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S LOVO  R E DA KC E

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

Milí sousedé, dostává se Vám do ru-
ky další vydání Buštěhradského zpra-
vodaje a my budeme moc rádi, když 
se vám toto číslo bude líbit. I když zi-
ma stále ještě vytahuje své trumfy, tak 
snad už nás čekají trochu prosvětle-
nější dny a zítřky, protože Na Hrom-
nice – o hodinu více! Únor je také již 
tradičně spojen s měsíční abstinencí 
alkoholu, pokud ale zrovna vy suchý 

únor držet nebudete, klidně se poho-
dlně usaďte, nalijte si sklenku něčeho 
dobrého a přečtěte si, co se událo a udá 
u nás v Buštíku. Abstinentům dopo-
ručujeme to stejné, akorát s jiným ob-
sahem skleničky.

Co od tohoto čísla můžete očeká-
vat? Dozvíte se vše o nově zrekonstru-
ované Základní umělecké škole a po-
kocháte se krásnými fotografiemi, 

zjistíte velmi zajímavé statistiky z na-
šeho města, přečtete si báječný rozho-
vor našeho pana kronikáře v Sýpce 
a mnoho dalšího… Také vás naladí-
me na budoucí akce, na které se u nás 
teprve můžete těšit. 

A  nebojte, jaro už je skoro za 
dveřmi!

Veronika Gažáková 
za redakční radu

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 03/2022  
ze dne 21. 12. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 03/2022 ze dne 21.12.2022 přija-
lo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 2 
Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou 
a Dušana Macouna, zapisovatelku 
tohoto zasedání Janu Zemanovou
Usnesením č. 3 
Zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne 
23. 11. 2022
Usnesením č. 4 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 3/2022
Usnesením č. 5 
Rozpočtové opatření č. 13/2022

Usnesením č. 6 
Rozpočet města Buštěhradu na rok 
2023 jako přebytkový s příjmy v cel-
kové výši 139 563 266 Kč, výdaji 
v celkové výši 107 658 770 Kč a fi-
nancováním ve výši 31 904 496 Kč 
(splátky úvěru ve výši 2 080 000 Kč 
budou hrazeny z příjmů běžného ro-
ku). Za závazné ukazatele rozpočtu 
se považují finanční vztahy ke zří-
zeným příspěvkovým organizacím, 
splátky úvěrů a dále souhrnné část-
ky dle odvětvového členění rozpočtu 
(na paragrafy). Finanční vztahy ke 
zřízeným příspěvkovým organiza-
cím jsou schváleny v této výši:
• Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad 5 700 000 Kč
• Neinvestiční příspěvek ZUŠ  
Buštěhrad 500 000 Kč
• Neinvestiční příspěvek DPS  
Buštěhrad 1 800 000 Kč
Usnesením č. 7 
Střednědobý rozpočtový výhled 
na roky 2024–2026 pro město 
Buštěhrad
Usnesením č. 9a) 
Aby Bezpečnostní a dopravní vý-
bor pracoval jako sedmičlenný
Usnesením č. 9b) 
Členy Bezpečnostního a doprav-
ního výboru
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Usnesením č. 10 
Výši příspěvku na úpravu zevnějš-
ku (ošatného) zastupitelům prová-
dějícím slavnostní obřady a matri-
kářce na r. 2023 dle předloženého 
návrhu
Usnesením č. 11 
Vyplacení paušální částky ve výši 
2 000 Kč/os./rok členům jednot-
livých výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce, se splatností 
k 1. 12. 2023
Usnesením č. 12 
Pronájem pozemku parc. č. 876/4 
o výměře 1.133 m2, k.ú. Buštěhrad, 
ve vlastnictví města, společenství 
SVJ Kladenská 612-14, Buštěhrad, 
za nabídkovou cenu 7 000 Kč/roč-
ně. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, od 1. 1. 2023
Usnesením č. 13 
Prodej pozemku ve vlastnictví 
města parc. č. 528/1, k.ú. Buště- 
hrad, o výměře 34 m2, za podmínek 
stanovených zastupitelstvem měs-
ta pro prodej obecních pozemků
Usnesením č. 14 
Nabídku projekčních prací od 
dodavatele Ing. Arch. Petra Kou-
řimského, Dobříš, na akci Zámek 
Buštěhrad – východní křídlo, za 
celkovou cenu 2 044 000 Kč bez 
DPH
Usnesením č. 15 
Podání žádosti o dotaci z Progra-
mu 2023 pro poskytování dotací na 
obnovu památek z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek 
na akci „Zámek Buštěhrad – obno-
va sklepení“, ve výši 4 000 000 Kč. 
Zároveň schvaluje nutnou spolu-
účast města dle podmínek dotace
Usnesením č. 16 
Aby se zastupitel p. Jiří Blesk stal 
zaměstnancem města – pracovní 
pozice sociální terénní pracovník, 
v rámci dotace z Operačního fon-
du Zaměstnanost, administrovanou 
MAS Přemyslovské Střední Čechy
Usnesením č. 17 
Nabídku spol. Obce jinak na ad-
ministraci a organizaci veřejné za-
kázky pro město Buštěhrad na svoz 
odpadů za nabídkovou cenu 85 000 
Kč bez DPH
Usnesením č. 18 
Prodloužení nájemní smlouvy na 
azylový byt v DPS Buštěhrad  do 
31. 1. 2023
Usnesením č. 20 
Pořízení automobilu Volkswagen 
Caddy Maxi 1.5 TSI za nabídko-
vou cenu 602 955,37 Kč bez DPH 
pro DPS Buštěhrad
Usnesením č. 21 
Zvýšení nájemného spolkům vy-
užívajícím prostory v  objektu  
č.p. 207: RC Buštěhradský pelíšek 
– 500 Kč/měs., Buštěhrad sobě – 
500 Kč/měs., Buštěhradský pěvec-
ký sbor – 200 Kč /měs.
Usnesením č. 22a) 
Přijetí účelového finančního daru 
ve výši 124 400 Kč na nákup nových 
sportovních herních prvků pro Zá-

kladní školu a Mateřskou školu Oty 
Pavla v Buštěhradě
Usnesením č. 22b) 
Přijetí neúčelového finančního da-
ru ve výši 61 311 Kč pro Základní 
školu a Mateřskou školu Oty Pavla 
v Buštěhradě
Usnesením č. 23 
Převod částky 540 000 Kč z roz-
počtu města do investičního fon-
du ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Usnesením č. 24 
Dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, měsíční od-
měnu v max. výši za výkon funkce 
neuvolněným zastupitelům dle na-
řízení vlády č. 318/2017 Sb., s plat-
ností od 1. 1. 2023
Usnesením č. 25 
Žádost spolku Junák, český skaut, 
středisko Stráž Lidic Buštěhrad, z.s, 
o změnu výše finančních prostřed-
ků v jednotlivých položkách dotace 
přidělené na rok 2022

Pověřuje:
Usnesením č. 8 
Starostku města provedením nut-
ných rozpočtových opatření ke kon-
ci roku 2022

Bere na vědomí:
Bod. č. 19 
Informaci o podpisu Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo na akci „Revita-
lizace budovy ZUŠ Buštěhrad

BUštěhrad zaznamenává úspěch v Boji s exekUcemi

V roce 2018 se město Buštěhrad 
zúčastnilo v rámci Operačního pro-
gramu Zaměstnanost projektu spolu 
s Otevřenou společností a Fórem 50 
%. V rámci tohoto projektu jsme se 
také zabývali tématem exekucí, po-
řádali besedu pro veřejnost, vytvo-

řili anonymní dotazník a zveřejni-
li kontakty, na které se lidé mohou 
obracet, pokud potřebují v této si-
tuaci pomoci. 

