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Předání dárků v DPS, organizátorka akce Ivana Schober
s Marií Dlouhou, 15. 12. 2018. Foto: M. Žitníková

Předání dárků v DPS za účasti dětí 15. 12. 2018.
Foto: M. Žitníková
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Vernisáž výstavy výtvarníka Petra Šiky Cesta světla,
4. 12. 2018 na zámku. Foto: J. Pergl

Autorské čtení Turnový háj Evy Turnové na Sýpce,
6. 12. 2018. Foto: J. Pergl

20 let DPS, 24.11.2018 — oslava na zámku s vystoupením
20 let DPS, oslava na zámku s vystoupením
Tašky.
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Tašky
i tancem.
Foto: M. Žitníková
Foto: M. Žitníková

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

S lovo RR
Přestože toto číslo zpravodaje
přichází do Vašich schránek až
v roce 2019, je to tak trochu ještě číslo vánoční. Doufáme, že jste
svátky strávili co nejpříjemněji,
odpočinuli si a načerpali energii
a optimismus do nového roku.
Zní to jako fráze, ale není. Optimismus je něco, s čím se všechny problémy zvládají lépe. Všude z médií se na nás valí špatné
zprávy (o krádežích, tunelování,
haváriích, válkách a lidské bezohlednosti), pozitivní věci aby

U

člověk pohledal. Přitom se jistě dějí, jen nejsou pro média tak
zajímavé. Je ovšem prokázáno,
že pokud člověk slyší pořád jen
o katastrofách, má to špatný vliv
na jeho zdraví. Domníváme se, že
receptem na větší spokojenost je
přestat katastrofickým zprávám
věnovat pozornost a věnovat se
věcem pozitivním, rodině, přátelům. Těšit se z toho, že si můžeme
udělat hezkou procházku parkem,
posedět s blízkými lidmi, věnovat
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
se svým dětem (či rodičům), vážit

si toho, co máme. Přestože každý
máme své problémy, leckdo třeba
i dost vážné, můžeme si pořád říkat, že žijeme v té bohatší a klidnější části světa, v našem malém
a milém Buštěhradě, a že ne každý má takové štěstí. Takže pokud
se nás někdo zeptá, jak se máme,
měli bychom napočítat do deseti,
a místo obvyklého českého: „Stojí
to za houby!“ říci: „Mám se skvěle!“
Vše nejlepší v novém roce 2019
přeje Redakční rada!

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ
- nadpisy
font Binner, normální
snesení ze zasedání astupitelstva
města
uštěhradu
č text bezpatkový font;
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Zastupitelstvo na svém zasedání č. Usnesením č. 7a) – aby sportovní
02 ze dne 28. 11. 2018 přijalo tato výbor pracoval v pětičlenném složení
usnesení:
Usnesením č. 7b) – členy sportovSchvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápi- ního výboru…

su p. Jiřího Bleska a p. Stanislavu Usnesením č. 8 – pravidla pro poŠumnou, zapisovatelku tohoto za- skytování dotací z rozpočtu města
Buštěhradu na rok 2019
sedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 3 – zápis z Ustavují- Usnesením č. 9 – program pro
cího zasedání č. 2018 ze dne 31. 10. poskytování nutných finančních výpomocí z rozpočtu města
2018
Buštěhradu na rok 2019
Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupi- Usnesením č. 10a) – žádost spolku
SČR z.s., MO Buštěhrad na změnu
telstva č. 2/2018
výše finančních prostředků v jedUsnesením č. 5 – rozpočtové opat- notlivých položkách dotace přiděření č. 12/2018
lené pro rok 2018
Usnesením č. 6a) – aby Kontrolní Usnesením č. 10b) – žádost spolku
výbor pracoval v pětičlenném slo- Buštěhradské šťabajzny na změnu
žení
výše finančních prostředků v jed-

. 02/2018

Usnesením č. 11

A) Bere na vědomí
1. Informaci pořizovatele k dokumentům
• Záznam o průběhu veřejného
projednání návrhu změny č. 7
územního plánu města Buštěhrad
(dále jen „změna č. 7“) konaného
dne 13. září 2018, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení.
• Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 7 konaného
dne 13. září 2018 uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení.

