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BĚH OTY PAVLA
KOMUNÁLNÍ VOLBY
NOVINKY V ZOOPARKU ZÁJEZD

Na fotografii zleva: Adam Hlůžek, Natálie Horká, Ema Pospíšilová, Magdaléna Štemberová, Mathias Hlava. Foto M. Žitníková

Na fotografii zleva: Meda Rabasová, Klaudia Gergelová, Viktorie Živná, Tereza Mendlová. Foto M. Žitníková

S LO V O R E D A K C E
Milé čtenářky a čtenáři, po měsíční
prázdninové odmlce jste znovu dostali Zpravodaj s aktuálními informacemi z našeho města i úřadu. Díky tomu se dozvíte, kdo koupil místní
pivovar, jaké má město šance na získání dotací na opravu východního
i severního křídla zámku a jaké by
bylo možné využití nových prostor.
Můžete si udělat kontrolu svých odpovědí na otázky o historii Buštěhradu z minulého čísla. Pan kronikář
pro vás objevil ve Sládečkově vlastivědném muzeu zajímavou informaci

z historie – o vzniku klubu velocipedistů v Buštěhradu v roce 1896. Díky vyprávění o letním kině v zámeckém parku si přijdete i na romantiku.
SK Buštěhrad seznámí se svými aktivitami a s výsledky zápasů, i o postupu do finále v turnaji v Lidicích.
Najdete tu rovněž pozvánku na Den
otevřených dveří v DPS Buštěhrad
v říjnu, kdy se jeho klienti pochlubí
svými výtvory. K červnovým koncertům žáků místní ZUŠ se vrátíme
v Echu ZUŠ. Také se dočtete, jaký byl
letošní tábor na Střele, a co vše si tam

v červenci skauti užili. I sokolský příměstský tábor byl plný pohybu a zážitků. Navíc Sokol nabízí novou aktivitu pro děti i v novém školním roce.
Zoopark Zájezd seznamuje s novinkami. Pozveme vás i do „Kreativního papírnictví“ RP TRADE a na první ročník Běhu Oty Pavla 17. 9. 2022.
Hlavně ale nezapomeňte, že máte přijít k volbám, a to ve dnech 23. a 24.
září 2022 – abyste i vy měli svůj podíl na složení Městského zastupitelstva Buštěhrad v novém čtyřletém
volebním období.

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 7/2022
ze dne 27. 7. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 7/2022 ze dne 27. 7. 2022 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou
a Pavla Vavrušku a jako zapisovatelku Dagmar Novotnou
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 6/2022
Usnesením č. 3
Doplněný program zasedání
č. 7/2022
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 7/2022

Usnesením č. 5
Výběr dodavatele pro ZŠ a MŠ Oty
Pavla, Buštěhrad – zhotovení jurty,
firmu: CZECH TENTS, s.r.o., nám.
Míru 279, 277 35 Mšeno, IČ: 040 74
904, nabídková cena: 688 254 Kč
včetně DPH
Usnesením č. 6
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 18/02-8 z roku 2018, mezi městem Buštěhradem a firmou Archatt
Památky, s. r. o., navýšení ceny:
2 223 829 Kč bez DPH
Usnesením č. 7
Prodloužení nájemní smlouvy –
nebytové prostory bytového domu

na adrese Palackého 65, Buštěhrad,
o velikosti 45 m2 do 1. 8. 2023
Usnesením č. 8
Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 na adrese Starý
Hrad č.p. 128, Buštěhrad,
do 1. 8. 2023
Usnesením č. 9
Pronájem hrobového místa: L – III4/UK (kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č. 10
Vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 – jednohrob,
na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné
rozměry hrobového místa jsou 2,50
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x 1,10 m, celkem 2,75 m2
Usnesením č. 11
Schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby mezi
Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad
Usnesením č. 12
Přijetí neinvestiční dotace MŠMT
v rámci výzvy Adaptační skupiny
pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve výši 300 000 Kč
Usnesením č. 13
Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca
55 m2
Usnesením č. 14
Podání žádosti o dotaci na akci:

Volby

do

M ěstského

zastupitelstva

Uskuteční se už v pátek 23. 9.
2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00
hodin do 14:00 hodin. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Aby se tak mohlo stát, zkontrolujte,
zda máte váš dům viditelně označený číslem popisným. Ve dnech voleb
můžete dostat hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Pro voliče, kterému zdravotní
důvody nedovolí hlasovat osobně
ve volební místnosti, můžete požádat o možnost, aby ho s přenosnou
volební urnou doma navštívili členové příslušné volební komise (předem telefonicky na 312 278 032).
Požádat o návštěvu členů volební
komise s přenosnou volební urnou
můžete nejpozději v týdnu před volbami žádat i mailem adresovaným
na: meu@mestobustehrad.cz.
Ve dnech voleb ještě vaši žádost
o návštěvu s přenosnou volební urnou přijmou volební komisaři v příslušné volební místnosti.
Pro hlasování si s sebou vezměte
občanský průkaz (zkontrolujte si pře4

„Přírodní zahrada pro MŠ Buštěhrad“, program: MŽP, výzva č. 5/2022
Přírodní zahrady, prioritní oblast:
6. Environmentální prevence, podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro
účely EVVO („Přírodní zahrady“).
Usnesením č. 15
Výběr dodavatele – společnost TNT
consulting jako celkového administrátora žádosti o dotaci pro žádost
z programu: MŽP, výzva č. 5/2022
Přírodní zahrady, prioritní oblast:
6. Environmentální prevence, podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení
pro účely EVVO („Přírodní zahra-

dy“), za celkovou cenu 67 000 Kč
bez DPH
Usnesením č. 16
Zhotovitele realizační dokumentace
na přírodní zahradu MŠ (arch. Pešičková), atelier Pro.Luka, krajinářský atelier, Na Vršku 36, Praha-Klecany, za nabídkovou cenu 58 000 Kč
bez DPH, cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH
Usnesením č. 17
Podání žádosti o investiční dotace
z MV v rámci programu „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ v roce 2023,
podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH
Buštěhrad)

Buštěhrad

dem jeho platnost!). Totožnost může volič, státní občan ČR, prokázat
i platným cestovním pasem.
Cizinec (tj. státní občan členského státu EU) totožnost prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu, nebo potvrzením o přechodném
pobytu.

A kam půjdeme volit?

Volební okrsek č. 1
má volební místnost: Buštěhrad, Kladenská 207 – Buštěhradské muzeum
Oty Pavla – v přízemí budovy; pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a to v ulicích:
Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, Havlíčkova, Habrová,
Hornická, Hřebečská (od ulice 5. května k benzinové stanici), Husova, Hutnická, Javorová čp. 699, 711, 712, 725,
736, 739, 764, 838, 842, 975; Kaštanová, Kladenská (od pošty a křižovatky
s ul. 5. května směrem k vodojemu),
Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži,
Olivová, Prokopova, Příční, Riegrova,
Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, V Zahradě, Žižkova.

Volební okrsek č. 2
má volební místnost: Buštěhrad,
Tyršova 77 – budova ZŠ a MŠ Oty
Pavla – 2. stupeň, přízemí vpravo
(nová budova) – vstup ve dvoře; pro
voliče podle místa, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, a to v ulicích:
Bezručova, Bořivojova, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Palackého, Průchodní, Revoluční čp. 54, 107–110, 260, 280, 283,
286, 287, 494; Slepá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů,
U Studánky, Vodárenská, Vrapická, Zahradní, Žeberova.
Volební okrsek č. 3
má volební místnost: Buštěhrad,
Revoluční 1 – zámek, přízemí Městského úřadu, vstup za výtahem; pro
voliče podle místa, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, a to v ulicích:
Akátová, Hradní, Hřebečská 331,
336–340, 623–626, 668, 677; Javorová čp. 1088, 1090, 1095, 1096, 1118,
1127; Jasanová, Jasmínová, Kladenská čp. 6, 147, 159, 248, 285, 332,
627–629, 678, 681, 728, 859; KvětinoČÍSLO 9

vá, Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín, Podhradí, Polní, Pražská, Revoluční
čp. 1, 2, 18, 28, 144, 153, 309, 323,
482, 654–657; Starý Hrad, Šeříková, Trnková, U Kapličky, Vávrova,
Vrbová, V Uličce, 5. května, Zámecké schody.
Názornou mapu rozdělení měs-

ta Buštěhradu na 3 volební okrsky
najdete na poslední straně tohoto
Zpravodaje. Podrobnosti k volbám
můžete získat na webu Ministerstva
vnitra ČR:
h t t p s : //w w w. m v c r. c z /v o l b y/cl a n e k /vol b y - d o - z a s t u pit e l s t e v - o b c i - a - s e n a t u -2 02 2 .