Od roku 2016 začala Otevřená 
společnost shromažďovat data, na 
jejichž základě vytvořila mapu exe-

kucí (http://mapaexekuci.cz/index.
php/mapa-2/). Buštěhrad měl tehdy 
23,65 % občanů v exekuci, což bylo 
i celorepublikově velmi vysoké čís-
lo. Na mapě úplně svítil. Nevěděli 
jsme, čím je to způsobeno, protože 
přesnější data o dlužnících nemáme 
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mapa exekucí, odkaz: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2

k dispozici. Bylo však jasné, že toto 
není jen problém nezodpovědných 
občanů, kteří si půjčují na spotřeb-
ní zboží nebo hrají na automatech 
(jak je mezi lidmi zažito), ale i seni-
orů, matek samoživitelek a dalších 
lidí ve složité životní situaci, kteří se 
stali obětí v té době poměrně drako-
nické legislativy.

Jsme tedy velmi potěšeni, že po-
sledních několik let se počet osob 
v exekuci docela dramaticky snížil, 
i když situace ve společnosti rozhod-
ně není jednoduchá. 

Naše čísla vypadají takto:
V roce 2016 jsme měli podíl osob 

v exekuci 23,65 %, počet osob v exe-
kuci 621 a počet exekucí 3009. 

V roce 2017 podíl osob v exeku-
ci 22,85 %, 608 osob, 2694 exekucí.

V roce 2018 nejsou data.
V roce 2019 je to ovšem překva-

pivě jen 6,44 %, 176 osob a 1014 
exekucí.

V roce 2021 máme 4,92 %, 142 
osob a 1002 exekucí.

To je skvělý výsledek, a budeme 
doufat, že čísla nepůjdou v příš-

tích letech zase nahoru, například 
v důsledku dramatického růstu cen 
energií.

Data, ze kterých vychází mapa, 
jsou pouze data dodaná exekutor-
skou komorou, tedy jsou tam čísla 
od soukromých exekutorů, ale po-
kud obec vymáhá pomocí exekutora 
(což mnoho obcí včetně Buštěhradu 
dělá), jsou tam tato data také. Data 
například od zdravotních pojišťo-
ven jsou ve statistice zahrnuta pouze 
zčásti (jen pokud používají soukro-
mé exekutory). V číslech nejsou za-
hrnuty daňové a správní exekuce (te-
dy sociálky, celní a finanční správa), 
takže celostátní počet lidí v exeku-
ci je ve finále vyšší. I na monitorin-
gu těchto exekucí však již Otevře-
ná společnost do budoucna pracuje.

Pokles celkového počtu lidí v exe-
kuci i exekucí je celostátní, o 200 ti-
síc lidí. 

Důvody jsou:
Exekutorská komora postupně 

čistí data. Zohledňuje se více stě-
hování lidí.

Postupná změna legislativy, o kte-

rou léta bojuje Otevřená společ-
nost a další neziskovky i konkrét-
ní politici.

Milostivé léto a zvýšení počtu li-
dí, kteří mají oddlužení.

Zastavování dlouhodobých bez-
výsledných exekucí do 1500 Kč 
(takto z toho již vypadlo 400 tisíc 
exekucí).

Naše práce s lidmi, zlepšení pla-
tební morálky občanů v oblasti míst-
ních poplatků. Z našich původních  
23,65 % to činí cca 7–8 %.

Pro občany v exekuci je zde stále 
možnost poradenství:

Kladenská pobočka organiza-
ce Člověk v tísni: tel. 778 473 013 
(koordinátorka dluhového po-
radenství), nebo terénní pracov-
ník Josef Fečo 775 863 224 e-mail:  
josef.feco@clovekvtisni.cz.

Dluhová linka pro celou ČR:  
770 600 800 po–pá 9.00 – 17.00.

Zábradlí Kladno: 736 203 133 
(Ing. Jiří Janouškovec).

Doložkomat – aplikace na zasta-
vení exekucí.

DJ
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Budova  ZUŠ v 70. letech 20. století Budova ZUŠ nyní

statistika 
Statistika evidence obyvatel k 1. 1. 2023

Počet obyvatel města Buštěhrad k 1. 1. 2023                                    3617 (občané ČR)
                                                                                                                                     3905 včetně cizinců
 
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu                               118
Počet osob odhlášených z trvalého pobytu                               74
Počet narozených občánků                                 42
Počet zemřelých občanů                                 22
Průměrný věk občanů Buštěhradu                                             38 let
Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2022 sňatek                               21 párů

Zpracovala Jana Zemanová

A K T UA L I T Y

máme zrekonstrUovanoU zUškU!
V prosinci 2022 jsme šťastně zko-

laudovali zrekonstruovanou budo-
vu naší ZUŠky. Již v roce 2020 jsme 
měli hotový projekt, jeho realizaci 
jsme však považovali spíše za uto-
pii, v té době nebyl k dispozici žádný 
dotační titul na budovy ZUŠ. Poslé-
ze se však objevila dotace na rekon-
strukci a přestavbu veřejných budov 
z MMR, kterou jsme využili. Rekon-
strukce začala v roce 2021 a skonči-
la v listopadu 2022. Autorem studie 
a projektu pro SP je Ing. arch. Pavel 
Geier, prováděcí projekt vypracovala 

Ing. arch. Nikol Kouřimská. Zhoto-
vitelem stavby byla firma INVESSA-
LES, s. r. o., z Dobříše. Náklady akce 
byly 11 760 992 Kč bez DPH, což je 
14 230 780 včetně DPH. Dotace či-
nila 6 700 000 Kč.

