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S LOVO  R E DA KC E

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 1/2023 
ze dne 25. 1. 2023
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 1/2023 ze dne 25. 1. 2023 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 2  
Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska 
a Magdu Kindlovou a jako zapiso-
vatelku Dagmar Novotnou
Usnesením č. 3  
Zápis ze zasedání č. 3/2022_new
Usnesením č. 4  

Program zasedání č. 1/2023
Usnesením č. 5  
Kontrola plnění usnesení
Usnesením č. 6 
Rozpočtové opatření – odkládá na 
příští zasedání
Usnesením č. 7 
OZV – Požární řád města Buštěhradu
Usnesením č. 8 
Obecně závaznou vyhlášku k zajiš-
tění udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství k ochraně ži-
votního prostředí, zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně
Usnesením č. 9 
Obecně závaznou vyhlášku o uží-
vání plakátovacích ploch v majetku 
města Buštěhrad
Usnesením č. 10 
Pronájem pozemku parc. č. 2219  za 
cenu ročního nájmu 9 000 Kč
Usnesením č. 11 
Odkup pozemků parc. č. 2277 d) 

Milé čtenářky a čtenáři, drazí sou-
sedé, v březnu bychom se měli lou-
čit s posledními zbytky sněhu, ale 
toho je tuto zimu pomálu i v mno-
hem větších výškách, než se nachází 
Buštěhrad. Tak doufejme, že se bu-
deme loučit aspoň s tím otravně le-
zavým počasím a těšit se z jarního 
sluníčka. Pokud vás po všem tom tě-
šení se přepadne za soumraku jarní 
únava, bude to ideální příležitost pro 
čtenářskou chvilku s naším zpravo-
dajem. Nedočkaví zahrádkáři, kte-
ří již určitě stepují na zápraží s rýči 
v pohotovostní poloze, by mohli oce-
nit informace o klubu stejných nad-
šenců. Ti, kteří se raději nadchnou 

uměním, se možná s chutí začtou do 
pokračování rozhovorů v Sýpce, jež 
dají nahlédnout do zákulisí mno-
hých tvůrců, jejichž ateliéry a dílny 
se zde nacházejí. Příznivci výtvarné 
tvorby jistě neodolají zmínce o vý-
stavě Bohuslava Valenty a houfně se 
vydají do prvního patra buštěhrad-
ského zámku. Nadšencům do his-
torie můžeme nabídnout příspěvek 
připomínající 20 let existence muzea 
Oty Pavla a Stezky historií Buště- 
hradu, jimž vdechla život další par-
ta nadšenců sdružených ve spolku 
Buštěhrad Sobě. V této souvislosti 
nejde nezmínit článek o buštěhrad-
ském masopustu, který si po vynu-

cené covidové pauze řada z nás, jak 
jinak než s nadšením, užila. Překva-
pivě(?) na stejné notě pokračuje čtení 
o „našich kanárkářích“, jejichž zápal 
vede k úspěšné reprezentaci nejen 
našeho města. Možná jen přicháze-
jící jaro předurčilo, že nadšenectví 
a nadšení se prolíná tímto číslem, 
možná je to znamení, že přes všech-
na ekonomická i geopolitická proti-
venství dneška má nadšení a zápal 
pro věci, které na první pohled ne-
přinášejí hmotnou výhodu, prostě 
smysl. Umět se nadchnout zname-
ná moci se svobodně nadechnout. 
Nechť nás nadšení i nadále provází, 
přeje všem redakční rada!
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(540 m2) a 2281 c) (569 m2) – pozem-
ky pod cyklostezkou, za cenu 100 Kč 
za m2, celková cena 110 900 Kč
Usnesením č. 12 
Smlouvu o zajištění přeložky plyná-
renského zařízení a úhradě nákla-
dů s ní souvisejících mezi městem  
Buštěhrad a GasNet, s.r.o., zastou-
penou na základě plné moci společ-
ností GasNet Služby, s.r.o.
Usnesením č. 13 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene v rámci staveb-
ní akce „III/00715, III/00718, III/719 
Buštěhrad, průtah – PD“ mezi měs-
tem Buštěhrad a GasNet, s.r.o., za-
stoupenou na základě plné moci spo-
lečností GasNet Služby, s.r.o.
Usnesením č. 14 
Zhotovitele stavby na akci: „Zámek 
Buštěhrad – obnova části střední-
ho křídla pro účely MěÚ – III. eta-
pa“, společnost ARCHATT PAMÁT-
KY spol. s r.o., za nabídkovou cenu:  
5 335 977 Kč bez DPH
Usnesením č. 15 
Zhotovitele na akci: Zámek Buště-
hrad – oprava havarijního sklepa, 
společnost ARCHATT PAMÁT-
KY spol. s r.o., za nabídkovou cenu:  
5 432 170 Kč bez DPH
Usnesením č. 16 
Nákup 3D tiskárny z investičního 
fondu ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buště- 
hrad, za 79 990 Kč 
Usnesením č. 18 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene mezi měs-

tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou společností Uni-
servis Hašek, s.r.o., pro akci: Buště-
hrad, Havlíčkova 236 přeložka (parc. 
č. 1050)
Usnesením č. 19 
Podání žádosti o dotaci na kofinan-
cování účelové investiční dotace MV 
ČR (HZS ČR) ze Středočeského Fon-
du podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS (Program 2023 pro po-
skytování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Fon-
du podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS, Podprogram: Přívěs na 
hašení. Částka: 300 000 Kč
Usnesením č. 20 
Žádost spolku Lungta o připojení 
se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ pro volební období let 
2022–2026
Usnesením č. 21 
Změnu ve složení Kulturního výbo-
ru, odchází pan Jaroslav Pergl a na-
stupuje slečna Romana Dvořáková.
Usnesením č. 22 
Plán práce Finančního výboru za-
stupitelstva města Buštěhradu pro 
rok 2023
Usnesením č. 23 
Plán práce Kontrolního výboru za-
stupitelstva města Buštěhradu pro 
rok 2023
Usnesením č. 24 
Vyvěšení záměru na pronájem ne-
bytových prostor v nemovitosti Pa-
lackého 65, Buštěhrad, přízemí vlevo 
 

Usnesením č. 25a) 
Zařazení do registru uchazečů o byt 
v DPS paní I. H. z Prahy 8
Usnesením č. 25b) 
Zařazení do registru uchazečů o byt 
v DPS paní A. Š. z Prahy 5
Usnesením č. 27 
Nový Statut časopisu městského za-
stupitelstva „Buštěhradský Zpravo-
daj“. Statut je přílohou zápisu
Usnesením č. 28 
Zhotovitele díla na akustickou úpra-
vu v jídelně ZŠ 1 BMN zvuková izo-
lace a jeho cenovou nabídku ve výši 
264 637,60 Kč
Usnesením č. 29 
Navýšení zákonné odměny voleb-
ním komisařům pro obě kola prezi-
dentských voleb o 1 000 Kč na osobu