Přijďte dát hlas své vybrané kandidátce nebo jednotlivým kandidátům z obou buštěhradských kandidátek! Celkový maximální počet
označených může být 11 – tolik členů bude mít nové městské zastupitelstvo (stejně je zastupitelů i nyní).

staurátorský průzkum a návrh jejich
záchrany (na průzkumy jsme vloni
dostali grant 300 tis. z Kraje). V letošním roce se podařilo opět po několika letech získat grant z Ministerstva kultury z Programu záchrany
architektonického dědictví ve výši
700 000 Kč, takže když k tomu přidáme naši povinnou spoluúčast, práce nad infocentrem mohou pokračovat a vznikne zde krásná zasedačka
a možná i nová obřadní síň s restaurovanými malbami z doby vévodů
Toskánských. V současnosti zasedačku nemáme, je v ní kancelář pro
dva kolegy. Hotovo by mělo být do
konce roku 2023.
Zásadní ovšem je, že mezitím se
nám podařilo získat příslib grantu

na východní křídlo, a to z programu
Ministerstva průmyslu a obchodu
Využití brownfieldů pro podnikatelské využití. Výhodou je, že z minula již na toto křídlo máme vydané
stavební povolení. Nyní jsme pouze upravili projekt – ze školy Slunce
na školu Heuréka, která by zde měla do budoucna sídlit, během srpna jsme podali žádost o dotaci, a na
podzim očekáváme informaci, zda
jsme uspěli. Pokud se to podaří, stavební práce by měly být hotové do
konce roku 2025. Projekt jsme konzultovali se zástupci MPO, byli se
dokonce podívat zde na zámku, a je
zde velká vůle nám grant přidělit.
Z tohoto programu můžeme získat
až 40 milionů Kč. Náležitosti žádos-

ZV

AKTUALIT Y
Nová šance pro

zámek

Pokud sledujete záchranu zámku, možná jste si říkali, že už se tady dlouho nic neděje. Někdo měl
dokonce pocit, že se zámku nevěnujeme, a že bychom určitě sehnali nějaké dotace, jen kdybychom se
pořádně snažili. My se ale snažili celou dobu. Sice jsme se pokusili na východní křídlo získat dotaci
z IROP na praktickou školu a školské
poradenské zařízení (měla zde být
umístěna pobočka unhošťské školy
Slunce a pedagogicko-psychologická
poradna), ale s tímto záměrem jsme
neuspěli. Dále jsme podali několik
menších žádostí o dotace (např. na
záchranné zajištění havarijního sklepa), ale nezadařilo se. Protože ovšem
různí občané vnímají řadu věcí diametrálně odlišně, občas zase naopak od někoho slyším, že nemáme na chodníky, protože „všechny
peníze jdou do zámku“ – v minulých čtyřech letech však byl opak
pravdou, investovali jsme v podstatě
pouze do projektů, průzkumů a nové přípojky elektřiny. Něco málo se
opravovalo jen ve dvou místnostech
ve středním křídle nad infocentrem
(zde by měly být dvě nové kanceláře pro MěÚ), práce však musely
být přerušeny kvůli nedostatku financí, covidu, a také kvůli nálezu
mimořádně zajímavých nástěnných
a nástropních maleb z poloviny 18.
století. Získali jsme tedy čas na reZÁŘÍ 2022

Restaurátorské práce v 1. p. zámku (nad Infocentrem), foto HeS
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Detailní záběr práce restaurátorky, foto HeS

ti o dotaci jsou velmi složité, dotace nebude činit více než cca 50 %
celkových nákladů, a původní rozpočty nyní již neplatí, prudce zdražil stavební materiál, energie i další
komodity. I tak jsou to ale největší peníze, které bylo za posledních
10 let možné na podobný projekt
sehnat. Podmínkou udělení dotace
jsou energetické úspory, takže zde
musíme nechat přeprojektovat plánované plynové vytápění na tepel-

né čerpadlo, nicméně situace s plynem je nyní tak nejistá, že bychom
to asi stejně museli udělat. Umístění
soukromé základní školy Heuréka
(která úspěšně funguje v Libochovičkách, Úvalech a Brně) by pro Buštěhrad také bylo přínosem – vznikla
by alternativní nabídka vzdělávání, která by odlehčila naší základní
škole. Původně jsme do tohoto křídla chtěli umístit i často diskutovanou lékárnu, ale Heuréka má takové
prostorové nároky, že se nám tam lékárna nevešla. Heuréka by nám v budoucnu měla platit nájem, i náklady
na provoz celého křídla.
Zbývá však stále ještě největší kus
zámku k opravě – střední křídlo.
I pro to se nyní podařilo najít vhodný
dotační titul z IROP přes ITI, který
je nově určen přímo pro obnovu památek, nutnou podmínkou je zpřístupnění zámku veřejnosti, a podporovány jsou velké projekty. Tomu
přesně odpovídáme my. I zástupci
ITI se zde již byli podívat. Momentálně máme vysoutěženého projektanta a začíná se nám dělat projekt
pro stavební povolení. Ve středním
křídle se předpokládá rekonstrukce

velkého sálu se zázemím, expozice
o městě, a přesune se sem Muzeum
Oty Pavla. Zde by měla dotace činit
cca 80 % nákladů a dokončení se odhaduje cca v roce 2027–28.
Doufám, že vše bude postupovat
tak, jak jsme si to naplánovali, a za
tři roky se dočkáme opraveného východního křídla a nové školy.
DJ

Restaurátorské práce na nástěnných
malbách, foto HeS

S TA R O S T K A P Í Š E
Pivovar – uvedení některých
Není pravda, že já spolu s buštěhradským mecenášem Honzou Zelenkou kupujeme pivovar. Mně by
se to sice líbilo, ale k údržbě mi zcela stačí můj vlastní dům. Doporučila bych podobné informace (které se
zřejmě vyskytují hlavně v restauraci u Junků) brát s velkou rezervou.
Pivovar v červnu tohoto roku zakoupila společnost Buštěhradský
pivovar s.r.o., kterou jakožto nový
subjekt, který se bude věnovat obnově pivovaru, vytvořila developer6

skutečností na pravou míru

ská společnost Vertue Development
a. s. Developeři od začátku vstřícně komunikují s městem a vypadají velmi rozumně. V první řadě nebudou bourat historicky hodnotné
budovy, ale opraví je. Budoucí náplň pivovaru se teprve tvoří, pravděpodobně půjde o kombinaci bydlení
a komerční funkce (možná malý pivovar, restaurace, wellness nebo něco podobného). Vzhledem k dobré
komunikaci i skutečnosti, že si nový majitel pro návrh vybral velmi
kvalitní architektonickou kancelář,

se domnívám, že toto je velká šance pro pivovar – po desetiletí mrtvý areál snad bude konečně kvalitně opraven a dostane novou náplň,
která bude prospěšná i pro město.
Pro mě je to velké zadostiučinění
– někdo se možná ještě pamatuje,
jak jsme v roce 2006 spolu s dalšími lidmi (tehdy ještě z pozice občanských aktivistů) a s podporou
studentské soutěže FA ČVUT zachraňovali pivovar před demolicí.
A nebylo to marné.
DJ
ČÍSLO 9

Jste nabroušení na starostku? Z avolejte jí!
Když jsme v minulých týdnech
s kolegy sbírali podpisy, abychom
mohli zaregistrovat kandidátku do
nadcházejících voleb, od někoho
zaznělo: K těm a těm ani nechoď,
ti jsou na starostku pěkně nabroušení... Ne že by mě to překvapovalo, nemám nerealistické představy o své oblíbenosti, neboť není na
světě člověk ten... (dál už to všichni známe). V Buštěhradě se jistě najde spousta lidí, kteří nemají rádi
vedení města, například proto, že
jsme jim někdy v něčem nevyhověli.
Někdo, komu jsme třeba neprodali
kus obecního pozemku. Nepřidělili jsme mu byt. Nepovolili jsme mu
pokácet strom. Nevybudovali jsme
mu kanalizaci nebo chodník, o kterých se domnívá, že má na ně tak
nějak nárok. Nezměnili jsme jeho
pole v územním plánu na stavební
pozemek (a přitom „mladí“ nemají kde bydlet). Nebo jsme z územního plánu vyškrtli průmyslovou
zónu ležící na jeho pozemcích, od
kterých si sliboval, že je lukrativně
prodá. Nebo má pocit, že mu bráníme v podnikání, když nechceme průmysl v centru města. Nebo
mu vadí, že jsme zvýšili poplatek
za popelnice, za kontejnery, nebo
jsme zvýšili daň z nemovitosti. Nebo považuje za naši neschopnost,
že tu není bankomat. Někomu také vadí věci, se kterými neumíme
udělat vůbec nic, např. přelety letadel nad obcí, štěkání psů či zápach
z popelnic… A někdo je nabroušený tak nějak preventivně, protože
„ty nahoře“ bývá zvykem automaticky považovat za nafoukané papaláše, lenochy a darebáky, kteří
„na lidi kašlou“.
Je ale potřeba, aby se každý poctivě zamyslel nad tím, jaká má opravdu být role zastupitelstva a Městského úřadu, tedy té skupiny lidí,
která město spravuje. Domnívám
se, že její role NENÍ každému vyhoZÁŘÍ 2022

vět, všem všechno slíbit a dát všem
všechno zadarmo. Politikům, kteří toto nabízejí, je myslím lepší se
vyhnout. Role zastupitelstva a starosty je dle mého názoru jednat VE
VEŘEJNÉM ZÁJMU. Tedy v zájmu
města a co největší skupiny lidí (jakkoliv se to někdy těžko určuje), a to
nejlépe s nějakou koncepcí, vizí do
budoucna. Nikoliv jednat v zájmu
jednotlivců.
Veřejným zájmem tedy například není odprodání části náměstí,
komunikace či veřejné zeleně soukromníkovi, aby si rozšířil zahrádku. Veřejným zájmem není přeměnit někomu jeho pole na stavební
pozemek, když víme, že už se nám
nevejdou děti do školy, došla kapacita čističky, a další rozvoj by
pro město znamenal jen problémy
a obrovské výdaje. Není veřejným
zájmem mít vedle města, které po
desetiletí trpí sousedstvím bývalé Poldovky a s tím související nákladní dopravou, novou průmyslovou zónu (i když pak ve mně vyvolá
smutek, když volá potomek jednoho
buštěhradského sedláckého rodu,
který mi líčí, jak jim komunisti v 50.
letech všechno sebrali a vyhnali je,
a jak si myslel, že aspoň na stará kolena si prodejem pozemků přilepší...). Není veřejným zájmem dopustit, aby někdo provozoval v centru
města hned vedle obytných domů
pilu nebo tam postavil třípodlažní
halu. Také není veřejným zájmem
pokácet vzrostlý zdravý strom či
dokonce celé stromořadí jen proto,
že někomu padá listí do bazénu. Není veřejným zájmem přidělit obecní byt někomu, o kom víme, že má
vlastní nemovitost, nebo kdo městu dluží tři roky nazpět za popelnice. Není veřejným zájmem zaplatit
statisíce za bankomat, když nejbližší je jen 6 km daleko.
Zkrátka, řekla bych, že starosta
nemá být „hodný“ a snažit se vždy