Základní umělecká škola Buště- 
hrad sídlí v krásné raně barokní bu-
dově bývalé správy panství (dříve zva-
né též zámeček), pocházející ze 17. sto-
letí. Je dokonce starší než náš zámek. 
Přestože se jedná o jednu z nejstar-
ších zachovalých historických budov 
ve městě, kupodivu není památkově 

chráněna. Budova měla velké štěstí – 
poté, co se ve 2. polovině 20. století 
nacházela ve velmi neutěšeném sta-
vu, se dokonce se uvažovalo o její de-
molici. Naštěstí někoho napadlo radě-
ji ji využít pro tehdejší Lidovou školu 
umění, takže byla na začátku 80. let 
rekonstruována, i když podle dobo-
vých zvyklostí (tedy s použitím že-
lezobetonu, kabřincových dlaždic 
a prefabrikovaných zárubní a dve-
ří). Kromě drobných oprav (např. 
střechy či nátěru fasád) do ní od té 
doby víceméně nebylo investováno. 
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Velký podkrovní sál, učebna výtvarné výchovy, foto M. Žitníková

V letech 2015–2021 jsme inves-
tovali spoustu financí do budov na-
ší ZŠ a MŠ, budova ZUŠ byla však 
stále opomíjenou popelkou. Bylo 
potřeba provést jednak odvlhčení 
zdiva, jednak mírně upravit dispo-
zici budovy tak, aby více vyhovova-
la současným provozním požadav-
kům, opravit fasádu, a v neposlední 
řadě se architekti museli popaso-
vat s vestavbou do podkroví a pří-
stupem do ní. Budova byla nejprve 
odkopána zvnějšku na straně, kde 
byla zapuštěna do terénu, což pro-
ti vlhkosti velmi pomohlo. Uká-
zalo se, že byla zřejmě v době vý-
stavby hasičárny zasypána hlínou 

a sutí bez jakýchkoliv izolací proti 
zemní vlhkosti, což mělo zničující 
důsledky (minulý pan ředitel Bed-
nář léta bojoval s plísní a obával se, 
aby mu hygiena školu nezavřela). 
V další etapě začalo v zadní čás-
ti budovy vyrůstat nové vřetenové 
schodiště, čímž jsme získali poho-
dlný přístup do podkroví. Doposud 
se do něj dalo dostat pouze nevel-
kým poklopem ve stropě. Jakmi-
le bylo schodiště funkční, mohlo se 
vybourat železobetonové schodiště 
z 80. let, což umožnilo rehabilitovat 
krásnou vstupní síň v přízemí, kle-
nutou barokní valenou klenbou s lu-
netami. V 1. patře vznikla nová hala 
a ředitelna a v podkroví, které bylo 
osvětleno novými střešními okny, 

byl vytvořen velkorysý prostor pro 
výuku výtvarného oboru, a rovněž 
pro zkoušky orchestrů a pořádání 
koncertů a výstav. Součástí je hygi-
enické zázemí a kuchyňka. Prostor 
má navíc velmi dobrou akustiku. 
Přestože budova není památkově 
chráněná, postupovali jsme citlivě 
a tak, abychom jí navrátili její his-
torické hodnoty – nová dřevěná ok-
na a dveře jsou kopiemi historických 
výplní, v přízemí jsme použili ruční 
cihelnou dlažbu, fasádu jsme pojali 
rovněž v historickém stylu. Památ-
káři, kteří se k této stavbě oficiálně 
nevyjadřovali, byli nadšeni, že se 
k „nechráněné“ budově chováme lé-
pe než někteří jiní stavebníci k bu-
dovám památkově chráněným. Pa-
mětní deska Oty Pavla se přesunula 
na bývalý dům rodiny Popperových, 
kde má její umístění větší logiku. Re-
konstrukce byla pojata spíše úsporně 
(například stávající hygienické záze-
mí zatím zůstalo tak, jak je, a jeho 
obnova proběhne až v další etapě). 

Za město měla stavbu na starost 
naše projektová manažerka Ing. Re-
náta Ježková, stavební dozor prová-
děl ing. Marek Košatka, a spoustu 
práce a osobního nasazení stavbě 
věnoval také pan ředitel MgA. Mar-
tin Fila. Z výsledku máme velikou 
radost a děkujeme učitelům, žákům 
ZUŠ i jejich rodičům za trpělivost 
během rekonstrukce.

DJ

Budova ZUŠ od křižovatky  
Revoluční x Kladenská, rok 1947, archiv MěÚ
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Interiér umývárny s WC, foto M. Žitníková

Nová hala v 1. patře, foto M. Žitníková

Vstupní síň v přízemí s opravenou 
barokní klenbou

Nové točité schodiště, foto M. Žitníková

Velký podkrovní sál, učebna výtvarné výchovy, foto M. Žitníková



w
9Ú N O R  2 0 2 3

dočasná ochrana Uprchlíků z Ukrajiny

Vzhledem k situaci na Ukrajině 
i Buštěhrad přiložil ruku k dílu a po-
staral se o několik uprchlíků. Prvot-
ně šlo o zajištění ubytování a poslé-
ze zejména o umístění dětí ve škole 
a školce, aby si rodiče, rodič či opa-
trovatel mohli najít práci.

V minulém roce se podařilo pro 
všechny děti uprchlíků z Ukrajiny 
najít školu nebo školku v Buštěhra-
dě nebo v nejbližších školách v Klad-
ně. Velké díky patří zejména panu 
řediteli Bartákovi a celému učitelské-
mu sboru ZŠ Buštěhrad, vedení škol 
v Kladně i dalším okolí. Nově přícho-
zí by se měli do tří měsíců přihlásit ke 
školní docházce na příslušné škole.

Koncem roku byly rozdány zájem-
cům další velmi praktické a bohatě 
ilustrované učebnice českého jazy-
ka „ČESKY KROK ZA KROKEM“. 
Věříme, že děti i dospělé pěkné kníž-
ky potěšily a pomůžou k jejich inte-
graci. Jistě bude život v Česku jak 
pro žáky a studenty, tak i pro dospě-
lé z Ukrajiny jednodušší se znalos-
tí češtiny. Pokud by měl ještě někdo 
zájem o učebnici, obraťte se prosím 
nejlépe e-mailem na adresu: koordi-
nator@mestobustehrad.cz. Lze psát 
v ruštině, ukrajinštině, ev. angličti-
ně. Uveďte prosím vaše jméno, kon-
taktní údaj a požadovaný počet ku-
sů učebnic.

 „CPIC“ je Centrum na podporu 
integrace cizinců u Ministerstva vni-

tra, které zprostředkovává cizincům 
potřebné informace, zajišťuje sociální 
a právní poradenství, kurzy českého 
jazyka, tlumočnické služby, psycholo-
gickou poradnu, vzdělávací i kulturní 
akce a také nabízí pomoc při shánění 
práce, vyhledání školy i lékaře. Ne-
váhejte se na ně obracet. Nachází se 
na adrese: C. Boudy 1444, Kročehla-
vy, 272 01 Kladno, tel.: +420 325 630 
546, e-mail: ickladno@suz.cz. Všech-
ny další informace včetně otevírací 
doby naleznete na: https://www.inte-
gracnicentra.cz/kladno/.