2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
územního plánování a stavebního
řádu (dále jen „krajský úřad“), čj.
137477/2018/KUSK ze dne 17. října 2018, k posouzení návrhu změUsnesením č. 6b) – členky Kont- notlivých položkách dotace přidě- ny č. 7 podle § 55b odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plárolního výboru…
lené pro rok 2018
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nování a stavebním řádu (stavební
ní“) a toto vyhotovení po nabytí o převodu pozemku a novostavby
zákon), ve znění pozdějších předúčinnosti změny č. 7 opatřit zá- chodníku vč. veřejného osvětlepisů (dále jen „stavební zákon“),
znamem o účinnosti,
ní, která se týká pozemku parc. č.
uvedené v příloze č. 2 tohoto usne- 2. doručit změnu č. 7, vydanou ve 2060/2 o výměře 145 m2, a chodsení.
formě opatření obecné povahy ník + VO na části pozemků parc.
B) Ověřilo
č. 1/2018/OOP v souladu s § 173 č. 1819/16, 2057, 2058/2, 2062
odst. 1 správního řádu, a úplné a 2284, k.ú. Buštěhrad. ZastupitelNávrh změny č. 7 územního plánu
znění veřejnou vyhláškou podle stvo pověřuje starostku podpisem
města Buštěhrad podle § 54 odst. 2
§ 25 správního řádu a po dni této smlouvy.
ve spojení s § 55b odst. 7 stavebnídoručení změny č. 7 a úplného Usnesením č. 16 – odkup pozemho zákona a konstatuje, že
znění vyznačit účinnost změny ku parc. č. 1655 o výměře 155 m2,
• není v rozporu s politikou územk.ú. Buštěhrad, od Státního poč. 7,
ního rozvoje České republiky,
zemkového
úřadu za kupní cenu
schválenou usnesením vlády 3. poskytnout úplné znění po vy- 61.980,- Kč, a pověřuje starostku
dání změny č. 7 opatřené záznaČeské republiky č. 929 dne 20.
mem o účinnosti, stavebního podpisem smlouvy
července 2009, ve znění aktuařádu, úřadu územního plánová- Usnesením č. 17 – Dodatek č. 1 ke
lizace č. 1 schválené usnesením
ní a krajskému úřadu,
Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018
vlády České republiky č. 276 ze
DO
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; o dodávce stavebních prací na akci
dne 15. dubna 2015,
4. zveřejnit
způsobem
umožňujíJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
cím dálkový
přístup NAHOŘE
změnuI DOLE;
č. „Rybník Buštěhrad – havarijní
• není vFONTY
rozporu
se
Zásadami
sanace
výpustí“,
uzavřenou
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisykde
font je
Binner,
normální
text bezpatkový
font; mezi
7 a úplné znění
a -místa,
územního rozvoje Středočeskéspolečností
DINETZ,
s.r.o.,
ČerRÁMEČKY OKOLOmožné
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
do těchto
dokumentací
ho kraje účinnými dne 22. únoa do dokladové dokumentace něves, s tím, že celková cena díla
ra 2012, ve znění 1. aktualizace
změny č. 7 nahlížet, a oznámit bude ve výši 1 504.768,28 Kč bez
účinné dne 26. srpna 2015 a 2.
toto jednotlivě dotčeným orgá- DPH, a pověřuje starostku podpiaktualizace účinné dne 4. září
nům neuvedeným v předcho- sem smlouvy
2018,
zím bodu,
