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Na fotografii zleva: Karel Strouhal, Eva Novotná, Jiří Kačírek, Andrea Dobešová, Bianka Vitnerová, Anežka Čermáková,
Jana Kohoutová, Viktorie Stříteská. Foto: P. Suchopár
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Pamětní deska na domě Buštěhrad v Lenzumo. Foto: J.Pergl

Královský ples v Pelíšku. Foto: Jana Kubešová
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S LOVO R E DA KC E
Je těžké vykonávat odpovědně práci redaktora obecního zpravodaje?
Pokud chcete k této práci přistupovat skutečně zodpovědně, tak bezesporu ano. Přispívat svými články,
korigovat znění článků kolegů, všímat si stylistických i gramatických
chyb a opravovat je, v rámci volného času vyhledávat aktivity spojené
s Buštěhradem a podávat o nich informace, přinášet zajímavé postřehy
a novinky do obsahu BZ a nakonec
se účastnit pravidelných schůzek

redakční rady, není tak prosté a jed- stupujeme k demokratickému hlasonoduché, jak by se na první pohled vání? Těší nás, že to tak u nás v RR
zdálo.
zatím funguje.
Je práce RR pro Buštěhradský zpravodaj odlišná proti jiným obecním
periodikům? Neznáme činnost
všech okolních RR, pokud je obce
vůbec mají, ale v nejbližším okolí se
jistě poněkud lišíme. Lišíme se různorodostí jejich členů a přístupem
k řešení kolizních situací, ke kterým
často dochází. Je něco špatného na
tom, když ve sporných bodech při-

Registrujeme připomínky k naší
práci a některé, které jsou relevantní, se snažíme v naší činnosti uplatňovat. Děkujeme čtenářům za jejich
vyjádření k BZ a děkujeme i těm,
kteří do něj přispívají svými články
a podněty.
RR

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

U snesení

ze zasedání
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- SÍLAveřejných
0,8b
rozpočtů v případě, že
schváleného
rozpočtu
oproti
návrhu ných
1/2017 ze dne 25. 1. 2017RÁMEČKY
přijalo tato
rozpočtu a schválený rozpočet na rok zastupitelstvo schválilo aktivní účast
usnesení:
města při podání žádosti o transfer
2017.
Schvaluje:
nebo jsou transfery poskytovány na
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu II. Zastupitelstvo města Buštěhra- základě právních předpisů. Tyto proJiřího Müllera a Milana Mudru, jako du stanovuje v souladu v § 102 odst. středky může starostka zapojit do vý2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
obcích (obecní zřízení), ve znění poz- dajů.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání dějších předpisů, kompetenci starost- 2. Na výdajové straně rozpočtu:
č. 13 / 2016.
ce města k provádění rozpočtových a) Navýšení závazného ukazatele do
Usnesením č. 4 Doplněný program opatření v následujícím rozsahu:
výše 100.000,- Kč v období mezi jedzasedání č. 1/2017.
notlivými zasedáními zastupitelstva.
1. Na příjmové straně rozpočtu:
Usnesením č. 7
a) Navýšení závazných ukazatelů v Tato pravomoc se nevztahuje na neinvestiční ani investiční transfery zříI. Zastupitelstvo města Buštěhradu rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). Tyto zeným příspěvkovým organizacím.
schvaluje rozpočet na rok 2017 jako prostředky nezapojuje starostka měs- Navýšení závazného ukazatele musí
rozpočet schodkový s celkovou výší ta do výdajů, ale jsou rozpočtovány do být financováno buď snížením jiného
příjmů 45 448 333,- Kč a celkovou financování.
závazného ukazatele na výdajové stravýší výdajů 48 764 900,- Kč. Rozdíl b) Navýšení závazných ukazatelů v ně rozpočtu nebo zapojením financove výši 3 316 567,- Kč je krytý úvě- rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a vání (položka 8115) nebo rozpočtovárem na navýšení kapacity ZŠ a rekon- třídy 3 (kapitálové příjmy). Tyto pro- ním náhrady výdaje. Financování lze
strukci zázemí MŠ, který zastupitel- středky nezapojuje starostka města do zapojit v maximální výši 100.000,- Kč
stvo schválilo na svém zasedání dne výdajů rozpočtu kromě účelově urče- v období mezi jednotlivými zasedání27. 1. 2016. Nedílnou součásti usne- ných darů a náhrad výdajů.
mi zastupitelstva.
sení je návrh rozpočtu na rok 2017 v
podobě, v jaké byl zveřejněn na úřed- c) Navýšení závazných ukazatelů v b) Přesuny v rámci jednoho paragraní desce a způsobem umožňujícím rámci třídy 4 (přijaté dotace) zejména fu (pododdílu) mezi třídou 5 (běžné
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výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) Usnesením č. 10 Podání žádosti o občanům, o výši 21 % DPH, s účinu akcí, které byly schváleny, ale u kte- dotaci pro účely ZŠ a MŠ Oty Pavla, ností od 1. 3. 2017.
rých je nutné pro uskutečnění plnění z programu IROP, výzva č. 47, Infra- Usnesením č. 17 Navýšení ročních
výdajů provést správné zatřídění v struktura základních škol SVL na pro- poplatků v knihovně za výpůjčku nájekt „Vybavení odborných učeben ZŠ sledovně: děti + důchodci 60,- Kč ročsouladu s rozpočtovou skladbou.
c) Navýšení závazného ukazatele o a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, a schva- ně, dospělí 120,- Kč ročně.
částku v případě potřeby i vyšší než luje finanční spoluúčast ve výši 10 %, Usnesením č. 18 Zrušení kontoko100.000,- Kč v případě havárií nebo rovněž schvaluje pověření starostky rentního úvěru u ČSOB a pověřuje
stavu nouze, kdy výdaj je nutný k za- podpisem smlouvy o dílo s firmou starostku k učinění kroků, potřebných
jištění ochrany zdraví nebo odvrácení zajišťující podání žádosti o dotaci (LK k tomuto úkonu.
možných škod, dále když včasné pro- Advisory, s.r.o.).
vedení úhrady je vázáno penalizací Usnesením č. 11 Vyvěšení záměru Usnesením č. 19 Navýšení kapacity
a dopady penalizací mohou výrazně na pronájem nebytových prostor v ZŠ a MŠ Oty Pavla na 550 dětí, a napřekročit případná rizika z neopráv- majetku města Buštěhradu, v 1. patře výšení kapacity školní jídelny na 630
něné úhrady, dále v případě úhrady Kulturního střediska, ul. Kladenská strávníků.
pokut, penále z rozhodnutí nadříze- 207, Buštěhrad.
Usnesením č. 20 Uzavření smlouvy
ných orgánů a další nutné výdaje k Usnesením č. 12 Podání žádosti o o dílo s p. Chytilem – vytvoření OZV
zajištění chodu města, kdy schválení dotaci z operačního programu za- města Buštěhrad o poplatku za zhodrozpočtového opatření je nezbytné DO
TOHOTO PROSTORU
OBSAH; nocení pozemku možností připojení
městnanost
při MASMONTOVAT
Přemyslovské
a má jen formální charakter, protože JEstřední
DŮLEŽITÝ
VOLNÝa PROSTOR
I DOLE;na stavbu vodovodu a kanalizace a
Čechy
finanční NAHOŘE
spoluúčast
výdaj musí
být realizován.
FONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy
normální text
bezpatkový
font;
související
práce
a pověřuje
starostku
města BuštěhraduLISTŮ
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5 %. font Binner,
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
podpisem
smlouvy.
III. Zastupitelstvo města RÁMEČKY
Buštěhra-OKOLO
Usnesením č. 13 Podání žádosti o dodu stanovuje kompetenci rozpočtáři taci na obnovu VO z dotačního titulu Usnesením č. 21 Vyhlášení konkurk provádění změn rozpisu rozpočtu EFEKT 2017 (Ministerstvo průmyslu zu na místo ředitele / ředitelky pří(přesuny mezi položkami v rámci té- a obchodu, program: Opatření ke sní- spěvkové organizace města Buštěhrad,
hož paragrafu, s výjimkou přesunu žení energetické náročnosti veřejného ZUŠ Buštěhrad, a pověřuje starostku
mezi běžnými a kapitálovými výdaji) osvětlení) a finanční spoluúčast měs- učinit k tomu příslušné kroky.
v zájmu správného zatřídění příjmů a ta Buštěhradu ve výši 50 %, schvaluje
výdajů města dle rozpočtové skladby. pověření starostky podpisem smlouvy Bere na vědomí:
IV. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo o dílo s firmou zajišťující žádost o do- Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 13/2016.
na informaci o každém rozpočtovém taci (Mgr. Štěpán Hellich).
opatření provedeném v kompetenci Usnesením č. 14 Přijetí účelo- Bod č. 5. Slib nového člena zastupistarostky na nejbližším zasedání za- vého daru pro ZŠ a MŠ Oty Pavla telstva města Buštěhradu – Jiřina Kostupitelstva konaném po schválení Buštěhrad od SRPŠ při ZŠ a MŠ Oty psová.
rozpočtového opatření starostkou.
Pavla Buštěhrad ve výši 90.000,- Kč.
Bod č. 6. Informace o rezignaci na
Usnesením č. 8 Volí jako předsed- Usnesením č. 15 Zařazení pana mandát zastupitelky města Buštěhrakyni finančního výboru při zastupi- Kindla do registru uchazečů o byt v du: Linda Libertinová.
telstvu města Buštěhradu paní Jiřinu DPS Buštěhrad.
Bod č. 22. Úkol Kontrolního výboruKopsovou.
Usnesením č. 16 Navýšení cen slu- zhotovení plánu práce pro rok 2017.
Usnesením č. 9 Odložení bodu č. 9
žeb, které poskytuje město Buštěhrad

