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Chystáte se

letos na rekonstrukci bytu,
domu nebo stavbu plotu?
Ar.deco&rekonstrukce je spolehlivý
rodinný dodavatel stavebních prací.

Rádi Vám sestavíme na základě
poptávky cenový rozpočet.
www.rekonstrukce-ardeco.cz
POŠLETE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU NA :
Ar. deco&rekonstrukce
nebo volejte na 608 134 133.
č í S Lja.cizmar@gmail.com
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S LOVO R E DA KC E

I nspirace

anketou

Redakční rada je skupinou osob z
různých oborů, s různými koníčky,
i různých věkových kategorií. Přesto
máme i společné zájmy a jedním z
nich je tvorba Buštěhradského zpravodaje. Je pochopitelné, že ho chceme dělat co nejlépe. A protože je to
časopis pro vás, naše čtenáře, s kým
jiným bychom se měli poradit o tom,
jak udělat BZ zajímavý, než právě s
vámi?

totiž počet obyvatel, kteří tu žijí bez
přihlášení, a taktéž nevíme, jestli některé osoby třeba neodpovídaly vícekrát. Tyto proměnné tudíž nebereme
v potaz. Berte proto výsledek 2 % jen
jako přibližný.

S koncem února jsme naši anketu
uzavřeli. Odpovědi zúčastněných
čtenářů jsou pro redakční radu inspirující. V mnoha reakcích jsme
našli náměty pro nové články i pro
A tak vznikla anketa. Čtyři jednodu- další změny. A tak se budeme snažit,
ché otázky bez nutnosti odpovědět abychom v příštích číslech postupně
na všechny a bez nutnosti podpisu. mohli nabídnout to, co podle odpoDOvědí
TOHOTO
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MONTOVAT
OBSAH;
Jak to dopadlo? Posuďte sami.
na anketní
otázky
zúčastněným
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na dospělé. Na grafu ale vidíte, že
účast byla i tak téměř zanedbatelná.
Necelá 2 % dospělých občanů našeho města se zapojila, aby pomohla
časopis svými podněty a postřehy
vylepšit. Toto výsledné číslo samozřejmě není úplně přesné. Neznáme

A komu z vás nevyhovovala možPočty dotazníků. Foto: Archiv
nost vyjádření v anonymní anketě,
přijďte na některé z příštích zase- ukončení zasedání MěZ. Doufáme,
dání Městského zastupitelstva, kde že využijete naši nabídku a těšíme se
vždy některé členy Redakční rady na setkání s vámi.
najdete. Můžeme tam o záležitostech
RR
zpravodaje diskutovat, případně i po

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

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání č.
2/2017 ze dne 1. 3. 2017 přijalo tato
usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č.1 – ověřovatele zápisu
Jana Mrkvičku a Magdu Kindlovou a
jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č.
1/2017 ze dne 25. 1. 2017

města

B uštěhradu č . 2/2017

Usnesením č. 4 – upravený program
zasedání městského zastupitelstva č.
2/2017.
Usnesením č. 6a) – změnu účelu, na
který byla použita část dotace poskytnutá spolku Junák za rok 2016, ve výši
31.753,- Kč.
Usnesením č. 6b) – rozdělení finančních prostředků coby dotace pro spolky dle přiložené tabulky, která je součástí tohoto zápisu.

Usnesením č. 6c) – dotaci pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Buštěhrad
ve výši 110.000,- Kč
- dotaci pro Junák-Česká skaut Stráž
Lidic ve výši 110.000,- Kč
- dotaci pro Buštěhrad sobě ve výši
85.000,- Kč
-xxdotaci pro Divadlo KIX ve výši
55.000,- Kč
- dotaci pro Rodinné centrum
Buštěhradský pelíšek ve výši
75.000,- Kč
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Usnesením č. 7a) – návrh na změnu
do Územního plánu města Buštěhradu, který se týká pozemků parc.č.
1812/34 a 1812/37, k.ú. Buštěhrad, na
změnu funkčního využití z „pole“ na
využití „smíšené (obytné) území“.

ze znaku Města Buštěhradu spolkem 207, Kladenská ul., Smíšenému pěveckému sboru města Buštěhradu na
Buštěhradské fórum
Usnesením č. 10 a) – změnu statutu dobu neurčitou

obecního bytu v č.p. 660, Hřebečská Usnesením č. 14 – podání žádosti o
bezúplatné navrácení buštěhradského
ul., z bytu školního na byt služební.
Usnesením č. 10b) – přidělení služeb- zámku a zámeckého parku z majetku
Usnesením č. 7b) – návrh na změnu ního bytu na adrese Buštěhrad, Hře- Středočeského kraje do majetku města Buštěhradu
do Územního plánu města Buštěhra- bečská č.p. 660 p.
du, který se týká pozemků parc.č.
Usnesením č. 15 Plán práce Kontrol1812/5 a 1812/38, k.ú. Buštěhrad, na Usnesením č. 11 – nákup komu- ního výboru na rok 2017
změnu funkčního využití z „pole“ na nálního sekacího stroje typ W 3676
Bulldog od firmy WISCONSIN EN- Usnesením č. 16 – dva nové členy
využití „smíšené (obytné) území“
GINEERING CZ, Prostějov, za cenu Kulturního výboru.
Usnesením č. 7c) – návrh na změnu 223.390,- Kč bez DPH
Usnesením č. 18 – Plán práce Finančdo Územního plánu města Buštěhradu, který se týká pozemků parc.č. Usnesením č. 12 – podání žádosti o ního výboru na rok 2017
dotaci
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parky 2016
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; Usnesením č. 20 – přijetí jednorázo218 a 205, k.ú. Buštěhrad, na změnu DO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
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rybníka a Náměstí.
užití „smíšené (obytné) území“.
dále schvaluje uzavření Smlouvy vč.
přílohy pro DPS Buštěhrad
Usnesením
č.
13
a)
–
pronájem
neUsnesením č. 8 - koupi pozemku
parc.č. 1728/16, k.ú. Buštěhrad, o vý- bytových prostor v 1. patře domu č.p. Bere na vědomí
měře 455 m2, od vlastníků za celko- 207, Kladenská ul., Rodinnému cent- 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č.
vou cenu 22.750,- Kč, a pověřuje sta- ru Buštěhradský pelíšek na dobu ne- 1/2017 ze dne 25. 1. 2017
určitou.
rostku podpisem smlouvy
2. Informaci o ukončení záměru na
vybudování mobilní betonárny
Usnesením č. 9 – používání parafrá- Usnesením č. 13b) – pronájem nebytových prostor v 1. patře domu č.p.

V eselé

historky

„z

natáčení “

Protože přátelé občas vyžadují různé „veselé historky“ ze starostování,
a toto číslo BZ je tak trochu aprílové,
pokusím se o některé se podělit. Ne
že by to tedy byly historky, jako od
Menšíka nebo Bohdalky, tak veselo
na úřadě zase není. Spíš jen takové
momentky, často pro milovníky černého humoru.

- Přemlouvání investora, který chtěl
změnu územního plánu, aby si postavil na poli u vodojemu logistické
centrum o rozloze cca 116 000 m2
(t. j. obří haly s překládkou zboží,
které by zvýšily dopravu o desítky
až stovky kamionů denně): „Podívejte, my vám tím přece pomůžeme
vyřešit VÁŠ problém s dopravou.
Když to postavíme, tak tady u té silCo zaznělo od občanů:
nice I/61 vás už ta doprava nebude
- Asi dva dny po mém nástupu do zatěžovat, my tam vysázíme zeleň,
funkce, při telefonátu do psího útul- uděláme parčík, potůček, nebude
ku s žádostí o odchyt volně pobíha- se vám už do města prášit z pole…
jícího psa: „Kdože volá? Nová sta- Cože, vy nechcete? Vy odmítáte řešit
rostka? My máme novou starostku? problém svých občanů?“
Hurááá!“
- Telefonát: „Seberte si tu chcíplou
- Telefonát: „Paní starostko, tak kou- krysu před ZUŠkou!“
píte si od nás ten pozemek? No ten - „Dobrý den, tady společnost Dobu zastávky? Určitě se vám hodí…“ - rá nálada. Využijete naší nabídky
“Jaký pozemek?“ - “No, ten u zastáv- špičkových vín?“
ky, tam dole, jak je ten svah…jo já
nevolám do Chýně?“
- Telefonát pracovnice jedné společnosti: „Proč rušíte prezentaci města

ve Zlatých stránkách? Vy nechcete,
aby se o vás vědělo? Stojí to jen osm
tisíc ročně, to vás snad zabije, nebo
co?!“
- Telefonát: „Dobrý den, mluvím s
paní Javořickou?“ – „Ne.“ – „ Paní
Javořická, chcete do své obce letos
pořizovat nová vánoční světýlka? –
„Nechceme, a nejsem paní Javořická“. – „Ale to je škoda, paní Javoříková, nabízíme slevu…“
- „Vy ste ta starostka? Tak mi řekněte, proč nám nahoře v bytovce neteče voda!“ Ptá se pán v montérkách,
který zvoní u mě doma v neděli, v
době oběda.
- „Jak to, že nemám protaženou
cestu k baráku?“ Telefonát v neděli
ráno v době sněžení, v jeden z mála
dnů, kdy se mohu pořádně vyspat. I
volám TS, přičemž mi Fanda vysvětluje, že nejprve protahují hlavní ulice, a pak teprve vedlejší, a to trvá až
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do odpoledne. Za dvě hodiny opět
telefonát: „Jak to, že to ještě pořád
není!?“

každého mrtvého ptáka u silnice…

Druhý díl článku, který by mohl
zahrnovat hororové příhody, mož- Stížnost občana k nově opravené ná otiskneme v době Halloweenu.
uličce v Podhradí: „Je to moc do Anebo raději ne. Příběhů z černé
- Po výzvě Státní veterinární sprá- kopce!“
kroniky, které se Buštěhradu také
vy, abychom hlásili nálezy mrtvých
nevyhýbají, máme dost z oficiálních
ptáků kvůli ptačí chřipce, píše jedna - Při cestě večer kolem restaurace U médií. Leda před tím využít nabídky
paní, že viděla mrtvého ptáka u sjez- Junků: „Víte, že jsou úchylové, kteří společnosti Dobrá nálada…:)
du na dálnici. Tuto informaci předá- mají rádi, když ženský klapou podváme Státní veterinární správě, kte- patkama?...Vy vypadáte nějak inteliDJ
rá nám odpovídá, že nemůže sbírat gentně, vy máte určitě vysokou školu! Dáte si se mnou panáka?“

