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NOC KOSTELŮ
BUŠTĚHRAD NA VODĚ
DĚTSKÝ ŘETĚZ Z BUŠTĚHRADU DO LIDIC

Na fotografii zleva: Samuel Falc, Vivien König, Anežka Mudrová. Foto M. Žitníková

Na fotografii zleva: Sofie Deysigová, Amálie Macháčková, Eliška Buchtová, Jan Zapletal, Rozina a Jeroným Štemberovi
Foto M. Žitníková

S LO V O R E D A K C E
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 letních prázdninách, které si všichni
chceme užít. Představu obludy ničící vše živé možná částečně naplňuje Roundup vypuštěný do buštěhradských ulic technickými službami.
Dobrý úmysl se bohužel nepodařilo
naplnit beze zbytku, a tak Pepa Veselý přichází s vysvětlením a chlapsky
formulovanou omluvou. Prázdnino-

vý zpravodaj je však naplněný mnoha dalšími zajímavými, ba i kuriózními informacemi. Například, co a kde
provedly dámy z infocentra s pětasedmdesáti slánskými adolescenty nebo kolik metrů ryb dokáže za tři hodiny ulovit vítěz dětského rybářského
závodu. Vaší ctěné pozornosti si dovolujeme dále doporučit vtipné líčení
o snaze až donkichotské ovládnout jazyk Cervantesův a být tak trochu Lorca z buštěhradského dvorka. Aktivity
a zážitky našich školáků jsou pestré;

k emočně nejsilnějším patří vytvoření
živého řetězu, který poslal školní aktovku z Buštěhradu do Lidic, aby děti uctily památku svých „vrstevníků“
a připomněly ohavnost lidické tragédie. Z případné deprese nás naštěstí
může dostat pořádná nálož endorfinů. 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!

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva 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 zapisovatelku 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. Miloslavem Sedláčkem, Ing. Marií Sedláčkovou a Martinem Tůmou
Usnesením č. 7
Výběr dodavatele: Zhotovení projektové dokumentace na akci: Zámek
Buštěhrad – rekonstrukce středního křídla, zhotovitel Ing. arch. Nikol 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 Buštěhrad, Vesta Auto Corson, s.r.o.,
IČO: 27120457 za nabídkovou cenu: 1 058 920 Kč bez DPH

Usnesením č. 9
Účetní závěrku města Buštěhradu
za rok 2021. Členové zastupitelstva
města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření.
Účetnictví města Buštěhrad za rok
2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace města. Výsledek hospodaření za rok 2021 činí 26 404 694 Kč
a bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období
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Usnesením č. 10
Závěrečný účet města Buštěhradu za
rok 2021. Při projednání závěrečného účtu zastupitelé vycházeli z roční
účetní závěrky, finančních výkazů
a zprávy o přezkumu hospodaření za
rok 2021. Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením za
rok 2021 bez výhrad
Usnesením č. 11a)
Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty
Pavla, Buštěhrad. Členové zastupitelstva města vycházeli při schvalování
roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce
a inventarizační zprávy.
Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové
organizace města. Výsledek hospodaření 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 vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZUŠ
Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce
a inventarizační zprávy. Účetnictví
ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek
hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok
2021 činí 224 234 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden v plné výši do rezervního fondu organizace.
Usnesením č. 11c)
Roční účetní závěrku DPS Buštěhrad.
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Členové zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace DPS
Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků
a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a inventarizační zprávy.
Účetnictví DPS Buštěhrad za rok
2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření DPS Buštěhrad za rok 2021 činí 126 800 Kč.
Výsledek hospodaření bude rozdělen takto:
Rezervní fond 100 000 Kč,
Fond odměn 26 800 Kč
Usnesením č. 12
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 233, 1821/3,
1821/98), mezi městem Buštěhrad
a Vodárnami Kladno-Mělník, a. s.,
IČ: 46356991 pro uložení vodovodní 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 hrobového místa L-III-25/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti
Buštěhrad. Přibližné rozměry okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem 0,18 m2
Usnesením č. 15
Stanovuje počet členů zastupitelstva
pro volební období 2022–2026 v počtu 11 členů
Usnesením č. 16
Bezúplatný převod majetku mezi
městem Buštěhrad a Hasičským záchranným sborem Karlovarského
kraje
Usnesením č. 17		
Prodej cisternového nákladního vo-

zidla CAS 25 Škoda 706 RTHP za cenu 50 000 Kč
Usnesením č. 18
Dodavatele na pořízení Adaptační
strategie pro město Buštěhrad, firmu CI2, o.p.s., jednodušší provedení za nabídkovou cenu 240 790 Kč
včetně DPH
Usnesením č. 19a)
Nákup myčky pro ZŠ a MŠ Oty Pavla 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 budou rozděleny do dvou ročních výplat
Usnesením č. 21
Zařazení nového žadatele do registru uchazečů o byt v DPS
Usnesením č. 22
Přijetí dotace z Programu 2022 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 000 Kč na
pořízení osobního automobilu s nákladním vozíkem pro potřeby využití dobrovolných hasičů Buštěhrad
Usnesením č. 23
Výměnu členů Redakční rady
Buštěhradského zpravodaje, za odchozí 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.
Prezident republiky Miloš Zeman stanovil konání komunálních
voleb na pátek 23. září a sobotu
24. září 2022. V některých obcích
a městech proběhnou i volby senátní. Buštěhrad ale letos senátora 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 alespoň 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 druhý 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 mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho
vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného
jen pro volby podle tohoto zákona,
jestliže tento občan prokáže státní 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 vojáka v záloze v zahraničí
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Pár důležitých informací dopředu
Pro všechny – zkontrolujte si platnost dokladů a nenechávejte řešení na poslední chvíli! O nový občanský průkaz můžete totiž zažádat
již půl roku před koncem platnosti
stávajícího.
Pro potenciální členy okrskových volebních komisí – první zasedání komisí musí proběhnout do
2. 9. 2022, přihlašování do komisí
tak letos zasáhne období prázdnin
a dovolených.
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) si mohou
přihlášku stáhnout již nyní v aktualitách 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 může být každý volič s těmito výjimkami: věk 18+ nejpozději k datu slibu
člena OVK, nesmí být kandidátem
pro tyto volby.
Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz
a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště. Podrobné informace ke
třem volebním obvodům, adresy volebních místností a příslušnost k nim
podle vaší adresy najdete v příštím
Buštěhradském zpravodaji. Tyto informace 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 označení rodinného i bytového domu číslem
popisným. Pokud váš dům zatím viditelné 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 zastupitelstev měst a obcí najdete na
stránkách Ministerstva vnitra ČR
na odkazu:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/
volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
Pro zajímavost – jaké volby nás
v dohledné době čekají:
V letošním roce máme v září volby do obecních zastupitelstev a do
třetiny Senátu.
Rok 2023 – Prezidentské volby
(patrně v lednu, druhý mandát vyprší Miloši Zemanovi 8. března 2023)
Rok 2024 – Volby do Evropského
parlamentu (patrně květen) a Volby
do krajských zastupitelstev a Volby 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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Místní poplatek

za městský systém odpadového hospodářství

Poplatky za odpad na 2. pololetí 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-

M ěsto

mu. Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení, počet osob (rok
narození).
Známky na popelnice vám budou vydány na pokladně a u bezhotovostního převodu v informačním

centru, a to nejdříve třetí pracovní
den po připsání platby na účet města. Otevírací dobu najdete na stránkách města www.mestobustehrad.cz/
nas-bustehrad/infocentrum.
Lenka Zdeňková

