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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 5/2022 
ze dne 01. 06. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
5/2022 ze dne 01. 06. 2022 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1  
Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska 
a Milana Mudru a jako zapisova-
telku Dagmar Novotnou
Usnesením č. 2  
Zápis ze zasedání č. 4/2022
Usnesením č. 4 
Doplněný program zasedání č. 
5/2022
Usnesením č. 5b) 
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Usnesením č. 6  
Plánovací smlouvu na veřejnou in-

frastrukturu bez podpory města 
mezi městem Buštěhrad, Ing. Mi-
loslavem Sedláčkem, Ing. Marií Sed-
láčkovou a Martinem Tůmou
Usnesením č. 7 
Výběr dodavatele: Zhotovení projek-
tové dokumentace na akci: Zámek 
Buštěhrad – rekonstrukce střední-
ho křídla, zhotovitel Ing. arch. Ni-
kol Kouřimská, za cenu: 1 509 454 
Kč bez DPH
Usnesením č. 8 
Výběr dodavatele na akci: Dodání 
dopravního automobilu s požárním 
přívěsem nákladním pro JSDH Bu-
štěhrad, Vesta Auto Corson, s.r.o., 
IČO: 27120457 za nabídkovou ce-
nu: 1 058 920 Kč bez DPH

Usnesením č. 9 
Účetní závěrku města Buštěhradu 
za rok 2021. Členové zastupitelstva 
města vycházeli při schvalování roč-
ní účetní závěrky z účetních výka-
zů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztráty, Výkaz Příloha, inventa-
rizační zprávy a zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření.
Účetnictví města Buštěhrad za rok 
2021 poskytuje věrný a poctivý ob-
raz předmětu účetnictví a finanční 
situace města. Výsledek hospoda-
ření za rok 2021 činí 26 404 694 Kč 
a bude převeden na účet 432 – Vý-
sledek hospodaření předcházejících 
účetních období

Milé čtenářky a čtenáři, jestli tu 
ještě nejsou, tak číhají za rohem, aby 
nás všechny získaly do své moci. Řeč 
není o mýtických obludách, ale o let-
ních prázdninách, které si všichni 
chceme užít. Představu obludy ni-
čící vše živé možná částečně napl-
ňuje Roundup vypuštěný do buště- 
hradských ulic technickými službami. 
Dobrý úmysl se bohužel nepodařilo 
naplnit beze zbytku, a tak Pepa Vese-
lý přichází s vysvětlením a chlapsky 
formulovanou omluvou. Prázdnino-

vý zpravodaj je však naplněný mno-
ha dalšími zajímavými, ba i kuriózní-
mi informacemi. Například, co a kde 
provedly dámy z infocentra s pěta- 
sedmdesáti slánskými adolescenty ne-
bo kolik metrů ryb dokáže za tři ho-
diny ulovit vítěz dětského rybářského 
závodu. Vaší ctěné pozornosti si do-
volujeme dále doporučit vtipné líčení 
o snaze až donkichotské ovládnout ja-
zyk Cervantesův a být tak trochu Lor-
ca z buštěhradského dvorka. Aktivity 
a zážitky našich školáků jsou pestré; 

k emočně nejsilnějším patří vytvoření 
živého řetězu, který poslal školní ak-
tovku z Buštěhradu do Lidic, aby dě-
ti uctily památku svých „vrstevníků“ 
a připomněly ohavnost lidické tragé-
die. Z případné deprese nás naštěstí 
může dostat pořádná nálož endorfi-
nů. První ročník Běhu Oty Pavla se 
blíží a Jirka Žitník pro Vás připravil 
spoustu inspirativních podrobností 
pro prázdninové rozběhání se. 

Příjemné počtení a krásné léto 
Vám přeje redakční rada!
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Usnesením č. 10 
Závěrečný účet města Buštěhradu za 
rok 2021. Při projednání závěrečné-
ho účtu zastupitelé vycházeli z roční 
účetní závěrky, finančních výkazů 
a zprávy o přezkumu hospodaření za 
rok 2021. Zastupitelstvo města Buště-
hradu schvaluje závěrečný účet a sou-
hlasí s celoročním hospodařením za 
rok 2021 bez výhrad
Usnesením č. 11a) 
Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty 
Pavla, Buštěhrad. Členové zastupitel-
stva města vycházeli při schvalování 
roční účetní závěrky příspěvkové or-
ganizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buště- 
hrad za rok 2021 z účetních výka-
zů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce 
a inventarizační zprávy. 
Účetnictví ZŠ a  MŠ Oty Pavla  
Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věr-
ný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a finanční situace příspěvkové 
organizace města. Výsledek hospo-
daření ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
za rok 2021 činí 110 414 Kč. Výsledek 
hospodaření bude převeden v plné 
výši do rezervního fondu organizace
Usnesením č. 11b)  
Roční účetní závěrku ZUŠ Buštěhrad. 
Členové zastupitelstva města vychá-
zeli při schvalování roční účetní zá-
věrky příspěvkové organizace ZUŠ 
Buštěhrad za rok 2021 z účetních vý-
kazů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce 
a inventarizační zprávy. Účetnictví 
ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 posky-
tuje věrný a poctivý obraz předmě-
tu účetnictví a finanční situace pří-
spěvkové organizace města. Výsledek 
hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 
2021 činí 224 234 Kč. Výsledek hos-
podaření bude převeden v plné vý-
ši do rezervního fondu organizace.
Usnesením č. 11c) 
Roční účetní závěrku DPS Buštěhrad.

Členové zastupitelstva města vychá-
zeli při schvalování roční účetní zá-
věrky příspěvkové organizace DPS 
Buštěhrad za rok 2021 z účetních vý-
kazů sestavených k rozvahovému dni 
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků 
a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a in-
ventarizační zprávy. 
Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 
2021 poskytuje věrný a poctivý ob-
raz předmětu účetnictví a finanční 
situace příspěvkové organizace měs-
ta. Výsledek hospodaření DPS Buš-
těhrad za rok 2021 činí 126 800 Kč. 
Výsledek hospodaření bude rozdě-
len takto:
Rezervní fond 100 000 Kč,
Fond odměn  26 800 Kč
Usnesením č. 12 
Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne na pozemek parc. č. 233, 1821/3, 
1821/98), mezi městem Buštěhrad 
a Vodárnami Kladno-Mělník, a. s., 
IČ: 46356991 pro uložení vodovod-
ní a kanalizačních přípojek
Usnesením č. 13 
Dodatek č. 1 – Zeleň v intravilánu 
mezi městem Buštěhrad a firmou 
OK Garden s.r.o., změna v čl. 5.1. 
Doba plnění zakázky – ukončení 
výsadby 5.2022, nahrazeno 6.2022 
– ukončení výsadby
Usnesením č. 14 
Vyvěšení záměru na pronájem hro-
bového místa L-III-25/UK – ur-
nové kolumbárium, na pohřebišti  
Buštěhrad. Přibližné rozměry okén-
ka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je cel-
kem 0,18 m2
Usnesením č. 15 
Stanovuje počet členů zastupitelstva 
pro volební období 2022–2026 v po-
čtu 11 členů     
Usnesením č. 16 
Bezúplatný převod majetku mezi 
městem Buštěhrad a Hasičským zá-
chranným sborem Karlovarského 
kraje
Usnesením č. 17  
Prodej cisternového nákladního vo-

zidla CAS 25 Škoda 706 RTHP za ce-
nu 50 000 Kč
Usnesením č. 18 
Dodavatele na pořízení Adaptační 
strategie pro město Buštěhrad, fir-
mu CI2, o.p.s., jednodušší provede-
ní za nabídkovou cenu 240 790 Kč 
včetně DPH
Usnesením č. 19a) 
Nákup myčky pro ZŠ a MŠ Oty Pav-
la v ceně 45 865 Kč vč. DPH
Usnesením č. 19b) 
Navýšení kapacity školní družiny 
při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad ze 
180 žáků na 210 žáků od 01. 09. 2022
Usnesením č. 19c) 
Zřízení školního klubu při ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad pro 30 žáků od 
01. 09. 2022
Usnesením č. 20 
Odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města, ZŠ a MŠ Buštěhrad 
a ZUŠ Buštěhrad… tyto odměny bu-
dou rozděleny do dvou ročních výplat
Usnesením č. 21 
Zařazení nového žadatele do regist-
ru uchazečů o byt v DPS
Usnesením č. 22 
Přijetí dotace z Programu 2022 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského 
fondu podpory dobrovolných hasi-
čů a složek IZS ve výši 300 000 Kč na 
pořízení osobního automobilu s ná-
kladním vozíkem pro potřeby vyu-
žití dobrovolných hasičů Buštěhrad
Usnesením č. 23 
Výměnu členů Redakční rady  
Buštěhradského zpravodaje, za od-
chozí paní Veroniku Malou jmenuje 
paní Veroniku Gažákovou

Bere na vědomí:  
Bod č. 3  
Kontrola usnesení ze zasedání  
č. 1–3/2022                         
Bod č. 5a)        
Rozpočtové opatření č. 4/2022
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KomUnální volBy – 23. a 24. září 2022
Prezident republiky Miloš Ze-

man stanovil konání komunálních 
voleb na pátek 23. září a sobotu  
24. září 2022. V některých obcích 
a městech proběhnou i volby se-
nátní. Buštěhrad ale letos senáto-
ra nevolí.

Kdo je voličem
Právo volit do zastupitelstva obce, 
města nebo hlavního města Prahy 
má občan obce za předpokladu, že 
jde o státního občana ČR, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je v této obci (resp. městské 
části) přihlášen k trvalému pobytu.

Právo volit má také státní občan 
jiného státu, který alespoň v dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
v den voleb v této obci (resp. městské 
části) přihlášen k trvalému pobytu 
a jemuž právo volit přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je Česká re-
publika vázána a která byla vyhláše-
na ve Sbírce mezinárodních smluv.

Voliče, který není státním obča-
nem České republiky, zapíše na jeho 
vlastní žádost obecní úřad do dodat-
ku stálého seznamu voličů vedeného 
jen pro volby podle tohoto zákona, 
jestliže tento občan prokáže stát-
ní občanství státu, jehož občanům 
právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, a dále prokáže přihlášení 
k trvalému pobytu v obci.

Překážkami výkonu volebního 
práva jsou:
a) Zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody
b) Omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva
c) Zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu
d) Výkon služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vo-
jáka v záloze v zahraničí

Pár důležitých informací dopředu
Pro všechny – zkontrolujte si plat-
nost dokladů a nenechávejte řeše-
ní na poslední chvíli! O nový ob-
čanský průkaz můžete totiž zažádat 
již půl roku před koncem platnosti 
stávajícího.

Pro potenciální členy okrsko-
vých volebních komisí – první za-
sedání komisí musí proběhnout do 
2. 9. 2022, přihlašování do komisí 
tak letos zasáhne období prázdnin 
a dovolených.

Zájemci o práci v okrskových vo-
lebních komisích (OVK) si mohou 
přihlášku stáhnout již nyní v aktu-
alitách na webu města a vyplněnou 
ji pak doručit do podatelny MěÚ 
Buštěhrad, a to do 22. 8. 2022 do 
17.00 hodin.

Podmínky pro členství v OVK – 
ve zkratce se dá říci, že členem mů-
že být každý volič s těmito výjimka-
mi: věk 18+ nejpozději k datu slibu 
člena OVK, nesmí být kandidátem 
pro tyto volby.

Pro volby do obecních zastupi-
telstev se nevydává voličský průkaz 
a volič musí volit ve volební místnos-
ti přiřazené na základě jeho trvalé-
ho bydliště. Podrobné informace ke 
třem volebním obvodům, adresy vo-
lebních místností a příslušnost k nim 
podle vaší adresy najdete v příštím 
Buštěhradském zpravodaji. Tyto in-
formace bude MěÚ Buštěhrad po-

stupně zveřejňovat i na webu města 
v aktualitách, a také na úřední desce.

Pro doručování volebních lístků 
do domů a bytů je nezbytné označe-
ní rodinného i bytového domu číslem 
popisným. Pokud váš dům zatím vi-
ditelné číslo popisné nemá, máte ještě 
čas na nápravu věci (nebudete přece 
navíc riskovat pokutu za nesplnění 
této povinnosti majitele nemovitosti).

Úplné informace k volbám do za-
stupitelstev měst a obcí najdete na 
stránkách Ministerstva vnitra ČR 
na odkazu:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/
volby-do-zastupitelstev-obci-a-sena-
tu-2022.aspx

Pro zajímavost – jaké volby nás 
v dohledné době čekají:

V letošním roce máme v září vol-
by do obecních zastupitelstev a do 
třetiny Senátu.

Rok 2023 – Prezidentské volby 
(patrně v lednu, druhý mandát vypr-
ší Miloši Zemanovi 8. března 2023) 

Rok 2024 – Volby do Evropského 
parlamentu (patrně květen) a Volby 
do krajských zastupitelstev a Vol-
by do třetiny Senátu (obojí podzim)

Rok 2025 – Volby do poslanecké 
sněmovny (podzim)

Rok 2026 – Volby do obecních 
zastupitelstev a  třetiny Senátu 
(podzim)

ZV
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Mozaiková seč na zámeckém nádvoří, foto L. Táborská

místní poplateK za městsKý systém odpadového hospodářství 
Poplatky za odpad na 2. polole-

tí 2022 jsou splatné do 15. 8. 2022. 
Poplatky můžete hradit hotově na 

pokladně v úředních hodinách nebo 
převodem na účet 388172369/0800, 
variabilní symbol = číslo popisné do-

mu. Do zprávy pro příjemce uveď-
te: jméno, příjmení, počet osob (rok 
narození).