vyhovět známým či komukoliv, kdo
přijde s dostatečně dojemnou historkou. Starosta má bdít nad zájmy
města jako celku a chovat se jako
řádný hospodář. A zastupitelstvo
by jej mělo hlídat a usměrňovat, aby
tomu tak opravdu bylo.
Veřejným zájmem je provozování a zvyšování kvality občanské vybavenosti (školy, školky, ZUŠ, DPS),
péče o nenahraditelné hodnoty, například o naše kulturní dědictví,
o životní prostředí města, o občanskou společnost podporou aktivních
lidí (spolky), péče o infrastrukturu města, o fungování veškerého
servisu pro občany od agend MěÚ,
svozu odpadů, zahrnující skutečnost, že vám někdo uklízí a svítí
v ulicích, že u nás staví autobus,
a že když vám při dešti nateče do
sklepa, přijedou vám pomoci naši hasiči. Veřejným zájmem je pomoc potřebným, ale těm opravdu
potřebným, ne těm, kteří jen hledí, jak by si z města udělali dojnou
krávu. Veřejným zájmem je starat
se o město, které jsme však zdědili
v dost opotřebovaném a podfinancovaném stavu, takže se vše musí
obnovovat postupně. To vše je velmi nákladné, co od státu dostaneme takzvaně „z vašich daní“ na to
zdaleka nestačí, a proto není možné, aby popelnice či kontejnery byly za hubičku, a abychom v obci 20
km od Prahy měli nejnižší možný
koeficient daně z nemovitosti. Bohužel v dnešní době všechno stojí čím dál víc a my musíme hledat
všemožné zdroje k naplnění obecní pokladny. Rozpočet jsou spojité
nádoby, a když vám dáme zadarmo
popelnice, tak pak zase nebudeme
mít třeba na kus nového chodníku.
Spousta lidí, kteří jsou na mě
kvůli nějaké věci nabroušení, se
mnou komunikují a stále se připomínají – ať už se jedná o průjezd kamionů Tyršovkou či špat7

ný stav některých silnic. Tak je to
v pořádku, je to jejich právo, a pokud jsou konstruktivní, někdy mohou svou aktivitou i pomoci nějaké procesy rozhýbat. Většinou se
jedná o problémy, o kterých všichni víme a snažíme se je nějak řešit, přestože někdy je to na dlouhé
lokte. Pak jsou zde ale zřejmě i lidé,
kteří jsou na mě nabroušení, i když
je vůbec neznám a možná jsme se

ještě ani nesetkali. Chtěla bych vědět proč. Domnívám se, že dávám
vždy dostatečně najevo, že lidé mohou s jakýmkoliv problémem zavolat, napsat, přijít, a vždy se jim dostane pozornosti. Setkala jsem se
i s případy, že byl na mě někdo nabroušený víceméně omylem, protože nevěděl, jak některé věci fungují,
špatně si vysvětlil nějaký můj článek či slyšel nějakou pomluvu. Šli

jsme na pivo, vše si vysvětili a od té
doby máme dobré vztahy.
Tedy vyzývám – jestli jste nabroušení na starostku, zavolejte,
přijďte, popovídáme si o tom, uvařím vám kafe nebo půjdeme na pivo. Třeba ten problém budeme umět
vyřešit, a když ne, aspoň jsme to
zkusili. Děkuji.
DJ

KRONIKÁŘ PÍŠE
Stále lze objevovat

nějaké střípky z historie

Při pročítání sborníku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
Posel z Budče č. 37/2020 jsem v obsáhlé studii Mgr. Karla Drvoly věnované „Počátkům cyklistiky na
Kladensku a Slánsku 1880–
1914“ narazil na odstavec, cituji: Další regionální cyklistický klub vznikl v roce 1896
v Buštěhradu: Příkladem jiných se řídíce utvořili jsme též
v našem městysi klub velocipedistů, arci za dosti velkých
obtíží, ale „dobrá vůle všecko
zmůže“. Klub čítá již nyní 40
členů, který počet se zajisté
zvětší. V ustavující valné hromadě zvoleni: za předsedu Fr.
Rott, místopředseda Vác. Čermák, náčelník B. Černý, pokladník B. Krupka, jednatel
Václav Pech … Obětavostí pp.
členů umožněno zřídit již letos učební dráhu, kterou jsme
dne 25. července slavnostně
otevřeli, za přítomnosti slavných klubů z Kladna, ze Slaného, z Hostouně a Unhoště.
O tom, že tento klub existoval ještě za druhé světové
války, máme doklad v naší
knihovně. Je jím obraz „Kde
domov můj“, který jako cenu

za 1. místo v soutěži v krasojízdě
jednotlivců o přebor hl. města Prahy pořádaném 29. září 1940 klubem 1. Českých velocipedistů Nusle – Pankrác vyhrálo žactvo klubu

Ilustrační dobové foto dodal J. Pergl
(muž na fotce je Karel Sybol narozený v Kročehlavech
r. 1885)
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Dělnických cyklistů v Buštěhradě
v cviku akrobacie. Členy vítězného
družstva tehdy byli: Bundová Vlasta, Bundová Emilie, Bunda Vladimír, Hejkalová Eva, Hejkal Václav,
Novák František, Lešan Robert, Ziková Věra a Zika Miroslav. V rezervě byli ještě připraveni: Hejkal Stanislav, Levý
Miroslav, Levý Josef, Sedláček
Antonín, Zika Josef a Žebera Jindřich. Odpovědným náčelníkem byl Havlíček František. Předsedou klubu Václav
Stuj. Většina těch jmen se stále v Buštěhradě vyskytuje. Bylo by krásné, pokud by někdo
z pozůstalých anebo třeba příbuzných tehdejších borců našel doma fotografie nebo jiné
dokumenty o činnosti tohoto jistě zajímavého klubu. Ví
snad ještě někdo, kde byla ona
výše jmenovaná „učební dráha“? Cyklistika je opět sportem, který i mezi našimi občany má mnoho příznivců.
Stavění cyklostezek je činností docela bohatě dotovanou.
Rozšíření vědomostí o historii
této zájmové činnosti by potěšilo nejen je. Kronikáře určitě.
JP

ČÍSLO 9

I N FO KÉN KO
Test

o historii

Buštěhradu

Vážení čtenáři. V minulém čísle BZ jsme vám v rámci článku „Jak
jsme prováděli 75 teenagerů Buštěhradem” položili otázky o historii
Buštěhradu. Tyto otázky dostali žáci
ze ZŠ Slaný, kteří byli v našem městě na prohlídce Starého hradu a Buštěhradského muzea Oty Pavla. Znali
jste na všechny, nebo alespoň některé
otázky odpovědi?
Zde máme pro vás nejen opakované
otázky, ale hlavně slíbené odpovědi:
1. Jak dlouho je Buštěhrad trvale osídlen? První písemná zmínka
o Buštěhradu?
(7 500 let, 13. století)
2. Jaký byl původní název vsi?
(Buštěves)
3. Po kom nese svůj název?
(Bušek z Braškova, mj. zpovědník
Karla IV.)
4. Kdy a kým byla ves Buštěves povýšena na město, jak se jmenovalo
a jaké výhody z toho plynuly?
(v roce 1497 na žádost Jetřicha Kolowratského povýšil král Vladislav

Jagellonský za zásluhy ves na město
Butzkow. Udělení práva várečného –
pivovar, hrdelního – pranýř, trhového – Jarní a Podzimní jarmark. Náš
pivovar je jeden z nejstarších v Čechách, jeho činnost byla ukončena
roku 1967)
5. Který slavný český rod držel hrad
Buštěhrad po 200 let?
(rod Kolowratů)
6. Co je Králičovna a proč se jí tak
říká?
(přenocoval v ní den před korunovací z 30.–31. 10. 1619 budoucí král
Fridrich Falcký, zvaný Zimní král)
7. Co se stalo s hradem a kdy?
(byl vypleněn a vypálen běhen 30leté války místními sedláky)
8. Byl hrad někdy dobyt?
(nebyl dobyt, byl obléhán královským vojskem Jiřího z Poděbrad)
9. Čím jsou zbytky hradu v dnešní
době zajímavé?
(23 domků vestavěných v původních
– zbylých zdech hradu)
10. Kdy a kdo počal se stavbou
zámku?

(Anna Marie Františka, vévodkyně
Toskánská, od roku 1699–1705 a pokračovalo se dalších 200 let s přístavbou východního a západního křídla
včetně kostela)
11. K čemu dříve sloužila budova
současné ZUŠ?
(sídlila v ní správa buštěhradského panství po vypálení hradu, tzv.
Důchod)
12. Co byly původní prostory, kde
sídlí nyní Infocentrum?
(stáje – konírna)
13. Kdy a kde bylo na Kladensku
nalezeno uhlí?
(1747 ve Vrapicích – dříve Rapice, které patřily pod správu bušť. panství)
14. Jak se jmenuje největší soukromá železniční společnost za Rakouska-Uherska a k čemu sloužila?
(Buštěhradská dráha a sloužila k přepravě vytěženého uhlí z dolů)
15. Co je buštěhradská halda?
(vyvezená struska, na rozdíl od důlních výsypek)
Za Infocentrum
HeS

SPOLEČENSK Á KRONIK A
Vítání občánků
Ve dnech 15., 22. a 29. 6. 2022 proběhlo v obřadní síní MěÚ Buštěhrad
slavnostní přivítání 12 dětí, které se
narodily v roce 2021, mezi občany
našeho města. Převahu měly hol-

čičky – Stella, Adéla, Aneta, Natálie, Ema, Magdaléna, Meda, Klaudia, Viktorie a Tereza, kluci – Adam
a Mathias.

Dětem a jejich rodinám přejeme
ještě jednou hodně zdraví a štěstí
v jejich životě a budeme se těšit na
společné chvíle v našem městě.
Jana Zemanová, matrikářka

Vzpomínka
Dne 4. září 2022 už uplyne 10 let ode dne, kdy nás po těžké nemoci navždy opustila Alenka Míšková. Kdo jste ji
znali, vzpomínejte se mnou, prosím.
Petr Míšek, manžel

ZÁŘÍ 2022
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Poděkování
Děkuji za návštěvu, blahopřání
a dárky k mému životnímu jubileu
paní starostce Ing. arch. Javorčekové, paní Vestfálové z Buštěhradské-

ho zpravodaje a naší paní knihovnici Čermákové.