J ak

je to se zámkem ?

V minulých dnech médii proběhlo několik reportáží o zámku, které (bohužel místy lehce bulvárním
způsobem) komentovaly záměr
Středočeského kraje prodat zámek, a informovaly o ukrajinském
investorovi, který se o něj zajímá.
Ráda bych buštěhraďáky ujistila,
že s Krajem máme natolik dobré
a korektní vztahy, že nás ke všem
jednáním zve, a dává nám najevo,
že by neučinil se zámkem nic proti
vůli města. Ukrajinský zájemce zde
skutečně byl (spolu se svým britským architektem), jeho záměrem
je v zámku vybudovat hotel (součás-

tí by byla i restaurace, a ve sklepích
vinárna). Zároveň proklamuje, že
zámek by opravil citlivě, ve shodě s
památkáři, a je ochoten respektovat
všechny podmínky, které si vymíníme, například to, že zámecký sál
by pro svoje akce mohlo používat i
město, a samozřejmě zámecký park
by byl i nadále přístupný veřejnosti. Pro investora je podstatná poloha zámku poblíž letiště a Prahy. Se
zástupci Kraje jsme se shodli, že po
investorovi bude nejprve požadovat
podrobnou studii úprav a využití k
zámku, aby bylo zcela jasné, jak chce
opravu pojmout, než by se vůbec za-

čalo jednat o nějaké kupní smlouvě.
Dále, smlouva by musela být poměrně striktní v tom, že investor
zámek do nějaké doby opraví, jinak
o něj přijde, a jasně do smlouvy zakotvit podmínky spolupráce s městem. Uvidíme tedy, jaký bude další
vývoj – zatím jsme teprve na samém
začátku procesu, a je i možné, že ze
záměru úplně sejde. Na zasedání 1.
3. 2017 budou zastupitelé rozhodovat o tom, jestli přeci jen Kraj nepožádají o vrácení zámku do majetku
města.
DJ
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O tázky

na novou zastupitelku

J iřinu K opsovou

Jiřina Kopsová je novou zastupitel- chodí do školy a školky. Dovolím
kou za nezávislé sdružení „Společ- si tedy tvrdit, že vím, kde zde tlačí
ně“. Je jí 39 let, v Buštěhradě žije od bota zejména rodiny s dětmi a jaké
roku 2009. V současnosti pracuje jsou jejich priority. A když nebudu
jako HR specialistka. Oblastí jejího vědět, tak se lidí prostě zeptám :)
profesního působení je ekonomika Dalším mým úkolem je v katastru
a logistika. Při rodičovské dovolené Buštěhradu zabránit výstavbě ekose významně podílela na chodu RC logicky zatěžujících objektů typu
Buštěhradský pelíšek, v roce 2013 bioplynová stanice. Naopak, budu
jako předsedkyně. Má zkušenost podporovat vznik sportovních ares vedením projektů a získáváním álů a vědecko-technických center.
grantů. Od roku 2010 se angažovala proti výstavbě bioplynové sta- Jaké jsou Tvé první dojmy z půsonice. Dlouhodobě se organizačně bení v zastupitelstvu?
podílí na většině dětských akcí Velmi kladné. Zastupitelstvo prapořádaných Rodinným centrem cuje efektivně, a přestože se ne vždy
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
(Ořešínský vandráček, Svatomar- DOvšichni
zastupitelé
shodnou,
naI DOLE;
veJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
tinský průvod a další) i na akcích řejných zasedáních
a
na
pracovních
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉje
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
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atmo- - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
JEDNODUCHÉ
členkou.
sféra.
Co vidíš jako svůj největší úkol v Kromě toho, že jsi čerstvá předJiřina Kopsová. Foto: M. Homola
zastupitelstvu?
sedkyně Finančního výboru, jsi
Reprezentovat názory a zájmy ob- také členkou Výboru pro životní na Buštěhradě žije spousta skvělých
čanů Buštěhradu. Myslím, že kaž- prostředí. Čím by ses chtěla v ob- lidí, kteří sbírají odpadky pokaždé,
dý ve volbách spíše preferuje člově- lasti životního prostředí zabývat? když jdou na procházku, ale pokud
ka, který je mu blízký svými názory, Jak již jsem zmínila, hlavně zabrá- se alespoň jednou za rok spojíme
nebo životním stylem, nebo etapou nit výstavbě ekologicky zatěžu- dohromady a ještě pomohou Techživota, ve které se nachází. Já jsem jících objektů, které Buštěhradu nické služby s odvozem odpadu,
si v Buštěhradu prožila rodičov- nepřinesou nic pozitivního. Dále bude ten efekt mnohem větší.
skou dovolenou, nyní dojíždím bych se chtěla podílet na organizaci
DJ a Jiřina Kopsová
za prací do Prahy, moje děti zde akcí typu Ukliďme Česko. Vím, že

B uštěhradští

zastupitelé , staňte se našimi dopisovateli !

Buštěhradský zpravodaj je časopis
městského zastupitelstva. Občané
Buštěhradu, ale ve velké většině
vůbec nic o svých zastupitelích
neví. Redakční rada proto vyzývá městské zastupitele k napsání
svých stanovisek k čemukoliv, co
se týká Buštěhradu. Ze svého pohledu mohou zdůvodnit, proč pro

Č esko i B uštěhrad

se bude uklízet

Tak jako každý rok tak i letos se nebudeme stačit divit, kam všude je
možné vyhodit cokoliv. V loňském
roce tuto neoficiální soutěž vyhrál
kutil, který si vybudoval skrz lesík u
hřbitova prkennou lávku, po které
vyvážel na kolečku stavební suť do
přírody a na pole.