Známky na popelnice vám bu-
dou vydány na pokladně a u bezho-
tovostního převodu v informačním 

centru, a to nejdříve třetí pracovní 
den po připsání platby na účet měs-
ta. Otevírací dobu najdete na strán-
kách města www.mestobustehrad.cz/
nas-bustehrad/infocentrum.

 Lenka Zdeňková

město seKá mozaiKy

V letošním roce zařadíme na 
vhodných místech do manage-
mentu sečí travnatých ploch pr-
vek mozaikových sečí. Znamená 
to, že se větší zelená plocha nebu-
de sekat celá najednou, ale budou 
ponechány menší plošky nepose-
kané, zejména takové, ve kterých 
se nacházejí kvetoucí rostliny. Tím-
to postupem pomůžeme zejména 
hmyzu, kterému zůstanou plochy 
pro úkryt a potravu, a také kvetou-
cím rostlinám, aby měly šanci vy-
tvořit semena a přirozeně se šířit 
do okolí. Při dalším kole seče ne-
bo podle situace se posekají pone-
chaná, již odkvetlá místa, a naopak 
se nechají nesekaná jiná, která ak-

tuálně pokvetou. Místa bez seče se 
mohou střídat v kratším či delším 
časovém období, záleží na kvalitě 
porostu a jeho stavu.

Tento způsob vychází z původ-
ních etapových sečí luk, které se 
sklízely ručně. Člověk sekal jen 
tolik, kolik zvládl v danou dobu 
nasušit. Než posekal vše, co měl, 
na začátku již znovu vykvétal nej-
dříve posekaný porost. To zajiš-
ťovalo možnosti samovýsevu ze 
zralých semen bylin a neomezo-
valo potravní nabídku pro hmyz. 
V současnosti se při plošných se-
čích sklidí desítky hektarů naráz 
a pro hmyz a drobné obratlovce to 
znamená v plné sezóně paradox-

ně období hladu. Zároveň dochá-
zí k ochuzování lučního porostu, 
mizí právě kvetoucí rostliny, zů-
stává převaha trav. 

Ve městech je situace podobná 
při častých sečích trávníků na níz-
kou výšku. V porostu převládají 
trávy, které pak v období letních 
veder upadají do tzv. letní dorman-
ce, tedy přestávají růst, žloutnou 
a vypadají odumřele. Mozaikovou 
sečí pomůžeme udržet v půdě více 
vody, podpoříme biodiverzitu a za-
jistíme určitou estetiku prostoru.

Tento typ sečí bude prováděn 
v místech větších ploch, tedy na 
nádvoří zámku, na Ořešíně, v plo-
chách proti hřbitovu atd. 

Na dalších místech, zejména na 
drobnějších vysýchavějších plo-
chách, začneme provádět, zatím 
zkušebně, postupnou změnu po-
rostu. Cílem je nahradit stávající 
nefunkční řídké a v  létě vyschlé 
porosty trav, které se navíc špatně 
udržují, za porosty nízkých jetelo-
vin nebo půdopokryvných rostlin. 

 Lenka Táborská
Referentka životního prostředí
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Účastníci setkání starostů partnerských obcí s Vale di Ledro, foto JP

omlUva za roUndUp

Vážení spoluobčané,
rád bych se touto cestou omluvil za 
nevhodné použití postřiku Roun-
dup, které probíhalo v Buštěhradě. 
Ano, za tento jalový nápad mohu 
já. Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí, 
a kdo nezkouší nové postupy, tak se 
taky nikam neposune. Doufal jsem, 
že nám to pomůže při práci a ochrá-
ní to váš majetek. V loňském roce 
jsem dostal větší počet stížností od 
občanů, že jim při sekání trávy ni-
číme ploty nebo mají od sekání zele-
nou zeď. Myšlenka byla, že se pomo-
cí tohoto postřiku řekněme vypálí 
tráva cca 10 cm od plotů a zdí. Pak 
by odpadly dosekávky a netrhali by-
chom ploty a nešpinili zdi. Taky by-
chom práci velice zrychlili. I přesto, 
že jsme se snažili o co nejmenší úle-

ty postřiku, aplikace nedosáhla vý-
sledků, které jsem zamýšlel. Jelikož 
účinnost herbicidu je posunuta cca 
o 14 dní po aplikaci, tak výsledky 
byly patrné až po této době, a to by-
lo na mnoha místech pozdě. A proto 
se tímto článkem omlouvám všem 
občanům města Buštěhrad. Vina je 
na mé a jen na mé straně. Byl to můj 
nápad a já jsem odpovědný za pro-
voz Technických služeb. 

Na druhou stranu jsem velice rád, 
že tu máme tolik občanů, kteří umějí 
ukázat prstem na to, když Technic-
ké služby vypálí někde kus trávy, 
ale že tu cca 300 aut parkuje v tráv-
níkách, které jsou tak rozježděné, 
že prakticky neexistují, pak do nich 
sypají kamínky, aby se přece lépe 
parkovalo, a my těmi jejich kamín-

ky pak při sekání vytloukáme okna, 
to je v pořádku. Že po stavbách ro-
dinných domů a jejich úprav zůstá-
vají v trávníkách rozježděné koleje 
od náklaďáků, co jim vozily mate-
riál, nebo zbytky odpadů ze staveb, 
to je taky v pořádku. Že si zabírají 
pozemky, které jim nepatří, je taky 
v pořádku. Takže jen prosím, svět 
není černobílý, a já, když něco po-
dělám, tak se k tomu taky postavím 
čelem a omluvím se, pokusím se to 
napravit, co vy? 

Takže se ještě jednou velice 
omlouvám a věřte, že pokud budu 
ještě vedoucím Technických služeb, 
tak se tento průser nebude opakovat. 

Veselý Josef, TS Buštěhrad

A K T UA L I T Y

setKání příBram

Kdo sleduje aktivity Spolku přátel 
Ledra, asi už netrpělivě očekával, co 
se bude na tomto poli dít po skonče-
ní dvou covidových let. I my z Buš-
těhradu, který je též členem spolku, 
jsme se těšili, až nám situace opět 
dovolí se s našimi italskými přáte-
li setkat. To se podařilo 6. června 
tohoto roku, kdy se v Příbrami ko-
nalo setkání s představiteli Valle di 
Ledro při příležitosti koncertu přá-
telství v rámci 53. ročníku Hudeb-
ního festivalu Antonína Dvořáka.

Na podzim minulého roku nás 
všechny zdrtila smutná zpráva 
o úmrtí pana Giuliana Pellegriniho, 
který byl po léta srdcem a duší všech 
společných aktivit. Nyní se snad rý-
suje naděje na to, že v jeho bohu-
libé práci budou pokračovat další. 
Do Příbrami na přátelské setkání 
přijel starosta Ledra Renato Girar-
di s chotí, a dále celý pěvecký sbor 

Coro Castel Penede – Nago z údolí 
Ledra, který později večer vystoupil 
na koncertu přátelství v příbram-
ském kostele sv. Jakuba. Za českou 
stranu se účastnil starosta Příbra-
mi, za Spolek přátel Ledra jeho před-
sedkyně Jaroslava Otipková, většina 
starostů členských obcí (Buštěhrad, 
Chyňava, Doksy, Milín, Nový Knín, 
Příbram, Ptice a Všeň) a další vzác-

ní hosté. Setkání jsem navštívila ta-
ké já s naším panem kronikářem Ja-
roslavem Perglem. Budeme doufat, 
že se brzy dočkáme dalších událostí 
(v přípravě je výstava fotografií a vý-
měnný koncert pěveckého sboru Co-
ro Castel Penede – Nago a pěvecké-
ho sboru z Berouna).

DJ
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Starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková 
při kladení věnce. Foto Martin Homola

Zástupci Sokola Buštěhrad. Foto Martin Homola

Buštěhradský farář Jaroslav Kučera. Foto Martin Homola

Čestnou stráž u hrobu lidických mužů drží také skauti
 z Buštěhradu. Foto Martin Homola

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánKů

Ve dnech 18. 5., 25. 5., 1. 6. 
a 8. 6. 2022 jsme do Buštěhradu při-
vítali 19 nových občánků: 8 holči-

ček a 11 chlapečků. Rodičům srdeč-
ně gratulujeme a našim nejmenším 
přejeme do života samé štěstí, lásku, 

zdraví a radost. 
Jana Zemanová, 

matrikářka

pietní aKce K 80. výročí vyhlazení lidic se účastnili i zástUpci 
BUštěhradU

Mši na základech lidického kostela sloužil Dominik kardinál 
Duka, vpravo obraz Lidické Madony od Zdirada Čecha,
vlevo fotografie popraveného lidického faráře Josefa Štemberky. 
Foto Martin Homola
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Nejlepší čtenář Václav Kettner, foto JP

václav Kettner – nejlepší čtenář roKU 2021 a letošní jUBilant

Paní knihovnice Drahomíra 
Čermáková mě upozornila na sku-
tečnost, že pan Václav Kettner byl 
v loňském roce nejlepším čtenářem 
s počtem 201 vypůjčených knih. 
Pro zajímavost ještě další statistický 
údaj z naší Městské knihovny Buště- 
hrad: za období 1. 1. 2011–31. 12. 
2021 si pan Kettner vypůjčil celkem 
857 knih. Oběma čísly ze statistiky 
předběhl dokonce i paní knihov-
nici, která se také snaží knih pře-
číst hodně, aby je mohla doporučo-
vat „svým“ čtenářům. Když k tomu 
přidáme, že pan Václav v červenci 
letošního roku oslaví devadesátiny, 
tak jsme si s ním domluvili setkání 
s povídáním nejen o knihách, ale 
i o jeho životě nejen v Buštěhradě, 
ale i ve Hřebči, kde se narodil.

Přišel pán, kterému by nikdo  
90 let rozhodně nehádal, a tak se 
hned nabízí moje první otázka:

Jak to děláte, že vypadáte ve svém 
věku tak dobře, pane Kettnere?
Mám svoje osvědčené rehabilitační 
cviky, které pravidelně opakuji kaž-
dé ráno a večer. Také, když počasí 
a zdravotní stav dovolí, tak se rád 
věnuji delším procházkám po oko-
lí. Dříve jsem často došel až do mojí 
rodné Hřebče. Nyní častěji k Lidic-
kému památníku. Pomáhá i pozi-
tivní nálada. V poslední době mám 
největší radost z mých pravnoučat, 
která jsou nejlepším dárkem k mým 
nadcházejícím devadesátinám.

(A pan Václav mi hned v mobi-
lu ukazuje obrázky i videa svých  
pravnoučat, kterým jsou 4 a 6 mě-
síců, třetímu pak 7 let. Navíc jsou 
jeho potěšením i 3 vnoučata a hez-
ky mluví také o svých dvou dětech.)  

Můj nejstarší - sedmiletý pra- 
vnuk už chodí do 1. třídy, miluje vo-
du a potápění, je všestranně spor-
tovně nadaný.

Vím, že bydlíte ve svém rodinném 
domě v Lípové ulici. Kdy jste ze Hřeb-
če přišel do Buštěhradu?
Bylo to přibližně před 50 lety, kdy můj 
prvorozený syn v Buštěhradu začal 
chodit na druhý stupeň základní ško-
ly. První stupeň ZŠ ještě absolvoval 
ve Hřebči. Dům v Buštěhradu jsem 
si upravil za pomoci svých kolegů ze 
zaměstnání.

Kde jste pracoval, když jste byl ješ-
tě zaměstnán?
Začínal jsem na na Koněvu – na blo-
kovně, později jsem pracoval jako je-
řábník, následovala práce na Socho-
rové válcovně, na válcovnách jsem po 

čase byl vedoucím provozu. Při prá-
ci jsem si také na večerní škole dodě-
lal maturitu.

Chápu, že to byla náročná práce 
v těžkých podmínkách Poldovky, če-
mu jste se k odreagování věnoval ve 
volném čase?
Dá se říci, že zase prací… Dokud jsem 
měl čas a sílu, pomáhal jsem se stav-
bou a úpravou domů oběma svým dě-
tem, upravoval a udržoval jsem cha-
lupu se zahradou u České Lípy, kam 
jsme všichni rádi jezdili za přírodou 
a k rodinným setkáním.

Pamatuji si, že jste byl aktivní i v ně-
kterém z buštěhradských spolků…
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Žáci ZŠ Slaný na nádvoří zámku, foto JP

Ano, 20 let jsem „dělal do fotba-
lu“ – byl jsem pokladníkem SK Bu-
štěhrad. Začínal jsem s tím v době, 
kdy fotbal začínal hrát můj syn, mě-
li jsme tak alespoň více společného.

