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Led(n)ová výprava. Foto: Archiv Včelky
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S LOVO R E DA KC E
Děkujeme všem, kteří využili nabízené možnosti a odpověděli na anketní otázky týkající se Buštěhradského zpravodaje. Vítáme zpětnou
vazbu, podnětné připomínky, kritické poznámky i slova chvály. Anketa
bude ještě přístupná na webu města
do konce února 2017.

Každé číslo zpravodaje je poskládané
z příspěvků zástupců našeho města, informací o kulturních a společenských akcích a plánech místních
spolků i jednotlivců. Buštěhradský
zpravodaj je časopisem městského
zastupitelstva. Respektujeme jeho
rozhodnutí a doporučení. Abychom
www.mestobustehrad.cz/aktuali- nepřekračovali schválený rozpočet
na jeho tisk, nemůžeme zvyšovat
ty/86/

počet stran. Některé příspěvky tedy
už nyní přesouváme do dalších čísel.
A tak se omlouváme těm, koho se
to už týkalo, nebo v budoucnu týkat
bude. Zatím nepřistupujeme ani ke
zpoplatnění Buštěhradského zpravodaje, ani ke snížení počtu čísel během roku, ale výše uvedené přesuny
někdy nastanou.
RR

I N F O R M AC E Z R A D N I C E

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 13/2016

1279/8
a 1318/7,
k.ú. kulturních podniků v rozsahu nezbytZastupitelstvo na svém zasedání č. DO997/27,
TOHOTO1279/7,
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
Buštěhrad,
do majetku
13/2016 ze dne 21. 12. 2016 přijaloJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTORměsta.
NAHOŘE I DOLE; ném k zajištění veřejného pořádku“.
obecně
závaznou font;
vyhláškou se
tato usnesení:
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisySmlouvy
font Binner,Touto
normální
text bezpatkový
Usnesením č. 9LISTŮ
– uzavření
ruší
obecně
závazná
vyhláška
města
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
o uzavření budoucí smlouvy o zříSchvaluje:
Buštěhrad
vydaná
dne
26.
2.
2008.
č.
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu zení věcného břemene – služebnosti 2/2008.
Antonína Jeřábka a Lindu Liberti- a smlouvu o právu provést stavbu č.
novou a jako zapisovatelku schvaluje 16153/VB/1, název stavby: Buštěhrad Usnesením č. 13 – s platností od
rozvody V.O. – p. Jeřábek, a pověřuje 1. 1. 2017 Zásady pro prodej pozemJanu Zemanovou.
ků ve vlastnictví Města v souladu s
starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č.
Usnesením č. 10 – nové smlouvy o cenovou mapou pro Středočeský kraj
12/2016 ze dne 30. 11. 2016
sdružených službách dodávky energie takto:
Usnesením č. 4 – upravený program (Závěrkový list) – Dodávka elektřiny a • Za stavební pozemek cena ve výši
zasedání městského zastupitelstva č. Dodávka zemního plynu, na rok 2017, 1.500,- Kč/m2
13/2016.
uzavřené mezi Městem Buštěhrad a • Za ostatní pozemky cena ve výši
Usnesením č. 5 – rozpočtové provizo- společností Pražská plynárenská, a.s. 750,- Kč/m2
rium města Buštěhradu pro rok 2017 Praha 1.
• V odůvodněných případech může
Usnesením č. 6 – studii revitalizace Usnesením č. 11 – Smlouvu o spo- zastupitelstvo města svým usnesením
sportovního areálu Buštěhrad – vari- lupráci při realizaci stavby „Úpra- určit cenu individuálně v jiné výši.
va stávající křižovatky silnic I/61 x
antu C1 – k dalšímu projektování
III/00714“ uzavřenou mezi obcí Li- Usnesením č. 14 – nové složení soUsnesením č. 7 – pronájem neby- dice a Městem Buštěhrad a pověřuje ciálního a zdravotního výboru: Věra
tových prostor v 1. patře zámku starostku jejím podpisem.
Mrázková, Hana Vaváková, Zdeněk
Buštěhrad (zázemí kostela) ve vlastŠtefek, Antonín Kadlec, Šárka Vojnonictví Města Buštěhrad, Římskoka- Usnesením č. 12 – Obecně závaznou vá
tolické Farnosti u kostela sv. Václava, vyhlášku č. 2/2016 – „O stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a Usnesením č. 15 – podání žádosti o
Kladno-Rozdělov.
ukončení veřejnosti přístupných spor- dotaci z Ministerstva pro místní rozUsnesením č. 8 – přijetí daru od paní tovních a kulturních podniků, včetně voj – Národní program na podporu
Alžběty Růžičkové – pozemků parc.č. tanečních zábav a diskoték a jiných CR v regionech 2017, podprogram 3
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– rozvoj veřejné infrastruktury CR
Usnesením č. 16 – návrh odměny pro
ředitele a ředitelky příspěvkových organizací města
Usnesením č. 17 – Dodatek č. 2 ke
Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla Buštěhrad. Mění se znění čl.
II – název organizace Základní škola
a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad
se sídlem Buštěhrad, Tyršova 77, PSČ

Z měna

27343, IČ 61897273, a znění čl. III –
Právní forma organizace – Příspěvková organizace, Pobočky: Základní
škola-Tyršova 77, Buštěhrad, základní
škola-Tyršova 262, Buštěhrad, mateřská škola-Tyršova 262, Buštěhrad,
mateřská škola-Hřebečská 660,
Buštěhrad, školní jídelna- Tyršova 77,
Buštěhrad, školní jídelna-Hřebečská
660, Buštěhrad, školní družina-Tyršova77, školní družina- Tyršova 262,
Buštěhrad. Ostatní ustanovení Zřizo-

vací listiny zůstávají nezměněny.
Usnesením č. 18 – vybudování nového bytu pro manželské páry v DPS
Buštěhrad podle postupů uvedených
v žádosti s tím, že finanční zajištění
celé akce bude z prostředků DPS Bu
štěhrad
Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení ze zasedání č.
11/2016 a č. 12/2016

v zastupitelstvu

K 9. 1. 2017 naše zastupitelstvo z
časových důvodů opustila zastupitelka Linda Libertinová. Velmi nás
to mrzí a děkujeme Lindě, že jsme
s ní mohli uplynulé dva roky pracovat. Finanční výbor pod jejím vedením fungoval zcela perfektně. A

také nám s ní bylo dobře. Doufáme, Výboru pro životní prostředí, a po
že si na nás někdy najde čas i jako Lindě nyní převezme Finanční vý„nezastupitelka“. Zároveň vítáme v bor. Podrobnější informace o ní, a to
zastupitelstvu nový přírůstek, Jiři- tom, jak se chystá práci v zastupitelnu Kopsovou z nezávislého sdruže- stvu pojmout, přineseme v příštím
DO
PROSTORU
OBSAH; čísle BZ.
ní TOHOTO
„Společně“.
Jiřina MONTOVAT
je velmi akční
JEžena,
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
která až dosud byla členkou
DJ
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evidence
obyvatel
uštěhradu
k 1. 1.JEDNODUCHÉ
2017 - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ

S tatistika

B

Počet obyvatel města Buštěhrad k 1. 1. 2017		
3236 (občané ČR)
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu		
114
Počet osob odhlášených z trvalého pobytu		
102
Počet narozených občánků				
34
Počet zemřelých občanů				38
Průměrný věk občanů Buštěhradu			
37 let
Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2016 sňatek 14 párů.

P oplatky

za odpady na rok

Poplatky za odpady na rok 2017 můžete v úředních hodinách platit v
pokladně Městského úřadu, a to za
1. pololetí roku 2017 do 15. února
2017.

Zpracovala: Jana Zemanová

2017
bu a pololetí činí 325,- Kč. (občané
od 70 let věku 163,- Kč).

Poplatky ze psů za kalendářní rok
2017 jsou splatné do 31. 3. 2017.

U svozu 14 denního – Programu
„Třídím, tudíž šetřím…“ poplatek
na osobu a první pololetí činí 163,Kč (navíc v pokladně MěÚ dostanete sadu papírových tašek na třídění
odpadu).

Bližší informace k poplatkům za odpad i za psy najdete ve vyhlášce města na http://www.mestobustehrad.
cz/meu/vyhlasky/vyhlaska-5-2015-o-mistnich-poplatcich.pdf

ale o tom, kdo byt v DPS dostane,
vždy rozhoduje zastupitelstvo na
doporučení Sociálního a zdravotního výboru města podle aktuální
situace, a vždy dáváme přednost
To je nesmysl. Registr uchazečů o buštěhradským uchazečům (pokud
byt (nikoliv pořadník) tu sice máme, tam zrovna nějakého máme). Chce-

te-li se dozvědět více, kontaktujte
přímo ředitelku DPS paní Šárku
Vojnovou.

Možná je i bezhotovostní platba a následné vyzvednutí příslušné známky
na popelnici na Městském úřadě.

Dotazy mailem můžete posílat na
Hotovostní platba i vyzvednutí
soukupova@mestobustehrad.cz
známky jsou po domluvě možné i Žádáme občany, aby měli na popel- nebo také na telefonu 312 278 034 u
nici vždy jen aktuální známky. Dě- paní Hany Soukupové.
mimo úřední hodiny.
kujeme za pochopení.
HS a ZV
Svoz každý týden - poplatek na oso-

FAQ
Slyšel jsem, že člověk z Buštěhradu
nemá šanci dostat byt v DPS, protože je tam dlouhý pořadník plný
náplav?

Městský facebook nefunguje, vůbec tam nebyla pozvánka na ladovskou akci divadla KIX u rybníka!

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017										
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Ano, nebyla. Protože to byla akce nikoliv města, ale divadla KIX, které se
již na začátku dohodlo, že bude zvát
pouze užší okruh přátel a známých,
aby akce zůstala komorní. Kdyby si
divadlo KIX přálo pozvánku uveřejnit, udělali bychom to. A tak to funguje i u jiných akcí – pokud si organizátoři přejí pozvánky uveřejnit
na městském facebooku nebo webu,
musejí nám to říci a poslat nám je.

Bečvářů o tom nic nevěděli!