Je hezké žít ve městě, kde nezapomínají na nás dříve narozené.
Srdečné díky,
Václav Kettner

CO SE DĚJE V BUŠI
Pozvánka na I.

ročník

Prázdniny již skončily a je čas
na prověření své kondice v prvním
ročníku Běhu Oty Pavla, který jsme
vám podrobně představili v minulých číslech Zpravodaje. Věříme, že
jste přijali výzvu a o prázdninách
jste mimo polehávání na plážích také pilně trénovali a jste připraveni
zdolat jednu z tras. Pokud ne, nevadí. Běh Oty Pavla je závod pro zábavu a je určen pro všechny, kdo mají
radost z pohybu bez ohledu na výkonnost. Těšíme se na všechny, kdo
si troufnou a mají chuť si protáhnout kostru.
Srdečně tedy tímto zveme všechny sportovní nadšence na první
ročník Běhu Oty Pavla, který se
uskuteční 17. září v 9 hodin se startem i cílem Na Babkách u buštěhradských rybníků.
Pro příznivce pohybu je přichystáno několik tras vhodných pro všechny sportovce – zkušené závodníky,
začátečníky, děti i celé rodiny s dětmi. Naplánované trasy jsou: závodní trasy 5 a 13 kilometrů, dětská trasa okolo školy, Běh Otíčka Pavlíčka
pro nejmenší, cyklotrasa pro rodiny
s dětmi a vycházková trasa Stezkou
historií Buštěhradu. Podrobný popis tras najdete na našem webu
behotypavla.cz.
Plánovaná Zlatá trasa přes Okoř
a Budeč je z organizačních důvo10

B ěhu Oty Pavla
dů pro tento ročník zrušena. Došlo k nešťastnému souběhu několika
akcí v okolí Okoře a v údolí Zákolanského potoka a nebyli bychom
schopni zajistit klidný a bezproblémový průběh našeho závodu a bezpečnost běžců.
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 stupních vítězů originální ceny a odměny od našich sponzorů. A samozřejmě nehynoucí sláva. 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.

ně jedno, jestli běžíte rychle, pomalu, daleko nebo blízko. Důležité je,
že běžíte spolu. Tak do toho pojďte s námi!
Těšíme se na vás na startovní čáře!
Za organizátory
Jiří Žitník

Veškeré aktuální informace najdete na webu behotypavla.cz, kde
jsou kompletní propozice závodu,
program závodního dne, podrobné
popisy jednotlivých tras včetně map
a všechny ostatní informace k závodu. Na webu se také můžete rovnou
do závodu zaregistrovat.
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 úplČÍSLO 9

„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
ZÁVODNÍ TRASY

NEZÁVODNÍ TRASY

ZÁKLADNÍ TRASA – 5 km – start v 10.00 hodin
STŘÍBRNÁ TRASA – 13 km – start v 9.45 hodin
ZLATÁ TRASA – zrušená z organizačních důvodů
DĚTSKÁ TRASA – 1,5 km – start v 10.30 hodin

RODINNÁ CYKLOTRASA – 23,5 km – pro velké i malé
BĚH OTÍČKA PAVLÍČKA – kolem rybníku pro nejmenší
PROCHÁZKOVÁ TRASA – 2 km – Stezkou historií Buštěhradu

ceny pro vítěze, odměna pro každého, doprovodný program, občerstvení
www.behotypavla.cz
Akce se koná pod záštitou starostky Buštěhradu ing. Daniely Javorčekové.
Odbornou záštitu převzal ultramaratonec Milan Šumný – 3.místo ve Spartathlonu 2021 (246 km).
Běh Oty Pavla pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu s dalšími spolky a dobrovolníky
ZÁŘÍ 2022
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A takovou jsme měli romantiku…
Kdo měl možnost některý z letních čtvrtků navštívit
letní kino v zámecké zahradě,
čekalo ho nejedno milé překvapení. Kino nabízelo velkou škálu českých filmů, kde
si dokonce návštěvníci mohli
v jenom termínu odhlasovat,
který snímek se bude promítat. Mezi českými filmy byly komedie i dramata, starší i novější filmy a vybrat si
mohl opravdu každý.
Hned u vstupu nás přivítaly milé dámy, které vybíraly vstupné, následně si mohl
každý zakoupit občerstvení
dle libosti – včetně čerstvě upraženého popcornu. Ten jen umocnil celou atmosféru kina. A velmi přínosným překvapením bylo i nabídnutí
repelentu proti nenechavému hmyzu. Když diváci přišli o něco dříve,
než bylo plánované promítání, mohli sledovat nádherný západ slunce za
plátnem a vychutnat si ho například
se skleničkou prosecca. Dále bylo
vidět, že se to rybáři v Buštěhradu
jen hemží, protože mnoho diváků
si přineslo své vlastní rybářské židličky pro to největší pohodlí. Ostatní mohli využít připravené sezení
nebo si přinést deku a film sledovat

Návštěvníci letního kina, foto VG

jako doma – vleže.
Naposledy jsme navštívili snímek Známí neznámí, který je českým remakem italského originálu
,,Naprostí cizinci“. Italský
originál jsme viděli, tak
jsme byli velmi zvědaví na
české zpracování. A to se
skutečně povedlo! Film je
opravdu nabitý předními
českými a slovenskými
hereckými hvězdami a za
nás nejvíce exceloval Martin Hofmann. Základní
zápletkou je, že se sejde
partička kamarádů k novoroční oslavě a v rámci večera se
shodnou, že dají k dispozici své mobilní telefony. To znamená, že jakákoli zpráva či telefonát budou předestřeny mezi všechny účastníky
oslavy. Je vám určitě jasné, že tento
krok nebyl zcela šťastný a odhalí na
kamarády ta největší tajemství. Zároveň ale není nouze o vtipné situace, které tento úkon vyvolal. Film
určitě slouží k zamyšlení nad životem každého z nás, ukazuje, že každý má tajemství, a také poukazuje na
,,mor“ dnešní doby v podobě mobilních telefonů.
VG

Romantika v letním kině, foto VG

K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C Z Á Ř Í
2. 9.
od 21:00
▶ Koncert skupiny Brutus,
dvůr před Vinotékou Sýpka.
Legendární skupina Brutus
nám zahraje před Sýpkou.
Vstupné pouze na místě, v den
konání akce. Cena vstupného
300 Kč
10. 9.
10:00–16:00
▶ Lidický okruh
Památník Lidice a obec Lidice
12

zvou v sobotu 10. září na
Spanilou jízdu veteránů v tradičním Lidickém okruhu.
10. 9.
od 16:16
▶ Předvolební guláš Na Babkách
Zajímá vás, kdo bude kandidovat
v buštěhradských komunálních
volbách? Zde budete mít obě
kandidátky pohromadě, přijďte
se seznámit a popovídat.

15. 9.
19:00–21:00
▶ Josef Hlávka. Architekt stavitel a největší mecenáš, autorské
čtení Pavla P. Riese
Městská knihovna v Buštěhradě
srdečně zve na autorské čtení, které proběhne proběhne
v Infocentru Buštěhrad.
17. 9.
8:00–20:00
▶ Běh Oty Pavla
První ročník Běhu Oty Pavla!
ČÍSLO 9

Běh Oty Pavla je sportovní akce pro velké i malé, pro rychlé
i pomalé, zkušené i začínající,
hlavně pro všechny, kdo si rádi užijí společnou radost z pohybu. Zapojit se mohou všichni
bez ohledu na výkonnost nebo věk.
Sraz mezi rybníky Na Babkách,
Buštěhrad.

18. 9.
7:00–22:00
▶ Plavba Praha–Mělník a zpět
Buštěhradské fórum srdečně zve
na plavbu. Délka plavby je 15 hodin, loď vyplouvá z Rašínova nábřeží.
24. 9.
13:00–16:00
▶ Nález přemyslovského měšce
Po obědě ve 13.00 hod. sraz
účastníků mezi rybníky Na
Babkách. Buštěhradské fórum

srdečně zve všechny, tradičně
rodiny s dětmi. Náročnost tras
v Buštěhradu a okolí max. 2 hodiny. Ověříte si pozorovací a orientační schopnosti.
27. 9.
18:30–20:00
▶ Beseda (nejen) o letecké akrobacii s Vladimírem Peroutkou
Art Club AktOFFka

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
Šikovné ruce našich

seniorů

Dne 17. 6. 2022 jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Šikovné
ruce našich seniorů, která probíhala na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Do soutěže bylo celkem přihlášeno
více jak 3500 vystavených exponátů
od seniorů v podobě fotografií, literárních děl a ručních prací.
Naši senioři v DPS Buštěhrad se
zúčastnili a ocenění se dostavilo.
Pan Jan Čanda má zálibu v intarzii, je to práce s dýhou. Vznikají
tak nádherné obrázky, jako je hrad
Karlštejn, Rabí nebo třeba portrét
Nefertiti a jiné zajímavosti v podobě podnosu.

