expozici mu-
zea intenzivně pracovali, bylo mu-
zeum slavnostně otevřeno v  domě 
u  Rottů, v  místě křižovatky Palac-
kého a  Revoluční (pod Aktoffkou).  
V prosinci 2015 se muzeum přestě-
hovalo do větších prostor přízemí 
Kulturního střediska na Kladen-
ské ulici a  expozice byla rozšířena 
o další exponáty i projekci filmu.
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Strážkyně pokladu Zdena Doležalová, foto JP

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

sBírka pro diakonii

Tak máme za sebou další akci 
„Diakonie“. Chtěla bych moc po-
děkovat členkám MO ČČK, za od-
vedený velký kus práce pí Vesfálové 
a Bleskové. Pořádný kus práce má 
za sebou i infocentrum, které umis-
ťuje plakáty do skříněk i přebírá vě-
ci, které přinesou občané netrefící 
se do hodin i dní určených na sběr 
všeho možného. Velké poděkování 
patří i technickým službám, pomá-
hají naložit celou tu „úrodu“ do ná-
kladního auta společně s řidičem, 
aby spolková místnost mohla slou-
žit ke svým účelům. Bez všech za-
pojených by tato akce nebyla pro-
veditelná a tak úspěšná. Tak ještě 
jednou děkuji. 

Za MO ČČK 
Zdena Doležalová

Beseda jak se zkoUší letadla

Z terminálu AktOFFka vzlétl 22. 
března další vyhlídkový let z cyklu 
AerOFFka – besedních večerů na 
téma letadel a letectví. Tentokrát za 
pomyslný knipl usedl zkušený pilot 
Ing. Vladimír Vlk, dlouholetý veli-
tel letadel a především zkušební pi-
lot, který se podílel na vývoji a cer-
tifikaci menších dopravních letadel 
z Kunovic. Kopilota večera mu dě-
lal jeden z pořadatelů tohoto večera, 
Ing. Ladislav Keller, který doplňoval 
vyprávění svými zkušenostmi a po-
střehy ze své dlouholeté praxe pro-
fesionálního pilota.

Téma tohoto večera nemohlo být 
jiné než jak se taková letadla zkou-
šejí a prověřují a čím vším musí nové 
letadlo projít, než dostane oprávnění 
pro běžný letecký provoz. V průběhu 
dlouhého procesu důkladného tes-
tování se musí nové letadlo prověřit 
ve všech možných i nemožných pod-
mínkách a situacích. Během zkušeb-

ních letů se simulují různé scénáře 
poruch či letových parametrů, leta-
dlo se zatěžuje hraničními výkony, 

zkoušejí se různé extrémní letové 
manévry a letadlo musí být schopné 
všechny bezpečně zvládnout. Nový 

Momentka z besedy, foto J. Žitník
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stroj se zkouší navíc i v extrémních 
klimatických podmínkách – v mra-
zech –40 stupňů ruské Sibiře či v su-
chu a horku africké pouště. 

Je zřejmé, že při takovém testo-
vání není nouze o vyhraněné situ-
ace a nebezpečné okamžiky. Těch 
měl přednášející víc než dost, tak-
že během více jak dvou hodin po-
vídání se posluchači nenudili. Pan 
kapitán se ukázal nejen jako odbor-
ník na slovo vzatý, ale i jako skvě-
lý vypravěč se spoustou vtipných 
i napínavých zážitků. Jelikož musí 

mít zkušební pilot také velmi dob-
ré znalosti o samotné konstrukci le-
tadla a technických detailech, do-
zvěděli jsme se spoustu zajímavostí 
i po této stránce a milovníci tech-
niky, kterých bylo mezi posluchači 
dost, si přišli na své.