Tohle dělají staré lampy. Spravit
to už moc nejde (nejsou náhradní
Ano, už jsme uveřejňovali omlu- díly). Postupně je vyměňujeme za
vu, došlo k tomu kvůli náhlé vážné novější. V příštím roce máme na
zdravotní indispozici pana režiséra obnovu veřejného osvětlení v rozRiese. Doufáme, že se nadále bude
počtu asi 200 000,- Kč, mělo by se
těšit dobrému zdraví. Promítání
BFK začne opět v únoru 2017. Film vyměnit cca 60 nejstarších lamp.
Konec starých časů zařadíme v ná- Také zkoušíme podat žádost o
grant, kdyby to vyšlo, budeme mít
hradním termínu.
na rozsáhlejší opravy.
Proč některé lampy veřejného
DJ
V úterý 20. 12. nikdo nepřišel na osvětlení blikají? Nešlo by to sprapromítání Filmového klubu, ani U vit?

M ěstská

policie ve

Stehelčevsi

skončí

Šetřit se musí. Zastupitelstvo obce Její služby využívalo asi 12 měst a budovat. Je škoda, že obec StehelStehelčeves se v prosinci
roz- obcí. Byl mezi nimi i Buštěhrad. čeves tento krok s nikým z okolních
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
hodlo ke konci března 2017 zrušit DOPokud
ztráty v minulosti přesáh- obcí předem nekonzultovala, pouJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
svoji Obecní
polici.
Byla
ztrátoly
únosnou
mez, tak se poplatky ze o tomto rozhodnutí informovala
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
vá. Zřizovatel na ní prodělával
asi
za
služby
obecní
policie ostatním zasláním výpovědi veřejnoprávní
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
400 000,- Kč ročně.
obcím po dohodě zvýšily. Řízení smlouvy. Buštěhradští městští zaPolicie byla založena v roce 2007, obecní policie, péče o strážníky, ko- stupitelé budou v nejbližší době
fungovala devět let. Nebyla však munikace se starosty okolních obcí muset rozhodnout, jaké náhradní
zřízena za účelem tvorby zisku, ale - toto vše zabralo spoustu času. řešení bude pro potřeby občanů
Buštěhradu optimální.
především pro zajišťování záleži- Byla to prostě starost.
tostí veřejného pořádku.

Cokoliv rozbít je jednodušší než se
o to starat nebo to znovu jinde vy-

LZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Spolek B uštěhrad sobě a B uštěhradské M uzeum O ty Pavla
Již více než rok sídlí Buštěhradské A co ještě Spolek Buštěhrad sobě, mětů v muzeu, v roce 2017 plánuje?
muzeum Oty Pavla na nové adrese kromě provozu muzea a kompletní Vedle již tradičního masopustnína Kladenské ulici v přízemí Kul- inventury všech sbírkových před- ho průvodu a posezení u cimbálu
turního střediska. Za poskytnutí
větších prostor, které umožnily rozšířit expozici o známém spisovateli
nejen o další sbírkové předměty, ale
i o připravovanou projekci filmových dokumentů o Otovi Pavlovi,
bychom tímto opět rádi poděkovali
Městskému úřadu Buštěhradu, který
projektu věřil a podpořil ho.
Jsme rádi, že i přes někdy komplikované zjišťování nového umístění
muzea, jej v roce 2016 navštívilo
skoro 800 návštěvníků včetně 16 výprav žáků a studentů ze základních
i středních škol. Tendenci zvyšovat
počet návštěvníků bychom chtěli
určitě udržovat a v roce 2017 přitáhnout pozornost dalších škol a
výprav. Pro zajímavost uvádíme, že
od otevření muzea v březnu 2002 do
31. 12. 2016 navštívilo muzeum již
Nové umístění Buštěhradského muzea Oty Pavla. Foto: M. Homola
16 134 návštěvníků.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017
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Buštěhradu a s tím spojených dalších dokumentech – nové brožuře
o Stezce historií Buštěhradu, novém
letáčku o stezce i obnově expozice o
městě v muzeu Oty Pavla. V současné době již zhotovujeme nové keramické rámečky – některé vymění ty,
které jsou za 15 let fungování stezky
již poničené, a další rozšíří stezku
do nových míst ve městě. Slavnostní
znovuotevření stezky v její obnovené podobě chystáme ve spolupráci s
kulturním výborem města a v rámci
oslav 520 let Buštěhradu na letošní
červen.
Děkujeme všem za podporu naší
činnosti a na závěr nám dovolte popřát všem co nejlepší rok 2017, ve
kterém, doufáme, společně s námi
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
Pohled do expozice muzea. Foto: M. Homola
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;oslavíte obnovenou Stezku historií
(4. 3. 2017)
hlavní
činnost
obnovu naučných
stezek,
bude
Buštěhradu
a bezpatkový
navštívíte font;
novou exFONTYbude
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
- nadpisy
font se
Binner,
normální text
spolku opět spojená s historií
města.
hlavní
práce
spolku
odvíjet
od
jeho pozici
muzea Oty
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLABuštěhradského
0,8b
Vzhledem k tomu, že jsme v červnu naplňování. Budeme pracovat - a Pavla!
2016 byli úspěšní s podaným gran- už tak několik měsíců činíme - na
Za Spolek Buštěhrad sobě
tem u Středočeského kraje, Fondu obnově a rozšíření Stezky historií
Ivona Kasalická
cestovního ruchu v programu pro

Z právy

ze sokolovny

JÓGA V SOKOLOVNĚ

Během 90 minutové lekce hatha
jógy se můžete těšit na jednotlivé
Zveme vás na lekce klasické hatha jógové pozice (asany), práci s dejógy.
chem a jeho energií (pranajama) a
Lekce jsou vhodné pro úplné začá- relaxaci. Celá lekce probíhá v klidtečníky, mírně pokročilé i pro po- ném tempu. Při úvodní relaxaci
se naladíte na lekci, uvolníte se a
kročilejší jogíny.
zklidníte svou mysl. Následuje proCvičení je vhodné pro všechny vě- tažení a plynule na sebe navazujíkové skupiny, muže, ženy i děti. cí série jógových asan (pozic). Na
Vzhledem ke skladbě a délce trvání závěr přichází řízená relaxace, při
jsou tyto lekce vhodnější spíše pro které uvolníte celé své tělo a osvěžíte svého ducha.
dospělé.

SPONTÁNNÍ TANEC aneb VYZVĚTE SE K TANCI
Téma: Tančím, tedy jsem
Zveme vás na cyklus 10 lekcí spontánního tance. Provázet vás bude
lektorka Jana.
Nezáleží na tom, kolik je vám let.
Nezáleží na tom, kolik vážíte nebo
jak vypadáte. A už vůbec nezáleží
na tom, zda máte nějakou taneční
průpravu.

Na lekci potřebujete pouze poho- Záleží jen na tom, jestli rádi tančídlné oblečení, podložku a deku pro te.
závěrečnou relaxaci. Cvičí se na
Co Vás čeká:
boso.
Běžná cena za lekci: 120 Kč (zvý- - pohyb, který si řídíte Vy
hodněná permanentka na 10 lekcí - uvolnění
za 1000 Kč).
- malé/velké vybočení z každodenKde:
Sokolovna
v
Buštěhradě
nosti
Díky jógové praxi se zbavíte bolestí zad a kloubů, ztuhlosti svalů a Kdy: od 7. února každé pondělí - prožitek ze své tvořivosti
vaše tělo bude příjemně protažené 19:00-20:30
- pohoda, klid a vzájemnost, ale i
a uvolněné. Dechová cvičení vás
„rozjeté“ energie, spontánnost
zharmonizují na fyzické, duševní Svou účast v případě zájmu, proi duchovní úrovni. Díky závěrečné sím, potvrďte na čísle 608 714 476.
Hudba: Různé žánry – meditační,
relaxaci budete odcházet odpočatí a
současná, vážná i nevážná, rychlá i
lehcí. Praktikování jógy vám zkva- Těším se na Vás!
Lucie Jiva Yoga pomalá
litní život na všech úrovních.
Slovo “jóga” se mimo jiné překládá
také jako “cesta”. V žádném případě
nejde v józe o výkony, naopak je tu
požadována pokora a úcta k sobě
samému, která jde ruku v ruce s
jemným a postupným zdokonalováním se, krok za krokem, bez vyvíjení tlaku na sebe samého.

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017										
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Vezměte si pohodlný oděv a obuv Svou účast prosím, potvrďte na
nebo tančete na boso. Přibalte pití a tel. čísle 602 367 648
přijďte být chvíli sami se sebou.
Těšíme se na Vás
…proto se lidé setkávají, aby si něco
Jana a Blanka
předali, každý co zrovna má… někdo slovo, jiný úsměv a někdo třeba
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO
i ticho...
DĚTI
Běžná cena za lekci: 80 Kč (zvýhodNa začátku roku opět přijímáme
něné vstupné 750 Kč za 10 lekcí)
nové členy.
Kde: Sokolovna v Buštěhradě
CAPOEIRA úterý 15.00 – 16.00
Kdy: od 2. února každý čtvrtek děti 5 – 7 let, 16.00 – 17.00 děti
8 – 13 let
19.00 – 20.00

Vánoční

zpívání

„B erušek „

v

JUDO pondělí 15.15 – 16.15 pokročilí,
pátek 14.30 – 15.30 1. skupina,
15.30 – 16.30 2. skupina
ST. TENIS
středa
17.15
–
19.15, pátek 17.30 – 19.30, neděle
17.00 – 19.00
POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI 5 -8
LET - VŠESTRANNOST – čtvrtek
15.30 – 16.30

DPS

V pondělí 19. 12. 2016 přišly na poslední
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
setkání roku 2016 malé Berušky. NávštěJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
va se nesla
v duchu
vánočních
písní.
Kvůli
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
nemocem byl počet babiček,
dědečků,
RÁMEČKY
OKOLO ale
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
i dětiček menší. Atmosféra byla jako vždy
příjemná. Děti již beze studu obsadily židličky mezi seniory. Zazpívaly několik vánočních písní, které se naučily ve školce. A
dále jsme vzpomínali na známé písně, které
se o vánocích zpívají. Dětičky nám přinesly, vlastnoručně vyrobené vánoční cukroví.
Při loučení zase ony dostaly lízátka, a do
třídy si odnesly dárek v podobě berušky,
která svítí, vytváří na stropě hvězdy a hraje
uspávací melodie. Máme informaci že, každé ráno, dokud je tma, si ji pouští. Z dárku byli nadšeni úplně všichni. Ten, který si
však nejen děti odnesly domů a mohou na
něj vzpomínat, jsou chvíle, kdy jsme se zastavili a v duchu vánoc, v poklidu byli spolu, přinesli radost a zároveň si ji odnesli.
Kolektiv DPS Buštěhrad
Zpívání Berušek v DPS. Foto: Archiv DPS

Plán

aktivit

B uštěhradského

Buštěhradské fórum, z.s. zahájí v
tomto roce pozvání na besedy a
přednášky zajímavé osobnosti, které
nám mají možnost sdělit své informace a pohledy na život či zajímavé
oblasti lidské činnosti. Buštěhradská veřejnost tak bude moci přímo
položit řadu otázek, které jsou pro
naši společnost dnes aktuální. Sérii
besed formou otázek a odpovědí
zahájí pan Benjamin Kuras, další
osobností pozvanou do Buštěhradu
je pan Vladimír Sáňka a Luboš Kropáček, kteří svou účast na setkání v
Buštěhradě již potvrdili.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017

fóra

Chceme pokračovat v exkurzích podobných jako loni na Lipno a Vyšší Brod a předloni na Severočeské
doly a elektrárnu Tušimice. Určitě
zrealizujeme na závěr roku výlet na
vánoční trhy. Ve spolupráci s kulturním výborem města u příležitosti
výročí založení města Buštěhradu
chceme uspořádat výlet do Českého
Krumlova. Máme ambiciózní plán
na několikadenní výlet na severní
Moravu a do Krakova.

velkého pátku, Buštěhrad na vodě a
snad i Jarmark a Buštěhradskou jednodenní.