O rientační

průvodce buštěhradskou kulturou

2017

Rok 2017 je v plném proudu. Je ské muslimské obce. Na začátek matem Lidice – zrození symbolu,
za námi leden, kdy jsme se mohli dubna pak kulturní výbor přichys- kterou připravila městská knihovpobavit na Reprezentačním plesu tal společnou výpravu do Kladen- na. Velký zájem je už nyní o automěsta Buštěhradu nebo na skauty ského divadla na činohru s názvem: busový výlet do Českého Krumlopořádaném Dětském karnevalu v „Teď ne!“. Ve spolupráci s výborem va, připravený kulturním výborem
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běhla repríza předvánoční hry Di- tos organizována okrašlovací Iakce
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výstava krásných mandal z čajo- u nás ještě přivítáme spisovatele v krumlovském zámeckém parku,
vých sáčků Gabriely Beranové, kte- Pavla Kosatíka na besedě, kterou prohlídka grafitových dolů a dalrou si stále můžete prohlédnout na připravila městská knihovna. I v ších zajímavosti.
zámku. Velký zámecký sál zaplnila dubnu budou dvě představení filvzrušující debata na žhavá téma- mového klubu. Ani letos nebude V rámci letošních oslav 520. výrota s Benjaminem Kurasem, kterou chybět oblíbená soutěž Poklady čí našeho města, uspořádá spolek
zorganizoval spolek Buštěhradské Velkého pátku, klání výrobců kras- Buštěhrad sobě Den otevřených
fórum. V sokolovně odstartova- lic a velikonočních výzdob, kterou dveří v Muzeu Oty Pavla a souly kurzy jógy a divoký pomádový spoluorganizuje DPS Buštěhrad. běžně proběhne i slavnostní znovečer si užili všichni, kteří sehnali Spolek Divadlo KiX bude obhajo- vuotevření opravené a rozšířené
lístky na Retro ples školy. Filmový vat své loňské vítězství na Festiva- Stezky historií Buštěhradu. Ve stejklub se „na zimu“ přesunul do zám- lu amatérského divadla v Kladně. ném rámci by měla být na bývalé
ku. O daleké Keni vyprávěla Hana A poslední dubnovou neděli se Na radnici v Palackého ulici odhalena
Hindráková v městské knihovně.
Babkách rozhoří velká hranice, po- pamětní deska Václavu Černému,
stavená siláky z Junáka Buštěhrad, jedné z nejvýznamnějších osobPrvního března, kdy Divadlo KIX aby mohlo začít tolik oblíbené Pá- ností uhelné historie na Kladensku.
účinkovalo v rámci Pentagramu na lení čarodějnic. V následujících K tomu by měla zahrát dechová kaKladně, vystoupilo na sále U Beč- aprílových dnech by chtěla režisér- pela a uvést tak odpolední posezení
vářů kladenské divadlo Dem na ka Alice Masters-Doušová točit v u muziky, které bude pro milovníentou – také člen volného umělec- Buštěhradě rozhovory a záběry pro ky dechovky nachystáno v zámecké
kého sdružení Pentagram. Předjar- svůj dokumentární film o rodném zahradě. V pivovarských sklepech
ní březen samozřejmě bývá ve zna- městě a lidech v něm.
proběhne vernisáž výtvarných pramení Buštěhradského masopustu.
cí studentů AVU z atelieru Nová
Dlouhý průvod masek doprovázela Květnová nabídka buštěhradské média 1, které doprovodí hudební
muzika Strýců z Buštěhrada až k kultury pak začne filmovým klu- vystoupení multiinstrumentalisty
cíli, který byl letos opět u Hotelu bem. Následovat bude Letnicový Tomáše Reidnla a experiemtnální
Buštěhrad. Večer se tradičně zpí- jarmark mezi rybníky, organizo- filmy Jana Kulky. Připravuje se také
valo a tančilo na sále U Bečvářů s vaný členy Buštěhradského fóra s výstava dětských prací na téma Můj
jedinečnou cimbálovkou Buštěhra- podporou kulturního výboru MZ. Buštěhrad. Je pravděpodobné, že
dišťan Oty Pavlici. Filmový klub Ke konci měsíce bude opět pro- se k tomuto dni oslav připojí ještě
opět promítal filmy pro náročné mítání Buštěhradského filmového další spolky či organizace. Jednou
diváky. Městská knihovna také klubu a přednáška Jana Mrkvičky z takových akcí by mohl být třeba
uspořádala U Bečvářů přednášku v zámeckém sále na zámku spojená Dětský rybářský den Rybářského
Víta Zavadila o Falklandech – zemi s dokumentárním filmem festiva- spolku Buštěhrad. V červnu ještě
paradoxů. Jako další akce na zám- lu „Jeden svět“. V červnu Filmový bude populární akce pro milovníku se konala beseda s Vladimírem klub tematicky uvede besedu s his- ky mokrého zápolení Buštěhrad
Sáňkou – bývalým předsedou praž- torikem Vojtěchem Kynclem s té- na vodě, pořádaná již pravidelně
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spolkem Buštěhradské fórum. Ke
konci června pak aktivistky RC
Pelíšek chystají nejen pro děti oblíbenou hru Hledání svatojánského
pokladu. Rodinné centrum je také
hlavním organizátorem Velkého
dětského dne v zámecké zahradě,
který bude připraven ve spolupráci
s kulturním výborem MZ.

výstavu na téma Buštěhrad tvoří. konec roku. Oblíbené Rozsvěcení
Ani v září nepřestane fungovat fil- vánočního stromu samozřejmě nemový klub a bude připravena další bude chybět hned z kraje prosince.
zajímavá přednáška nebo beseda Uvažuje se o prodloužení této akce
v režii městské knihovny. Divadlo na nádvoří zámku, kde by mohl
KiX a přátelé – to je podtitul dal- proběhnout i malý vánoční trh.
šího Divadelního parkování, což Bude se zase besedovat v knihovně
bude víkendová přehlídka divadel- a promítat se budou i klubové filmy.
ních souborů v zámeckém parku. Jedná se i o soutěži ve zpěvu harcV září se zřejmě v ulicích města kých kanárů. Zastupitelstvo města
V červenci už je dost teplo na letní objeví auta-veterány z přespolní a městský úřad opět pozvou aktivní
kino. Letošní novinkou v prázdni- akce s názvem Lidický okruh. V občany na neformální setkání na
nových měsících by mělo být pra- autech se také pojede známá soutěž zámku s poděkováním za ochotu a
videlné promítání jednou týdně. V Buštěhradská jednodenní, kterou práci pro obec.
červenci bychom měli shlédnout připravuje spolek Buštěhradské fótři filmy vybrané kulturním vý- rum. Kulturní výbor pak nabídne Pokud jste dočetli až sem, asi se
borem a jeden bude připraven od zájemcům místa v autobusovém ptáte, proč u akcí nejsou uvedeBuštěhradského filmového klubu. zájezdu na litoměřickou Zahradu ny přesnější údaje? Smyslem této
Stejně tak tomu bude i v srpnu. Čech.
povšechné informace má být jen
Zvažuje se také propojení filmové- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; předběžné upozornění na chystané
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;aktivity v našem městě, které má v
ho představení s vhodným hudeb- JEVDŮLEŽITÝ
říjnu Buštěhradský
filmový
klub
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
normální
text bezpatkový
font;
ním vystoupením. Neorganizova- připravuje opět dvě promítání. Binner,
I plánu
kulturní
výbor zastupitelstva
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
né pikniky v trávě mohou být jako knihovna uskuteční zase jednu z města Buštěhradu a místní spolky.
vloni příjemně strávenými chvílemi oblíbených besed se spisovateli. Konkrétnější anonce na jednotlise sousedy. Zkuste tak třeba vyplnit Na polovinu měsíce bude kulturní vé akce si budete muset vyhledat
dlouhý letní podvečer v zámeckém výbor připravovat Svatohavelský ve zpravodaji, ve vývěskách, na
parku před promítáním kina.
jarmark, dříve zvaný Podzimní jar- plakátech a na webu města nebo
mark mezi rybníky. Na říjen byla jednotlivých spolků a organizací.
V září se připravuje celá řada akcí, letos přesunuta také hudební pře- Snadno můžete být o aktualitách a
které se zařadí nejen do rámce oslav hlídka Bush Blues Day III, pořáda- podrobnostech informačními zprá520. výročí povýšení Buštěhradu ná na sále v Restaurantu U Bečvářů. vami na vaše e-mail adresy, které si
na město, ale i do festivalu PřeDi- Na říjen i listopad naše knihovnice lze zdarma objednat na stránkách
vO (Přemyslovská divadelní orba). vybírá nějaké zajímavé osobnosti, Buštěhradu. Důvodem k tomu je
Hned po prázdninách bude Bush- se kterými bychom mohli pobese- prozatímní nedostatek přesnějších
fest – již tradiční přehlídka míst- dovat v městské knihovně. Dosud v dat nebo určitá variabilita plánoních hudebních těles na pódiu v jednání je možnost křtu knihy dět- vaných termínů. Určitě se bude dít
zámeckém parku. V galerii Sýpka ské poezie. RC Pelíšek má v plánu ještě spousta dalších akcí a aktivit
by měla být otevřena výstava his- již tradiční Svatomartinský průvod pořádaných různými spolky nebo
torických předmětů, kterou při- pro rodiče s dětmi. Zahálet nebu- příspěvkovými organizacemi měspraví spolek Věčně mladí senioři. de samozřejmě ani Filmový klub ta. Pokud se budete chtít čehokoliv
Výstava má přímou souvislost s Buštěhrad. A těšit se můžeme i na zúčastnit, jistě si své informace včas
chystaným promítáním dokumen- premiéru další inscenace Divadla najdete.
tu o Buštěhradě od Alice Masters. KIX.
Jiří Blesk
Členky spolku VMS ještě přichyspředseda
kulturního
výboru
MZ
tají Retro módní přehlídku a další A to už se budou blížit svátky a