Plný sál a nekončící proud otázek 
nás utvrdily v tom, že toto téma li-
di velice zajímá. Chystáme tedy na 
podzim další výlet do oblasti letec-
tví a hosté, které jsme oslovili, jsou 
neméně zajímaví. Jedním z nich je 
například akrobatický pilot a mis-

tr světa v akrobatickém létání Vla-
dimír Peroutka nebo pilot vrtulní-
ků a vojenský piloti se zkušenostmi 
z vojenských operací v Afghánistá-
nu gen. Ing. Bohuslav Dvořák. Už 
nyní se se tedy můžete těšit na dal-
ší podobný výlet do oblak s aero-
linkami AerOFFka. Sledujte tedy 
web AktOFFky a další informač-
ní kanály.

Jiří Žitník 
(řízení letového provozu 

AerOFFka)

ST R O J  Č A S U 

sraz Baráčníků 
Do dnešního stroje času dodal fo-

tografii kronikář města Jaroslav Per-
gl. Vidíte sraz baráčníků, těžko říci, 
jestli z období meziválečného nebo 
čerstvě poválečného. Budeme moc 

rádi, pokud se opět ozve kdokoliv, 
kdo by pomohl s datací momentky.

Dovolte, abych zde uvedl něko-
lik informací o baráčnictví v čes-
kých zemích, abych případně ušet-

řil v nadcházejících krásných dnech 
váš čas u počítače. Následující in-
formace byly nalezeny a převzaty 
z Wikipedie.

Baráčník (též domkář, latinsky 
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casarius, německy Häusler) je ozna-
čení pro vlastníka menšího stavení 
(domku či baráku). Patřil k nejmen-
ším majitelům nemovitosti na ves-
nici, neměl pole, pouze zahradu ko-
lem domku (maximálně do 0,4 ha).

První spolek baráčníků vznikl 
v Kolíně roku 1873. Velmi netra-
diční z pohledu dnešního je pojme-
nování členů a funkcionářů orga-

nizace. Členové se nazývají sousedé 
a tetičky, členové výboru mají funkce 
panímaminka, pantatínek, rychtář, 
místorychtář, syndyk (jednatel), ber-
ní (hospodář), slídilové účtů (revizní 
komise), švandymistr (za kulturu), 
vzdělávatel, dráb (dohlíží na pořádek 
v obci), ponocný, šafář (zabezpečuje 
občerstvení), gratulanti (chodí svým 
členům gratulovat k narozeninám).

Osobně bych to někdy rád dotáhl 
na titul „švandymistr“.

Tolik k dnešnímu příspěvku. Ny-
ní se moc rád vrátím k příspěvku 
z minulého čísla zpravodaje. Otis-
kujeme reakci paní Slávky Kopecké 
na fotografii z diskuze se spisovate-
lem Františkem Nepilem.

JP, Led

reakce čtenářů k minUlémU stroji časU (Bz 4/2022 – františek nepil) 
Na fotografii besedy v Buštěhra-

dě bezpečně poznávám spisovate-
le Františka Nepila. Znala jsem ho 
velmi dobře a hleděla jsem na něj 
vždy s úctou. Už jako novinářský 
zelenáč jsem mu drze kladla pito-
mé otázky, na které mi vždy trpělivě 
a vtipně odpovídal… Časem jsme 
se spřátelili a dnes už dobře vím, 
že každá chvilka s ním byla kon-
denzovaná radost. Pokud jde o fo-
tografii, na kterou se ve zpravodaji 
ptáte, vím s určitostí, že ho k nám 
do Buštěhradu pozval ing. Václav 
Míšek. Kdy besedy probíhaly (bylo 
jich několik), to už dohromady ne-
dám. Odhaduju sedmdesátá, osm-
desátá léta minulého století… Vašek 
s Františkem Nepilem léta kamará-

dil, v padesátých letech spolu vojá-
kovali – a oba byli neodolatelní vy-
pravěči. Pro knížku Jak jsem potkal 
Františka Nepila jsem (pro Vaška 
i Františka) zaznamenala několik 
autentických svědectví. Tady před-
kládám jeden důkaz: 