V době mezi jednotlivými jazyko-
vými kurzy, ale i v průběhu kurzů je 
možné pro děti i dospělé navštěvo-
vat tzv. konverzační kluby, které ta-
ké pořádá CPIC. Nejen že se v nich 
zdokonalíte v českém jazyce, ale také 
se můžete seznámit s novými lidmi 
z vaší země. Pokud někdo ještě nemá 
žádné znalosti z češtiny, neobávejte se 
přesto diskusní klub navštívit. Vždy 
vám někdo s porozuměním/tlumo-
čením pomůže. Konverzační kluby 
se konají každou středu mezi 16.–17. 
a/nebo v pátek mezi 10.–11. hodinou.

Ten, kdo teprve potřebuje vízum, 
obrací se na Policii ČR, Odbor Ci-
zinecké policie. Adresa: U Šestého 
1017, 273 03 Kladno, tel.: + 420 974 
873 760, e-mail: krps.ocp.opa.kl@
pcr.cz.

„VZP“ – Všeobecná zdravotní po-
jišťovna – upozorňuje, že při vyces-

tování mimo území ČR je pojištění 
přerušeno, v cizině neplatí. Nutno je 
se nahlásit na nejbližší pobočce po-
jišťovny VZP. Udělené vízum sice 
platí pro státy Schengenu, ale zdra-
votní pojištění je potřeba sjednat 
v příslušném státě vycestování.

Humanitární dávky – v přípa-
dě potřeby konzultace je možné 
obracet se i v ukrajinštině na tele-
fonní lince +420 950 180 100 nebo  
e-mailem na ua@uradprace.cz.

V případě potřeby se obracejte na 
příslušné úřady ČR, na CPIC Klad-
no, Cizineckou policii nebo na výše 
uvedenou e-mailovou adresu koor-
dinátorky pomoci v Buštěhradě, pa-
ní Mocovou.

Učebnice češtiny, foto D. Mocová

Děti při učení, foto D. Mocová
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ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ 
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

В зв‘язку з ситуацією в Україні, 
Буштеград також доклав зусиль та 
подбав про українських біженців. 
Насамперед це був пошук житла, 
школ та дитсадків для дітей, для 
того щоб їх батьки чи опікуни 
могли знайти роботу.

В минулому році вдалося знайти 
школу чи садочок у Буштеграді 
або в найближчих школах Кладно 
для всіх дітей біженців з України. 
Особливо хочемо висловити 
велику подяку директору Бартаку 
та всьому педагогічному колективу 
ZŠ Buštěhrad, керівництву шкіл 
у Кладно та інших шкіл в яких 
навчаються українські діти. 
Новоприбулі біженці повинні 
були зареєструватися для відвід 
навчання у відповідній школі 
протягом 3 місяців.

На прикінці рок у всім 
бажаючим були роздані практичні 
та багато ілюстровані підручники 
з чеської мови «ЧЕСЬКА МОВА 
КРОК ЗА КРОКОМ». Віримо, що 
діти та дорослі будуть у захваті від 
гарних книжок які сприятимуть їх 
інтеграції. Безумовно, зі знанням 
чеської мови життя в Чехії буде 
легше як для учнів та студентів 
так і для дорослих.

Якщо ще когось цікавить 
підручник, будь ласка, зв’яжіться 
з нашим координатором допомоги 
пані інж. Даною Моцовою, бажано 

електронною поштою на адресу: ko-
ordinator@mestobustehrad.cz. Можу 
писати російською, українською, 
англійською. Вкажіть, будь ласка, 
своє ім’я, контактну інформацію та 
необхідну кількість підручників.

 «CPIC» – це Центр підтримки 
інтеграції іноземців при 
Міністерстві внутрішніх справ, 
який надає необхідну інформацію 
іноземцям, надає соціальні та 
юридичні консультації, курси 
чеської мови, послуги перекладу, 
центр психологічної консультації, 
освітні та культурні заходи. , 
а також пропонує допомогу в 
пошуку роботи, пошуку школи 
та лікаря. Не соромтеся звертатися 
до них. Він розташований за 
адресою: C. Boudy 1444, Kročehlavy, 
272 01 Kladno. Контакти: телефон: 
+420 325 630 546, електронна 
пошта: ickladno@suz.cz. Усю іншу 
інформацію, включно з годинами 
роботи, можна знайти за адресою: 
https://www.integracnicentra.cz/
kladno/.

У період між окремими 
мовними курсами, а також під 
час курсів діти та дорослі можуть 
відвідувати так звані розмовні 
клуби, які також організовує 
CPIC. Там ви не тільки вивчите або 
вдосконалите свою чеську мову, 
але й зможете познайомитися з 
новими людьми зі своєї країни. 
Якщо хтось ще не володіє чеською 
мовою, не бійтеся відвідувати 
дискусійний клуб. Хтось завжди 

допоможе вам з розумінням/
інтерпретацією. Розмовні клуби 
відбуваються щосереди з 16:00 до 
17:00 та/або в п’ятницю з 10:00 до 
11:00.

Ті, кому все ще потрібна віза, 
звертаються до поліції Чеської 
Респ у бліки,  Департа мент 
зовнішньої поліції. Адреса: U Šes-
tého 1017, 273 03 Kladno, телефон: + 
420 974 873 760, електронна пошта: 
krps.ocp.opa.kl@pcr.cz

«VZP» - Všeobecná zdravotno po-
jišťovna попереджає, що страховка 
припиняється під час виїзду за 
межі території Чехії, вона не діє 
за кордоном. Необхідно з‘явитися 
в найближче відділення страхової 
компанії ВЗП. Отримана віза 
дійсна для країн Шенгенської 
угоди, але необхідно оформити 
медичне страхування у відповідній 
країні виїзду.

Гуманітарна допомога – якщо 
вам потрібна консультація, ви 
також можете зв’язатися з нами 
українською мовою за телефоном 
+420 950 180 100 або електронною 
поштою ua@uradprace.cz.

Якщо необхідно, зв’яжіться 
з відповідними органами 
Чеської Республіки, CPIC Klad-
no, іноземною поліцією або за 
вказаною вище електронною 
адресою координатора допомоги 
в Буштеграді, пані Mocová.

Koordinátorka pomoci 
Ing. Dana Mocová

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

 Dne 13. ledna 2023 nás navždy opustil pan Ladislav Smutný ve věku 90 let. 
 Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým za tichou vzpomínku 
 a projevenou soustrast.
 
                                      Dcera Drahomíra Košťálková s rodinou
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
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EC H O  Z U Š

výtvarná soUtěž

ZUŠ Buštěhrad vyhlašuje  
1. ročník „Výtvarné soutěže vel-
kovévodkyně Toskánské“ na téma 
„Štěstí očima dětí“.