Usnesením č. 18 – odpis pohledáv• není v rozporu se stanovisky doky dle žádosti DPS Buštěhrad ve
tčených orgánů nebo stanovis- 5. zpracovat registrační list změny výši 3.252,- Kč
č. 7 a podat návrh krajskému
kem krajského úřadu, jak je doúřadu na vložení jeho dat do Usnesením č. 20 – Obecně závazloženo přílohami č. 2 a 4 tohoto
evidence územně plánovací čin- nou vyhlášku Města Buštěhradu
usnesení,
nosti,
č. 7/2018, kterou se stanovují pra• při projednávání návrhu změny
vidla pro pohyb psů na veřejném
č. 7 nebyl řešen žádný rozpor po- 6. uložit změnu č. 7, včetně dokla- prostranství ve městě.
dů o jejím pořizování, do archistupem podle § 136 odst. 6 zákovu města Buštěhrad.
Usnesením č. 23 – úpravu záměru
na č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů Usnesením č. 12 – podání žádosti využití prostor východního křídla
(dále jen „správní řád“).
o dotaci na realizaci nového územ- zámku, a to nový záměr „Obnova
ního plánu města Buštěhradu na pro praktickou školu a školské poC) Vydává
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR radenské zařízení“.
Změnu č. 7 územního plánu města – dotační titul Územní plán, pod- Usnesením č. 24 – Obecně závazBuštěhrad (zhotovitel PRISVICH, program Podpora územně pláno- nou vyhlášku města Buštěhradu
s.r.o., IČO 27101053, projektant vacích dokumentací pro rok 2019 č. 8/2018 „O místním poplatku za
Ing. arch. akad. arch. Petr Foprovoz systému shromažďování,
glar, autorizovaný architekt ČKA Usnesením č. 13 – prodloužení sběru, přepravy, třídění, využívání
02667) postupem podle § 171 nájemní smlouvy v domě č.p. 207 a odstraňování komunálních oda násl. správního řádu a v souladu v ulici Kladenská do 31. 12. 2018 padů“, která upravuje výši poplats § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve pro 2 byty.
ků:
spojení s § 55b odst. 7 stavebního Usnesením č. 14 – Kupní smlouvu
zákona, ve formě opatření obecné o převodu pozemku a technické Základní poplatek – 850,- Kč/os./
povahy č. 1/2018/OOP uvedeného infrastruktury, která se týká po- rok
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
zemku parc. č. 1819/403 o výměře Pro osoby přihlášené do programu
2312 m2, k.ú. Buštěhrad, a technic- „Třídím, tudíž šetřím“ – 425,- Kč/
D) Ukládá starostce města
ké infrastruktury specifikované ve os./rok. Pro osoby starší 70 let –
1. zajistit vyhotovení územního smlouvě. Zastupitelstvo pověřuje 425,- Kč/os./rok
plánu města Buštěhrad zahr- starostku podpisem smlouvy
Bere na vědomí:
nujícího úplné znění po vydání
Usnesením
č.
15
–
Kupní
smlouvu
změny č. 7 (dále jen „úplné zněUsnesením č. 2 – informaci o odčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2018							
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ložení kontroly usnesení Ustavují- jsou členy zastupitelstva obce.
cího zasedání MěZ č. 1/2018
Zamítá:
Usnesením č. 25 – odložení projednání stanovení výše odměn za Usnesením č. 21 – přidělení bytu
výkon fyzickým osobám, které ne- v DPS Buštěhrad