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 3. BŘEZEN 2017

něco nehlasovali a naopak. Rozhodují přece o životních podmínkách
svých spoluobčanů. Pro voliče je
jistě užitečné, když se o postojích
volených kandidátů něco dozví v
průběhu jejich mandátu. Vyplývá
to z ankety, kterou jsme na konci
loňského roku uveřejnili. Zamýšlíme založit v našem časopisu pro

8.

tyto účely pravidelnou rubriku, ve
které budou příspěvky zveřejňovány. Nabízíme i pomoc při psaní
článků. Zastupitelům můžeme
pomoci ovlivnit veřejné mínění v
obci a dobré myšlenky prosadit a
nesmysly nerealizovat.
LZ

dubna

Každý, kdo se úklidové akce zúčast- si rukavice. Bude se vybírat smetí i
ní, dostane možná horký čaj nebo ze strání zarostlých roštím.
kávu. Když bude napečeno, dostane
Pytle na sběr a kontejnery s sebou
i zákusek.
brát nemusíte. Budou zajištěny orSraz dobrovolníků bude v sobotu ganizátory akce, členy Výboru pro
8. dubna v 8:30 na nádvoří Zámku životní prostředí a Kulturního výpřed knihovnou. Oblečte se, pro- boru.
sím do terénu a pracovně. Vezměte
LZ
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FAQ (Č asto

kladené dotazy )

Chtěla jsem se zeptat, kdy bude v
Buštěhradě bankomat?

toho docela rozladění. Snad už se ale vynaložené peníze, které se nám stobrzy rozhodne.
krát vrátí bohatou nabídkou společenského a kulturního dění. Obec,
Bankomat nám ČSOB slíbila již vlo- Dáváte peníze různým spolkům, aby která by nepodporovala spolky, tedy
ni. Poté se bohužel ukázalo, že to si jezdily na zájezdy, ale pro město aktivitu a elán lidí „zdola“, by byla
není tak jednoduché - kladenská nehnou prstem! Chtěl bych vidět, jak velmi krátkozraká. Ať už se spolky
pobočka sice bankomat slíbila, ale by někteří místo pití grogu v Norim- věnují dětem (RC Pelíšek – program
pražská centrála to neschválila (pro- berku vzali do ruky hrábě a šli něco pro rodiny s dětmi, přednášky, kursy
tože měla dojem, že by se jim to v dělat…
a další akce, Junák, Sdružení Střela
Buštěhradě nevyplatilo). Přesto se
– oddílová činnost, tábory), seniokladenská pobočka snaží vyhovět, Váš názor nesdílím. To, co pro měs- rům (Věčně mladí senioři – výlety,
jednání se však zpozdila z důvodů to spolky dělají, je přece naprostým ruční práce, výstavy apod.), či všem
výměny ředitele pobočky. Už jsme z základem společenského a kultur- bez rozlišení věku (Buštěhrad Sobě
ního života! Jsou to velmi efektivně
– Muzeum Oty Pavla, masopustní
průvod, Stezka historií Buštěhradu;
Buštěhradské fórum – Buštěhrad
na vodě, exkurze, přednášky), ať už
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; nabízejí možnost sportovat (fotbal,
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;tenis, Sokol, rybáři, hokejbal, …)
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; a nanebo
pořádají
kulturní akce
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
bízejí vyžití hudebního charakteru (Buštěhradský smíšený pěvecký
sbor), vždy je to ku prospěchu města
a jeho obyvatel, i lidí z širokého okolí. Jakékoliv výlety či exkurze jsou
určeny v první řadě veřejnosti, může
na ně jet každý, avšak není to těžiště činnosti spolků (i tak je příspěvek
města na tyto akce spíše symbolický,
většinu si platí sami účastníci). Spolky nabízejí daleko bohatší aktivity,
zacílené na mnohem širší spektrum
lidí. A že členové spolků nevezmou
do ruky hrábě? Všiml jste si například jarní úklidové akce „Ukliďme
Buštěhrad“, kde odpadky uklízeli po
celém městě a okolí zástupci téměř
všech spolků (včetně zastupitelů i
starostky)? Všiml jste si, že Věčně
mladí senioři občas dělají úklidové
či zkrášlovací brigády? Že rybáři se
starají o naše rybníky, fotbalisti o
hřiště, tenisti o kurty? Tito lidé sice
dostanou od města nějaké peníze na
činnost, nikdy to však jejich náklady nepokryje úplně (většinou také
dostanou méně peněz, než o kolik
žádají) – řada z nich si tedy shání
další finance jinde, vybírá je ve formě členských příspěvků, a jejich čas,
práci a nadšení jim nezaplatí nikdo.
A k tomu by měli ještě poslouchat
řeči, že dostávají moc, a že nic nedělají? Organizovat něco pro druhé je
činnost vskutku nevděčná…
(Poznámka: tento a podobné dotazy
výstižně ilustrují, jak vznikají fámy,
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a jak lidé dokáží sami sebe vytočit
různými domněnkami, které si sami
vytvářejí, jen proto, že nepozorně
čtou, nesledují veřejné dění, lidi a
vztahy ve městě pořádně neznají,
nečiní rozdíl mezi tím, zda něco organizuje či financuje město či jiný
subjekt, nezeptají se, neověřují si,
jak věci jsou, a především zřejmě
trpí jakousi podivnou záští ke všemu a ke všem, kdo se snaží, aby život ve městě byl poutavý a barevný,
k lidem, kteří se veřejně angažují a
jsou vidět).

nosti autobusových spojů, a především budeme moci jezdit do Prahy
na jeden lístek nebo na lítačku, případně s menším doplatkem.

přechodem (respektive, místem pro
přecházení) u Lidic. Chybějící pěší
propojení zástavby s tímto přechodem je dlouhodobě kritizováno občany. V minulém roce se nám po- Ve druhé polovině roku 2017 plá- dařilo odkoupit část pozemku, přes
nuje Krajská správa a údržba silnic který v současnosti vede vyšlapaná
provést zcela nový asfaltový povrch pěšina, končící v ulici Kaštanová.
Hřebečské ulice (respektive, celé V místech této pěšiny se majitel potéto silnice, která jde z Buštěhradu zemků v lokalitě Na Chmelnici zaaž do Dolan).
vázal vybudovat chodník, který se v
- ČEZ bude v letošním roce pro- současnosti již projektuje. Další úsek
vádět novou trafostanici v areálu chodníku těsně u přechodu a chodZŠ a uložení el. vedení do země v ník na Lidické straně bude vybudoRevoluční ulici v úseku od školy k ván ve spolupráci obcí Buštěhrad a
Aktuality:
rybníku. Vznikne nové, dostatečně Lidice (obec Lidice na něj v nedáv- Od 1. 7. 2017 bude Kladensko, a dimenzované přípojné místo u ryb- né době žádala o dotaci na SFDI).
tedy i Buštěhrad, konečně připojeno níka pro venkovní akce. Město poté Rovněž by mělo dojít k rekonstrukci
do systému integrace veřejné do- DOopraví
chodníky
v tomto
úseku
Re- místa pro přecházení včetně nového
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
osvětlení, zde je investorem Ředipravy Prahy a Středočeského krajeJE DŮLEŽITÝ
voluční aVOLNÝ
lépe vymezí
PROSTORparkování.
NAHOŘE I DOLE;
telství silnic a dálnic, a nelze určit,
(IDS), FONTY
a to na
základě
schválenéPOUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
zda jej provede ještě letos, nebo až v
V
letošním
roce
bude
konečně
ho harmonogramu. Doufáme,
žeOKOLO
to
RÁMEČKY
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
příštím roce.
vybudován
chodník,
který
bude
bude znamenat opět navýšení četDJ
spojovat lokalitu Na Chmelnici s