Civilní setkání s Nepilem 
(vzpomíná Ing. Vašek Míšek)
Když už byl František slavný spiso-
vatel a já pracoval v Osvětové besedě 
v Buštěhradě, pozval jsem ho na se-
tkání se čtenáři k nám. Franta přijel 
ochotně a rád – a vyklubal se z to-
ho nádherný večer. Divačky a po-
sluchačky se do něj postupně zami-
lovávaly, a než večer skončil, měl 
Franta o mnoho fanynek víc. Byl 

u nás v Buštěhradě pak ještě něko-
likrát a dodnes na to občané vzpo-
mínají. Byla s ním totiž neskutečná 
legrace! Měl jsem ho moc rád a bylo 
to vzájemné. Tak jsem si uvědomil, 
jaké jsem měl vlastně štěstí. Hroz-
nou vojnu (tříletou!) jsem prožil 
s nádherným parťákem a výborným 
člověkem, Mistrem spisovatelské-
ho řemesla – Františkem Nepilem. 
Do měšťanské školy u nás v Buště-
hradě jsem navíc chodil s Otíkem  
Popperem, z něhož se časem vy-
klubal světovej spisovatel Ota  
Pavel. Živote, jsem ti vděčnej! Cej-
tím se odměněnej. Díky!

Zaznamenala Slávka Kopecká

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

měsíc v BUštěhradU

Jako nováček a přistěhovalec do 
Buštěhradu bych vám ráda přiblíži-
la, jak vidím Buštěhrad, a doufám, 
že to i pro „starousedlíky“ bude za-
jímavé čtení. 

Přibližně před měsícem jsme se 
oficiálně nastěhovali do Buštíku, 
přímo do centra města. Musím říct, 
že jsem si samozřejmě předtím tro-
chu zjišťovala, co Buštěhrad nabí-
zí, ale byla jsem mile překvapená. 

Denně vycházím na delší procház-
ky s pejskem, abych toho prozkou-
mala co nejvíce. 

Na první procházku jsem samo-
zřejmě musela jít do zámku a zá-
mecké zahrady, takovou paměti-
hodnost přece musím prozkoumat 
jako první! A první pocit byl tro-
chu matoucí. Je velká škoda, že je 
zámek v takovém stavu, v jakém je, 
ale samozřejmě chápu všechny sou-

vislosti a rozumím tomu, že není 
snadné dát zámek „jen tak“ do po-
řádku. I tak má velké kouzlo. A zá-
mecká zahrada je nádherná! Ideál-
ní na procházku i trávení volného 
času. Jako milovnici dobrého vína 
mi přijde velmi praktický vstup ze 
zámecké zahrady hned do vinotéky. 

Nejvíce ale musím ocenit celou 
strukturu města, miluji ty různé 
malé uličky a schody mezi domy. 
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A jako původně Jihočeška musím 
poznamenat, že mi to trochu při-
pomnělo Český Krumlov – kočičí 
hlavy, kopcovitý terén a uličky. To 
je moje zatím nejoblíbenější věc na 
Buštěhradu, ráda se nechám pře-
kvapit vždy novou uličkou a tro-
chu se tu i ztratit. 

A samozřejmě rybníky a Ota Pa-
vel! Rybníky jsou na mém progra-
mu procházek denně, jsou malebné 
a zároveň krásně upravené a vybíze-
jí k odpočinku a pozorování místní 
fauny. Stihla jsem už i navštívit Mu-
zeum Oty Pavla a tam bych chtěla 
takto veřejně poděkovat pracovnici 
muzea, byla nám perfektní průvod-
kyní nad různými částmi výstavy, 
ale zároveň nás nechala si vše v kli-
du projít a pročíst. 

Nyní bych přešla k trochu kri-
tičtější části článku. Trochu mě za-
mrzel pohled na starý pivovar a ho-
tel. Stejně jako i u zámku vím, že 
to není snadné napravit/opravit, ale 
z pohledu nováčka to působí tak, 
že velká sláva Buštěhradu už dáv-

no vyprchala… Ulice s pivovarem 
je přímo na náměstí, a to je další 
věc, která mě ne moc mile překva-
pila. Byla jsem zvyklá, že náměstí 
je ve všech městech centrem života 
a kultury, zde tomu tak úplně ne-
ní. Kdybych si byla nepřečetla ce-
duli NÁMĚSTÍ, nepoznala bych, že 
se o něj jedná. 

