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S LOVO R E DA KC E
Od vzniku novin se snaží píšící
autoři, aby se jejich články četly.
Každý pisatel chce vzbudit zájem čtenáře. Je to tak i při psaní
článků do Buštěhradského zpravodaje. Proto přispěvatel při psaní textu volí často různá slovní
spojení, která nejsou obvyklá.
Používá se metafor a někdy i novotvarů. Dobře míněná snaha ale

může snadno a rychle sklouznout
do samoúčelnosti. Psaný útvar
je nesrozumitelný a při rozboru
takto novátorsky psaného textu
se neubráníme často dojmu, že se
jedná o věcně nesprávná vyjádření. Novinařina je tvůrčí proces,
který nemá daleko k umění. Bez
nějakých výstřelků by ale články
nebyly vyloženě dobré a čtivé. Ně-

kdy se to pisateli prostě povede a
jindy to není ono. Pokud máme
nepříjemný pocit při pohledu na
namalovaný obraz, máme plné
právo se na něj nedívat. Stejné je
to i s článkem v novinách. Když se
nám jeho styl nelíbí, tak ho raději
nečtěme a nekažme si den.
RR

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

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 3/2017

Zastupitelstvo na svém zasedání č. • dotaci ve výši 50.000,- Kč pro Teni- Usnesením č. 11 – pořízení Plánu
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; odpadového hospodářství pro město
sový klub
„Tenisek
Buštěhrad“
3/2017 ze dne 29.3.2017 přijalo tato DO TOHOTO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; Buštěhrad a schvaluje nabídku společusnesení:
• dotaci ve výšiLISTŮ
70.000,Kč pro
„Svaz
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy
font
Binner,nosti
normální
text
bezpatkový
font;
ISES
s.r.o
Praha, IČ
64583988,
důchodců“
Schvaluje:
RÁMEČKY OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉna
- SÍLA
0,8b
jeho vypracování. Dále pověřuje
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu • dotaci ve výši 85.000,- Kč pro „S.K. starostku města podpisem Smlouvy
Buštěhrad“
p. Jiřinu Kopsovou a p. Jiřího Bleska,
o dílo se společností ISES s.r.o. Praha.
zapisovatelku tohoto zasedání p. Janu Usnesením č. 8 – výběr firmy SalamáUsnesením č. 12 – návrh na změnu
Zemanovou.
nek Stavby, s.r.o., se sídlem v Libušíně, do Územního plánu města BuštěhraUsnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. na opravu povrchu komunikace uli- du, který se týká pozemku parc.
ce V uličce a opravu napojení na ul. č. 2104, k.ú. Buštěhrad, na rozšíření
2/2017 ze dne 1.3.2017
Usnesením č. 4 – upravený program Revoluční, za cenu 555.838,- Kč vč. zastavitelné části pozemku – využití
zasedání městského zastupitelstva č. DPH, a pověřuje starostku podpisem “nízkopodlažní bydlení venkovského
Smlouvy o dílo
typu“. Situační nákres s určením vý3/2017
měry bude přílohou tohoto zápisu.
Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření Usnesením č. 9 – uzavření Smlouvy
o výpůjčce pozemků v k.ú. Buštěhrad Usnesením č. 13 – převzetí nezkoč. 1/2017
č. S-0638/MJT/2017, uzavřenou mezi laudované garáže stojící na pozemUsnesením č. 6a) – návrh na likvidaci Středočeským krajem, IČ 70891095, se ku parc.č. 907, k.ú. Buštěhrad, z užídlouhodobého majetku dle vyhotove- sídlem v Praze 5, a městem Buštěhrad, vání XXXXXX do majetku města
ného seznamu, který je přílohou to- IČ 00234214, Buštěhrad, a pověřuje Buštěhradu.
hoto zápisu
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 14 – uzavření Smlouvy
Usnesením č. 6b) – návrh na odpis Usnesením č. 10 – propachtová- o smlouvě budoucí č. IP-12-6011598,
pohledávek – poplatky za svoz TDO- ní Horního a Dolního rybníku, k.ú. Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce,
k datu 21.3.2017 dle vyhotoveného parc.č. 1407,1505/1, 1506/6 a 1505/7, o zřízení věcného břemene na pozemseznamu, který je přílohou tohoto za- k.ú. Buštěhrad, Rybářskému spolku ku parc.č. 1811/198, k.ú. Buštěhrad,
sedání.
Buštěhrad na dobu neurčitou za cenu o výměře 17 m2, za účelem výstavUsnesením č. 7 – Zastupitelstvo měs- 100,- Kč/ročně/rybník a pověřuje sta- by kabelového vedení NN, za cenu
rostku podpisem smluv.
2.040,- Kč, a pověřuje starostku podta Buštěhradu schvaluje:
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pisem této smlouvy.
Usnesením č. 15 – odložení projednání návrhu ZUŠ Buštěhrad na přerozdělení hospodářského výsledku na
příští zasedání MěZ.
Usnesením č. 16 – novou Interní
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Buštěhrad.
Usnesením č. 17a) – dohodu o spádovosti – tj. Smlouvu o společném
školském obvodu pro školní rok
2016/2017 a 2017/2018 uzavřenou
mezi Městem Buštěhrad a obcí Dřetovice.
Usnesením č. 17b) – dohodu o spádovosti – tj. Smlouvu o společném

P ěší

zóna na

školském obvodu pro školní rok
2016/2017 2017/2018 uzavřenou mezi
Městem Buštěhrad a obcí Zájezd.
Usnesením č- 18 – přidělení volného bytu v DPS Buštěhrad paní
XXXXXXXXX z Kladna.
Usnesením č. 19 – zařazení p.
XXXXXXX do registru čekatelů na
byt v DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 20 – odpis pohledávky
DPS za poskytnuté sociální služby p.
XXXXXX ve výši 1.225,- Kč.
Usnesením č. 21 – schvaluje prominutí penále vyměřené za opožděné
dodání vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu

města panu XXXXXX
Usnesením č. 23 – podání žádosti o
dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na obnovu části
přízemí středního křídla zámku a dále
schvaluje nutnou finanční spoluúčast
předepsanou programem.
Usnesením č. 24 – zvýšení nájemného v obecních bytech na částku min.
55,- Kč/m2.
Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení ze zasedání
č. 2/2017 ze dne 01.03.2017
Zápis by vyhotoven dne 5.4.2017
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rém Hradě, o kterém rozhodl Odbor většina reakcí byla kladných, nedo- ti za svým domem, které ale nikdo
dopravy kladenského magistrátu. mnívali jsme se, že opatření, které nenavrhuje). Mnoho obyvatel HraOdbor takto rozhodl na základě má především hájit zájmy obyvatel du zónu chce a slibují, že kdyby se
podnětu města, které průběžně do- Hradu (a bylo jimi vyvoláno), by záměr nerealizoval, vytvoří naopak
stávalo stížnosti od obyvatel Hradu mohlo způsobit negativní reakce. petici „pro zónu“…
na špatné parkování, respektive na Ve chvíli, kdy jsme vyvěsili na úředto, že na Hradě parkují lidé, kteří zde ní desku rozhodnutí dopravního Zásady provozu v pěší zóně: rychnebydlí (a jdou např. na koncert do odboru o zavedení zóny, začaly se lost se snižuje na 20 km/h, řidiči muZUŠ, nebo zde odstaví auto a jdou ovšem dít věci. Vytvořil se jakýsi pe- sejí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
na autobus). Záměrem bylo ome- tiční výbor, který začal informovat chodcům a cyklistům, mohou vjížzit na Hradě parkování cizích, aniž obyvatele Hradu v tom smyslu, že dět pouze držitelé povolenek MěÚ,
by ovšem byli omezeni obyvatelé na Hradě nepůjde vůbec parkovat, což budou obyvatelé Hradu, případ(dostali by zdarma karty pro vjezd strašil je úřední zvůlí, omezováním ně jejich návštěvy, a zásobování. Poa parkování, a to i pro své návště- jejich práv a znehodnocením jejich volenky budou zdarma. Že by zóna
vy). Úzké a křivolaké uličky Starého nemovitostí. Argumentoval tím, že snížila cenu nemovitostí v místě, je
Hradu jsou opravdu tím nejméně s občany o záměru nikdo nehovořil, nesmysl. Podobné zóny např. v závhodným místem pro parkování, i přestože informace byly k dispozi- padních zemích naopak mají velkou
pro průjezd každého, kdo zde zrov- ci už tři čtvrtě roku před tím (a to i exkluzivitu (neměl by sem jezdit
na nebydlí. Parkování na celém Hra- jednomu z členů petičního výboru). nikdo, kdo zde nemá co dělat, přednost mají chodci), a nemovitost v tadě v současnosti není díky stísněné
kové oblasti naopak stoupá na ceně.
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Město Buštěhrad namátkově zjišťo- podepsala pouze menšina obyvatel
Pro mě je tento případ poučením
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pro příště. Přestože záměr je jed- šem zřejmě podcenili podezřívavost jim život. Naopak bychom přivítali,
noznačně dobrý, možná nebude lidí k úředním procedurám, a vůbec kdybyste postupně vzali za své, že
radnice se snaží dělat věci pro Vás,
realizován jen proto, že někteří ob- jakýmkoliv změnám.
nedělá nic bez rozmyslu, ale tak,
čané slyší trávu růst a mají pocit,
že se s nimi o záměru málo komu- Proč je tomu tak? V minulých vo- abyste z toho měli nějaký pozitivní
nikovalo, a navíc svoje pochybnosti lebních obdobích byli lidé zvyklí, že efekt (anebo aspoň většina lidí –
neřešili přímočaře s úřadem. Skrze se s nimi nikdo z radnice moc ne- nikdy se nezavděčíme všem!). Na
úřad ovšem procházejí desítky růz- bavil, neptal se na jejich názor. Za úřadě i v zastupitelstvu jsou lidé, ktených opatření, na úřední desce vy- minulého vedení města byla zasedá- ří jsou vzdělání v různých oblastech,
věšujeme řadu rozhodnutí, a 95 % z ní zastupitelstva řidší, zato se často a jsou zde od toho, aby život ve městěchto úkonů nevyvolá mezi občany protáhla třeba do půl jedenácté do tě zlepšovali. Dejte nám více důvěžádnou reakci. Do budoucna tedy večera, protože to byla jediná pří- ry. A pokud máte o něčem pochybasi budeme muset lépe předvídat, k ležitost, kdy lidé mohli říci své ná- nosti nebo máte dojem, že nemáte
čemu se budou chtít lidé vyjádřit, a zory představitelům města, což jim dostatek informací, řešte to rovnou
co je naopak pouze rutinním úřed- ale stejně nebylo nic platné. Naše s námi, a ne nějakými postranními
ním úkonem. Asi nestačí veřejně zastupitelstvo se naopak snaží o cestami – to je nejlepší způsob, jak
projednávat pouze projekty na revi- lepší komunikaci s lidmi. Budeme předejít fámám a zmatkům. Ostattalizaci ulic a náměstí. Nutno myslet rádi, když si zvyknete, že vždy mů- ně, domnívám se, že i za tu krátkou
zavolat nebo napsat na MěÚ, dobu dvou a půl roku, kdy tu půsoi na takovéto věci, i když se domní- DOžete
TOHOTO
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podobné, jako kdyby třeba lidé za- zeptat se na všechno, co Vás zajímá. někdy ztuha a peněz, času a lidí není
čali organizovat petici proti tomu, Byli bychom rádi, kdybyste přestali tolik, kolik bychom potřebovali.
že jim chceme udělat kanalizaci mít dojem, že vše, co přichází „shoDJ
nebo nový chodník). To jsme ov- ra“, je pouze byrokracie, která má
za cíl občany omezovat a ztrpčovat