Falklandy –

země paradoxů

Devátého března městská knihovna přivítala ornitologa a cestovatele Víta Zavadila, který nás na své
přednášce přesvědčil o tom, že skuteční objevitelé ještě nevymřeli. Kdo
z nás by podstoupil dlouhou cestu
přes půl Zeměkoule, aby se pak na
jihoamerických letištích dozvídal, že
vaše batožina již dorazila, ale: 1) najít si ji musíte sami; 2) v okruhu několika kilometrů; 3) a pokud možno
dříve, než Vám za dvě hodiny poletí

další spoj do dalšího cíle? Na ostrovech paradoxů podobná dobrodružství zdaleka nekončila. Sladkou
odměnou byl týden svobody mezi
faunou a flórou, kterou nikde jinde nenajdete. Víte, co je například
taková „těžkotonážní“ kachyně, jak
nesmlouvavě a čím se živí rybáci, nebo co všechno je zakázáno na
veřejných falklandských toaletách?
Pokud nechcete čekat až do příštího
setkání s panem Zavadilem, ptejte

se své knihovny, Vaše dotazy panu
přednášejícímu rádi předáme. Do
té doby nám dovolte pozvat Vás na
příští tři přednášky městské knihovny, které se uskuteční na městském
úřadě: 11. 4. Pavel Kosatík: Češi;
30. 5. Jan Mrkvička: Syrská lovestory; 7. 6. Vojtěch Kyncl: Lidice, zrození symbolu.
Na viděnou se těší Vaše městská
knihovna Buštěhrad.
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P říběh

muzejního exponátu

začíná v buštěhradském pivovaře
před první světovou válkou. Tehdy zde sloužil jako pivovarský kočí
pan Josef Havránek. Se svou manželkou Annou měli 6 dětí. Porod
sedmého dítěte – Aničky - rodička
ani dítě nepřežily. O šest sirotků se
musel s pomocí babičky postarat
otec. Určitě se měli co ohánět, aby
všechny děti uživili.

vázali kontakty s místní komunitou
Čechů, které do Maroka přivedl
Jan Antonín Baťa, když tam zřídil
jednu ze svých zahraničních poboček. Rodinná firma pro ni zajišťovala dopravu kůží z centrální a jižní Afriky. Když jim však za druhé
světové války postupující německá
armáda v Africe zabavila auta a
zbavila je tak možnosti podnikat,
syn Marie odešel a vstoupil jako
Ilustrační foto. Foto: Autor článku
Do života rodiny, už tak těžce dobrovolník do anglické armády.
zkoušené osudem, zasáhla 1. svě- Díky tomu se podílel na osvobotová válka, která připravila otce zování naší republiky pod vedením designu obuvi a léta jim vyprávím
rodiny o život. Některé z mladších generála Pattona. Byl dokonce vy- o tom, že za zakladatele obuvnickédětí nakonec skončily v sirotčin- brán, aby se v Praze v květnu 1945 ho designu je považován Francois
Pinet. A najednou držím botičky
DOzúčastnil
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
slavnostní
přehlídky
ví- od této slavné firmy v rukou! ÚžasJE DŮLEŽITÝ
PROSTOR
NAHOŘE
tězných VOLNÝ
armád.
Nakonec
jimI DOLE;
to
Velice,
děkujifont;
za nádherFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,né!
normální
textvelice
bezpatkový
ale nebylo umožněno a on využil
ný
přírůstek
do
sbírky“.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
situace a přijel džípem navštívit své
příbuzné do Buštěhradu, na co se Obě rodiny buštěhradských sester
dosud v rodině pietně uschováva- dožily ve Francii, kam se vrátily
jí drobné dárky, které jim přivezl. poté, když Maroko získalo samoOn zde ale nezůstal a vrátil se se statnost.
zahraniční armádou zpět, čímž ho
naštěstí nepotkal osud Čechů boju- Je to až neuvěřitelný příběh, a projících v západní armádě a tím unikl to i vy se doma dobře podívejte,
protože třeba naleznete něco, co
možnému pronásledování.
ani netušíte, že po svých předcích
Jakmile se rodiny Marie a Růženy vlastně máte.
v marocké Casablance dozvěděly,
Ve spolupráci s Pavlem Řánkem
že se bude vdávat dcera jejich nejsepsal J. Pergl
mladší sestry žijící v Buštěhradě,
poslaly jí ke svatbě pro tuto dobu
exkluzivní pár bot od Fracoise Pineta, zakladatele obuvnického dePan Havránek. Foto: Archiv p. Řánka signu v Paříži. Ačkoliv střevíce nevěstě přesně nesedly, přesto v nich
ci, který byl roku 1919 založen ve svatbu přetrpěla, ale nikdy je už
zdejším zámku. Růženku si vybrala nenosila. Zůstávaly ležet ve skříni.
za služebnou nějaká dáma a odvez- Když o několik desetiletí později
la si ji s sebou do Francie. Když se vnučka třídila pozůstalost po své
tam dívka usadila, zařídila pozvání matce, rozhodla se jich zbavit. Co
i pro svoji starší sestru Marii. Ta taky s botami, které nikomu nese tam provdala za Čecha a měla s jsou a dávno vyšly z módy. Skonním syna, kterého už však vychoval čily tedy v popelnici. Ale protože
její druhý manžel, také Čech. Obě nějak z tohoto svého činu nemohla
rodiny odešly společně z Francie spát, druhý den je zase vyndala a
do Maroka, aby zde v době krize rozhodla se boty vyfotografovat a
hledaly nové pracovní příležitos- snímky poslala do muzea ve Zlíně.
ti. Francouzský manžel Růženky Z odpovědi, která jí přišla, je zřejzde získal práci poměrně vysoké- mé, že se dnes jedná o významný
ho úředníka v Casablance, Mariin exponát uložený nyní ve zlínském
manžel tam začal spolu se synem muzeu: „Střevíčky jsou nádherpodnikat v autodopravě. Brzy na- né!!! Učím na univerzitě studenty Pan Havránek. Foto: Archiv p. Řánka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 19. 3. 2017 nás ve věku 90 let
navždy opustil pan Jiljí Teringer.
Děkujeme všem, kdo jste se spolu s námi zúčastnili smutečního
obřadu a setrvali s námi ve chvíli rozloučení. Dík patří i těm z
buštěhradského pěveckého sboru,
kdo při té příležitosti zazpívali.
Manželka Věra Teringerová
a syn Jiljí s rodinou

Stručně

o panu

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

Jiljím T eringerovi
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Pan Jiljí FONTY
Teringer
byl v roce 2001 du do důchodu působil v Symfo- nich už avizovali, že by rádi přispěli
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
jmenován Čestným občanem měs- nickém orchestru hlavního města zveřejněním vzpomínek na něj do
ta Buštěhradu, protože se svou Prahy FOK. Ve svém volném čase našeho zpravodaje. A tak v příšmnohaletou činností významně se roky věnoval Smíšenému pěvec- tím čísle najdete jejich příspěvky,
zasloužil o kulturní rozvoj měs- kému sboru Buštěhrad, jehož byl ve kterých bude pan Jiljí Teringer
ta. Většinu svého života zasvětil sbormistrem. Byl čestným a oběta- hlavní postavou.
hudbě. Od roku 1963 byl učitelem vým člověkem, na kterého s láskou
ZV
místní umělecké školy (viola, hous- a úctou vzpomínají jeho kolegové,
le). Od roku 1968 do svého odcho- spolupracovníci, žáci… Někteří z

N ávrat
Krátce před půlnocí 26. února přistál český letecký speciál v Praze.
Na palubě přivezl našeho občana
Petra Jaška. Dne 5. března se pak
uskutečnilo setkání s Petrem v
Domě techniky na Kladně. V přeplněném sále proběhlo slavnostní přivítání. Většina přítomných
byla věřících z kladenských církví
a samozřejmě z domovského sboru církve bratrské v Kladně. Za
zmínku stojí skutečnost, že členové jeho domovského sboru na něj
mysleli nepřetržitě po celých 14
měsíců ve svých modlitbách, kdy
na něj mysleli vždy každý den ve
20,00 hod. I to byl jeden z důvodů

P Ř Á N Í Českého

podpory, kterou si Petr Jašek ve
vězení uvědomoval, a která ho posilovala. Radost všech ze setkání
byla zřejmá. O jeho příběhu a důvodech jeho přítomnosti v Súdánu jsme již měli možnost číst řadu
informací v médiích. Jeho několikaletá činnost pomoci potřebným
a pronásledovaným křesťanům v
různých částech světa je chvályhodná. Největší radost ze setkání
měla samozřejmě jeho rodina.
JJ
Jeden z dárků pro P. Jaška.
Foto: J. Pacovský

červeného kříže

M.S. ČČK, přeje všem členkám,
ale i všem ženám v našem městě ke krásnému mezinárodnímu
svátku MDŽ pevné zdraví, životní
pohody a hodně lásky.