Oceněný pan Čanda se svými pracemi,
foto K. Míšková
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Pan Čanda dostal mimořádné Cenu hejtmanky Středočeského kraje.
Tím bychom mu rádi pogratulovali k úspěchu a popřáli hodně zdraví
a chuť do dalšího tvoření. Velmi si
vážíme ocenění, které dostal, a jsme
patřičně hrdí na to, že pan Čanda je
klientem DPS Buštěhrad.
I naši další klienti se zúčastnili se
svými výtvory.
Paní Eva Krobová má zálibu
v ručních pracích, jako je výšivka
křížkovým stehem – obrázek růže
ve střevíci, háčkovaná dečka s motýly. Její výtvory jsou součástí výzdoby v DPS.
Dalším klientem, který se účastnil,

je Karel Píta – jedním slovem „kutil“ do soutěže přispěl rozcestníkem.
Do soutěže také klienti vyráběli
společně s paní učitelkou Mariannou Hauserovou dekoraci, a to kytici
z přírodních materiálů. Tuto dekoraci jsme nemohli z důvodu přepravy
do soutěže zaslat, aby se neponičila
při transportu.
Všechny výtvory našich klientů můžete vidět u nás v DPS, třeba
při týdnu sociálních služeb, který je
plánován v termínu 3.–9. 10. 2022.
Termín Dne otevřených dveří v DPS
Buštěhrad včas oznámíme.
Za kolektiv DPS Buštěhrad
ředitelka Šárka Vojnová

Předání Ceny hejtmanky SK panu Čandovi, foto K. Míšková
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SK BUŠTĚHRAD – FOTBAL
Ve sportovním areálu v průběhu léta probíhala pravidelná údržba. Kromě kosení trávy na přilehlých plochách se ale také uskutečnila
dlouho očekávaná akce, a to vybudování nového skladovacího prostoru
pro sportovní pomůcky a technické
prostředky. Vybudování nového plechového skládku proběhlo na přelomu června a července svépomocí,
napůl z vlastních finančních zdrojů
a za přispění města Buštěhradu. Bez
podpory města by k realizaci tohoto pro nás tolik potřebného skladu
nedošlo. Touto cestou městu Buštěhrad velice děkujeme.
Mládežnická družstva začala přípravu na sezónu letním soustředěním. Soustředění proběhlo v rekreačním středisku Blaník u Louňovic
pod Blaníkem v termínu 6. 8. až
13. 8. Na týdenním soustředění se
chlapci a děvčata věnovali tréninkovým jednotkám zaměřeným na
nabírání kondice, zpevnění těla a na
fotbalové dovednosti. Pod vedením
zkušených trenérů bylo vše prováděno formou hry a děti, i přesto, že byl
požadován určitý fyzický výkon, si
soustředění užili. K jednotlivým tréninkovým jednotkám bylo využíváno hřiště na plážový volejbal, místní
bazén a fotbalové hřiště. Mládežníci na soustředění sehráli dvě přátelská utkání s místními týmy. K celkovému dojmu také přispěla krásná
okolní příroda a rozmanitost areálu
s ohništěm a s vnitřními kulturními prostory.
Začátky zápasů mládeže jsou od
září. Tréninky probíhají na hřišti
SK Buštěhrad od 16.00 hod. třikrát
týdně. Stále přibíráme nové mladé
zájemce o fotbal, více na skbustehrad.cz.
Letní příprava A-týmu začala 20.
7. na našem hřišti. Vzhledem k vedrům, které nastaly, tréninky probíhaly formou hry, práce s míčem
a pohybu také převážně s míčem.
14

Soustředění fotbalové mládeže v Louňovicích pod Blaníkem, foto archiv SKB

V rámci letní přípravy jsme sehráli
jednodenní turnaj v Lidicích, kterého se zúčastnily týmy Lidic, Buštěhradu, dále SK Kročehlavy a Slovan
Kladno. Buštěhrad nastoupil v prvním zápase proti Sokolu Lidice. První poločas se hra přelévala na obě
strany, gól ale nepadl. V druhé půli
to bylo obdobné. První gól z pokutového kopu vstřelily Lidice. Čtvrt
hodiny před koncem zápasu přidaly druhý gól a vše se zdálo rozhodnuté. V poslední patnáctiminutovce
se však Buštěhradští vyburcovali ke
zvýšenému výkonu, utkání nevzdali
a třemi góly otočili zápas ve svůj prospěch. Po výsledku 3:2 jsme postoupili do finále. Ze druhého zápasu,
který sehrály Slovan Kladno a Kročehlavy, vyšly vítězně Kročehlavy.
Slovan Kladno v souboji o třetí místo
porazil Sokol Lidice. Finálový zápas
mezi Buštěhradem a SK Kročehlavy
byl opět vyrovnaný. Vedení se ujali v prvním poločase Kročehlavští
a Buštěhrad kontroval ve druhém
poločase; konečný stav 1:1. O vítězi
turnaje tak rozhodly penalty, v kterých byli šťastnější Kročehlavští. Náš

tým tak skončil na pěkném druhém
místě, třetí byl Slovan a čtvrté Lidice. Mistrovské zápasy od 20. 8. začínáme doma s Velkou dobrou B, následují Hřebeč B, 3. 9. Novo Kladno
na Buštěhradě, 10. 9. v Bratronicích.
Na všechny zápasy, ať už A-týmu
nebo mládeže, srdečně zveme naše příznivce.
Za SK Buštěhrad
Aleš Šturm

Nově vybudovaný sklad v areálu
SK Buštěhrad, foto Jitka Chadová
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Tábor Střela 2022
Je pátek 1. července. Přestože zvonek již pro tento školní rok zadrnčel
naposledy, nedlouho po poledni začíná být u školy rušno. Postupně se
schází oddíl Berušek, cestující letos
na tábor poněkud netradičně na kolech. Tedy alespoň část cesty, z Kladna do Chyše, na nás čeká objednaný
vlak. Již cesta k němu se však neobejde bez komplikací.
„Klárka píchla kolo,“ volá mi druhá Klárka ještě předtím, než vyjedeme za kopec od zadňáku ke kapličce, kterému interně (a s notným
nádechem ironie) přezdíváme „buštěhradský kopeček“. Přibližně v tu
samou chvíli zpozorujeme na obzoru černý mrak a v dálce začíná
hřmít. Rychle se domlouváme, že
holky zkusí situaci s kolem vyřešit
a dorazí za námi autem. Když po
strastiplné cestě skrz hustý déšť dojíždíme promočené a zablácené na
kladenské nádraží, naštěstí tu na nás
již obě Klárky i obě (plně funkční)
kola čekají. O několik hodin později
se pak setkáváme v Chyši i s ostatními účastníky tábora, kteří jsou narozdíl od nás ještě čistí, suší a voňaví, zatímco my vypadáme, jako
kdybychom už měly oněch 16 dní
v lese jednou za sebou. Inu, i takový
může být začátek tábora. Větší přeháňky nás však (narozdíl od předešlého roku) již v průběhu tábora téměř minou.
První táborové dny jsou vždy zabydlovací a letos tomu není jinak.
Základ tábora již stojí, postavili ho
vedoucí za pomoci starších členů oddílů o týden dříve. Stavby jako stožár, bránu, sušáky, fotbalové a volejbalové hřiště, teepee a hangár si
ale účastníci tábora musí postavit
každý rok znovu. Pokud bychom na
tábor den po příjezdu shlédli z ptačí perspektivy, snad bychom zrovna viděli Vlčata, jak z lesa odnášejí strom na budoucí stožár, Berušky
jak se rozčilují, že si loni nezapsaly
ZÁŘÍ 2022

Celotáborové foto, foto A. Heráňová

rozměry brány, kterou stavěly, a tak
ji nyní musejí odměřovat znovu (letos udělají stejnou chybu), Vlky jak
pečlivě vyměřují volejbalové hřiště a Slunéčka jak s palicí větší než
ony samy zatloukají kůly na sušáky.
A když je večer po společném úsilí
všechna práce hotová, tábor se opět
začíná pro svých 65 obyvatel na dva
týdny stávat domovem.
Pro Berušky a Vlky je tento tábor
specifický, protože je jejich poslední
před tím, než se z nich po devíti letech v oddíle stanou vedoucí. Vlci se
proto pouštějí cestou po proudu času
a přenášejí se postupně do světa Keltů, Hobita či Jumanji, tedy etap, které během let v oddíle zažili. Berušky
pak hrají Alvareze, hru, kterou před
80 lety vytvořil Jaroslav Foglar pro
svůj skautský oddíl, pražskou Dvojku. Stejně jako mnoho oddílů před
námi do ní však vnášíme vlastní prvky, a tak tráví Berušky podstatnou
část tábora na kolech, která s sebou
tak pracně dovezly.
Mladší Slunéčka se ocitají v Ledovém království a zjišťují, že i v létě se
dá jezdit po louce na saních, pomáhají sněhuláku Olafovi vyrobit vlastní sněhový mráček, aby v horkém
počasí neroztál, odvážně se vydá-

vají za tajemným hlasem do hlubin
lesa a pomáhají Anně a Else odhalit pravdu o jejich původu. Vlčata se
zase přenášejí do Anglie na přelomu 12. a 13. století, do světa Robina
Hooda. S jeho pomocí se postupně
učí dovednostem správných zbojníků a na závěr tábora obdrží od krále
Richarda Lvího Srdce výbavu, kterou využijí při budoucích výpravách
během roku.
Je sobota 16. července, poslední
ráno. Mrazivé, tak jak to tady u vody i v létě bývá. Louka je pokrytá
kapkami rosy, jez šumí jako vždycky
a špičky stromů se koupou v ranním
slunci. Jasně modré nebe ohlašuje, že
dnes bude hezky. A ono bude. Konce tábora jsou vždycky hořkosladké;
můžu si pochvalovat, jak nám jde
balení tábora díky vydatné pomoci
všech účastníků rok od roku rychleji, jakou radost mají děti pobíhající po tábořišti v krojích, na kterých
se často lesknou odznaky s čerstvě
složenými světluškovskými, vlčáckými nebo skautskými sliby z předchozího večera. Ale je v tom i trocha
smutku, když ten po 16 dní budovaný mikrosvět najednou během pár
hodin zmizí.
Je sobota 16. července, poslední
15

ráno. S budíčkem se spouští shon
odjezdového dne a o několik hodin
později se v Chyši loučíme s příslibem toho, že za rok se znovu sejdeme tam, kde dnem i nocí šumí jez,
kde ranní loupák s kakaem chutná
ještě o trochu líp a slunce hřeje o trochu víc, kde čas plyne jinak a život je
tak nějak jednodušší. A kde i ty lišky občas dávají dobrou noc.
Za Junák – Stráž Lidic Buštěhrad,
Anna Heráňová – Rézi