Č asto

kladené dotazy

Proč se kácely stromy v zámeckém ně efekt, kterého mělo být dosaže- směrem na Lidice, kde jste tehdy
argumentovali tím, že se to muselo,
parku? Kdo si bral to dřevo?
no. Takže to funguje, jak má.
neboť se již připravuje cyklostezka?
Nebyly zdravé. Asi tři byly úplně Ostrůvek milion nestál (čtěte po- A doteď tam není nic.
suché (o jejich pokácení již žádáme zorněji zpravodaj!). Milion stála
Středočeský kraj, který je majitelem celá stavební akce u kostela, tedy To nebyly zbytečně vynaložené peparku, už asi rok), ostatní byly po- nové chodníky, dlažba před koste- níze. Keře bylo potřeba vyřezat, aby
káceny na doporučení dendrologa, lem, přeložka O2, kterou to vyvo- se pozemky pro cyklostezku mohprý nebyly v pořádku. Samozřejmě lalo, nové lampy veřejného osvětle- ly geodeticky zaměřit. Bez toho se
proběhnou náhradní výsadby. Dře- ní, a pouze z menší části ostrůvek, nemůže začít projektovat. A je snad
vo z pokácených stromů patří Stře- navíc ty peníze šly z dotace SFDI. jasné, že taková akce, jako cyklodočeskému kraji, respektive firmě, Tato dotace je určena pro zvýše- stezka, nebude hotová za půl roku.
kterou si kraj poptal na kácení.
ní bezpečnosti chodců, takže pře- Je to stavba, jako každá jiná, to znachod musel dodržet platnou nor- mená, že na ni je potřeba projekt,
Proč rozhodujete o takových blbos- mu, a tedy (vzhledem k jeho délce) územní i stavební povolení. Motech, jako např. zmatečná dopravní na něm vyšel ostrůvek. I osvětlení mentálně jsme ve fázi územního
situace po zrušení hlavní ulice na ostrůvku předepisuje norma, podle řízení a vykupování pozemků, což
Hřebečské, ostrůvek za více jak mi- současné legislativy se zkrátka nyní vůbec není jednoduché. Napřílion, který tak oslňuje řidiče, že je to přechody osvětlují daleko inten- klad na jednom pozemku má maaž k smíchu atd.?
zivněji, než dříve. Někdo na nový jitel exekuci – a bude dost obtížné
O Hřebečské už tady šla debata ně- ostrůvek nadává (především řidiči, se přes toto dostat. Stavební úřad
kolikrát. Úprava přednosti zprava kteří kvůli němu musejí přibrzdit), ovšem vyžaduje, aby pozemky byly
byla zavedena na popud některých ale chodci si jej chválí. Takže opět – ve fázi stavebního řízení již naše.
obyvatel lokality, kvůli dopravní- účel byl splněn. Pro nás je zvýšení Další věc bude sehnat na cyklostezmu zklidnění. Řidičům to asi pří- bezpečnosti chodců větší priorita, ku peníze… je nutné akceptovat, že
jemné není, ale cíle bylo dosaženo než aby řidiči projížděli městem větší stavební akce ve městě zaberou určitý čas.
– opravdu zde jezdí lidé pomaleji, bez nutnosti občas přibrzdit.
anebo tudy pro jistotu nejedou vů- Co ty zbytečně vynaložené peníDJ
bec, když nemusejí, což je ale přes- ze města na srovnání se zemí keřů
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Aktuality
- Od dubna 2017 je možné na na- nou, nově vyřešenou zelení, nové konce 19. století, krásně zrestaurošem městském úřadě v pokladně dláždění ploch mezi budovami a vaná pasířstvím Houska a Douda.
platit všechny místní poplatky pla- kus nové asfaltové komunikace.
- Od června se plánuje rekonstruktební kartou.
- Od května 2017 bude probíhat ce dešťové kanalizace v Lidické ulici
- V ZŠ a MŠ Oty Pavla proběhla dláždění uličky „V Uličce“, která a části Pražské ulice (směrem k Náúprava úseku u tělocvičny na par- vede z křižovatky Revoluční a Oty městí). Investorem je DYNEX. Více
koviště pro učitele. Zároveň byly Pavla ke vstupu do zámeckého par- informací o chystaných dopravních
provedeny terénní práce na škol- ku. Doteď měla ulička pouze hli- omezeních včas uveřejníme.
ní zahradě (zavezení nerovností, něný povrch, navíc velmi rozbitý - V letošním roce se v souvislosti
vysekání náletů, vysetí nové trávy. s vyjetými kolejemi. Dalším důvo- s budováním nové trafostanice u
Většinu úprav provedly naše Tech- dem, proč se dělá právě ulička, je, Základní školy a pokládáním kanické služby, opravu opěrných zí- že většina obyvatel uličky je ochot- belů do země (akce ČEZu) chystá
dek firma Salamánek.
na na úpravu přispět sponzorskými přebudování chodníků v Revoluční
- Další venkovní úpravy budou dary (a zadní část uličky již dříve ze ulici, v úseku od rybníka ke škole.
probíhat na (dosud uzavřeném) svého vydláždila jedna obyvatelka a Bude zde jiný systém parkování
majitelka
úseku). DlážTOHOTOpříslušného
PROSTORU MONTOVAT
OBSAH; – bude povoleno pouze po jedné
prostranství před jídelnou a mezi DO
dění
bude
provedeno
ze
žulových
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;straně a podél chodníku, nikoliv na
starou a novou budovou, a to od
odseků,
v
podobném
stylu,
jako
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální
text bezpatkový
něm.
Důvodem
je také,font;
že divoce
června do srpna 2017, podle návrvloni
realizovaná
ulička
v
PodhraRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
zde parkující řidiči ničí chodníky,
hu ing. Arch. Marka Prchala. Získáomezují chodce, a situace v zatáčce
me tak krásně upravenou plochu s dí.
novým posezením pro děti, malým - Od dubna máme zpět na hřbito- je velmi nepřehledná a nebezpečná.
přírodním amfiteátrem před jídel- vě osazená původní kovaná vrata z
DJ
Kulturní výbor města Buštěhradu a Junák Buštěhrad vás zvou na Buštěhradské čarodky
v neděli 30. dubna, které se uskuteční na tradičním místě mezi rybníky Na Babkách.
Sraz průvodu masek, příšer a lampionů je v 18.00 hodin před Restaurantem U Bečvářů, zapálení hranice a začátek kulturního programu bude v 19.00 hodin.
Zahrají: Zem, Marná snaha, Kozičky a Message.
Občerstvení zajištěno, konec akce nastane v 01.00 hodin.

Program

akcí k oslavě

520.

Oslavy 520 let povýšení Buštěhradu na město králem Vladislavem
Jagellonským… slavíme v letošním
roce. I když je to výročí spíše malé,
rozhodli jsme se je oslavit – řadou
akcí, které pořádá jednak město,
jednak buštěhradské spolky. Přinášíme Vám předběžný program,
který ještě budeme postupně doplňovat.
ČERVEN
Hlavní program
17. 6.: Otevření pivovarských sklepů: Pohyb rámu
•
•

výročí povýšení

B uštěhradu

na město

Tomáš Reindl – hudební vystou- ZÁŘÍ
pení
Hlavní program
18. 6.: Odhalení pamětní desky ob- 9. 9.: Bushfest – celodenní přehlídjevitelům černého uhlí, č. p. 65 od ka živých vystoupení buštěhrad14.00
ských hudebních souborů
•

18. 6.: Odpoledne s dechovkou 16. 9.: To je Buštěhrad
v zámeckém parku, od 15.00 hodin
• vernisáž výstavy předmětů s příDoprovodný program
běhy
6. a 7. 6.: Lidice. Zrození symbolu • premiéra dokumentárního filmu
o Buštěhraďanech a Buštěhradu
• Knihovna Buštěhrad: přednáška
• Buštěhrad tvoří & Módní retro
Dr. Vojtěcha Kyncla
přehlídka
• BFK: promítání filmu Lidice

Petra Nikolajeva (ČR, 2011)
Vernisáž prací studentů atelieru
20. 6.: BFK: Neznámé filmy na moNová média I. AVU Praha
tivy Oty Pavla
Jan Kulka - autorské filmy

16. - 17. & 23. – 24. 9.: Divadelní parkování II. - malá přehlídka
amatérských divadelních souborů
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Doprovodný program

ní kultury PřeDivO (Přemyslovská
BFK – promítání filmů s Buštěhra- divadelní orba), který město a naše
spolky spoluutvářejí s MAS Přemydem v různých rolích
slovci v rámci širšího regionálního
Knihovna Buštěhrad – přednáška k celku Přemyslovské střední Čechy,
výročí
jehož je Buštěhrad součástí.
Hlavní i doprovodné akce v měsíci Organizátoři
září jsou zároveň součástí 11. ročníku putovního festivalu regionál- Atelier Nová média I. AVU Praha,