Zároveň přejeme dobré sousedské
vztahy, žádné vrásky, žádné hádky,
vždy jen šťastné a veselé všechny
svátky.

Za končící kolektiv M.S. ČČK
přeje Procházková Olga
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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

N abídka zájezdu pro seniory S vatá H ora – P říbram , 18. 5. 2017
P ořadatel : M ikroregion údolí L idického potoka
MÚLP zajistí dopravu autobusem
ze zastávky Buštěhrad (U Macíků). Cena zájezdu pro každého
účastníka je 150,- Kč (doprava,
vstupy a oběd).
Pokud si účastníci zakoupí vstupenky na prohlídku, získají tím
výhodu 50% slevy na vstupné do

Sluníčko

vytáhlo lidi z

nového muzea. Prohlídku muzea
bude možné absolvovat po obědě.
Oběd je možné zajistit v původním barokním jezuitském refektáři.
Kdo z buštěhradských seniorů má
o účast na výše uvedeném zájezdu
zájem, můžete se do 6. 4. 2017 při-

B uštěhradu

hlásit mailem na adrese: vestfalova@mestobustehrad.cz nebo telefonicky na 312 278 032
Seznam zájemců pak předáme pořadateli: MÚLP
ZV

do masopustního průvodu

Je čas připomenutí tradičních zúčastňují. Neděláme to jen pro
TOHOTO
PROSTORUmluvčí
MONTOVAT
OBSAH;
zvyků. V dnešní době a nejen v DOsebe,“
zdůraznil
průvodu,
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
Buštěhradě, se snaží pár jedinců o nepřehlédnutelný, pentlemi zdoFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
znovuzrození masopustních tra- bený, ve žlutém cylindru, Zdeněk
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
dic.
Malý, který průvod vedl i slovem.
Masopust byl zařazen do církevního kalendáře a tak se jeho termín
určuje podle Velikonoc. Dříve
se masopust držel tři dny - tučný
čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. Zdeněk Malý předseda
výboru spolku Buštěhrad sobě s
dalšími dobrovolníky pořádal masopustní průvod už posedmnácté.

První zastávka byla sladká. Po koblihách se jen zaprášilo, muzika se
posilnila panáčky a děti z družiny
základní školy zapěly. I když v průvodu chyběl medvěd, tato maska
patří k tradicím masopustu, byly k
vidění nápadité převleky. Průvod
skončil na druhé straně města, kde
následovala ochutnávka zabijačkových specialit.

„Když si vzpomenu na první ročník, byl začátek těžký. Uplynulou K dobré náladě přispěla lidová musobotu šlo v průvodu kolem tří set zika Buštěhradišťan Oty Pavlici.
lidí. V maskách se ukázali i naši divadelní ochotníci ze souboru KIX. Zdroj: Břetislav Kostka, Kladenský
deník, 5.3.2017
Když je vidět aktivita, lidi se rádi

Klaun. Foto: B. Kostka

Masopust. Foto: J. Pergl
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Co

se děje v

Pelíšku

Nově se nám rozběhly lekce hraní Děti si oblíbily i kroužky ķeramiky Vice informací o aktivitách centna kytaru pod vedením šikovného a angličtiny. Brzy přibude i hra na ra naleznete na www.rcpelisek.cz
flétnu.
a talentovaného Jirky Tyburce.
nebo facebooku RC Pelíšek a RoV úterý dopoledne a čtvrtek od- dinné centrum Buštěhradský pelípoledne si k nám mohou přijít šek nebo na tel: 739771706.

všichni šikulkové vytvořit něco Mimořádnou akci s názvem „Noc
pro radost do dílen plných tvoření s Andersenem“ pořádáme v pátek
- přizpůsobeno věku dítěte.
31. 3., a to již druhým rokem. SpoCvičení pro maminky s dětmi mů- lupořadatelem je Klub dětských
žete navštívit ve čtvrtek od 10:00 knihoven SKIP. Bohužel, tato akce
byla zaplněna malými dobrodru- 10:30.
hy hned druhý den po zveřejnění
Navíc nabízíme novou službu ve plakátu.
spolupráci s Pavlou Winterovou Hana Hejná
vyzvedávání dětí z MŠ z HřebečDO
OBSAH;
skéTOHOTO
ulice a PROSTORU
hlídání uMONTOVAT
nás v herně.

S

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
etkání s ladimírem áňkou
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
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V úterý 7. března se uskutečnilo
druhé setkání s pozvanými hosty
spolku Buštěhradského fóra. Spolu a panem Vladimírem Sáňkou
členem Muslimské obce v Praze
nás navštívil i pan Mohamed Abdel Mageed – předseda ze stejné
obce původem z Kataru. Po asi
třicetiminutové vstupní řeči pana
Sáňky o historii a současnosti života muslimů v ČR, kladli posluchači hostům své dotazy. Setkání
14 přítomných s oběma muži trvalo 2 hodiny a setkání skončilo

O

poděkováním za návštěvu řečníků
ve 20,00 hod. Otázky byly hodně
konkrétní a neméně zajímavá byla
i reakce hostů. Návštěvníci besedy ocenili, že se mohli na záležitosti, které je zajímali na Islámu
zeptat z přímé ruky. Moderoval J.
Janouškovec, technickou přípravu
akce na zámku připravil M. Kosa,
ozvučení M. Mudra.
JJ

Pan Sáňka a pan Mohamed.
Foto: J. Janouškovec

dvou besedách

Na počátku února a března proběhly dvě besedy, které se dotýkaly Islámu v Evropě a v naší zemi.
Co jsme se dozvěděli? Ti, kdo přišli
na tato setkání slyšeli o skutečnostech, se kterými se potýkají západní demokracie ze strany islamizace
společnosti ve velkých městech.
Zároveň jsme mohli slyšet teologická vysvětlení chování a jednání
českých muslimů v naší zemi.
Co mě osobně zaujalo? Slabost policie v oblastech ovládaných muslimskou populací anglických měst,
kde vládnou některá pravidla podle Šaríi. Postupné přizpůsobování
společnosti muslimským nárokům.

Neschopnost si poradit s ženskou
obřízkou praktikovanou ve Velké
Británii. U druhé besedy pak reakce na arabskou propagandu s
nenávistným obsahem s islámskou
ideologií proti Židům adresovanou
malým dětem. Odpověď byla otázkou a zněla ve smyslu toho, co bych
dělal, kdyby mě vyhnali z mého
domu.

limů v pražské náboženské obci ze
strany muslimských hostů pana
Vladimíra Sáňky a pana Abdela
mageeda Mohameda, tváří tvář se
zastánci bezpodmínečné emancipace a nepříjemným otázkám na
některé aspekty jejich víry. Tímto
bych jim chtěl všem poděkovat.
Líbila se mi také vystoupení jednotlivých posluchačů, kteří se
účastnili besedy. Bylo zřejmé, že se
účastníci, ačkoli mohou mít různé
názory na probíranou problematiku, dokáží kultivovaně zeptat na
to, co je zajímá, aniž by vyvolávali
konflikty.

A co se mi na obou setkáních líbilo? Odvaha říci fakta, taková, jaká
jsou v západní Evropě ze strany
pana Benjamina Kurase, tváří tvář
se zastánci multikulturalismu a
podpory muslimské migrace. Odvaha říci svůj pohled na víru mus- Co nás čeká v budoucnosti? Sou-
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hlas s veřejným vystoupením již
prakticky deklarovali pan David
Bohbot, izraelský občan a bývalý
voják speciálních jednotek. Téma
vztahu Židů a palestinských Arabů.