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 původních 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 nejdříve posekaný porost. To zajišťovalo možnosti samovýsevu ze
zralých semen bylin a neomezovalo potravní nabídku pro hmyz.
V současnosti se při plošných sečích sklidí desítky hektarů naráz
a pro hmyz a drobné obratlovce to
znamená v plné sezóně paradox-

ně období hladu. Zároveň dochází k ochuzování lučního porostu,
mizí právě kvetoucí rostliny, zůstává převaha trav.
Ve městech je situace podobná
při častých sečích trávníků na nízkou výšku. V porostu převládají
trávy, které pak v období letních
veder upadají do tzv. letní dormance, tedy přestávají růst, žloutnou
a vypadají odumřele. Mozaikovou
sečí pomůžeme udržet v půdě více
vody, podpoříme biodiverzitu a zajistíme určitou estetiku prostoru.
Tento typ sečí bude prováděn
v místech větších ploch, tedy na
nádvoří zámku, na Ořešíně, v plochách proti hřbitovu atd.
Na dalších místech, zejména na
drobnějších vysýchavějších plochách, začneme provádět, zatím
zkušebně, postupnou změnu porostu. Cílem je nahradit stávající
nefunkční řídké a v létě vyschlé
porosty trav, které se navíc špatně
udržují, za porosty nízkých jetelovin nebo půdopokryvných rostlin.

seká mozaiky

V letošním roce zařadíme na
vhodných místech do managementu sečí travnatých ploch prvek mozaikových sečí. Znamená
to, že se větší zelená plocha nebude sekat celá najednou, ale budou
ponechány menší plošky neposekané, zejména takové, ve kterých
se nacházejí kvetoucí rostliny. Tímto postupem pomůžeme zejména
hmyzu, kterému zůstanou plochy
pro úkryt a potravu, a také kvetoucím rostlinám, aby měly šanci vytvořit semena a přirozeně se šířit
do okolí. Při dalším kole seče nebo podle situace se posekají ponechaná, již odkvetlá místa, a naopak
se nechají nesekaná jiná, která ak-

Lenka Táborská
Referentka životního prostředí
Mozaiková seč na zámeckém nádvoří, foto L. Táborská
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O mluva za Roundup
Vážení spoluobčané,
rád bych se touto cestou omluvil za
nevhodné použití postřiku Roundup, 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 ochrání to váš majetek. V loňském roce
jsem dostal větší počet stížností od
občanů, že jim při sekání trávy ničíme ploty nebo mají od sekání zelenou zeď. Myšlenka byla, že se pomocí tohoto postřiku řekněme vypálí
tráva cca 10 cm od plotů a zdí. Pak
by odpadly dosekávky a netrhali bychom ploty a nešpinili zdi. Taky bychom práci velice zrychlili. I přesto,
že jsme se snažili o co nejmenší úle-

ty postřiku, aplikace nedosáhla výsledků, které jsem zamýšlel. Jelikož
účinnost herbicidu je posunuta cca
o 14 dní po aplikaci, tak výsledky
byly patrné až po této době, a to bylo 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 provoz Technických služeb.
Na druhou stranu jsem velice rád,
že tu máme tolik občanů, kteří umějí
ukázat prstem na to, když Technické služby vypálí někde kus trávy,
ale že tu cca 300 aut parkuje v trávníkách, 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 rodinných domů a jejich úprav zůstávají v trávníkách rozježděné koleje
od náklaďáků, co jim vozily materiál, 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 podělám, tak se k tomu taky postavím
čelem a omluvím se, pokusím se to
napravit, co vy?

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

ní hosté. Setkání jsem navštívila také já s naším panem kronikářem Jaroslavem Perglem. Budeme doufat,
že se brzy dočkáme dalších událostí
(v přípravě je výstava fotografií a výměnný koncert pěveckého sboru Coro Castel Penede – Nago a pěveckého sboru z Berouna).
DJ

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

AKTUALIT Y
S etkání Příbram
Kdo sleduje aktivity Spolku přátel
Ledra, asi už netrpělivě očekával, co
se bude na tomto poli dít po skončení dvou covidových let. I my z Buštěhradu, který je též členem spolku,
jsme se těšili, až nám situace opět
dovolí se s našimi italskými přáteli setkat. To se podařilo 6. června
tohoto roku, kdy se v Příbrami konalo setkání s představiteli Valle di
Ledro při příležitosti koncertu přátelství v rámci 53. ročníku Hudebního 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 rýsuje naděje na to, že v jeho bohulibé práci budou pokračovat další.
Do Příbrami na přátelské setkání
přijel starosta Ledra Renato Girardi s chotí, a dále celý pěvecký sbor
Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

Účastníci setkání starostů partnerských obcí s Vale di Ledro, foto JP
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SPOLEČENSK Á KRONIK A
Vítání občánků
Ve dnech 18. 5., 25. 5., 1. 6.
a 8. 6. 2022 jsme do Buštěhradu přivítali 19 nových občánků: 8 holči-

Pietní akce k 80.
B uštěhradu

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

výročí vyhlazení

zdraví a radost.

Jana Zemanová,
matrikářka

Lidic se účastnili i zástupci

Buštěhradský farář Jaroslav Kučera. Foto Martin Homola

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

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

Starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková
při kladení věnce. Foto Martin Homola
Zástupci Sokola Buštěhrad. Foto Martin Homola
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Václav Kettner – nejlepší čtenář roku 2021 a letošní jubilant
Paní knihovnice Drahomíra
Čermáková mě upozornila na skutečnost, 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 Buštěhrad: za období 1. 1. 2011–31. 12.
2021 si pan Kettner vypůjčil celkem
857 knih. Oběma čísly ze statistiky
předběhl dokonce i paní knihovnici, která se také snaží knih přečíst hodně, aby je mohla doporučovat „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 každé ráno a večer. Také, když počasí
a zdravotní stav dovolí, tak se rád
věnuji delším procházkám po okolí. Dříve jsem často došel až do mojí
rodné Hřebče. Nyní častěji k Lidickému památníku. Pomáhá i pozitivní nálada. V poslední době mám
největší radost z mých pravnoučat,
která jsou nejlepším dárkem k mým
nadcházejícím devadesátinám.
(A pan Václav mi hned v mobilu ukazuje obrázky i videa svých
pravnoučat, kterým jsou 4 a 6 měsíců, třetímu pak 7 let. Navíc jsou
jeho potěšením i 3 vnoučata a hezky mluví také o svých dvou dětech.)
Můj nejstarší - sedmiletý pravnuk už chodí do 1. třídy, miluje vodu a potápění, je všestranně sportovně nadaný.

Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

Nejlepší čtenář Václav Kettner, foto JP

Vím, že bydlíte ve svém rodinném
domě v Lípové ulici. Kdy jste ze Hřebče přišel do Buštěhradu?
Bylo to přibližně před 50 lety, kdy můj
prvorozený syn v Buštěhradu začal
chodit na druhý stupeň základní školy. 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 ještě zaměstnán?
Začínal jsem na na Koněvu – na blokovně, později jsem pracoval jako jeřábník, následovala práce na Sochorové válcovně, na válcovnách jsem po

čase byl vedoucím provozu. Při práci jsem si také na večerní škole dodělal maturitu.
Chápu, že to byla náročná práce
v těžkých podmínkách Poldovky, čemu jste se k odreagování věnoval ve
volném čase?
Dá se říci, že zase prací… Dokud jsem
měl čas a sílu, pomáhal jsem se stavbou a úpravou domů oběma svým dětem, upravoval a udržoval jsem chalupu se zahradou u České Lípy, kam
jsme všichni rádi jezdili za přírodou
a k rodinným setkáním.
Pamatuji si, že jste byl aktivní i v některém z buštěhradských spolků…
9