Ropid

Věčně mladí senioři, Buštěhradský
filmový klub, Městská knihovna,
Divadlo KiX a Kulturní výbor MZ.
Program ještě může doznat změn,
neboť další akce jsou v jednání.
Martin Kosa

k návrhům autobusových jízdních řádů

Níže se můžete seznámit s prvot- vedena do systému PID pod číslem 220097 - Stávající linka PAD bude
ními návrhy autobusových jízd- 324 a bude provozována v častěj- zrušena a její spoje převedeny na
ních řádů jednotlivých uvedených ších a pravidelnějších intervalech
páteřní linky 300 a 324
linek. Nad návrhy těchto jízdních
řádů a konkrétními časovými po- A25 - Stávající linka SID bude zru- 350 - Stávající linka PID bude v
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVATna
OBSAH;
a její
spoje převedeny
pá- pracovní dny prodloužena z Okoře
lohami jednotlivých spojů bude DOšena
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; přes Číčovice a Buštěhrad do centeřní
linky
300
a
324
nadále FONTY
probíhat
diskuze, nejedná
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,tra
normální
text bezpatkový
Kladna
zhruba v font;
hodinových
se tak o finální návrhy. Také
v sou- A53
- Stávající
SID bude
zru- intervalech
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVATlinka
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
vislosti s nedopracováním oběhů šena a její spoje převedeny na linky
vozů ještě může dojít k dodateč- 322 a 350
Vysvětlivky ke zkratkám:
ným úpravám.
A56 - Stávající linka PAD bude pře- PID - Pražská integrovaná doprava
Z Buštěhradu do Prahy bude od vedena do systému PID pod číslem
1. 7. 2017 možné cestovat hned 300, bude provozována v častějších SID - Středočeská integrovaná dočtyřmi
autobusovými
linka- a pravidelnějších intervalech a po prava
mi Pražské integrované dopravy území města Kladna dojede až na
PAD - Pravidelná autobusová do(PID):
Rozdělov k Energii
prava
300 - páteřní linka s celotýdenním
rozsahem provozu ke stanici metra
Nádraží Veleslavín s dobou jízdy
cca 20 minut
322 - doplňková linka s celotýdenním rozsahem provozu ke stanici
metra Nádraží Veleslavín s dobou
jízdy cca 40-45 minut
324 - páteřní linka s celotýdenním
rozsahem provozu ke stanici metra
Zličín s dobou jízdy cca 30 minut
350 - doplňková linka v pracovní
dny ke stanici metra Dejvická s dobou jízdy cca 55 minut
ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH AUTOBUSÝCH LINEK V OBLASTI
BUŠTĚHRADU
A22 - Stávající linka SID bude převedena do systému PID pod číslem
322 a bude provozována v pravidelnějších intervalech
A24 - Stávající linka SID bude pře-
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TARIF PID aneb JAK SE BUDE
CESTOVAT DO PRAHY A DO
KLADNA
Předplatní jízdenky PID:
V současnosti je možné zvolit si
buď papírovou nebo elektronickou verzi předplatních jízdenek.
Zde přinášíme stručný přehled
cen předplatních jízdenek BUS +
VLAK pro kombinaci s MHD Praha (s „pražskou tramvajenkou“).
Nutno dodat, že město Buštěhrad
se bude nacházet ve 2.tarifním pásmu, město Kladno v následujícím
3.tarifním pásmu.

Pozn.:
Jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 12 Kč je přestupní a platí až ve 2
navazujících vnějších pásmech po dobu max 15 min.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 18 Kč je přestupní a platí až ve 2 naJízdenky PID pro jednotlivou jízdu: vazujících vnějších pásmech nebo v kombinaci pásem B+1/1+B po dobu max
30 TOHOTO
min.
DO
PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
Volba
konkrétního
typu jízdenky
(12I DOLE;
Kč nebo 18 Kč) při cestě do Prahy závisí
Jízdenky pro jednotlivou jízdu
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální
textrychlíkové
bezpatkový
font;stačí
na
jízdní
době
do
první
zastávky
na
území
Prahy
– pro
linky
PID lze zakoupit buď přímo u řiRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
dičů příměstských autobusů nebo jízdenka za 12 Kč, pro zastávkové linky nutné zpravidla použít jízdenku za 18
v jízdenkových automatech či v Kč.

omezeném sortimentu u dalších
smluvních prodejců včetně vybra- Přehled cen. Zdroj: Ropid
ných pokladen ČD. SMS jízdenky
na příměstských linkách ani ve vla- Za ROPID - Tomáš NEDVÍDEK, pracovník odboru příměstské dopravy
- oddělení projektování příměstské dopravy
cích neplatí!

M ožnost

vyjádření cestujících

Vážení buštěhradští cestující,
v probíhající přípravné fázi máte
možnost se prostřednictvím Městského úřadu vyjádřit k návrhům
nových jízdních řádů. S těmi jste
se již dříve měli možnost seznámit na webu města www.mestobustehrad.cz/aktuality/108/. Vaše
doplňující návrhy shromáždíme

Ukliďme B uštěhrad –

a předáme zástupcům společnosti ROPID. Oni posoudí, zda naše
návrhy jsou v obecném zájmu, a
ne jen zájmem jedince, a pak je
podle možností některé zapracují.
Návrhy na reálné změny a doplnění posílejte, prosím, mailem na
adresu: meu@mestobustehrad.cz

Případné návrhy v papírové podobě můžete předat osobně v podatelně Městského úřadu, nebo
poštou na adresu Městský úřad
Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43
Buštěhrad.
ZV

hlášení z akce

Na začátku je potřeba poděkovat D. Čermákové, Z. Vestfálové,
J. Kopsové, H. Bleskové a M. Kosovi za přípravu pro sobotní sraz,
na kterém se sešlo skoro 70 lidí,
tedy skoro dvakrát víc než vloni!
Symbolická společná snídaně před
knihovnou se již podruhé stala
příjemným startem do boje s nepříjemnými projevy naší (ne-)civilizace. Dík patří i dalším pracovníkům úřadu a Technických služeb,
kteří projevili vůči pořadatelům a
celé akci velmi vstřícný přístup.

Po uvítání a informačním úvodu
J. Mrkvičky a J. Bleska se na vytipovaná místa vypravily početné
skupiny „sběračů“ s plastovými
pytli na odpad, rukavicemi a zahradním nářadím. Pan Veselý
- vedoucí TS - nechal na určená
místa přistavit kontejnery a přislíbil též naložení a svoz plných pytlů a hromad po akci. Uklízely se
totiž hlavně ty vzdálenější a také
nejvíce zaneřáděné lokality našeho města.

opomíjenou lokaci okolo zastávek a v rokli u dálnice D7, pod
mostem na Bouchalce a na silnici k Bůhzdaři. Tam obdivuhodně „dřeli“ hlavně členové spolku
Věčně mladí senioři, J. Chudoba a další dobrovolníci. Odpad
se shromáždil na místě v rokli a
odtud se bude muset vynosit až
po prořezání zarostlé rokle, neboť stráně pod dálnicí jsou velice
příkré a neschůdné.

Neuvěřitelné množství roztodivPočetná výprava vyčistila dlouho ného nepořádku bylo shromáž-

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 5. KVĚTEN 2017									

strana 2
STRANA 8

děno ze strání v okolí garáží u
vodojemu a z přilehlých houštin.
Bohužel toho tam ještě dost zůstalo, protože se tam jen velmi těžce
dostává přes hustý porost. Další
dobrovolníci velmi pracně „vytěžili“ hrůzy z křoví pod sběrným
dvorem, kolem potoka od Sadové
a pod viaduktem. V obtížném terénu to byl velmi úctyhodný výkon.
Hromady odpadků se opět objevily kolem garáží v Sadové ulici a
nad nimi, ve stráni pod Sladkovského ulicí. A přitom se to tam
pečlivě uklidilo už vloni! Je zřejmé, že bezohlednost některých
lidí nemá hranice.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

Hodně nepořádku bylo znovuJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
nalezeno
podle komunikace na
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Měsíčku. Haldy PET-lahví,
igelitek se zbytky a plechovek od nápojů napovídají, že původci budou nejspíš z řad kolemjedoucích
řidičů. Také kolem cesty směrem
k válcovně je po nich ještě spousta pneumatik a automobilových
součástí.
Ledacos se našlo i v Tyršově ulici a okolo Vrapické. Průzkumná
skautská skupina zavítala také do
Větráku, kde jsou obvykle k sesbíZ úklidu. Foto: Archiv autora
rání hlavně lehčí odpadky, co odlétly z černé skládky pod haldou. společně v organizovaných skupi- livostí. Nově natřená jsou třeba
nách. Kdo chtěl, tak si jednodu- zábradlí v Husově ulici, na schoSvépomocnou úklidovou brigádu še zušlechtil okolí svého domova dech do Vodárenské, podél pěšin
(v rámci akce Ukliďme Buštěhrad) nebo některé blízké veřejné pro- v uličce U Studánky, také na křiuspořádalo i bytové družstvo ko- story.
žovatce Sadové a Bezručovy, dále
lem „paneláku“ v Zadním konci.
v ulici U Rybníka a také hrazení
Za BDB se zúčastnilo cca 30 do- Brigádu kolem rybníků a na čiště- u čistící jímky před rybníkem.
spělých a 15 dětí. Uklidili cestu na ní spojovacího kanálu si napláno- Další skupina skautů chodila asi
Bouchalku a okolí v Pražské ulici. val i Rybářský spolek Buštěhrad, 3 hodiny buštěhradskými uliceOdpad byl roztříděn a dán do po- jehož členové zase udělali spous- mi a tady sbírala podél cest a silpelnic a do barevných kontejne- tu užitečné práce pro zkrášlení nic a na chodnících to, co jiným
rů. Pneumatiky, sedačku z auta a tohoto populárního rekreačního „odpadlo od ruky“. Je to veskrze
ostatní nepořádek nechali u kon- prostoru. I oni se „svému terito- mimořádný počin a tento překvatejneru. Tamní komunita se o své riu“ věnují pravidelně. Pro tak pivý výkon všech mladých skautů
okolí stará i v průběhu roku, čímž frekventované místo je to víc než a skautek si zaslouží zvláštní poby mohla být příkladem i pro oby- nutné.
děkování.
vatele dalších lokalit Buštěhradu.
Zvláštností letošní brigády určitě Díky všem, kteří to prostě pochoJe báječné, že mnozí pořádku- byla iniciativa všech skautů, kteří pili!
milovní sousedé vyslyšeli výzvu se nabídli natřít některá městská
Výboru pro životní prostředí MZ zábradlí. Kluci a dívky z Junáka
Jiří Blesk
a správně pochopili smysl akce. Buštěhrad i odjinud se pustili do
Nebylo totiž nutné uklízet pouze práce s překvapivou vervou a peč-
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B udoucí