O dpověď

Zdeněk Vojtíšek, religionista a specialista na sekty a nové náboženské
kulty. Josef Provazník, překladatel
a novinář. Téma neziskové organizace a otazníky nad jejich činností.

na dotazy ke článku

Divadlo K iX

Věřím, že buštěhradská veřejnost
využije jedinečnou možnost se
setkat s lidmi, kteří mají co říci k
popsaným tématům.
JJ

Na osobní žádost pana inženýra vání, podpoře literatury, umění a „svojí“ (s čárkou nad í) a nikoliv
Ladislava Kellera mi byl přeposlán národního sebevědomí. Výše do- „svoji“ (s krátkým i). I tady byl
výňatek z e-mailu redakční radě tázaný obrat nejspíše znamená, že nápomocen Slovník spisovnéBZ ze dne 3. března 2017, v němž divadlo Dem na entou je nedílnou ho jazyka českého. Lze se v něm
mne dotyčný žádá o vysvětlivky ke součástkou schématu divadelních dočíst, že by opravdu mohlo být
článku z BZ č.3/2017, ze str. 14-15, spolků Pentagram, které si ve své správně použito zvratné zájmeno
pod nadpisem Divadlo - KiX, kon- tvorbě vytyčilo dosud neobvyklý „svoji“ nebo ještě lépe jeho synokrétně k odstavci Dem na entou. směr k osvětě a rozšíření vnímá- nymum „svou“. Jedná se o akuzaAutorem této části textu je sice kla- ní nejenom kladenského anebo tiv singuláru ženského rodu, tedy
nepřímý tvar čtvrtého pádu, vydenský divadelník Adam Čermák, buštěhradského obecenstva.
ale pokusím se panu Kellerovi vy- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; jadřující přímý objekt (na otázku
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; koho, co, kam). Zajímavé je, že
Pro vysvětlení
použitého
sousloví
hovět alespoň vysvětlením někte-JE DŮLEŽITÝ
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
„balancování na hranici morálnízde
konkuruje osobním zájmerých pojmů.
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
ho světa, moci a emocí“ bychom si nům,
když přivlastňovací věc patří
Prvním dotazem je význam vý- museli dlouze vysvětlovat jednot- osobě, která je ve větě podmětem.
razu „experimentální uskupení“. livé pojmy. Tedy jen zkráceně: ba- Dešifrace naneseného problému
Uskupení je účelně uspořádaný lanc = rovnováha; hranice = pře- tedy bude nejspíše problémem
celek a základ souvisejícího pří- děl, rozhraní, oddělující pomezní teoreticko-mluvnickým než reálvlastku - experiment - je cizí slovo čára; morální = týkající se mo- ným. Každopádně lze uvažovat o
s významem pokus nebo metoda rálky a vnitřní, psychické stránky tom, že se bude jednat o případ, v
poznávání určitých jevů za urči- člověka, mravní; moc = způsobi- němž se nedá až tak jednoznačně
tých podmínek. Přeneseně pak i lost k nějakému působení; emoce určit subjekt, který vyvolává reflenevyzkoušená činnost s pochyb- = duševní pohnutí, citový vzruch xivizaci, protože si lze představit
ným výsledkem. V našem případě projevující se chováním dopro- dva možné antecedenty anafotedy jde o dobrovolně zorganizo- vázeným až fyziologickými změ- ricky fungujícího reflexiva: jeden
vanou skupinu lidí, kteří se odváž- nami organizmu, neuróza, dojetí. povrchový, ale méně pravděponě vydávají do dosud neprobáda- Z toho vyplývá, že se kladenský dobný, druhý skrytý v hloubkové
ných končin amatérského divadla. divadelní soubor Dem na entou struktuře výpovědi, tvořené vlastpohybuje v oblasti zostřeného vníCo znamená „spolek divadelní ma- mání vlivů obklopující každoden- ně jednou predikací matricovou
tice“? Nejspíš jde hlavně o vysvět- nosti, na které překvapivě reaguje a druhou (případně ještě další)
lení pojmu matice. V matematice jemně rafinovaným pojetím, jenž predikací zapuštěnou, zanořenou,
se jedná o jakýsi rozcestník neboli je osobitým projevem jeho autor- často slabě vyjádřenou. Někdy
obdélníkové či čtvercové schéma ské tvorby. Problémem zde zůstá- prostě rozhodne kontext. Jednočísel a matematických elementů vá snad jen vysvětlení pojmů po- duše řečeno, reflexivum svůj se
ukazující na určité spojitosti (v užitých v tomto vysvětlení. Avšak nevztahuje k podmětu explicitní
angličtině: matrix). Anebo v tech- lze určitě doporučit web-stránky predikace. Toto pravidlo je vynickém názvosloví jde o součást- Ústavu pro jazyk český Akademie destilováno z velmi elementární
ku sloužící ke spojení dvou těles věd České republiky skýtající ne- prakticky holých dvojčlenných
pomocí závitu. Ze středoškolské jen mnoho potřebných informací, výpovědí s podmětem v prvním
výuky českého jazyka zase známe ale mohou být překvapivým dob- pádu. Psaná, ale zejména mluvenapříklad Matici českou, osvěto- rodružstvím nejen pro studující ná řeč přináší tolik proměn výpovědní perspektivy, tolik zkratek,
vou organizaci a nakladatelství, u mládež.
zkratů, elips a anakolutů, mnohdy
jejíhož zrodu stál roku 1831 osvícenec František Palacký. Vzorem V závěru e-mailu pana Kellera je nereflektovaného střídání submu pak byla o pět let starší Matice žádost o vysvětlení, proč autor v jekto-objektové perspektivy, že
srbská - první slovanská matice – části věty: „režijně si každý utr- zájmenný shifter „svůj“ nestačí
spolek věnující se rozvoji vzdělá- hl svojí část chleba“, použil slovo střídání perspektivy registrovat. Z
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toho lze uvažovat možnost, že si
autor při psaní zmíněného textu
dostatečně neuvědomil všechny
tyto aspekty. Jako další vysvětlení
se nabízí, že autor neměl na výročních vysvědčeních z českého jazyka jen výborné známky.

KiX

Doufám, že pro pana inženýra bu- budu. Obhroublá a pohrdlivá dikce
dou výše psaná vysvětlení dostateč- pana Kellera naznačuje, že by to
ná. Pokud ne, šly by další články stejně nepochopil.
vhodně doplňovat malými slovníčJiří Blesk
ky pojmů. Co se týká požadavku na
objasnění smyslu některých jiných
mých článků, určitě odpovídat ne-

zve do divadla

V pořadí již čtvrtý soubor z usku- Divadlo NadRáno vzniklo za po- térské divadelní scéně pohybuje
pení Divadelní Pentagram vy- divuhodných okolností... Nad rá- již dlouhou dobu. Prošli jsme soustoupí v Buštěhradě ve středu 5.4. nem, když jsme byli nadráni, vy- bory jako například LJ, Macacos,
Těšit se můžete na představení draly se z našich hlav myšlenky Antitheater nebo Hotel 0. Nyní
s názvem Technicky nemožné v na dravé divadlo. Prodrali jsme se Divadlo NadRáno utváří několik
podání kladenského divadelního tedy několika kvalitními soubory, bohémů, paní Ing., Edithka a pes.
souboru NadRáno, v horním sále abychom nasbírali potřebné hardTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; Náš repertoár tvoří široká škála
restaurace U Bečvářů. Začínáme DO
core
zkušenosti
a nakonec,
vydráJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
ve 20:00 hod., vstupné je dobro- ni koncem roku 2016, vznikli. I DOLE;divadelních žánrů. Od folklorní
normální přes
text bezpatkový
font;po One
komedie,
živé obrazy,
volné. FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Většina našich herců se na ama- pes Show.
Aktuálně uváděná hra Technicky
nemožné?! vznikla v roce 2008 v
rámci divadelního souboru Macacos. Napsala ji pro nás studentka
4. ročníku kladenského gymnázia
Zuzana Bolerazká.
Hra, volně inspirovaná skutečnými osobami, je duchařskou komedií z divadelního prostředí a má
za sebou mnoho úspěšných repríz. Uvidíte, co všechno je technicky možné i nemožné na jevišti
malého oblastního divadla, když
představení skončí a vy, diváci, se
odeberete do svých domovů. Mladí herci to nemívají vždycky úplně
jednoduché...
Tessee

Foto: Archiv divadla NadRáno

S P O RT

Revitalizace sportovního areálu SK B uštěhrad, aneb pro koho budujeme hokejbalovou arénu ?
Jmenuji se Aleš Šturm, je mi 45
let a narodil jsem se na Buštěhradě, kde doposud žiji. Ke sportu
mě přivedl můj otec, když mě ve
třech letech přivezl na zimní stadión na Kladně. Tam jsem byl za-

řazen do hokejové přípravky PZ
Kladno a hokej jsem aktivně hrál
dalších 20 let. V osmi letech k hokeji přibyl fotbal. Přes mládežnické kategorie na Buštěhradě, přes
Rudou Hvězdu Sušice na vojně a