Tradičně bychom zorganizovali akci
pro seniory a veřejnost – Poklady

Ing. Jiří Janouškovec
předseda spolku

Přáli bychom si, aby naše aktivity, směřované otevřeně pro celou
naši buštěhradskou obec, našly u
vás kladnou odezvu a každý z vás si
mohl vybrat to, co jej nejvíce zajímá,
a co jej může obohatit vědomostmi, informacemi, kulturou nebo jen
radostí ze společně stráveného příjemného času.
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Ze

života pěveckého sboru

Vystoupení Smíšeného pěveckého
sboru města Buštěhradu (SPSMB)
v závěru roku pokračovalo vystoupeními ve Středoklukách, v kostele
sv. Prokopa, v sobotu 17. a v Hřebči v neděli 18. prosince. Jako každý
rok si koncert ve Středoklukách vyslechlo více posluchačů, než kolik
nabízel míst k sezení samotný kostel. SPSMB zazpíval písně Adeste

nín Maurer, bas: Ondřej Novák, na
varhany doprovázel Jan Stojánek,
smyčce pod vedením J. Teringera.
Sbor vedla Eva Gallatová. Úplný závěr patřil sedmi tradičním koledám,
ke kterým se připojili i posluchači.
Milým zpestřením bylo sólové vystoupení Stely Gallatové – nejmladší
členky sboru.

Smíšený pěvecký sbor města
Buštěhradu zakončil závěr roku
tradičními vystoupeními Rybovy vánoční mše v buštěhradském
(24. 12.) a hostouňském (26. 12.)
kostele. Prostory obou kostelů byly
zcela zaplněny. Podle ohlasu posluchačů podal náš soubor slušný výkon, i přesto, že řada nových členů
vystoupila s touto náročnou vánoční
mší poprvé. Jako každý rok zajišťoval Jiří Novák (člen SPSMB v tenorové, úspěšné sekci) vystoupení v
Hostouni a osobně přivítal každého
zpěváka a instrumentalistu s malým
dárkem na zahřátí. Dlouhý potlesk
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; byl milou odměnou sboru za předJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
vedený zpěv.

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Druhého
ledna se náš pěvecký
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b

sbor
sešel, aby zpěvem lidových písní zahájil novou sezonu. Posilněni
malým pohoštěním se sešli zpěváci
sboru z Buštěhradu, ale i jeho členové z Kladna a okolních obcí, kteří
pravidelně do Buštěhradu zajíždějí
na pondělní zkoušky. Nepřeberné
množství písní, které dokázali zaNovoroční setkání. Foto: J. Janouškovec
zpívat za doprovodu vozembouchu,
tahací harmoniky, houslí a kytary, se
Fideles, Canticorum Jubilo, Quem
Ve značně teplejším prostředí v neslo po tři hodiny takřka bez přespastores laudavere, Kéž bychom to
Hřebči vystoupili členové SPSMB ve tání budovou Seifertovny. Sbor čeká
uměli, Jubiláte Deo a dále asi nejsvých oficiálních oblecích a šatech letos důstojné vyzdvižení kulatého
oblíbenější skladbu v tyto adventní
a zopakovali si repertoár z přede- výročí jeho existence, což bude zřejdny – Rybovu vánoční mši. SPSMB
šlého dne. Můžeme jen konstatovat mě hlavním důvodem náplní přípři zpěvu mše doplnily členky klakvalitní standard, který SPSMB pre- prav v první polovině roku.
denského sboru Smetana. Vystoupizentuje na veřejnosti, a tím repreJJ
li sólisté: soprán: Věra Vršková, alt:
zentuje dobré jméno našeho města
Daniela Javorčeková, tenor: AntoBuštěhradu.

L ed(n )ová

výprava

Dalo se předpokládat, že když naplánujete víkendovou výpravu na
začátek ledna, bude zima, samozřejmě, ale kdo mohl čekat, že to bude
jeden z nejmrazivějších víkendů letošní zimy?

nám však napovídala něco jiného…

něco méně však pití v našich lahSobota začala napečenými buchta- vích, které cestou zamrzlo. Autobusu
mi od našich včelčích maminek a jsme se dočkaly bez větších omrzlin
byly opravdu vynikající. Po snída- a vydaly se do Prahy, kde holky pátni nebyl čas na otálení, a tak holky raly po indiciích, které nás nakonec
dostaly první šifrovanou zprávu, ve zavedly zpět na Buštěhrad. Cestou
Sraz jsme měly v pátek večer v so- které se dozvěděly, že se mají dostat jsme viděly známé pražské památky
kolovně. Připravily jsme si spaní a na Malostranskou do Prahy. Pomocí jako Karlův most, Staroměstské nášly si užívat volné tělocvičny. Když internetu Včelky zjistily, že nejbližší městí, Dům U Kamenného zvonu a
jsme byly všechny dostatečně una- autobus jede z Bouchalky, a tak jsme mimo jiné jsme navštívily i Skautský
vené, uvelebily jsme se do spacáků a se pomalu oblékly a vydaly se smě- institut, ve kterém jsme se v místní
kavárně zahřály horkým kakaem a
doufaly, že v sobotu bude tepleji, než rem k dálnici.
hlásí předpověď. Zima, prosakují- Na zimu jsme byly připravené, o také topením!
cí zdmi naší klubovny během noci,
Po návratu na Buštěhrad jsme se vyčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017										
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daly do Brány zdraví, abychom nechaly šachisty v sokolovně v klidu
nebo spíše v tichu dohrát turnaj. Vymrzlé a uťapkané jsme si pustily film
a odpočinuly si na večerní řádění.
Po přesunu do sokolovny jsme si

N ovoroční

daly výborné rizoto od našeho věrného kuchaře Ďabína a začaly si
užívat další společný večer. Večer
plný her, testů lásky a hlavně legrace! Společný víkend jsme si opravdu
užily a rády si něco podobného zo-

pakujeme. Pokusíme se však vybrat
teplejší počasí, přestože zamrzlá
Praha i postupem noci chladnoucí
sokolovna mají něco do sebe!
Za oddíl Včelky Zuzana Kunová
(foto na str.2)

prvovýstup

Na Nový rok 2013 se uskutečnil prv- výstupu, včetně skutečně nejmladní výstup na nejvyšší bod v katastru ších účastníků výpravy spolu s ceBuštěhradu. 1. ledna 2017 se tedy lou jejich výbavou… Museli jsme
jednalo již o pátý výstup. A jako v bohužel oželet výhled na Buštěhrad,
letech minulých, i letos se akce vy- který byl zastřen mlhou. To nám
dařila. Na startu pochodu, u po- ovšem nevadilo v tom, abychom
mníku padlým za světové války, se si nepopřáli do roku 2017 všechno
nás sešlo neobvykle mnoho a bylo nejlepší. Letos pronesl řeč za spolek
milé vidět po roce opět známé tváře. Buštěhradské fórum krátce a výstižMONTOVAT OBSAH;
Každý nový den nového roku má své DOněTOHOTO
LuděkPROSTORU
Zámyslický.
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE I DOLE;
kouzlo a specifika. Letos to byla výProcházku našíLISTŮ
36 -členné
výpravy
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
jimečně krásná výzdoba keřů, strojsme
zakončili
zhruba
za 1,5
hodiny - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
mů a porostů podél naší cesty. Bílá
a kromě drobné, ale zuřivé šarvátky
námraza vytvořila skutečně krásdvou jinak dobráckých psů, jsme
nou scenérii, kterou je možné vidět
nezaznamenali žádný incident. Tak
na Nový rok málokdy. Díky mrazu
zase za rok a snad všichni opět ve
jsme měli lepší chůzi po pevné, nezdraví.
rozbahněné zemi.
JJ
Tradičně jsme zvládli i náročné části
Novoroční výstup. Foto: J. Janouškovec

Putování

kolem rovníku

V minulém roce jsme začali s naší
poutí kolem rovníku. Když jsme zahájili v lednu minulého roku svou
činnost, tak to bylo právě pochodem
a to Pochodem Tříkrálovým. Přemýšleli jsme jak motivovat seniory a
nejenom je, k pohybu a napadl nás
právě Pochod kolem rovníku.
Po roce se hodí rekapitulovat a dokonce jsem to i slíbila a proto tak
činím.
Z více než 40 000 km, které máme
před sebou, se nám za rok podařilo ujít celkem 6 107 km. Společně
na našich cestách, které jsme vloni
zorganizovali 9x jsme ušli 774 km,
jednotlivci nachodili 5 333 km.

Putování kolem rovníku. Foto: Archiv MO SDČR

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2017

Někdo byl na více společných pochodech, někdo na méně, někdo
nachozené km uváděl pravidelně,
někdo jen tak někdy. Společných
pochodů se zúčastňuje v průměru
kolem 20 chodců, někdy méně někdy více. Začínali jsme my starší, ale
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postupně se k nám přidávali další,
děti, mladší ročníky a také psi. Jeden
s námi chodí pravidelně, ale jeho km
nepřičítáme. Nachozené km jsem
zaznamenávala co nejpečlivěji do
tabulky. Uvidíme, jak se nám bude
dařit letos.
Na společných pochodech vítáme

BUŠ-GUN 2016 –

všechny věkové kategorie.