V další části článku bych se ráda 
vyjádřila k praktickým věcem. Ja-
ko psí majitelka jsem nadšená ko-
ši na exkrementy doslova na kaž-
dém rohu! Přesto moc nedokážu 
pochopit, proč je někdo nevyuží-
vá… Také se mi líbí, že je vše po 
ruce, kousek je pošta, obchod, pra-
videlné farmářské i jiné trhy, info-
centrum (kde mají výbornou kávu!) 
i městský úřad. 

Na závěr článku bych chtěla 
velmi ocenit práci všech, kteří se  
o Buštěhrad starají, je to vidět na 
první pohled. Jak ze strany údržby 
města, tak i plánování kulturních 
i jiných akcí. Doufám, že jsem tímto 
příspěvkem nepíchla do některého 

vosího hnízda, a pokud byly uve-
deny nepřesnosti, ráda se nechám 
poučit a provést. Ať žije Buštěhrad!

Veronika Gažáková

3x foto Veronika Gažáková
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namísto morového sloUpU oBraz – neznámá památka v BUštěhradU

Když jsme loni v listopadu pro-
hlíželi nečetný obrazový fond kos-
tela v Buštěhradě, na první pohled 
mě zaujal obraz, který sice nevyniká 
kdovíjakou výtvarnou hodnotou, je 
však starobylý a jeho téma v regionu 
ojedinělé. Čtenář se setkal na svých 
cestách s morovými sloupy či souso-
šími, která dodnes umělecky dotvá-
řejí mnohá náměstí. Naši předci je 
vztyčovali jako prosebné „přímluvce“ 
v truchlivých dobách, kdy řádil mor 
v roce 1680 a pak v období 1713–1715. 
Smrtonosná byla pro náš kraj epide-
mie zejména roku 1680. Neznám sice 
údaje z Buštěhradu, dobové matriky 
se nedochovaly, ale třeba v nedalekém 
františkánském klášteře v Hájku ze-
mřelo během léta šest řeholníků, te-
dy téměř polovina jeho osazenstva; 
v blízkém Slaném podlehlo moru na 
400 obyvatel, podobný rozsah tragé-
die byl patrně i v Buštěhradě a okolí. 

V Buštěhradě nepostavili sloup, 
ale na stěnu kaple sv. Maří Magdale-
ny zavěsili prosebný obraz za odvrá-
cení moru. Neznámý umělec v dolní 

části plátna namaloval světce, kteří 
byli vzýváni v době nákazy, i s jejich 
atributy. Vidíme zde se šípy v ruce 
sv. Šebestiána († 288, epidemie v Ří-
mě se v roce 680 zastavila, když pře-
nášeli jeho ostatky), dále v kardinál-
ském purpurovém obleku sv. Karla 
Boromejského († 1584, staral se o ne-
mocné morem v Miláně – známý 
obraz Karla Škréty), malíř zde ne-
zapomněl ani na jeho pověstný orlí 
nos, následuje s věnečkem z růží na 
hlavě sv. Rozálie z Palerma († 1166, 
za morové nákazy v roce 1624 byly 
nalezeny její ostatky a přeneseny do 
Palerma – nato mor náhle zázračně 
ustal), na morových sousoších často 
leží ve spodní části jako poustevnice 
(Velvary), a posledním je s poutnic-
kou holí a psem u své zraněné nohy 
sv. Roch († 1327, ošetřoval nakažené 
morem v Římě). Zobrazení světci vy-
sílají prosby k Panně Marii, která je 
zde zachycena v podobě Panny Marie 
Pomocné (Maria-Hilf – jeden z nej-
uctívanějších mariánských obrazů 
vůbec, poutní místo v Pasově, obra-

zy Panny Marie Pomocné jsou umís-
těny i v okolních chrámech, nejblíže 
snad ve Vrapicích), aby se u trojjedi-
ného Boha přimluvila za odvrácení 
morové nákazy. Světce doplňuje po-
stava sv. Maří Magdaleny s nádobkou 
na léčivé masti, a to nás vrací do Buš-
těhradu, kde jí byla zasvěcena kaple. 