Odkládá se:  
Bod č. 6 
Rozpočtové opatření.
Bere na vědomí:  
Bod č. 5 
Kontrola usnesení ze zasedání.
Bod č. 26 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyto-
vání služeb v oblasti nakládání s od-
pady mezi městem Buštěhrad a AVE 
Kladno, s.r.o. 
Neschvaluje: 
Bod č. 17
Prodloužení nájemní smlouvy na 
nebytové prostory v č.p. 65, Palac-
kého, Buštěhrad

A K T UA L I T Y

volBa prezidenta české repUBliky v BUštěhradU

Velmi děkujeme za volební účast, 
která díky všem, kdo jste přišli vy-
užít své možnosti hlasovat v našem 
městě, dosáhla nadprůměrné hod-
noty v obou kolech. Jak asi víte, ce-
lostátní účast byla v 1. kole lednové 

prezidentské volby 68,24 % a ve dru-
hém 70,25 %. V Buštěhradu k hla-
sovacím schránkám přišlo v prvním 
kole 74,12 % ze všech oprávněných 
voličů, v kole druhém dokonce 75,56 
%. Vítězný kandidát Petr Pavel měl 

celorepublikově 58,32 % hlasů všech 
voličů ve 2. kole volby prezidenta 
ČR, ale u nás v Buštěhradu dokon-
ce 70,72 %.

Jen malou chvíli se zdálo, že to 
s těmi počty bude jinak. To když se 
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na webu ČSÚ a také na Facebooku 
najednou objevilo, že po sečtení hla-
sů v jednom buštěhradském voleb-
ním okrsku vyhrál Andrej Babiš… 
ale jen na chvíli. Jednalo se ale o ad-
ministrativní chybu, která byla br-
zy napravena.

Zajímavostí je, městský úřad vy-
dal celkem 162 voličských průkazů 
pro naše občany, kteří volili jinde než 
v Buštěhradu. Tak velký zájem o tu-

to možnost jsme nikdy dříve v mi-
nulosti nezaznamenali.

Poděkování patří všem členům 
volebních komisí. Jejich práce si váží-
me a doufáme, že s mnohými z nich 
se ve volebních místnostech uvidíme 
i v roce 2024, kdy nás čekají volby 
dvoje – na jaře do Evropského par-
lamentu a podzimní krajské volby. 
A koho zajímají plánované novin-
ky v oblasti voleb navržené vládou, 

najde je přehledně na webu MV ČR: 
www.mvcr.cz/clanek/volit-se-bude-
-jen-v-jeden-den-volby-cekaji-i-dal-
si-novinky.aspx.

Ještě bychom dodali, že na pod-
zim u nás v Buštěhradě generál Pa-
vel se svým týmem vysázel parčík 
(naproti hřbitovu). Těší nás, že jej 
nyní budeme moci nazývat „Prezi-
dentský parčík“. 

ZV

Počet zapsaných voličů: 2685

Vydané obálky: 1990

Odevzdané obálky: 1988

Platné hlasy: 1968

Volební účast v %: 74,12

Počet zapsaných voličů: 2 660

Vydané obálky: 2 010

Odevzdané obálky: 2 009

Platné hlasy: 2 002

Volební účast v %: 75,56

Kandidát
Navrhující

strana

Politická

příslušnost
Hlasy %

Čísl

o
Příjmení, jméno, tituly

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 145 7,36

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 64 3,25

4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 882 44,81

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 15 0,76

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 298 15,14

7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 490 24,89

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 34 1,72

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 40 2,03

Prezidentské volby v Buštěhradě

Do II. kola na základě celostátních výsledků postoupili Ing. Petr Pavel a Ing. Andrej Babiš.

První kolo
První kolo prezidentských voleb se konalo 13. a 14. ledna 2023

Druhé kolo
Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 27. a 28. ledna 2023

Volební účast Buštěhrad

Volební účast Buštěhrad

Jak jsme volili

Jak jsme volili
Kandidát

Navrhující

strana

Politická

příslušnost
Hlasy %

Číslo Příjmení, jméno, tituly

4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 1 416 70,72

7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 586 29,27
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S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

KU LT U R N Í  A KC E  N A  M Ě S Í C  B Ř E Z E N

vítání oBčánků

Ve dnech 25. ledna a 15. února 
2023 jsme do Buštěhradu přivítali 9 
nových občánků – Vanessu, Eduar-
da, Theodora, Annu, Emu, Ondřeje, 
Filipa, Emu a Jakuba. Rodičům pře-

jeme, aby si užívali každou chvilku 
se svými dětmi, protože nejdůleži-
tější v našem životě není jen zdraví, 
ale také mít dostatek času pro své 
nejbližší. Dětem přejeme, aby vy-

růstaly v lásce a bezpečí pro radost 
nejen rodičů, ale nás všech.

Jana Zemanová, 
matrikářka

Dne 2. února 2023 ve věku 88 let navždy odešel pan Evžen Ježek, buštěhradský rodák, který vždy ochot-
ně pomohl tam, kde bylo třeba jeho tesařského umění, nebo se svou heligonkou potěšil přátele a známé  
pěknou písničkou. Děkujeme všem, kdo uctí vzpomínkou jeho památku. 

Rodina Ježkova

1. 3.  od 17:30
 ▶ Zasedání městského  
zastupitelstva 
Zámecký sál, 2. patro 
Přijďte si poslechnout, co projed-
návají vaši zastupitelé 

4. 3.  od 19:30
 ▶ All Right Band 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246 
Koncert oblíbené kladenské co-
ver-revivalové bigbítové a rocko-
vé formace 

10. 3. od 19:00
 ▶ Ples ZŠ Buštěhrad 
Sokolovna Buštěhrad 
Sokolská 291/1 

11. 3 15:00–18:00
 ▶ MDŽ na zámku 
Zámecký sál, 2. patro 
Věčně mladí senioři vás srdečně 
zvou na oslavu Mezinárodního 
dne žen

14. 3. od 15:00
 ▶ Semínkovna – přednáška 
Městská knihovna Buštěhrad  
srdečně zve na přednášku zakla-
datelky Semínkoven Kláry Hrdé, 
která se bude konat v místní 
knihovně 

24. 3. od 19:30
 ▶ TROISS: Worldmusic-jazz 
Art Club AktOFFka,  
Oty Pavla 246 
Nezaměnitelný akustický sound  

25. 3. od 20:00
 ▶ Šťabál 
Restaurace, nám. Draha, Hřebeč 
Buštěhradské Šťabajzny srdečně 
zvou na svůj tradiční Šťabál 

26. 3. 16:00–16:50
 ▶ Interaktivní divadelní  
představení 
Zámek Buštěhrad, Revoluční 1 
Rodinné centrum Buštěhradský 
pelíšek zve všechny děti a rodiče

29. 3. od 17:30
 ▶ Zasedání městského  
zastupitelstva 
Zámecký sál, 2. patro 
Přijďte si poslechnout, co projed-
návají vaši zastupitelé. Zasedání 
bude také přenášeno online na 
FB profilu města 