Mimo jiné vzpomínám na to, že 
jsme také žádali tehdejší MNV Buš-
těhrad o peněžní dotaci na naši čin-
nost. Tehdy nám bylo řečeno: „Jestli 
chcete dotaci, natřou nám fotbalis-
té a jejich funkcionáři plot u místní 
mateřské školy!“ Při té brigádě jsme 
se nakonec i společně hodně nasmá-
li a ještě jsme byli rádi, že jsme po-
mohli, kde bylo třeba.

Když se vrátíme do doby vašeho 
dětství ve Hřebči, co se vám vybaví?
Třeba to, že za nás ještě nebylo fot-
balové hřiště tam, kde je dnes. Ne-
daleko nám tedy tatínek jednoho 
z kamarádů hřiště pro naši kopanou 
udělal pomocí tehdejší techniky na 
svém poli. A tak jsme chodili s klu-
kama čutat na pole Martinovských 
nad Hřebčí.

Ani „přehrada“ tehdy ve Hřebči 
nebyla. Když jsme se sešli na koupá-

ní u soukromého rybníka ve Hřeb-
či „u Fechtnerů“, museli jsme každý 
zaplatit jednu korunu.

Rád jsem si chodil s kamarády 
hrát na „Klobouk“ – to je kopec na 
konci Hřebče vpravo od silnice smě-
rem na Makotřasy. Říkalo se mu tak 
pro jeho tvar. Byla tam taková „di-
vočina“, vhodná pro naše dětské hry. 
Ale když mi bylo 10 let, Němci tam 
po vypálení Lidic udělali uzávěru – 
a tak jsme tam pak dlouho nemohli. 
V souvislosti s tím si vybavuji i to, 
jak jsem se o přestávce díval velkým 
oknem ze hřebečské školy směrem 
na Lidice a viděl, jak se tam kouří… 
teprve později jsme se dozvěděli, co 
a jak se stalo v Lidicích v červnu ro-
ku 1942.

Na prázdniny jsem často býval 
u prarodičů v Buštěhradě v Čermá-
kovic statku nad spodním rybníkem. 
S mojí babičkou jsem na zámek cho-
dil pro svou mladší sestřenici, kte-
rá sem tehdy chodila do školky. Můj 
děda tou dobou pracoval v pivovaru. 
Strejda byl kovář a mimo jiné měl na 
starosti i koně ve statku. To všech-

no mě zajímalo a s kamarády jsme 
už tehdy jako malí poprvé ochut-
nali i pivo v pivovarských sklepech.

Rád jsem četl už jako školák. Teh-
dy byly knihy vzácné. Později se daly 
lépe získat, když jsem se stal členem 
Knižního klubu.

Jste v dnešní době, kromě mnoha 
knih, také čtenářem Buštěhradské-
ho zpravodaje?
Je tomu tak. Zpravodaj si čteme 
s manželkou oba rádi. Je pro nás 
zajímavým zdrojem informací o na-
šem městě, které tak za námi při-
jdou až domů.

Velmi Vám děkuji, pane Kettne-
re, za zajímavé povídání i za to, že 
jste se o některé vzpomínky podě-
lil mým prostřednictvím také s na-
šimi čtenáři. Věřím, že v knihovně se  
brzy opět setkáme. K vašim 90. na-
rozeninám vám za nás všechny pře-
ji hodně zdraví, štěstí a spokojenos-
ti, a také ještě mnoho hezkých chvil 
s knižními příběhy.

ZV a Václav Kettner

I N FO K É N KO

jaK jsme prováděli 75 teenagerů BUštěhradem

Jednoho krásného dne nám do 
infocentra dorazil e-mail od paní 
učitelky ze ZŠ Slaný – „ Na Hájích“ 
s žádostí o prohlídku Starého Hra-
du spojenou s přednáškou v Buš-
těhradském muzeu Oty Pavla pro  
75 žáků jejich školy na celé dopo-
ledne. Takové množství žáků pro-
vést naším městem během celého 
dopoledne byla představa utopis-
tická. Nicméně, plny elánu jsme se 
pustily s kolegyněmi z Infocentra 
do příprav spolu s panem kroniká-
řem Perglem a poté i s paní Kašáko-
vou, která měla na starosti přednáš-
ku a prohlídku v muzeu. S Jardou  
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Během prohlídky Starého Hradu, foto N. Exnerová

Perglem jsme si týden předem udělali 
procvičovací procházku naším krás-
ným městem, dořešili jsme logistiku 
a dohodli se na časovém harmonogra-
mu prohlídek muzea. Rozhodlo se, že 
bude pět průvodců na pět skupin dě-
tí: 4 pracovnice IC – já, Helenka, Ve-
runka a Zuzka – a že nám s nimi po-
může i pan kronikář…

Nastal den D: 26. 5. 2022 – kdy 
ráno dorazil dvoupatrový autobus 
a vzhledem k tomu, že byl opravdu 
veliký, tak děti i s učitelkami vypus-
til již na Kladenské. Najednou se valil 
had složený z mladých lidiček s hluč-
ným projevem a proudil od zámecké 
brány směrem k podloubí. Dav dě-
tí mělo na starost šest sympatických 
učitelek, které nijak neznepokojoval 
hluk kolem nich. Rychle a stručně 
jsme si rozebrali příslušnou skupin-

ku dětiček a postup-
ně různými trasami 
se vydali jim předsta-
vit naše město. Pro-
šli jsme Starý Hrad, 
zámecký park, uká-
zali rybník, poté ho-
nem na přednášku 
do muzea a pak vol-
ně pokračovali jinou 
trasou pomalu zpět 
na nádvoří zám-
ku. Schopnost žáků  
7. tříd udržet pozor-
nost při vyprávění 

o naší historii jsem musela masíro-
vat zajímavostmi, jako např. že když 
přespával král Fridrich Falcký v Buš-
těhradě v domě zvaném „Králičov-
na“, tak si stěžoval na zimu a že mu 
pod okny bučely krávy... (historicky 
nepodložená nespokojenost).

Děti byly ve finále skvělé. Moc se 
jim líbilo především u rybníků, na 
molech a poté na hřišti.

Jejich pozornost a historická fakta, 
co si zapamatovali, jsme na konci vy-

zkoušeli pomocí testu, který si může-
te vyzkoušet sami a odpovědi na něj 
budou uveřejněny v příštím čísle BZ. 
Prozradím vám, že děti ho všechny 
zvládly na jedničku.

Testík:
1. Jak dlouho je Buštěhrad trva-
le osídlen? První písemná zmínka 
o Buštěhradu
2. Jaký byl původní název vsi?
3. Po kom nese svůj název?
4. Kdy a kým byla Buštěves povýše-
na na město, jak se jmenovalo a jaké 
výhody z toho plynuly?
5. Který slavný český rod držel hrad 
Buštěhrad po 200 let?
6. Co je Králičovna a proč se jí tak 
říká?
7. Co se stalo s hradem a kdy?
8. Byl hrad někdy dobyt?
9. Čím jsou zbytky hradu v dnešní 
době zajímavé?
10. Kdy a  kdo počal se stavbou 
zámku?
11. K čemu dříve sloužila budova sou-
časné ZUŠ?
12. Co byly původní prostory, kde 
sídlí nyní Infocentrum?
13. Kdy a kde bylo na Kladensku na-
lezeno uhlí?
14. Jak se jmenuje největší soukromá 
železniční společnost za Rakouska-
-Uherska a k čemu sloužila?
15. Co je Buštěhradská halda?

Za Infocentrum Buštěhrad 
HeS

Prohlídka Buštěhradského muzea Oty Pavla s výkladem a pracovními listy, foto JP
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KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  Č E RV E N EC– S R P E N

Něco se chystá! Porouchanou ČT Déčko můžete spravit během prázdnin i v Buštěhradě, 
aneb turistická kešková soutěž pro děti i dospělé.

spravte to to!

Déčko postihla podivná série po-
ruch. Všude chaos, zmatek, panika 
a nikdo neví, co se to děje. 

Kdekdo volá: „Spravte to!“  
Ale cožpak někdo ví, co to to TO je? 
Kdo to všechno dá zase do kupy?   

Pokud tě zajímá, jak se bude si-
tuace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od 
15. 6. sledovat na stránkách Déčka. 

A už 1. 7. budeš moci pomáhat s... 
ale to nemůžeme prozradit :-).

Od začátku prázdnin se dozvíš víc 
i v našem Turistickém informačním 
centru Buštěhrad.

Více informací již brzy na www.spravtetoto.cz

pozvánKa na letní Kino BUštěhrad

Navštívili jste někdy Letní kino 
v Buštěhradu? Pokud ne, přišli jste 
o spoustu zážitků. Sedět či ležet v trá-
vě v zámeckém parku, sledovat fil-
my pod letní oblohou… A když vás 
přepadne hlad nebo jen chuť na něco 
dobrého, můžete si vybrat z nabídky 

pochutin a nápojů místního stánku 
Butzkow. Letní kino Buštěhrad dis-
ponuje pestrou paletou filmů, která 
je určena nejen pro dospělé, vybrané 
filmy a pohádky rády zhlédnou i vaše 
děti. Hrajeme každý čtvrtek večer (za 
příznivého počasí) v červenci a srpnu.

Přijďte a  prožijte nezapome-
nutelnou atmosféru LETNÍHO 
KINA 2022 v zámeckém parku 
Buštěhrad.

Helena Doležalová,
Kulturní výbor

07. 07. 2022 od 21:30
 ▶ LETNÍ KINO I. 
Film: Kdyby radši hořelo 
Zámecký park Buštěhrad 

14. 07. 2022 od 21:30
 ▶ LETNÍ KINO II. 
Film: Promlčeno 

21. 07. 2022 od 21:30
 ▶ LETNÍ KINO III. 
Vyšehrad: Fylm 

28. 07. 2022 od 21:30
 ▶ LETNÍ KINO IV 

Hlasovačka 1. ze tří filmů: 
a) Tři tygři: Jackpot 
b) Láska hory přenáší 
c) Po čem muži touží 2 

04. 08. 2022 od 21:00
 ▶ LETNÍ KINO V 
Film: Známí neznámí 

11. 08. 2022 od 21:00
 ▶ LETNÍ KINO VI 
Film: Mimořádná událost 

18. 08. 2022 od 21:00
 ▶ LETNÍ KINO VII 

Hlasovačka 2. ze tří filmů: 
a) Hádkovi 
b) Střídačka 
c) Pánský klub 

25. 08. 2022 od 20:30
 ▶ LETNÍ KINO VIII 
Dětský film: Tajemství staré 
bambitky 2 

27. 08. 2022 od 13:00–18:00
 ▶ Odpoledne s IZS 
Areál farmářských trhů 
v Buštěhradě 
Hasiči Buštěhrad 
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Výlet se vydařil, Sněžku jsme vyfotili, foto L. Radová

Obří židle v Obřím dole, foto L. Radová

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A

prvňáčKové na šKole v přírodě

V květnu jsme se vy-
dali se dvěma třídami 
prvňáků na školu v pří-
rodě objevovat krásy 
Krkonoš. Uby tova-
li jsme se v příjemném 
hotelu Atlas a penzio-
nu Domeček nedaleko 
Pece pod Sněžkou. 

Hned první den jsme 
se vydali na dlouhou 
procházku po okolí. Po 
cestě jsme se rozdělili na 
týmy, hráli si a soutěži-
li mezi sebou. Nakonec 
jsme došli až k Obří žid-
li ukryté v Obřím dole. Další dny 
jsme navštívili mnoho zajímavých 
míst. Velkým dobrodružstvím by-
la Stezka korunami stromů. Neje-
nom že jsme vyšplhali až na její 
vrchol a užívali si krásný výhled, 
dokonce se děti i paní učitelky od-
vážily projít po síťovém chodníč-
ku a dalších překážkách vysoko 
nad zemí. Ve středu jsme pěšky 
vyrazili do vysokých kopců pro 
pořádnou odměnu – domácí pizzu 
a zmrzlinu. Na oplátku nás po ces-
tě zpět chytil veliký liják, a tak jsme 
se běželi rychle schovat, usušit a za-

hřát. Alespoň jsme si trochu odpo-
činuli. Večer jsme si ještě stihli za-
hrát různé hry, které procvičily tělo  
i mysl. Poslední den jsme se rozhod-

li pokořit Sněžku. Bohu-
žel nám počasí nepřálo 
a  lanovka nás vyvezla 
jen na Růžovou horu. 
I  tak jsme si poradili. 
Vydali jsme se na pro-
cházku po Růžohorkách 
a došli jsme k velkému 
hřišti Pecka. Tam jsme 
si užili spoustu zábavy. 
Vyšplhali jsme do čapí-
ho hnízda, strčili hlavu 
do tlamy rysovi a pro-
běhli se tělem hada. Ce-
lou školu v přírodě jsme 
završili večerním hledá-

ním pokladu, které bylo náročné, 
ale všechny skupiny to zvládly na 
výbornou. V pátek už nás čekalo 
jen vyhlášení, rozdání diplomů, 
odměn a samozřejmě cesta domů. 

Výlet jsme si všichni moc užili. 
Domů jsme jeli s plnými bříšky, 
novými kamarády a velkou záso-
bou skvělých zážitků, které jsme 
pečlivě zapisovali do deníků, aby-
chom o nich doma mohli vyprávět.