Ano, 20 let jsem „dělal do fotbalu“ – byl jsem pokladníkem SK Buštěhrad. Začínal jsem s tím v době,
kdy fotbal začínal hrát můj syn, měli jsme tak alespoň více společného.
Mimo jiné vzpomínám na to, že
jsme také žádali tehdejší MNV Buštěhrad o peněžní dotaci na naši činnost. Tehdy nám bylo řečeno: „Jestli
chcete dotaci, natřou nám fotbalisté a jejich funkcionáři plot u místní
mateřské školy!“ Při té brigádě jsme
se nakonec i společně hodně nasmáli a ještě jsme byli rádi, že jsme pomohli, kde bylo třeba.
Když se vrátíme do doby vašeho
dětství ve Hřebči, co se vám vybaví?
Třeba to, že za nás ještě nebylo fotbalové hřiště tam, kde je dnes. Nedaleko nám tedy tatínek jednoho
z kamarádů hřiště pro naši kopanou
udělal pomocí tehdejší techniky na
svém poli. A tak jsme chodili s klukama čutat na pole Martinovských
nad Hřebčí.
Ani „přehrada“ tehdy ve Hřebči
nebyla. Když jsme se sešli na koupá-

ní u soukromého rybníka ve Hřebči „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 směrem na Makotřasy. Říkalo se mu tak
pro jeho tvar. Byla tam taková „divočina“, 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 roku 1942.
Na prázdniny jsem často býval
u prarodičů v Buštěhradě v Čermákovic statku nad spodním rybníkem.
S mojí babičkou jsem na zámek chodil pro svou mladší sestřenici, která 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 ochutnali i pivo v pivovarských sklepech.
Rád jsem četl už jako školák. Tehdy byly knihy vzácné. Později se daly
lépe získat, když jsem se stal členem
Knižního klubu.
Jste v dnešní době, kromě mnoha
knih, také čtenářem Buštěhradského zpravodaje?
Je tomu tak. Zpravodaj si čteme
s manželkou oba rádi. Je pro nás
zajímavým zdrojem informací o našem městě, které tak za námi přijdou až domů.
Velmi Vám děkuji, pane Kettnere, za zajímavé povídání i za to, že
jste se o některé vzpomínky podělil mým prostřednictvím také s našimi čtenáři. Věřím, že v knihovně se
brzy opět setkáme. K vašim 90. narozeninám vám za nás všechny přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, a také ještě mnoho hezkých chvil
s knižními příběhy.
ZV a Václav Kettner

I N FO KÉN KO
Jak

jsme prováděli

75

Jednoho krásného dne nám do
infocentra dorazil e-mail od paní
učitelky ze ZŠ Slaný – „ Na Hájích“
s žádostí o prohlídku Starého Hradu spojenou s přednáškou v Buštěhradském muzeu Oty Pavla pro
75 žáků jejich školy na celé dopoledne. Takové množství žáků provést naším městem během celého
dopoledne byla představa utopistická. Nicméně, plny elánu jsme se
pustily s kolegyněmi z Infocentra
do příprav spolu s panem kronikářem Perglem a poté i s paní Kašákovou, která měla na starosti přednášku a prohlídku v muzeu. S Jardou
10

teenagerů

Buštěhradem

Žáci ZŠ Slaný na nádvoří zámku, foto JP
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ku dětiček a postupně různými trasami
se vydali jim představit naše město. Prošli jsme Starý Hrad,
zámecký park, ukázali rybník, poté honem na přednášku
do muzea a pak volně pokračovali jinou
trasou pomalu zpět
na nádvoří zámku. Schopnost žáků
Během prohlídky Starého Hradu, foto N. Exnerová
7. tříd udržet pozornost při vyprávění
Perglem jsme si týden předem udělali o naší historii jsem musela masíroprocvičovací procházku naším krás- vat zajímavostmi, jako např. že když
ným městem, dořešili jsme logistiku přespával král Fridrich Falcký v Buša dohodli se na časovém harmonogra- těhradě v domě zvaném „Králičovmu prohlídek muzea. Rozhodlo se, že na“, tak si stěžoval na zimu a že mu
bude pět průvodců na pět skupin dě- pod okny bučely krávy... (historicky
tí: 4 pracovnice IC – já, Helenka, Ve- nepodložená nespokojenost).
runka a Zuzka – a že nám s nimi pomůže 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 vypustil již na Kladenské. Najednou se valil
had složený z mladých lidiček s hlučným projevem a proudil od zámecké
brány směrem k podloubí. Dav dětí mělo na starost šest sympatických
učitelek, které nijak neznepokojoval
hluk kolem nich. Rychle a stručně
jsme si rozebrali příslušnou skupin-

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 můžete 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 trvale osídlen? První písemná zmínka
o Buštěhradu
2. Jaký byl původní název vsi?
3. Po kom nese svůj název?
4. Kdy a kým byla Buštěves povýšena 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 současné ZUŠ?
12. Co byly původní prostory, kde
sídlí nyní Infocentrum?
13. Kdy a kde bylo na Kladensku nalezeno 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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11

S pravte to TO!
Něco se chystá! Porouchanou ČT Déčko můžete spravit během prázdnin i v Buštěhradě,
aneb turistická kešková soutěž pro děti i dospělé.
Déčko postihla podivná série poruch. 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 situace 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

K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C Č E R V E N E C– S R P E N
07. 07. 2022
od 21:30
▶ LETNÍ KINO I.
Film: Kdyby radši hořelo
Zámecký park Buštěhrad

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

14. 07. 2022
▶ LETNÍ KINO II.
Film: Promlčeno

od 21:30

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

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

od 21:30

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

28. 07. 2022
▶ LETNÍ KINO IV

od 21:30

18. 08. 2022
▶ LETNÍ KINO VII

od 21:00

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

Pozvánka na LETNÍ KINO Buštěhrad
Navštívili jste někdy Letní kino
v Buštěhradu? Pokud ne, přišli jste
o spoustu zážitků. Sedět či ležet v trávě v zámeckém parku, sledovat filmy pod letní oblohou… A když vás
přepadne hlad nebo jen chuť na něco
dobrého, můžete si vybrat z nabídky
12

pochutin a nápojů místního stánku
Butzkow. Letní kino Buštěhrad disponuje 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 nezapomenutelnou atmosféru LETNÍHO
KINA 2022 v zámeckém parku
Buštěhrad.
Helena Doležalová,
Kulturní výbor
Č Í S LO 7– 8

Z Š A M Š OT Y PAV L A
Prvňáčkové na škole v přírodě
V květnu jsme se vyli pokořit Sněžku. Bohudali se dvěma třídami
žel nám počasí nepřálo
prvňáků na školu v přía lanovka nás vyvezla
rodě objevovat krásy
jen na Růžovou horu.
K rkonoš. U by tovaI tak jsme si poradili.
li jsme se v příjemném
Vydali jsme se na prohotelu Atlas a penziocházku po Růžohorkách
nu Domeček nedaleko
a došli jsme k velkému
Pece pod Sněžkou.
hřišti Pecka. Tam jsme
Hned první den jsme
si užili spoustu zábavy.
se vydali na dlouhou
Vyšplhali jsme do čapíprocházku po okolí. Po
ho hnízda, strčili hlavu
cestě jsme se rozdělili na
do tlamy rysovi a protýmy, hráli si a soutěžiběhli se tělem hada. Celou školu v přírodě jsme
li mezi sebou. Nakonec
Výlet se vydařil, Sněžku jsme vyfotili, foto L. Radová
jsme došli až k Obří židzavršili večerním hledáli ukryté v Obřím dole. Další dny
ním pokladu, které bylo náročné,
jsme navštívili mnoho zajímavých
ale všechny skupiny to zvládly na
míst. Velkým dobrodružstvím byvýbornou. V pátek už nás čekalo
la Stezka korunami stromů. Nejejen vyhlášení, rozdání diplomů,
nom že jsme vyšplhali až na její
odměn a samozřejmě cesta domů.
vrchol a užívali si krásný výhled,
Výlet jsme si všichni moc užili.
dokonce se děti i paní učitelky odDomů jsme jeli s plnými bříšky,
vážily projít po síťovém chodníčnovými kamarády a velkou zásoku a dalších překážkách vysoko
bou skvělých zážitků, které jsme
nad zemí. Ve středu jsme pěšky
pečlivě zapisovali do deníků, abyObří židle v Obřím dole, foto L. Radová
vyrazili do vysokých kopců pro
chom o nich doma mohli vyprávět.
pořádnou odměnu – domácí pizzu hřát. Alespoň jsme si trochu odpoZa 1.A a 1.C třídní učitelka
a zmrzlinu. Na oplátku nás po ces- činuli. Večer jsme si ještě stihli zatě zpět chytil veliký liják, a tak jsme hrát různé hry, které procvičily tělo
Lucie Radová
se běželi rychle schovat, usušit a za- i mysl. Poslední den jsme se rozhod-