30. 3. 17:00–18:15
 ▶ Koncert žáků Hudebního  
oddělení a výstava prací  
žáků Výtvarného oddělení  
ZUŠ Buštěhrad 
Zámecký sál zámku Buštěhrad 
a 2. patro zámku Buštěhrad 
ZUŠ Buštěhrad 

31. 3. 18:00–22:00
 ▶ Noc s Andersenem 
Rodinné centrum Pelíšek  
srdečně zve na tradiční Noc 
s Andersenem, během které se 
děti sejdou ve zdejším Pelíšku 
a budou si číst Andersenovy pří-
běhy a pohádky až do usnutí
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Vás zvou na 
 

ŠŠŠŠŤŤAAAABBBBÁÁÁÁLLLL    
 

 
Kdy: 25. 3. 2023, od 20 hod.     
Hraje: kapela ValRock  
Kde: Restaurace, nám. Draha, Hřebeč 
Taneční vystoupení: Buštěhradské Šťabajzny  
Vstupné: 180,-Kč  
Kontakt: 602 383 097 
Přijďte se s námi pobavit, zatančit nebo 
poslechnout známé hity různých žánrů! 😊😊  
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Úvodní slovo měl Jaroslav Pergl, foto Václav Rouček Návštěvnice vernisáže, foto JP

C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

M Š  A  ZŠ  OT Y  PAV L A  B U ŠT Ě H R A D

vernisáž

V prvním patře buštěhradského 
zámku jsou až do 31. března 2023 
vystaveny obrazy kladenského ma-
líře Bohuslava Valenty. Slavnost-
ní vernisáž proběhla 8. února. Pří-
jemně melancholickou atmosféru 
výstavy vytvořilo hudební vystou-
pení učitele hry na kytaru v buště-
hradské ZUŠ Petra Štěpána. Život 
Bohuslava Valenty přiblížil a obra-
zy komentoval sběratel jeho děl, náš 

kronikář pan Jaroslav Pergl. Malby 
plné trojúhelníků a nenápadné ba-
revnosti jsou neskutečně silně pů-
sobivé. Malíř Bohuslav Valenta byl 
žákem Emila Filly. Po celý život byl 
zaměstnán jako výtvarník v propa-
gaci SONP Kladno. Svoje obrazy ne-
prodával a nerad vystavoval. Ma-
loval z vnitřní potřeby a pro svoji 
radost. Je proto veřejnosti poněkud 
neznámý. Teprve dvacet let po úmr-

tí se stává předmětem zájmu sběra-
telů. Za zmínku stojí i rámy, které 
vhodně zvolil majitel sbírky a vyro-
bil je pan František Sůva z Cvrčovic.

Dopřejte si výjimečný zážitek 
při pohledu na obyčejné věci zob-
razené neotřelým a nenápadným 
způsobem.

LZ

pozvánka na školU před školoU

Vážení rodiče budoucích prv-
ňáčků, pokud uvažujete, že půjde-
te letos k zápisu do 1. tříd v buště-
hradské základní škole (koná se 3. 
a 4. dubna 2023), přijměte naše po-
zvání na tradiční schůzku „Škola 

před školou“. Ta se koná 1. března 
2023 od 16:30 v 1. patře staré budo-
vy ZŠ. Zde vás vybavíme informa-
cemi o naší škole, o blížícím se zá-
pise, odpovíme na případné dotazy 
apod. Pro vaše děti bude připrave-

no několik školních aktivit, aby se 
i ony už začaly do školy těšit. 

Těšíme se na vás.
Kolektiv ZŠ

žáci drUhého stUpně zš se vydali lyžovat do alp

Jako už tradičně, pokud nepočí-
táme covidovou odmlku, vyrazi-
li zájemci z řad žáků 6.–9. tříd na 
lyžařský kurz do rakouských Alp. 
V termínu od 6. do 10. února 2023 

se vydali do malebného městečka 
Strobl u krásného jezera Wolfgang-
see. Odtud každý den autobusem 
vystoupali zhruba 500 výškových 
metrů autobusem do horského stře-

diska Postalm. 
Počasí bylo naprosto dokonalé. 

Modrá obloha bez jediného mráčku, 
bez sněžení, bezvětří a teploty leh-
ce pod nulou. A protože bylo sněhu 
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Lyžařský kurz se vydařil, foto V. Barták

EC H O  Z U Š

dostatek, nic nebránilo parádnímu 
lyžování. Na svazích nejvyšších ev-
ropských hor jsme potrénovali zá-
kladní smýkané i pokročilé řezané 
oblouky. Během poledne, po obědě 
v horské chatě přímo na sjezdovce, 
jsme svým obličejům dopřáli dáv-
ku slunečního svitu a vitamínu D. 
V odpolední části jsme pak pokra-
čovali ve výcviku. Večer se rozebí-
rala a hodnotila sjezdová technika 
prostřednictvím natočených videí 
a následně pokračovala volná zába-
va. Děti se bavily u deskových her 
nebo na neodmyslitelné závěrečné 
diskotéce. Věřím, že si to všichni 
užili a tolik oblíbená pizza k veče-
ři poslední večer nebyla tím největ-
ším zážitkem.

Václav Barták, 
ředitel ZŠ a MŠ Buštěhrad

V minulých týdnech byla naše 
ZUŠka opět v centru dění – tento-
krát jsme v rámci Dne otevřených 
dveří (26. ledna) přivítali i členy buš-
těhradského zastupitelstva v čele s pa-
ní starostkou Danielou Javorčeko-
vou, kteří nás navštívili při příležitosti 
slavnostního otevření nově vybudo-
vaného sálu ve zrekonstruované bu-
dově. Komentovanou prohlídku školy 
si nenechalo ujít také dost návštěvní-
ků – rodičů s dětmi i těch, které za-
jímala čistě architektonická stránka 
věci. A tak se během celého odpoled-
ne u nás doslova dveře netrhly. 

Na příval zvědavých návštěvní-
ků jsme se náležitě připravili – v celé 

budově byly umístěny velké stojany 
se sériemi fotografií dokumentují-
cích průběh rekonstrukce konkrét-
ního místa nebo patra. V novém sá-
le pak bylo velké množství záběrů 
mapujících náročnou cestu budová-
ní podkroví. 

Během večerního koncertu, který 
na Den otevřených dveří plynule na-
vazoval, pak žáci hudebního oboru 
představili pestrý program složený 
převážně z dechových čísel (příčná 

flétna, trombon, saxofon), ale samo-
zřejmě nechyběly další nástroje (kla-
vír, akordeon) a zpěv. Vzhledem ke 
slavnostní povaze večera měli divá-
ci možnost slyšet i vystoupení ně-
kterých našich kolegů-učitelů. A ti, 
kterým samotný hudební zážitek ne-
stačil, se mohli kochat vystavenými 
pracemi našich malých (i větších) 
výtvarníků. 

V lednu jsme také věnovali pozor-
nost přípravě vystoupení tanečního 

Z koncertu, foto Monika Žitníková Vystoupení tanečního oddělení,  
foto Martin Fila
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oddělení, které probíhá vždy kon-
cem ledna. Svěřenkyně paní učitelky 
Helenky Blagoevové-Hájkové si ten-
tokrát připravily choreografie z kla-
sického baletu, moderního i lidové-
ho tance.