Za 1.A a 1.C třídní učitelka  
Lucie Radová

pasování čtenářů 
Pro někoho obyčejný den, ale pro 

prvňáčky to byl velmi významný den. 
Nácvik vystoupení v podobě tance, 
zpěvu a přednesu básní nás prová-
zel několik měsíců. Ve středu ráno 
nás čekala na MÚ Buštěhrad gene-
rální zkouška, která byla napínavá pro 
všechny. Nejen napínavá, ale i příjem-
ná. Na chodbě nás čekala výstava dětí 
ze ZUŠ Buštěhrad, která byla naučná. 
Zkoušky dopadly na pohodu, jak ří-
kají děti, ale ještě bylo před námi od-
polední vystoupení před rodiči, praro-

diči a kamarády. Každá třída šla v jiný 
čas a měla jiné vystoupení. 1.A na-
stoupila trochu tanečně s mazurkou 
a písní Proč, proč, proč, 1.B zatančila 
F. Mravence a 1.C zazpívala písničky 
Na tom pražským mostě a Vozilo se 
na jaře. Při pasování si každý žák vy-
losoval jedno slovo, které měl přečíst 
před rytířem, jenž prvňáčky pasoval 
na čtenáře. Odměnou jim byla kniha 
s čestným uznáním. Akce byla velmi 
zdařilá a měla příjemné ohlasy. Dě-
kujeme MÚ za půjčené prostory, pa-

ní knihovnici za předání knih a panu 
rytíři za udělení řádu. 

Za 1. třídy M. Ludvíková

Martin Kosa pasuje nové čtenáře,  
foto M. Havlíčková
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Vpředu leží brankář týmu Miroslav Veselý. V řadě nad ním klečí zleva: Antonín Poloček, Tomáš Peroutka, Daniel Mahdouani, Marek Popovský. 
Zleva stojí: trenér týmu Václav Barták, kapitán Martin Šumný, nejlepší střelec Tadeáš Kantor, Jakub Hodulák, Vojtěch Berec, David Beran, 

Martin Dobrý, Jan Kaiml, Matěj Fitala, foto B. Kučera

1.B a 2.B v Majalandu, foto M. Maršnerová

záBavný svět ve světě majalandU

V úterý 7. června 2022 jsme si uži-
li velice pěkný školní výlet v zábav-
ném parku Majaland. Je to pohád-
kové místo, kde se skvěle vydováděla 
celá naše třída 1.B a 2.B. V jedineč-
ném světě Včelky Máji na nás čeka-
ly super atrakce: balónkové jezero, 
létající žáby, horská dráha, lezec-
ký strom, autodrom a hřiště včelky 
Máji apod. Kdo se na to cítil, zvlá-
dl všechny atrakce i několikrát. Ce-
lé dopoledne se moc vydařilo a už 
se těšíme na další návštěvu… třeba 
tentokrát s rodiči. 

Za třídu 1.B a 2.B Maršnerová, 
Bubeníková, Tučková

FlorBalisté naší záKladní šKoly vyBojovali opět stříBro

Po dlouhém covidovém čekání, 
kdy byla kladenská Školní florba-
lová liga nuceně přerušena, se žáci 
3.–7. tříd opět dočkali. S podtitulem 
„Restart“ se rozběhl nový ročník. Byl 
na počet škol o polovinu chudší, než 

jsme byli zvyklí z předchozích let, 
ovšem na kvalitě to rozhodně ne-
bylo znát. Postpandemický ročník 
byl jiný než ty předchozí. Jako by 
na hráčích i trenérech byla cítit vět-
ší vděčnost, pokora a nadhled. Na 

všech bylo vidět, jak si užívají, že 
mají znovu příležitost hrát svůj ob-
líbený sport a utkat se s jinými ško-
lami před diváckou kulisou. 

Letošního ročníku se kromě naší 
školy účastnili obhájci zlata Noso-
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rožci (ZŠ Norská Kladno), Vlci (ZŠ 
Vodárenská Kladno – 8. ZŠ) a Žra-
loci (ZŠ Ukrajinská Kladno). Po zá-
kladní části byli v čele Nosorožci, za 
nimi naši borci, dále Vlci a Žraloci. 
23. dubna se v kladenské hale BIOS 
konalo play off, kde se rozhodovalo 
o konečném pořadí. Přestože nám 
chyběly tradiční opory, Daniel Čáp 
a Adam Chalachan z důvodu kolize 
s fotbalem, byli jsme považováni za 
černého koně turnaje. První utkání 
se Žraloky ovšem nezačalo vůbec 
šťastně. Rychle jsme prohrávali o 2 
góly a bylo těžké se s tím psychic-
ky popasovat. Zkušenosti z mno-
ha předchozích utkání nám naštěstí 
pomohly zápas otočit a nakonec ho 
vyhrát poměrem 7:3. Klíčové utká-
ní s Vlky následovalo záhy. Nervo-
zita byla velká, protože celý tým vní-
mal, že by třetí místo bylo vzhledem 

k odehrané sezóně neúspěchem. Po 
mnohem koncentrovanějším a usi-
lovném výkonu jsme nedali příleži-
tost spekulacím a vyhráli jsme bez-
pečně 6:3. K vysněnému zlatu nás 
dělil už pouze jeden krok. Ovšem 
krok nejtěžší, porazit Nosorožce, ně-
kolikanásobné šampióny, kteří měli 
i letos soupisku plnou hráčů, kteří se 
tomuto sportu věnují závodně v Ka-
nonýrech Kladno. Finále pro nás 
nezačalo vůbec šťastně a již v prv-
ní minutě soupeř vstřelil rychlý gól. 
Kvalita Nosorožců byla znát, ale na-
ši kluci makali a dělali vše pro to, 
aby uspěli. Těsně před koncem byl 
stav nerozhodný 2:2. Mirek Veselý 
v brance držel naše naděje úžasný-
mi zákroky. Rozhodující moment 
přišel až v poslední minutě regulér-
ní hrací doby, kdy se šikovně a s ur-
čitou dávkou štěstí prosadil útočník 

Nosorožců zpoza naší branky. Velice 
emotivní byla další prohra ve finá-
le, o to více, že byla takto těsná. Naši 
Tygři bojovali, jak náš název předur-
čuje, a se vztyčenou hlavou převzali 
i letos stříbrné medaile. 

Rád bych touto cestou poděkoval 
všem klukům a holkám, kteří se le-
tošního ročníku zúčastnili. Dobro-
volně celý rok vstávali o hodinu dří-
ve, aby už v 7.00 byli v tělocvičně na 
tréninku. Jednou měsíčně věnovali 
jedno víkendové dopoledne turna-
jům. Pokud se říká, že dnešní dě-
ti nemají ke sportu vztah, pak tato 
parta to svým úsilím a vůlí rozhod-
ně vyvrací. Stejné poděkování pat-
ří rodičům za podporu, bez které 
bychom hrát ani trénovat nemohli. 

Václav Barták – hrdý trenér  
týmu buštěhradských Tygrů

Komentovaná prohlídKa BUštěhradU

Ve středu 22. 6. jsme se vydali do In-
focentra, kde na nás čekaly milé prů-
vodkyně Helča a Zuzka. Rozdaly nám 
mapku Buštěhradu a rozdělili jsme se 
do dvou skupinek. Paní průvodky-
ně nás provedly historickým středem 
města. Viděli jsme zámek, kostel, bu-
dovu ZUŠ – bývalá správa panství, sta-
rý hrad, pivovar, Králičí dům, pranýř 
a jiné zajímavosti. 

Potom nás pozvali na šťávu do In-
focentra a po rozloučení jsme zůstali 
v zámecké zahradě. 

Když se nás Renča ve třídě ptala, co 
nás nejvíce zaujalo, tak toho bylo do-
cela hodně. To že Králičímu domu se 
tak říká, protože v něm přespal král, 
že máme dochovanou část pranýře, že 
Buštěhradem vedou podzemní chod-
by, že buštěhradské pivo prý nebylo 
dobré a vařilo se tu ještě kolem roku 
1960, dozvěděli jsme se, kde byly stříl-
ny na obranu hradu a další.

Děkujeme! 
Žáci 5.B

Žáci na nádvoří zámku před Infocentrem, foto Marianna Hauserová
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jaK žáci 7. a 8. třídy vařili a stolovali 
Dne 10. 5. 2022 žáci ZŠ Oty Pav-

la z předmětu vaření pod dohle-
dem učitelky paní Martiny Svo-
bodové připravili pro vedení školy 
oběd. Menu se skládalo z polévky 
a hlavního chodu (vepřového stea-
ku se šťouchanými brambory). Byl 
podáván i dezert, a  to palačinky 
s Nutellou a  jahodami. Všechno 
bylo hezky naservírováno, vaře-
ní a stolování zvládli žáci na jed-
ničku, a to během dvou vyučova-
cích hodin.

 
Mgr. Milomirka Draškovičová

 BUenos días! aneB jaK jsem potKala španělštinU 
Je opravdu hodně dětí na Základ-

ní škole Oty Pavla, které mne v letoš-
ním školním roce zdraví na chodbě 
zvučným ¡HOLA! Je to lehce nakaž-
livé, takže se stane, že to vyhrkne 
i někdo, kdo to slyšel od kamaráda, 
ale vlastně neví, co a proč…

Bylo mi šestnáct, když jsem zača-
la randit se španělštinou. Jinak bych 
to nenazývala, myslím, že zvláštní 
ambice v tom nebyly, jen vzrůstají-
cí pocit, že by bylo fajn naučit se ně-
co víc, než umějí ostatní spolužáci. 
V dnešní době, kdy se začíná s ci-
zím jazykem leckdy již před přícho-
dem na svět a ve školce už zvládáte 
haf a mňau v angličtině, to zní jako 
promarněných 16 let života.

Na vysokou školu jsem se hlási-
la jako velmi slušná němčinářka, 
nicméně na španělštinu byl výraz-
ně menší nápor. S učebnicí Španěl-
ština pro samouky pod paží jsem 
vstoupila do třídy „dětí“, které ze 
španělštiny maturovaly… a po pě-
ti letech jsem z ní vyšla s předsta-
vou, že jsme v Evropské unii, a tu-
díž na mne všude čekají s otevřenou 
náručí. Naivita mě přešla záhy. Po 

šestnácti letech praktického použí-
vání mateřštiny Dona Quijota jsem 
s méně růžovými brýlemi nabíd-
la na buštěhradské základní škole 
kroužek španělštiny. Zájem proje-
vilo 50 dětí. 

Střih. 
Je červen. Kroužek v  tom-
to školním roce oficiálně skon-
čil, dovolím si tedy rekapitulaci: 

1) V pololetí „odpadli“ všichni ti, 
kteří čekali, že to bude větší zábava 
a půjde to snáze. A pak také ti, jejichž 
kamarád se odhlásil. A nakonec i ti, 
kteří měli ve středu odpoledne výraz-
ně lepší program než sedět ve škole. 

2) Kdo čekal, že bude po 2 měsí-
cích mluvit, byl zklamán. Nemlu-
ví ani ti, kteří dnes po 8 měsících 
zdárně ukončili všech 32 lekcí. 

3)  Člověk zůstane naivní, i když už 
mu není čtyřiadvacet – myslet si, 
že se dá učit zároveň čerstvě dru-
hostupňový šesťák a téměř středo-
školsky-dospělý deváťák, se jinak 
než naivitou nazvat nedá. Klobouk 

dolů před všemi dětmi, které tento 
mišmaš neodradil, dotáhly to v ta-
kové nesourodé skupince až do kon-
ce a kupodivu chtějí v říjnu nášup. 

4) I když odborníci tvrdí něco jiné-
ho, stále jsem přesvědčená, že po-
chopení jazyka chce svůj čas. Nej-
mladší děti byly skvělé, šikovné, ale 
také rozběhané; druhostupňoví žáci 
se málokdy učili a pokud jim něco 
utkví, bude to především díky lepší 
paměti a větší zralosti; bezkonku-
renčně nejvíce informací vstřeba-
la skupina čtvrťáků a páťáků, kte-
ří chodili domů a vtahovali rodinu 
do světa nových slovíček. 

Španělština je jazyk, který má ob-
rovský benefit atraktivních reálií. Je 
opravdu těžké ji někomu znechu-
tit a je velmi snadné pro španělšti-
nu kohokoli nadchnout. Není nijak 
zvlášť složité se ji učit a je opravdu 
oříšek umět ji naučit. Pevně dou-
fám, že jsem nikoho neodradila, 
a pokud ano, tak že si třeba jednou 
se španělštinou domluví rande sám. 
¡Vale la pena!

Mgr. Ivana Müllerová

Žáci ZŠ při vaření a stolování, foto M. Draškovičová

!
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Dětský řetěz z Buštěhradu do Lidic, foto V. Jaňura

Památník zahynulým lidickým dětem v ZŠ 
Buštěhrad, foto V. Jaňura

BUštěhradsKá šKola je od 9. 6. spojená s lidicemi pevným řetězem 
Pan Jiří Pitín, lidické dítě, převzal 

od žákyně první třídy starou aktov-
ku se vzkazy od všech dětí naší ško-
ly před sochou připomínající dětské 
oběti po lidické tragédii. Na kopečku 
v pozadí se větrem samovolně otáčí 
více než 500 papírových větrníčků. 
Aby tyto silné momenty byly zcela 
pochopeny, musíme se vrátit v čase 
a popsat okolnosti a události, které 
všemu předcházely.