podoba okolí rybníka

Ve velkém sále buštěhradského ze strany organizátorů dokázaly Sociální antropolog a odborník
zámku se v pátek 24. března usku- nakonec vyvolat volnou diskusi na strategické plánování a komutečnilo setkání občanů s před- mezi občany. Padala řada návr- nikaci Mgr. Plášek neformálně
staviteli města. Tématem setkání hů. Byly obavy o parkovací pro- zahájil pečlivě naplánovaný čabylo „Okolí Dolního rybníka a story. Padala kritika na chybějí- sový harmonogram diskusního
Náměstí. Organizátoři nepone- cí chodníky. Občané chtěli řešit workshopu v 18,10 hod. Body
chali nic náhodě a důkladně se na konkrétní záležitosti, moderátor programu od infa o akci přes vizi,
setkání s občany připravili. Masiv- vysvětlil, že potřebujeme vizi, co funkčnost a práci ve skupinách
ní propagace byla umocněna letá- je pro město prioritou. Zastupi- po orientační vyhodnocení se
kem, který každý občan dostal do telé vysvětlovali, že se zajímají o sice nepodařilo splnit, ale hlavní
schránky spolu s výzvou na úklid granty a dotace, které jsou k dis- cíl setkání ano. Předkladatelé žáve městě. Prostory sálu byly upra- pozici, a mohli bychom je využít. dosti o dotaci z programu Parky
veny postavením židlí tak, aby Toto je jeden z nich, určený na nadace Proměny na 30 mil. Kč
byly v půlkruhu a paní starostka parky, jejichž součástí jsou uli- (5 mil. Kč je spoluúčast) mají za
s některými zastupiteli seděli u ce a chodníky. Rozporuplné byly sebou setkání s občany, se kterými
zdi v pravém úhlu od posluchačů. návrhy na koupaliště v rybníku. diskutovali, jak by okolí rybníku
PROSTORU bylo
MONTOVAT
OBSAH; mělo vypadat. To je dobrý základ
Moderátor Mgr. Jakub Plášek byl DO
V TOHOTO
této souvislosti
zajímavé,
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;pro předložení žádosti programu,
v čele sálu. Rozmístění přispělo že asi 1/3 přítomných (cca 50)
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
psychologicky k tomu, aby že se lidí se v našem rybníce koupe. Na který je podporován za úzké spoRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
občané necítili jako protihráči,
ale závěr padl názor jedné občanky, lupráce mezi samosprávou, veřejjako součást společné iniciativy která apelovala na zachování pů- ností a odborníky. Setkání skončivedení města a občanů. Káva, su- vodního rázu rybníka a okolí, kte- lo po dvou hodinách příjemným
ché pečivo jako občerstvení.
ré má svoje vlastní kouzlo. „Místo rozloučením.
Časté otázky do řad příchozích dýchá historií“.
JJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svět opustila další postava, která v Buštěhradě měla své pevné místo. V myslích našich, a
možná i vašich, určitě zůstane
jako ten jezdec na „prskoletu“
nebo třeba jako Hotelový štamgast (ve vší úctě). Zajisté ale i
jako člověk, který se při každém
setkání zeptal na to, jak se máte,
a při jakékoliv tancovačce dokázal roztočit nejednu sukni. Pan
Václav Říha, v mnoha směrech
nezapomenutelný chlapík.
RR

Vzpomínka

na rekordmana

Dne 7. 3. 2017 zemřel ve věku 60
let náš spoluobčan pan Stanislav
Materna. Jeho koníčkem byla výroba miniatur, cínových plastik a
kraslic. Vyřezával náboženské motivy do zrnek rýže, v historických
pramenech pátral a nalézal co
nejvěrnější podobu historických

postav našich a světových dějin.
V oboru miniatur byl držitelem
několika světových a českých rekordů. Byl tradičním vystavovatelem na výstavách rekordů a kuriozit pořádaných pelhřimovskou
agenturou Dobrý den.
Kraslice vyřezával do nejjemněj-

ších detailů. Náhoda chtěla, že se
výstava kuriozit jednou odehrávala na Staroměstkém náměstí v
období Velikonoc. Výstava nebyla prodejní. Stánky vystavovatelů
však byly k nerozeznání od stánků
prodejců. Brzy se proto stal výstavní stánek pana Materny s vy-
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řezávanými kraslicemi středem
pozornosti turistů. Marně je odháněl slovy v několika světových
jazycích, že nic neprodává. Dosá-

hl tím jenom závratné ceny dvou Čest jeho památce.
průměrných měsíčních platů v
Česku za jednu svoji vyřezávanou
kraslici. Neprodal.

O dešel

B uštěhradu

čestný občan města

pan

LZ

Jiljí T eringer.

S velkým pohnutím a smutkem jeho vypravování o těchto cestách. telé ZUŠ, ale jako hosté i význační
jsem přijal zprávu o úmrtí, své- Jiljí byl vynikajícím organizáto- umělci, a to jak z řad hudebníků,
ho kolegy a přítele, který působil rem hudební kultury v Buštěhra- herců i recitátorů.
jako pedagog ZUŠ Buštěhrad od dě. Velkou zásluhu má na úspě- Jeho odchod znamená konec jedr. 1963 až do r. 2007 Jiljí Teringera. ších Smíšeného pěveckého sboru né nádherné éry vyplněné praKdyž jsem nastoupil do funkce Buštěhrad. Původně zkoušky pro- videlnými koncerty v ZUŠ, které
ředitele tehdejší LŠU v Buštěhra- bíhaly v hudebním sále ZUŠ. Spo- byly hojně navštěvovány a obohadě v r. 1983, byl to právě Jiljí, který lupráce s pedagogy této umělecké covaly nejen občany Buštěhradu,
mě uvedl do prostředí tohoto stře- školy byla velmi úspěšná. Byl ne- ale i jeho okolí.
dočeského městečka, ve kterém se jen vynikající hudebník a sbor- Věřím, že jeho obětavá práce na
narodil a žil. Byl jsem mu velmi mistr, ale i skromný člověk, který poli kulturním v Buštěhradě neTOHOTOaPROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
vděčen. Jiljí byl význačnou osob- DOporadil
povzbudil.
Nedá se
zaJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; bude nikdy zapomenuta a moc si
ností, vynikající hudebník a peda- pomenout na smyčcový kvartet,
abytext
měla
následovníky.
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
- nadpisy
font Binner,přeji,
normální
bezpatkový
font;
gog, člen
orchestru
FOK
Praha.
který vedl a byl
složený
z učitelů
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Čest jeho památce
Vzhledem k tomu, že s tímto školy a hostů. Tento soubor nespočetně
vystupoval
na
pravidelorchestrem procestoval mnoho
Bohumír Bednář
států, se zájmem jsme poslouchali ných koncertech školy. Na těchto
koncertech účinkovali nejen uči-

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 5. KVĚTEN  2017

strana 2
STRANA 11

Jak

jsem dělal přijímací

„ zkoušku“

do

B uštěhradského

pěveckého sboru

Od středoškolských let jsem obdi- šeného pěveckého sboru Dalibor. A po mnoha letech, na sklonku
voval - jako slánský rodák a patriot Než jsem se však rozhodl zkusit 70. let minulého století, jsem sly- každé vystoupení slánského smí- stát se jeho členem, sbor zanikl.
šel od přítele Františka Paulíka,
žijícího na Buštěhradě: „Nechtěl
bys zpívat s námi, stát se členem
Buštěhradského smíšeného pěveckého sboru?“ Moje polozasutá
touha sborově zpívat ožila a já se
začal připravovat na svoji „pěveckou dráhu“. Předpokládal jsem,
že budu podroben jakési zkoušce
- přeci sbor nepřijme mezi sebe
člověka zpěvu neschopného! Jak
na to? Rozhodl jsem se, že si pro
zkoušku připravím dvě písně; jednu národní („Už se ten Tálinskej
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; rybník nahání“) a jednu umělou,
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;tou byla „Čechy krásné, Čechy
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální text bezpatkový font;
mé“.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Přišel den, kdy jsem šel, poprvé,
na zkoušku sboru. Zkoušelo se
tehdáž v Hudební škole, sídlící
ve východním křídle buštěhradského zámku. Pan Jiljí Teringer,
sbormistr, si mě vzal do vedlejší
učebny, v níž stál klavír. A já si
říkal: Teď to začne! Ale nezačalo, nic jsem přezpívat nemusel.
Pan sbormistr jen ťukl na klávesu
piána a řekl: „Zazpívejte, co slyšíte“. A pak zahrál tón jiný a další
a další… Nakonec mně řekl: „Vy
jste bas“ - a bylo! Od této „zkoušky“ zpívám v buštěhradském sboru už více než pětatřicet let. A rád
a s chutí; zažil jsem zde mnoho
pěkných chvil pěveckých, společenských i lidských. A doufám, že
jich v budoucnu ještě bude!

Jiří Mühlfeit,
člen basů Smíšeného pěveckého
sboru města Buštěhradu
Vzpomínka M.Horové. Foto: Archiv M. Horová

Vodňanský

kapr po mlynářsku

Jiljího Teringera jsem znal padesát sedm let. Za ta léta jsme prožili
mnoho krásného a také veselého.
Před dlouhou řadou let jsme po nějaký čas sedali vedle sebe jako zpěváci v tenorové sekci buštěhradského pěveckého sboru. Později

se Jiljí stal jeho vynikajícím sbormistrem.
Postupně se mezi námi vytvořilo
pevné osobní přátelství. Spřátelily
se i naše rodiny.
Je tomu už dvacet let, kdy jsme se

všichni společně vypravili na dovolenou. Naším cílem byla chata u
řeky Blanice ve Vodňanech. Chatu
nám tehdy půjčil můj kamarád.
Vybavili jsme se vším potřebným
a těšili jsme se na chvíle odpočinku. Nezapomněli jsme ani na olej a
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ocet, a do auta jsme naložili i pro- Jilka a já, jsme se rozhodli, že jim
středek na mytí nádobí Jar. Aby nic předvedeme naše kuchařské mistrovství. K večeři bude vodňanský
nechybělo.
Ano, ano. Nedbali jsme důrazných kapr po mlynářsku.
upozornění probíraných na škole- Smažili jsme úhledné kousky naních o bezpečnosti práce, že všech- porcovaného a v mouce obaleného
ny tekutiny musí zůstat v původ- kapra, olej se škvířil, bublal a pěnil,
ních obalech a nesmějí se přelévat řízky zlátly. Radost pohledět.
do jiných lahví!
Až do té chvíle, než se naše drahé
My jsme na olej, ocet i Jar použili manželky vrátily od jezu. Spráskly
láhve od kečupu. Přeci to nemůže- ruce. Vždyť to smažíte na jaru!
me poplést! To dá rozum.
Tím skončilo naše kuchařské mistBrzy po příjezdu na chatu se nám rovství. Lahvičky od kečupu, pravpodařilo v kamarádově soukro- da, naše ženy ještě před odjezdem
mém rybníku chytit pěkného kap- popsaly, ale kdo by ty nápisy četl.
ra. Až ho usmažíme, to bude něco! Přeci to nemůžeme poplést. To dá
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Bylo teplé letní odpoledne. Posla- DOrozum.
JE
DŮLEŽITÝ
NAHOŘE kapI DOLE;
jsmePROSTOR
vodňanského
li jsme manželky k řece a my dva, NakonecVOLNÝ

ra po mlynářsku k večeři opravdu
měli. V restauraci ve Vodňanech
na náměstí.
Když jsme se vrátili z večeře, Jilka
přiladil své housle k mé heligonce. Všichni jsme se posadili venku
před chatou. Byl nádherný večer, a
my jsme si povídali, smáli jsme se a
hlavně jsme hráli a zpívali národní
písničky. Také tuhle.
Když jsem šel od vás, byl překrásný
čas,
kapr se ve vodě házel, když jsem
milou doprovázel…
Se vzpomínkou na drahého přítele
a dobrého člověka Jiljího Teringera
Antonín Maurer