Leden uběhl jako voda a v těchto 
únorových dnech už ladíme nástroje 
na další koncert, pečlivě rozvěšujeme 
další výtvarné práce – část starších 
žáků ztvárnila zátiší, další pak realis-
tické studie zvířat, na které navazu-
je transformace do směru tzv. op-art 
(optical art) se záměrem stylizace zví-
řete a grafické vyjádření figury. Stej-
né téma – figury – zpracovali i naši 
nejmenší přípravkáři. 

Po jarních prázdninách, kdy na tý-

den veškeré dění ve škole utichne, se 
naplno vrhneme na přípravu velké-
ho Koncertu souborů pro město, na 
kterém vás rádi přivítáme ve středu 
22. března 2023.

Marcela Zilvarová, 
zástupkyně ředitele ZUŠ

Výtvarná díla, foto Marcela Zilvarová

Výtvarná díla, foto Marcela Zilvarová

N A Š E  S P O L K Y

spolek BUštěhrad soBě v roce 2022

V roce 2022 spolek Buštěhrad  
Sobě oslavil dvě velká výročí – 20 
let existence muzea Oty Pavla i Stez-
ky historií Buštěhradu. Narozeni-
ny jsme v březnu oslavili společně 
s mnoha návštěvníky při komen-
tovaných prohlídkách, během spe-
ciálního víkendu otevřených dve-
ří. Pro děti jsme připravili zajímavý 
program s pedagogy a závěr patřil 
dortu se svíčkami a zábavnému kví-
zu. Oslavu stejného výročí existence 
Stezky historií Buštěhradu jsme v zá-
ří pojali jako součást akce Běh Oty 
Pavla, při kterém si zájemci mohli 
projít stezku a plnit úkoly, jež pro ně 
byly připraveny na každé zastávce. 

Média nás navštívila dvakrát – 
v březnu redaktor MF Dnes, v červ-
nu Český rozhlas, který propagoval 
nové pracovní listy pro děti. Milou 
návštěvu jsme přivítali v srpnu, kdy 
se v expozici konala čtená zkouška 
herců kladenského divadla, kteří se 
připravovali na představení divadel-
ní hry na téma Ota Pavel – Jak jsem 
potkal ďábla.

Jsme rádi, že po covidových pře-
stávkách jsme opět mohli přivítat ná-
vštěvníky bez omezení a že si k nám 
opět našli cestu. Díky našim skvě-
lým průvodkyním paní Dvaliové, 
Fršlínkové a Kašákové se podařilo 
provést v loňském roce v muzeu 638 
návštěvníků, včetně 19 výprav žáků 
a studentů ze základních i středních 
škol a z dalších zájezdů. Pro zajíma-
vost uvádím, že od otevření v břez-
nu 2002 do konce roku 2022, na-
vštívilo muzeum již více než 19 000 
návštěvníků.

 

Co nás čeká v roce 2023? Vedle 
pravidelné údržby stezky a  za-
jišťování provozu muzea včetně 
všech činností, které s tím souvisí 
(účetnictví, doplňování předmě-
tů k prodeji i dalších sbírkových 
předmětů aj.), nezapomínáme ani 
na pravidelné akce či výročí. Ma-
sopust a posezení u cimbálu le-
tos již proběhlo a my jsme rádi, že 
se obé po dvouleté pauze podaři-
lo upořádat již po jednadvacáté! 
Samozřejmě plánujeme připome-
nout 50. výročí úmrtí Oty Pavla. 
V posledních letech, v souvislosti 
s prezentováním putovní výstavy 
Ota Pavel známý i neznámý, kte-
rou jsem připravila v r. 2019 pro 
Středočeskou vědeckou knihovnu 
v Kladně, bývám žádána o uspořá-
dání přednášek na toto téma. Rá-
da pozvání přijímám a představuji 
nejen našeho slavného spisovatele, 
ale i muzeum a naše město. Ani le-
tos tomu, vzhledem k výročí úmr-
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tí, nebude jinak. Jednu přednášku 
plánuji uspořádat i v Buštěhradě, 
budeme vás o ní včas informovat. 

Muzeum po zimní přestávce ote-
vírá první březnový víkend – přijď-
te, těšíme se na vás!

Ivona Kasalická,  
Spolek Buštěhrad Sobě

Březen:  soboty a neděle – 10–16 hod
Duben–říjen:   
soboty a neděle – 10–17 hod
Listopad: soboty a neděle – 10–16 hod
Prosinec–únor: zavřeno 
(návštěvy ve všední dny i víkendy na 
objednání)

Mimo víkendové otevírací hodiny 
je možné dojednat návštěvu ve všední 
dny pro skupiny min. 10 návštěvníků 
na tel. čísle:  
602 307 308, 732 912 681, 732 912 332 
nebo na e-mailu: s.secova@volny.cz.

Propagujeme nové pracovní listy! Foto I. Kasalická Se synem Oty Pavla – Petrem Pavlem na premiéře představení 
Jak jsem potkal ďábla v kladenském divadle. Foto J. Kasalický

OTEVÍRACÍ HODINY MUZEA v roce 2023:

BUštěhradský masopUst 2023
Spolek Buštěhrad Sobě uspořá-

dal v sobotu 11. 2. 2023 již 21. roč-
ník masopustního průvodu. Jako 
vždy se průvod konal především ja-
ko dětský masopust, a pro děti s tím 
bylo spojeno občerstvení na čtyřech 
zastávkách. Na nich se podával čaj, 
koláče, buchty a především čerstvé 
koblihy, které sponzorsky dodala fir-
ma Backaldrin Kladno. 

Velkou radost s opětovným ko-
náním akce, kterou na dva roky za-
stavila pandemie koronaviru, zmí-
nila ve svém projevu na začátku 
akce i starostka Buštěhradu Danie-
la Javorčeková.

Závěrečná část s  pohoštěním 
a sladkostmi se konala na prostran-
ství před vinotékou Sýpka, kde si dě-
ti opekly zdarma rozdávané buřtíky. 
Pro další účastníky zajistila Sýpka 
Buštěhrad občerstvení, jako napří-

klad grilovanou šunku, klobásy a pe-
čené brambůrky.

Celkový počet účastníků průvodu 
odhadujeme na cca 290–300 osob, 
takže účast byla opravdu hojná jako 
vždy. Celý průvod obohatilo velké 
množství krásných masek, jak dět-
ských, tak i dospěláckých. Za Spo-
lek Buštěhrad Sobě všem moc děku-
jeme za účast.

Večerní masopustní veselice 
s cimbálovkou, která se konala v so-
botu 11. 2. večer ve vinotéce Sýpka, 
se též povedla. S ohledem na kapa-
citu sálu se již některým návštěvní-
kům ani nedostalo místo k sezení 
a jen postávali. Cimbálová muzika 
byla opět famózní a ti z návštěvní-
ků, kteří mají tuto hudbu rádi, si ji 
opět velmi užili, včetně tance. 