Plánování trasy na další den, foto A. Heráňová

Polední klid, foto A. Heráňová
Večerní povídání, foto A. Heráňová

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet,
foto A. Heráňová

Vlčata při práci, foto A. Heráňová
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Závěrečný slibový táborák, foto V. Vestfál
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ECHO ZUŠ
Červen byl pro nás nejnáročněj- Mistrovských klavírních kurzech sivky) na vystoupení v rámci Noci
ší měsíc. Začali jsme velmi hezkým pod vedením vynikajícího klavíris- kostelů v Buštěhradě. Během půlabsolventským koncertem, na kte- ty a varhaníka Marka Kozáka. Pro hodinového bloku, který naše škola
rém se představilo dvacet letošních většinu dětí to byla první podob- měla k dispozici, zazpívali Veroniabsolventů. Většina z nich pokra- ná zkušenost – zahrát skladbu před ka Veselá a Vladimír Záruba, zahráčuje v dalším studiu hry na nástroj zraky ostatních žáků, učitelů, rodi- li Veronika Řezáčová a náš kolega
dál ve druhém stupni, což nás vel- čů – a poté si vyslechnout názor od Server Abkerimov se svým hostem.
mi těší, není lepší vizitka pro učitele cizího pedagoga, a třeba i trošku jiZávěrečný koncert žáků, náslenež žák, který nechce opustit školu. ný odborný pohled na věc nebo ji- dovaný o den později vystoupením
Ještě jsme ani nestačili vstřebat ná doporučení na cvičení, než od naší školní kapely The Rox v rámvšechny dojmy z koncertu a už jsme svého pedagoga slýchávají. Určitě ci Bushfestu, už byly opravdu tou
se vrhli do příprav Dne dětí v zá- to bylo velmi inspirativní odpoled- poslední velkou třešničkou na dormeckém parku, v rámci kterého si ne pro všechny a velmi rádi budeme tu letošního školního roku.
návštěvníci mohli poslechnout or- v této tradici pokračovat. Večer pak
Další dílky v červnové mozaice
chestr naší ZUŠ, dále orchestry ze zakončil Marek Kozák svým klavír- tvořily třídní koncerty S. AbkerimoZUŠ Velvary a ZUŠ Slaný. Počasí ním recitálem.
va, M. Džanězašviliho, B. Jiráskové,
nám přálo, začalo pršet až se závěNeztráceli jsme čas a dalšího dne vítání občánků ve Středoklukách
rečným akordem orchestru naší ško- už naši žáci ladili své nástroje (a hla- (zajištěné p. uč. Lenkou Musilovou
ly. Koncert orchestrů byl
a jejími žáky), milý propro všechny určitě hezjekt „Děti hrají dětem“,
kým zážitkem.
který pro žáky HN zorV následujícím týdganizovala p. uč. Zuzanu u nás probíhaly talenna Haraštová, nemůžeme
tové přijímací zkoušky.
také opomenout závěrečné vystoupení našich baNavštívila nás opravdu
spousta velmi nadaných
letek z tanečního oboru.
malých dětí, které byla raA co naši výtvarníci?
dost sledovat. Letos jsme
Svými pracemi stále doprovázejí veškeré hudebměli přes 130 přihlášek.
Zatímco se naši pení akce, trpělivě pokračudagogové zabývali nájí v dokončení maleb na
borem nových žáků, něvratech zdejší sokolovkteří z našich stávajících
ny (tento projekt startopilně trénovali své skladval na podzim minulého
Klavírní recitál Marka Kozáka 9. 6. 2022, foto Monika Žitníková
by, aby je mohli zahrát na
roku a v zimních měsí-

Orchestr ZUŠ Buštěhrad, foto Monika Žitníková
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cích byly práce přerušeny), úspěšně
se účastní výtvarných soutěží, a bez
jejich tradičně krásně ztvárněných
tašek na dárky pro absolventy hu-

debního oboru si už závěrečný ceremoniál neumíme ani představit.
Jistě nám dáte za pravdu, že jsme
toho v červnu stihli opravdu dost.

Skoro se z toho množství akcí až
točí hlava. Za vším stojí také trvalá
neviditelná práce – a hlavně spousta
času navíc – všech pedagogů a dětí. V neposlední řadě děkujeme také rodičům našich žáků za veškerou podporu a součinnost, kterou
nám během školního roku poskytují, protože bez ní by to všechno bylo
mnohem těžší.
Úplně na závěr si dovolíme nasměrovat velké poděkování na MěÚ
Buštěhrad za fantastickou spolupráci, trvalou podporu všech našich aktivit, flexibilní jednání, které nás leckdy zachránilo v krizových
situacích.
Marcela Zilvarová
zástupce ředitele
ZUŠ Buštěhrad

Orchestr ZUŠ Buštěhrad v zámeckém parku, foto Monika Žitníková

M UZEJ N Í O KÉN KO
Čtená zkouška nové hry o Otovi Pavlovi v našem

muzeu

V Městském divadle Kladno
(MDK) začali v srpnu zkoušet novou
inscenaci Jak jsem potkal ďábla v režii Petra Svojtky, která je oslavou ži-

V pondělí 15. 8. se vyjeli herci na
první čtenou zkoušku s celým tvůrčím týmem na Berounce do Hostince U Rozvědčíka. Dozvěděli jsme se,
že zkouška to byla skutečně intenzivní a hra, kterou pro kladenskou
činohru napsal Jiří Janků společně
s Petrem Svojtkou, řadu z nich dojala až k slzám.
No a pak jsme ve středu 17. srpna přivítali celý tvůrčí tým v Buštěhradském muzeu Oty Pavla. Her-

vota a díla Oty Pavla a požádali nás,
zda by mohli svou čtenou zkoušku
udělat přímo v muzeu v Buštěhradě.
Samozřejmě jsme souhlasili!

Herci MD Kladno v expozici muzea, foto T. Glasberger
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Průvodkyně M. Kašáková při výkladu,
foto T. Glasberger
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ci pod vedením pana režiséra byli
u nás spokojeni, průvodkyně Marie
Kašáková se ujala výkladu, kterému
všichni bedlivě naslouchali, a také
znalosti herců o Otovi Pavlovi prověřila v náročném kvízu. Paní průvodkyně je provedla celou expozi-

cí, která byla pro ně velmi zajímavá,
a doufáme, že jim pomůže posouvat se ve svém zkoušení.
Nyní už herci zkouší na své domovské scéně v Kladně a všem Buštěhraďákům vzkazují, že si nemají
nechat ujít premiéru Jak jsem potkal

Herci bedlivě naslouchají, foto T. Glasberger

ďábla, která se bude konat už 8. října v hlavním sále MDK.
Přejeme, ať se dílo daří a už se
těšíme na premiéru!
Ivona Kasalická,
za spolek Buštěhrad sobě

Před muzeem Oty Pavla, foto T. Glasberger

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
O ddíl

stolního tenisu

Sokola Buštěhrad v sezóně 2021/2022

Konečně po dvou nedohraných
sezónách kvůli covidové pandemii
jsme se dočkali a odehráli všechna
mistrovská utkání. V této sezóně
nás v krajských a okresních soutěžích reprezentovaly dva týmy. Družstvo A začalo v krajské soutěži 2. třídy v základním složení M. Hnidka,
T. Krejčí, L. Řezníček a D. Lafek.
Během podzimu však tým výrazně
posílili hráči K. Seibert a M. Macák.

Účastníci Velikonočního turnaje mládeže 2022

ZÁŘÍ 2022

Díky jejich pomoci skončilo družstvo na výborném 2. místě s bilancí
12 výher, 1 remíza a 7 porážek a postoupilo do play off pro nejlepší čtyři
týmy, kde po výhře nad Stochovem-Honice A postoupilo do finále. Ve
dvou úžasných a dramatických finálových zápasech se Sokolem Lány B koncem dubna nejprve zvítězilo 10:8 a poté stejným poměrem
8:10 prohrálo, když v posledním na-

pínavém zápase prohrál M. Macák
s M. Moravcem 2:3. Jeho vítězství
by našemu týmu zajistilo vítězství
a postup do vyšší soutěže! Bohužel
takto kvůli menšímu počtu vyhraných setů v celkovém součtu naše
družstvo prohrálo a nepostoupilo.
Tento měsíc jsme se však dozvěděli úžasnou novinku, že náš tým postupuje i z 2. místa do vyšší soutěže
– krajské soutěže 1. třídy! To se po-

Účastníci Velikonočního turnaje pro dospělé 2022
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dařilo poprvé ve více jak dvacetileté historii stolního tenisu na Buštěhradě. Na podzim můžete náš tým
povzbudit při mistrovských zápasech, které se odehrávají o víkendu
zhruba jednou za měsíc. A ještě připomeňme bilanci jednotlivých hráčů: M. Macák 24 vítězství/6 porážek,
M. Hnidka 46/17, T. Krejčí 29/20,
D. Lafek 31/33 a K. Seibert 15/13.
Družstvo B ve složení D. Stolz,
L. Řezníček, T. Kratochvíl, M. Marák a J. Sláma se umístilo v okresní
soutěži I. třídy na 7. místě z 10 celků s bilancí 5 výher, 3 remíz a 10
porážek a bez problémů se udrželo

Sokolský

Byl to největší stolnotenisový turnaj
na kladenském okrese v roce 2021!
Vyhrál ho L. Plecitý ze Sokolu Rudná a na 2. a 3. místě se umístili hráči našeho oddílu D. Lafek a D. Stolz.
Čtyřhru vyhrála dvojice L. Stočes
a J. Tolar ze Sokola Dříň a Sokola
Středokluky. Dětský Vánoční turnaj
našich dětí vyhrál F. Kyml. V dubnu
jsme ještě uspořádali Vánoční turnaj
s účastí 10 hráčů ze čtyř oddílů. Naši
hráči obsadili první tři místa v pořadí M. Macák, T. Krejčí a D. Stolz.
Velikonoční turnaj našich dětí vyhrál J. Moucha.
D. Stolz

příměstský tábor plný pohybu

Tento rok se opět konal příměstský tábor, který pořádal Sokol Buštěhrad, a k naší velké radosti jsme
zaplnili opět dva turnusy. Probíhal
od 11. 7. do 15. 7. a od 18. 7. do 22.
7. Druhý a třetí týden v červenci
jsme tedy nazvali „Tábor plný pohybu“. Tentokrát jsme se co nejvíce
chtěli zaměřit na pohyb a poznávání okolí. Spousta dětí například
nevěděla, kde je knihovna, kde infocentrum a kde má kancelář paní starostka.
Začali jsme tedy tradičně vycházkou po Buštěhradě s výkladem o historii i současnosti našeho
města. Nakonec jsme došli pěšky
ze sokolovny do Lidic a zpět, kde
jsme při seznamovacích hrách po-