Výtvarná soutěž vznikla na zá-
kladě propojení aktivit ZUŠ a rodi-
čů dětí z města Buštěhrad. V době 
pandemie koronaviru byla na webo-
vých stránkách ZUŠ Buštěhrad vy-
stavována výtvarná díla dětí v ga-
lerii Korona, která vznikla během 
distanční výuky. Výtvarná díla by-
la tak zpřístupněna širší veřejnosti, 
než bývá obvyklé v době klasické 
výuky. Tato možnost zpřístupnění 
bude využita vystavením vítězných 
prací dětí, které se zúčastní soutěže, 
tedy nejenom ze školy ZUŠ Buště- 
hrad, ale i ze ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. 

Výtvarná soutěž je nazvána podle 
Anny Marie Františky, princezny 
Sasko-Lauenburské, hraběnky z Ne-
uburgu a velkovévodkyně Toskán-
ské, která patřila k nejvýraznějším 
osobnostem severočeské a středočes-
ké historie první poloviny 18. stole-
tí. Tato velmi významná žena-me-
cenáška barokní doby podporovala 
výstavbu na svých panstvích, měla 
vlastní stavitele, sochaře nebo ma-
líře. Pro Buštěhrad měla velký vý-
znam, protože zde započala v roce 
1699 budovat podle projektu Jindři-
cha Kleingenleitnera nový zámek. 

Jak z předchozích řádek vyplývá, 
v minulosti v Buštěhradě žilo a stále 
žije hodně umělců. Touto soutěží by-
chom chtěli navázat na tradici uměl-
ců, propojit obě skupiny, a děti tak 
motivovat k další výtvarné činnosti. 

Prvního ročníku výtvarné sou-
těže se mohou zúčastnit děti ve vě-
ku odpovídajícím 1. až 9. třídě zá-
kladní školy, které navštěvují školy 
ZUŠ Buštěhrad nebo ZŠ Oty Pavla 
Buštěhrad. 

Všechna díla, jež budou přihlá-
šena do soutěže, budou zařazena do 
kategorií podle věku dítěte. Výtvar-
ná díla budou hodnocena odbornou 
komisí a díla s nejvyšším počtem bo-
dů v každé kategorii budou oceně-
na a vystavena ve Velkém sále ZUŠ  
Buštěhrad. Slavnostní vyhlášení 
a předání cen proběhne v kostele 
Povýšení svatého Kříže v Buštěhra-
dě na Noci kostelů 2. června 2023.

Na návrhu soutěže, postupném 
vývoji a přípravě se podílela velká 
řada lidí zejména z organizačního 
výboru a z odborné komise. Dále 
spousta dalších lidí, které ani ne-
ní možné na tomto místě vyjme-
novat. Tímto bychom všem chtě-
li poděkovat za nezištnou pomoc. 
 
Organizační výbor v roce 2023:

Chumchalová Jana, Fila Martin,  
Doležalová Helena, Fleischmanno-
vá Galina, Pergl Jaroslav, Servusová 
Hedvika, Šenová Veronika

Odborná porota v roce 2023: 
MgA. Al-Ali Matěj
Mgr. akad. mal. Fiala Michal 
Akad. mal. Kaiserová Renáta
Ries Pavel Přemysl
Servusová Hedvika 

Podmínky pro přihlášení do 
soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit dě-
ti navštěvující ZUŠ Buštěhrad nebo 
ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. Každý au-
tor může přihlásit pouze jedno vý-
tvarné dílo, které spadá do následují-
cí techniky – malba, kresba, grafika 
(počítačová), fotografie a kombino-
vaná technika.

Práce musí mít na zadní straně 
nalepen štítek, kde bude napsáno 
jméno a příjmení autora, věk, roč-
ník, soutěžní kategorie a název školy.

Spolu s prací se odevzdává vypl-
něná přihláška. Při odevzdání ví-
ce prací najednou za skupinu dětí 
je doporučeno vyplnit skupinovou 
přihlášku podle kategorie. 

Práce s vyplněnou přihláškou se 
může odevzdat osobně v Informač-
ním centru Buštěhrad nebo zaslat 
do 25. 4. 2023 na adresu Informač-
ní centrum Buštěhrad, Revoluční 1, 
273 43 Buštěhrad v obálce označe-
né názvem „Výtvarná soutěž 2023“. 

Harmonogram soutěže:
Vyhlášení soutěže: 16. 1. 2023
Uzávěrka přihlášených prací (nej-

pozdější doručení do Informačního 
centra Buštěhrad poštou nebo osob-
ně): 25. 4. 2023

Příprava pro hodnocení: 26. 4. 
2023–2. 5. 2023

Hodnocení prací: 3. 5. 2023–26. 
5. 2023

Zveřejnění výsledků soutěže na 
stránkách ZUŠ Buštěhrad (https://
zusbustehrad.cz) a výstava oceně-
ných prací: 30. 5. 2023 

Slavnostní předání cen: 2. 6. 
2023 

Požadavky na výtvarné dílo:
Velikost: A4 nebo A3
Fotografie jsou přijímány vytiš-

těné na inkoustové fotografické tis-
kárně v lesku nebo matu. Gramáž 
papíru musí být nejméně 180 g/m2, 
rozlišení minimálně 300 dpi.

V případě, že by mohlo dojít k po-
škození díla otěrem/sprášením bar-
vy, je nutné obrázek před předáním 
zafixovat.

Do díla nesmí být vložen ráme-
ček ani podpis.

Prosíme, aby byly do soutěže vy-
brány práce v nejvyšší kvalitě.

Poznámka: 
Pokud práce nebude splňovat vý-
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Členové výpravy, foto J. Havlíčková

še uvedené požadavky, nebude zařa-
zena do soutěže.

Práce musí mít na zadní straně 
nalepen štítek: jméno a příjmení au-
tora, věk, ročník, soutěžní kategorie, 
název školy.

Přihlášením do soutěže uděluje 
zákonný zástupce dítěte souhlas se 
zpracováním údajů v přihlášce pro 
potřeby soutěže a výstavy práce na ve-
řejném místě po dobu trvání výstavy 
vybraných vítězných prací soutěže.

Přihlášku je možné stáhnout na 
stránkách ZUŠ Buštěhrad: https://
www.zusbustehrad.cz/

Hodnocení soutěže:
Výtvarná díla budou hodnocena 

odbornou porotou podle kategorií, 
které odpovídají následujícím roč-
níkům základní školy: I. 1. a 2. roč. 
ZŠ; II. 3. a 4. roč. ZŠ; III. 5. a 6. roč. 
ZŠ; a IV. 7. a 9. roč. ZŠ. Každý člen 
poroty vybere z jedné kategorie tři 

práce a těm přidělí jeden, dva nebo 
tři body. Podle získaného celkové-
ho počtu bodů budou díla seřaze-
na a oceněna.