Jako vždy se projevilo velké mis-
trovství hudebníků uměleckého těle-

sa, které sestávalo nejen z řad buště-
hradských občanů, ale i muzikantů 
z ostatních koutů republiky. Opět 
jsme mohli vidět a slyšet raritu, mu-
zika byla vybavena hned dvěma cim-
bály, což ještě více obohatilo mis-
trovské podání muzikantů.

za Spolek Buštěhrad Sobě  
Ing. Zdeněk Malý,  

předseda výboru spolku
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Masopust, foto JP a Monika Žitníková
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Nové vybavení v Pelíšku, foto Kateřina Burget

BUštěhradský masopUst viděný hlavoU četníka

Hurá! Po neuvěřitelně dlouhé 
pauze dvou covidových let se do na-
šeho města opět vrátil masopustní 
průvod. Pro mě jedna z nejzábavněj-
ších akcí, kde je možné potkat a po-
znat, (některé nepoznat) své souse-
dy, pobavit se, společně popít, pojíst 
a zajuchat. Mojí nejoblíbenější fází je 
sraz masek před počátkem průvodu. 
Různé masky, děti a dospělí tvořící 
neuvěřitelnou směsicí zvířátek, zná-
mých postav a jiné, zajímavě poja-
té převleky, leckdy i pro pobavení. 
Někdo by mohl namítnout, že mizí 
tradiční masky, ale vždyť tradicí je 
i to, že se tradice vyvíjí, a myslím si, 
že každá maska je skvělá. My jsme 
se letos doma rozhodli pro masku 
dědka a přátelé měli být babka. Jen-
že… babka nám chuděra onemocně-
la a dědek v průběhu práce začal po-
někud bobtnat a získávat více přísný 
obličej. Proto se stal během chvíle 
a pomocí otočení klobouku na če-
pici z dědka četník buštěhradský. 

Mohli bychom přidat fakt, že vzni-
kl i s odkazem na četnickou školu, 
která sídlila v buštěhradském zámku 
ještě ve 30. letech minulého století. 
Ale o tom zase někdy příště.

Zpátky k masopustu.
Naše maska dopadla, jak dopadla, 
a snad jsme veškeré zúčastněné po-
bavili tak, jak bylo naším cílem. 
Ač nám zabrala po tři noci a čty-
ři dny půl místnosti a veškerý od-
kládací prostor v oné místnosti za-
bral pomocný materiál a  nářadí, 
tak nás práce na ní bavila. Prozra-
dím, že při vycházení z domu mi-
lý četník drhnul nosem o opuko-
vou stěnu. Těšili jsme se s Jarinem  
(M. Jaroš), až si nasadíme kšandič-
ky, ke kterým jsme měli připevně-
nou konstrukci a na chůzi v četní-
kovi. Naše první krůčky dopadly na 
jedničku s hvězdičkou a drandili jsme 
si to k Seifertovně. Ta krabicová al-
mara se nesla dobře, ač manipulace 
s ní byla přeci jen někdy složitá. Bo-

hužel jsme si nemohli pořádně vy-
chutnat veškeré masky, neb zpoza 
těch velkých očí bylo jen pramálo vi-
dět. Masky v průvodu jsme si mohli 
prohlédnout až díky fotkám a videím 
a bohužel u mnoha nevím ani nyní, 
kdo se za nimi skrýval. Každopád-
ně chci jako účastník masopustu po-
děkovat pořadatelům, spolku Buště- 
hrad Sobě, všem, kdo se podíleli na 
zastaveních, a v neposlední řadě Vi-
notéce Sýpka za konečné pohoštění. 
Bylo to skvělé odpoledne a doufám, 
že ti, kdo ještě letos nešli v maskách, 
už příští rok popustí uzdu fantazie, 
vrátí se do dětských let a vymyslí, čím 
by mohli i oni obohatit průvod. Jsou 
to příjemné chvíle strávené s rodinou 
při vytváření masopustních převle-
ků. Nám se možná už se v hlavě také 
pomalu rodí nápad. Tak ať žije MA-
SOPUST a zase na viděnou v příš-
tím roce...

HS

zimní zachUmlání v pelíškU

V zimním období se čas někdy 
doslova vleče. A když máte doma 
malé děti, máte někdy pocit, že ten 
čas snad i couvá. Vždycky je větší zá-
bava běhat venku na sluníčku a po-
znávat svět, protože doma 
je to občas prostě nuda! Vě-
řím, že právě v zimě buštěh-
radští rodiče ocení možnost 
příjemně strávit čas u nás 
v Pelíšku. Čtyřikrát týdně 
máme na programu volné 
herny, kde jsou všichni ví-
táni. Pro děti bude jistě za-
jímavé naše nové vybavení, 
které jsme (zčásti i z dotace 
Mikroregionu údolí Lidic-
kého potoka) na konci loň-
ského roku pořídili. Těšit se 
tak mohou třeba na kuchyň-

ku, ponk, panenky, autíčka, montes-
sori houpačku s klouzačkou, kulič-
kovou dráhu a další.

Ale ani organizované aktivity 
nám v zimě nejsou cizí. V únoru 

jsme připravili ve spolupráci s pa-
ní psycholožkou Jitkou Tenklovou 
přednášku na téma školní zralosti. 
A protože únor je ve znamení ma-
sopustního veselí, mohly se u nás 

nejmenší děti potkat na kar-
nevalu. Program byl rozdělen 
pro menší (2–4 roky) a větší 
(3–6 let) děti, aby si to užily se 
svými vrstevníky hezky v tep-
le v Pelíšku. Děti hrály hry, 
tancovaly s rodiči i kamará-
dy a na každého účastníka če-
kala i odměna. Dlouhodobě 
se snažíme nedávat dětem ja-
ko odměny pouze sladkosti, 
a ani tentokrát tomu nebylo 
jinak – dárkem byla modelí-
na na domácí tvoření, ovoc-
né tyčinky a balónek, který si 
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Karneval pro menší děti, foto Kateřina Burget Karneval pro větší děti, foto Kateřina Burget

Zahrádkáři tu budou hned, foto VG

samy zkrášlily. Vstup byl v maskách 
a my děkujeme všem princeznám, 
beruškám, tygříkům, superhrdinům 
a dalším, že za námi do Pelíšku do-
razili, a věříme, že si program s ná-
mi užili.

Žádnou jarní únavu od nás ne-
čekejte, do letních prázdnin pro vás 
chystáme spoustu dalšího progra-
mu – potkáme se třeba na zámku 
s divadelním představením, na tvo-
řivých dílnách či jarním jarmarku. 

A vrcholem bude Den dětí v sobo-
tu 3. června. Budeme se na vás tě-
šit, ať už u nás v Pelíšku, nebo na na-
šich akcích!