že putovalo 5 statečných a společně
Jednotlivci jsou vítáni, ale pouze v nachodili 52 km. To je tedy začátek,
tak uvidíme, jak budeme rekapituloseniorském věku.
vat na konci roku.
Letošní rok jsme opět zahájili Tříkrálovým pochodem. S ohledem Držte nám palce, nebo se připojte.
na počasí a zvýšenou nemocnost v Za „Věčně mladé seniory“
našich řadách, se nakonec dá říci,
St. Šumná

výroční zpráva party

Za prvé bych chtěl poděkovat všem
členům. A že jich přibylo – nárůst je
téměř trojnásobný oproti roku 2014!
Celkem 33 osob – účast je dobrovolná, nikoho nezavazuje. Sezona začala již 1. 1. 2016 – prostě nedočkavost.
Bylo pořádáno celkem 8 závodů

BUŠ-GUN

ber 117 -22-16j

• 2 vložené závody BUŠ-GUN 16

jak poperů, tak pevných. Mnohokrát děkuje občanům, bez kterých
by to vůbec nešlo, a těšíme se na další podporu v nové sezoně. Střeleckému sportu – zdar, zdar, zdar!

• Závod Memoriál Jiřího Pence

Více na stránkách www.busgun.wgz.cz

• Dětský den, což byl vrchol v účasti…děkujeme

DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
Každou
sobotu
proběhl
pravidelný
J. Penc st.
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
trénink. Bylo vystřeleno cca 13 tisíc
• 3 závody dětí caliber 117-16j
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner, normální text bezpatkový font;
kusů munice a použit
1 tisíc font
terčů
• 2 závody Buštěhradský sniper
cali-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
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W oojin Juchelková – L íbí

se mi , jak jsou tu lidé střídmí a praktičtí

Život někdy připraví zajímavé okamžiky. Jako třeba když mi Galina
Fleischmannová zavolala, že k ní
na výtvarku do ZUŠ chodí dívenka,
která má maminku z Jižní Koreje
a bydlí v Buštěhradě. Když jsem si
pak zapisovala její příjmení, došlo
mi, že si pravděpodobně již několik
let pracovně dopisuji s jejím mužem
Janem, který pracuje na MZV ČR a
postupně na různých zastupitelských
úřadech ČR v zahraničí. Jen jsme se
nikdy ještě osobně nepotkali. Když
se otevřely dveře jejich nového domku, užasla jsem - ve dveřích stály 2
panenky, jedna větší a jedna menší.
Měly na sobě nádherné slavnostní
barevné šaty, vlasy sčesané do drdolu, krásný obličej, ruce, pohyby. Větší
krásu jsem dlouho neviděla! Jak jsem
se poté dozvěděla, manželka i dcerka
si kvůli návštěvě oblékly korejský národní oděv, tzv. hanbok. Rozhovor byl
obohacující a já si opět si uvědomila,
jak zajímaví lidé s námi v Buštěhradě
bydlí.

rozhovoru se proto promítá J (Jan Juchelka) s W+J (odpověď paní Woojin
přeložená jejím mužem, často jím doplněná a vysvětlená), případně JanK.,
což byla hudební vsuvka mého muže,
který rozhovory absolvuje se mnou.

A protože paní Woojin (vyslovuje se
Udžin) ještě neuměla natolik česky,
aby všemu rozuměla, její muž pomohl s překladem otázek a odpovědí. V

J: Trochu ano, studoval jsem na Filozofické fakultě UK japanologii a
potom koreanistiku. Takže korejsky
jsem se už domluvil.

Když jsem se vzpamatovala z krásného přijetí a usrkla korejský čaj, začali
jsme:
Kde jste se vlastně potkali?
J: Potkali jsme se před sedmi-osmi
lety v Soulu a to velkou náhodou.
Woojin studovala na vysoké škole
ekonomiku a španělštinu a po jejím
dokončení začala pracovat pro vládní rozvojovou agenturu KOICA.
Pracovala v různých zemích světa
a v době seznámení byla zrovna v
Peru. Já jsem tehdy pracoval v Severní Koreji a náhodou jsme se potkali v jihokorejském Soulu, který
jsem tehdy zrovna navštívil.
Woojin neuměla česky, Vy jste tedy
asi ještě korejsky neuměl.

Věděla Woojin něco o Čechách,
než Vás potkala?
W+J: Znala především Prahu, protože v Koreji znají Prahu díky mimořádně populárnímu televiznímu
seriálu Pchuraha e jonin, neboli Milenci z Prahy. Myslím, že první tři
díly se odehrávaly v Praze, zbytek
byl kvůli nákladům natočen v Koreji. Bylo to sice už před 10 lety, ale
stále ho lidé znají. To natočení mělo
pro Českou republiku zajímavé důsledky. Díky tomu seriálu si Korejci
zařadili Česko mezi nejromantičtější země světa a všichni ho najednou
chtěli navštívit. Díky tomu dnes létá
ze Soulu do Prahy šestkrát za týden
přímý let Korean Air, což byl donedávna jediný přímý dálkový let z
Prahy do asijské destinace. Seriál byl
uveden v roce 2005 a přispěl k tomu,
že z čerstvě zahájeného přímého
letu do Prahy se stal velký hit a jeho
frekvence i kapacita musela být postupně navyšována. Vliv toho filmu
vlastně trvá dodnes. Samozřejmě je
slabší, ale stále to platí. Před uvedením seriálu jsme měli v Čechách z
Asie nejvíce turistů z Japonska, bylo
to okolo 120-130 tisíc za rok, což
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je vysoké číslo na to, že z Japonska
nikdy přímý let neexistoval. V roce
2014 navštívilo Čechy 140 tisíc Korejců a na rok 2017 se odhaduje,
že jich bude 240 tisíc, což bude po
Číňanech možná nejvíc z celé Asie.
Korejcům se u nás moc líbí.
A co Woojin na vás zaujalo, že si
Vás vybrala?
W+J: Žena tvrdí, že jsem se jí prostě líbil (smích). Od davu mě možná
oddělila znalost korejštiny, možná
práce v Koreji, těžko říct.

J: Ano, ale to neznamená, že pokaždé prodáme dům. To bychom museli martýrium spojené s hledáním bydlení absolvovat každých zhruba pět
let. Navíc jsme tu spokojení, líbí se
nám tu, dcera si tu zvykla, neuvažujeme, že bychom se stěhovali jinam.

dá těžko předpovědět. Je to o potřebách zaměstnavatele, my sami na to
máme omezený vliv. Řekl bych to
tak, že u určitých zemí je pro nás
pravděpodobnost vyslání vyšší, u
některých nižší, u některých nulová.

Je to asi také svázáno s jazyky, kteKdy jste se tedy přistěhovali do ré dobře ovládáte, že? Asi by bylo
Buštěhradu? Pamatujete si, kdy zvláštní Vás posílat třeba do Bělojste tu domek koupili?
ruska.
J: V prosinci 2010, to jsme ještě nebyli svoji. Vzali jsme se až následující rok.

J:
Těch faktorů je skutečně
hodně a jazyk je jen jeden z nich.
Když ale dojde na lámání chleba,
To bylo něco, o čem jste si povída- A pak se narodila Lena, která krás- nejsou osobní preference rozhodujíli?
ně mluví česky a korejsky. A od cí, takže se můžete ocitnout i v zemi,
kam jste vůbec jet neplánovali.
J: No to ne, jen jsme se na začátku roku 2010, kdy jste se přistěhovali,
už byli
spolu v MONTOVAT
zahraniční?
TOHOTO
PROSTORU
OBSAH; Řekněte mi, co se vám v Buštěhrabavili o tom, kdo co děláme a tak DOjste
VOLNÝ PROSTOR
I DOLE; dě líbí, proč jste si ho vybrali?
vznikl zájem o sobě vědět víc. MěliJE DŮLEŽITÝ
J: Po necelém
roce v NAHOŘE
Buštěhradu
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font Binner,J:normální
textměl
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4 roky
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styl…. Pak jsme dlouho komuniko- Dcera prožila v Buštěhradě jen vybraný, vlastně už v době, kdy se u
vali přes Skype, nebo když bylo slabé první dva měsíce života, pak byla s našeho domu teprve stavěly záklapřipojení, přecházeli jsme na psaní. námi v Japonsku a do Čech jsme se dové desky. Buštěhrad má ideální
Někdy španělsky, někdy anglicky, vrátili až loni v srpnu. Bohužel se to velikost, vybavenost, vlastní historii,
korejsky jen v nouzi nejvyšší.
podepsalo i na její češtině a korejšti- rozhodoval jsem se také hodně poTo jste si přibral ke korejštině ještě ně. Legračních zkomolenin slyšíme dle dopravní dostupnosti. Když se
každý den opravdu hodně, naštěstí ráno zadaří, jsem na pracovišti aušpanělštinu?
se v češtině rychle zlepšuje.
tem za 20 minut, což je méně, než
J: Já mluvím španělsky mizerně, ale
mnozí Pražáci stráví v MHD. A také
žena poměrně dobře. Navíc, s čes- Už víte, kam Vás povolají příště? jsem vždycky chtěl bydlet na malém
kou klávesnicí to i tak bylo mnohem Můžete si vybrat?
městě, nebo vesnici, Praha mě nelárychlejší než psát korejsky. Korejská J: Kdy a kam příště pojedeme, se kala. Je to i lepší pro dceru, může si
abeceda má totiž rozložení kláves,
které si na české klávesnici pamatují snad jen sami Korejci, takže jsme
museli psát španělsky, když jsme si
nerozuměli, tak anglicky.

Jak dlouho jste takhle spolu komunikovali, než jste věděli, že budete
spolu?
J: Celkem krátce. Po pár měsících
na internetu jsem se vrátil do Prahy, zatímco žena odjela studovat do
Barcelony. Létaly tam i nízkonákladové linky, takže jsme se mohli vídat
několikrát za měsíc, než žena skončila školu a přijela do Čech.
A už víte, kde budete bydlet? V Čechách?
J: My to už víme, bydlíme nastálo
tady, v Buštěhradě.
Ale samozřejmě cestujete podle
toho, na kterém zastupitelském
úřadě zrovna pracujete.
číSLO 1., březen 2015
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Woojin v popředí stavby v tradičním korejském slohu. Foto: Archiv rodiny
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hrát na zahradě, je tu méně aut, atd.
A co se vám tady líbí?
W+J: Nejen Buštěhrad ale celkově
Čechy se Woojin líbí. Oproti Koreji lidé v Čechách více vyrážejí ven,
do přírody. Maminky s kočárky tady
hodně chodí s dětmi na procházku
nebo na hřiště. To v Koreji není tak
obvyklý pohled.