Sokolský tábor na výletě, foto Linda Dostálová
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v této soutěži, což byl před sezónou
hlavní cíl. Bilance jednotlivých hráčů je následující: D. Stolz 48 vítězství/11 porážek, L. Řezníček 21/14,
M. Marák 20/39, T. Kratochvíl 14/38
a J. Sláma 7/31.
Naši žáci pravidelně trénují dvakrát týdně. V oddíle je přihlášeno
11 dětí. Bohužel u nich nastala velká generační obměna, většina starších a zkušenějších skončila. Nyní
trénují převážně mladší žáci, kteří
se stolní tenis teprve začínají učit.
V prosinci 2021 jsme uspořádali
tradiční Vánoční turnaj, kterého se
zúčastnilo 17 hráčů z šesti oddílů.

sílili týmového ducha a vymalovali cestovní kamínky. Úkol pro děti
zněl, aby si zapamatovaly alespoň
tři názvy ulic a tři dopravní značky, všechny utvořené skupinky pro
tento den úkol splnily a doplnily
hezkým obrázkem.
V úterý jsme vyrazili na hrad
Okoř, tentokrát autobusem. Po
prohlídce okolí hradu jsme děti zavedli na „tajné místo“. Nedaleko hradu se nachází kamenný
šamanský kruh. Fantazie dětí se
spustila na plné obrátky. Někdo se
chtěl přemístit v čase, jiní tvrdili,
že je kruh léčivý a mají teď nadpřirozenou moc, další chtěli čarovat… Spolupráce dětí byla úžasná
a všichni opět splnili úkol v podo-

bě malého kvízu o přírodě a historii Okoře.
Středeční den, vzhledem k tropickým teplotám, jsme zvolnili
tempo. Ze zakoupeného materiálu
jsme vyráběli ozdobné talíře s obrysem Okoře, malé duchy z prostěradla, přívěsky, třpytivé brouky,
pohlednice, slaměné a nazdobené věnečky, lahvičky na krk plněné nejroztodivnějšími bylinami,
akvária ze sklenic. Zalepení jsme
byli úplně všichni, ale splnili jsme
úkol pro dnešní den, a to vzájemně si pomáhat a společně tvořit.
Ve čtvrtek jsme pokračovali ve
vyrábění a stejně jako minulý rok
nás hasiči z Hřebče nenechali ve
štychu a přijeli dětem představit
hasičský vůz a hlavně pokropit nás
(i pedagogický dozor) vodní mlhou. Za to jim moc děkujeme :)
Páteční den jsme začali táborovou diskotékou, která se prolínala
až do odpoledne. Pak už jen předat diplomy, malé odměny a hurá
užívat si další letní dny.
Rádi bychom poděkovali za možnost využívání školních pozemků
a skvělým paním kuchařkám ze
školní jídelny Základní školy Buštěhrad, kde jsme denně obědvali. Vždy
ČÍSLO 9

nám uvařily výborný oběd a s úsměvem nás vítaly. Zvláštní poděkování
patří Mileně, která osobně a přísně
dohlížela na svačiny a pitný režim
pro všechny. Mírovi za pomoc při
přípravě sokolovny, stolů a nošení
všech možných tašek. Lídě za to, že

každý den naučila nás všechny alespoň jednu písničku, vyprávěla pohádky či strašidelné historky a jiné.
Děkujeme také všem rodičům za
důvěru a spolupráci.
Těšíme se za rok zase na viděnou
a sportu zdar!

Za táborový tým:
Bc. Linda Dostálová,
Mgr. Milena Maršnerová,
Lída Švecová,
Míra Maršner

Pohybem ke zdraví aneb sport je zábava , kde se zlepšuje naše postava!
Sokolská aktivita pro děti od 10 do 13 let
Ne každé dítko ví, který sport nebo pohybová aktivita by ho těšila, zda
tenis, kopaná nebo volejbal… Pro ty
nerozhodné, kteří se rádi hýbou a mají chuť vyzkoušet co nejvíce z pestré
palety sportovních aktivit, jsme v Sokole připravili kroužek Pohybem ke
zdraví pro děti od 10 do 13 let. Pravidelně se budeme scházet každé pondělí v době od 18 do 19 hodin.
V sokolském kroužku se děti každý měsíc budou věnovat jednomu
sportovnímu odvětví a vyzkoušejí si
tak různé druhy sportu. Mladí sportovci na kroužku získají základy sportovní všestrannosti, která je základem
pro další sportovní růst dítěte.
V hodině budou zábavná cvičení
a hry vedené formou soutěží, zábavných silově-rychlostně-obratnostních cvičení, pohybových her a týmových her rozvíjejících spolupráci
a kolegiální rozhodování. Během
kroužku se budeme snažit o rozvoj
samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce, soutěživosti a učení se nových
dovedností.
Děti se naučí základy atletiky, volejbalu, přehazované a mnoha dalších sportovních odvětví. Také se
budou účastnit běžeckých her (různé druhy honiček: Mrazík, Rybičky
a rybáři, Čertík, Vlk a lištičky, soutěže v běhu, překážková dráha, slalomová dráha…), míčových her (nácvik házené, vybíjená, driblování,
hod na cíl, hod na koš, fotbálek…)
a dalších her (čísla – vyhledávání čísel rozmístěných po tělocvičně, Cukr-káva-limonáda, Raci atd.).
ZÁŘÍ 2022

Součástí budou i různá posilovací
cvičení na zpevnění a zformování
těla. Sportovat se bude jak v tělocvičně, tak za příznivého počasí i venku.
Hlavním cílem je rozvíjet osobnost dítěte. Přáli bychom si, aby

kroužek děti co nejvíce bavil a aby
se na něj maximálně těšily. Radost
z činnosti je mnohem důležitějším
prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře.
Veronika Stolzová, vedoucí oddílu
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STR O J Č AS U
Dnes se s vámi podělíme o fotografii, kterou nám poskytl pan Jiří Blesk (děkujeme). Na fotografii je
Buštěhradský pěvecký sbor, a podle

výzdoby v pozadí se dá předpokládat, že fotografie byla pořízena v roce 1978.
Poznáte všechny členy sboru?

Budeme rádi, když nám pomůžete
zjistit do příštího čísla Buštěhradského zpravodaje co nejvíce jmen.
Led

Buštěhradský pěvecký sbor, zdroj Marie Mrázková
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Rok

unikátních novinek v  Zooparku

Zoopark Zájezd byl pro veřejnost
otevřen před necelými 13 lety. Od té
doby se v něm mnoho věcí změnilo,
areál se několikrát významně rozrostl
a proměnil v plnohodnotnou zoologickou zahradu. Díky letošnímu rozšíření
zoo nabízí k prohlídce území o ploše
větší než 1,5 ha, ale stále si uchovává rodinnou atmosféru a velikost tak
akorát pro rodiny s dětmi. Množství
i rozsah letošních novinek je největší
v historii zoo a přináší spoustu zlepšení a zpříjemnění pro zvířata i návštěvníky. Co je tedy letos nového?
Pro nejmenší návštěvníky je určitě největší novinkou dětské hřiště ve
zcela nové části zoo. Dosavadní hřiště bylo rozšířeno o pět velkých herních prvků a doplněno o několik interaktivních vzdělávacích tabulí. Děti
si vyzkoušejí svou obratnost na opičí
dráze, přelezou sestavu ve tvaru slona
nebo si vyzkoušejí, jaké to je v ptačím
hnízdě. Na otočných tabulích pak najdou informace o divokých zvířatech
kolem nás, poznají život uvnitř stromu či zjistí, jak dlouho trvá rozklad
odpadků v přírodě. Rozšíření hřiště
finančně podpořil Středočeský kraj.
Od letošní sezony jsou komfortnější
i hlavní toalety. Na hřiště od léta navazuje nová velká kavárna s bistrem.
Významně se rozšířila i kapacita posezení pro návštěvníky.
Jednou z největších investic v historii zoo je nová expozice Latinské Ameriky, která nahradila staré voliéry pro
dravce a sovy v části U lemurů. Hlavními obyvateli expozice jsou drápkaté opičky (kosmani, lvíčci a tamaríni). Postupně by měly přibývat i další
druhy, které doplní představu o úžasné pestrosti přírody nejen tropických
lesů. Nebudou chybět ani atraktivně
zpracované tabule plné zajímavých informací a souvislostí včetně vysvětlení
faktorů, které tamní přírodu bohužel
ZÁŘÍ 2022