Zuzana Jonášová

Už dvakrát se potkali zahrádkáři z BUštěhradU

Buštěhrad má nově založený Klub 
zahrádkářů, v minulých týdnech 
proběhla už dvě setkání nadšenců 
do pěstování. První schůzka byla 
převážně seznamovací, snažili jsme 
se zjistit, co který člen od klubu oče-
kává a jak by si jeho fungování před-
stavoval. Na druhé schůzce už byla 
atmosféra o dost uvolněnější a bylo 
znát, že se spolu sešli lidé se stejným 
zájmem a nadšením. Řešili jsme té-
mata, která jsou pro členy zajímavá 
a jejich načasování poplatné k za-
hradnické sezóně. Sdíleli jsme a pro-
bírali zkušenosti s pěstováním jed-

lých stromů a keřů. Probíhala živá 
diskuze i s praktickou ukázkou pěs-
tování – takzvaných microgreens 
(mikrozeleniny), kterou si může-
me pěstovat i přes zimu uvnitř, tře-
ba na svých parapetech. Další se-
tkání se bude věnovat zkušenostem 
s osvědčenými druhy zeleniny. Klub 
stále přibírá nové členy, tak pokud 
budete mít zájem se připojit, dveře 
jsou stále otevřené. Pro více infor-
mací sledujte facebookové stránky 
a Infocentrum. 

Klub zahrádkářů Buštěhrad

chovatelé z BUštěhradU soUtěžili s kanáry v havlíčkově Brodě

Naši „kanárkáři“ Buštěhrad zno-
vu úspěšně reprezentovali i na za-
čátku letošního roku. Po tom, co se 
úspěšně kvalifikovali na 87. Mezi-
národní mistrovskou soutěž ve zpě-

vu harckých kanárů za chovnou se-
zónu 2022, mohli se chovatelé za 
ZO ČSCH Buštěhrad vydat se svý-
mi harckými kanáry do Havlíčko-
va Brodu.

Soutěž se konala od 11. do 15. 1. 
2023. Letos soutěžilo celkem 43 cho-
vatelů, z toho 9 ze Slovenska. Po-
suzovatelé byli jeden český a jeden 
rakouský. Pana Johanna Reiterra 



w
1 6 Č Í S L O  3

z Rakouska zaujali kanárci z Buš-
těhradu natolik, že by si je byl nej-
raději odvezl domů. Ale na prodej 
nebyli. Když už si je naši chovatelé 
vypiplali a naučili krásně pípat i na-
př. duté role, zvonky, hukoty, tluko-
ty, vodní túry… tak si je nechají na 
chov, aby úspěšně pokračovali, a to 
nejen v tomto roce. Ze 43 zúčast-
něných kolekcí kanárů obsadil Pe-
pa Kotouč se svou kolekcí 32. místo 
a jeho kolega Bohumil Fábera do-

konce 3. místo za ČR. Ten byl tak 
šestý v pořadí soutěže mezinárodní. 
Pan Fábera se se svými svěřenci me-
zi 162 soutěžícími kanárky umístil 
mezi jednotlivci do 30. místa s dvě-
ma kanáry. Jeho kanárci navíc měli 
úplně nejlepší „duté role“ (druh zpě-
vu) a J. Kotouč se do 30. místa mezi 
jednotlivci umístil s jedním kaná-
rem. Vše výše uvedené jsem se do-
zvěděla od Pepy Kotouče, který mě 
zároveň požádal, abych touto cestou 

poděkovala za podporu města, jme-
novitě za MěÚ kolegovi Martinovi 
Kosovi za organizaci místní soutěže.

Nejbližší soutěž chovatele harc-
kých kanárů čeká v létě v Žebráku, 
a tak jim všichni budeme držet palce.

ZV

Vínopivočep v Sýpce, foto MŽ

3. místo: Bohumil Fabera, 2. místo: ing. Vladimir  
Svoboda a uprostřed mistr republiky Břetislav Severa

Po mé pravici Ada Císař z Českých Velenic, také mistr republiky, a po levé ruce doktor 
Karel Edelmann z Ústí nad Labem (J. Kotouč, pruhované tričko)

Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

rozhovor v sýpce 2
V minulém čísle BZ jste si přečetli 

(alespoň doufám) začátek povídání 
o kulturním dění u nás v Buštěhra-
dě. Víťa Helísek nám představil ten 
jeho HRAD. Podle rčení můj dům – 
můj hrad. Já jsem proto požádal ony 
umělce pracující a tvořící v Sýpce, 
aby nám o sobě a své práci taky ně-
co prozradili. Abych jim to usnadnil, 
předložil jsem jim několik otázek.                                 

Asi bych měl začít veřejnosti nej-
známější vinotékou. Tam v  sou-
časnosti kraluje Kateřina Homo-
lová. Já jen dodám pro ty, co tam 
snad nikdy nebyli (věřím, že tací v Bš 
snad ani nejsou). Vinotéka v Sýp-
ce je příjemné, až domácké poseze-
ní s příjemnou obsluhou a slušným 
výběrem točených i lahvových vín. 
V poslední době i točeným pivem. 
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Ale dejme slovo Katce.
 
Od kdy žiješ v Buštěhradě? 

Do Buštěhradu jsme se přistěho-
vali před 20 lety z Prahy, kde jsme 
bydleli v bytě, Chtěli jsme dětem do-
přát dětství na venkově, v domě se 
zahradou, chtěli psa, kočku a kou-
sek vlastní zeleně.                                                                                                

 
Co tě přivedlo do Sýpky? 

Nyní to tak nevypadá, ale původ-
ně vinotéka vznikla za jiným úče-
lem, původní záměr byl klub, ma-
lá hospoda, kde se budou scházet 
kamarádi, kde budeme slavit na-
rozeniny, silvestra atd., a občas si 
dopřejeme nějakou malou kapelu, 

dopadlo to ale úplně jinak. Už před 
námi byla v prostorách sýpky pro-
vozována vinotéka, tak jsme si řek-
li, že v menším rozsahu prodej ví-
na zachováme. Zájem byl nakonec 
tak velký, že klubu odzvonilo. Nyní 
provozujeme Vinotéku Sýpka, kde 
najdete kolem 15 točených vín, lah-
vová vína, točené Prosecco a Ape-
rol, na čepu máme Únětické pivo. 
Na objednání jsme schopni zajistit 
občerstvení. V poslední době si nás 
oblíbili novomanželé k uspořádání 
svatebních oslav. Největší úspěch 
má venkovní posezení, které jsme 
rozšířili a osvětlili, ani letní déšť 
nás nezaskočí.                                                                                                                       

 

Prezentuji Sýpku jako kulturní 
centrum. Jak se na tom podílíš ty 
(a prostor, který tam používáš)?   
  Zásadní část kultury se odehrává 
v ateliérech, my jim občas půjčíme 
prostor, zajistíme občerstvení a spo-
lečně pořádáme např. akci ArtMar-
ket. Kultura ve vinotéce se skládá 
převážně z pořádání koncertů, na-
příklad Jazz Bluffers, UKÚŽE, All 
Right Band, Semtex, Brutus a nej-
navštěvovanější cimbálová zábava. 
Také autorská čtení známých spi-
sovatelů si už získala své příznivce. 
Měli jsme tu i besedu o závodu Da-
kar s jeho účastníky. Pořádáme i vel-
mi oblíbený street food festival před 
budovou sýpky, po dvou úspěšných 
ročnících plánujeme další. A nemě-
li bychom zapomenout na Spolek  
buštěhradských šipkařů.                                                                                                             

 
Co chystáš v  tomto směru do 
budoucna?  