první národní ligu na SK Kladno
se fotbalu věnuji doposud. Nyní
jako trenér buštěhradského ,,A“
týmu a člen sportovního výboru
SK Buštěhrad.
Buštěhradský fotbal byl našimi
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pradědy (i mým), založen v roce dotací, jsem dal ještě ve funkčním výkres upraví dle možností a se1919 a za dva roky bude slavit sté období minulého zastupitelstva jdeme se příště k dalšímu jednání.
výročí! Za tuto dobu měl několik další podnět na úpravu sportov- Na další schůzce proběhlo vlastně
těžkých okamžiků, to hlavně při ního areálu. Jelikož okolní města a prakticky to samé s menšími změzačátku (organizační a pozemko- i vesničky toto zdárně uskutečni- nami. Ale tréninkové hřiště opět
vé), přes těžké okamžiky při a po ly, napadlo mě, že by to nemusel nikde. Zato hokejbalové hřiště
druhé světové válce. Další těžký být problém ani pro takové měs- ano. Již z počátku bylo jasné, že se
okamžik čeká buštěhradský fotbal to, jako je Buštěhrad. Vypraco- obě tato sportoviště do areálu na
nyní. Když bylo před třiceti lety na val jsem tedy studii s návrhy, jak ráz nevejdou. Nevím, z jakého důBuštěhradě ještě škvárové hřiště a by mohl Buštěhradský fotbalový vodu jsme dospěli k názoru, že na
vlastními silami a přičiněním jsme stánek vypadat a jak by ho moh- Buštěhradě potřebujeme mít hozačali budovat lepší hrací plochu, li využívat i další sportovci města kejbalovou arénu. Když jsem se to
tak jsme se přes drnoviště poma- Buštěhradu, kteří se zajímají i o na těchto schůzkách snažil zjistit,
lu propracovávali k lepší travnaté jiné sporty než je fotbal. To jsem nedostal jsem žádnou odpověď!
ploše. V té době začalo být jasné, ještě netušil, že tato iniciativa Jak jsem se již výše zmínil, v obže bude také potřeba někde vy- bude pro buštěhradský fotbal lasti sportu se pohybuji celý život.
budovat tréninkové hřiště, aby kontraproduktivní
Byl jsem také u zrodu kladenskése hlavní hrací plocha v zimním Na městském úřadě se mezi tím ho hokejbalu a jsem spoluzaklaTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; datelem kladenského týmu Jungle
období úplně nezničila! Tehdy DOvyměnilo
osazení
a NAHOŘE
nynější I DOLE;
zaJE
DŮLEŽITÝ
PROSTOR
se vybudovalo na místě nynější- stupiteléVOLNÝ
Fever. Před 20 lety byla na KlazačaliLISTŮ
k mému
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RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
benzínkou. Na kabinách byli dva aby to prospělo fotbalu, ale do- Švermově, v Libušíně a za GDM.
halogeny a na druhé straně dvě konce naopak. Zastupitelé, kteří Později přibyla aréna vedle zimpouliční světla. O toto tréninkové byli námi zvoleni do nynějšího ního stadiónu. Ve Švermově a v
hřiště se později necitelným pro- volebního období, vyzvali k veřej- Libušíně dávno rostou z poprasdejem přišlo.
né schůzce, které se mohli zúčast- kaného asfaltu kytičky. Za GDM
Technologie a možnosti se dále nit členové všech buštěhradských se hraje už jen velmi zřídka. Aréna
vyvíjely kupředu a na hlavní hra- spolků a také občané Buštěhradu. vedle zimáku je celý týden prázdcí ploše začal vznikat travnatý ko- Na schůzce mohl každý říci svůj ná a jen o víkendu se sehrají dva
berec již s náznakem anglického názor, jak by si sportovní areál tři zápasy. Hokejbal je sport který
trávníku. V té době se také hlou- představoval. Dle mého názoru nemá zářivou budoucnost. Nemá
bila studna, která je na závlahu se mělo v této debatě vycházet z prakticky žádnou mládežnickou
nezbytná. Bylo jasné, že bude po- požadavků a názoru sportovního základnu. (Mladí dnes hrají flortřeba vybudovat nové tréninkové výboru SK Buštěhrad, který má ke bal.) Kromě první ligy, hokejbal
hřiště. Přišel jsem proto s nápa- své činnosti areál v dlouhodobém hrají většinou středně starší hráči,
dem, že by se mohlo udělat v cípu pronájmu a k této revitalizaci dal kteří zvládnou odehrávat zápasy
areálu směrem k Lidicím na místě počáteční podnět. Naše nároky i po příchodu z restaurace. Proč
malých políček. Tak se také zača- byly vcelku jednoduché. Zrekon- a pro koho chceme stavět hokejlo dít, i když s určitými zádrhely. struovat kabiny a dotáhnout do balovou arénu my? Buštěhradští
Operaci si vzal na starost tehdejší konce tréninkové hřiště. Všem rytíři jsou na tom obdobně. Mláměstský úřad a po několika předě- ostatním sportovištím, které do dežnická základna žádná a vím,
lávkách a proinvestování spousty areálu měli přibít, jsme byli naklo- že ani nebude! Všeho všudy mají
peněz hřiště vypadalo jako tré- něni. Ovšem debata se naprosto 16 členů, z toho ani jedna čtvrtina
ninkové, ale spíše pro plážový zvrtla proti nám. Ve vypracované nebydlí na Buštěhradě! (Nic osobvolejbal. Tehdy jsme museli opět počáteční studii, kterou zastupitelé ního proti nim.) Ovšem proč tedy
zasáhnout a vlastním přičiněním přinesli již s sebou, bylo zakresle- aréna? Na schůzkách jsem tímto
uvést toto pískoviště aspoň do při- no hokejbalové hřiště. To stálo na argumentoval a nebylo vyslyšeno.
jatelného stavu na trénování pro místě našeho dnešního tréninko- Předkládal jsem variantu tréninfotbal. Toto hřiště se až doposud v vého hřiště pro fotbal a tréninkové kového hřiště s umělou trávou
zimě používá a neničí se tak hlavní hřiště pro fotbal nikde! Nevím, jak třetí generace a s osvětlením. Tato
hrací plocha! Do té se takto může mohlo toto být dopředu připrave- varianta je vyzkoušená a přináší
investovat a udržovat kvalitní né! Tento nákres se samozřejmě městům peníze do městské kasy
travní povrch (umělé zavlažování, líbil jedinému zástupci hokejbalo- za pronájem. Tréninková hřiště s
travní technika, chemie, hnojivo). vého týmu Rytíři Buštěhrad. Tato tímto povrchem pro fotbal jsou v
okolí v zimním období beznadějOč tu tedy běží? V dnešní době, varianta nemohla být pro fotbalis- ně zamluvena. Domluvili jsme se
kdy je možno čerpat z evropských ty akceptovatelná! Rozešli jsme se tedy na další schůzce, že se protedy s tím, že do druhé schůzky se
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jektant pokusí do projektu natlačit fotbalistům, ale i veřejnosti. Máme balisté v zimě trénovat? (Hřiště
všechno. Další veřejná schůzka se, zájem rozšířit areál o další sporto- na malou kopanou s rozměrem
ale již nekonala. Zastupitelé se na viště. Ale ne takto! Areál máme od 20x40 m a s umělým povrchem
pracovní poradě poradili a na dal- města v dlouhodobém pronájmu pro tenis je nedostačující, protože
ším veřejném zasedání si bez nás (ještě na 86 let). Zastupitelé, ale v zimě klouže.)
odhlasovali variantu s hokejbalo- reagují, že nám mohou smlouvu Buštěhradský fotbal má dlouhovým hřištěm.
kdykoli vypovědět. Nejsem práv- letou tradici a vždy se aktivně
Aby toho nebylo málo, v závěrečné ník a toto zatím nedovedu posou- podílel na koloritu města a město
studii nám ještě zúžili hlavní hrací dit, ale z hlediska lidského a z hle- ve svém oboru dobře reprezenplochu o 25 metrů na šířku. Prý je diska dialogu mezi SK Buštěhrad a toval. I nyní se snaží členové SK
to pro krajské soutěže schválený námi zvolenými zastupiteli by mě Buštěhrad na toto navazovat, děrozměr. Je, ale ten nejmenší mož- veřejně zajímaly odpovědi na tyto lat dobré jméno městu a přinášet
ný. Z našeho krásného hřiště má otázky:
sportovně kulturní zážitky našim
tedy zbýt torzo jako mají snad jen 1. Proč a pro koho budeme stavět fandům a občanům. Možná by se
v Knovízi. Kdo hraje fotbal, ví, že hokejbalovou arénu? (Košíková, měli zastupitelé také někdy zúhra na takovémto hřišti přestává která má být také na tomto hřišti častnit fotbalových zápasů a akcí,
mít s fotbalem něco společného. se na Buštěhradě nehraje - ani za které pořádáme, třeba by po té naČlenové SK Buštěhrad se o areál DO
školou.
Florbal
se hraje
kvůli větru
TOHOTO
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MONTOVAT
OBSAH; opak začali buštěhradskému fotcelá léta starají a udržují ho v dob- JEvDŮLEŽITÝ
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máme
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statek.)
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2. Kde budou buštěhradští fot-

Reakce

na dezinformační dopis pana

Záměrně používám slovo Dezinformace (z latiny De- od / Informare - vzdělávat) je lživá, klamná,
falešná informace, která má za cíl
ovlivnit úsudek a názor jedince,
více osob či celé společnosti.
Už název Hokejbalové hřiště není
přesné, ale Multifunkční hřiště, na
kterém nalezne využití široká veřejnost.

Aleše Šturmy

příchodu z restaurace...
Opravdu testu na alkohol bych se
já (Jan Maškulík) neobával ani u
ostatních lidí ve sportovním oddíle, nevím z jaké zkušenosti je to
psáno.

Dále je psáno o využitelnosti hokejbalového sportoviště tedy: 11.
a 13. březen hřiště u GDM Kladno 8 utkaní krajské ligy (utkaní
Hokejbal, basketbal, bruslení in- cca 90 minut).
-line v zimě lední hokej nebo ve- Pan Šturma píše, že není právník,
řejné bruslení aj.
ale není asi ani dobrý matematik a
Tak jako se vyvíjí společnost a
rozrůstá město, je zapotřebí více
sportovišť pro více sportovních
skupin a odvětví.
Před rokem jsem na toto téma
vedl rozhovor (část otisknuta v
BZ 1/2016) s panem Mgr. V. Sýkorou, momentálně trenér hokejového Hradce Králové.
Tento pán, absolvent FTVS UK a
dřívější výborný hokejista vysvětluje důležitost sportovišť.
Je trošku smutné, že se dočítám v
dezinformačním dopise o hráčích
hokejbalu co zvládají odehrát po

v zázemí, které má v plánu město
Buštěhrad vybudovat v rámci revitalizace sportovního areálu. Náborové dny budou přístupné takřka
všem klukům (dokonce i dívkám)
školního i předškolního věku (kategorie přípravek).
Mám ve svém týmu ochotné členy,
kteří se nezištně budou věnovat
trénování mládeže.