Pasování čtenářů
Pro někoho obyčejný den, ale pro
prvňáčky to byl velmi významný den.
Nácvik vystoupení v podobě tance,
zpěvu a přednesu básní nás provázel několik měsíců. Ve středu ráno
nás čekala na MÚ Buštěhrad generální zkouška, která byla napínavá pro
všechny. Nejen napínavá, ale i příjemná. Na chodbě nás čekala výstava dětí
ze ZUŠ Buštěhrad, která byla naučná.
Zkoušky dopadly na pohodu, jak říkají děti, ale ještě bylo před námi odpolední vystoupení před rodiči, praroČ E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

diči a kamarády. Každá třída šla v jiný
čas a měla jiné vystoupení. 1.A nastoupila 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 vylosoval 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. Děkujeme 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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Z ábavný

svět ve světě

Majalandu

V úterý 7. června 2022 jsme si užili velice pěkný školní výlet v zábavném parku Majaland. Je to pohádkové místo, kde se skvěle vydováděla
celá naše třída 1.B a 2.B. V jedinečném světě Včelky Máji na nás čekaly super atrakce: balónkové jezero,
létající žáby, horská dráha, lezecký strom, autodrom a hřiště včelky
Máji apod. Kdo se na to cítil, zvládl všechny atrakce i několikrát. Celé 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

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

Florbalisté naší základní
Po dlouhém covidovém čekání,
kdy byla kladenská Školní florbalová 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

školy vybojovali opět stříbro

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

všech bylo vidět, jak si užívají, že
mají znovu příležitost hrát svůj oblíbený sport a utkat se s jinými školami před diváckou kulisou.
Letošního ročníku se kromě naší
školy účastnili obhájci zlata Noso-

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
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rožci (ZŠ Norská Kladno), Vlci (ZŠ
Vodárenská Kladno – 8. ZŠ) a Žraloci (ZŠ Ukrajinská Kladno). Po základní 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 psychicky popasovat. Zkušenosti z mnoha předchozích utkání nám naštěstí
pomohly zápas otočit a nakonec ho
vyhrát poměrem 7:3. Klíčové utkání s Vlky následovalo záhy. Nervozita byla velká, protože celý tým vnímal, že by třetí místo bylo vzhledem

k odehrané sezóně neúspěchem. Po
mnohem koncentrovanějším a usilovném výkonu jsme nedali příležitost spekulacím a vyhráli jsme bezpečně 6:3. K vysněnému zlatu nás
dělil už pouze jeden krok. Ovšem
krok nejtěžší, porazit Nosorožce, několikanásobné šampióny, kteří měli
i letos soupisku plnou hráčů, kteří se
tomuto sportu věnují závodně v Kanonýrech Kladno. Finále pro nás
nezačalo vůbec šťastně a již v první minutě soupeř vstřelil rychlý gól.
Kvalita Nosorožců byla znát, ale naši kluci makali a dělali vše pro to,
aby uspěli. Těsně před koncem byl
stav nerozhodný 2:2. Mirek Veselý
v brance držel naše naděje úžasnými zákroky. Rozhodující moment
přišel až v poslední minutě regulérní hrací doby, kdy se šikovně a s určitou dávkou štěstí prosadil útočník

Nosorožců zpoza naší branky. Velice
emotivní byla další prohra ve finále, o to více, že byla takto těsná. Naši
Tygři bojovali, jak náš název předurčuje, a se vztyčenou hlavou převzali
i letos stříbrné medaile.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem klukům a holkám, kteří se letošního ročníku zúčastnili. Dobrovolně celý rok vstávali o hodinu dříve, aby už v 7.00 byli v tělocvičně na
tréninku. Jednou měsíčně věnovali
jedno víkendové dopoledne turnajům. Pokud se říká, že dnešní děti nemají ke sportu vztah, pak tato
parta to svým úsilím a vůlí rozhodně vyvrací. Stejné poděkování patří 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 Infocentra, kde na nás čekaly milé průvodkyně Helča a Zuzka. Rozdaly nám
mapku Buštěhradu a rozdělili jsme se
do dvou skupinek. Paní průvodkyně nás provedly historickým středem
města. Viděli jsme zámek, kostel, budovu ZUŠ – bývalá správa panství, starý hrad, pivovar, Králičí dům, pranýř
a jiné zajímavosti.
Potom nás pozvali na šťávu do Infocentra a po rozloučení jsme zůstali
v zámecké zahradě.
Když se nás Renča ve třídě ptala, co
nás nejvíce zaujalo, tak toho bylo docela hodně. To že Králičímu domu se
tak říká, protože v něm přespal král,
že máme dochovanou část pranýře, že
Buštěhradem vedou podzemní chodby, že buštěhradské pivo prý nebylo
dobré a vařilo se tu ještě kolem roku
1960, dozvěděli jsme se, kde byly střílny na obranu hradu a další.
Děkujeme!
Žáci 5.B
Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

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 Pavla z předmětu vaření pod dohledem učitelky paní Martiny Svobodové připravili pro vedení školy
oběd. Menu se skládalo z polévky
a hlavního chodu (vepřového steaku se šťouchanými brambory). Byl
podáván i dezert, a to palačinky
s Nutellou a jahodami. Všechno
bylo hezky naservírováno, vaření a stolování zvládli žáci na jedničku, a to během dvou vyučovacích hodin.
Mgr. Milomirka Draškovičová

Buenos

días! aneb

Jak

!

Je opravdu hodně dětí na Základní škole Oty Pavla, které mne v letošním školním roce zdraví na chodbě
zvučným ¡HOLA! Je to lehce nakažlivé, takže se stane, že to vyhrkne
i někdo, kdo to slyšel od kamaráda,
ale vlastně neví, co a proč…
Bylo mi šestnáct, když jsem začala randit se španělštinou. Jinak bych
to nenazývala, myslím, že zvláštní
ambice v tom nebyly, jen vzrůstající pocit, že by bylo fajn naučit se něco víc, než umějí ostatní spolužáci.
V dnešní době, kdy se začíná s cizím jazykem leckdy již před příchodem na svět a ve školce už zvládáte
haf a mňau v angličtině, to zní jako
promarněných 16 let života.
Na vysokou školu jsem se hlásila jako velmi slušná němčinářka,
nicméně na španělštinu byl výrazně menší nápor. S učebnicí Španělština pro samouky pod paží jsem
vstoupila do třídy „dětí“, které ze
španělštiny maturovaly… a po pěti letech jsem z ní vyšla s představou, že jsme v Evropské unii, a tudíž na mne všude čekají s otevřenou
náručí. Naivita mě přešla záhy. Po
16

Žáci ZŠ při vaření a stolování, foto M. Draškovičová

jsem potkala španělštinu
šestnácti letech praktického používání mateřštiny Dona Quijota jsem
s méně růžovými brýlemi nabídla na buštěhradské základní škole
kroužek španělštiny. Zájem projevilo 50 dětí.
Střih.
Je červen. Kroužek v tomto školním roce oficiálně skončil, 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 výrazně lepší program než sedět ve škole.
2) Kdo čekal, že bude po 2 měsících mluvit, byl zklamán. Nemluví 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 druhostupňový šesťák a téměř středoškolsky-dospělý deváťák, se jinak
než naivitou nazvat nedá. Klobouk

dolů před všemi dětmi, které tento
mišmaš neodradil, dotáhly to v takové nesourodé skupince až do konce a kupodivu chtějí v říjnu nášup.
4) I když odborníci tvrdí něco jiného, stále jsem přesvědčená, že pochopení jazyka chce svůj čas. Nejmladší 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; bezkonkurenčně nejvíce informací vstřebala skupina čtvrťáků a páťáků, kteří chodili domů a vtahovali rodinu
do světa nových slovíček.
Španělština je jazyk, který má obrovský benefit atraktivních reálií. Je
opravdu těžké ji někomu znechutit a je velmi snadné pro španělštinu kohokoli nadchnout. Není nijak
zvlášť složité se ji učit a je opravdu
oříšek umět ji naučit. Pevně doufám, že jsem nikoho neodradila,
a pokud ano, tak že si třeba jednou
se španělštinou domluví rande sám.
¡Vale la pena!
Mgr. Ivana Müllerová
Č Í S LO 7– 8

Buštěhradská

škola je od

9. 6.

spojená s  L idicemi pevným řetězem

Pan Jiří Pitín, lidické dítě, převzal
od žákyně první třídy starou aktovku se vzkazy od všech dětí naší školy 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.