Archeolog Tomáš Durdík uvažu-
je, že kaple sv. Maří Magdaleny, která 
stála u bývalého hradu, nebyla sou-
částí feudálního sídla, ale farním kos-
telem. Vždyť farnost je v Buštěhradě 
doložena nejpozději od roku 1352. 
„Hradní kaple“ také nebyla žádná 
„kaplička,“ ale poměrně velká stavba, 
jak je patrné z veduty Joana Vinuzen-
ta z roku 1803 (viz obrázek), konaly 
se tam údajně i poutě; po husitských 
válkách farnost zanikla, buštěhrad-
skou duchovní správu vykonával fa-
rář z Lidic. 

Po odeznění morové nákazy za-
věsili Buštěhradští obraz v interié-
ru kaple, scházeli se u něho a prosili 
za ochranu proti dalším epidemiím. 
Kaple sv. Maří Magdaleny byla zbo-

Výřez z obrazu J. Venuta z r. 1803
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Třída školy, foto archiv školy

řena roku 1812 a obraz uložen. V le-
tech 1814–1816 byla vystavěna zámec-
ká kaple Povýšení sv. Kříže s novým 
uměleckým vybavením, starodávný 
obraz do výzdoby již nezapadal a ne-
byl ani aktuální. V roce 1848, aby se 
zachovala paměť místa, vznikla no-
vá malá kaple sv. Maří Magdaleny na 
návsi, kam údajně přestěhovali i oltář 
z původní „hradní“ svatyně. 

Buštěhradský obraz Panny Ma-
rie Pomocné se sv. Maří Magdale-
nou a morovými patrony (sv. Šebes-
tiánem, sv. Karlem Boromejským, sv. 
Rozálií a sv. Rochem), který se patr-
ně dá datovat kolem roku 1680 (nelze 

úplně vyloučit ani období kolem 1715, 
tzn. v druhé vlně morové nákazy), je 
podle mého soudu svým námětem 
a kompozicí nejen významným obje-
vem v regionu, ale i dokladem o živo-
tě a zbožnosti lidí v tomto městě v do-
bě baroku. Zároveň je také nejstarší 
původní památkou buštěhradského 
kostela (mimořádně cenné barokní 
lavice s malovanými čely a heraldic-
kou výzdobou pocházejí ze zámku 
v Zákupech). 

Obraz není v dobrém stavu, ne-
byl restaurován, ale doufejme, že se 
v budoucnu rozdělovské farnosti, kte-
rá spravuje buštěhradský kostel, po-

daří vše napravit. Obraz Panny Ma-
rie Pomocné se sv. Maří Magdalenou 
a morovými patrony by měl být vy-
staven veřejnosti v rámci Noci koste-
lů 10. června 2022. 

Snad nás společně objev buště- 
hradské památky posílí v této apo-
kalyptické době a ať se moroví pa-
troni za nás stále přimlouvají k od-
vrácení nejen válečných hrůz, jež na 
nás dopadají. 

Vladimír Přibyl, Rozdělov

Barevný obraz k článku 
naleznete na straně 23.

nově BUdovaná U2B v BUštěhradU

Co se skrývá pod značkou U2B? 
Mohlo by se zdát, že jde o klasické ozna-
čení školní třídy, ale není tomu tak. Jed-
ná se o soukromou střední multimedi-
ální školu a U2B je taková přesmyčka, 
kterou, pokud hláskujete v angličtině 
– you two be – tak připomene název 
největšího internetového serveru pro 
sdílení videosouborů YouTube. Záro-
veň odkazuje na jeden z atraktivních 
oborů, který se na škole vyučuje, a tím 
je youtuber. U2B je zatím jedinou mul-
timediální školou, která tento obor na-
bízí ke studiu.

A tato U2B – střední multimedi-
ální škola bude od září letošního roku 
otevřena v Buštěhradu. Kde? V Topo-
lové ulici č. p. 1089. 