Co

nám dal a vzal rok

2018

v

Pověřuje:
Usnesením č. 22 – p. Jakuba Pláška
k přijímání souhlasného prohlášení o uzavření manželství.

B uštěhradě ?

• Pozemkový úřad nám postavil
dvě mola (předpoklad je le- • Byla rozšířena Stezka historií
Buštěhradu.
na Bouchalce nový rybník.
den–únor 2019).
• Dynex nám postavil novou • V přízemí zámku bylo dokon- • Vznikla nová dětská herna Sovička v Revoluční ulici.
dešťovou kanalizaci v ulicích
čeno a otevřeno nové městské
Lidická, Pražská a Náměstí.
Turistické informační centrum • Narodilo se 34 dětí.
s kavárničkou, které se stalo
• V té souvislosti město s Dynovým oblíbeným cílem (ote- • Na zámku či v parku se konalo
nexem spolufinancovalo nový
19 svateb a 2 zlaté svatby.
vřeno je i o víkendu). K této
asfaltový povrch v Lidické ulici
příležitosti jsme nechali vyro- • Zemřelo 23 lidí. Opustil nás
a opravu/stavbu některých úsebit nové
pohlednice,
magnetky,
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
bohužel také milý a svérázný
ků chodníků.
turistické
známky,
a další
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTORmapy
NAHOŘE
I DOLE;
koňák pan Bečka.
• Firma
Bemett
započala
staFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
suvenýry. LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Oslavili
vební práce na poli za
pivovarRÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ• - SÍLA
0,8b jsme 100 let od založe•
Zámecký
park
byl
pasáží
skrní
Československé
republiky.
skými sklepy (měly by zde stát
ze
zámeckou
sýpkou
propojen
řadové domy). V souvislosti se
se zadním koncem města, a je • DPS Buštěhrad oslavil 20 let
stavbou byl prováděn archeovýročí od založení.
tedy nyní pro chodce průchozí.
logický výzkum, který odkryl
pravěké sídliště a pozůstatky • Na Kladenské ulici naproti • Taneční soubor Buštěhradské
Šťabajzny oslavil 10 let od zacihelny z 18.–19. století.
poště vznikl nový obchůdek
ložení.
„Mandlová“ Martiny Sejkoro• Správa silnic udělala nový pové s domácí pražírnou španěl- • Buštěhradský kovář Petr Beneš
vrch silnice od Lidic k Hřebečse stal v Brazílii mistrem světa
ských mandlí.
ské křižovatce, a také kruhový
v závěsném létání.
objezd u vodojemu (včetně do- • Naopak zanikl obchod pana
sud nefunkčních svítidel)
Buška (Boty Bušek), restaura- • Buštěhradský běžec M. Šumný se umístil pátý mezi běžce Mezi Domky a obchůdek
• Město dokončilo venkovní
ci z celého světa na řeckém
U
Hafíka.
úpravy v areálu ZŠ a MŠ Oty
Spartathlonu.
Pavla podle návrhu Ing. arch. • Majitel prodal krámek u škoMarka Prchala. Děti mají před
ly, ale nový vietnamský majitel • Fotbalový tým SK Buštěhrad
jídelnou novou terasu a velký
postoupil do vyšší soutěže.
naštěstí potraviny zachoval.
venkovní amfiteátr se stupňovitým posezením a dřevěnými • Pan doktor Jeřábek odešel na • V říjnu se konaly komunální
volby, které potvrdily stávající
odpočinek a vystřídal jej mladý
odpočinkovými moly.
směřování města.
pan doktor Shepelyak.
• Město dokončilo opravu odtokového kanálu z rybníka pod • Gynekolog MUDr. Vykouk de- • Konečně jsme koupili nové hodiny na náměstí u Macíků…
finitivně ukončil praxi ve měsNáměstím, který byl v havarijtě. V prostorách bývalé ordinaním stavu již více než 10 let.
DJ
ce je nyní klubovna dětského
V rámci této akce se na Dolním
rybářského kroužku.
rybníku ještě budou instalovat

D ůležité –

pro rok

2019

Od 1. 1. 2019 se v našem městě
zvýší místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek za odpady), a to z částky 650 Kč na 850 Kč za kalendářní rok na osobu na základě
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2019

se zvyšuje poplatek za odpady !

Obecně závazné vyhlášky města
Buštěhradu č. 8/2018. Občané
přihlášení do programu třídění
a senioři budou platit polovinu
této částky, tedy 425 Kč na rok.