Do budoucna chystáme znovu 
koncert skupiny Brutus, návštěv-
nost byla veliká, a proto si tuto ak-
ci rádi zopakujeme. V plánu je i již 
zmíněný food festival. Čeká nás na-
bitá svatební sezona, a v létě Svato-
jánská cimbálová zábava. 

Spolupráce celé Sýpky je fajn. 
Nic by se však nepodařilo bez pana 
V. Helíska a za to veliké díky Víťo! 

Martin Mulač
Jak dlouho už jsi v Buštěhradě? 

V roce 2009 jsem se přestěhoval 

Akce v Sýpce jsou oblíbené, foto JPHudební akce v Sýpce, foto JP

Venkovní posezení před Sýpkou, foto JP
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společně s rodiči z Prahy na Buště- 
hrad. Ve stejném období jsem studo-
val na Akademii výtvarných umění 
v Praze, v Ateliéru grafika I. u profe-
sora Jiřího Lindovského. Pár let jsem 
strávil v Praze a po studiích jsem se 
vrátil zpět na Buštěhrad.

Jak by ses představil těm, kdo 
tě ještě neznají? 

Malíř, kreslíř, grafik, experi-
mentátor a  lektor. Má tvorba má 
několik vrstev, je rozdělena do ně-
kolika sérií i podsérií. Odkazuji na 
současnost i minulost. Inspiruji se 
symbolismem, dekadencí, literatu-
rou, hororem a celkově mě zajíma-
jí lidé a jejich psychologie. Příkla-
dem je série s názvem Pandemonia, 
kde na plátně můžete vidět známé 
osobnosti spisovatelů, hudebníků, 
výtvarníků nebo mé současné ka-
marády, ale také odvrácenou stra-
nu lidství formou diktátorů či ma-
sových vrahů. Poukazuji tím na 
podivnou zálibu naší společnosti 
dělat i z těchto děsivých osobnos-
tí hvězdy.

Jeden z hlavních proudů mé tvor-
by je fenomén portrétu, kterému se 
věnuji intenzivně. Poslední roky pro-
nikám do portrétování vnitřního 
charakteru člověka, několika úhlů 
pohledu na portrétovaného, nebo 

vyčerpávajícího opakování jedné 
konkrétní osoby, například Edgara 
Allana Poea.

Dále se věnuji tématům figu-
rálních obrazů, květin, zvířat 
a podobně.

Mimo jiné si velmi libuji v expe-
rimentech a ve vymýšlení nových 
grafických a výtvarných technik. Ří-
dím se latinským heslem „Ani den 
bez čárky“.

Jak využíváš, a  od kdy, prostory 
v Sýpce? 

O Sýpce jsem se dozvěděl někdy 

okolo roku 2015. Když jsem hledal 
ateliér v Buštěhradě, seznámil jsem se 
s Víťou. Tenkrát mi prostor připadal až 
příliš velký. O dva roky později jsme 
s přítelkyní Barborou Bieylonovičovou 
znovu hledali místo pro společný ate-
liér a Víťa nám nabídl prostor o roz-
loze 200 m2 v Sýpce ve druhém patře, 
který nás oba velmi nadchl. Do té do-
by jsme totiž učili v Praze na Břevnově 
ve velmi malém, nevyhovujícím bytě. 
Po vnitřních úpravách ateliéru jsme 
oficiálně od dubna 2017 v provozu na 
Sýpce. Takže to byl asi osud…

V ateliéru také pravidelně učíme 
každou středu, pátek a každý druhý 
víkend. Výuka probíhá individuál-
ně a patří do ní i nauka o grafických 
technikách.

Máme široké spektrum studentů, 
kteří se buď chtějí zdokonalit ve své 
výtvarné činnosti, nebo se připravu-
ji k přijímacím zkouškám na střední 
a vysoké školy.

Barbora Bieylonovič
Jak dlouho už jsi v Buštěhradě? 

Na Buštěhradě se pohybuji 6 let, 
a to převážně ve společném prosto-
ru, kterému říkáme Ateliér Sýpka, 
kde s mým partnerem Martinem 
Mulačem společně tvoříme a učíme.

Martin Mulač s Barborou Bieylonovič se svými žáky, foto JP

Výtvarné vyučování v Sýpce s Martinem, foto JP
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Jak by ses představila těm, co tě ješ-
tě neznají? 

Popsala bych se jako výtvarník, 
grafický designér, iniciátor a lektor. 
Ve své tvorbě se zaměřuji 
především na malbu akry-
lem, olejem a poslední dva 
roky pronikám do techni-
ky akvarelu a suchého pas-
telu. Občas si odskočím ke 
grafice. Tematicky se věnu-
ji především krajině, jejím 
tajemstvím, zkoumání její 
krásy či její ošklivosti. Fas-
cinují mě místa s historií, 
kde se odehrávaly důležité 
události, které vidím v kra-
jině otisklé. Někdy se po-
hybuji na pomezí krásné-
ho a znepokojivého. Co je 
na konci cesty a co skrývají 
tajemné močály? Co je to, 
co fascinovalo už tak mno-
ho výtvarníků na Šumavě? 
Jak dojít horizontu, který je 
nekonečný, nebo jak se ne-
bát za noci v lese?

Jiným tématem je nekon-
krétní portrét, jako kdyby 
to ani nebyly portréty, spíš 
jen takové mlhavé okamži-
ky. Další témata jsou figu-
ra s příběhem, květiny či 
abstrakce.

K tvorbě mám čistě ma-
lířský přístup, vidím svět 
v barvách, světlech a stí-
nech, a pokaždé na plátně něco z to-
ho převládne. Inspiraci mám v pří-
rodě, filozofii, psychologii, literatuře, 
duchovních a spirituálních naukách, 
ale také v dětství stráveném na samo-
tě u lesa v Jizerských horách.

Jak využíváš, a od kdy, prostory 
v Sýpce? 

V Ateliéru Sýpka jsme pět let, tvo-
říme zde a učíme. Pravidelně děláme 
workshopy grafiky a přes léto pořá-
dáme příměstské tábory, víkendové 
workshopy a plenéry. Dáváme před-

nost individuálnímu přístupu ke stu-
dentům. Za roky zkušeností se nám 
ukázalo, že je to nejlepší způsob, jak 
pomoci studentovi k jeho umělecké-

mu růstu tak, aby si zachoval sám se-
be a přitom pronikl hlouběji do pod-
staty tvorby.

Martine a Báro, co provozujete na 
Sýpce a na co byste pozvali ostat-
ní Buštěhraďany? 