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY eringera
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
na iljího

Vzpomínka

J

T

Pan Teringer byl jedním z prv- jsme s manželem po přistěhování
ních obyvatel Buštěhradu, kterého do města potkali, neboť na začátku naše první kontakty a přátelství
vznikaly na zkouškách buštěhradského sboru. Jen pár dnů poté co
jsme v Buštěhradě začali bydlet,
jsme jednou cestou domů z Prahy
přijížděli na Starý Hrad od kostela,
a uslyšeli z otevřeného okna budovy ZUŠ sborový zpěv. Zajímalo
nás to, protože jsme sami v té době
zpívali ve sboru. Tak jsme vešli do
budovy a po schodišti došli až do
horního sálu. Tam jsme nakoukli
do místnosti. A uviděli sbor a pana
Teringera. Okamžitě jsme byli
vtaženi do zkoušky, dostali jsme
J. Teringer diriguje buštěhradský
noty a všichni se na nás usmívali.
pěvecký sbor.
Nikdy na to setkání se sborem neFoto: Archiv I. Kasalická
zapomeneme, bylo srdečné a milé,

Vítání

celý sbor v čele s panem Teringerem nás od první chvíle vzal mezi
sebe a my získali přátele, kteří nám
vlastně vydrželi dodnes.
Pana Teringera si pamatuji jako neskutečně vlídného a klidného sbormistra, který trpělivě naslouchal,
a opakoval záludná místa skladeb
těm, kteří potřebovali skladbu slyšet vícekrát. Nepamatuji si, že by
někdy zvýšil hlas, že by byl někdy
roztrpčený nebo rozzlobený. Sbor
spojoval svou osobností a elegancí
svého jednání. Jeho milá povaha a
přátelství, které jsme pak navázali,
nám zůstane navždy v paměti. Byl
to skvělý muzikant, ale hlavně člověk!
Ivona a Jan Kasalických

občánků

Ve středu 5. dubna 2017 jsme v né občánky. Dětem přejeme, aby všech. Rodičům přejeme, aby nejobřadní síni Městského úřadu vyrůstali v lásce a bezpečí pro ra- větší odměnou pro ně byla láska a
přivítali do života nově naroze- dost svých rodičů a prarodičů, nás úcta jejich děťátka.
Jana Zemanová

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

Výstava

k výročí

520

let

Milí Buštěhraďáci, doufám také,
že hrdí Buštěhraďáci, a nejenom
vy, ale také všichni, kteří se cítíte
s Buštěhradem spříznění. V letošním roce Buštěhrad oslaví výčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 5. KVĚTEN  2017

B uštěhradu
znamné jubileum, 520 let od svého jmenování městem.
K tomuto výročí bychom rádi
uspořádali výstavu, kde si budeme moci zavzpomínat na vše, co

bylo s Buštěhradem spojeno, připomenout si osudy lidí, kteří zde
žili, ukázat si známá místa, jakou
měly dříve podobu, místa která jsou více či méně významná.
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Připomenout si věci, které naši
předci používali, čím se obklopovali, co používali k běžnému
životu, ale také pracovní nářadí a
náčiní.
Prosíme vás, podívejte se po půdách, sklepech, zda nenajdete
něco zajímavého, co by mohlo na
výstavě zazářit, i když se vám to
možná nyní nezdá.
Podívejte se do svých archivů,
prohlédněte fotografie, časopisy.
Vyndejte ze zásuvek staré ubrusy,

Poklady

zástěry, kroje, zvláště Sokolské a
Baráčnické. Přivítáme kočárky,
židle, křesla, sáňky, brusle, lyže a
podobně.
Možná máte doma staré formy
na pečení, nádobí a pomůcky pro
domácnost, zahradu, chlévy, stáje,
prostě vše co nám může připomenout doby dávno i nedávno minulé a o čem možná pochybujete, k
čemu to vlastně sloužilo.
Výstava by měla proběhnout v
září letošního roku a o dalším

průběhu a přípravách výstavy
vás budeme informovat v dalších
Zpravodajích. O shromažďování
předmětů na výstavu vás budeme
včas informovat, zatím je to na vás
a vaší ochotě a zájmu.
Budeme moc rádi, když vás tato
výzva osloví a společně si budeme
moci připomenout, jak se lidem v
Buštěhradu žilo.
Věčně mladí senioři

V prostorách společenské míst- cí umístění v soutěži Poklady Velnosti DPS se v sobotu 15. dubna kého pátku 2017. Zvítězila paní
TOHOTO
PROSTORUUžitečné
MONTOVAT
OBSAH;
vyhodnocovaly nejlepší kraslice v DO
Marta
Roubková.
dárky,
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTORbyly
NAHOŘE
I DOLE;
rámci tradiční společné akce spol- JEmezi
jinými
křížovky,
umocFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
ku Buštěhradské fórum a DPS. něny užitečným i nezvyklým dárRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
V pozdních dopoledních hodi- kem – saláty v květináči, které si
nách se postupně účastníci vý- mohli obdarovaní vysadit na zastavy vyjadřovali k předloženým hradě nebo přímo zkonzumovat.
výtvorům na stolech. Byly k vidě- Celou akci připravovali organiní nejen kraslice „klasické“ – ma- začně manželé Bleskovi, kterým
lované, ale i vejce oděná do kraj- patří poděkovaní za další zdařilou
kových ozdob nebo vyzdobená akci.
jiným netradičním způsobem.
JJ
Byly předány diplomy za vynikají-

Výprava

na

Emilovnu

a

Svojsíkův

V polovině března jsme se společně s oddíly našeho skautského
střediska Stopa Kladno vydaly do
Křivoklátských lesů do „apartmánů“ Emilovna.
Včelky nejdříve nevěděly, zda
zvládnou 8 km dlouhou cestu z
nádraží v Roztokách až na místo s
krosnami na zádech, ale nakonec
se ukázalo, že s tím nemají žádný
problém. Po příchodu na chatu,
ubytování a večeři jsme se vydali
k lesu. Vyšlo najevo, že se po okolí potulují pytláci – několik srn v
podobě svítících tyčinek chybělo.
V sobotu jsme začali po pytlácích
pátrat. Cestou jsme s dětmi procvičovali skautské znalosti k blížícímu se Svojsíkovu závodu. Na
konci cesty nás čekal úkol nejdůležitější, a to úklid bývalé výrobny
dřevěného uhlí. Zlepšovat zdejší
prostředí (zbavovat se nevzhledných hromad igelitů, dřev a všeho

PVP. Foto: Archiv DPS

závod

možného) nás bavilo. Klučičí oddíl dokonce sestavil z nalezeného
odpadu jakési vozítko.
Když jsme uklidili, co bylo v našich silách a možnostech, vydali
jsme se zpět na svačinu v podobě výborné bramboračky. Cestou
jsme viděli jelena s laněmi, byl to
nezapomenutelný a úžasný pohled. Po bramborajdě přišla řada
na vyrábění deskových her. A
protože to všechny bavilo, pokračovalo se za zvuku kytar a zpěvu i
po večeři.
V neděli ráno nás opět překvapila
zvířecí návštěva. Až k chatě nám
dobré ráno přišla říct liška. Potom bohužel začalo pršet, takže
než jsme se sbalili a nasnídali, přilehlá louka, kde měl proběhnout
dopolední závěrečný program,
byla úplně mokrá. Nikoho to ale
nezastavilo. I přes to jsme si na
ní zahráli oblíbené hry každého

oddílu. Následovalo odbahnění a
oběd.
Po jídle jsme už jen vše doklidili a vydali se na cestu zpět. Opět
8 km, ale naštěstí z kopce! Zpáteční cestu s námi zvládli i naši
nejmenší benjamínci a nejmenší
světlušky a vlčata, kteří šli v pátek
kratší trasu, protože byli popovezeni autobusem. Ve vlaku byli tradičně nejvíce utahaní dospěláci
a děti měly energie na rozdávání
- div, že vlak nevykolejil. Alespoň
bylo vidět, že jsou spokojené a
šťastné!
Po návratu z Emilovny se naplno
rozjely přípravy na Svojsíkův závod, jehož organizaci jsme jako
středisko měli na starost. Příprava závodu nebyla vůbec snadná,
ale nakonec mohlo bez problému všech 17 družin (9 dívčích a
8 chlapeckých) z Kladna, Slaného
a Libušína závodit v disciplínách
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– šifry, vaření, orientace v mapě,
volba strategie, balení batohu a
příprava na výpravu, vyhledávání
informací, řešení krizových situací a několika dalších. Počasí bylo
přes velké obavy ideální. Závod
se odehrál v údolí Zákolanského
potoka. Zázemí bylo na základně

v Podholí. Průběh dne byl bezproblémový – nepršelo, nikdo se
neztratil, nedošlo ani k žádným
závažným úrazům. Při vyhlášení výsledků jsme byly opravdu
upřímně, ale velice mile překvapeny. Naše včelčí družina Bzučilky, ve složení Anička, Áďa, Lenka,

Róza, Valča a Nikča, se umístila na
prvním místě! Byly jsme opravdu
nadšené a už se těšíme na krajské
kolo, které se bude konat na konci
května ve Žloukovicích u Berouna. Držte nám palce! :-)
Za oddíl Včelky Zuzka a Kačka
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Svojsíkův závod, diplom. Foto: Archiv Včelek

Držte

palce

Včelkám ,

i když už nereprezentují

Nejlepší skautský oddíl v okrese
mohl být ten buštěhradský (družina Bzučilek zvítězila v okresním
kole Svojsíkova závodu). Jenže
bohužel. Tak nějak se přihodilo,
že holky od letoška patří pod kladenskou Stopu.