na likvidaci odpadů jsou téměř
dvakrát vyšší než finanční prostředky, které za popelnice vybereme od občanů. Znamená to,
že doteď jsme občanům likvidaci
jejich odpadů zhruba z poloviny
K tomuto kroku jsme přistoupili dotovali, což pro náš rozpočet již
proto, že skutečné náklady města dále není únosné. V roce 2018
strana 2
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byly náklady města na likvidaci kročit původní výši 250 Kč, úhra- žádná fyzická osoba) = 1106 Kč
odpadů 3 709 092 Kč, ale od ob- da za svoz netříděného odpadu (skutečný náklad obce na sběr
čanů jsme vybrali na poplatcích (vypočítává se podle skutečných a svoz netříděného komunálnínákladů obce na sběr a svoz ne- ho odpadu za osobu s pobytem
pouze cca 1 800 000 Kč.
Odpady jsou v současnosti stá- tříděného komunálního odpadu na území obce). Z této částky je
le větší téma, stále více se apelu- v předchozím kalendářním roce) stanovena sazba poplatku ve výši
je na zodpovědnost lidí ohledně může být až ve výši 750 Kč (zákon 600 Kč (město má přitom právo
poplatek zvýšit až na 1000 Kč).
množství produkovaného odpa- č. 565/1990 Sb.).
du a jeho třídění. Nedávno byl Sazba poplatku za odpady 850 Kč Město tak bude stále ještě občav ČR schválen zákon, který od r. se tedy skládá z částky:
nům likvidaci odpadu dotovat
2024 zakazuje skládkování recy- • 250 Kč, která je stanovena zá- – částkou 256 Kč na sběr a svoz
klovatelného a spalitelného odnetříděného komunálního odpakonem na občana
padu, a pro obce tedy bude likvidu za osobu s pobytem na území
dace odpadů do budoucna dražší • 600 Kč, která je stanovena na obce [1106 Kč – (250 Kč + 600
základě skutečných nákladů Kč) = 256 Kč].
a složitější. Je tedy nutné, aby se
obce na sběr a svoz netříděného
občané na likvidaci svého odpakomunálního odpadu v před- Nově také budeme více sledodu finančně podíleli daleko více,
vat, kolik odpadu občané vozí do
chozím kalendářním roce
a také si zvykli více třídit. V naDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; sběrného dvora – bohužel občas
šem městě je do programu třídění Skutečné náklady našeho města dochází k zneužívání známek. NaDŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
doposudFONTY
přihlášeno
pouhých 20 JEna
likvidaci odpadů
v kalendářpříklad
občan
půjčí svou
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner,
normální
text bezpatkový
font; znám% poplatníků. V plánu RÁMEČKY
je samo-OKOLO
nímFOTEK
rocePOUŽÍVAT
2018 (3 NORMÁLNÍ
709 092 Kč)
byly ku - firmě,
JEDNODUCHÉ
SÍLA 0,8bkterá mu rekonstruuje
zřejmě zvýšení počtu kontejnerů rozúčtovány takto:
dům, a firma vyveze do sběrného
na tříděný odpad.
3 709 092 Kč / 3353 (počet osob dvora velké množství stavebního
Poplatek i nadále zůstává složen s pobytem na území obce + počet odpadu, který by správně měla
ze dvou částí – úhrady za tříděný staveb určených k individuální zlikvidovat na vlastní náklady.
odpad a úhrady za svoz netřídě- rekreaci, bytů a rodinných domů,
Daniela Javorčeková,
ného odpadu. Zatímco úhrada za ve kterých není hlášena k pobytu
Lucie Dlouhá
tříděný odpad nadále nesmí pře-

N ádoby na likvidaci použitých
( kód odpadu 20 01 25 ) aneb vylévání
V prosinci firma Černohlávek
Oil přivezla do našeho města zatím 4 kusy nádob o objemu 240
l, do kterých se mohou ukládat,
a tím ekologicky likvidovat jedlé
tuky a oleje z domácností.

jedlých tuků a olejů z domácností
použitých olejů do odpadů již není v módě

dřezu nebo v toaletě) a následně
v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na
stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpá-

vá. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci
čistíren odpadních vod.
Kde jsou nádoby umístěny?