Vážím si práce pro fotbal a nadšení pana Aleše Šturma a fotbal s hokejem je národní sport! Fotbal zde
je a bude, hokej jen rekreačně, vyznalec sportu ve svém okolí.
užijme co nejvíce sportovišť, když
Klidně mohu registračně doložit máme pro sport a kulturu naklo10 a více lidí z Buštěhradu, což něné vedení města tak, aby se zakdyby nás bylo 16 není méně než pojilo co nejvíce lidí, mládeže.
1/4 z Buštěhradu... trocha matiky
Píšete, že jste dělal mnoho spor:-).
tů, což je velice dobře. Dejme tedy
Sportoviště (víceúčelový areál) ale příležitost různosti sportu a spornení stavěna jen pro Hokejbal, jak tovním odvětvím v našem městě i
bylo na mnoha zasedání města ře- ostatním.
čeno.
S pozdravem
Hokejbal v Česku... téměř 45 000
buštěhradský rodák
reg. členů. Oddíl mládeže opravdu
nemáme, ale Náborové dny ho- Jan Maškulík z.s. HBC Buštěhrad
Rytíři
kejbalové mládeže je přesně to, co
by tým Rytířů chtěl podniknout
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Revitalizace

sportovního areálu
a kompromisu ?

–

jak docílit vzájemného pochopení

Jsem si vědoma, že touto reakcí se VŠEM KROMĚ FOTBALISTŮ. pro jinou variantu, s menším hřišna článek Aleše Šturma popudím Pouze fotbalisté měli s návrhy těm (kde ovšem stále lze hrát krajfotbalisty, ale to už se stejně stalo, problém – od začátku k nim při- skou ligu), a s tím, že jako trénintakže je jedno, jestli to bude ještě stupovali velmi negativně. Hokej- kové by sloužilo víceúčelové hřiště
o trochu víc. Myslím, že fotbalisté balová aréna jim vadila od začát- po straně. Hokejbalová aréna (či
ještě nepochopili, že cílem projek- ku, hlavním argumentem bylo, přesněji víceúčelová, neboť má
tu revitalizace areálu není primár- že fotbal je důležitější sport, než sloužit i jiným sportům) se jinam,
ně pouze „prospět fotbalu“, neboť hokejbal, a že oni mají ve městě než na místo stávajícího tréninkofotbal není jediným sportem, kte- stoletou tradici, a spoustu zásluh, vého hřiště, bohužel nevejde.
rý lidé chtějí provozovat, ale pro- kdežto hokejbalisté tak zvaně ni- Domníváme se, že město vyšlo
spět všem občanům, kteří chtějí koho nezajímají a je jich jen pár. fotbalistům maximálně vstříc
různými způsoby sportovat.
Zdálo se, že příliš neberou na vě- (zdržela se tím i práce projektanPrvní schůzku o budoucí podobě domí, že hřiště je v první řadě ma- ta, který musel vytvářet další a
sportovního areálu jsme uspořá- jetek města, město je zde investor, další varianty, což platí město), ale
je tedy PROSTORU
předevšímMONTOVAT
na něm, OBSAH;
jak se kdybychom opravdu akceptovali
dali již v září 2015. Dorazili na ni DOaTOHOTO
rozhodne
se
svým
majetkem
na- všechny jejich požadavky, můžezástupci fotbalistů, tenistů, ho-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
ložit.
Přesto
byli
vyzváni
k
formuFONTYi POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,me
normální
bezpatkový
font;
kejbalistů,
několik STEJNÉ
zastupitelů.
celý text
projekt
revitalizace
rovlování
svých
požadavků
s
tím,
že
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Z debaty zhruba vyšlo zadání pro
nou zrušit, neboť na něj pravděprojektanta. Fotbalisté si řekli, co projektant se pokusí je do návrhu podobně nedostaneme dotaci. O
vše by mělo být v objektu záze- zapracovat. Jejich požadavkem diskusi jsme se myslím dosti pomí, kolik potřebují šaten, apod. bylo opětovné zvětšení hlavní- ctivě snažili, fotbalisté však nejen,
Dále, protože je obecně známo, ho hřiště (přestože na začátku se že nebyli ochotní přistoupit na
že rozměry stávajícího fotbalové- zmenšením, i s využitím areálu i žádný kompromis, ale chovali se,
ho hřiště jsou pro obec velikosti pro jiné sporty, souhlasili), pone- jako hulváti, a vyhrožovali vším
Buštěhradu zcela naddimenzo- chání tréninkového hřiště na mís- možným. Na jedné straně arguvané (stačily by i pro evropskou tě a umístění hokejbalové arény mentovali tím, že se o areál staraligu), fotbalisté vyjádřili souhlas na jiném místě, po straně areálu. jí, ale záměr stanovit zde správce
se zmenšením hřiště. Také jsme Projektant jejich připomínky za- placeného městem (a jim by tudíž
se celkem bez problémů shodli na pracoval.
odpadly starosti i náklady) se jim
tom, že areál by měl sloužit také ji- Další schůzka se uskutečnila na také nelíbil. Areál by užívali zdarným druhům sportu, než je fotbal, poradě zastupitelstva, kde se fot- ma. Údržbu by financovalo město.
navíc v současnosti jsou dotace balistům opět nelíbily navržené Na velkém hřišti by měli přednost
právě na víceúčelové areály. V mi- varianty a dále stupňovali své po- před ostatními uživateli. Získali
nulosti zde sice bylo několik ná- žadavky – ještě větší rozměr hři- by nový objekt zázemí s šatnami,
vrhů na obnovu areálu, vždy však ště (z rozměru na evropskou ligu hygienou, terasou, občerstvením
počítaly s využitím pouze pro fot- byli nakonec ochotni slevit jen o a společenskou místností, případbal. Fotbalisté se mezi sebou ne- pár metrů, a přišli i s požadavkem ně ubytováním. Myslím, že město
shodli, zda chtějí hřiště s umělým na zvětšení tréninkového hřiště); toho nabízí dost. Přesto fotbalisté
povrchem, či přírodní trávník. Do hlavním argumentem bylo, že tak nejsou spokojeni.
zadání jsme tedy (jakožto levněj- úžasně velké hřiště nemá žádná Mrzí nás, že někteří členové SK
ší) dali přírodní trávník.
okolní obec. Projektant opět slí- Buštěhrad nevzali na vědomí, že
V polovině roku 2016 jsme vybra- bil, že jejich požadavky zapracuje, město jako majitel i investor má
li projektanta, specializovaného avšak již předem upozorňoval, že právo rozhodovat o svém majetna sportovní stavby, který začal toto vše se do areálu nevejde (mu- ku, zvlášť když jej fotbalisté žákreslit varianty uspořádání areá- seli bychom rezignovat na náš cíl, dají o značnou investici do jeho
lu. Nad těmito variantami jsme v aby byl areál víceúčelový, některé obnovy (odhad revitalizace je cca
září 2016 uspořádali další schůz- prvky zcela vypustit). To se potvr- 18 mil. Kč.), a také všechny sporku. Není pravda, že návrhy se lí- dilo poté, co projektant odevzdal tovní kluby každoročně dotuje.
bily pouze hokejbalistům. Líbily další variantu. Zastupitelům poté Chceme, aby areál mohla užívat i
již došla trpělivost a rozhodli se

Pronajmu garáž v Buštěhradě u vodojemu. Tel.: 721 190 939
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veřejnost, aby se zde daly provo- ti má SK Buštěhrad pouze mladší tější sport, vše by se mělo přizpůzovat i jiné druhy sportů. Aby zde přípravku. Starší žáci se zrušili, sobit jeho požadavkům, budovat
byl stálý správce, protože každou hráči přešli jinam. Také by bylo hřiště pro hokejbal nebo jiný pochvíli v areálu řešíme vandalismus dobré, kdyby někteří členové SK družný sport není potřeba.
a stížnosti na rušení nočního kli- nevyháněli z hřiště jiné fotbalisty, 2) Fotbal i ostatní sporty jsou
kteří si jdou zahrát (a platí za to). rovnocenné, chceme víceúčelový
du.
Je jistě pěkné, že se fotbal na Kdyby spolek neměl každoročně areál, není důvod, aby fotbalistům
Buštěhradě hraje sto let. Když má nedostatky ve vyúčtování dotace z nestačilo hřiště s rozměry krajské
SK Buštěhrad takovéto požadav- města. Kdyby dodržovali platnou ligy, když hrají okresní přebor III.
ky, měl by ale fungovat trochu na legislativu (ohlašování akcí, noční třídy.
jiné úrovni. V současnosti hraje klid, apod.). Kdyby ocenili snahu Každopádně, sportovní areál je
okresní přebor III. třídy (napří- města a byli ochotní k rozumným očividně citlivá otázka, a diskuse
klad vloni A-tým odehrál celkem kompromisům. Život obce už je na toto téma ještě nekončí. Máme
13 zápasů, kolik z nich bylo na takový, že v něm občas nastávají však na ni pouze omezený čas, jiBuštěhradě, jsem nenašla). Zastu- změny – a ty mohou být nakonec nak nestihneme dokončit projekt
pitelé by ocenili, kdyby zde kromě k lepšímu, i když se do nich fotba- do podzimního termínu žádostí
dospělých fotbalistů byly stabilní listům nechce, protože lidé obec- o dotace, a žádná revitalizace se
ně TOHOTO
změny rádi
nemají.
oddíly pro děti a mládež, kdyby DO
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hlasovala
pro
stávající
variantu
dlo, aby lépe fungovala komuni- skytují zhruba dva názory:
revitalizace areálu - DJ
kace s rodiči apod.). V současnos- 1) Fotbal je na vesnici nejdůleži-