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

Když za námi do školy v březnu
přišla paní starostka Lidic s panem
místostarostou a panem Horešovským, dalším lidickým dítětem, že
se blíží 80. výročí vypálení Lidic,
a zda bychom nechtěli vymyslet nějakou akci, naskakovaly okamžitě
myšlenky na projektový den, besedy apod. Protože je v našich řadách ale mnoho kreativním kolegyň
a kolegů, zrodil se nápad, který nás
všechny ihned oslovil. Přípravy nebyly jednoduché, ale výsledek stál
rozhodně za to. V naší škole je momentálně 550 žáků, když se zapojí
ještě nejstarší děti školky, můžeme
vytvořit živý řetěz až do památníku v Lidicích. Nápad se dále rozvíjel
Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

Dětský řetěz z Buštěhradu do Lidic, foto V. Jaňura

a výsledkem byla úžasná akce, kdy
celá škola psala vzkazy a dopisy, vyráběla papírové větrníčky a plánovala, kdo kde bude kdy přesně stát.
Je 9. 6. 2022 9:00 a paní zástupkyně 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 nakonec 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 lidických dětí. Jeho životní energie a optimismus jsou neuvěřitelné a inspirující. Po krátkém čekání přebírá
od holčičky z 1.A poselství ze školy
a dál šíří svou dobrou náladu. Mezitím přicházejí postupně všichni žáci z řetězu a zapichují své větrníčky
do země. Jsou bílé, symbolizují mír
17

Aktovka dorazila do Lidic!, foto V. Jaňura

a dětskou nevinnost a hravost a nesou své jedinečné poselství. Pan
Pitín si vybral větrník s nápisy Láska, Mír, Radost. Po celou dobu ho

nosil u sebe a hrdě všem vysvětloval, jak jsou pro něj tato slova důležitá. Když se všichni sešli u pomníku 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 působivé, emotivní a smutné zároveň.
V očích pedagogů se objevují slzy, protože představa, že by se nás
tato tragédie měla také týkat, byla
až děsivá. Potom, co se třídy rozutekly, aby si prohlídly pietní místo,
sedl si ještě na moment pan Pitín
na lavičku pod strom a četl nahlas
obsah své nové aktovky. 550 větrníků i sochy dětí byly jen tichými
posluchači opodál.
Odpoledne se ve škole konal ještě kulturní a sportovní program,
který na celou dopolední událost
volně navazoval. Děti z lidické školy a žáci ze školy a družiny při ZŠ
Oty Pavla zpívali lidové
písně, tančili a sportovali. V přátelském fotbalovém utkání změřili
síly chlapci z Buštěhradu a z Lidic. Svou návštěvou nás poctila paní starostka Buštěhradu
Daniela Javorčeková,
starostka obce Lidice Veronika Kellerová,
dále pan místostarosta Lidic Tomáš Skála,
dcera sochařky Marie
Uchytilové – paní Klánová a lidické děti pan
Horešovský a pan Pitín.
Ti se po skončení programu krátce odebrali k pamětní desce ve
staré budově ZŠ a pietním aktem uctili památku lidických žáků
školy z osudného dne
před 80 lety.

Jiří Pitín před Pomníkem lidických dětí, foto V. Jaňura
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Větrníčky na pietním území, foto V. Jaňura

Dovolte, abych touto cestou poděkoval kolegyním a kolegům, kteří se na této výjimečné události
podíleli. Příprava byla náročná
a výsledek měl obrovský úspěch,
což zaznamenala i tuzemská a zahraniční média.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad
Václav Barták,
ředitel ZŠ Buštěhrad

Projekt Lidice v ZŠ Buštěhrad, foto V. Jaňura
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S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
S pekulace

o hasičích

Na začátku června se odehrál
tragický požár v Alzheimer centru v Roztokách. V době, kdy všichni v šoku hleděli na zprávy referující o neštěstí, jedna aktivní občanka
uveřejnila na sociálních sítích skandální příspěvek o tom, že buštěhradští hasiči nebyli k zásahu přivoláni,
protože jsou neschopní, nemají dýchací techniku a její obsluhu, apod.
Zaštiťovala se jakousi komunikací
z místa zásahu, což je ale něco, k čemuž se běžný občan těžko dostane,
a členové jednotek musejí dodržovat
zásadu mlčenlivosti. Již jsme to komentovali na sociálních sítích, odkud autorka příspěvek druhý den bez
omluvy smazala. Věc si ale zaslouží

alespoň krátkou zmínku i v BZ. Příspěvek uveřejněný na sociálních sítích uvedl čtenáře v omyl. Jednotka
Buštěhrad disponuje dýchací technikou a členové jednotky jsou vyškoleni 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 jednotek k zásahům by pak především bylo dobré nechat na operačním středisku, Roztoky jsou již jiný hasební
obvod a k podobnému zásahu se vysílají jednotky dle daného poplachového plánu, a pokud jsou přivolány
i jednotky nad rámec tohoto poplachového plánu, je to vždy na roz-

hodnutí velitele zásahu a využívány
jsou pak především jednotky kategorie JPO III., které jsou v dojezdovém dosahu. Naše jednotka existuje
sotva dva roky, a aby byla vysílána
i mimo svůj katastr, kterým je Buštěhrad, potřebuje více zkušeností, lepší vybavení a hlavně musí být zařazena v poplachovém plánu pro dané
obce v bližším či vzdálenějším okolí. Pikantní je, že tatáž občanka, která naší jednotce vyčítá neschopnost,
zároveň často kritizuje investice do
vybavení jednotky jakožto zbytečné
plýtvání finančními prostředky. Nezbývá než jí přát, aby pomoc našich
hasičů nikdy nepotřebovala.
DJ + Tomáš Hofman

C anisterapie v DPS Buštěhrad
V našem Domově s pečovatelskou
službou máme, jako součást aktivizačního programu pro naše klienty, zavedenou canisterapii neboli terapii, která
využívá pozitivního působení psa na
zdraví člověka. Od podzimu loňského
roku nás začal pravidelně navštěvovat
canisterapeutický tým z Kladna. Většinou 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 poslušnosti, dále co umějí speciálního, jako
například podávání packy, odložení,
odvolání od nežádoucí činnosti nebo
zklidnění psa při ležení na boku. Nejvíce úspěchu sklízejí pejsci za poslušnost při odolávání nabídce pamlsků,
když zazní povel „nesmíš“.
Klienti si sami mohou vyzkoušet
dávání povelů „pac“ i „sedni“ a od-

měňování pamlsky. Nechybí hlazení, česání a hry s vestou s barevnými
kapsami a kolíčky, při kterých si klienti procvičí jemnou motoriku.
S pejsky vždy strávíme příjemnou hodinku a je krásné vidět rozzářené oči a úsměvy našich klientů
i personálu.
Klára Míšková