R evitalizace

sportovního areálu

Revitalizace sportovního areálu je
něco, o čem se zde léta mluví, ale
zatím se žádnému zastupitelstvu nepodařilo tuto akci opravdu realizovat. V minulých letech sice vznikly
postupně asi tři projekty, u nich však
aktivita města vždy skončila. Projekty navíc uvažovaly areál vždy pouze
jako fotbalový. Naše zastupitelstvo si
klade za cíl získat areál víceúčelový,
který bude nabízet možnost sportovního vyžití i v oblasti jiných sportů, než je fotbal. Ostatně, současné
dotační tituly jsou zaměřeny právě
na sportovní zařízení víceúčelová.
Schválením studie jsme se k tomuto
cíli dosti reálně přiblížili.

hokejbalové, použitelné i pro řadu
dalších sportů (florbal, basketbal),
a víceúčelové hřiště s umělým povrchem na basketbal, volejbal, nohejbal a další sporty (toto hřiště bude
rovněž použitelné jako tréninkové
hřiště pro fotbal). Dále bude skrze
areál veden okruh in-line dráhy, a
přibudou další prvky (parkurové
hřiště pro mládež, pétanque, lanovka, ping-pong, rozšíření dětského
hřiště). Přibude jeden tenisový kurt.

Stávající objekt fotbalových kabin je
zcela dožilý, bude nahrazen novostavbou, která počítá opět s občerstvením, společenskou místností,
uzavíratelnou verandou, novými
Po řadě debat s místními sportovci šatnami a hygienickým zázemím,
i se zastupiteli vzniklo několik vari- které bude určeno i pro veřejnost.
ant studie, ze kterých zastupitelstvo V patře se uvažuje byt pro správce
vybralo finální verzi. Tu odsouhlasi- a alespoň minimální ubytovací kalo na zasedání 21. 12. 2016, a na té pacity (např. pro hostující mužstvo).
bude projektant dále pokračovat v Rekonstruován bude i vstupní obpráci. Již letos tedy získáme projekt jekt (sklad techniky apod.).
pro územní a posléze pro stavební
povolení, a budeme moci začít žádat Všechny plochy splňují rozměry pro
hřiště na daný sport. Studie řeší diso dotace.
poziční možnosti areálu a plánuje
Nový areál by měl kromě fotbalové- jeho využití jako prostor pro volnoho hřiště (jehož rozměr bude zmen- časové aktivity obyvatel Buštěhradu
šen ze stávajícího rozměru na ev- i okolí. Nově navržená sportovní
ropskou ligu na rozměr odpovídající hřiště rozšiřují nabídku sportů trojkrajské lize) zahrnovat také hřiště násobně! Víceúčelovost areálu a co
číSLO 1., březen 2015
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nejvíce cílových skupin uživatelů je
také základní podmínkou pro získání dotace.
V budoucnu se uvažuje o jednotné správě hřiště (trvale zde bydlící
správce jakožto zaměstnanec města) - místní sportovní kluby by měly
areál k dispozici, stejně tak by však
mohl být využíván veřejností dle určeného rozvrhu. Správce by rovněž
zajistil, aby v areálu nedocházelo k
rušení nočního klidu a vandalismu,
což je současný problém, kterému
nahrává současný provozní režim.
Další studií bude řešeno parkování před areálem, přeřešení ne zcela
bezpečné křižovatky před vstupem
do areálu, a návaznost na chodníky v Hřebečské ulici. Snažili jsme
se odkoupit sousední pozemek zahradnictví, který byl kdysi součástí
areálu, ale město jej (v roce 2001)
neuváženě prodalo soukromníkovi.
Bohužel se nám jej získat nepodařilo.
Věříme, že pokud uspějeme s žádostí o dotaci, dočkáme se nového areálu do roku 2020.
DJ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Ve středu 25. 1. 2017 jsme v obřadní přejeme, aby prožily hezké, klidné a odměnou pro ně byla láska a úcta
síni Městského úřadu přivítali do ži- pohodové dětství uprostřed rodin- jejich děťátka.
vota nově narozené občánky. Dětem ného kruhu, a rodičům, aby největší
Jana Zemanová

Plesu

vévodilo flamenco i kolo osudu

Letošní čtrnáctý leden si nenechali nové pojetí programu mezi taneč- lý výkon s občerstvením. Své četné
ujít fanoušci společenských tanců, ními sériemi. Jeho úvod patřil váš- příznivce si našlo i kolo osudu, které
kteří zamířili na v pořadí již třetí nivému sólovému flamencu Jany odvážlivcům losem určovalo směsi
reprezentační ples Města Buštěhra- Drdácké, mimo jiné v šatech s vleč- nápojů rozličných barev a poměrů,
du v tentokrát netradičně vyzdobe- kou (bata de cola), po němž žezlo které pak výherci i výherkyně svěřoné sokolovně. Každý z příchozích převzaly Buštěhradské Šťabajzny se vali svým rozradostněným útrobám.
vstupoval do sálu, jehož celý strop svou strhující kostýmní taneční kre- Srdečné díky patří buštěhradskému
rozehrály široké bílé stuhy svázané ací, závěr před losováním tomboly Sokolu za skvěle připravený sál, Věčnad středem tanečního parketu do patřil obdivuhodné pole-dancerce ně mladým seniorům za pomoc při
hvězdice, která byla vkusně nasví- Zuzaně Raškové. Celý večer hudeb- výzdobě sálu, a všem dvaceti devíti
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; sponzorům. Byl to příjemně prožitý
cena divadelními světly, nechyběla DO
ně TOHOTO
provázelo
osvědčené
Largo, které
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;společenský večer.
příjemná výzdoba stolů i stěn. Dal- tanečním párům nabídlo širokou
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
ší novinkou bylo plátno rozvinuté paletu melodií od klasických tanců
Za-rok
viděnou se těší Váš kulturRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLAna
0,8b
nad tradičně bohatou tombolou, staré Evropy a latinské Ameriky až ní výbor.
na němž byly k vidění fotografie ze po rock a pop. Kompliment patří i
Martin Kosa
všech buštěhradských akcí minulé- dámě a pánům, kteří dole na sále i
ho roku. Svěží ohlas ovšem sklidilo v 1. patře Sokolovny podali skvětermíny buštěhradských akcí březen

Níže uvedený soupis je souhrnem
odpovědí všech oslovených spolků,
organizací, pořadatelů a aktivních
Buštěhraďanů.
BŘEZEN
1. 3. Divadelní Pentagram: Dem
na entou - Restaurant U Bečvářů
4. 3. Buštěhradský masopust –
sraz odpoledního průvodu
masek před Restaurantem U
Bečvářů. Tamtéž večerní zábava s cimbálovou muzikou
Buštěhradišťan, od 20.00 hodin.
7. 3. Setkání s Vladimírem Sáňkou, předsedou pražské
muslimské obce – Společenská místnost zámku

8. 3.
9. 3.

21. 3.
23. 3.