Tyto nádoby jsou určeny pouze na použitý potravinářský olej
a tuk v uzavřených obalech (např.
v PET lahvích). Nádoba, ve které
se tuk či olej do kontejneru vhazuje, nesmí být skleněná a musí
být dobře zavřená. Kontejnery
mají otvor na vhoz a jsou uzamčené. Nepatří sem motorové oleje
a jiné odpady! Na další stanoviště
v našem městě by mohly být tyto
nádoby umístěny po vyhodnocení využívání současných nádob.
Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě
nepatří do výlevky. Pokud tento
olej skončí ve výlevce (ať už ve

Ilustrační foto zanesené kanalizace tukovým valounem. Foto: Archiv MěÚ
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• směsný (komunální) odpad
• Tísňovou linku 112 – (nahlaste
- v areálu mateřské školky
rozlití použitého rostlinného
• plast (krom lahví s olejem)
- v areálu školy
oleje – kód odpadu 20 01 25)
• sklo
- v areálu sběrného místa
• papír
- u paneláků v ul. Pražská
• nápojové kartony (europack)
Cílem této služby je:
• separace použitých olejů a tuků, • baterie, elektromateriál
kdy do kanalizace putuje velké • textil a obuv
množství těchto olejů, a způsobují velké komplikace v kanali- • biologický odpad
začním potrubí
• zdravotnický materiál
• šetřit přírodu a životní prostředí Technické oleje můžete odevzdat
při výměně motorového oleje
Co do sběrné nádoby patří:
v servisu nebo na našem sběr• použité oleje a tuky z domác- ném místě.
ností, např. fritovací oleje
při únikuMONTOVAT
oleje (pokud
DOPokyny
TOHOTO PROSTORU
OBSAH;
• ztužené jedlé tuky
zjistíte
únik
oleje):
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
• výše FONTY
uvedený
olej iSTEJNÉ
tuk vJAKO
pevPOUŽÍVAT
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
- nadpisypro
fontpříBinner, normální text bezpatkový font;
1. 1Stabilizujte
nádobu
ně uzavřených a neporušených
RÁMEČKY OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
mý únik oleje z nádoby
PET lahvích!
2. Zasypte postižené místo saCo do nádoby nepatří:
vým materiálem (písek)
• technické oleje (převodové ole- 3. Oznamte vzniklou situaci na
je, motorové, tlumičové)
uvedená telefonní čísla:
• maziva a kapaliny
• Firma Libor Černohlávek –
• živočišné tuky (sádlo, lůj)
777 113 306
• motorový olej
• Městský úřad Buštěhrad –
312 278 021
Nádoba na oleje. Foto: Archiv MěÚ

J eště

stále jsou občanům k dispozici kompostéry !

Po první vlně, kdy byla o kompostéry doslova pranice, nastala
naopak situace, že 51 lidí, kteří si
kompostéry původně objednali,
si je nevyzvedlo. Nabízíme tedy
kompostéry dalším zájemcům.
Pokud chcete od města zdarma
kompostér, zavolejte panu Veselému do Technických služeb,
tel. 601 556 519, a na odběru

P oskytování

kompostéru se domluvte individuálně (je pak potřeba pouze
podepsat smlouvu o výpůjčce
a následném darování). Kompostér můžete umístit na jakýkoliv
svůj pozemek v rámci katastru
města Buštěhradu. K dispozici
nyní je: 10 ks kompostérů 1100
l, 19 ks kompostérů 1400 l, 21 ks
kompostérů 2000 l. Touto nabíd-

dotací z rozpočtu města pro rok

V tomto roce město opět podporuje spolky a další neziskové
aktivity (v rozpočtu jsme vyčlenili 1 milion Kč). Žádat mohou
neziskové organizace nebo fyzické osoby se sídlem v Buštěhradě,
pravidla pro poskytování dotací
i příslušný formulář naleznete na
webu města.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2019

kou se město snaží předcházet
vzniku bioodpadu – je praktické,
když co nejvíce bioodpadu doma
proměníte na kompost, který na
zahrádce snadno zužitkujete, než
abyste platili za hnědou popelnici nebo pak bioodpad vozili do
kontejneru.
DJ