žena někam přišla příliš brzy, příliš
pozdě, ve špatný den, na špatné místo, bez potřebných dokumentů…
Více se teď soustředí na studium
češtiny, pak se uvidí.
Dcerka chodí do buštěhradské
školky? Je to tady hodně jiné, než v
korejské školce?

Je běžné, že školkovné z platu rodiče
ukrojí i desítky procent. Vztah mezi
školkou a rodiči je do velké míry obchodní, od čehož se částečně odvíjí i
přístup učitelů, včetně těch širokých
úsměvů. Hlavní je, že se Leně ve
školce líbí.

Tak pojďme ještě trochu k těm rozdílům mezi Čechami a Korejí. WoW+J: Rádi si přispíme, takže manojin, když jste přijela do Čech, co
želku překvapilo, že dítě musí být ve
V Koreji se nechodí s dětmi na
Vás tady nejvíc překvapilo?
školce nejpozději v osm hodin. V
procházku? A kam tedy?
Koreji je to přece jenom uvolněněj- W+J: Na začátku nejvíc asi to, jak
W+J: V Koreji se více snaží, aby byl ší. Nemyslíme tím, že by v českých často tady vidím psy v dopravních
společný čas stráven pokud možno školkách byli přísní, ale s korejským prostředcích nebo dokonce i něktevýchovně. Daleko více posílají své modelem to kontrastuje. V Koreji rých restauracích. To, jak jsou psi
děti do různých kroužků nebo na učitelé při příchodu nasadí úsměv očividně pokládáni za kamarády.
odpolední vyučování a volný čas od ucha k uchu, vyptávají se na děti, Nikdy jsem neviděla, že by někdo
tráví tak, že s dětmi jdou do jakési DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; v Koreji v dopravním prostředku
chválí
je a rodiče
odchází
s pocitem,
DŮLEŽITÝ
PROSTOR
NAHOŘE
obdoby kulturního domu, které jsou JEže
se světVOLNÝ
točí okolo
jejich
dětí.I DOLE;
V přepravoval psa. Jsou u nás k vidění
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více personálu. Tam mohou
trávitOKOLO
jsme
v
Japonsku
nebo
Koreji
nikdy
pu na předání a vyzvednutí.
den různými aktivitami, jsou tam i
neviděli velkého psa, alespoň ne ve
W: Třeba ráno, když zavolám do
hřiště. Nebo jdou na nákupy či proměstě. Pes v Koreji není považován
školky, že malá nepřijde, nikdy se
cházku do města. Češi tráví čas s
za natolik čisté zvíře, aby ho někdo
nezeptají proč, co se stalo. Jenom
dětmi ve větší pohodě. Je to asi i tím,
bral do autobusu nebo restaurace. V
řeknou - dobře, tak na shledanou. V
že v korejských městech je méně zeKoreji je také nemyslitelné, že by něKoreji by se hned starali co se děje.
lených ploch.
kdo se svým pejskem vyšel ven bez
A co se týče toho, jak školka fun- papírového pytlíku. Teď jsem se naA co se v Buštěhradě nelíbí, co by
guje, co s dětmi pedagogové dělají? učila dávat pozor, kam šlapu.
se mohlo zlepšit?
W+J: To moc nevíme, tedy já nevím. Nějaké informace a fotky jsou
na webu školky, i tak ale ženu zajímá, jak to během dne funguje, jak
si děti hrají, co tam dělají nebo jak
vypadají obědy.

To mi připomíná rozhovor s Hiromi z Japonska, která mluvila o
psech úplně stejně. A další rozdíly?
Třeba rozdíly v chování lidí?

J: Já český model nevidím jako problematický, a ani korejský model
nevnímám jako pokročilejší nebo
lepší. Zvyknout si na český systém
chce nějaký čas. Naše státní školA víte, že je tady Rodinné centrum ky jsou součástí systému sociální
péče. Školkovné je nízké, ale tomu
Buštěhradský pelíšek?
odpovídá i účelovost školek. UčitelW+M: V Pelíšku žena s dcerou párka tady má na starosti dvacet dětí a
krát byla, ale člověk tam musí znát
nemůže klábosit s každým rodičem,
případná omezení, ať už se týkají kato není jejich poslání. V Japonsku
pacity, času, věku dětí, pro která je
nebo v Koreji to funguje trochu jita která aktivita určena. Je nutné si
nak, většina školek je tam soukronejdříve důkladně prostudovat promých. Mají kvalitní vybavení, mají
gram, kdy se tam co koná, a pak si
více personálu, některé nabízejí onvybrat. Bez výborné znalosti češtiny
-line monitoring dění ve třídě, jenže
to není snadné, člověk se může dorodiče také platí řádově vyšší částky.
pustit zbytečných chyb. Kolikrát už

A co vás mile překvapilo? Co je
tady lepší, než v Koreji?

W+J: Zlepšit by se mohla třeba
knihovna. Buštěhradská knihovna
má takovou tichou scholastickou
atmosféru, jako asi i jinde v Čechách. Lidé tam asi chodí jen studovat. Osobně by se mi líbilo, kdyby
knihovna fungovala částečně jako
volnočasová centra, kam by se dalo
zajít s dětmi, které by si tam v nějakém koutku četly nebo kreslily. Je
to jen taková představa, dovedu si
představit, že by to asi fungovalo jen
stěží. Prostě mi tu chybí nějaké volnočasové centrum.

W+J: Třeba mě mile překvapilo, že
si lidé v hromadných prostředcích
W: Když zavolám do školky, že malá ještě čtou knihy. U nás se v metru
nepřijde, tím to i skončí. V Koreji by každý zaobírá svým chytrým telefose vyptávali.
nem.

W+J: Líbí se mi, jak se tady k sobě
chovají manželé v pokročilejším
věku. V Koreji, když je manželům
padesát, šedesát let, je tendence, že
si každý žije svůj život. Mají každý
své zájmy, ona chodí se ženami ze
sousedství na čaj, muž na ryby. Prostě tam víc žijí odděleně. Ve společnosti je stále patrný vliv konfuciánství, kde muž je hlava rodiny, žena
nechodí vedle muže, ale až krok za
ním. Starší lidé to tak stále mají.
Všemu vládne jasně daná hierarchie
starší - mladší, muž - žena, přičemž
muž je vždy před ženou. Konfuci-
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ánství, které ač se zrodilo v Číně, v
ní samotné se vlastně tolik neprosadilo. Některé čínské dynastie ho
prosazovaly, některé ne. V Japonsku
zase bylo předmětem studia učenců,
mezi lidmi se nikdy neujalo. To v
Koreji se naopak konfuciánství rozšířilo na celou společnost a Korejci
na to byli v minulosti velmi hrdí. Považovali se za jakési strážce konfuciánských hodnot, kteří konfuciánské
ideály prosadili napříč společností.

to ale bylo vnímáno v dávných dobách, dnes nikoli.
W: V Koreji máme prezidentku,
poslankyně, atp., stejně mě to ale
dokázalo překvapit, kolik jsem v
Japonsku viděla žen na postu velvyslankyň.

nikdo nešel na poštu v teplákách.
J: I kdyby, proč ne. Hlavně když je
to pohodlné. Minimálně není třeba
trávit tolik času převlékáním.
Jako žena diplomata se ale Woojin bude muset oblékat jinak, než
kdyby tady šla do obchodu pro dva
rohlíky.

J: Žena si tady také všimla, jak jsou
místní lidé střídmí a praktičtí, jak J: Ano, ale ženy se to zatím moc nenemají potřebu se nějak předvádět. týkalo. Příbuzní nebyli v zahraničí k
Je to rozdíl ve srovnání s druhou dispozici a dávat dceru hlídat neznástranou Eurasie - v Koreji ženy více mým osobám jsme nechtěli, takže ze
A jaký je ideál konfuciánství?
myslí na to jak by je mohlo vnímat společenských podniků se většinou
J: Zjednodušeně řečeno, dosáhnout okolí a to často i na úkor praktičnos- omluvila. Co se odívání týče, rozliharmonické společnosti a ideální- ti. Radši zmoknou nebo se ušpiní, šujeme práci a soukromí.
ho fungování státu. Předpokladem než aby si do města vzaly neformálvšak je, že všechny složky společ- ní oblek. Korejci hodně zohledňu- W: To přílišné vnímání okolí boPROSTORU
své okolí.
Ženě seMONTOVAT
líbí, že seOBSAH;
Češi hužel Korejce nutká k nakupování
nosti plní svou danou roli v rámci DOjíTOHOTO
NAHOŘE
I DOLE; luxusních oděvů na dluh. Určitě to
oblékají VOLNÝ
podle PROSTOR
toho, nakolik
je daný
společenské hierarchie, protože jenJE DŮLEŽITÝ
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to
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rozšířené,
i
mezi
teenageKonfuciánci měli za to, že veškeré líbí jim a co oni považují za prakticnegativní dění je důsledkem naru- ké. V Koreji třeba lidé moc nenosí ry. Když nemají peníze na luxusní
šení společenské harmonie, řádu. K outdoorové oděvy i když v zimě by boty nebo kabelky, tak prostě šáhnou po kreditní kartě. Vnímání lutomu stačilo, aby se třeba vládcem někdy byly mnohem praktičtější.
stal nesprávný člověk, nebo aby ženy Určitě je také velký rozdíl mezi xusu se stále posunuje. Luxus není
neposlouchaly muže. Takto striktně Buštěhradem a Prahou, tam by asi kabelka nebo hodinky od Burberry,
ale spíše Dior, Chanel nebo Omega.
Bohužel to tak vnímají i teenageři,
kteří si častou šeredně naběhnou.
I když není karta krytá?
W+J: Ano, kreditní karta to umožňuje. Někdy šáhnou po kartě svých
rodičů. K mladým lidem jejich banky přistupují jinak, než ty v Čechách.
V Koreji i v Japonsku narazíte na každém rohu na prodejce, který rozdává letáky, a do deseti minut můžete
mít kreditní kartu. Tam ji vydává, s
trochou nadsázky, každý každému.
Tu kabelku ale přece musí stejně
splatit, ne?