Kontakt:
Další informace k  soutěži na  

e-mailové adrese: 
soutez@zusbustehrad.cz

Jana Chumchalová

N A Š E  S P O L K Y

tříkrálový pochod pošesté

V sobotu 7. 1. jsme se vydali na 
vlastně již tradiční Tříkrálový po-
chod. Tentokrát se na nás sluníčko 
usmálo a vyrazilo s námi na cestu 
dlouhou 7 km 29 lidí 3 psí kamará-

di. Na Okoři jsme se posilnili a vy-
dali se na cestu zpět, někteří využili 
autobus, někteří se vydali po svých 
a připsali si na konto 14 km. Úspěch 
je to jednoznačný pro všechny hlav-

ně tím, že se vydali na cestu, někteří 
již opakovaně, jiní nově, a věříme, že 
se z nich stanou pravidelní účastníci 
našeho pochodu.

 Za „Věčně mladé“ St. Šumná
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Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

rozhovor v sýpce

Jako kladenský rodák, přestože 
již více jak půlstoletí žiji v Buštěhra-
dě, se pravidelně účastním různých 
kulturních aktivit i ve svém rodném 
městě. Často jsem oslovován Klade-
ňáky v tom smyslu, že nám Buště-
hraďanům závidí bohatost zdejšího 
kulturního dění. Jsme důkazem to-
ho, že nezáleží na velikosti města, ja-
ko na jeho obyvatelích, co nejen pro 
sebe, ale i pro ostatní „sousedy“ jsou 

ochotni udělat. Rád bych se zaměřil 
na místa, kde se ta kultura v Buště- 
hradě rodí. Začnu od východu. 

Sýpka. Trochu schovaná, ale roz-
hodně ne stranou. Její dobrou duší 
je osobnost sice skromná, ale nikoliv 
přehlédnutelná. Víťa Helísek. Dovo-
lil jsem si ho požádat o „rozhovor“, 
aby vám všem vysvětlil, jak to vše 
zde vznikalo.

Víťo, co tě vedlo k tomu, že jsi 
opustil matičku Prahu a usýpčil 
jsi se tady v Buši?

No, Jardo, já su sice původem 
z Hrubého Jeseníku – Vrbna pod 
Pradědem, narozen v tej Brunteli 
podle vzoru Pr***, přesto od útlé-
ho dětství vyrůstající v Praze, tak-
že v podstatě i rodilý Pražák. Ale 
teď už k tomu opuštění Prahy.

V roce 1996 jsme v Buštíku (jak 

novoroční výstUp

Co k letošnímu výstupu napsat? 
Staré známé tváře, ale i noví účast-
níci se v počtu 45 osob se rozhodli 
na Nový rok dobýt nejvyšší bod ka-
tastru města Buštěhradu. Očekávané 
bahno nás moc nepotrápilo. Cestou 
jsme museli projít přes stany domo-
rodců, kteří se však vůbec neukáza-
li. Zřejmě převaha počtu ve výpravě 
je zahnala do jejich vigvamů. Rov-
něž početná smečka psů jistě vzbu-

dila u možných nepřátel bezpečný 
odstup. Nejtěžší část výstupu pro-
běhla celkem hladce. Mladší po-
máhali starším a dětem. Po dobytí 
jsme si všichni popřáli do letošní-
ho roku všechno nejlepší a někteří 
z nás se vytasili s praporem s nápi-
sem Nanga halda jako symbol do-
bytí našeho cíle. Praktické zpestření 
pro všechny připravil náš kronikář 
Jaroslav Pergl. Seznámil nás se zají-

mavostmi místa, které jsme obsadi-
li. Zpět domů se již každý vypravil 
podle svého uvážení. Bylo příjemné 
se opět znovu vidět se všemi známý-
mi tvářemi i přivítat ty nové. Dou-
fejme, že tento rok zvládneme a bu-
de lépe. Spolek Buštěhradské fórum 
takto přeje i všem obyvatelům Bu-
štěhradu jen to dobré v roce 2023.

Jiří Janouškovec

Členové výpravy před výstupem, foto JP
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my ho zoveme) koupili malinký 
domek, hned pod zastávkou u Ma-
cíků, pro mého Taťuldu (jak jsem 
ho celý život tituloval). JUDr. He-
líska leckdo pamatuje, protože se 
v Buštíku rychle asimiloval a vedl 
zde velmi čilý kulturně-hospod-
ský život, dokonce jako vdovec 
si tady našel doživotní partner-
ku. Často jsem se svou rodinou, 
Evou a dvěma malými prcky, Eliš-
kou a Vaškem, do Buštíku za nimi 
jezdil a poznávali jsme sympatic-
ké městečko. Postupně se nám tak 
zalíbilo, že jsme začali uvažovat 
o koupi, rovněž malého domeč-
ku někde tady. V inzerci mě zau-
jala velmi stručná anonce o pro-
deji objektu s výtahem. Ten výtah 
mi ležel v hlavě, kde v Buštíku by 
mohl být výtah? Dohodnul jsem 
si, v podstatě pouze ze zvědavos-
ti, prohlídku objektu. Takže naše 
usýpčení má na svědomí ten sta-
vební výtah, který v čase prohlíd-
ky sýpky byl nefunkční, v dezo-
látním stavu a vykradený, ostatně 
jako celá sýpka. 

Jak jsi se dopracoval k vizi ta-
kovéhoto kulturního centra: vino-
téka, výstavní prostor, jednotlivé 
ateliéry a možná nás překvapíš 
ještě něčím dalším?

Vize moc žádná nebyla, vše se 
dělo tak nějak intuitivně, k napl-
nění NEvize jsem se dopracoval 
prací. Prací tak úmornou, že po-
druhé už bych do toho nešel. Do-
konce jsem si dřinou přivodil ne-
malé zdravotní problémy. Ty mě 
poučily, že takhle to dál dělat ne-
jde, pokud to chci dodělat a taky 
si toho užít. To jsem poprvé po-
chopil, k čemu jsou nemoci dob-
ré, varují, když je neposlechneš, 
přijdou nevratné změny na zdra-
ví, nebo v horším případě koneč-
ná. Sýpka byla téměř bez střechy, 
úplně bez elektřiny, vody, kanali-
zace, oken, dveří, no prostě ruina, 

ale výtah, ten tu byl. Jediná firma, 
kterou jsem vzal, byli pokrývači, je 
ta střecha přeci jenom vysoko. Vše 
ostatní dělám sám, dříve s pomocí 
Taťuldy a rodiny, dnes už jen rodi-
ny. Poučen chorobou, teď už pěk-
ně piánko, s radostí a užívám si to. 