Sýpka je kouzelný prostor pro se-
tkání, tvoření i relax. S podporou 
Víti Helíska jsme schopni v Sýpce 
několikrát ročně pořádat události 
pro širokou veřejnost. Většinou jde 
o tematické výstavy, ArtMarkety ve 

Vinotéce Sýpka a v neposlední řadě 
musíme zmínit akci Festival hrůzy, 
jenž proběhl v minulém roce. Ač-
koli by mohl název implikovat ně-

co nepříjemného, opak byl 
pravdou. Byla to velmi po-
vedená literárně-výtvarná 
událost s hojnou účastí, na 
kterou nám ještě dlouho po 
skončení přicházely pozitiv-
ní odezvy ze strany jak akté-
rů, tak návštěvníků. Podob-
né projekty většinou tvoříme 
týmově v tandemu s další-
mi lidmi. Například s Vero-
nikou Rejfířovou, se kterou 
jsme dlouholetí kamarádi. 
Verča má společný ateliér 
s Lenkou Floreovou v prv-
ním patře Sýpky.

Jsme velmi rádi, že přá-
tel Sýpky je více a všichni se 
s radostí zapojí do pořádání 
kulturních akcí.

Buštěhraďany bysme rá-
di pozvali na událost, kterou 
nazveme Open Sýpka – ote-
vřené ateliéry, která se bude 
konat s příchodem jara. Dá-
le pak plánujeme propojení 
s Aktoffkou, kde plánujeme 
pořádat kurz kreslení aktu, 
kde se bude moci zapojit šir-
ší veřejnost. O prázdninách 
připravujeme výtvarně za-
měřený příměstský tábor či 
Plenér pro příznivce malo-

vání venku. Na podzim se může-
te těšit na výstavu v Galerii Sýpka.

Akce sdílíme na facebookovém 
profilu „Ateliér Sýpka“, ale i na infor-
mačních plochách Infocentra Buště-
hrad. Pro případné zájemce o indivi-
duální výtvarnou výuku, workshop 
grafiky či pouhou návštěvu přiklá-
dáme kontakty:
ateliersypka@gmail.com, 
724 940 020, Facebook/Instagram 
Ateliér Sýpka.

 A příště budeme zas pokračovat.
JP

Barbora Bieylonovič, foto JP
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Při procházce zámeckou zahra-
dou si můžete všimnout dřevěného 
bednění uprostřed středního kříd-
la budovy. Zakrývá severní portál 
zámku, který propojuje zámek a zá-
meckou zahradu. Byť je dnes por-
tál v žalostném stavu, odborníci jej 
označují za nejhodnotnější památ-
ku Buštěhradu a jednu z prvořadých 
památek středních Čech. 

Podle výzkumů archiváře a histo-
rika Karla Třísky (1904–1995) vznikl 
severní portál na počátku 18. stole-
tí (1702), tedy v první fázi výstavby 
zámku. Za autora kompozice por-
tálu je považován Andreas Dub-
ke, dvorní sochař velkovévodkyně 
toskánské.

Jak vidno z fotografií, původně 
stály na balkonu portálu dvě ženské 
postavy. V 90. letech minulého sto-
letí byl balkon stržen pádem římsy 
zámku a poté se sochy ztratily. Dvě 

postavy Atlantů, postav podpírajících 
balkon, jsou na místě dodnes, ovšem 
jak vidíte, ani ty nezůstaly ušetřeny – 
jedné ze soch chybějí ruce.

V  příspěvku byly použity po-
známky a fotografie Ing. Petra Mac-
ka, Ph.D.

Led

Atlanti kolem roku 2000, zdroj z poznámek Petra Macka

Severní portál v roce 1976, foto V. UherSeverní portál v roce 1947

ST R O J  Č A S U
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MDŽ
V sobotu

 11. 3. 2023
od 15.00 do 18.00

 

ve velkém sále 
 zámku Buštěhrad

K poslechu, 
zpěvu a tanci hraje skupina 

GENERACE 
vedená buštěhradským rodákem 
a muzikantem Františkem Rysem

 
Pohoštění za ceny opravdu lidové

 

Přijďte na tak trošku retro 
oslavu MDŽ 

a užít si 
společně odpoledne

 

Srdečně zvou Věčně mladí senioři

(hraje hity 60., 70. a 80. let)
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BUŠTĚHRAD
Ukliďme

v sobotu 
22. dubna 2023

Sejdeme se v 9 hodin
 před Infocentrem na Zámku

 Pytle zajištěny, rukavice a pracovní oblečení 
vezměte prosím vlastní !

Soutěž o nejzvláštnější nalezený předmět 
a o největší nasbíranou hromadu odpadků

 

Následuje oslava Dne Země
od 12:00 v Sýpce s vyhlášením

výsledků soutěží
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BUŠTĚHRAD
Ukliďme

v sobotu 
22. dubna 2023

Sejdeme se v 9 hodin
 před Infocentrem na Zámku

 Pytle zajištěny, rukavice a pracovní oblečení 
vezměte prosím vlastní !

Soutěž o nejzvláštnější nalezený předmět 
a o největší nasbíranou hromadu odpadků

 

Následuje oslava Dne Země
od 12:00 v Sýpce s vyhlášením

výsledků soutěží
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV 

 

Ostraha výzkumného centra - brigáda 

 

 

 

 

Jsme Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v 
Buštěhradu u Kladna. Propojujeme vědu s komerční sférou a přinášíme na trh nová 
řešení, která svým uživatelům pomáhají být v technologii o krok napřed. Naší vášní jsou 
budovy, města, energie, životní prostředí, inovace a udržitelnost. Zaměřujeme se na 
aplikovaný výzkum a vývoj v rámci grantových projektů a smluvních zakázek pro firmy. 
Pro rozšíření našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozici Ostraha – Asistent/ka 
bezpečnosti provozu. Pozice je vhodná pro studenty a aktivní důchodce. 

Náplň práce 

▪ kontrola vnitřních a vnějších prostor objektu, pravidelné pochůzky,  
▪ práce na recepci, 
▪ ovládání zabezpečovacích systémů, 
▪ řízení služebního vozidla. 

 
Váš profil 
 

▪ spolehlivost a samostatnost, 
▪ časová flexibilita, ochota pracovat 

12hodinové směny, 
▪ schopnost klidného řešení 

neočekávaných situací, 
▪ dobrá fyzická zdatnost, 
▪ aktivní řidič sk. B, 

 

 
▪ trestní bezúhonnost,  
▪ uživatelská práce na PC, 
▪ praxe na obdobné pozici výhodou. 
▪ vstřícný přístup, 
▪ příjemné vystupování, 
▪ spolehlivost, 
▪ chuť do práce. 

Nabízíme 
 

▪ pracovní úvazek na DPP, 
▪ zajímavé a inovativní prostředí na pomezí akademie a firemního prostředí, 
▪ práci v přátelském kolektivu, 
▪ firemní a týmové sportovní a kulturní akce, 
▪ káva a čaj na pracovišti zdarma, 
▪ možnost pracovat ve vědě a výzkumu a být tak u projektů, které vrací zelenou a modrou 

barvu naší Zemi.

  
Nástup ihned nebo dle dohody. Životopis spolu s motivačním dopisem nám zašlete 
na hr@uceeb.cz. Do předmětu zprávy uveďte: „Ostraha“. Uchazeče budeme 
kontaktovat průběžně. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2023. 
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