Jan, Lena a Woojin Juchelkovi ve slavnostním oděvu han-bok.
Foto: Archiv rodiny
číSLO 1., březen 2015
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J: Ano, musí, v měsíčních splátkách
plus úroky. A často na to nemají. Tak to řeší další kreditní kartou,
mají jich třeba i 10, vytloukají klín
klínem, dokud to jde. Problém už v
minulosti narostl do obřích rozměrů a mnohé banky musela zachránit
vláda. Skupina zadlužených lidí byla
tak obrovská, že to vládu donutilo
problém vyřešit penězi daňových
poplatníků. Teď jsou v Koreji na vydávání kreditních karet zpřísněná
pravidla. Takže někteří lidé téměř
nejí a usilovně šetří, aby si vysněstrana 2
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země je. Kdekoli předtím byla, bylo roviny, jsou tady obchody s nimi?
to první, nač se lidé hned po jmé- W+J: Jsou tady obchody, v Pranu ptali. V Čechách je automaticky ze jich je několik. Ale většinou tam
za Vietnamku ačkoli má Asie přes prodávají potraviny s dlouhou tr40 zemí. Přitom Češi sami nejsou vanlivostí, zeleninu kupujeme jinradostí bez sebe, když si v zahrani- de. Ráda vařím polévky, houbovou
čí nelámou hlavu s jejich původem. mám asi nejraději. Musím také doNemáme problém házet všechny dat, že korejská jídla jsou ostrá, naAsiaty do jednoho pytle jako Viet- příklad na polévky a mnoho dalších
namce, ale pak se sami divíme, když jídel se jako základ používá pasta z
na tureckých nebo španělských plá- pálivých paprik kočchudžang.
Hiromi také říkala, že v Japonsku
žích mají všechny Slovany automase pracuje běžně i v sobotu, je to
A vaříte také česká jídla?
ticky za Rusy.
tak i v Koreji? Pracuje se šest dní
v týdnu a odchází se dvě hodiny po Až romantické Woojin přišlo, že lidé W: Ano, umím smažený sýr, smažeskončení pracovní doby, aby nikdo u nás trhají z volně rostoucích stro- ný květák, řízek nebo hovězí polévmů ořechy, jablka, sbírají borůvky či ku.
neřekl, že pracuje málo?
houby. Většina Korejců si tyto plody Je v Praze hodně lidí z Koreje?
W+J: Lidé v Koreji pracují běžně
spojí jen se supermarketem. Na kodeset hodin, většinou od devíti ráno DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; Existuje nějaký klub, kde se schárejském venkově je to samozřejmě
do osmi, devíti hodin, to je stan- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;zejí?
podobné, ale tenLISTŮ
je už- nadpisy
hodně vylidJAKOv U BUŠTĚHRADSKÝCH
font Binner, normální text bezpatkový font;
dard. AleFONTY
běžněPOUŽÍVAT
se končíSTEJNÉ
později,
Ano, v Praze určitě. Existuje
něný.
V
neposlední
řadě
se JEDNODUCHÉ
jí moc W+J:
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
- SÍLA 0,8b
jedenáct, ve dvanáct hodin. Záleží,
líbí idylické výjevy české vesnice z spolek Korejců – ale sdružuje překdy odejde šéf. Až po něm mohou
devším věřící, katolíky i protestanty,
Ladových obrázků.
začít odcházet ostatní.
mají tady svou komunitu. Jsou miTak další téma - jídlo. Čím se liší nimálně dvě místa, kde se scházejí,
Manželky jsou s dětmi doma samy?
korejská kuchyně od naší? Z čeho třeba v jednom kostele poblíž staniW+J: Ano a pak, když jdou do dů- se v Koreji hlavně vaří?
ce Skalka.
chodu, nefunguje jim to. Muži si s
W+J: Korejská kuchyň je historic- Tak ještě zabrousíme do kultury.
dětmi tolik nehrají, vrací se domů
ky ovlivněná skutečností, že Korea Díváte se třeba společně na filmy?
pozdě, odchází moc brzy. V Japonje hodně hornatá a tudíž má málo Jaké se Vám líbí?
sku nebo v Koreji jsme často slýcháobdělávatelné půdy. Země byla v
vali o nárůstu rozvedených důchodminulosti postižena častými hlado- W+J: Díváme. V televizi teď dávají
ců. Ženy jsou zvyklé mít doma svůj
mory. V zemi byl hlad, neurodilo se hodně starých filmů i pohádek. To
svět, svoji domácnost, a když se v ní
a Korejci se díky tomu naučili do jí- si člověk uvědomí až díky manželu
najednou objeví ten muž, je najeddelníčku zařazovat koření, jedlé ko- z ciziny, že my Češi máme sklon se
nou vnímán jako cizí element, lidořeny, kapradiny a byliny, především neustále dívat na filmy pro pamětnívě řečeno si lezou na nervy. Pokud
ty lesní, a umí to dodnes. To je na ky, filmy na které jsme se dívali kdyto jejich ekonomická situace umožkorejské kuchyni velmi specifické. si – na Mrazíka, Marečku podejte mi
ňuje, řeší to stále častěji rozvodem.
Hodně se liší i stolování. My máme pero, atp. To jsou asi naše nejlepší
Je nějaký rozdíl v chování lidí mezi jeden, dva chody, zatímco v Koreji filmy. V Koreji se ke starším filmům
sebou?
těch chodů mají daleko více - třeba ve vysílání moc nevrací.
J: Po příjezdu do Čech si žena stě- 10 mističek - v jedné je polévka, ve A jaký je Váš nejoblíbenější?
žovala na spousty nezdvořilých, druhé maso, ve třetí rýže, ve čtvrté W+J: Moc se nám líbí komedie
neochotných prodavačů, považova- zelenina, v páté nějaká nakládaná Vrchní, prchni!
la to za projev diskriminace. Dnes zelenina, v šesté nějaké kapradí, v
už ví, že naši prodavači mají tenhle sedmé ryba a když si sednou lidé To je i můj oblíbený film. Takže
specifický přístup ke všem. Hrozně kolem stolu, tak ten stůl máte celý český humor má u Vás zelenou. Je
jí nadchne, když narazí na laskavou pokrytý rozmanitými jídly nejrůz- podobný korejskému?
nějších barev. V Koreji nejsou tak
obsluhu.
rozšířené dřevěné hůlky jako v ji- W+J: Obecně ano. V české kineW+J: Woojin si všimla i dalších ných asijských zemích. Korejci pou- matografii je hodně komedií, v kověcí. Za prvé to, že stejně jako v Ko- žívají sudžo, tj. lžíci a zvláštní hůlky, rejské je zase hodně romantických,
reji, pouštíme starší lidi v autobu- které jsou ale kovové a mají hranatý zamilovaných filmů. Ale komedií
sech sednout. V Koreji a Čechách profil. No, moc dobře s nimi nejí… mají na asijskou zemi opravdu hodně a jsou dobré, věřím, že Češi by se
je to běžné, v tom patří obě země ve (smích).
jim smáli.
světě spíše k výjimkám. Dále ji překvapilo, že se nikdo neptá, ze které A vaříte tady v Čechách korejská A co se vám líbí v Čechách, byli
jídla? Dají se sehnat potřebné suný luxusní doplněk mohli nakonec
koupit. Je to i tím, že Korejci mají
velmi krátkou dovolenou, v průměru čerpají jen asi 10 dní ročně.
Čím prestižnější firma, tím více se
pracovník zdráhá vzít si dovolenou.
Ušetřené peníze pak mohou utratit
vlastně jen za zboží. U nich se inspirují i mladí nebo méně majetní lidé,
kteří nakonec skončí v dluzích.
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jste v Českém Krumlově, v Kutné
Hoře?