Za vinotékou vězí taťkův (byl ze 
Strážnice), můj a s mírou i rodiny 
kladný vztah k dobrému vínu. Tím 

nemyslím jen pití, ale hlavně las-
kání se s dobrým vínem, hledá-
ní jiskry, buketu, chuti, uvolnění 
a hlavně správné míry, aby vínko 
bylo potěšením, lékem, dobrým 
sluhou, ne zlým pánem.       

Galerie, ta patří k umění,
umění bez umělců není,
umělci bez ateliéru a vína 
to maj  těžký jsa bez inspirace, 
musí chodit pěšky.

Překvapení je třeba vždy načaso-
vat a ve správný okamžik spustit, 
tož dočkajtě. Mě překvapuje sýp-
ka, a to neustále, svou dokona-
lostí ve všech směrech. Polohou 
– kolik slunce se vejde na dvůr, 
stavebním umem našich předků, 
důmyslem, praktičností a pro 
mne i krásou, plnou genia loci. 

Ty jsi měl už dříve nějaký 
bližší vztah k umění, nebo snad 

umělkyním?
Ty, coby dlouholetý, zkušený, 

kročehlavský ateliérník a vinárník, 
dobře víš, že kdo rád dobrého ví-
na požívá, rád se na pěkné věci dí-
vá a pěkné věci, to je umění, pěkná 
práce je taky umění. 

Ke všem ženám, nejen k umělky-
ním, mám blízký vztah, ony jsou mi 
uměním nejmilejším, žít s nimi je ve-
liké umění a žít bez nich je tak vy-
soké umění, že to prostě ani nejde.

V. Helísek při divadelním představení 
divadla KiX ve hře Mrzák inishmaanský,

foto M. Žitníková

V. Helísek během mozaikového workshopu v roce 2018, foto M. Žitníková
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Co je vlastně tvá původní profe-
se? Myslím tím obor, vyučen, dal-
ší vzdělání a následné směřování?

Můj profesní život byl už vylíčen 
v mém volebním medailonku. Jen 
to doplním o poděkování osudu, 
že mi často, ač proti mé vůli, udělil 
takový směr, že ve výsledku to bylo 
vždy dobré. Například ze základ-
ky jsem vycházel v roce 71, to by-
la po kontrarevoluční normalizace 
v plném proudu a já s rodičovský-
mi i svými politickými škraloupy 
na střední školu mohl jen zapome-
nout, dnes vím, že vyučit se je veli-
ká devíza pro život a díky vyučení 
práce všech profesí, které absolvuji 
na sýpce, mi nedělají potíž.

 I se střední školou, na kterou 
jsem mohl pouze při práci (večerní 
studium), mi osud pomohl. Ten rok 
se otevíraly dvě třídy. Jedna z mých 
vrstevníků, z níž nikdo studium 
nedokončil, všichni od toho utekli. 
Ve druhé třídě byli zralí tátové od 
rodin, zkušení praktici z provozů 
a nějakým nedopatřením i já, cu-
cák po vyučení. Myslím, že díky 
těm správnejm chlapům, spolužá-
kům jsem školu dotáhnul a odma-
turoval. Ono to večerní studium 
nebyla sranda. Ráno v šest píchat 
ve fabrice (nevím, zda tomu píchá-
ní budou mladší rozumět, pamět-
níci jim to jistě vysvětlí) a odpo-
ledne 3x v týdnu od čtyř do osmi 
sedět ve školní lavici, to se málo-
kdy povedlo neusnout. Jistá podo-
ba s  filmem Marečku podejte mi 
pero tu byla.

No a když jsem si později podal 
přihlášku na práva, což šlo jen se 
souhlasem zaměstnavatele a stra-
ny, jsem si souhlas opatřil, ale jen 
od mého vedoucího kolegy v oddě-
lení, tak jsem byl ze školy vzápětí 
po přijetí vyhozen i s dalšími dů-
sledky. Soudruzi se o tom požeh-
nání mého kolegy ke studiu do-
zvěděli a zakročili, protože dobře 
věděli, co jsem zač. Tehdy mě to 

hodně žralo, ale prozíravý osud 
opět věděl, že je to tak dobře. Dnes 
si nedovedu představit, co by mi 
pěkného mohla právničina v sou-
časném stavu hodnotového žeb-
říčku společnosti přinést. Radost 
z práce asi ne.

Kolik ti bylo let, když jsi se roz-
hodl k tomu, z mého pohledu, ší-
lenému kroku zakoupit budovu 
o takových rozměrech a takovém 
stavu v jakém byla? 

V roce 1989 mi bylo 33 (Kristovy 
roky), to je jeden z hlavních milní-
ků mého života, šílený krok jsme 
udělali v  lednu roku 2001, to mi 
bylo 45, další milník. Nastěhovali 
jsme se v létě 2003, sýpka byla ještě 
bez kanalizace a vody a kolem by-
la doslova džungle. Pro vodu jsme 
chodili k taťkovi, cestu zámeckým 
parkem jsem musel v bezinkovém 
pralese vyklestit.

Mohl bys nám přiblížit, co vše 
vlastně ta budova ve svých útro-
bách, kromě dnes už všeobecně 
oblíbené vinotéky, skrývá? 

Úplně první náplní útrob sýpky 
byly sklady, ty potřebovaly k rea-
lizaci nejméně času a práce, ná-
jmy a nejen ty se ihned reinvesto-
valy do oprav. Dnes už tu sklady 
nejsou. Prvním počinem zgruntu 
byla vinotéka, otevřená roku 2010. 
Docela brzy nato začala fungovat 
galerie, jen s velmi jednoduchým 
vybavením, které se za pochodu 
a podle potřeb jednotlivých akcí 
stále dovybavuje. Následně se po-
stupně budovaly ateliéry, nyní jsou 
čtyři, a zatím jako poslední vznikl 
v loňském roce ateliér a taky truh-
lárna v přízemí.

Vše se nevedlo vždy dobře, ne-
povedla se například masérna, na 
které se pracovalo, ale k nájmu na-
konec nedošlo, nebo po jednom 
nájemci nám zůstal kamion CD 
nosičů, ty už dnes mají pouze hod-

notu odpadu a byl veliký problém, 
co s nimi. Taky jsme dostali od 
někdejšího vedení města nabíd-
ku, abychom sýpku prodali městu 
a nechali si postavit na poli domek. 

Dnes už všichni vidíme, že dí-
ky tvé neuvěřitelné a přitom té-
měř nenápadné pracovitosti se 
úspěšně posouváš tím správným 
směrem. A nejen to, ale stále více 
se zapojuješ do kulturního života 
ve městě. Vytrvalý a doživotní bu-
dovatel Sýpky a jejího okolí, gale-
rista, výtvarník (mozaiky), herec 
(divadlo KiX), pěvec v buštěhrad-
ském smíšeném sboru. Kde ještě 
můžeme očekávat, že nás příjem-
ně překvapíš?