-

duben

2017 :

soupis

Buštěhrad, 2. patro
Buštěhradský filmový klub
- Spolková místnost zámku
Buštěhrad v přízemí
Vít Zavadil: Falklandy –
země paradoxů – přednáška,
Spolková místnost zámku
Buštěhrad, přízemí
Buštěhradský filmový klub
- Spolková místnost zámku
Buštěhrad v přízemí
ZUŠ Buštěhrad: Koncert a
výstava žáků - ZUŠ Buštěhrad

DUBEN
2. 4. Teď ne! - zájezd do Divadla
Kladno

5. 4. Buštěhradský filmový klub
- Spolková místnost zámku
Buštěhrad v přízemí
8. 4. Ukliďme si svůj Buštěhrad –
akce sběru odpadků ve městě
a jeho okolí
11. 4. Pavel Kosatík: Češi – beseda se spisovatelem, spolková
místnost zámku Buštěhrad,
přízemí
14. – 15. 4. Poklady Velkého pátku
– DPS Buštěhrad
25. 4. Buštěhradský filmový klub
- Spolková místnost zámku
Buštěhrad v přízemí
30. 4. Pálení čarodějnic – Na Babkách

S P O L K Y, R OZ P O Č TOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA
B aráčníci B uštěhrad, jejich historie a současnost
Dne 15. května 1927 byla založena Baráčnická obec Buštěhrad,
15. května tohoto roku tedy uplyne
90 let od jejího založení. Pojďte s
námi krátce zavzpomínat na její počátky a její význam pro naše město.

V Buštěhradě původně existovaly tři
spolky baráčníka. Jedna patřila pod
baráčnickou župu Praha, druhá byla
samostatná Obec baráčníků Buštěves a třetí byla Baráčnická obec
Buštěhrad, která dodnes patří pod

Područín – Kročehlavy. První a druhá obec zanikly v důsledku vymření
členů a ztrátou vedení.
Začátky baráčníka Buštěhrad vznikly v roce 1927 z důvodu velké chu-
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doby obyvatel Buštěhradu. Bylo po obnovené krojované oslavy konané Svépomocnou Obec baráčníka
první světové válce, kdy se mnoho při příležitosti konce druhé světo- Buštěhrad převzalo současné vedemužů z této války nevrátilo a zůstali vé války, při kterých bylo každému ní roku 1991, kdy měla 1.124 členů,
po nich vdovy a sirotci a nebyl ni- ctí se těchto slavností účastnit pod ale již v roce 2016 zůstalo pouze 311
kdo, kdo by se o ně postaral. Cílem baráčnickým praporem, který v té členů. Za 25 let tedy zemřelo, či vytéto organizace bylo pomoci jeden době byl chloubou baráčnické obce stoupilo 813 členů naší organizace.
druhému v nouzi a také zachovávat Buštěhrad. Byl vyšitý tetičkou Köni- Baráčnická obec Buštěhrad dál ponárodní zvyky a vlastenecké smýš- govou. Nyní byl předán pro zacho- kračuje, ale z důvodu stárnutí soulení při vzniku samostatné republi- vání Městskému úřadu v Buštěhra- časného vedení je 90 členů této obce
ky. Nebylo ale jednoduché vytvářet dě.
převedeno pod správu Baráčnické
dobročinnost bez finanční pomoci. V dalších letech přibyly obce Hře- obce Hřebeč, kde veškeré povinnosV této době přišla pomoc od baráč- beč, Velké Přílepy a další přidružené ti přejímá tetička Rudolfa Žehanová.
nické obce Područín - Kročehlavy, obce, ve kterých se často konaly ple- Přejeme všem členům Obce baráčkterá již byla založena po vzoru Ko- sy a slavnosti. Bohužel čas jde stále níka Buštěhrad, Lidice, Makotřasy a
lína, Prahy a Kladna. Dne 31. 1. 1932 kupředu, staří nadšenci již nejsou Kladna hodně zdraví, spokojenosti a
vzniklo konšelstvo baráčníků v re- mezi námi a mladí se s úsměvem osobní pohody.
stauraci Na Kahanci. Prvním rych- ptají, co je to baráčník? Proto i spoZa Baráčnickou obec Buštěhrad
tářem se stal František Týč a kro- lečných slavností a plesů postupně
nikářem Václav Michl. Po nástupu ubylo, jelikož současných členů je
rychtář Vlasák Václav
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
fašismu bylo vše zakázáno. Od roku DOmálo
a berní Viltová Růžena
a pořádat
podobnéNAHOŘE
akce jeI DOLE;
pro
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
1945 vedl kroniku soused František baráčníky dost nákladné.
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Pauza, FONTY
který vPOUŽÍVAT
kroniceSTEJNÉ
zaznamenal
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

ZŠ

a

MŠ O ty P avla

přijme od

1. 9. 2017

• kvalifikovaného učitele 1. stupně,
• kvalifikovaného učitele anglického jazyka pro 1. i 2. stupeň
• učitele německého jazyka
• dále hledáme speciálního pedagoga na poloviční úvazek
Životopisy posílejte na krecova@zsbustehrad.cz
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S etkání

s

B enjaminem K urasem

Organizace akce, dne 8. února,
byla v režii spolku Buštěhradské

první beseda se zajímavými lidmi,
kteří nám mohou odpovědět na
otázky, které nás zajímají. Pan Kuras zahájil svůj vstup v 18,00 hod.
před padesáti účastníky krátkým
výčtem hodnot evropské civilizace a promítl dva záběry z Lutonu
(30 % muslimské populace) a Nelsonu (40 % muslimské populace).
Poté následovaly otázky a odpovědi. Posluchači vyčerpali své dotazy
a po dvou hodinách beseda skončila. Ozvučení výborně připravil
Martin Mudra a vybavení sálu zajistil Martin Kosa. Všem patří poděkování a rovněž i paní starostce
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Daniele Javorčekové, která umožJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
nila důstojné setkání v prostorách
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
buštěhradského zámku.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

K eňa

fórum. Moderoval Jiří Janouškovec
st. V tomto roce se tak uskutečnila

Setkání s Benjaminem Kurasem. Foto: J. Pergl

Den po setkání s panem Kurasem zorganizovala setkání se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
naše knihovna. Spisovatelku krátce uvedla naše paní knihovnice
Čermáková. Dne 9. února v 18,30
hod. se ve společenské místnosti v
přízemí zámku sešlo na zajímavé
besedě 18 posluchačů. Paní Hindráková krátce promluvila o své
profesní dráze a představila svou
knižní tvorbu inspirovanou převážně vlastními zkušenostmi z pobytu
v Keni jako dobrovolnice neziskové
organizace. Svou přednášku prokládala videem, fotografiemi a četbou ze svých knížek. Závěr patřil
dotazům.
Co zajímavého jsme mohli slyšet?
Keňa má cca 50 % nezaměstnanost,
gramotnost asi 70 %. Velkým problémem je výskyt HIV. Například
5 km od Nairobi je slam s 1 milionem obyvatel, kde je 80 % výskyt
HIV. Přestože tam působí cca 300
neziskových organizací, za pět let
není vidět žádný posun k lepšímu.
Sama spisovatelka má názor, že si

Na účasti bylo zřejmé, že téma zaujalo, a tak se těšíme, že i další besedy budou pro buštěhradskou veřejnost stejně zajímavé.
JJ