s kovovými matricemi v r. 1234, tj. o
více než dvě století před GutenberJak se Vaše dcera vyrovnává se slo- gem. To, že se celosvětově nerozšířil,
W+J: Byli jsme naposledy v Krko- žitostí češtiny?
bylo zaviněno především neprakticnoších, v Karlových Varech, na Ko- J: To je zajímavé. Japonsko a Korea kým charakterem tehdy používanékořínsku. Příště se p l á n u j e m e jsou totiž známé tím, že stejně jako ho čínského písma. Knihtisk je sice
podívat na Moravu.
my používají i vykání, jen s tím roz- původně čínský vynález, ale ten vyJan K.: Já mám rád jazz a mám DVD dílem, že my máme jen dvě roviny užíval dřevěné a později keramické
kytaristy Pata Methenyho a jeho ka- (tykání nebo vykání), zatímco oni matrice, které měly krátkou životpely, které bylo natáčené v Soulu. těch rovin mají hned několik. Říká nost.
On tam v rozhovoru říkal, že korej- se tomu honorifický jazyk. Používat • Korejské písmo na první pohled
ské publikum je velmi specifické. Že správně honorifický systém je někdy vypadá složitě díky zdánlivé podobě
tam sedí 2 000 lidí v sále, a poslou- složité i pro rodilé mluvčí. Obdoba s čínskými znaky, avšak je to písmo
chá soustředěně jazzovou kapelu a vykání se používá i mezi dětmi a ro- hláskové, podobně jako abeceda.
pak následují veliké ovace na konci. diči, ale třeba naše Lena mamince v Bylo vytvořeno v 15. století a má
Chci se zeptat, jestli podle Vaší zku- korejštině tyká. V našem prostředí je dnes 28 základních písmen/grafémů.
šenosti vnímání hudby je tam jiné, pro ni složité vůbec pochopit smysl Psát (nikoli mluvit) korejsky se tak
vykání, protože v Čechách si v rámci dospělý člověk může naučit během
speciální?
DOrodiny
TOHOTO
PROSTORU MONTOVAT
OBSAH;
samozřejmě
tykáme. Až
jed- pár dnů.
J: Bohužel nevím, nemám s tím zku-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
nou zase pojede do Koreje, tak asi • Korejština není podobná žádnému
šenost. FONTY
Ale napadlo
mě příbuzné
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner,jinému
normální asijskému
text bezpatkový
font; Korejci
příbuzným připraví
horké chvilky.
jazyku,
téma K-pop (kejpop): korejský
pop,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Bude tam za drzouna.
proto jiným Asiatům nerozumí ani
který je součástí tzv. korejské vlny. Je
slovo. Čistě po stránce gramatiky je
to celkem zajímavý fenomén, který A jezdíte domů často?
se rozšířil v některých částech svě- W: Do Koreje jezdíme jenom s Le- korejština velmi podobná japonštině,
ta, ale k nám do střední Evropy moc nou, manžel si dovolenou šetří na ale v mluveném jazyce je shoda nulová. Jazykovědci se dodnes neshodli,
nedorazil. Představte si situaci, kdy léto s námi.
zda jsou tyto jazyky příbuzné či niv celé Evropě všichni mladí poslouchají třeba jen belgickou hudbu, J: Ono když už se do Koreje jede, tak koli.
sledují belgické filmy, belgické ča- se v letadle prosedí minimálně 11 • NE znamená v korejštině „ano“,
sopisy, belgickou hudbu, všechno hodin, proto se tam jezdí alespoň na AŇO znamená v korejštině „ne“.
jenom belgické. Nenapadá mě ev- 2-3 týdny. Když jsme byli v Japon- • Nejznámějšími korejskými jídly je
ropská paralela, ale přesně to se děje sku, žena mohla do sousední Koreje mj. nakládaný zelno-paprikový salát
v Asii, akorát jde o Koreu. Korea létat častěji, z Čech je to složitější. „kimčchi“, opékané maso „pulgoje velmi dynamická, má atraktivní Na rodinné dovolené raději jezdíme gi“ nebo míchaná rýže se zeleninou
populární hudbu. Čína, Japonsko, někam poblíž.
„kimpap“. Národním alkoholickým
celá jihovýchodní Asie, zejména Moc Vám děkuji za rozhovor. Ale nápojem je pálenka „sodžu“.
Vietnamci, Kambodžani, Thajci, ještě - jak bychom se v korejštině
• Jižní Korejci svůj stát nazývají
Tchajvanci, mladí lidé, teenageři, ti rozloučili?
„Hanguk“, Severní Korejci „Čoson“.
obdivují korejské seriály, korejskou
populární hudbu, korejské herce, J: Korejci mají na výběr. Při loučení Evropské pojmenování státu Korea
korejské zpěvačky, korejskou módu často jeden zůstává a druhý odchází. pochází z názvu vládnoucí dynastie a
a vůbec všechno korejské. Je to fe- Ten co zůstává, odcházejícímu říká současně i státu „Korjo“, který na Korejském poloostrově existoval mezi
nomén, který trvá v této části světa – 안녕히가세요Annyong-hi kase- 10.-14. stol. n.l. Právě tehdy se Evrouž déle než 10 let a zajímavé je, že yo [annjŏngi kasejo] „Jděte v míru“ pané poprvé doslechli o Koreji, což
se to i do určité míry ujalo i v Jižní a ten, co odchází, tomu co zůstává, je i důvod, proč v Evropě tuto zemi
a Severní Americe, fanoušky si našel říká - Annyong-hi kyeseyo [annjŏn- dodnes označujeme názvem, který
dokonce i v částech západní Evro- gi kesejo] „Zůstaňte v míru“. Mezi používala naposledy před 700 lety.
py. Francouzi nebo Britové zřejmě kamarády ve formálním stylu by to
• S Korejí se Češi zprostředkovaně
jezdí do Asie častěji a mají tak více bylo „čalga“, respektive „čarisso“.
dostávají do styku běžně díky značpříležitostí dostat se s tzv. korejskou Děkuji za rozhovor.
kám Samsung, LG, Hyundai nebo
vlnou do kontaktu. U nás se to moc
Rozhovor vedla Ivona Kasalická Kia, popřípadě díky bojovému sporneví, ale i v Čechách je jedna skutu Taekwondo.
pina, která se věnuje K-popu. Češi Co jste možná o Koreji nevěděli:
si možná budou pamatovat zpěvá• Naši literaturu Korejci znají z desíka PSY, respektive jeho světový hit • Asi nejvýznamnější korejský vyná- tek překladů, zejména znají Čapka,
Kangnam style. To písnička byla lez ve světovém měřítku byl vynález Škvoreckého, Kunderu a Hrabala.
velice nápaditá, klip vtipný, bohužel moderního mechanického knihtisku
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F E J E TO N Y

Poplašný

chodec aneb

Č těte

nepozorně

Když člověk brouzdá po městě s uši- dosud jediného buštěhradského ho- máme se však obávat, neuvažuje se
ma otevřenýma, téměř vždycky se telu bude autoservis. Pravdou je, že již o skrývce plošné, nýbrž zásadně
dozví něco nového. Taková čerstvá aut je čím dál víc a choří častěji než hloubkové. Odbagrováním několika
a zaručená zpráva pokaždé překva- lidé. Zdraví obyvatel je však důleži- zářezů až na úroveň původní krajiny
pí. V důsledku toho potom chodí po té. Například na školních chodbách vzniknou krásné průhledy do blízulicích porůznu překvapení lidé a nebudou zlé pamlskové automaty a kého středohoří a navršením mapotkávají další neméně překvapené, nahradí je výdejní stroje na brokoli- teriálu na východním konci haldy
aby vyměňujíce si svá překvapení ci, česnek a mrkvičku. Ministerstvo se bude tyčit široko daleko nejvyšší
byli všichni ještě překvapenější.
a krajské úřady prý také uvolní vý- bod – Buštěšovka! Plánek výstupu
Tak třeba: Tuhle jsem slyšel, že park znamné finance do kultivace život- na tento strmý top environmenna Ořešíně je málo využitý, jen pej- ního prostředí a balneo-programů. tálních snah našeho regionu bude
skaři tam chodí venčit a hluk z dět- Kdo z nás by nechtěl mít dole na jistě žádaným artiklem v nabídce
ského hřiště ruší vlastníky přileh- Náměstí úhlednou kolonádu, na- druhdy zatracovaného infocentlých tújí. Například by bylo dobré vazující vhodně na sportovní cent- ra. Předpokládá se, že zde budou k
rum
a solnou
jeskyni MONTOVAT
v pivovarských
TOHOTO
PROSTORU
OBSAH; mání i permanentky na lanovku ze
investovat do pořádného trávníku a DO
A
samozřejmě
k
tomu
JEsklepích?
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;stehelčevského lyžařského areálu až
udělat tam cvičné golfové odpaliště.
ještě
často
diskutovaná
plovárna
k Rozhledně
Pavla. font;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
fontna
Binner,
normální textOty
bezpatkový
Golf je sport celkem tichý a psi na
rybníce.
Startovací
bloky
na
hrázi,
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
green nesmějí. Nebo ten důchoďák,
Jistě jste také překvapeni. To snad
co stojí peněz. Navíc našinec se tam obložené mozaikovou dlažbou s pří- ani není možné, říkáte si asi, tedy
stejně nedostane a cizáci zřejmě rodními motivy, písečná nuda-pláž pokud jste všechny ty nesmysly domají tlačenku. Zajímavou možností na severním břehu, samozřejmě s četli až sem. Zkuste si to třeba dát
by byla taková ta obálková metoda kabinami a sprchou. Překvapením celé ještě pozpátku odzadu dopředu.
– kdo maže, ten jede. Jó, abychom jistě bude i široké molo napříč vod- A hle, jistě si všimnete, že hodnota
se také mohli vypravit z města po- ní hladinou. Vstup i vskok do vody oněch překvapivých dezinformahodlně jaksepatří, tak se prý bude bude bezpečnější i pro děti. Navíc cí se překvapivě vůbec nezměnila!
výhledově stavět ta buštěhradská bude tato užitečná stavba příhodná Takže doporučuji: Objednejte si na
rychlodráha. Konečně budeme mít k romantickým podvečerním pro- buštěhradském webu zprávy do své
v našem městě nádraží! Co jsme cházkám, takže co víc si přát? Aha, e-mail schránky! Čtěte Buštěhradto prý za město bez dráhy. Stačí se ještě ta černá skládka pod haldou. S ský zpravodaj! Přijďte na veřejná
jen dohodnout, kde by stanice měla tím se musí něco udělat! Poměrně zasedání zastupitelstva! S nejasnostbýt. Jedna z možností je nasnadě, levným řešením se jeví postupné za- mi a dotazy se osobně obraťte na
postavit dopravní uzel na místě fot- sypání odpadků přebytky moučného městský úřad! A hlavně dobře přebalového hřiště. Evropské paramet- prachu. V užším výběru dodavatelů mýšlejte, než se přidáte do nějaké
ry to má, kluci si čutnou někde na jsou samozřejmě i Cvrčovice. Pekár- kuloárové tiché pošty. Alespoň pak
plácku za humny a navíc to budou na by vyřešila problém s odpadem nebudete za blázna, až se překvapemít blízko na vlak i sousedé z Lidic. a my bychom měli tu naší skládku ní ukáže jako prachobyčejný blábol.
Určitě zbude místo i na chybějící konečně bílou! Pochopitelně dozná Třeba takový, kterým jsem Vám práubytování pro návštěvníky a užiteč- změn i slavná buštěhradská halda. vě ukradl čas.
né nádražní bifé. Taková ubikace se Kdysi marné snahy o její odtěžování
Jiří Blesk
hodí, páč se proslýchá, že z našeho budou prý konečně uspokojeny. Ne-

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Ž íťovy H rusice N a B abkách
motto: Když dokázal Cimrman dát
Pražanům moře, dokáže dát Žíťa
Buštěhraďanům Hrusice?
Sněhu si po Novém roce užíváme
ažaž, ale vánočním svátkům bílý
kůň zrovna nepřál. Jako vloni, kdy
se inscenoval živý obraz Betléma, se
Divadlo KiX rozhodlo i letos uspořádat happening s vánoční tématikou. Principál Žíťa (Jirka Žitník)

přišel s báječným nápadem, že si bílé
Vánoce uspořádáme sami, na plácku
u rybníka a v ladovském duchu českých tradic. Zpočátku to zase vypadalo skoro nemožně, ale nakonec se
dovezlo nějaké dřevo, natáhlo obří
promítací plátno, navařily se horké
nápoje, akce se ohlásila a narychlo
se rozvěsily plakátky a obvolali známí. Výzva byla, abychom si doma

připravili převleky na téma Ladovy
Hrusice, ve kterých se pak společně
vyfotografujeme. A tak přišel třeba
i obecní ponocný, usměvavý mäsiar,
celá parta zachumlaných pasáčků,
sedlák a selka, roztomilá zvířátka,
zamračený dřevorubec, dokonce i
bohatá paní baronka přišla a k tomu
všemu i oblíbený kocour v botách
jako hrom. Sešlo se nás toho 20.
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Restaurace Hotel Buštěhrad oznamuje, že znovu zahajuje provoz, a to
v pondělí 30. Ledna 2017 od 10 hodin. Jste srdečně zváni !
prosince večer Na Babkách možná
padesát, na svařené vínečko nebo
pohárek čaje se zastavovali i mnozí kolemjdoucí, pek se brambory v
popelu, zpívaly koledy (na kytaru
doprovázel Petr Štěpán) a bylo nám
u společného ohně moc dobře. Dětičky řádily za plátnem, kam se promítaly již klasické zimní obrázky od

Josefa Lady, takže se mohly jejich
stínové siluety ocitnout hned na
hrusické návsi nebo na zasněženém
kopci pod malebným kostelíčkem.
Prostě, vánoční chvilka s KiXem se
vydařila na jedničku! Šikovná fotografka Monika Žitníková všechno
ochotně a krásně zvěčnila, takže si
užijte tu milou atmosféru alespoň

prostřednictvím obrázků z akce na
našich webových stránkách: info@
divadlokix.cz
Mějte se v novém roce a těšíme se, že
příští Vánoce oslavíte s námi!