2019

Cíle podpory:
Zájmem města je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity a vytvářet příznivé prostředí
pro utváření přirozených vazeb
mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené
na mládež, na rodiče s malými
dětmi a na seniory. Dále mohou

být podpořeny činnosti v oblasti
podpory zaměstnanosti, vzdělávání, kultury, sportu, společenského života, životního prostředí
a cestovního ruchu. Dotace není
odměnou za šíření dobrého jména města, ale příspěvkem na konkrétní činnost, která je pro obyvatele města prospěšná.
strana 2
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Kritéria hodnocení:
Klíčovým faktorem pro schválení žádosti a určení výše dotace
je přínos pro město Buštěhrad
a jeho obyvatele, tedy počet obyvatel Buštěhradu, kteří z činnosti žadatele budou mít užitek,
a počet členů a členek žádajícího subjektu s trvalým pobytem
v Buštěhradě.
Dalším kritériem bude posou-

P oskytování

zení hospodárnosti a účelnosti
projektu, hospodárnost činnosti
žadatele a schopnost zajistit spolufinancování činnosti z jiných
zdrojů.
• Lze žádat grant na podporu činnosti – až do výše
110 000,- Kč/rok.
Termín podání žádosti – do 20.
ledna 2019, přičemž je nutno zároveň mít v pořádku vyúčtování

grantu za rok 2018, pokud o něj
bylo žádáno.
• Lze žádat také o tzv. malý
grant na veřejně prospěšné
aktivity či projekty v max.
výši 5000,- Kč/akce.
Termíny podání žádostí – průběžně po celý rok.
Subjekt, který požádá o grant
na podporu činnosti, už v témže
roce nemůže žádat o malý grant.

bezúročných půjček na opravy fasád

Pro rok 2019 jsme zvýšili část- ty, a uvítáme a podpoříme tedy Žádat může fyzická nebo právku, o kterou můžete požádat úpravy domů k tomu směřující, nická osoba, která je vlastníkem
v rámci programu pro poskyto- například výměny novodobých domu na území města. Minimálvání návratné finanční výpomoci DO
výplní
otvorů
(oken,
dveří, vrat)
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; ní splátka je 1500,- měsíčně.
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
(neboli bezúročných půjček) na JEza
výplně historického tvarosloví
Příslušný
naleznete
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální textformulář
bezpatkový font;
opravy fasád a vnějších prvků (například namísto trojdílných
formuláři
v sekci Městský
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA
0,8b
objektů (viditelných z ulice,
tedy
či plastových
oken
dřevěná
okna mezi
úřad.
i např. oplocení) – až do výše s dvojsklem, historického děle100 000,- Kč. Specifickou oblas- ní, apod.). K tomuto tématu také Termín podávání žádostí – průtí je památkově chráněná čtvrť nabízíme poskytnutí odborných běžně po celý rok.
Starý Hrad – zde máme přede- konzultací (co se týká vhodného
DJ
vším zájem na udržení a posíle- tvarosloví prvků, materiálů i staní „hradního“ charakteru lokali- vebních technologií).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Buštěhrad má, tak jako všechna
města a vesnice, své postavy a postavičky. Jednou z nich bezesporu
byl pan Petr Bečka. Růžolící pán,
sedící na kozlíku, v rukou opratě
svých „Haflinek“ Janičky a Leonky. Kdykoli bylo třeba, přijel s kočárem nebo valníčkem a vozil
s kobylkami děti i dospělé pro radost. Rád se otočil za každou ženskou a uměl ji taky pěkně nahlas
ohodnotit. „Paní vedoucí, já vám
to musím říct – vy jste nejkrásnější žena na Buštěhradě!“ Pan
Bečka téměř každý rok vozil děti
z Dětského studia Sluníčko na
valníku do ZOO Zájezd. O kolik zážitků to bylo lepší než cesta
autobusem! Žít tenhle pán o pár
desítek let dřív, nejspíš bychom
našli vyprávění o něm v některé
z knížek Oty Pavla. Bude se nám
stýskat…
Lenka Filová

Pan Bečka se svými koníky. Foto: archiv autorky.
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Vítání

občánků

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018
proběhlo v obřadní síni městského úřadu tradiční Vítání občánků. Místostarostka obce p. Magda
Kindlová přivítala do života Táňu
Kačírkovou, Jana Podoláka, Ondřeje Skučka, Sebastiana Dezorta