Z ájezd

Tajemná motýlí zahrada, foto Lukáš Nekolný

Dětské hřiště i posezení se dočkalo pořádného rozšíření, foto Lukáš Nekolný

ohrožují. Jinde ve středních Čechách
ani v Praze podobnou expozici nenajdete – nejbližší jsou ve velkých zoo
v Plzni a Jihlavě. V kontextu soukromých zoo je expozice svým zaměřením i velikostí výjimečná. Nový kabát
dostal blízký výběh pro surikaty, který teď září novotou, a navíc se v něm
můžete těšit z pohledu na roztomilá mláďata těchto afrických šelmiček.
To ale není zdaleka všechno! Nový letní výběh pro suchozemské želvy představuje hned tři evropské druhy, a vy tak máte jedinečnou možnost
jejich srovnání. Podobná expozice je
v Česku taky celkem neobvyklá, a určitě by tak neměla uniknout vaší po-

zornosti. Výrazného zvětšení se dočkala i motýlí zahrada, u níž vznikla
okružní stezka do hlubin porostu s tajemnou zahradou a lavičkou na mýtině. Nabízí tak poučení, oku lahodící
pohledy i místo k relaxaci. Významně byla posílena i výsadba jinde v zoo,
a celý areál tak hraje barvami.
Do budoucna se mj. připravuje nová voliéra pro sovice sněžní, které se
přesunou do svahu naproti populárnímu Ušákovu s obřími králíky.
Novinky a termíny speciálních akcí je možné sledovat na sociálních
sítích zoo.
Text a foto:
Daniel Koleška & Lukáš Nekolný
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Pan

učitel

Všichni si pamatujeme svá školní
léta. Léta plná radosti, přátel a veselí. Při vzpomínkách na školu se přirozeně každému vybaví i jeho učitelé. Obzvláště ti, kteří své povolání
dělali s láskou, a rádi je měli i jejich
žáci. Mezi tyto učitele patří bezesporu i pan učitel Ladislav Šimandl.
Mimo to, že po válce učil zde na buštěhradské škole, před druhou světovou válkou a během ní učil také
v Lidicích. Jeho kolega, učitel Zdeněk Petřík, byl popraven spolu s lidickými muži u Horákova statku.
Pouze na řídícího učitele Ladislava Šimandla, který bydlel v Buštěhradě, se výnos o popravě lidických
mužů nevztahoval.
Pan Antonín Topič vzpomíná:
„První informaci, že se v Lidicích
něco připravuje, jsme dostali od pana učitele Ladislava Šimandla, který
byl řídícím učitelem lidické dvoutřídky, ale bydlel v Buštěhradě a do
školy docházel do Lidic každý den
pěšky. Ve středu ráno 10. června na
silnici do Lidic byl ale zadržen ozbrojenou stráží. Po zjištění totožnosti byl vrácen zpátky do Buštěhradu. Po návratu nám sdělil, co zažil,
a že silnice do Lidic je oboustranně
uzavřená.“

Ladislav Šimandl zemřel 17. 11.
1966. Mezitím ovšem v Buštěhradě dlouhá léta učil. A učil mimo
jiné i paní Evu Jeřábkovou a paní
Věru Mattasovou. Tyto jeho bývalé žákyně zaplatily nyní pronájem
hrobového místa, na své náklady
nechaly zhotovit pamětní desku se
jménem a celé místo daly upravit,
neboť jeho hrob byl v dezolátním
stavu. Za tento velmi záslužný čin
jim oběma patří velký dík.
Až půjdete kolem, vzpomeňte na člověka, který mnohé z vás
učil a vedl prvními krůčky při čtení a psaní. Byl to člověk, který si
zaslouží, abychom na něj v dobrém vzpomínali a abychom mu
poskytli důstojné místo k poslednímu odpočinku.
Upravený hrob Ladislava Šimandla na buštěhradském hřbitově, foto A. Kofroňová

Detail náhrobku, foto A. Kofroňová

Použité zdroje:
Škola. Izi.TRAVEL [online]. [cit.
2022-08-03]. Dostupné z: https://
izi.travel/en/12fb-skola/cs
TOPIČ, Antonín. Lidice budou
žít. In: Zpravodaj Obecního úřadu Lidice [online]. 2012, s. 6 [cit.
2022-08-03]. Dostupné z: https://
www.obeclidice.cz
Alena Kofroňová

N enechavé ruce
Zdravím všechny čtenáře a chtěla bych touto prosbou apelovat na
všechny místní obyvatele, protože
se nám tu rozmáhá jeden nešvar,
nejde o nic převratného, pojmenovala bych jej „nenechavé ruce“. Netuším čím to je, že už po několikáté slyším, že si někdo odnesl čerstvě
zasazené rostliny nebo keře. Nechápu, jak může někoho něco takového
vůbec napadnout, vždyť tu mají dělat radost všem. Vždy mi to vyrazí
dech, když to slyším. Asi jde o někoho, komu dělá radost vzít si něco,
co není jeho, co si sám nezaplatil.
24

Třeba to může být někdo, komu se
prostě nelíbí změny a nechce přijít
o to, co zná. Nebo je to člověk, který si myslí, že se nic nestane, když
si vezme, co se mu líbí, protože někdo jiný to přece může oželet, vždyť
má peněz dost, když se tu snaží něco změnit a vybudovat.
Možná se se mnou neztotožníte,
ale mrzí mě, když se tu město snaží zkrášlovat okolí a někdo jiný tuto snahu neocení a jen škodí. Proto
bych chtěla poprosit o větší respekt.
Prosím, nechte svoje nenechavé ruce raději v kapsách, když jdete oko-

lo něčeho, co by se vám hodilo do
zahrady nebo by se vám to mohlo
vyjímat v záhonu. Pokud jste si to
sami nekoupili, nepatří vám to. Navíc je to nezákonné. Prosím, neničte práci někoho jiného. I malé děti
učíme: nedělej jinému to, co se tobě nelíbí. Vám by se to určitě také nelíbilo, kdyby vám někdo ničil vaši práci.
Všichni si užijte nově vysázené
rostliny, stromy a zajímavá zákoutí, která tu postupně vznikají, jsou
tu pro radost nás všech.
H. Hejná
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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
Kreativní papírnictví
Na rohu Družstevní a Kladenské
ulice je malý krámek. Kvete všemi
barvami. Kolemjdoucí láká dovnitř
blýskavými konfetami a pestrými
drobnostmi na všudypřítomných regálech. Milá paní prodavačka má detailní přehled o nákupních zvyklostech Buštěhraďáků. Co není, objedná,
zároveň je možné využít e-shop kancelářských a školních potřeb s více jak 8000 produkty. Samozřejmostí je
i tištěný katalog.
Konec letních prázdnin
je ve znamení nákupu školních potřeb. V obchodě již
vědí dopředu, který ročník
co potřebuje. Rodiče nemusejí čekat na zprávu ze

školy, v papírnictví to totiž vědí dříve. Připraví zboží dle seznamu, zabalí učebnice a vyjdou vstříc. Krámek
je odnoží velkoobchodu s papírem
a kancelářskými potřebami RP TRADE spol s.r.o. Majitelem společnosti je
pan Radek Hlavsa, který začal podnikat v roce 2001. Odešel ze zaměstnaneckého poměru, aby měl více času

na trénování mladých fotbalistů ve
Slavii Praha. Radkova samostatná
výdělečná činnost se díky reflektování potřeb zákazníků postupně začala rozšiřovat. Aktivní přístup k zákazníkům ocenily i velké korporace.
Těžiště podnikání společnosti RP
TRADE spočívá v poskytování polygrafických služeb a kancelářských
potřeb orgánům státní
správy, školám a nadnárodním společnostem po
celé ČR. V současné době Radek vedle svých pracovních povinností učí
základům kopané fotbalové talenty v SK Kladno.
LZ

Papírnictví RP Trade, foto LZ

Památník Lidice a obec Lidice
si Vás dovolují pozvat na

LIDICKÝ
OKRUH
Sobota 10. září 2022
od 10:00 před Lidickou galerií

SPANILÁ JÍZDA VETERÁNŮ
Program:
8:30 - 12:00
10:00
10:15 – 11:15
11:00 – 12:30
11:15
12:00
12:45
13:00

Registrace účastníků
Slavnostní zahájení
Balónková Evička
Hodnocení veteránů v divácké anketě
Ukázky PČR Kladno
Psovodi + jízdní policie
Postoloprtské mažoretky
Spanilá jízda
(Lidice náměstí – Makotřasy, Běloky, Hostouň, Dolany, Hřebeč, Buštěhrad – Lidice náměstí)

13:15
13:45
14:00
14:30 – 16:00
15:30
16:00

Hasiči Praha – ukázka zásahu a vyproštění z hořícího vozu
Postoloprtské mažoretky
Vyhlášení
Etno kapela Roberta Kováče
Pozvánka k položení květinového daru k sousoší
Ukončení akce

Doprovodný program:
Celodenní bezplatný vstup do všech expozic PL, rukodělná dílna pro děti, ukázka
policejní a hasičské práce, výstava historických kočárků, výstava Lidický okruh,
ochutnávka rodinného Vinařství Schwarz. Moderuje Tereza Tobiášová.

ZÁŘÍ 2022

Přihláška na: sekretariat@lidice-memorial.cz
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Na fotografii zleva: Stella Roubalová, Adéla Svobodová, Aneta Hrubešová. Foto M. Žitníková

„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
ZÁVODNÍ TRASY

NEZÁVODNÍ TRASY

ZÁKLADNÍ TRASA – 5 km – start v 10.00 hodin
STŘÍBRNÁ TRASA – 13 km – start v 9.45 hodin
ZLATÁ TRASA – zrušená z organizačních důvodů
DĚTSKÁ TRASA – 1,5 km – start v 10.30 hodin

RODINNÁ CYKLOTRASA – 23,5 km – pro velké i malé
BĚH OTÍČKA PAVLÍČKA – kolem rybníku pro nejmenší
PROCHÁZKOVÁ TRASA – 2 km – Stezkou historií Buštěhradu

ceny pro vítěze, odměna pro každého, doprovodný program, občerstvení
www.behotypavla.cz
Akce se koná pod záštitou starostky Buštěhradu ing. Daniely Javorčekové.
Odbornou záštitu převzal ultramaratonec Milan Šumný – 3.místo ve Spartathlonu 2021 (246 km).
Běh Oty Pavla pořádá Sportovní výbor města Buštěhradu spolu s dalšími spolky a dobrovolníky

ZÁŘÍ 2022
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Volební okrsek číslo 2.
volební místnost:
Tyršova 77,
budova ZŠ Buštěhrad

Volební okrsek číslo 1.
volební místnost:
Kladenská 207, Buštěhrad
Buštěhradské muzeum Oty Pavla

1

2

3

Volební okrsek číslo 3.

BUŠTĚHRAD

volební místnost:
Revoluční 1/4, budova MěÚ - přízemí
zámek Buštěhrad
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