Obyvatele DPS psí návštěvníci potěšili, foto K. Míšková
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R ybářský

dětský den

2021

Ano, ano, už je to tak. Rok se
s rokem sešel a buštěhradští rybáři opět zorganizovali na dolním
rybníku tradiční dětské rybářské
závody, které se konaly v sobotu
4. 6. 2022. Soutěžilo se v kategoriích „nejdelší ryba“ a „celková délka“. V kategorii nejdelší ryba se vyhodnocuje ryba, která je nejdelší,
a v kategorii „celková délka“ se vyhodnocuje součet délek všech ulovených ryb.
Bezvětří a obloha doslova posetá
krásnými bochánky stratokumulů

vytvořily příjemné počasí s teplotou
lehce nad 20 °C. Když k tomu připočteme roztopenou udírnu, odkud
voněly špekáčky, byly vytvořeny
ideální podmínky pro rybaření. To
se projevilo doslova rekordní účastí soutěžících, jejichž počet přesáhl
magické číslo 50.
Přivítání a krátkou instruktáž
soutěžících provedl generální ředitel závodu Roman Dědič. V 8:00
se závodníci rozběhli na svá stanoviště a vzápětí bylo slyšet svištění
vlasců s háčky a nástrahami. Samozřejmě že rybářské závody nemají 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 zadýchali. Přestože se jednalo o závody, u rybníka vládla pohoda, klid
a všichni zúčastnění si užívali krásného sobotního dopoledne.
V 11:00 byl vyhlášený konec,
mladí rybáři odevzdali úlovkové
lístky v logistickém centru a s napětím očekávali výsledky. Krátce
před polednem začalo slavnostní
vyhlášení výsledků. Každý závodník dostal diplom, byl vyfotografován, dostal balíček se sladkostmi

a následně si mohl vybrat cenu. Ceny byly (díky sponzorům) hodnotné. Pro disciplínu „celková délka“
byly ceny uložené na několik metrů
dlouhém stole, na kterém si účastníci podle pořadí ceny vybírali dle
vlastního uvážení – pruty, navijáky, podběráky, atd. Protože cen bylo mnohem více než závodníků, po
skončení vyhlášení vítězů si závodníci rozebrali vše, co zbylo.
Kdo zvítězil? V disciplíně „nejdelší ryba“ zvítězil Filip Sýkora, který ulovil kapra o délce 51 cm a odnesl si láhev dětského šumivého
vína. Vítězem v disciplíně „celková 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 rybářské náčiní, bude mu půjčeno. Kdo
rybařit neumí, tomu organizátoři poradí.
Zvláštní poděkování patří naší
kolegyni rybářce Lence Kozlerové, která se ujala nevděčné funkce
„vedoucí logistického centra“, kterou zvládla na jedničku.
Ladislav Keller

Vítězové dětské rybářské soutěže, foto L. Keller
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Kouzelný dětský

den v

Začátek června patří již
tradičně oslavám našich
nejmenších – dětí – a proto byl právě pro ně v sobotu 4. června připraven bohatý program. Dopoledne
mohly děti nalézt zábavu
u rybníka společně s našimi rybáři a o odpolední
část programu se postaralo Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, které si pro
ně ve spolupráci s ostatními
spolky a organizacemi připravilo Kouzelnou stezku v zámeckém
parku a na zámeckém nádvoří. Na návštěvníky zde čekalo celkem 9 stanovišť, na kterých děti mohly potkat různé kouzelné bytosti. Celé odpoledne

Atmosféra na kouzelném dětském dni,
foto JP

bylo navíc doprovázeno příjemným
hudebním programem, o který se postarala naše ZUŠ a její hosté.
A co všechno musely příchozí děti

Atmosféra na kouzelném dětském dni, foto JP

Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

Buštěhradu

Atmosféra na kouzelném dětském dni,
foto P. Kubíková

splnit, aby si mohly na konci odnést
zaslouženou odměnu? Hned prvním
úkolem bylo vyrobení vlastní kouzelnické hůlky posypané kouzelným prachem. Po vyzkoušení, že hůlka skutečně funguje, dostal každý soutěžící
svoji hrací kartu, do které následně
sbíral razítka za splněné úkoly. Děti
musely při absolvování kouzelné stezky prokázat různé dovednosti – proletět se na koštěti, trefit se koulí do tlamy draka, vyčarovat si svůj vlastní gól,
prolézt pavučinou, rozpoznat dovednosti různých bytostí, ochutnat připravené kouzelné lektvary apod. Protože spousta dětí vyslyšela naši výzvu,
promenádovaly se zámeckým parkem
nejenom dospělé, ale i dětské kouzelné bytosti. Pokud jste tedy v sobotu
4. června narazili na několik malých
kouzelníků, čarodějek (ale třeba i rytířů
nebo princezen Elsa),
nebojte se, neklamal
vás zrak :)
A protože i počasí nám bylo navzdory
předpovědi nakonec
nakloněno, využilo
možnosti vyzkoušet
si své kouzelnické dovednosti přibližně 270
dětí, které si na startu
vyzvedly hrací kartičku. Za tuto velkou návštěvnost jsme oprav-

du velmi rádi, větším
závazkem je však pro
nás pozitivní zpětná
vazba, které se nám dostalo, a zejména spokojené děti, jež odcházely
domů se zaslouženou
odměnou. Doufejme,
že i rodičům se připravený program líbil a že
po požití kouzelného
lektvaru se jim doma
v neděli ráno neprobudily v postýlkách kočky, žáby nebo dokonce draci, ale hodné a usměvavé děti.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kteří svou aktivní účastí a pomocí přispěli k tomu, že si děti moh-

Atmosféra na kouzelném dětském dni
foto P. Kubíková

ly svůj svátek dosyta užít – Sokol Buštěhrad, SK Buštěhrad, Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Buštěhrad, paní
Zdeňka Doležalová z místní pobočky
ČČK, město Buštěhrad, ZUŠ Buštěhrad, Kulturní spolek Butzkow, technické služby. Mé osobní poděkování
patří mým pelíškovským kolegyním,
které ve svém volném čase vše neúnavně připravovaly, aby mohl dětský
den proběhnout dle našich představ.
Zuzana Jonášová, RC Pelíšek
21

Terapie uměním
S blížícím se koncem školního roku se nám podařilo uskutečnit 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 uvolnění. Akci na buštěhradském zámku
bychom mohli nazvat ,,Když umění léčí“. Děti si zkusily arteterapii
pod vedením výtvarnice, sochařky
a skvělé pedagožky Oxany Herodesové. Maminky a babičky mohly zase využít čas k sezení s terapeutkou
Taťánou Jančuk. Oxana si děti okamžitě získala a čas strávený s ní si
moc užily, a proto jsme se také rozhodli 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 dobrotami. O malé hosty bylo skvěle postaráno a za to patří díky majitelce
Gabriele Krátké. Maminkám jsme
pro změnu umožnili mít neobvykle
klidnou lekci českého jazyka.
Naše druhé setkání se uskutečnilo v druhé polovině června a rodiny jsme tentokrát pozvali do Lidic. 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 měly možnost po terapii navštívit tuto
krásnou expozici. Na návštěvu se patřičně připravily a vyrazily na ni ob-

Slunečný sobotní den + akce spolku Buštěhradské fórum pod vedením neúnavného Jirky Janouškovce
přilákaly k buštěhradským rybníkům už po desáté milovníky vodních 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,
22

Jana Leová za Tým Pampelišky

Návštěva skupiny v expozici dětské výstavy v Lidické galerii,
foto J. Leová

Dětský den v Parapetu, foto J. Leová

Buštěhrad na vodě po

lečeni do svých vlastních malých výtvarných děl, která si namalovaly na
trička. Tímto patří díky Lidické galerii, že dětem tento zážitek umožnila.
V neposlední řadě děkujeme vedení MC Lidičky Daně Richter a Stanislavě Koščové za poskytnutí zázemí po celou dobu setkání a také
umožnění oslavy narozenin jedné
z holčiček, která byla završením tohoto hezkého dne. Úplnou tečkou na
závěr pak byla návštěva jedné z animátorek pražské agentury Voyagepraguekids v kostýmu oblíbené dětské postavičky.
Věříme, že si všichni zúčastnění akce užili a úsměvy na dětských
tvářích byly pro nás dostatečnou
odměnou.

desáté!