Z

B uštěhrad

Přihodilo? Ono se to vlastně jen
tak nepřihodilo. Ale to je zase jiný
příběh. Důležité je, že holky přes
všechno to nehezké nový začátek
zvládly tak nejlíp, jak mohly, a pokračují do krajského kola, které
se bude konat na konci května. A
já se jim za to alespoň takto po-

myslně hluboce skláním. A i když
už nepatří pod Buštěhrad, mně
vždycky bude znít v uších ozvěna z jejich pokřiku … MY JSME
VČELKY BUŠTĚHRAD!!!
Včelky, držím vám palce!
ER

jmenovaným názvem a s napětím
očekávali, jak se děti tématu Z pohádky do pohádky ujmou.
Nejprve to vypadalo, že zájem
moc velký není, ale nakonec se sešlo 220 obrázků. Malovaly děti z
Mateřské školy, ze Základní školy
z Družiny a dokonce děti z Družiny ze Hřebče.
Pro nás začal úkol nejtěžší a to,
vybrat 70 obrázků, které oceníme
připínacím obrázkem, který jim
soutěž bude připomínat a z nich

ještě 20 dětí, které dostanou vstupenku do kladenského Aquaparku.
Dokonce jsme měli čtyři medailisty. Úkol to byl nesmírně těžký, protože všechny obrázky byly
překrásné, připomínaly pohádky,
které jsme jako děti četli i my, ale
také nás seznámily s pohádkami
současnými.
Vernisáž se konala ve středu 12.4
v Knihovně za přítomnosti paní
starostky Ing. Daniely Javorčeko-

pohádky do pohádky

Městská Knihovna v Buštěhradu má svůj dětský koutek, je to
místnost, kde jsou shromážděny
knížky pro děti, kde si mohou
děti dokonce kreslit nebo si knížky prohlížet. Je to moc hezká a
příjemná místnost, které ale stále něco chybělo. Paní knihovnice
Dáda Čermáková nás oslovila s
nápadem místnost vyzdobit, a čím
jiným, než dětskými obrázky. Tak
jsme na začátku roku, společně s
Knihovnou a MěÚ, vyhlásili dětskou výtvarnou soutěž pod výše
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 5. KVĚTEN  2017

strana 2
STRANA 15

vé. Bohužel se dětí nezúčastnilo
tolik, s kolika jsme počítali, ale
děti, které přišly a jejich obrázky patřily mezi vybrané, dostaly ocenění a zasloužily si potlesk
přítomných. Protože se jednalo o
vernisáž, nesmělo chybět vystoupení, kterého se ujal Daník Žitník,
člen nově vzniklého dětského divadelního souboru Kixksindlík, a
moc nás svým vystoupením pobavil. Nechybělo ani pohoštění a
moc děkujeme paní Gábině Šumné, která se ho ujala a sponzorsky
upekla 70 mafin. Dětem i dospělým chutnalo, rodiče byli pyšní

na své děti a děti na své obrázky a
vernisáž se vydařila.
Děti, které byly oceněné a nepřišly, o své ocenění nepřijdou, předáme je do školy a rozdají jim je
paní učitelky.
Moc děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily a ty děti,
které si žádné ocenění neodnesly,
nemusí být smutné, jejich obrázky budou v Knihovně určitě také
viset. Přijďte se podívat, obrázky
se budou obměňovat a dívat se na
ně budete moci nejméně do další
soutěže, která by v budoucnosti

Díky

2.B

příspěvkům rodičů má

mohla následovat.
Velký dík také patří paní Holeyšovské, která vedla k malování děti
z Hřebče, všem pedagogům, kteří
malovali s dětmi v naší Základní
škole a zvláště panu zástupci ředitele panu Bartákovi, který o soutěži pedagogy a děti informoval.
Prostě opět jedna s milých a příjemných akcí, která nás všechny
potěšila.
Za Knihovnu, MěÚ a Věčně
mladé seniory Stanislava Šumná

nový dataprojektor a zajímavější vyučování
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zení tzv. interaktivního setu. Tyto
zdroje byly získány díky dobrovolným příspěvkům většiny rodičů.
Multifunkční dataprojektor byl
umístěn do třídy 2.B. nová pomůcka usnadní paní učitelce ne-

hravá, děti se k tabuli těší, jsou rozvoje.
více aktivní než při používání kla- Děkujeme všem rodičům za jejich
sické tabule, přirozeně se zapoju- pravidelné příspěvky.
jí do výuky, učení se pro ně stalo
hrou.
Spolek rodičů
Spolek rodičů přispěl touto formou na modernizaci školy a roz-

Nový projektor ve třídě. Foto: Archiv autora

Děti

ze školky na výstavě čajových mandal

Ve druhém březnovém týdnu děti
naší MŠ navštívily výstavu mandal z čajových sáčků, vytvořenou
Gabrielou Gabčík Beranovou, která se uskutečnila v Buštěhradském
zámku. Děti si mandaly nejdříve
prohlížely, pak hledaly mandalu
s chybou, neboť jedna mandala
měla sáček, který do jejího vzoru nezapadá. Nakonec ji většina

dětí úspěšně našla. Výstava se
nám moc líbila, proto jsme se vydali do zámku ještě jednou. Paní
knihovnice nám půjčila kalendář
s čajovými mandalami a podle něj
děti hledaly mandaly z kalendářů na chodbě zámku. Nakonec si
každý vybral jednu mandalu, co
se mu nejvíc líbila, a každý musel
říci, co jej právě na vybrané man-

dale zaujalo. Když jsme vraceli kalendář do knihovny, hledaly děti i
zde mandalu, kterou tam má paní
knihovnice v originále.
Výstava nás natolik zaujala, že
jsme začali vyrábět mandaly z
čajových sáčků i ve třídě. Děti si
při ní procvičovaly jemnou motoriku stříháním, skládáním a
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Školková třída Berušek na výstavě mandal. Foto: L.Strnadelová
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Zároveň děkujeme i paní Šumné,
Někteří předškoláci pomáhali ve

Jako poděkování za uskutečnění
skládání těm mladším. Část dětí této výstavy, jsme paní starostce která je iniciátorkou výstavy.
si vyráběla mandaly i doma. Vy- předali jednu mandalu a květinu
Mgr. Lucie Strnadelová,
tvořená díla jsme zalaminovali a ze sáčků jsme darovali také autoručitelka třídy Berušek
slouží jako tácek pod skleničky.

S P O RT

Z lato

ze sokolských přeborů všestrannosti v plavání

V neděli 9. dubna 2017 byl odstartován letošní ročník župních
sokolských přeborů. Hned prvního závodu v plavání se zúčastnili
závodníci oddílu sokolské všestrannosti - Sokolíci Buštěhrad.
Na závody konané v plaveckém bazénu Kralupy nad Vltavou se sjelo
celkem 86 závodníků a závodnic
z celkem sedmi sokolských jednot. Naši závodníci si na poprvé
nevedli vůbec špatně a v jednom
případě to dokonce i zlatě zacinkalo. Tou šťastnou závodnicí, které se podařilo vybojovat na svých
prvních závodech hned zlatou
medaili, byla naše malá plavkyně
Eliška Ráczová, která startovala
za kategorii předškolního žactva.
Spolu s ní v této kategorii reprezentovali naši jednotu také souroEliška Ráczová - Sokol plavání. Foto: T. Ráczová
zenci Maruška a Kamil Dlouhých,
kteří se umístili Kamil na čtvrtém
a Maruška na pátém místě. Zají- závodnicí, která se plaveckých zá- velmi dobře. V kategorii mladšího
mavostí je i ten fakt, že Maruška vodů zúčastnila a je nutné přiznat, žactva I. reprezentovala náš oddíl
Dlouhá byla i celkově nejmladší že se se svou úlohou popasovala Natálka Ráczová, která bojovala s
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opravdu velkou a početnou konkurencí, a nakonec obsadila krásné dvanácté místo. Ve stejné kategorii, ale v chlapcích si svůj závod
odplaval i Pavlík Stašek, kterému
bohužel při skoku do vody padaly

B uštěhradští

judisté se pyšní zlatem

Historicky první zlato vybojoval v
Lounech pro svůj oddíl Judo T.J.
Sokol Buštěhrad Kryštof Kotas v
kategorii mladších žáků.
Stojí jistě za zmínku, že to byl
po roce příprav Kryštofův první
velký turnaj a všechny nás jeho
úspěch velice mile překvapil.
A jak se říká „těžko na cvičišti

Postup

brýle a tak nakonec obsadil ve své o něco početnější skupina. Všem
kategorii 5. místo. Druhé závody zúčastněným děkujeme a blahov pořadí tentokráte atletické naše přejeme ke krásným výsledkům.
závodníky čekají 23. dubna ve SlaKateřina Stašková
ném a my se těšíme, že v atletice
pojede naši jednotu reprezentovat

šachistů

lehko na bojišti“ se v tomto případě opravdu potvrdilo.
Gratulujeme k vítězství v Lounech
a přejeme mnoho dalších úspěchů
nejen na tatami
Stanislav Smékal
a Martin Plocar
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Loňský senzační (během 3 let už
druhý!) postup žákovského družstva A z 1. ligy mládeže mezi 16
člennou republikovou elitu – do
Extraligy mládeže – dokázal zastínit zklamání ze sestupu B týmu.
Pro letošní sezónu jsme si stano-

Šachy. Postup do 1. ligy
Foto: J. Mošovský

vili hlavní cíl – pokusit se s Béčkem do 1. ligy znovu probojovat z
Krajského přeboru družstev mládeže. Jedná se o nejtěžší žákovskou soutěž v krajském měřítku,
protože postup si vybojuje jen vítěz soutěže, který musí zvítězit v
regionální skupině a následně ve
čtyřčlenném finále.
Letošního krajského přeboru se
celkem zúčastnilo 21 šestičlenných družstev. V základní skupině
kluci potvrdili předpoklady a zvítězili v 21 partii z 24 a suverénně
postoupili do finále (např. přes
družstva Neratovic a Kralup). Ve
čtyřech zápasech se vystřídali a
bodovali: Soukup, Varadi, Lang,
Lhotský, Švarc, Mošovský, Tvaroh
a A. Cába.
Finále se hrálo na konci března v Říčanech a proti družstvům
Sedlčan, Mladé Boleslavi a Říčan
C jej odehrála základní sestava:
Soukup, Mezera, Varadi, Lang,

Kryštof Kotas - zlato judo.
Foto: S. Smékal

Švarc a Mošovský. Naši borci nebyli tentokrát favority, ale dokázali svoje znalosti a zkušenosti
podepřít týmovým duchem a bojovným srdcem. Po celodenních
bojích a třech vítězstvích se tak
i druhé naše družstvo vrací do
republikových soutěží družstev
mládeže.
Dokázali jsme potvrdit, že patříme ke krajské mládežnické špičce a aspoň tímto způsobem se
odvděčit za podporu – rodičům,
Sokolu, městu Buštěhrad a firmě
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Václav Buk

Setkání s mistrem Evropy panem Jiřím Sosnou 6. DAN JUDO
R adkem B ažem 4. DAN TAEKWONDO
Judo víkend v Jesenici, na kterém
nechyběly ani judistické naděje z
Kladna a Buštěhradu, tentokrát
pořádali trenéři oddílu JUDO 15.
ZŠ Most pod vedením Františka
Machůrky (3. DAN Judo).