Když za námi do školy v březnu 
přišla paní starostka Lidic s panem 
místostarostou a panem Horešov-
ským, dalším lidickým dítětem, že 
se blíží 80. výročí vypálení Lidic, 
a zda bychom nechtěli vymyslet ně-
jakou akci, naskakovaly okamžitě 
myšlenky na projektový den, be-
sedy apod. Protože je v našich řa-
dách ale mnoho kreativním kolegyň 
a kolegů, zrodil se nápad, který nás 
všechny ihned oslovil. Přípravy ne-
byly jednoduché, ale výsledek stál 
rozhodně za to. V naší škole je mo-
mentálně 550 žáků, když se zapojí 
ještě nejstarší děti školky, můžeme 
vytvořit živý řetěz až do památní-
ku v Lidicích. Nápad se dále rozvíjel 

a výsledkem byla úžasná akce, kdy 
celá škola psala vzkazy a dopisy, vy-
ráběla papírové větrníčky a pláno-
vala, kdo kde bude kdy přesně stát. 

Je 9. 6. 2022 9:00 a paní zástup-
kyně Vinklová vypouští od naší 
školy starou školní aktovku plnou 
dětských dopisů a vzkazů. Taška je 
předávána z ruky do ruky, nejprve 
nejstarší žáci, pak mladší a nako-
nec nejmladší. Kdo splnil svůj úkol, 
předal spolužákovi, obkreslil si kří-

dou na zem své stopy a postupně 
se přesouvá směrem k památníku. 
Tam už čeká s panem ředitelem Jiří 
Pitín, jeden z mála přeživších lidic-
kých dětí. Jeho životní energie a op-
timismus jsou neuvěřitelné a inspi-
rující. Po krátkém čekání přebírá 
od holčičky z 1.A poselství ze školy 
a dál šíří svou dobrou náladu. Mezi-
tím přicházejí postupně všichni žá-
ci z řetězu a zapichují své větrníčky 
do země. Jsou bílé, symbolizují mír 
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Aktovka dorazila do Lidic!, foto V. Jaňura Větrníčky na pietním území, foto V. Jaňura

a dětskou nevinnost a hravost a ne-
sou své jedinečné poselství. Pan 
Pitín si vybral větrník s nápisy Lás-
ka, Mír, Radost. Po celou dobu ho 

nosil u sebe a hrdě všem vysvětlo-
val, jak jsou pro něj tato slova dů-
ležitá. Když se všichni sešli u po-
mníku dětí, bere si mikrofon pan 
Eduard Stehlík (ředitel Památníku 
Lidice) a následně pan Pitín, aby 
všem řekli pár slov. Jejich proslovy 
našim školákům byly velice půso-
bivé, emotivní a smutné zároveň. 
V očích pedagogů se objevují sl-
zy, protože představa, že by se nás 
tato tragédie měla také týkat, byla 
až děsivá. Potom, co se třídy rozu-
tekly, aby si prohlídly pietní místo, 
sedl si ještě na moment pan Pitín 
na lavičku pod strom a četl nahlas 
obsah své nové aktovky. 550 větr-
níků i sochy dětí byly jen tichými 
posluchači opodál.

Odpoledne se ve škole konal ješ-
tě kulturní a sportovní program, 
který na celou dopolední událost 
volně navazoval. Děti z lidické ško-
ly a žáci ze školy a družiny při ZŠ 

Oty Pavla zpívali lidové 
písně, tančili a sporto-
vali. V přátelském fot-
balovém utkání změřili 
síly chlapci z Buštěhra-
du a z Lidic. Svou ná-
vštěvou nás poctila pa-
ní starostka Buštěhradu 
Daniela Javorčeková, 
starostka obce Lidi-
ce Veronika Kellerová, 
dále pan místostaros-
ta Lidic Tomáš Skála, 
dcera sochařky Marie 
Uchytilové – paní Klá-
nová a lidické děti pan 
Horešovský a pan Pitín. 
Ti se po skončení pro-
gramu krátce odebra-
li k pamětní desce ve 
staré budově ZŠ a pi-
etním aktem uctili pa-
mátku lidických žáků 
školy z osudného dne 
před 80 lety.

Dovolte, abych touto cestou po-
děkoval kolegyním a kolegům, kte-
ří se na této výjimečné události 
podíleli. Příprava byla náročná 
a výsledek měl obrovský úspěch, 
což zaznamenala i tuzemská a za-
hraniční média. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla 
Buštěhrad

Václav Barták,  
ředitel ZŠ Buštěhrad

Jiří Pitín před Pomníkem lidických dětí, foto V. Jaňura Projekt Lidice v ZŠ Buštěhrad, foto V. Jaňura
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Obyvatele DPS psí návštěvníci potěšili, foto K. Míšková

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

speKUlace o hasičích

Na začátku června se odehrál 
tragický požár v Alzheimer cen- 
tru v Roztokách. V době, kdy všich-
ni v šoku hleděli na zprávy referují-
cí o neštěstí, jedna aktivní občanka 
uveřejnila na sociálních sítích skan-
dální příspěvek o tom, že buštěhrad-
ští hasiči nebyli k zásahu přivoláni, 
protože jsou neschopní, nemají dý-
chací techniku a její obsluhu, apod. 
Zaštiťovala se jakousi komunikací 
z místa zásahu, což je ale něco, k če-
muž se běžný občan těžko dostane, 
a členové jednotek musejí dodržovat 
zásadu mlčenlivosti. Již jsme to ko-
mentovali na sociálních sítích, od-
kud autorka příspěvek druhý den bez 
omluvy smazala. Věc si ale zaslouží 

alespoň krátkou zmínku i v BZ. Pří-
spěvek uveřejněný na sociálních sí-
tích uvedl čtenáře v omyl. Jednotka 
Buštěhrad disponuje dýchací tech-
nikou a členové jednotky jsou vy-
školeni k tomu ji používat. Toto vše 
je zaneseno v systémech a technici 
operačního střediska, kteří vysílají 
jednotky k zásahům, tuto informaci 
mají. Rozhodování o vysílání jedno-
tek k zásahům by pak především by-
lo dobré nechat na operačním stře-
disku, Roztoky jsou již jiný hasební 
obvod a k podobnému zásahu se vy-
sílají jednotky dle daného poplacho-
vého plánu, a pokud jsou přivolány 
i jednotky nad rámec tohoto popla-
chového plánu, je to vždy na roz-

hodnutí velitele zásahu a využívány 
jsou pak především jednotky kate-
gorie JPO III., které jsou v dojezdo-
vém dosahu. Naše jednotka existuje 
sotva dva roky, a aby byla vysílána 
i mimo svůj katastr, kterým je Buště-
hrad, potřebuje více zkušeností, lep-
ší vybavení a hlavně musí být zařa-
zena v poplachovém plánu pro dané 
obce v bližším či vzdálenějším oko-
lí. Pikantní je, že tatáž občanka, kte-
rá naší jednotce vyčítá neschopnost, 
zároveň často kritizuje investice do 
vybavení jednotky jakožto zbytečné 
plýtvání finančními prostředky. Ne-
zbývá než jí přát, aby pomoc našich 
hasičů nikdy nepotřebovala.

DJ + Tomáš Hofman

canisterapie v dps BUštěhrad 
V našem Domově s pečovatelskou 

službou máme, jako součást aktivizač-
ního programu pro naše klienty, zave-
denou canisterapii neboli terapii, která 
využívá pozitivního působení psa na 
zdraví člověka. Od podzimu loňského 
roku nás začal pravidelně navštěvovat 
canisterapeutický tým z Kladna. Vět-
šinou jednou měsíčně k nám zavítají 
dva až tři pejskové se svými průvodci 
a potěší svoji návštěvou naše klienty. 

Předvádějí nám, jak probíhá výcvik 
psů, a ukazují základní cviky posluš-
nosti, dále co umějí speciálního, jako 
například podávání packy, odložení, 
odvolání od nežádoucí činnosti nebo 
zklidnění psa při ležení na boku. Nej-
více úspěchu sklízejí pejsci za posluš-
nost při odolávání nabídce pamlsků, 
když zazní povel „nesmíš“.

Klienti si sami mohou vyzkoušet 
dávání povelů „pac“ i „sedni“ a od-

měňování pamlsky. Nechybí hlaze-
ní, česání a hry s vestou s barevnými 
kapsami a kolíčky, při kterých si kli-
enti procvičí jemnou motoriku. 

S  pejsky vždy strávíme příjem-
nou hodinku a je krásné vidět roz-
zářené oči a úsměvy našich klientů 
i personálu.

Klára Míšková
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Vítězové dětské rybářské soutěže, foto L. Keller

ryBářsKý dětsKý den 2021 
Ano, ano, už je to tak. Rok se 

s rokem sešel a buštěhradští rybá-
ři opět zorganizovali na dolním 
rybníku tradiční dětské rybářské 
závody, které se konaly v sobotu  
4. 6. 2022. Soutěžilo se v kategori-
ích „nejdelší ryba“ a „celková dél-
ka“. V kategorii nejdelší ryba se vy-
hodnocuje ryba, která je nejdelší, 
a v kategorii „celková délka“ se vy-
hodnocuje součet délek všech ulo-
vených ryb.

Bezvětří a obloha doslova posetá 
krásnými bochánky stratokumulů 

vytvořily příjemné počasí s teplotou 
lehce nad 20 °C. Když k tomu při-
počteme roztopenou udírnu, odkud 
voněly špekáčky, byly vytvořeny 
ideální podmínky pro rybaření. To 
se projevilo doslova rekordní účas-
tí soutěžících, jejichž počet přesáhl 
magické číslo 50. 

Přivítání a krátkou instruktáž 
soutěžících provedl generální ře-
ditel závodu Roman Dědič. V 8:00 
se závodníci rozběhli na svá stano-
viště a vzápětí bylo slyšet svištění 
vlasců s háčky a nástrahami. Sa-
mozřejmě že rybářské závody ne-
mají dynamiku hokejového zápasu, 
a tak podrobný popis nemá smysl. 
O tom, že okolo rybníka bylo živo, 
svědčí rozhodčí, kteří byli doslova 
na roztrhání a mnohdy se i zadý-
chali. Přestože se jednalo o závo-
dy, u rybníka vládla pohoda, klid 
a všichni zúčastnění si užívali krás-
ného sobotního dopoledne.

V  11:00 byl vyhlášený konec, 
mladí rybáři odevzdali úlovkové 
lístky v logistickém centru a s na-
pětím očekávali výsledky. Krátce 
před polednem začalo slavnostní 
vyhlášení výsledků. Každý závod-
ník dostal diplom, byl vyfotogra-
fován, dostal balíček se sladkostmi 

a následně si mohl vybrat cenu. Ce-
ny byly (díky sponzorům) hodnot-
né. Pro disciplínu „celková délka“ 
byly ceny uložené na několik metrů 
dlouhém stole, na kterém si účast-
níci podle pořadí ceny vybírali dle 
vlastního uvážení – pruty, navijá-
ky, podběráky, atd. Protože cen by-
lo mnohem více než závodníků, po 
skončení vyhlášení vítězů si závod-
níci rozebrali vše, co zbylo.

Kdo zvítězil? V disciplíně „nej-
delší ryba“ zvítězil Filip Sýkora, kte-
rý ulovil kapra o délce 51 cm a od-
nesl si láhev dětského šumivého 
vína. Vítězem v disciplíně „celko-
vá délka“ se stal Kryštof Knor, jehož 
úlovky měly celkovou délku 294 cm. 
Pravděpodobně se jedná o rekord. 
Filipovi a Kryštofovi blahopřejeme.

Co napsat na závěr? Příští rok 
se akce bude opakovat. Kdo může 
přijít? Kdokoliv. Kdo nemá rybář-
ské náčiní, bude mu půjčeno. Kdo 
rybařit neumí, tomu organizáto-
ři poradí. 

Zvláštní poděkování patří naší 
kolegyni rybářce Lence Kozlero-
vé, která se ujala nevděčné funkce 
„vedoucí logistického centra“, kte-
rou zvládla na jedničku. 

Ladislav Keller
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Atmosféra na kouzelném dětském dni, 
foto JP

Atmosféra na kouzelném dětském dni, foto JP

Atmosféra na kouzelném dětském dni,
 foto P. Kubíková

Atmosféra na kouzelném dětském dni
 foto P. Kubíková

KoUzelný dětsKý den v BUštěhradU

Začátek června patří již 
tradičně oslavám našich 
nejmenších – dětí – a pro-
to byl právě pro ně v sobo-
tu 4. června připraven bo-
hatý program. Dopoledne 
mohly děti nalézt zábavu 
u rybníka společně s na-
šimi rybáři a o odpolední 
část programu se postara-
lo Rodinné centrum Buště- 
hradský pelíšek, které si pro 
ně ve spolupráci s ostatními 
spolky a organizacemi při-
pravilo Kouzelnou stezku v zámeckém 
parku a na zámeckém nádvoří. Na ná-
vštěvníky zde čekalo celkem 9 stano-
višť, na kterých děti mohly potkat růz-
né kouzelné bytosti. Celé odpoledne 

bylo navíc doprovázeno příjemným 
hudebním programem, o který se po-
starala naše ZUŠ a její hosté.