Diskuse o škole na síti 
O otevření školy se vedla obsáhlá dis-
kuse na facebookové skupině Město 
Buštěhrad – unofficial, která vyvola-
la 39 komentářů a 6 hodnotitelů, kdy 
3 se škole vysmáli, třem se záměr líbil 
a jednoho mrzelo, že v Buštěhradu ta-
ková škola vznikne. Daleko větší disku-
si o připravované škole vzbudil odkaz 
na článek z webu eXtra.cz... Poněkud 
bulvární titulek článku ve znění: „Prv-
ní střední škola pro youtubery v Česku: 
Školné až 300 tisíc ročně a limuzína k to-

mu!“ vzbudil ve facebookové skupině 
mnohem větší odezvu. Komentářů 61, 
hodnotitelů 35, z nichž 27 se škole vy-
smálo, 8 hodnotilo, že se jim záměr lí-
bí, jeden označil vznik školy v Buště- 
hradu za super a jeden, že je to paráda. 
Diskuse v obou uvedených datumech 
se odehrávala typickým způsobem, se-
tká-li se veřejnost na síti s něčím neob-
vyklým. Většina diskutujících se pus-
tila do hodnocení školy ad hominem 
(kontroverzní majitel školy, příliš mla-
dý ředitel, nevhodná budova a místo 
apod.) a pouze nepatrná menšina ad 
rem. Většinovou skupinu především 
zaujala titulková návnada o poplatku 
300 tisíc ročně za školné a limuzína 

k tomu. Zmíněnou návnadu probíra-
li velmi obšírně, aniž by si povšimli, 
že jsou zde ještě další menší částky za 
školné a že pro tělesně postižené bu-
de školné i zdarma. Největší poprask 
vzbudil obor youtuber a esporty. Jako 
si ještě v 19. století velmi špatně spo-
lečensky stáli herci a muzikanti (žád-
ný měšťák by své dítě nechtěl vidět 
v té komediantské chásce či u šuma-
řů), podobně se diskutující pozastavo-
vali nad něčím tak úděsným, jakože 
by jejich dítě mohlo být youtuberem. 
Vždyť ho něco podobného přeci ne-
může uživit! Při probírání tohoto obo-
ru si nevšimli, že škola nabízí ještě řa-
du dalších možností studia – viz níže. 
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Mgr. Daniel Černý a doc. MUDr. Leoš Středa před švédskou školou Fria, 
která byla jednou z inspirací pro vznik školy, foto archiv školy

Fakta
To že má být v Buštěhradu otevřena 
budova SMŠ, mě samozřejmě jako TV 
dokumentaristu zaujalo. Řekl jsem si, 
že celou věc nebudu hodnotit přes in-
ternet, ale že školu prozkoumám pří-
mo na místě. Sjednal jsem si tety schůz-
ku v budově připravované školy s jejím 
majitelem doc. MUDr. Leošem Stře-
dou a ředitelem školy Mgr. Danielem  
Černým, MBA. 

Oba muži mi představili prosto-
ry budoucí školy v Buštěhradu, které 
se nákladnými stavebními úpravami 
právě adaptovaly tak, aby vyhovovaly 
sídlu školy a výuce, jež zde bude pro-
bíhat. Překvapily mě velké vnitřní roz-
měry budovy a také to, že je komplet-
ně podsklepena, takže pod budovou 
se nachází rozměrově plnohodnotný 
suterén. Zde vzniknou ateliéry a střiž-
ny. Studenti, vedle jmenovaného you-
tuberingu a esportů, mohou na škole 
studovat i další obory, jako je:

 Psychologie médií
psychologie marketingu, tvorba www 
stránek, virtuální realita, animace her

 Fotografie a fashion
fashion i produktový fotograf, repor-
tér, výkonný umělec

 Hudba a zvuk
rozhlas, hudební tvorba, podcasty, mi-
xy, ozvučení koncertů

 Monetizace a ekonomie
ekonomika zpeněžení vlastní produk-
ce, finanční gramotnost

 Film, TV a videoprodukce
tvůrce YouTube a TV, kameraman, 
editor, režisér, redaktor, dramaturg

Jak je vidět, tak absolventi školy 
se o uplatnění bát nemusí. Škola ke 
svému provozu má samozřejmě po-
volení MŠMT, je čtyřletá a studen-
ti ukončí studium řádnou maturit-
ní zkouškou. 