Zázemí Jesenického rekreačního
areálu „Pod Kempem“ si judisté
nemohou vynachválit. Pravidelně
se vracejí na toto místo, aby zde
pořádali své akce, a krom judistických víkendů to jsou například

a mistrem

Evropy

závody a oblíbené letní 14 ti denní
soustředění plné her, juda a bojovek. Na letním soustředění probíhá i slavnostní páskování na vyšší
žákovské stupně (Kyu).
(Pokřačování na str. 19)
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Pronajmu garáž v Buštěhradě u vodojemu. Tel.: 721 190 939
Čestným hostem na nedávném
judo víkendu byl Mistr Evropy Jiří
Sosna, žijící legenda Československého Juda. Stejně jako je pro
současnou éru mladých judistů
dnes světoznámou osobou sympaťák Lukáš Krpálek, byl pro nás
vzorem právě Jiří „Strom“ Sosna.
Stojí jistě za zmínku, že nám při
společném tréninku v Jesenici
předvedl svůj nejznámější obávaný chvat, díky kterému dostal na
lopatky nejednoho mistra světa.

SK B uštěhrad

fotbal

Jesenické setkání s panem Jiřím
Sosnou a jeho předávání celoživotních zkušeností mladým kladenským, buštěhradským a mosteckým judistům bylo úžasné.
Jiřího si děti okamžitě oblíbili především díky jeho veselé pohodové
povaze a schopnosti zaujmout i ty
nejmenší judisty.
Dalším čestným hostem byl Mistr
Evropy Radek Bažo, skvělý učitel
a trenér. Spolupráce s ním byla
přínosem pro nás všechny. Děku-

jeme za skvělou ukázku tradičního korejského bojového umění a
za společný trénink. Těšíme se na
další lekce teakwonda .
Velice si vážíme lidí jako je pan
Jiří Sosna a Radek Bažo, kteří
dokážou své zkušenosti předávat
dalším generacím sportovců.
Děkujeme za úžasné setkání.
Stanislav Smékal – trenér Juda
T.J. Sokol Buštěhrad

,,A“DOtým
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

DOLE; stovky přihlížejících diváků a
Po náročné a povedené zimní pří-JE DŮLEŽITÝ
snížila, VOLNÝ
ale to PROSTOR
již bylo NAHOŘE
vše. PoI koFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,hráče
normální
bezpatkový
pravě, vkročilo buštěhradské áčko nečném výsledku 3:2 jsme brali
natext
závěr
ocenilyfont;
potleskem
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
do jarní části soutěže velmi slib- první tři jarní body. V druhém před otevřenou scénou. Ve třetím
ně. Na začátek nás čekal nelehký kole nás čekalo úplně něco jiné- kole jsme odjeli na Velkou Dobzápas ve Lhotě s místním ,,B“ tý- ho, soupeř z čela tabulky a hor- rou. První poločas se vyvíjel celmem. V posledních třech letech ký adept na postup Novoměstský kem jednoznačně a po deseti mijsme měli ve Lhotě problém s roz- Kladno. Novo Kladno bylo sice nutách Buštěhrad vedl 2:0 a ještě v
hodčím Marešem, který nás zde jasným favoritem, ale my po dob- průběhu poločasu jeden gól přidal
vždy pískal a dost okatě dával na- ré zimní přípravě jsme si na ně 3:0. Ovšem toto bývá vždy zrádné.
jevo, že pochází z okolí. Toto jsme věřili! Na domácím stadiónu, při Hráči se nechali uspat a soupeř do
si tentokráte telefonátem na svaz krásné jarní neděli a před spous- půle snížil na 3:1. V druhé půli
rozhodčích pohlídali a tak jsme tou fanoušků začal zápas velkým jsme neproměnili gólové šance a
se mohli v klidu věnovat hře! Již v tlakem soupeře. Na toto jsme, ale soupeř ještě jedním gólem snížil.
první půli bylo vidět, že hra bude byli připraveni a zatáhnutou obra- Nakonec bylo z utkání drama, z
tentokráte o něčem jiném. Hrálo nou jsme útokům soupeře zdatně kterého jsme, ale vyšli jako vítěse s nasazením a po několika vy- čelili. Z rychlých protiútoků a zové 3:2 (góly Štefek, Radko, Výpracovaných akcích se jedna pří- po vydařených akcí po ose Šte- borný). Ze třech jarních utkání
močará ujala a skóre otevřel mla- fek, Rudolecký, Radko jsme ještě 9 bodů, to je vynikající vstup do
dík Vintr. Lhota nám, ale nedala do poločasu vstřelili dva góly (2x soutěže! Doufejme, že se takto přínic zadarmo. Hra se srovnala na Radko). Soupeř byl tímto očivid- znivě budou vyvíjet i další zápasy
obě strany a těsně před půlí bylo ně zaskočen a díky taktickému jarní části a že hráči budou dále
srovnáno na 1:1. V druhém po- výkonu domácích se již do konce bavit svými výkony buštěhradské
ločase Buštěhrad ještě přidal na utkání na nic vážnějšího nezmo- fanoušky.
tempu a dvěma góly (znovu Vintr hl. Hrál se velice pohledný fotbal
Za SK Buštěhrad A. Šturm
a Musel) zvýšil na 3:1. Těsně před a celý buštěhradský tým zaslouží
koncem Lhota ještě jedním gólem pochvalu. Toto také ocenily dvě

F E J E TO N Y

Parkour

nebo free running ?

„Uvědomte si, že toto umění bylo
vyvinuto vojáky ve Vietnamu za
účelem úniku nebo přiblížení se, to
je duše pazouru, kterou bych chtěl
uchovat. Je důležité odlišit, co je v
krizové situaci užitečné a co nikoliv. Potom pochopíte, co parkour
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je a co není. Takže, pokud předvádíte akrobacii na ulici za účelem
vlastního předvedení se, neříkejme
tomu parkour. Akrobacie existovala dávno před parkourem…“ (David Bell)
Bylo nám klukům asi deset let,

když jsme na chalupě v Orlických
horách lezli do větví tenkých olší
a rozkýváním korun jsme se jak
opičáci přemísťovali ze stromu na
strom. Také staré stodoly pro nás
byly dobrodružnou výzvou, kdy
dech beroucí balancování po trástrana 2
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mech a povalových fošnách často se ta naše milovaná ratolest ně- dále píší encyklopedie, parkour
vrcholilo odvážným skokem do kde mrzačila? Ano, i tak na to lze (dále jen PK)vznikl jako tréninkokupy slámy nebo sena. A doma pohlížet. Avšak, kolikrát jsme la- vá metoda účinného útěku, když
v Praze jsme pro změnu chodili mentovali, že ratolesti sedí doma nastane stav nějakého ohrožení.
pravidelně cvičit do staré soko- u počítačů a ven se jim nechce? Tréninkem se dosahuje změna
lovny v Radlicích. Pod vedením Poněkud marně jsme donedávna myšlení a vnímání bezprostřednízkušených cvičitelů jsme si uži- doporučovali zdravé povětří, krá- ho okolí, která dokonce pomáhá k
li množství tělocvičného nářadí, sy města nebo pestrou přírodu, překonávání nejrůznějších překášplhali jsme po lanech i po tyči, jako protiklady k vábivým mož- žek i v běžném životě. Zní to možskákali do výšky i z výšky, učili se nostem virtuálního světa na mo- ná trochu jako klišé, ale základní
odvážné veletoče na hrazdě, zdo- nitorech. Tak se přeci nebudeme motto běžců – traceurů „Být a
konalovali se v provádění stojek rozčilovat, když jsme byli konečně zůstat, být a vydržet!“, napovídá
a kotoulů a učili se v mnoha dal- vyslyšeni. Naše didaktické schop- o hlubší filozofii tohoto konání.
ším gymnastickým dovednostem. nosti a rodičovský vliv, nechť tedy Na historickém začátku PK bylo
Domů jsme se pak často vraceli nejsou těmi překážkami, které bu- postavení tréninkové trati podle
přes ohrady a dvorky, po zídkách dou chtít mladí dobrodruzi pře- Přirozené metody od Georgese
a stříškách kůlen, abychom hned konávat. Vzpomeňme, jakou jsme Héberta. Zbudována byla na posvé nabyté zkušenosti vyzkouše- tehdy měli radost, i my dnes do- čátku 20. století pro francouzské
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né zvládání všelikých překážek a i zjevné podpory. Jak jsme byli uznávaným guru této náročné
splněná adrenalinová odhodlání, mnohem spokojenější, když jsme disciplíny se stal pařížský mladík
to všechno nás povzbuzovalo k doma nemuseli nic překrucovat a David Bell, jehož otec Raymond
dalším akcím, bez ohledu na utr- na rovinu říkat jak se věci mají… byl hasič, znalec bojových umění
žené škrábance, odřeniny a boule. Termín „parkour“ /vyslovuj: par- a gymnasta. A právě takové prvky
Hlavně nebrečet, to bylo základní kour nebo parkúr/ je poslední v sobě PK zahrnuje. V devadesáheslo. A také dávat pozor na ob- dobou mezi školáky v Buštěhradě tých letech minulého století pak
lečení, aby nebylo moc špinavé velmi skloňovaný. Že se v tom- vznikaly různé skupiny, které se
nebo potrhané. Kdyby totiž tehdy to případě nejedná o známou mu věnovaly. V té době také skunaše maminky věděly, čím se ve jezdeckou disciplínu s názvem pina Yamakasi stvořila samotný
volném čase bavíme, nejspíš by- parkurové skákání, je více než název parkour.
chom víc nesměli ani na krok z zjevné. Nová pohybová aktivita Bellův kamarád Sébastien Foucan
domu.
školáků proto překvapuje nejen a Gillaume Pelletier začali pozděTaké dneska se odvážní kluci i rodiče, ale i kolemjdoucí. Diváci ji nahlížet na PK z jiného úhlu a
křehké dívky s oblibou věnují většinou trnou hrůzou při pozo- vytvořili základ pro nový proud
podobným pouličním zábavám. rování všelijakých nebezpečných – free running, který má odlišnou
I dnes mnohé maminky trnou, kousků, kterými se děti po městě filozofii a účel, než PK. Zakladajestli se jim dítko nevrátí domů baví. Namísto křiku a nadávání telé free runningu (dále FR)povase zraněním nebo jinou újmou. na divokou mládež by bylo lepší žují za následování vlastní cesty,
Není to totiž jen dobou ani mód- se o této sportovně vypadající dis- kdy nejdůležitějším elementem
ními trendy, že se dětská zábava ciplíně něco dozvědět. Možná pak je harmonie mezi tebou a překážubírá právě i tímhle směrem. Bylo bude pro rodiče snadnější dětem kou. Každá překážka, představuto tu vždycky. Mladý člověk, kte- vysvětlit, o čem by to vlastně mělo jící unikátní výzvu, nabízí různé
rý už dostatečně vyzkoušel, co si být a jak se tomuto zájmu věnovat možnosti k překonání determimůže dovolit doma, před rodiči, co nejbezpečněji.
nované tvarem, úhlem možného
pochopitelně touží po vstupu do Parkour (… též Le Parkour, zkrá- náběhu i rychlostí. Dost záleží
další kategorie, do vyššího levelu. ceně PK nebo l’art du deplace- také na stavbě těla free-runnera,
Je to přirozená příprava do živo- ment) je opravdu umění pohybu, na jeho fyzické kondici a tréninta, vstříc zatím netušeným pře- kdy je úkolem velmi efektivní pře- ku, podobně jako u PK, ale u FR
kážkám a úskalím, první kroky k konávání překážek, co nejpřímější je vedle efektivity důraz zvláště
osamostatnění, zkouška vlastního cestou, s co nejmenším výdajem na efektnost. Dokonalé provederozhodování. Že je to brzy, aby energie a co největší rychlostí. Jak ní triků je samozřejmostí. Avšak,