A co všechno musely příchozí děti 

splnit, aby si mohly na konci odnést 
zaslouženou odměnu? Hned prvním 
úkolem bylo vyrobení vlastní kouzel-
nické hůlky posypané kouzelným pra-
chem. Po vyzkoušení, že hůlka sku-
tečně funguje, dostal každý soutěžící 
svoji hrací kartu, do které následně 
sbíral razítka za splněné úkoly. Děti 
musely při absolvování kouzelné stez-
ky prokázat různé dovednosti – prole-
tět se na koštěti, trefit se koulí do tla-
my draka, vyčarovat si svůj vlastní gól, 
prolézt pavučinou, rozpoznat doved-
nosti různých bytostí, ochutnat připra-
vené kouzelné lektvary apod. Proto-
že spousta dětí vyslyšela naši výzvu, 
promenádovaly se zámeckým parkem 
nejenom dospělé, ale i dětské kouzel-
né bytosti. Pokud jste tedy v sobotu 
4. června narazili na několik malých 

kouzelníků, čarodě-
jek (ale třeba i rytířů 
nebo princezen Elsa), 
nebojte se, neklamal 
vás zrak :)

A protože i poča-
sí nám bylo navzdory 
předpovědi nakonec 
nakloněno, využilo 
možnosti vyzkoušet 
si své kouzelnické do-
vednosti přibližně 270 
dětí, které si na startu 
vyzvedly hrací kartič-
ku. Za tuto velkou ná-
vštěvnost jsme oprav-

du velmi rádi, větším 
závazkem je však pro 
nás pozitivní zpětná 
vazba, které se nám do-
stalo, a zejména spoko-
jené děti, jež odcházely 
domů se zaslouženou 
odměnou. Doufejme, 
že i rodičům se připra-
vený program líbil a že 
po požití kouzelného 
lektvaru se jim doma 
v neděli ráno neprobu-
dily v postýlkách koč-

ky, žáby nebo dokonce draci, ale hod-
né a usměvavé děti.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem, kteří svou aktivní účastí a po-
mocí přispěli k tomu, že si děti moh-

ly svůj svátek dosyta užít – Sokol Buš-
těhrad, SK Buštěhrad, Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Buštěhrad, paní 
Zdeňka Doležalová z místní pobočky 
ČČK, město Buštěhrad, ZUŠ Buště- 
hrad, Kulturní spolek Butzkow, tech-
nické služby. Mé osobní poděkování 
patří mým pelíškovským kolegyním, 
které ve svém volném čase vše neú-
navně připravovaly, aby mohl dětský 
den proběhnout dle našich představ.

Zuzana Jonášová, RC Pelíšek
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Návštěva skupiny v expozici dětské výstavy v Lidické galerii,
 foto J. Leová

Někteří závodí, jiní se vezou, foto JP

Dětský den v Parapetu, foto J. Leová

terapie Uměním

S  blížícím se koncem školní-
ho roku se nám podařilo uskuteč-
nit v květnu a červnu ještě několik 
akcí pro děti z rodin ukrajinských 
uprchlíků.

Určitá forma uměleckého projevu 
je dobrým prostředkem k ulehčení 
zkoušené duši a může být způsobem 
k vyjádření pocitů a k určitému uvol-
nění. Akci na buštěhradském zámku 
bychom mohli nazvat ,,Když umě-
ní léčí“. Děti si zkusily arteterapii 
pod vedením výtvarnice, sochařky 
a skvělé pedagožky Oxany Herode-
sové. Maminky a babičky mohly za-
se využít čas k sezení s terapeutkou 
Taťánou Jančuk. Oxana si děti oka-
mžitě získala a čas strávený s ní si 
moc užily, a proto jsme se také roz-
hodli akci zopakovat.

Ovšem ještě předtím jsme si s dět-

mi užili netradiční hodinu českého 
jazyka v Café Parapet v den svátku 
všech dětí. Pro děti byl připravený 
speciální program s balónky a dob-
rotami. O malé hosty bylo skvěle po-
staráno a za to patří díky majitelce 
Gabriele Krátké. Maminkám jsme 
pro změnu umožnili mít neobvykle 
klidnou lekci českého jazyka.

Naše druhé setkání se uskuteč-
nilo v druhé polovině června a ro-
diny jsme tentokrát pozvali do Li-
dic. Krásné počasí umožnilo tvoření 
venku, což byla vítaná změna jak 
pro děti, tak pro dospělé. Vzhledem 
k tomu, že se ve stejnou dobu koná 
v Lidické galerii Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice, děti mě-
ly možnost po terapii navštívit tuto 
krásnou expozici. Na návštěvu se pa-
třičně připravily a vyrazily na ni ob-

lečeni do svých vlastních malých vý-
tvarných děl, která si namalovaly na 
trička. Tímto patří díky Lidické gale-
rii, že dětem tento zážitek umožnila.

V neposlední řadě děkujeme ve-
dení MC Lidičky Daně Richter a Sta-
nislavě Koščové za poskytnutí zá-
zemí po celou dobu setkání a také 
umožnění oslavy narozenin jedné 
z holčiček, která byla završením to-
hoto hezkého dne. Úplnou tečkou na 
závěr pak byla návštěva jedné z ani-
mátorek pražské agentury Voyage-
praguekids v kostýmu oblíbené dět-
ské postavičky. 

Věříme, že si všichni zúčastně-
ní akce užili a úsměvy na dětských 
tvářích byly pro nás dostatečnou 
odměnou.

Jana Leová za Tým Pampelišky

BUštěhrad na vodě po desáté!
Slunečný sobotní den + akce spol-

ku Buštěhradské fórum pod vede-
ním neúnavného Jirky Janouškovce 
přilákaly k buštěhradským rybní-
kům už po desáté milovníky vod-
ních sportů. „Buštěhrad na vodě“ 
je určen především dětem a jejich 
rodičům. Mohou si zde zasoutěžit 
ve třech disciplínách. Nejrychlejší 
posádka, nejšikovnější posádka při 
slalomu a slalom pro děti. To vše 
na kánoích. Ať už závodně na čas,  



2 3Č E R V E N E C– S R P E N  2 0 2 2

Z P R ÁV Y  Z E  S O KO L A

U registrace byla tlačenice, foto JP

nebo se jen tak 
projet na obou 
rybnících.

Soutěžíc ích 
posádek lodí bylo 
letos přes třicet. 
Dokonce míst-
ní obětavci (Ží-
ťa, Jarin, Stovák 
a další) vyrobili, 
donesli a násled-
ně hodiny vozili po rybníce zájemce 
na „covidovém voru“. Vyrobili ho ze 
zhruba stovky plastových kanystrů 
od covidové dezinfekce.

Většina soutěžících posádek se vy-
střídala na stupních vítězů, kde jim 
hlavní organizátor předal hodnot-
né ceny. Bez drobných odměn ne-
odešly žádné ze zúčastněných dětí. 
Nejen o zdraví, ale i o zápisy soutě-
žících se také už po desáté obětavě 

starala Zděna Doležalová.
Oceněni však byli všichni zúčast-

nění. Organizátoři tím, že mohli 
udělat radost všem příchozím, sou-
těžící přídělem adrenalinu, krásným 
počasím (to má Buštěhradské fórum 
ostatně vždycky), dobrou náladou 
v příjemné společnosti a pozváním 
k účasti v příštím roce. Věříme, že 
bude stejně fajn. 

JP

Rybník v akci, foto JP

Lidský pohon voru, foto JP

Stupně vítězů, foto JP

ligová drUžstva mládeže šachového oddílU soKol BUštěhrad v sezóně 
2021/22 

Šachisté ze Sokola Buštěhrad se 
pravidelně zúčastňují prestižních 
soutěží jednotlivců a družstev. Rád 
bych se s vámi podělil o výsledky li-
gových družstev mládeže. 

Na rozdíl od sezóny 2019/20, kdy 
se soutěže nedohrály, a od sezóny 
2020/21, kdy se odehrály jen první 
4 zápasy 1. ligy mládeže a v soutě-

žích dospělých odehrálo jediný zápas 
pouze naše béčko, se tento ročník 
2021/22 odehrál (téměř) kompletní. 

V  1. lize mládeže – skupina 
A (druhá nejvyšší soutěž) – hrála 
dvě naše šestičlenná družstva. 

Skvěle se vstup do soutěže poda-
řil zvláště našemu béčku (kapitán 
Václav Buk), které vyhrálo první 4 

zápasy. Áčko (kapitán Pavel Buk) 
prohrálo jen zápas s Českou Lípou. 
Po prvním víkendu (2. 10. na Buště- 
hradě a 3. 10. v České Lípě) se béčko 
ocitlo na 1. místě a áčko bylo třetí. 

Ve druhém srazu (4. 12. 2021 na 
Buštěhradě) se nám vůbec nevedlo, 
obě naše družstva dvakrát jedno-
značně podlehla (s nakonec postu-
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Šach mat!, foto P. Buk

Autodoprava K. Šípka, archiv J. Pergla

pujícími Teplicemi a 4. Unichessem 
B). Áčko hrálo tyto zápasy bohužel 
jen v pěti. 

Na třetí sraz jsme se vydali 15. 
ledna do Liberce. Obě naše družstva 
dosáhla shodných výsledků: prohra 
s Libercem B (nakonec skončil 2.) 
a výhra nad Varnsdorfem. 

Ve čtvrtém srazu (23.–24. 4. na 
Buštěhradě) už šlo oběma druž-
stvům jen o konečné pořadí – na 
postup jsme neměli a sestup (3-4 
družstva) také nehrozil. Obě druž-
stva prohrála s nakonec třetím Kar-
lovarským šachklubem Tietz, v der-
by zvítězilo těsně béčko, které ale (na 
rozdíl od áčka) jen remízovalo s po-
sledními Louny. 

Konečné pořadí 1. ligy mládeže – 
skupina A 

Za obě naše družstva nastoupilo 
v průběhu sezony po 8 hráčích. 

Sokol Buštěhrad B 
Všech 11 zápasů odehráli Josef Bar-
ták (host z ŠK Řevnice) – získal 6 bo-
dů, Jakub Mošovský – 3 body a Jan 
Housa, který se ziskem 9,5 bodu (bez 
porážky) patřil mezi nejúspěšnější 
hráče celé ligy! 

K devíti zápasům nastoupili Voj-
těch Housa (5,5 bodu) a Veronika 
Mehesová (5 bodů). 

Osm zápasů odehrál (na 1. ša-
chovnici) Richard Tichý, který zís-
kal 2,5 bodu. 

Filip Hrubý nastoupil k pěti par-
tiím a bez porážky získal 4 body. 

A Kryštof Tichý odehrál 2 par-
tie v Liberci, získal 1 bod (jeho vý-
hra rozhodla zápas s Varnsdorfem). 

Sokol Buštěhrad A 
Všech 11 zápasů sehráli na první ša-
chovnici Tibor Čuvala (3,5 bodu), 
na druhé šachovnici Sandra Hoso-
vá (6,5 bodu) a František Novotný 
(6 bodů). 

Devět partií sehráli Kryštof Švarc 
(6 bodů) a Ota Patroch (3,5 bodu). 

K sedmi zápasům nastoupil Mi-
chal Langmaier (host z TJ Kralupy), 
který získal 1,5 bodu. 

Čtyřikrát si zahrál Jakub Stra-
ka (získal 2 body) a dvakrát Stella 
Hosová. Se 2 body naše jediná sto-
procentní hráčka! 

Pavel Buk, 
vedoucí oddílu

ST R O J  Č A S U 
V téměř bezedných archivech 

kronikáře Jaroslava Pergla se na-
chází i tato fotografie z poloviny 
třicátých let minulého století. Je 
na ní zachycen nákladní vůz au-
todopravy pana Karla Šípka – po-
všimněte si volantu na „nespráv-
né“ pravé straně kabiny. Až do 
druhé světové války se v Česko-
slovensku jezdilo vlevo.

Led
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C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

noc Kostelů, 10. 6. 2022

Program Noci kostelů:

18:00–18:25   
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Buštěhrad 

18:25–18:45   
Z historie Buštěhradu a kostela 
J. Pergl, kronikář města Buště- 
hradu 

19.50–20.00 
D. Javorčeková – zpěv, 
Biblické písně (A. Dvořák) 

19:00–19:30    
Koncert Buštěhradského  
pěveckého sboru 

19:30–20:00   
Koncert Ženského pěveckého  
sboru Smetana 

20:00–20:45    
S varhanicí na kůru – L. Švarcová 
představí buštěhradské varhany,  
a to odborným výkladem i krát-
kým koncertem. 