Výuka byla zahájena 1. 9. 2021 
a škola má v současnosti 25 studen-
tů. Zatím jsou učebny ve Slaném, 
Smečnu a na Barrandově. Budova 
v Buštěhradu se otevře od 1. 9. 2022 
a bude zde sídlo školy a učebny pře-

devším pro všeobecné předměty + 
střižny a ateliéry. Škola má dojed-
nanou spolupráci pro praxi svých 
studentů např. s ateliérem Haško-
vec, nahrávacím studiem Sound-Bar, 
Asociací českých herních vývojářů, 
s mediální agenturou CuTo Media, 
profesionálním esport týmem Brute 
nebo stáže pro své studenty v Čes-
ké televizi v kreativní skupině Pet-
ra Mühla. 

Ředitel školy na mne působil velmi 
sympaticky a profesionálně se znalos-
tí multimediálního prostředí. Setkali 
jsme se ještě na dvou dalších doplňu-
jících schůzkách. Dobrý dojem jsem 
měl i z majitele školy docenta Leoše 
Středy, u kterého jsem měl pocit, že 
přesně ví, proč školu zakládá a co od 
ní očekává. Je škoda, že tragicky mi-
nulý měsíc zahynul. Na existenci ško-
ly by neměla jeho smrt mít vliv, jak mě 
ujistil ředitel školy. Samozřejmě, že ve 
jmenované facebookové skupině se 
tato událost také přetřásala, ale opět 
značně pavlačově. Důstojně se v ne-
krologu ke smrti docenta Leoše Stře-
dy vyjádřila např. Fakulta biomedi-
cínského inženýrství ČVUT v Praze:

Zemřel doc. MUDr. Leoš Středa, 
Ph.D., dlouholetý pracovník FBMI

S lítostí oznamujeme, že 31. 3. 
2022 tragicky zemřel doc. MUDr. 

Leoš Středa, Ph.D., který spolupra-
coval s kolegy z Katedry informač-
ních a komunikačních technologií 

v lékařství FBMI.

Podle slov doc. Karla Hány, ve-
doucího katedry, měli pana docen-
ta Středu na katedře všichni velmi 
rádi a jeho náhlý odchod je tak pro 
ně jak odbornou, tak i lidskou osob-
ní ztrátou.

Závěr
Škola je příliš mladá na to, abychom 
mohli komplexně hodnotit její čin-
nost. Zda si škola vybuduje ve své dal-
ší existenci prestiž a stane se atraktiv-
ní pro středoškolské studium, ukáže 
čas. Zatím to vypadá, že škola dělá, 
co může, aby tomu tak bylo. 

Přeji tedy U2B – střední multime-
diální škole, ať se jí daří a kladně se 
zapíše do historie Buštěhradu jako 
první střední škola, která se usídli-
la v tomto městě. Třeba se jí podaří 
založit tu tradici středního školství.

Podrobnosti o škole najdete zde: 
https://www.u2b.cz/ 

Pavel P. Ries
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B U ŠT Ě H R A D ŠT Í  Ž I V N O ST N Í C I  A  F I R M Y  S E  P Ř E D STAV U J Í

nový kosmetický salón lUcie v BUštěhradě

Právě otvírám nový kosmetický 
salón, do kterého bych vás ráda po-
zvala. Přijďte si odpočinout a ne-
chat se opečovávat v příjemném 
prostředí. Najdete mě na adrese 
Buštěhrad, Hutnická 505. Dosud 
jsem kosmetické služby poskyto-
vala zájemcům u nich doma, ale 
setkala jsem se i s těmi, kdo by si 
raději zašli do klidného kosmetic-
kého salónu. Vycházím tedy nyní 
vstříc těm, kdo rádi za mými služ-
bami přijdou do příjemného pro-
středí a nechají se hýčkat v této oá-
ze klidu. 