SK B uštěhrad ,,A“

tým zimní příprava

Po podzimní části soutěže přezimoval ,,A“ tým na pěkném
šestém místě s pěti bodovou
ztrátou na třetího. To je krásná
výchozí pozice do jarních bojů
o umístění. Náš cíl je zůstat v
první polovině tabulky, bonus
pro buštěhradský fotbal by bylo
umístění do třetího místa. Na
tomto jsme také začali v rámci
zimní přípravy tvrdě pracovat!
Zimní příprava začala dvacátého
ledna v tělocvičně buštěhradské
školy. Od té doby jsme pravidelně trénovali, a to třikrát týdně. V
úterý a v sobotu na tréninkovém
hřišti SK Buštěhrad či výběhem
po Buštěhradě a ve čtvrtek v tělocvičně. Tréninkovými dávkami se bylo potřeba připravit na
horské soustředění, které je vždy
fyzicky náročné a z něhož se nadále nejvíce čerpá. Začali jsme
tedy dlouhými běhy a kopci. Také
jsme se vyřádili na buštěhradských schodech. Na soustředění
jsme odjeli do Rokytnice nad Jizerou osmého února a čekal nás
náročný program. Čtyř denní třífázový trénink. Ráno v 7.15 vždy

30 min. rozběhání a rozhýbání,
strečink. Od 10.00 první hlavní
tréninková fáze a to 90 min. běh
v horském terénu. Odpoledne
od 14.00 kratší běhy do prudších kopců a posilování. Druhý a
čtvrtý den jsme odpolední dávku
zpestřili tréninkem v rokytnické
sportovní hale. Pro regeneraci
svalové hmoty jsme měli k dispozici saunu, kterou všichni hráči pozitivně ocenili. Také večerní

bowling utužil naši partu, která je velmi důležitá k podávání
dobrých kolektivních výkonů a
tedy i k dobrému reprezentování našeho města. Soustředění se
nám tedy i letos vydařilo, a to i
přes únavové bolesti převážně
břišního, lýtkového a stehenního
svalstva, které jsme si domů přivezli. Po návratu ze soustředění
jsme pokračovali opět třikrát
týdně. Bylo potřeba zapracovat

Buštěhradský „A“ tým na tréninkovém hřišti. Foto: J.Kurajský
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na vyplavení svalové únavy a
tedy začít zkracovat a zintenzivňovat běhy. Přes 1000 metrové a
300 metrové až k delším a krátkým sprintům. Buštěhradský
,,A“ tým, má nyní dvacetičlenný
kádr, který měl do přípravy před
jarní částí zahrnuty také dvě
přátelská utkání (v době psaní

tohoto článku ještě neodehraná). Na závěr přípravy vždy ještě
přibude trénink startů, rychlosti, obratnosti, práce s balónem a
nácvik herních situací, střelba.
První jarní mistrovské utkání
nás čeká v neděli 26. 3. 2017 ve
Lhotě. První domácí utkání na
hřišti SK Buštěhrad mohou příz-

nivci vidět v sobotu 1. 4. 2017 od
16.30 s Novo Kladnem. Dále pak
9. 4. na Velké Dobré a po té doma
15. 4. s Vinařicemi. Všechny příznivce buštěhradského fotbalu
srdečně zve sportovní výbor SK
Buštěhrad.
Za SK Buštěhrad A. Šturm

Tenisový klub Tenisek Buštěhrad, z.s., hledá šikovného a obětavého správce tenisového areálu. Jedná se
údržbu kurtů, okolních ploch, evidence rezervací a drobný prodej. Pracovní poměr DPČ, mzda podle
počtu odpracovaných hodin.
Případní zájemci volejte nebo piště. Kontakt A. Jeřábek 602146359, tonda.jerabek@tenisek.cz.
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MDŽ

V

8.
pomněli Mezinárodní den žen.
Před rokem 1989 celkem oblíbený a státem podporovaný svátek.
Téměř z každé továrny a organizace odcházely ženy s nějakým
dárkem a květinami. Tuto situaci jsem si připomněl, když jsem
měl příležitost se zúčastnit milé
oslavy ve vietnamské společnosti
s asi 30 zaměstnanci. Muži i ženy
po práci připravili bohaté pohoštění s tradičními vietnamskými
jídly, ovocem a zákusky. Manažeři firmy pronesli řeč a ženy
byly kolektivně postříkány šampaňským. Každý muž pak každé ženě předal růži. Veselému
setkání přihlíželo i několik dětí.
Kolik českých firem zažilo ten
den něco podobného? Po dvou

B uštěhradské

Vietnamské MDŽ. Foto: J. Janouškovec

hodinách oslava skončila kolektivním úklidem. V době, kdy v
Evropě slyšíme a vidíme vážné
problémy s integrací přistěhovaleckých komunit, je dobré si
připomenout, že s vietnamskou

komunitou v celkovém pohledu
na její působení v České republice, nejsou s integrací problémy.
Dobrým příkladem je i nenápadná činnost místních vietnamských obchodníků.
JJ

látory jsou z 65 % kovonosné a
nahradí neobnovitelné rudy.
Představují však také nebezpečný odpad. Pouhá třetina z vyrobených je vrácena zpátky do
výroby a necelých 15 % skončí
v komunálním odpadu. Zbytek
máme doma a nevíme o tom,
protože to jsou malé přehlédnutelné věci.

Sběr baterií organizuje v České republice od roku 2009 nezisková společnost Ecobat.
Buštěhradská škola v roce 2016
odevzdala 186 kg baterií, ze kterých se vytěžilo 121 kg převážně barevných a vzácných kovů.
Událo se to v rámci programu
Recyklohraní aneb Uklidíme
svět. V Buštěhradu je možné použít 6 sběrných míst, které jsou v

baterie

Ve velké většině jsme si zvykli třídit náš domovní odpad. Masivní
osvětová kampaň mnohé z nás
přesvědčila a separujeme plasty,
sklo a papír. V mnoha případech
je to spojeno i s finančními bonusy pro třídiče. Stranou mediálního tlaku jsou ale chemické
zdroje elektrického proudu.
Nepotřebné baterie a akumu-
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prodejně COOP, papírnictví RP tech pro tříděný odpad. Prohle- Ochráníme tímto jednoduchým
Trade, na Městském úřadě a v dejme svoje šuplíky a nalezené způsobem naše životní prostřečervených kontejnerech na mís- vybité baterie dejme do sběru. dí. 				
LZ

Pražské

letiště oslaví

80.

narozeniny , chystá zajímavé akce pro veřejnost

Začátkem dubna tomu bude přesně Jako OK 1937 a OK 2017, bude dále Pro širokou veřejnost i milovníky
80 let od začátku fungování nej- pokračovat po trase prvního letu, letadel chystá letiště víkend otevětšího a nejmodernějšího letiště který 5. dubna 1937 přistál v Praze- vřených dveří kombinovaný s přeČeské republiky. Na počest toho- -Ruzyni; tj. z Piešťan do Brna a zpět hlídkou letištní techniky, letadel a
to významného jubilea připravilo do Prahy. Část letenek na tuto mi- bohatým programem pro děti. Ve
Letiště Praha pro cestující i veřej- mořádnou linku bude uvolněna do dnech 10. – 11. června se tak na
nost mnohá překvapení. Celoroční prodeje a bude možné je zakoupit Letiště Václava Havla Praha slétne
oslavy odstartuje 5. dubna výroční prostřednictvím webových stránek i řada zajímavých a historických lelet na trase Praha-Piešťany-Brno- ČSA na www.csa.cz od čtvrtka 16. tounů. V místě statické přehlídky,
-Praha s následným nahlédnutím března 2017 od 15:00. Ceny jed- na prahu bývalé dráhy 22, by se měl
do vize budoucnosti letiště. Přesně nosměrných letenek začínají od objevit kupříkladu veterán Lisunov
na den výročí 5. dubna chystá praž- 499 Kč v závislosti na směrování, Li-2.
ské letiště ve spolupráci s Českými ceny zpátečních letenek od 1999 Kč Další zajímavé informace k historii,
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první letecké lince, která zahájila také na interaktivní výstavu, která teslavi80.cz, kterou letiště spustilo
provoz na ruzyňském letišti. Dne bude dokumentovat vývoj letiště od právě u příležitosti oslav 80. výročí.
5. dubna 2017 v časných ranních jeho založení až po vizi do budouc- Zde budou průběžně k dispozici i
hodinách proto odstartuje z praž- nosti. Tu si budou moci prohléd- informace k aktuálně chystaným
ského letiště Airbus A319 Českých nout a vyzkoušet v přízemí veřejné akcím.
aerolinií s imatrikulací OK-NEP na části Terminálu 2 již na konci jara
Marika Janoušková – tisková správa
speciální let OK 80 směr Piešťany. 2017.
Za správnost vyhotovení: Kopalová Jana.
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