20:45–21:15   
Chvíle ztišení, pro zájemce 
prohlídka kostela 

(Poznámka redakce o kostelu  
Povýšení sv. Kříže a stropní mal-
bě, která je k vidění na titulní stra-
ně BZ: 

Kostel Povýšení sv. Kříže byl 
přistavěn ke křídlu buštěhradské-
ho zámku v letech 1814–1816. Za-
svěcení kaple (svátek 14. září) při-
pomíná návštěvníkům památku sv. 
Kříže, a to jako vítězného znamení 
v raných dobách křesťanství. Svátek 
oslavuje i Nalezení sv. Kříže sv. Hele-
nou; ostatky sv. Kříže se dodnes ucho-
vávají v římské bazilice S. Croce in  

Gerusalemme. V roce 1896 se sta-
la zámecká kaple farním kostelem 
a rok nato ji podstatně rozšířili. Od 
1. ledna 2009 byl buštěhradský kostel 
přičleněn k Římskokatolické farnosti 
v Kladně-Rozdělově a stal se tak opět 
kostelem filiálním.

Interiér je vertikálně členěn pilast-
ry s akantovými hlavicemi; důležitou 
úlohu zde hraje původní nástěnná 
malba, jež pod oválnou kopulí oteví-
rá iluzivní průhledy do nebe; ty v dal-
ších polích doplňují malované niky 
komponované ještě v duchu pohybo-
vého baroku. V kněžišti bývalé kap-
le je umístěn hlavní oltář se sousoším 
ukřižovaného Krista s Pannou Marií 
a sv. Janem po stranách (Kalvárie).  
    Patrně v době vzniku (1814–1816) 
sem přivezli ze Zákup raně barokní 
lavice doplněné heraldickou výzdo-
bou (znak sasko-lauenburský). Zau-
jmou zejména jejich malovaná čela 
s výjevem Kázání sv. Antonína ry-
bám a Kázání sv. Františka. Ostatní 
zařízení – oltáře Panny Marie a sv. 
Josefa – jsou novější. Kolekce obrazů 
Křížové cesty z roku 1903 reprezen-
tuje jednu z povedených četných ko-
pií proslulé Führichovy Křížové ces-
ty z kostela sv. Jana Nepomuckého ve 
Vídni (1844).)

Smíšený pěvecký sbor Smetana, foto J. K. Riesová Buštěhradský pěvecký sbor, foto J. K. Riesová
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Jarní hraní v parku, foto JP a J. K. Riesová

Fotoreportáž – jarní hraní v parKU
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soUsedsKé grilování

S touto aktivitou přišla už před 
covidovým časem rodina Gallato-
vých. Stala se z ní záviděníhodná 
akce sbližování sousedů (a nejen 
těch) a tzv. náplav, přistěhovavších 
se do Buštěhradu. Pořadatelé, tedy 
Gallatovi, nabídnou prostor, tech-

nické zázemí a hlavně vstřícný po-
stoj k příchozím. Ti si, krom něja-
kého pokrmu (nejen pro sebe, ale 
i pro další příchozí), přinesou sna-
hu o vstřícnou komunikaci, a spolu 
s příjemně stráveným odpolednem 
si odnesou dobrou náladu a pár no-

vě navázaných přátelství. Podle fo-
tek vidíte, že zájemců není málo, 
což je pro klidné soužití v obci asi 
to nejdůležitější. A to za to stojí.

Další vydařená akce.

Jaroslav Pergl

Pán grilu – Samuel Gallat, foto M. ŽitníkováSousedi si rozumějí, foto M. Žitníková

i. ročníK BěhU oty pavla 
Běh a cyKlovýlet v oKolí BUštěhradU pro celoU rodinU 
17. září, 9:00–13:00, Buštěhrad,  
Na Babkách

V minulém čísle zpravodaje jsme 
vám představili připravovanou spor-
tovní akci Běh Oty Pavla, na kterou 
bychom rádi pozvali všechny, kteří 
si rádi užívají radost z pohybu. 

Rozhodli jsme se uspořádat ten-
to běh a cyklovýlet, jelikož podobná 
sportovní akce, do které se mohou 
zapojit opravdu všichni – dospělí, 
děti i celá rodina – zde zatím chy-
běla. Lidí, kteří si rádi protáhnou 
kostru, potkávám hodně a je fajn si 
radost z pohybu užít společně a i si 
trochu v duchu nejlepší tradice fair 
play poměřit síly. Běh jsme spoji-
li s osobností Oty Pavla, který byl 
sám velký sportovec a se sportem je 
spojena jeho profesní kariéra. Ota 
Pavel k Buštěhradu neodmyslitel-
ně patří a symbolicky se bude start 
všech tras odehrávat jen kousek od 
domu, kde za války bydlel, u břehu 

rybníka, kde chytal své první ryby. 
Celou akci pořádá Sportov-

ní výbor města Buštěhradu spolu 
se Sokolem Buštěhrad, Spolkem  
Buštěhrad Sobě, Základní školou 
Buštěhrad, SK Buštěhrad, RC Pe-
líšek a dobrovolníky z řad občanů. 
Akce se koná pod záštitou starostky 
Buštěhradu, Ing. Daniely Javorčeko-
vé, a odbornou záštitu převzal ultra-
maratonec Milan Šumný (3. místo ve 
Spartathlonu 2021 – 246 km).

Pro příznivce pohybu je přichystá-
no několik tras vhodných pro všech-
ny sportovce – zkušené závodníky, 
začátečníky, děti i celé rodiny s dět-
mi. Pro ty, kteří rádi překonávají sa-
mi sebe nebo chtějí prověřit svou 
kondičku, jsou naplánovány závod-
ní trasy od 5 do 23 kilometrů. Škol-
ní děti mohou závodit na trase ko-
lem školy a ty nejmenší v sokolském 
běhu okolo rybníka. Rodiny s dětmi 
mohou vzít kola a zapojit se do cyk-
lotrasy vedoucí přes půvabná místa 

poblíž Buštěhradu, jako je Okoř či 
Budeč. A ti, kdo běhat či jezdit na 
kole vůbec nechtějí, si mohou v kli-
du pěšky projít Stezku historií Buš-
těhradu se speciálními úkoly.

Zkrátka a dobře se mohou zapo-
jit všichni bez ohledu na výkonnost 
nebo věk a není se třeba obávat, že 
nejste příliš trénovaní či zkušení. Tě-
šíme se na všechny, kdo si troufnou 
a mají chuť strávit hezký den na čer-
stvém vzduchu. Tleskat budeme, jak 
prvnímu závodníkovi, tak tomu úpl-
ně poslednímu. Je úplně jedno, jestli 
běžíte rychle, pomalu, daleko nebo 
blízko. Důležité je, že běžíte spolu. 
Tak do toho pojďte s námi! 

Ať už zvolíte jakoukoliv trasu, če-
kají na vás v cíli kromě dobrého po-
citu, odměny v podobě účastnické 
medaile a pro ty nejrychlejší běžce 
a běžkyně v závodních trasách stup-
ně vítězů, originální ceny a odměny 
od našich sponzorů. A samozřejmě 
nehynoucí sláva.
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Na Babkách bude také připraven 
doprovodný program, aby si přišli na 
své i ti, kteří běžet nechtějí či nemo-
hou, a pro rodinné příslušníky zá-
vodníků – pro děti – skákací hrad 
a dětský koutek od RC Pelíšek, pro 
dospělé občerstvení a drobný kul-
turní program. 

Všechny informace – mapy tras 
a jejich popis, program, registrace 
a vše ostatní – najdete na stránkách 
behotypavla.cz.

Dovolte nám nyní blíže předsta-
vit, jaké trasy jsou pro vás napláno-
vány a na co se můžete těšit.

Soutěžní okruhy
Všechny tratě jsou naplánovány po 
zpevněných místních cestách, bio-
koridory mezi poli a jen minimálně 
po silnicích, i když těm se vyhnout 
zcela nelze.

Běh pro děti – 1500 m – ve spo-
lupráci se Základní školou Oty Pav-
la jsme přichystali okruh dlouhý 1,5 
kilometru okolo školy, který je ur-
čen pro děti školou povinné. Každé 
dítě, které trasu proběhne, dostane 
medaili, drobnou odměnu a každý 
žák ZŠ Oty Pavla navíc zvláštní oce-
nění od tělocvikáře. Na nejrychlejší 
dětské běžce pak čeká cena.

Základní trasa – 5 km – je ote-
vřená běžcům všech výkonnostních 
kategorií – tedy i pro ty, kdo s bě-
hem začínají či pro sváteční běžce. 
Technicky není náročná, ale o je-
den kopeček vás neochudíme. Trať 
vede přes Bouchalku ke Stehelčev-
si a přes „větrák“ a základní školu 
zpět na Babky.

Stříbrná trasa – 13 km – tréno-
vanější běžci mohou pokořit del-
ší trasu vedoucí z Bouchalky dále 
přes Zájezd do Libochoviček, odtud 
ke kostelíčku v Dřetovicích a kolem 
Stehelčevse zpět ke škole a k rybní-
kům. Pár stoupání, které je po ces-
tě, už trochu prověří kondičku, ale 

odměnou vám budou krásné výhle-
dy na Středohoří.

Zlatá trasa – 23 km – nejodváž-
nější sportovci si mohou troufnout 
na zlatou trasu, která vede přes krás-
ná a historicky zajímavá místa v oko-
lí Buštěhradu s malebnými přírod-
ními zákoutími. Z  Libochoviček 
(stejně jako stříbrná trasa) pokra-
čuje na Okoř, dále údolím Zákolan-
ského potoka a stoupáním k nejstar-
ší stavbě v Čechách – Budči. Odtud 
pak dolů z kopce a podél Týnecké-
ho potoka k Dřetovicím, kde čekají 
dva pěkné stoupáky až ke kostelíku, 
a dál opět po stejné cestě jako Stříbr-
ná trasa. Trasa už je to o něco nároč-
nější (celkem 300 m převýšení), ale 
zvládnout se dá. Tak kdo si troufne?

Nezávodní okruhy aneb každý 
vyhrává
Jak se říká, „cesta je cíl“, a ne vždy je 
nejdůležitější rychlost a pořadí před 
ostatními. Důležitá je radost z pohy-
bu na čerstvém vzduchu spolu s přá-
teli nebo rodinou. Ti, kteří si chtějí 
užít hezký den v pohybu, se mohou 
zapojit do jedné z našich nezávod-
ních tras.

Cyklotrasa pro celou rodinu – 
vemte kolo a celou rodinu a vyraž-
te na výlet dlouhý 23 kilometrů po 
trase zlatého okruhu. Projedete se 
krásnou krajinou a navštívíte úžas-
ná místa spojená s českou historií. 
Po cestě navíc budou na děti čekat 
jednoduché úkoly spojené s danými 
místy a jejich splnění dětem přinese 
v cíli medaili a odměnu. Úkoly jsou 
určeny hlavně pro děti, ale zapojit 
se do cyklovýletu mohou i cyklis-
té bez dětí.

Sokolský běh Otíčka Pavlíčka 
pro děti – v rámci připomenutí 160 
let od založení Sokola je pro nejmen-
ší děti připraven 400 metrů dlouhý 
běh kolem dolního rybníka. Každé 
dítě, které proběhne či projde trasu 
s úkoly a překážkami, dostane pa-

máteční medaili a odměnu. Absol-
vovat trasu mohou i ti nejmenší v do-
provodu rodičů a přidat se mohou 
i maminky s dětmi v kočárku. Svým 
výkonem se také zapojí do oslav to-
hoto výročí. Cílem je společně uběh-
nout alespoň symbolických 16 kilo-
metrů. Patronem této trasy je Sokol 
Buštěhrad.

Pěší trasa pro celou rodinu his-
torií Buštěhradu – ti, kteří se radě-
ji pohybují volnějším tempem, rádi 
zapojují mozkové buňky a dozvídají 
se nové věci, si mohou projít dvouki-
lometrovou pěší trasu Stezkou his-
torií Buštěhradu, která letos slaví 20 
let od svého založení. Pro tuto příle-
žitost jsou nachystány speciální vě-
domostní úkoly a pro všechny, kdo 
správně odpoví na otázky souvisejí-
cí s historií Buštěhradu, je připrave-
na medaile na památku a další od-
měny. Tuto trasu pro vás připravuje 
Buštěhrad Sobě.

A nakonec prázdninová výzva
Doufáme, že vás některá z tras na-
lákala a přidáte se k nám. Začít tré-
novat můžete už nyní a  v  rámci 
tréninku pro vás máme prázdnino-
vou výzvu – stanovení traťového 
rekordu pro jednotlivé trasy. Pro-
běhněte si jakoukoliv z tras a po-
šlete svůj výsledek v podobě jed-
né z  používaných sportovních 
aplikací (Strava apod.) na e-mail:  
info@behotypavla.cz, nebo se přidej-
te do skupiny Běh Oty Pavla na Fa-
cebooku a sdílejte jej tam. Kdo sta-
noví traťový rekord, dostane v den 
závodu speciální cenu a bude na něj 
navždy vzpomínáno jako na prvního 
rekordmana či rekordmanku.

Každá pomoc vítaná, takže pokud 
byste nechtěli běhat či jezdit na ko-
le, ale rádi byste se jakkoliv zapojili, 
pište na info@behotypavla.cz.

Těšíme se na vás na startovní čáře!