Někteří závodí, jiní se vezou, foto JP
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Rybník v akci, foto JP

U registrace byla tlačenice, foto JP

Stupně vítězů, foto JP

nebo se jen tak
projet na obou
rybnících.
S outě ž íc ích
posádek lodí bylo
letos přes třicet.
Dokonce místní obětavci (Žíťa, Jarin, Stovák
a další) vyrobili,
donesli a následně hodiny vozili po rybníce zájemce
na „covidovém voru“. Vyrobili ho ze
zhruba stovky plastových kanystrů
od covidové dezinfekce.
Většina soutěžících posádek se vystřídala na stupních vítězů, kde jim
hlavní organizátor předal hodnotné ceny. Bez drobných odměn neodešly žádné ze zúčastněných dětí.
Nejen o zdraví, ale i o zápisy soutěžících se také už po desáté obětavě

Lidský pohon voru, foto JP

starala Zděna Doležalová.
Oceněni však byli všichni zúčastnění. Organizátoři tím, že mohli
udělat radost všem příchozím, soutěžící 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

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
Ligová družstva mládeže šachového
2021/22
Šachisté ze Sokola Buštěhrad se
pravidelně zúčastňují prestižních
soutěží jednotlivců a družstev. Rád
bych se s vámi podělil o výsledky ligových 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 soutěČ E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

oddílu

Sokol Buštěhrad v sezóně

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 podařil 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 Buštěhradě 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 jednoznačně podlehla (s nakonec postu23

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 družstvům jen o konečné pořadí – na
postup jsme neměli a sestup (3-4
družstva) také nehrozil. Obě družstva prohrála s nakonec třetím Karlovarským šachklubem Tietz, v derby zvítězilo těsně béčko, které ale (na
rozdíl od áčka) jen remízovalo s posledními 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 Barták (host z ŠK Řevnice) – získal 6 bodů, 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 Vojtěch Housa (5,5 bodu) a Veronika
Mehesová (5 bodů).
Osm zápasů odehrál (na 1. šachovnici) Richard Tichý, který získal 2,5 bodu.
Filip Hrubý nastoupil k pěti partiím a bez porážky získal 4 body.
A Kryštof Tichý odehrál 2 partie v Liberci, získal 1 bod (jeho výhra rozhodla zápas s Varnsdorfem).

Sokol Buštěhrad A
Všech 11 zápasů sehráli na první šachovnici Tibor Čuvala (3,5 bodu),
na druhé šachovnici Sandra Hosová (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 Michal Langmaier (host z TJ Kralupy),
který získal 1,5 bodu.
Čtyřikrát si zahrál Jakub Straka (získal 2 body) a dvakrát Stella
Hosová. Se 2 body naše jediná stoprocentní hráčka!
Pavel Buk,
vedoucí oddílu

Šach mat!, foto P. Buk

STR O J Č AS U
V téměř bezedných archivech
kronikáře Jaroslava Pergla se nachází i tato fotografie z poloviny
třicátých let minulého století. Je
na ní zachycen nákladní vůz autodopravy pana Karla Šípka – povšimněte si volantu na „nesprávné“ pravé straně kabiny. Až do
druhé světové války se v Československu jezdilo vlevo.
Led
Autodoprava K. Šípka, archiv J. Pergla
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CO SE DĚJE V BUŠI
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 Buštěhradu
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 krátkým koncertem.
20:45–21:15
Chvíle ztišení, pro zájemce
prohlídka kostela

Smíšený pěvecký sbor Smetana, foto J. K. Riesová

Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2

(Poznámka redakce o kostelu
Povýšení sv. Kříže a stropní malbě, která je k vidění na titulní straně BZ:
Kostel Povýšení sv. Kříže byl
přistavěn ke křídlu buštěhradského zámku v letech 1814–1816. Zasvěcení kaple (svátek 14. září) připomíná návštěvníkům památku sv.
Kříže, a to jako vítězného znamení
v raných dobách křesťanství. Svátek
oslavuje i Nalezení sv. Kříže sv. Helenou; ostatky sv. Kříže se dodnes uchovávají v římské bazilice S. Croce in

Gerusalemme. V roce 1896 se stala 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 pilastry s akantovými hlavicemi; důležitou
úlohu zde hraje původní nástěnná
malba, jež pod oválnou kopulí otevírá iluzivní průhledy do nebe; ty v dalších polích doplňují malované niky
komponované ještě v duchu pohybového baroku. V kněžišti bývalé kaple 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 výzdobou (znak sasko-lauenburský). Zaujmou zejména jejich malovaná čela
s výjevem Kázání sv. Antonína rybám a Kázání sv. Františka. Ostatní
zařízení – oltáře Panny Marie a sv.
Josefa – jsou novější. Kolekce obrazů
Křížové cesty z roku 1903 reprezentuje jednu z povedených četných kopií proslulé Führichovy Křížové cesty z kostela sv. Jana Nepomuckého ve
Vídni (1844).)

Buštěhradský pěvecký sbor, foto J. K. Riesová
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Fotoreportáž – Jarní hraní v parku

Jarní hraní v parku, foto JP a J. K. Riesová
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Sousedské grilování
S touto aktivitou přišla už před
covidovým časem rodina Gallatových. 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 postoj k příchozím. Ti si, krom nějakého pokrmu (nejen pro sebe, ale
i pro další příchozí), přinesou snahu o vstřícnou komunikaci, a spolu
s příjemně stráveným odpolednem
si odnesou dobrou náladu a pár no-

Sousedi si rozumějí, foto M. Žitníková

V minulém čísle zpravodaje jsme
vám představili připravovanou sportovní akci Běh Oty Pavla, na kterou
bychom rádi pozvali všechny, kteří
si rádi užívají radost z pohybu.
Rozhodli jsme se uspořádat tento běh a cyklovýlet, jelikož podobná
sportovní akce, do které se mohou
zapojit opravdu všichni – dospělí,
děti i celá rodina – zde zatím chyběla. 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 spojili s osobností Oty Pavla, který byl
sám velký sportovec a se sportem je
spojena jeho profesní kariéra. Ota
Pavel k Buštěhradu neodmyslitelně patří a symbolicky se bude start
všech tras odehrávat jen kousek od
domu, kde za války bydlel, u břehu
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Jaroslav Pergl

Pán grilu – Samuel Gallat, foto M. Žitníková

I. ročník B ěhu Oty Pavla
B ěh a cyklovýlet v okolí Buštěhradu pro
17. září, 9:00–13:00, Buštěhrad,
Na Babkách

vě navázaných přátelství. Podle fotek vidíte, že zájemců není málo,
což je pro klidné soužití v obci asi
to nejdůležitější. A to za to stojí.
Další vydařená akce.

celou rodinu

rybníka, kde chytal své první ryby.
Celou akci pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu
se Sokolem Buštěhrad, Spolkem
Buštěhrad Sobě, Základní školou
Buštěhrad, SK Buštěhrad, RC Pelíšek a dobrovolníky z řad občanů.
Akce se koná pod záštitou starostky
Buštěhradu, Ing. Daniely Javorčekové, a odbornou záštitu převzal ultramaratonec Milan Šumný (3. místo ve
Spartathlonu 2021 – 246 km).
Pro příznivce pohybu je přichystáno několik tras vhodných pro všechny sportovce – zkušené závodníky,
začátečníky, děti i celé rodiny s dětmi. Pro ty, kteří rádi překonávají sami sebe nebo chtějí prověřit svou
kondičku, jsou naplánovány závodní trasy od 5 do 23 kilometrů. Školní děti mohou závodit na trase kolem školy a ty nejmenší v sokolském
běhu okolo rybníka. Rodiny s dětmi
mohou vzít kola a zapojit se do cyklotrasy vedoucí přes půvabná místa

poblíž Buštěhradu, jako je Okoř či
Budeč. A ti, kdo běhat či jezdit na
kole vůbec nechtějí, si mohou v klidu pěšky projít Stezku historií Buštěhradu se speciálními úkoly.
Zkrátka a dobře se mohou zapojit všichni bez ohledu na výkonnost
nebo věk a není se třeba obávat, že
nejste příliš trénovaní či zkušení. Těšíme se na všechny, kdo si troufnou
a mají chuť strávit hezký den na čerstvém vzduchu. Tleskat budeme, jak
prvnímu závodníkovi, tak tomu úplně 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, čekají na vás v cíli kromě dobrého pocitu, odměny v podobě účastnické
medaile a pro ty nejrychlejší běžce
a běžkyně v závodních trasách stupně 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 nemohou, a pro rodinné příslušníky závodníků – pro děti – skákací hrad
a dětský koutek od RC Pelíšek, pro
dospělé občerstvení a drobný kulturní program.