Po více než roce věznění měl mož- který byl z 80 % popálen při denost náš občan Petr Jašek pronést u monstraci. Proces je veden společně
soudu v Sudánu 9. ledna svou ob- proti dalším křesťanům. Již 2. ledna
hajobu. P. Jašek předal šek na léčbu byl zproštěn obžaloby a propuštěn
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
zraněného studenta Aliho Umara, DOpastor
Kuwa
Shamal.
Je to OBSAH;
první

pozitivní informace v této kauze.
Konečný verdikt po mnohanásobném protahování soudu se očekává
v blízké době.
JJ

Situace

v

Jiří Blesk

Sudánu

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

Výsledky
vánočního
v LÓŘE LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉturnaje
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH

FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
Vánoční turnaj karetní RÁMEČKY
hry LóraOKOLO
se „Maykl“
Ebrle (mazal
:-( ). JEDNODUCHÉ
Výsledky - SÍLA 0,8b
uskutečnil dne 26. 12. 2016 v re- po třetím kole:
stauraci U Bečvářů. Každoroční 1. místo: Martin Soukup
pohodová atmosféra přilákala nehrající kamarády, známé i rodinné 2. místo: Pavel Forejt
příslušníky. Ti si nenechali ujít ka- 3. místo: Jan Šáfr
retní hlášky a emoce spojené s výhrou nebo prohrou jednotlivých her. Poděkování patří všem, kteří mají
Kromě buštěhradských přijeli sou- rádi tuto hru a přišli si zahrát. Neodtěžit hráči z Lidic, Kladna a Králova radil je neúspěch z minula nebo více
Dvora. Vyvrcholením turnaje bylo trénovaní soupeři. Jak se mezi hráči
vyhlašování pořadí a korunování říká, jednou to vyjde, po druhé zas
prvního místa putovním trikem s ne! Poděkování také patří Michalu
logem Vánoční LÓRY a podpisem Teršovi, který ochotně zajistil vývýherce. Každý hráč si odnesl cenu herní triko pro mistra, ač se turnaje
nezúčastnil.
dle svého umístění.
Celkem hrálo 28 hráčů, tedy 7 druž- Na Vaši účast v příštím roce se těší
stev. Věk od 13 do 62 let. Nejméně Halina Mudrová, Milan Mudra a Iva
Vítěz Martin Soukup.
bodů „30“ nahrál Jan Šáfr (skvělé :-) Forejtová
Foto: I. Forejtová
). Nejvíce bodů „112“ nahrál Ládik

Re: C hcete

ušetřit za odvoz odpadu ? čtěte pozorně !

Obávám se, že originální návod pana
Kellera, jak ušetřit za odvoz odpadu
tím, že se k trvalému pobytu přihlásí pouze jeden člen rodiny, značně
pokulhává. Pokud jsou totiž ostatní
členové rodiny k trvalému pobytu

Asistenti

přihlášeni v jiné obci, musejí za od- vůbec, protože k nezaplacenému
pad platit zase tam (takže v součtu poplatku za odpad se připojují ještě
neušetří). A pokud přesto neplatí (ať náklady na exekutora).
již v Buštěhradě, nebo v kterékoliv
DJ
jiné obci), mají pravděpodobně již
na krku exekuci (takže neušetří už

preventisty kriminality

Již více než půl roku lze při procházce Buštěhradem potkat asistenty preventisty kriminality. Položil si někdo
otázku, zda jsou asistenti preventisty
kriminality v Buštěhradě užiteční?

číSLO 1., březen 2015
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–

jsou užiteční ?

Podívejte se na buštěhradské webové stránky nebo do Buštěhradského
zpravodaje, kde starostka na několika místech vysvětluje jejich poslání.
Preventisti mají např. kárat pejska-

ře, kteří pouští psy „navolno“, mají
umravňovat občany v podroušeném
stavu při návratu z hospody domů, a
to v době 7,30 – 16.00. Je doba 7.30
– 16.00 v pracovní dny dobou nej-
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většího výskytu občanů v podrouše- vyplývá? V Buštěhradě jsou nejrizi- době mimo pracovní dobu, např. v
ném stavu a pejskařů v Buštěhradě? kovější skupinou občanů maminky s pracovní dny od 18.00 odpoledne
Já tedy nevím jak kdo, ale já jich kočárky a důchodci, kteří jsou v pra- do 6.00 ráno, o víkendech a svátcích
nejvíc potkávám večer, kdy už mají covní době preventistů na procház- 24h. Aby ušetřil, najme si hlídače od
ce. Občané v produktivním věku Úřadu práce, kteří mohou pracovat
preventisti volno.
Dalším důležitým úkolem preven- jsou v práci nebo spí po noční a děti pouze v pracovní dny a v době 7.30
– 16.00. Jaká je užitečnost těchto
tistů je parkování, včetně parkování jsou ve škole nebo školce.
u pošty. Dokonce udělali akci, kdy Jedním ze základních úkolů preven- hlídačů? Žádná, ale firmu prakticchodili po Buštěhradě a za stěrače tistů je prevence kriminality, tedy ky nic nestojí, protože jsou placení
špatně parkujících automobilů dáva- vysvětlovat občanům, jak se chovat, úřadem práce a hlídačům se koupí
li lístečky s upozorněním na špatné aby se nestali obětí kriminálního pouze nezbytné vybavení – oblečeparkování. Jaký je výsledek akce? V činu. Mají pořádat besedy ve ško- ní, vysílačky, telefony, video kamemístech, kde se nejčastěji pohybuji, lách pro děti různých věkových ka- ry, atd. A tak si firma musí najmout
se počet špatně parkujících automo- tegorií. Mají pořádat besedy nejen jinou firmu, která ochranu objektů
bilů nezměnil a dokonce přibyly dva pro naše starší spoluobčany, ale také zabezpečí. Jak ředitel zdůvodní akautovraky, okolo kterých preventisti i pro občany v produktivním věku. cionářům a správní radě existenci
každý den chodí. Takové akci se li- Zatím jsem o žádné takové akci ne- zbytečných hlídačů? No přece tím,
dově říká „plácnutí do vody“ nebo slyšel, ale rád bych se takové besedy že by byl hloupý, kdyby hlídače nenajal, když jsou zadarmo!
zúčastnil.
„výkřik do tmy“.
DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;Město Buštěhrad problém bezpečze základních úkolů je půA co parkování u pošty? Já jsem žád- JEDalším
vyřešilo
tak, že sifont;
na dobu
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
né změny v parkování nepostřehl. sobit na občany v tzv. vyloučených nosti
mimo
dobu
preventistů
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLApracovní
0,8b
Možná je to tím, že obdobně jako lokalitách nebo na ubytovnách,
většina pracujících občanů, se na kde je vysoká kriminalita. Máme v najímá OP Stehelčeves a navíc si obpoštu dostanu až cestou z práce (po Buštěhradě nějakou vyloučenou lo- čané mohou zavolat Policii ČR.
16 hodině), tedy v době, kdy mají kalitu nebo ubytovnu s vysokou kri- Jaká je tedy užitečnost preventistů?
Domnívám se, že na tuto otázku si
preventisti volno a na poště je do- minalitou?
slova fronta až na ulici.
Užitečnost preventistů si můžeme každý občan dokáže odpovědět sám.
Ing. Ladislav Keller
Preventisti pracují pouze v pracov- ukázat pomocí příkladu. Představních dnech v době 7.30 – 16.00. Ví- te si ředitele firmy, který potřebuje
kendy a svátky mají volné. Co z toho hlídače na hlídání objektů firmy v
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Vás zve na přednášku spisovatelky
Hany Hindrákové

KEŇA V ROMÁNECH
Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam
stále vrací a Keňa se stala inspirací pro její knihy Děti
nikoho, Karibu Keňa, Dobrovolnice a Očarovaná. Během
DO TOHOTO
přednášky se přenesete do exotické
Keni PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
prostřednictvím krátkých videí, fotografií, autorčina
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
vyprávění a úryvků z jejích knih
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Ve čtvrtek – 9. 2. 2017 od 18.30 hodin
v Městské knihovně Buštěhrad, Revoluční 1

www.pracenaletisti.cz

PŘIDEJTE SE K TÝMU
LETIŠTĚ PRAHA!
PŘIJÍMÁME PRACOVNÍKY PRO:

• BEZPEČNOSTNÍ KONTROLU
• OSTRAHU LETIŠTĚ
NABÍZÍME:
• Atraktivní mzdu 24 000 – 30 000 Kč po zapracování
• Po zkušební době bonus 5 000 Kč
• Volitelné benefity v hodnotě 17 000 Kč ročně
• 5 týdnů dovolené
• Firemní stravování a parkování
• Jistotu stabilního zaměstnání
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Buštěhrad Sobě pořádá

MASOPUST
4. 3. 2017 od 15.00 hodin
Sraz na hřišti „U Seifertů“ v Kladenské ulici
hrají „Strýci z Buštěhrada“, zakončení akce bude v „Hotelu“

Dále jste zváni od 20.00 hodin k Bečvářům na

Lidovou taneční zábavu
s cimbálovou muzikou
je

u hra

slech
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K tanc

vstupné 99,-Kč
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Hrusice v Buštěhradě. Foto: J. Pergl
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