Setkání s Hanou Hindrákovou. Foto: J. Janouškovec

musí Afričané zvykat na to, aby se
sami postavili na vlastní nohy. Věří
v jejich schopnosti. Velkým problémem jsou pouliční dětské gangy.
Děti fetují lepidlo v přepočtu na
naše peníze za cca 1,5 Kč na lahvičku. Výpary vdechují ústy, a aby
zahnaly hlad, stačí jim denně 4 lahvičky. Dalšími problémy jsou např.
falešné léky. Země je spolu s Thaj-

skem rájem pro poskytování sexuálních služeb, které využívají hojně
i ženy z Německa nebo Švýcarska.
Zajímavě paní Hindráková popisovala i přítomnost čarodějnictví. A
tak krásná příroda v Keni má i svou
odvrácenou stránku.
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Z právy

z

P elíšku

Královský ples v herně RC Pelíšek

všichni zúčastnění vybrat odměnu,
která pro ně byla pečlivě vybrána a
V pátek 10. 2. jsme pořádali úžasný připravena formou tomboly. Douples v naší herně. Účast byla hojná fáme, že se všichni bavili, stejně
a kromě všech princů, princezen, jako my pořadatelé. Všem, kteří se
rytířů, šlechticů, šlechtičen, králů a zapojili a pomohli s průběhem celé
královen se dostavili i trpaslíci. Pro akce, moc děkujeme. Všichni jste
všechny příchozí jsme měli připra- úžasní, díky.
veno spoustu zábavy, formou tance
a různých zábavných úkolů. Aby- Maškarní v sokolovně
chom nabrali sílu, museli jsme se
všichni malinko občerstvit, každý V neděli 22. 1., jsme byli přizváni
dostal perníkovou korunku, pro- na akci pořádané Buštěhradským
tože tanec i soutěžní klání bylo ná- Junákem a moc jsme se tam všichročné. Všichni soutěžící se napří- ni bavili. Myslím, že to byla velmi
klad účastnili královského souboje, pěkná akce a děti se dobře bavily, akci palec nahoru a doufáme, že i
kde si mohli vyzkoušet své doved- tancovaly a plnily spoustu úžas- příští rok budeme k akci přizváni.
úkolů.
Za splněné
úkoly
doTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
nosti na koni s mečem v ruce nebo DOných
Za Rodinné centrum
staly
penízky
a
z
připravené
tomboJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
se snažit pomoc při hledání ztraceBuštěhradský
pelíšek, z.s.
ly
si
odnesly
krásné
dárky
a
nebylo
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální
text
bezpatkový
font;
ných diamantů z královské truhlijich
málo.
Za
naše
centrum
dáváme
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
ce. Za svoji statečnost si také mohli
Hana Hejná

V ůně

knížek a obrázky

Každá knihovna má své kouzlo a
vůni. Chodím do buštěhradských
knihoven už přes padesát let a vím,
o čem mluvím. Nezapomenutelná
byla moje první knihovna - v prvním patře Hotelu Buštěhrad, kde
vládl postarší pan knihovník (jméno jsem zapomněla). Všechny knížky byly zabaleny do balicího papíru, kartotéční lístky se vypisovaly
perem nebo inkoustovou tužkou a
ztráta průkazky = malér + 2,-- Kčs
pokuty. Pak knihovna dostávala
další prostory a každá byla jiná.
Současná knihovna má taky svoje
kouzlo - už kousek cesty podloubím zámku je skvělý. V knihovně
za pultíkem trůní naše knihovnice

Z právy

Dáda Čermáková. Je vždycky připravená doporučit zajímavou knížku - podle gusta čtenáře, kterého
má „přečteného“ a ví, co se komu
líbí.
Stačí říct, že knížka je dobrá a okamžitě žhaví na počítači databázi
kladenské knihovny, hlásí, co tam
od toho autora mají a už vybrané
knížky láduje „do košíku“. To, že
knížky z Kladna přiveze, zavolá, že
jsou k dispozici a dokonce v případě nemoci nabídne i jejich dovoz
domů, považuju za naprostý nadstandard.
Pro další zkrášlení knihovny náš
spolek Věčně mladí senioři vyhlá-

sil soutěž pro všechny děti - Z POHÁDKY DO POHÁDKY, do které
můžou malí tvůrci přispět výkresy
s pohádkovou tématikou. Všechny
práce budou po vyhodnocení vítězů postupně vystaveny v prostorách
knihovny. Stačí pouze podepsaný
výtvor odevzdat v knihovně. Obracíme se na rodiče a prarodiče, děti
rády malují a kreslí, doneste jejich
dílo do knihovny! Určitě budou
rády, když uvidí vlastní práci veřejně vystavenou. Termín odevzdání
je 15. 3. 2017. O vyhlášení výsledků
soutěže budeme informovat. Těšíme se na všechny příspěvky!
Zdena Doušová, Věčně mladí
senioři

jíte si dovednosti jako je správný
bojový postoj, pohyb v postoji i
na zemi a základní techniky juda
s možnostmi řešení krizových situací. Dále pak prvky sebeobranných technik boje beze zbraní
a za použití běžně dostupných
předmětů. Vyzkoušíte si odváděcí
techniky a páky, které používají
profesionálové.
Nezapomeňte si přinést pohodlné
oblečení vhodné ke cvičení (ki-

mono, maskáče, tepláky a tričko
pokud možno bez kovových doplňků z důvodů prevence úrazu).
Cvičíme na boso na žíněnkách
tatami. Prosíme vás proto, dodržujte základní hygienické návyky.
Vezměte si sebou i přezůvky. Po
výuce je možné se osprchovat,
přibalte si mýdlo a ručník.
Výuku vede instruktor pro výcvik
speciálních složek Armády České
republiky a trenér Juda Stanislav

ze sokolovny

Novinka: Judo pro dospělé
V březnu bude otevřen kurz výuky základů juda, gymnastiky a
sebeobrany pro dospělé. Výukový
program (10 lekcí) je vhodný pro
ženy i muže starší 18 let, ale i pro
vitální seniory do 100 let.
Trénink bude zaměřen především
na průpravná cvičení se základy
gymnastiky. Účelem je získání
lepší pohyblivosti a pohotovosti.
Naučíte se bezpečně padat a osvočíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 3. BŘEZEN 2017
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Smékal
Trénink bude každou neděli od
19.00 do 20.30
Začínáme v neděli 5. března
První výuková hodina je zdarma,
abyste si mohli vyzkoušet, zda je
to pro vás vhodná pohybová aktivita.
V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese sokol.bustehrad@seznam.cz
Capoeira pro děti
Znáte capoeiru? Je to kombinace
tance s náznaky boje, akrobacie a
podmanivé rytmické hudby.
Opět otevíráme nové kurzy. Jsou DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Vaše děti živé a potřebují se vy- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dovádět?
Přijďte
se s nimi
podívat
RÁMEČKY
na některou lekci a nechte je si vy-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
zkoušet něco nového a neobvyklého. Děti nejen cvičí, ale učí se i hře
na rytmické nástroje. Kurzy vede
Mestre Baratino – Brazilec, žijící
v Praze, který u nás v sokolovně eiramandela.cz nebo facebook: dětem ukázat, že sport může být
zábava.
vede kurzy capoeiry už třetím ro- capoeira mandela
kem.
Pohybové hry pro děti od 5 do 8 let Po dohodě je možné zajistit doPravidelné tréninky jsou každé Každý čtvrtek cvičí naše lektorky provod dětí z družiny a školky
(umístěné v budově školy) do soúterý.
s dětmi v sokolovně od 15.30 do kolovny.
16.30.
15.00 – 16.00 pro děti 5 – 7 let
B. Jedličková
Hravou formou přibližují dětem 		
16.00 – 17.00 pro děti 8 – 12 let
Další informace na www.capo- atletiku a gymnastiku. Chceme

KiX

zve do divadla !

Kix. Foto: Jakub Kruliš

Ve středu 1. 3. nás čeká další ze
série představení v rámci experimentálního uskupení Divadelní
Pentagram. Kladenská divadelní formace Dem na entou se v
Buštěhradě představí zcela poprvé,
a to se svým autorským dvojkouskem Dem na Experiment. Těšíme
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se na Vás ve 20:05 v horním sále emocí. Překračováním těchto hrarestaurace U Bečvářů. Výše vstup- nic vznikají autorské hry, které jsou
ného je opět zcela na Vás. Váš KiX v některých částech až pobuřující,
avšak tento stav je zamýšlen.
Dem na entou

je jiná, neb stojí na reakci diváků,
kteří se aktivně či pasivně zapojují
v průběhu hry a to zcela anonymně.