Od roku 2012 jsem přestal pra-
covat, tím myslím, že jsem se už 
naplno začal věnovat pouze sýp-
ce, bez dalšího podnikání. Po ča-
se jsem zjistil, že jak pracuju sám, 
jen doma, chybí mi společenský ži-
vot. Začalo mě více přitahovat dě-
ní na buštěhradském písečku, a tak 
jsem se postupně, aniž bych si toho 
všimnul, infiltroval do těch tebou 
zmiňovaných institucí, potažmo se 
i podílel na vzniku některých. Kdo 
má rád dobré víno, rád si zabéká, 
má rád legrandu, radost a tím i li-
di, protože radost bez lidí není. Ta-
kového to pudí mezi lidi. 

A čím ještě koho překvapím? 
Nejvíc vždycky sebe, kdyby mi 
před x lety někdo předpovídal, co 
budu dnes dělat, řekl bych mu, že 
je cip (jak se říká v Brunteli). Tož 
očekávejme věci příští, určitě ne-
co přinde. 

Moc ti děkuji za vstřícnost 
a ochotu přiblížit, nejen místním 
obyvatelům, tento kouzelný kout 
historického města a život v něm.

Děkuji ti Jaroslave též.

JP
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 foto Sandra Milisavljevičová

C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

kvízový úspěch

Jak mnozí jistě víte, v Aktoff-
ce se koná pravidelně každých 14 
dní tzv. Hospodský kvíz. Jedná se 
o formát celorepublikové soutěže 
,,ve vědění“. Kvíz představuje skvě-
lou možnost, jak se sejít s přáteli, 
dát si něco dobrého k pití a záro-
veň se dozvědět zajímavé infor-
mace. Dá se říct, že je důležité mít 
rozsáhlé a v některých případech 
i velmi detailní znalosti z oprav-
du různých oborů. Proto moc rá-
di uveřejníme, že se před nedáv-
nem povedl fenomenální úspěch 
jednomu z buštěhradských týmů. 
V celorepublikovém srovnání to-
tiž vyhráli PRVNÍ místo z něko-
lika stovek týmů! Mluvíme tady 
o týmu složeném z místních buš-
těhradských i trochu přespolních 
(Makotřasy) soutěžících. Ještě jed-
nou voláme sláva, hurá týmu Brain 
Train a moc gratulujeme! 

VG

historická dění v BUštěhradě

Městská knihovna Buštěhrad 
uspořádala literárně hudební večer 
se spisovatelkou Renátou Šťastnou, 
která už dnes má na svém kontě hez-
kou řádku knih. Zajímavé z hledis-
ka historie na tom je, že její literární 
prvotina vyšla právě zde v Buště- 
hradě před čtyřiceti lety. V roce 1983 
vyšel její vůbec první článek v Buš-
těhradském zpravodaji. Ona nám jej 
na místě přečetla a s laskavostí sobě 
vlastní předčítala mnohé další ukáz-
ky ze své tvorby. Její čtení provázel 
příjemnými melodiemi na kytaru 
další známý buštěhradský umělec Jan Paulík a Renáta Šťastná, foto JP
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Kladenská ulice, rok neznámý, foto archiv JP Kladenská v současnosti, foto Z. Ledvinka

Pojďme se podívat, jak se pro-
měnila Kladenská ulice u pošty. 
Zlé jazyky by mohly říci, že po-
vrch se moc k  lepšímu nezměnil, 

nicméně tyto nářky je třeba smě-
rovat majiteli komunikace, Středo-
českému kraji.

Na budovách je patrný teh-

dejší živnostenský ruch v našem 
městě – jen zde vidíme tři různé 
živnostníky.

Led

ST R O J  Č A S U

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Honza Paulík. Ten ovšem připra-
vil přítomným posluchačům dal-
ší historické překvapení. Na místě, 
těsně před zahájením literárního 
večera, přemluvil ke spolupráci ná-
hodně přítomnou Veroniku Šeno-
vou, kterou známe nejenom jako 
velice příjemnou pracovnici info-

centra, ale také jako učitelku hud-
by v ZUŠ a také jako profesionál-
ní hráčku na housle. Přesvědčil ji, 
aby si s ním při této příležitosti za-
hrála. Takže přítomní poslucha-
či autorského čtení se stali svědky 
další historické události. Provedení 
skladby, která určitě nebyla napsá-

na pro kytaru a housle, navíc na-
prosto bez přípravy, zkoušky, tzv. 
naostro. I takové kulturní zážitky 
můžete v Buštěhradě potkat, jenom 
za nimi musíte chodit. Kdo nepři-
šel – neviděl.

                                           JP

poděkování „kanárkářů“ za podporU

Rád bych vám jménem chovatelů 
kanárů ze Základní organizace Čes-
kého svazu chovatelů Ústí nad La-
bem poděkoval za možnost uspořá-
dat spolu s kamarády z Organizace 
chovatelů kanárů v Buštěhradě sou-
těž ve zpěvu harckých kanárů v krás-
ných prostorách Městského úřadu na 
zámku Buštěhrad. Tato ušlechtilá zá-
bava je spojena s životem horníků již 
dlouhá desetiletí, protože kanáři by-
li v uhelných dolech používáni jako 
indikátory nebezpečných důlních 

plynů. My dnes navazujeme na tra-
dice chovu v hornických koloniích, 
které byly i v Buštěhradu a blízkém 
Kladensku. Jsem proto moc rád, že 
právě Městský úřad v Buštěhradě má 
pro tyto aktivity pochopení a posky-
tuje kanárkářům podporu. Díky ka-
nárům jsem byl ve vašem městě již 
několikrát a vždycky se moc rád se-
tkávám s buštěhradským patriotem 
Josefem Kotoučem, který své město 
propaguje, kde to jde. Spolu s Bohu-
milem Fáberou jsou hlavními tahou-

ny našeho koníčku na sever od Pra-
hy. Takže ještě jednou moc děkuji 
za podporu a pochopení naší záli-
by a těším se i do budoucna na dal-
ší podobně úspěšné akce, jako byla 
ta letošní soutěž.

Do nového roku štěstí a pevné 
zdraví!

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., 
Ústí nad Labem
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HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ MŮŽE 
SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL?
Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit s radostí? 
Zveme Vás na workshop pro rodiče a zájemce o školu Heuréka v Libochovičkách.  
Přijďte si s námi popovídat o nových možnostech vzdělávání dětí. Objevíte moderní  
metody výuky a zjistíte, jak rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost.

14. 2. 2023
a 14. 3. 2023

18.00 - 20.00 hodin 
ZŠ Heuréka, Libochovičky 10

Základní škola Heuréka, www.zsheureka.cz

Registrujte se na 
zsheureka.reenio.cz 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Martina Zelová, ředitelka školy, mzelova@isheureka.cz