Nabízím následující služby: 
kosmetické ošetření, manikúru –  
P. shine, pedikúru – mokrou i su-
chou (PROFI PEDICEUTICAL, 
speciální ošetření bez skalpelu, 
vhodné i pro diabetiky), parafí-
nové zábaly.

Přijďte si odpočinout od stre-
su a škodlivých faktorů, které vás 
každý den obklopují. Budete vítáni.

Telefonické objednávky přijí-
mám na tel. č. 776 700 058. Pří-
padné dotazy zodpovím i na adrese  
stulcovalucka@seznam.cz.

V mém rozhodnutí postavit si 
kosmetický salon doma mě nejví-
ce podpořil můj manžel. Velmi si 
ho vážím za to, že mi splnil můj 
sen realizací mého záměru. Díky 
němu se mohu intenzivně věnovat 
práci, která mě baví. Ráda se také 
dál budu vzdělávat a učit nové vě-
ci a využívání nových technologií 
a kosmetických prostředků ve pro-
spěch mých zákazníků.

Děkuji také panu Jaroslavu 
Perglovi za fotografie k  mému 
příspěvku.

Lucie Štulcová 

Kosmetický salón, foto JP 
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Saddám – pitbull
Upovídaný desetiletý krasavec Saddámek. Nenechte se mýlit jeho věkem, Saddám je velice energický, silný, přá-
telský pes s dokonalou poslušností. Bývalý majitel se mu opravdu věnoval a skvěle ho vycvičil. Rozhodně to není 
pes, který patří do starého železa. Miluje procházky, klacky všech velikostí a viset zakousnutý do větve dokáže 
pěkně dlouho. Hledáme mu proto aktivní zkušenou rodinu která mu dopřeje dostatek pohybu a dá mu řád, který 
potřebuje. Není vhodný k dětem ani ke starším lidem. Saddám může žít v bytě i v domku se zahradou s přístu-
pem do tepla.

P E J S C I  Z  B O U C H A L K Y

Cézar – x labrador
Toto je pětiletý mazlík Cézar. Je to přátelský, hravý, mazlivý a poslušný psí kluk. Rád by žil v domku se zahra-
dou s přístupem do domu ke své rodině. Cézar bude rád za aktivní rodinku, která se mu bude hodně věno-
vat, protože je to velice společenský pes. Může odjet do rodiny s dětmi staršími 8 let i ke starším, ale hodně  
aktivním lidem. Cezar má rád fenky, psy si hodně vybírá, ale na procházkách je ignoruje.

V případě zájmu o Saddáma nebo Cézara kontaktujte kancelář útulku od 10:00 do 16:00 hodin.
Kontakt do kanceláře útulku tel.: 739 433 776

Psí útulek Bouchalka, Na Bouchalce 398, Buštěhrad
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Alexandra Rudová

Kulturní výbor města Buštěhradu srdečně zve 
na vernisáž výstavy obrazů v 1. patře zámku Buštěhrad

11. květen  2022
od 17:00 Obraz Panny Marie Pomocné se sv. Maří Magdalenou a morovými patrony,

 foto k článku Namísto morového sloupu obraz na str. 17–18, foto VP
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TALENTOVÉ ZKOUŠKY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. 
Pro zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba nejpozději
do 5. 6. 2022 vyplnit elektronickou přihlášku s
rezervací termínu na www.izus.cz. 
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří ke 31. 8.
2022 dovrší 5 let.

Talentové zkoušky proběhnou na buštěhradském zámku 
v těchto temínech:

Hudební obor:  pondělí    6. 6.   13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.) 
                              úterý        7. 6.   13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.)
                              pondělí   13. 6.   16:00 - 18:00 (zámecký sál 2. p.) 

Taneční obor:   úterý        7. 6.    13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.)

Výtvarný obor:  pondělí   6. 6.   13:00 - 18:00 (Spolková místnost) 
                              úterý       7. 6.   13:00 - 18:00 (Spolková místnost)    

Nově otevíráme výuku hry na elektrickou kytaru.