Ve hře hrají Karolína Pangrácová,
Kristýna Moravcová, Adam ČerSpolek divadelní matice Dem na Divadelní hra Dem na Experiment
mák a Lukáš Stuchlý. Texty sepsal
se
skládá
z
dvou
her
(Dem
na
tulientou je mladá, impulzivní a enerAdam Čermák a režijně si každý
pán
a
Dem
na
košile).
Divák
je
spogií prýštící skupina umělců, kteří
utrhl svojí část chleba.
lu
s
hrou
na
hranici,
kterou
si
sám
balancují nad hranicí morálního
Adam Čermák
světa se světem nadvlády, moci a vybírá, ať už vědomě či netušíc svou
stranu pozorování. Každá repríza

Z

divadla

KiX

Naši milí příznivci divadla KiX. e-mail města Buštěhradu či naše ní novinek divadla KiX vyplněním
Někteří z Vás, ať již osobně či pro- webové i facebookové stránky.
formuláře na www.divadlokix.cz
střednictvím Buštěhradského zpra- Aby v budoucnu k obdobným ne- Vždy aktuální zprávy o akcích Divodaje, jste si posteskli, že se k Vám příjemnostem již nedošlo, rozhodli vadla KiX! Žádné blbosti, žádný
nedostala informace o předvánoč- DOjsme
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
se naše příznivce o námi po- spam, žádné reklamy, prostě jen to,
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
ní akci u rybníka pořádané našímJE DŮLEŽITÝ
řádaných akcích
včas informovat co vás baví!
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
spolkem. Upřímně nás to mrzí, věz- cíleným informačním
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍe-mailem.
JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
te, že jsme se informaci RÁMEČKY
snažili šířit
Těšíme se na Vás, Váš KiX
Chcete-li být informováni o naší
skrze různé dostupné prostředky, činnosti, můžete si objednat zasílánapř. městské vývěsky, informační

F E J E TO N Y

J sem

pes

tam dost místa a hezky to bude
vidět, aby to páníček náhodou nepřehlédnul. To by byla škoda! Když
jsem hotov, radostně zaštěkám. Páníček se jen otočí a jde dál. On si
toho nevšiml? No nic, tak ještě zahrabu zadníma nohama, abych na
sebe upozornil. Pořád nic. Páníček
dělá, jakoby tam ten poklad ani neležel. Vtom vyběhne z boční ulice
Je slunečné odpoledne a my vyrá- nějaká šílená ženská s kočárkem a
žíme na procházku, aby si páníček zamíří si to rovnou do mého díla.
mohl znovu nasbírat ty moje pokla- No výborně! Teď to má rozmáznudy. Já se snažím vybrat místo někde to po celých kolečkách. Nejenže si
uprostřed chodníku, aby si páníček ten můj poklad teď odveze domů
nezašpinil boty, když se k té mojí ona místo mého páníčka, ale ještě
vzácností bude sklánět. Výborně, nám začne nadávat, že co jsem to za
našel jsem to! Je to na rozcestí, je čuně. No moment! Jaký pak čuně?
Vždy jsem si myslel, jak mám vzácná hovínka. Usoudil jsem to podle
toho, že když jsme bydleli s páníčkem v Praze, pořád je po mně sbíral a nosil domů. Teď jsme se přestěhovali do Buštěhradu. Na naší
první procházce se stalo něco, co
mě přinutilo přehodnotit svůj postoj ohledně dělání hovínek na veřejnosti.

P řátelské

Páníček mě má s rodokmenem a
tam teda žádný čuně není! Páníček odchází se svěšenou hlavou a já
celou cestou domů přemýšlím, jak
bych mu mohl zvednout náladu. A
tehdy mě to napadne! Už nebudu
dělat hovínka někde na chodníku,
kde ti šílení obyvatele Buštěhradu
střeží za nejbližší zatáčkou, aby si
moji vzácnost mohli ukořistit pro
sebe domů. Ne! Odteď jsem se rozhodl, že všechen poklad budu už
jen doma na kobereček v předsíni.
Vždyť co je doma, to se počítá…
Čenda
(autor: L. Kolesárová)

očko

Věci se odvíjejí jedna od druhé.
Před sto čtyřiceti lety se prováděly
první pokusy s telegrafickým přenosem obrazu a nějakých třináct
let nato už bratři Ludvík a Gustík
Lumiérovi pustili světu kamerový
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záznam, kterak dělníci vycházejí
z jejich továrny. Dalo by se říci (s
Orwellem), že už tehdy nás Velký
bratr začal nenápadně sledovat. To
sice některým z nás není příjemné,
ale druzí zase volají po instalaci

různých monitorovacích systémů k
ochraně své bezpečnosti nebo majetku. Asi nemá cenu plkat o ohrožení soukromí, protože když jde o
bezpečí a klid, jsou mnozí doslova
ochotni jít s kůží na trh. Mně osob-
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ně všudypřítomné kamery a slídi- lím, že by se v tu chvíli nade mnou hned zrána. Nálada nenálada, zkusvé monitory vadí, ale Máňa říkala, ustrnul snad i ten nejpřísnější bo- te to. V každém se přeci najde trože to není směroplatný, takže jsem dový systém. Ale jinak, pamětníci ška amatérského herce. Vzpomeňte
se s tím vyrovnal po svém. Třeba vědí, že na R7 u letiště, kde neev- si na něco milého … třeba jak jste
takové úsekové měření rychlosti. ropsky přetrvává poněkud sebevra- tenkrát … ne, to sem nepatří …
Jistě znáte barrandovský kopec, co žedný přechod pro chodce, to na hlavně stále myslete na to, že u moje všetečnými kamerkami doslova nás dříve velmi nepříjemně blýska- nitorovacího pultu sedávají také jen
prošpikován. A tak jezdím v autě s lo. A to prosím, i když jste se šoura- lidé, lidé jako my. Přestože jsou to
vědomím, že se na mne stále někdo li jen čtyřicítkou. Bral jsem si proto lidé, kterým se záliba v pozorování
dívá. Zpočátku jsem dělal jakoby na cestu z města temné sluneční jiných stala zaměstnáním, mějme
nic. Snad jsem jen krátce mrknul brýle. Jenže, co si asi tak pomyslí na paměti, že tuto trpělivou profesi
do zrcátka, zda nejsem příliš roz- dozorující příslušník, když vyblej- dělají kvůli bezpečnosti nás všech.
vrkočený. Časem jsem si nacvičil sknutý Blesk vypadá jako sicilský A doufejte se mnou, že i po čtyřižoviální úsměšek, jakože vím … no mafián? Jářku, nebyla to zřejmě advacetihodinové směně dokážou
jasně, přeci nejsem slepý. Bohužel, dobrá volba. Někdy jsem si sklopil lidsky přimhouřit oko. Proto, když
i mne objektivy vícekrát zachyti- stínítka a projel měřeným úsekem něco pokazíte, překročíte rychlost,
ly s výrazem poněkud zděšeným. doslova bezhlavě. Myslím si, že i to profrčíte křižovatku na růžovou
je pro
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kdekoliv
před kamerami,
se
promptně nasadil výraz zaspavšího
JB
kováka, kterého na vrátnici hutí ne- přátelsky a co nejsympatičtěji. Jsou
trpělivě očekává zpěněný šéf. Mys- všude, takže je praktické s tím začít

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Rozsudek
Nepotěšila nás zpráva, že náš občan jiné věznice, než byl v období soud- cesty, jak verdikt zvrátit.
Petr Jašek byl odsouzen na 23 let do ního přelíčení. Snaha řady organivězení v Sudánu. Byl převezen do zací a diplomatů bude hledat další