odměnou vám budou krásné výhle- máteční medaili a odměnu. Absoldy na Středohoří.
vovat trasu mohou i ti nejmenší v doZlatá trasa – 23 km – nejodváž- provodu rodičů a přidat se mohou
nější sportovci si mohou troufnout i maminky s dětmi v kočárku. Svým
na zlatou trasu, která vede přes krás- výkonem se také zapojí do oslav toná a historicky zajímavá místa v oko- hoto výročí. Cílem je společně uběhlí Buštěhradu s malebnými přírod- nout alespoň symbolických 16 kiloními zákoutími. Z Libochoviček metrů. Patronem této trasy je Sokol
(stejně jako stříbrná trasa) pokra- Buštěhrad.
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Jiří Žitník
tě, už trochu prověří kondičku, ale s úkoly a překážkami, dostane pa28
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„Sport mám rád proto,
že nezvykle chutná
a nejde ničím nahradit
podobně jako pivo.“

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

sobota 17. září 2022 od 9 hodin Na Babkách v Buštěhradě

ZÁKLADNÍ TRASA – 5 km – start v 11.00 hodin
.“ — Ota Pavel
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
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pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu s dalšími spolky a dobrovolníky pod záštitou starostky města Buštěhradu

B U Š T Ě H R A D Š T Í P O D N I K AT E L É A Ž I V N O S T N Í C I S E
P Ř E D S TAV U J Í
Pavel Bálek – patron

buštěhradských střech

Pan Pavel Bálek se zabývá střechami od roku 1986. Vyučil se klempířem v podniku Pražská stavební obnova a svoji profesní kariéru zahájil
v roce 1992 v Německu. Přestože byl
krátce po vyučení, kvalita jeho práce
obstála i na velmi přísném německém pracovním trhu. V Německu
pracoval v partě českých spolupracovníků na mnoha místech po dobu
dvou let. Na střechy používá plechové maloformátové a velkoformátové krytiny. Při spojování plechové krytiny dává přednost falcování.
I když je to technologie stará 200
let, domnívá se, že je nejspolehlivější. „Správně udělaný falc má stejnou
životnost jako spojovaný plech,“ říká. Po návratu z Německa pracoval
jako podnikající fyzická osoba v roli subdodavatele velkých stavebních
firem. V posledních 8 letech se však
více věnuje objednávkám přímo od

majitelů domů a rodinných domků.
Nabízí opravu včetně úplné rekonstrukce střech, zateplení půdního
prostoru, připravuje střechu na instalaci solárních panelů a opravuje i historické střechy. Na prestiž-

ním portálu Prefa falc https://pin.
it/58tqXcq jsou k dispozici příklady
jeho práce. Je příjemné bydlit v Buštěhradu blízko spolehlivého řemeslníka opravujícího zatékající střechu.
LZ

Pavel Bálek s partnerkou, foto E. Mareš

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Velké poděkování naší paní starostce
Když za námi přišla paní starostka
Ing. arch. Daniela Javorčeková krátce
po svém zvolení do funkce starostky 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 vysvětlil, že zásadní věc, která nás na
Bouchalce již dlouhá léta trápí, je
30

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 prioritou číslo jedna.
Paní starostka neskrývala údiv
z tohoto stavu. Dokázala, že umí rozeznat podstatné potřeby občanů od
nepodstatných a začala jednat. Vybudování vodovodu na Bouchalku
prosadila, starala se po celou dobu
o realizaci tohoto projektu a pravdi-

vě informovala o nesnázích spojených s výstavbou. Její práce si proto
velice vážím, obdivuji v tomto případě její vytrvalost a úsilí dovést projekt do úspěšného konce.
Tímto bych rád poděkoval paní
starostce Ing. arch. Daniele Javorčekové, že můžeme být v klidu, nemusíme se bát, že nám dojde voda
a že nám tak jako ostatním obyvatelům Buštěhradu poteče pitná voda z městského vodovodu.
Ing. Petr Jirků,
Na Bouchalce
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VČELKA sociální služby o.p.s.
• Sociálně terapeutická činnost
Pozn.: Jedná se o seznam úkonů
všech tří registrovaných služeb dohromady, s výběrem vhodné sociální služby, i dle cílové skupiny, vždy
pomůže sociální pracovnice na základě osobního setkání s vámi.

Posláním VČELKA sociální služby o.p.s. je poskytovat terénní sociální služby tak, aby naši klienti mohli
co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
prostředí a mohli udržovat sociální
vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vycházejí z individuálních potřeb klientů, péče se zaměřuje na podporu jejich samostatnosti
a neprohlubuje závislost na sociální službě.
Naše služby
VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje celkem tři terénní sociální
služby: Osobní asistenci, Pečovatelskou službu a Sociálně aktivizační
službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Každá ze služeb
má přesně definovány úkony, které
můžeme našim klientům poskytovat, 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 aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
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VČELKA sociální služby o.p.s.
poskytuje služby následujícím skupinám osob:
• Osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením
• Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku
• Osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
• Rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Co se týče časového rozsahu našich služeb, tak pečovatelská služba
je poskytována každý den od 6:00 do
22:00 hod. včetně víkendů a svátků.
Osobní asistence je poskytována nepřetržitě, bez časového omezení. Sociálně aktivizační služba je poskytována ve všedních dnech od 8:00 do
16:00 hodin.
Více informací se o nás dozvíte
na našich webových stránkách pecevcelka.cz či u naší sociální pracovnice 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 úplně fit, nebo se potřebují se svojí nemocí naučit žít a akceptovat ji. Péče
je poskytována v domácím prostředí
klienta. Naše péče se nikdy nezaměřuje jen na samotnou léčbu onemocnění, vždy se snažíme zajistit celkovou
podporu klientovi a jeho blízkým, abychom jim usnadnili zvládnutí mnohdy
velmi obtížné životní situace.
Péče je poskytovaná na základě
doporučení praktického lékaře, ošetřujícího lékaře, v případě propuštění z hospitalizace, nebo ambulantního specialisty (neurolog, kožní lékař
apod.)
Péče je plně hrazena zdravotní
pojišťovnou.
Zdravotní péče zahrnuje pouze
zdravotní úkony, které vykonává kvalifikovaná zdravotní sestřička – např.
převazy ran všech typů, ošetření stomií, PEGu, enterální sondy, rehabilitační ošetřovatelství, podávání infuzí,
výměny katetrů (i u mužů), odběry krve, péče o klienty s tracheostomickou
kanylou, péče o klienty v terminálním
stadiu nemoci, kontroly fyziologických funkcí, péče po operačních zákrocích, péče o klienty s nutriční podporou (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 terminálním stádiu své nemoci, se snažíme zajistit klidný a důstojný odchod v prostředí 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 pecevcelka.cz či u naší vedoucí střediska Věry Pelcové na telefonu
(+420) 601 152 689.
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PEJSCI Z BOUCHALKY
JENNY – A merický

pitbull

Šestiletá kráska Jenny
Holka s úžasnou povahou, přátelská, hodná a velice poslušná. Předchozí majitel se jí opravdu hodně
věnoval a vypadá to, že prošla výcvikem, neustále soustředí pozornost na svého člověka. Jenny by ráda 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 správným vedením ignorovat.

ROCKY – NO

x

Husky

8 let.
Je to přátelský, hodný a stále velice
aktivní a silný pes, výborný hlídač.
Rád by žil v domku se zahradou, po-
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kud budou v rodině děti, tak už starší kolem patnácti let.
Nehodí se k jiným psům, na procházkách je schopný je ignorovat,

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

Č Í S LO 7– 8

PÁJA – x špic
4 roky
Pája je zpočátku nedůvěřivý, ale jinak velice přátelský, mazlivý, hyperaktivní a upovídaný malý pejsek. Miluje procházky, a je strašně
zvědavý.
Rád by žil v domku se zahrádkou, pokud by měl žít v bytě, tak
musíte mít tolerantní sousedy, protože ze začátku bude štěkat. V rodině 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 jedináček. Kočičky loví.

HAPPY – staford
1 rok
Odrostlé štěně Happy.
Je to veselý, přátelský, hyperaktivní a velice silný psí kluk.
Hledáme mu aktivní a hlavně

zkušenou rodinu, která ví, co toto
plemeno opravdu potřebuje. Je potřeba 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 jeho 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

Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2
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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

Č E R V E N E C– S R P E N 2 0 2 2
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