Za organizátory 
Jiří Žitník

I. ročník běhu a cyklovýletu v okolí Buštěhradu pro dospělé i děti

Běh Oty Pavla

Sobota 17. září 2022 (od 9 hodin)
Start: Na Babkách, Buštěhrad

Určeno všem, kteří mají chutť sportovat,  bez ohledu na výkonnost nebo věk. 

registrace a další info na www.behotypavla.cz

Trasy: 

Základní trasa - 5km - start 11.00
Stříbrná trasa  - 13km - start 10.00
Zlatá trasa - 23.5m - start 9.00
Rodiná cyklotrasa - 23.5km - start 9.00 - 11.00
Běh Otíčka Pavlíčka - kolem rybníku - pro nejmenší - 9.00 - 12.00
Pěší trasa Stezkou historií Buštěhradu  s kronikářem- 10.00 - 2km

Ceny pro vítěze, odměna pro každého.

Doprovodný program, občerstvení

pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu s dalšími spolky a dobrovolníky
pod záštitou starostky (to se ještě musím domluvit s Danielou)

„Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ničím nahradit podobně jako pivo.“ —  Ota Pavel
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sobota 17. září 2022 od 9 hodin Na Babkách v Buštěhradě

„Sport mám rád proto, 
že nezvykle chutná 

a nejde ničím nahradit 
podobně jako pivo.“ 

ZÁKLADNÍ TRASA – 5 km – start v 11.00 hodin
STŘÍBRNÁ TRASA  – 13 km – start v 10.00 hodin
ZLATÁ TRASA – 23,5 km – start v 9.00 hodin
DĚTSKÁ TRASA – 1,5 km – start  v 11.15 hodin
RODINNÁ CYKLOTRASA – 23,5 km – start v 9.00–11.00 hodin
BĚH OTÍČKA PAVLÍČKA – kolem rybníku pro nejmenší – 9.00–12.00
PROCHÁZKOVÁ TRASA – 2 km – Stezkou historií Buštěhradu – 9.00–12.00

ceny pro vítěze, odměna pro každého, doprovodný program, občerstvení
registrace a další info na www.behotypavla.cz

pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu s dalšími spolky a dobrovolníky pod záštitou starostky města Buštěhradu
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B U ŠT Ě H R A D ŠT Í  P O D N I K AT E L É  A  Ž I V N O ST N Í C I  S E 
P Ř E D STAV U J Í

pavel BáleK – patron BUštěhradsKých střech

Pan Pavel Bálek se zabývá střecha-
mi od roku 1986. Vyučil se klempí-
řem v podniku Pražská stavební ob-
nova a svoji profesní kariéru zahájil 
v roce 1992 v Německu. Přestože byl 
krátce po vyučení, kvalita jeho práce 
obstála i na velmi přísném němec-
kém pracovním trhu. V Německu 
pracoval v partě českých spolupra-
covníků na mnoha místech po dobu 
dvou let. Na střechy používá plecho-
vé maloformátové a velkoformáto-
vé krytiny. Při spojování plecho-
vé krytiny dává přednost falcování. 
I když je to technologie stará 200 
let, domnívá se, že je nejspolehlivěj-
ší. „Správně udělaný falc má stejnou 
životnost jako spojovaný plech,“ ří-
ká. Po návratu z Německa pracoval 
jako podnikající fyzická osoba v ro-
li subdodavatele velkých stavebních 
firem. V posledních 8 letech se však 
více věnuje objednávkám přímo od 

majitelů domů a rodinných domků. 
Nabízí opravu včetně úplné rekon-
strukce střech, zateplení půdního 
prostoru, připravuje střechu na in-
stalaci solárních panelů a opravu-
je i historické střechy. Na prestiž-

ním portálu Prefa falc https://pin.
it/58tqXcq jsou k dispozici příklady 
jeho práce. Je příjemné bydlit v Buš-
těhradu blízko spolehlivého řemesl-
níka opravujícího zatékající střechu.

                                           LZ

Pavel Bálek s partnerkou, foto E. Mareš

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

velKé poděKování naší paní starostce 
Když za námi přišla paní starostka 

Ing. arch. Daniela Javorčeková krátce 
po svém zvolení do funkce starost-
ky v roce 2015 s dotazem, co nás, 
obyvatele Bouchalky, trápí a co pro 
nás může udělat, bylo to obrovské 
překvapení. Ing. arch. Javorčeková 
je první starost/k/a od roku 1989, 
která se zajímá o potřeby občanů 
v naší části města. Do této doby byla 
Bouchalka na okraji zájmu, do které 
město nic neinvestovalo.

Při vzájemné diskusi jsem jí vy-
světlil, že zásadní věc, která nás na 
Bouchalce již dlouhá léta trápí, je 

hlavně nedostatek vody ve studních 
v letních měsících. Studny jsou jejím 
jediným zdrojem, na nich jsme byli 
až do současnosti závislí. Navíc voda 
ve studních je dle rozborů hygieny 
klasifikována jako užitková, nikoliv 
pitná. Takže vodovod je pro nás pri-
oritou číslo jedna.

Paní starostka neskrývala údiv 
z tohoto stavu. Dokázala, že umí ro-
zeznat podstatné potřeby občanů od 
nepodstatných a začala jednat. Vy-
budování vodovodu na Bouchalku 
prosadila, starala se po celou dobu 
o realizaci tohoto projektu a pravdi-

vě informovala o nesnázích spoje-
ných s výstavbou. Její práce si proto 
velice vážím, obdivuji v tomto přípa-
dě její vytrvalost a úsilí dovést pro-
jekt do úspěšného konce.

Tímto bych rád poděkoval paní 
starostce Ing. arch. Daniele Javor-
čekové, že můžeme být v klidu, ne-
musíme se bát, že nám dojde voda 
a že nám tak jako ostatním obyva-
telům Buštěhradu poteče pitná vo-
da z městského vodovodu.

Ing. Petr Jirků, 
Na Bouchalce
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včelKa sociální slUžBy o.p.s. 

Posláním VČELKA sociální služ-
by o.p.s. je poskytovat terénní sociál-
ní služby tak, aby naši klienti mohli 
co nejdéle zůstat ve svém přirozeném 
prostředí a mohli udržovat sociální 
vazby se svým okolím. Pomoc, pod-
pora a péče vycházejí z individuál-
ních potřeb klientů, péče se zamě-
řuje na podporu jejich samostatnosti 
a neprohlubuje závislost na sociál-
ní službě.

Naše služby
VČELKA sociální služby o.p.s. po-
skytuje celkem tři terénní sociální 
služby: Osobní asistenci, Pečovatel-
skou službu a Sociálně aktivizační 
službu pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením. Každá ze služeb 
má přesně definovány úkony, které 
můžeme našim klientům poskyto-
vat, jedná se o následující: 
• Pomoc s péčí o vlastní osobu
• Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy
• Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu
• Výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti
• Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a  při obstarávání 
osobních záležitostí

• Sociálně terapeutická činnost
Pozn.: Jedná se o  seznam úkonů 
všech tří registrovaných služeb do-
hromady, s výběrem vhodné sociál-
ní služby, i dle cílové skupiny, vždy 
pomůže sociální pracovnice na zá-
kladě osobního setkání s vámi.

VČELKA sociální služby o.p.s. 
poskytuje služby následujícím sku-
pinám osob: 
• Osobám v důchodovém věku ne-
bo osobám se zdravotním postiže-
ním ohroženým sociálním vylou-
čením 
• Osobám se sníženou soběstač-
ností z důvodu věku  
• Osobám s chronickým onemoc-
něním nebo zdravotním postiže-
ním, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby  
• Rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Co se týče časového rozsahu na-
šich služeb, tak pečovatelská služba 
je poskytována každý den od 6:00 do 
22:00 hod. včetně víkendů a svátků. 
Osobní asistence je poskytována ne-
přetržitě, bez časového omezení. So-
ciálně aktivizační služba je poskyto-
vána ve všedních dnech od 8:00 do 
16:00 hodin.

Více informací se o nás dozvíte 
na našich webových stránkách pece-
vcelka.cz či u naší sociální pracovni-
ce Bc. Kateřiny Štorkánové, DiS., na 
telefonu (+420) 601 152 616.

Domácí péče
Domácí zdravotní péče je určena pro 
klienty, kteří již nepotřebují akutní 
ošetření v nemocnici, ale nejsou úpl-
ně fit, nebo se potřebují se svojí ne-
mocí naučit žít a akceptovat ji. Péče 
je poskytována v domácím prostředí 
klienta. Naše péče se nikdy nezamě-
řuje jen na samotnou léčbu onemoc-
nění, vždy se snažíme zajistit celkovou 
podporu klientovi a jeho blízkým, aby-
chom jim usnadnili zvládnutí mnohdy 
velmi obtížné životní situace.

Péče je poskytovaná na základě 
doporučení praktického lékaře, ošet-
řujícího lékaře, v případě propuště-
ní z hospitalizace, nebo ambulantní-
ho specialisty (neurolog, kožní lékař 
apod.)

Péče je plně hrazena zdravotní 
pojišťovnou.

Zdravotní péče zahrnuje pouze 
zdravotní úkony, které vykonává kva-
lifikovaná zdravotní sestřička – např. 
převazy ran všech typů, ošetření sto-
mií, PEGu, enterální sondy, rehabili-
tační ošetřovatelství, podávání infuzí, 
výměny katetrů (i u mužů), odběry kr-
ve, péče o klienty s tracheostomickou 
kanylou, péče o klienty v terminálním 
stadiu nemoci, kontroly fyziologic-
kých funkcí, péče po operačních zá-
krocích, péče o klienty s nutriční pod-
porou (parenterální, enterální výživa) 
a mnoho dalších úkonů.

Naší snahou je, aby se klient vrátil, 
někdy alespoň částečně, co nejdříve 
do běžného života.

Pro klienty, kteří jsou v terminál-
ním stádiu své nemoci, se snažíme za-
jistit klidný a důstojný odchod v pro-
středí jeho domova a jeho blízkých.

Dbáme také na lidský a empatický 
přístup. Spokojený klient, je pro nás 
největší odměnou.

Více informací se o nás dozvíte 
na našich webových stránkách pe-
cevcelka.cz či u naší vedoucí stře-
diska Věry Pelcové na telefonu 
 (+420) 601 152 689.
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P E J S C I  Z  B O U C H A L K Y

jenny – americKý pitBUll

Šestiletá kráska Jenny
Holka s úžasnou povahou, přátel-
ská, hodná a velice poslušná. Před-
chozí majitel se jí opravdu hodně 
věnoval a vypadá to, že prošla vý-
cvikem, neustále soustředí pozor-
nost na svého člověka. Jenny by rá-
da odjela do domku se zahrádkou, 
ale nebude pro ni problém ani život 
v bytě. Potřebuje aktivní rodinu, 
která jí dopřeje dostatek pohybu. 
V rodině mohou být i starší děti 
kolem 12 let. Jenny miluje lidskou 
společnost. Bohužel jako většina 
bullů nemá ráda jiné psy, ale na 
procházce je schopna je pod správ-
ným vedením ignorovat.

8 let.
Je to přátelský, hodný a stále velice 
aktivní a silný pes, výborný hlídač. 
Rád by žil v domku se zahradou, po-

kud budou v rodině děti, tak už star-
ší kolem patnácti let.

Nehodí se k jiným psům,  na pro-
cházkách je schopný je ignorovat, 

ale do nového domova pouze jako  
jedináček. Rocky vám bude skvělým 
a oddaným parťákem.

rocKy – no x hUsKy
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pája – x špic 
4 roky 

Pája je zpočátku nedůvěřivý, ale ji-
nak velice přátelský, mazlivý, hy-
peraktivní a upovídaný malý pej-
sek. Miluje procházky, a je strašně 
zvědavý.

Rád by žil v domku se zahrád-
kou, pokud by měl žít v bytě, tak 
musíte mít tolerantní sousedy, pro-
tože ze začátku bude štěkat. V ro-
dině mohou být děti, ale už starší 
kolem 12 let. Hledáme mu hodně 
aktivní rodinu.

Pejsci se mu moc nelíbí, fenky 
toleruje, ale domů pouze jako je-
dináček. Kočičky loví.

happy – staFord 
1 rok 

Odrostlé štěně Happy.
Je to veselý,  přátelský, hyperaktiv-
ní a velice silný psí kluk.

Hledáme mu aktivní a hlavně 

zkušenou rodinu, která ví, co toto 
plemeno opravdu potřebuje. Je po-
třeba hodně zapracovat na výchově.

Rád by žil v domku se zahradou 
s přístupem do domu ke své rodi-

ně. Má rád děti, ale vzhledem k je-
ho velké síle ho dáme k dětem už 
starším, okolo 12 let. Není vhodný 
ke starším lidem ani k jiným psům 
a zvířatům. 

V případě zájmu o Jenny, Rockyho, Páju nebo Happyho kontaktujte kancelář útulku 
od 10:00 do 16:00 hodin.

Kontakt do kanceláře útulku tel.: 739433776
Psí útulek Bouchalka, Na Bouchalce 398, Buštěhrad
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Na fotografii zleva: Rozálie Heroldová, Eliška Čermáková, Jan Síč, Tomáš Beňovský,  Matěj Herink 
Foto M. Žitníková

Na fotografii zleva: David Sokol, Tobiáš Křivka, Jakub Hlusička, Luka Szilágyi, Lambert Vitarigov
Foto M. Žitníková
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