Koupím pole, louky, zahrady do 50,- Kč/m2

Tel. 603 442 474
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skoky, dopady, přesouvání těžiště, visy, využívání setrvačnosti,
odrazy, absorpce energie a další
tělesné pohyby, musí obsahovat i
nezbytnou eleganci.
Vzhledem k tomu že skákání a padání je u této disciplíny více než
časté, je pro adepty základním
prvkem tzv. para-kotoul, který
velmi účinně snižuje nebezpečí

úrazů nohou a páteře. Tento cvik
považují profesionálové za nejdůležitější techniku pro základ
provozování PK i FR. Skákání z
výšek je totiž častým důvodem k
pozdějším kloubním problémům
a často i nepěkným úrazům. Proto vznikají kroužky a kluby PK a
FR, kde se trénují nejen základní
cviky, neboli tutoriály parkouru,

a tělocvičny nebo speciální hřiště
nabízejí další možnosti k nácviku a tréninku i těch „nejnemožnějších“ triků. Je samozřejmé, že
budou rodiče klidnější, když bude
jejich dítě trénovat PK či FR pod
vedením trenéra, s žíněnkami a
doskočišti, než aby se zmrzačilo
někde na ulici.
Jiří Blesk

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Pojďme

se seznamovat

Buštěhrad se rozrůstá. Přibývají objeví spoluobčan obecně nezná- mene oznámit veřejnosti, jak je
noví sousedé. Pořádají se veřejné mý. Přimlouvám se za nováčky v nazýván, měl by moderátor právo
debaty o záměrech vedení města, DOnašem
se řečníka představit a nebo jej poTOHOTOměstě.
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Z ámecká

sýpka

- G enius

loci bez dotací

Buštěhradská zámecká sýpka byla
v rámci restitucí předána státem
jako náhradní plnění v roce 1993
restituentovi. Součástí vyrovnání
České republiky s odškodňovanou osobou bylo odpojení tohoto
objektu od elektřiny a městského
vodovodu. Do té doby v budově
byly sklady a kanceláře Státního
statku a byla organickou součástí
Buštěhradského zámku a dalších
hospodářských budov v její bezprostřední blízkosti. Nový majitel
neinvestoval prostředky na nutné
opravy, údržbu ohromné stavby
a vybudování nových přípojek k
městské infrastruktuře. Snažil se
komplex prodat. Jednal s kupci.
Jeden z vážných zájemců si od
majitele půjčil klíče a při posuzování hodnoty chystané kou-

K dyž

pě vyřezal stropní dřevěné trámy a 400 m2 dřevěných podlah.,
protože to byl především obchodník se dřevem. Po dobu 10 let historické stavení chátralo.
V roce 2002 byl tento kolos koupen panem Víťou Helískem a paní
Evou Peslovou za účelem pořízení
romantického obydlí.Romantika je poměrně nákladná záležitost. Bylo nutné zabránit zatékání
vody ne úplně funkční střechou
o ploše 1200 m2, připojit byt k
elektrické síti, vybudovat rozvod
užitkové vody z místní studny,
napojit se na městský vodovod a
na městskou kanalizaci. Na nutné investice si musila budova od
začátku vydělávat sama. Postupně
vznikaly nebytové prostory vhodné k pronájmu. Jsou tu ateliéry a

v patrech sklady. Jednu čtvrtinu
nebytových prostor tvoří galerie,
kde se konají výstavy, hraje divadlo a koncerty. Místo má genius
loci pro rozjímání při sklence vína
ve sklepení sýpky. Na přilehlém
nádvoří v zahradním altánu je za
vlahých letních večerů velice příjemné posezení. Scházejí se zde
muzikanti z blízkého i vzdáleného
okolí a pořádají neplánované ale
o to bezprostřednější koncerty. Je
tu postupně vytvářeno neformální multifunkční kulturně řemeslné centrum. Realizátorem této
myšlenky je od samého počátku
pan Víťa Helísek za vydatné podpory celé své rodiny bez finanční
spoluúčasti státu nebo Evropské
unie. Jde to i bez dotací, ale dře to.
LZ

nerozumím , tak se zeptám !

V Buštěhradském zpravodaji
3/17 je krátký příspěvek od Adama Čermáka s názvem Divadlo
KiX. Protože jsem několika pojmům nerozuměl, zeptal jsem se a
odpověděl mi J. Blesk, člen Divadla KiX. Odpověď na moje dotazy byly zveřejněné v BZ 4/17. Po
přečtení odpovědi jsem zjistil, že
číSLO 1., březen 2015
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neznám význam slov shifter a reflexivizace. Je možné, že stejný
problém mohou mít i další čtenáři, proto se pokusím tyto pojmy
vysvětlit.
Shifter - Google překladač toto
slovo nezná, slovník cizích slov
také ne, ale Velký anglicko-český

slovník (Academia 1985) uvádí tyto významy: kulisák, lodní
kuchtík, posunovač, měnič, řadící
páka, údržbář v dole a také je to
člověk, který se vymlouvá. A nyní
si může každý čtenář přeložit do
češtiny slovní spojení zájmenný
shifter. Možností je celá řada, mně
se nejvíc líbí význam zájmenná
strana 2
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řadicí páka. Toto slovní spojení Přestože Bleskova odpověď je vel- objektové perspektivy s důrazem
sice nemá žádný význam (lidově - mi obsáhlá, neobsahuje vysvětlení na oblast zostřeného vnímání vliblábol), ale vypadá noblesně.
věty: režijně si každý utrhl svojí vů obklopující každodennosti. Za
Reflexivizace – opět problém, část chleba. Nevím, jak kdo, ale já samozřejmost považuji, že vezprotože ve slovníku cizích slov té větě opravdu nerozumím, pro- mete v úvahu všechny atecedenjsem toto slovo nenašel. Ovšem tože chleba ani režijně, ani jiným ty anaforicky fungujícího reflexipomohl internetový vyhledávač, způsobem netrhám, já si chle- va. Je možné, že někteří čtenáři
kde je uvedeno: Reflexivizace způ- ba krájím. Možná, že v průběhu budou mít problém s chápáním
sobuje v nejrůznějších jazycích u představení, si každý herec na po- obsahu některých slov a slovních
jistých predikátů změny v séman- kyn režiséra utrhl kus chleba, ale spojení v předcházejícím odstavtické struktuře. Původně agen- také se mohu mýlit. Vzhledem k ci. V takovém případě požádejte
tivní, resp. kauzativní predikát se tomu, že J.Blesk reaguje s rychlos- o vysvětlení J. Bleska, který zcela
mění v inchoativní predikát vy- tí blesku (je to člověk akční), tak určitě pojmy a slovní spojení vyjadřující spontánní změnu stavu vysvětlení bude pod tímto pří- světlí, a to se stejnou srozumitelností a noblesou, s jakou odpoimplikovaného aktantu. Domní- spěvkem (snad).
vám se, že toto vysvětlení pojmu Vážení čtenáři, až budete moudře věděl mně. Pozorný čtenář si jistě
reflexivizace je naprosto vyčerpá- meditovat a hloubat nad odpově- všiml, že jsem se nechal inspirovat
a využil odpověď J. Bleska na moje
vající a není třeba se jím hlouběji DO
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L etecké

společnosti se opět utkají o titul nejtišší dopravce

I v letošním roce bude oceněna
letecká společnost, která létá na
Letiště Václava Havla Praha nejtišeji. Záměrem každoroční akce
je pozitivní motivace leteckých
společností k šetrnému přístupu
k životnímu prostředí. Tradiční
soutěž, hodnotící kromě hladiny hluku i dodržování leteckých
tratí a efektivní využití sedačkové
kapacity, tzn. obsazenost letadla,

bude letos probíhat od 1. května
do 31. října 2017, tedy v období
nejintenzivnějšího leteckého provozu. Hodnoceno bude deset největších dopravců. K vyhodnocení
soutěže je používán monitorovací
systém ANOMS9, který kontinuálně měří hluk z leteckého provozu. Zahrnuje 13 stacionárních
a 2 mobilní měřící stanice, které
jsou umístěny ve vybraných lo-

kalitách v okolí letiště tak, aby
měření mělo dostatečnou vypovídající hodnotu. Vyhlášení vítězné aerolinky proběhne v druhé
polovině listopadu na pravidelném setkání zástupců okolních
obcí a městských částí s vedením
Letiště Praha. Podrobná pravidla
soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE a
zároveň informace ohledně měření hluku na Letišti Václava Havla
Praha jsou k dispozici na internetových stránkách letiště www.prg.
aero v sekci Životní prostředí.
Soutěžící společnosti pro rok 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aeroflot
Air Berlin
British Airways
ČSA
Easyjet
KLM
Lufthansa
Norwegian Air
Ryanair
Travel Service

Na přistání. Foto: Archiv autor článku
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