JJ

Z práva ČČK
Dovolte mi objasnit některé body
ve Vaší odpovědi k článku: Zapůjčení místnosti pro sběrnou akci
„Broumov“.

nou zajišťuje termín sběru i odvoz,
zajišťuje si vylepení letáčků. Po dohodě celý týden ve svém volném
čase zajišťují akci členky ČČK. Bylo
Když se prováděla rekonstrukce nám zapůjčeno pár věcí. Děkuji
přízemí zámku, bylo plánováno a paní knihovnici za uvolnění části
řečeno, že jedna místnost zde bude ledničky.
určena pro všechny organizace, Druhá akce Vánoční je také práce
na schůzky, besedy a přednášky a města, které tuto akci finančně hratyto akce se v ní budou provádět. dí a zajišťuje provoz. Pomáháme
Upřesňuji, v termínu 11. – 16. 5. se nakupovat a připravovat balíčky u
koná sběr šatstva. Tato akce je prá- nás doma, a pak roznést 55 balíčků.
ce města, které po dohodě se sběr- Jako jiné spolky, i my si organizační

záležitosti obstaráváme sami. Jedná se o návštěvu a malé dárečky k
jejich jubileu (členů ČČK). Dotaci
pro naši organizaci si jistě občané
přečtou v BZ a zjistí, jak moc pro
nás zbylo. Jinak městu děkujeme.
Jak posoudit tyto akce? Děláme je
pro město my, a ne město pro nás.
Tuto záležitost pokládám za ukončenou a přeji redakční radě hodně
štěstí.
Děkuji Olga Procházková

Vernisáž
Ve čtvrtek 2.února byla vernisáží
zahájena výstava Barvy v kruhu v 1.
patře městského úřadu. K vidění je
zde 45 originálních mandal vytvořených z čajových přebalů metodou
„Tea Bag Folding“. Jejich autorkou
je Gábina Beranová z Kladna, kte-

rá si na vernisáž pozvala zajímavé
hosty. Zazpívalo vokální ženské trio
LeMaJa, na kytaru zahrál učitel z
místní ZUŠ Buštěhrad Petr Štěpán
, a své básně přečetl Jan Beran. Je to
autorčin manžel, který nás pobavil
předloni na jarmarku svými příbě-

hy na 50 slov. V letošním roce píše
každý den báseň na jméno, které je
v kalendáři. V den vernisáže jich
tedy měl 33.
Hostů se sešlo hodně, a to místních
i přespolních. Kromě různobarev-

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 3. BŘEZEN 2017										

strana 2
STRANA 16

ných mandal a kulturního programu měli k dispozici drobné občerstvení, mj. domácí kváskový chleba
od paní Beranové.

votnictví se věnuje již několik let Největší část její tvorby zaujímaskládání čajových přebalů nejen jí právě mandaly. Čajové přebaly
do mandal, tvoří mozaiky z roz- získává od známých, ale posílají
bitých nebo starých obkladů, peče je i další lidé z celé ČR. Když poTato usměvavá dáma je velmi či- kváskový chleba. Tyto činnosti vás šlete plnou krabici od bot, zaplatí
norodá. Kromě své práce ve zdra- ráda naučí ve svých kurzech. Ty poštovné. Od zaměstnanců našeho
pravidelně pořádají v Klubu Spirála městského úřadu dostala přebalů
v Kladně, ale ráda přijede i jinam, velikou krabici. Dokonce se na verkdyž se sejdou zájemci. Na místě si nisáži našla dobrovolnice - paní,
s ní dohodli spolupráci naši „Věč- která pomůže s tříděním těchto
ně mladí důchodci“. Mozaiky bude pestrobarevných balíčků. To podle
letos už potřetí skládat také na Kla- autorky zabere hodně času a hlavně
denských dvorcích. S oblibou říká, místa, ale je to potřeba. Potom stačí
že zpracovává odpad, který by jinak jen papír, kružítko, lepidlo, nůžky a
skončil v popelnici. Recyklací jsou trpělivost a může tvořit. I po tolika
také kabelky a peněženky s jejími „barvách v kruhu“ ji to stále baví a
mandalami, protože většina z nich je na co se koukat.
je ušitá ze starých džínových kal- O jejích aktivitách se můžete více
DOhot.
TOHOTO
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font
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font;
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Gábina B., ale spolupracuje se ši- Na mandaly z čajových přebalů se
kovnou švadlenou a brašnářkou. můžete na zámek přijít podívat ješSama vyrábí šperky s mandalami tě do 30.března 2017. Nepřehlédnenebo náušnice z čajových přebalů. te je – jejich krásné barvy rozsvítily
Ukázky těchto výtvorů byli také k celou chodbu v 1. patře.
vidění na vernisáži.
ZV
Vernisáž, G.Beranová. Foto: J. Pergl

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 3. BŘEZEN 2017

strana 2
STRANA 17

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 3. BŘEZEN 2017										

strana 2
STRANA 18

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Kronika a prapor Baráčnické obce Buštěhrad. Foto: J. Pergl
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KATASTRÁLNÍ MAPA A
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VJEZDY

KANALIZAČNÍ VPUSTI,
POKLOPY, ŠACHTY
ELEKT.SLOUPY

VODOVODNÍ A PLYNOVÉ
HRNÍČKY

LAMPY VEŘ. OSVĚTLENÍ

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO STAVU

STÁVAJÍCÍ STROMY

PARKOUR 12x12m

PÉTANQUE 2x4x15m

NOVÝ STAV

DATUM:

2016135P

11/2016

IN-LINE DRÁHA ŠÍŘE 3m

SCHVÁLIL:

Č. ZAKÁZKY:

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

1

ASFALTOVÝ POVRCH

TENISOVÉ KURTY

BEACH VOLEJBAL

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

PARKOUR

PÉTANQUE

ZÁZEMÍ

PÍSEK POD ATRAKCEMI

TRAVNATÉ PLOCHY A HŘIŠTĚ

NOVÉ STROMY

D

A

B

NOVÉ HRANY
ALTERNATIVNÍ HRANY HŘIŠTĚ C
STÁVAJÍCÍ STAV

DNS
1:500

Huťská 229, 27201 Kladno
IČ: 24767417, tel: 777120939

STUPEŇ:
MĚŘÍTKO:

7

1

POŘ. ČÍSLO:

ROZŠÍŘENÍ TENISOVÝCH KURTŮ NA 3, NOVÝ KURT 24x11m

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - OPLOCENÍ S MANTINELY min. 43x23m
- Povrch umělá tráva 15-20mm, umělé osvětlení
- Basketbal 28x15m
- Volejbal 18x9m
- Nohejbal 18x9m
- Tenis 23,77x10,97m
- Malá kopaná 40x20m

HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ A MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
- Umělý sportovní povrch např. EPDM granulát + polyuretan, umělé osvětlení
- Hokejbal (45x22m)
- Florbal (37x22m)
- Basketbal (28x15m)

NAVRŽENÁ SPORTOVIŠTĚ:
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
- 92x54m
- Kategorie II - KFS
- Povrch trávník s umělou závlahou, umělé osvětlení
ALTERNATIVNĚ 97x57m
- Zde však rozběhy nevhodně zasáhnou do in-line dráhy

365.33

5590

STÁVAJÍCÍ STAV

KONTROLOVAL:

Ing. Arch. Albrecht Ing. Arch. Albrecht Ing. Arch. Albrecht

OBEC: Buštěhrad

PŘEHLEDNÁ SITUACE VARIANTY C.1

2

FORMAT A3+ (609x297)

BUŠTĚHRAD, REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

KRAJ: Středočeský
INVESTOR: Město Buštěhrad
AKCE:
NÁZEV:
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Plán sportovního areálu. Foto: Archiv města
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