Z latá

a Davida Havránka. Popřála dětem hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Jejich rodičům poděkovala za rozhodnutí vychovávat
své děti tady u nás v Buštěhradě,
a i jim popřála hodně vzájemné
lásky a hodně trpělivosti a ra-

dosti při výchově. Kulturní vystoupení připravil se svými žáky
učitel Základní umělecké školy p.
Petr Štěpán.
Jana Zemanová, matrikářka

svatba

V červenci se na zámku konala nému výročí – je krásné, že ješ- spolu padesát let! Fotografii manzlatá svatba manželů Vildových. tě v dnešní době se najdou lidé, želů Vildových naleznete dole na
Gratulujeme k tomuto význam- kteří měli tu trpělivost vydržet poslední straně časopisu.

Vánoční

strom

I když už máme letošní advent za
sebou, mohl bych připomenout DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
tradici rozsvěcení vánočníhoJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
stromu,
která
se již STEJNÉ
druhým
roRÁMEČKY
OKOLO
kem přesunula do areálu zámku. FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Hudební vystoupení opět úspěšně zajistila naše ZUŠ. Vánoční atmosféru doplnilo několik stánků
drobných prodejců. Za zmínku
stojí i zjištění, že podívat se přišlo
několik set občanů.
I pro mne bylo novinkou, když
jsem se dozvěděl, jak vlastně
tato tradice vznikla. Postaral se
o ni básník a spisovatel Rudolf
Těsnohlídek. Inspirací mu byla
podobná vánoční atrakce v DánVystoupení ZUŠ u rozsvícení vánočního stromu.
sku. Spouštěcím momentem ale
Foto: M. Žitníková
byla příhoda, kdy se se dvěma
přáteli vydali do bílovického lesa
pro vánoční stromeček, kde pod
rozložitým smrkem nalezli podchlazené, opuštěné dítě. Byla to
sedmiměsíční holčička, kterou
pojmenovali Liduška, a podařilo
se jí zachránit život. Protože Těsnohlídek jako dítě sám vyrůstal
ve „snížené“ rodině pohodného,
měl silně vyvinuté sociální cítění.
Proto se ujal organizování akce,
při níž byl ve výše jmenovaném
bílovickém lese pokácen za jeho
přítomnosti vysoký smrk. Byl
dopraven do Brna na náměstí
Svobody a tam se poprvé rozzářil 13. prosince roku 1924. Pod
ním byla uspořádána sbírka na
Pěvecký sbor ZUŠ zazpíval 30.11. při
Pohled na stromek
pomoc opuštěným dětem. Tam
rozsvícení stromu.
v
zámeckém
nádvoří.
byl také poprvé nazván VánočFoto: M. Žitníková
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ním stromem republiky. Zřejmě
byl prvním Vánočním stromem
republiky nejen u nás, ale i v celé
Evropě. Brzy se přidávala i další
města. V Kladně to bylo v roce
1926, a podle záznamů se při

H udba

koncertování pod ním střídali
kladenští filharmonici s hornickou kapelou. Jak to bylo u nás na
Buštěhradě? To se mi zatím nepodařilo zjistit. Kronika našeho
města se o tom nikde nezmiňuje.

westminsterské katedrály

–

Pokud by někdo z vás něco o tom
věděl, nebo pamětní knihy třeba
spolků se někde zmínily, budu za
tu informaci vděčný.
Váš kronikář J. Pergl

pozvánka na novoroční koncert

KPH a Kulturní výbor města
Buštěhrad Vás srdečně zvou na
novoroční koncert, který se bude
konat v pátek 11. ledna 2019 od
19.00 v buštěhradském kostele
Povýšení sv. Kříže. S velmi koncentrovaným a neobyčejným barokním programem zde vystoupí
soubor staré hudby Collegium
419 a Barokní orchestr pražské DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
konzervatoře, a to pod vedením JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
sbormistra,
varhaníka
a pedagoFONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
ga Lukáše Vendla. Sólového
ba-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
sového partu se zhostí vynikající
pěvec Jaromír Nosek. Na programu budou korunovační anthemy (kantáty) Georga Fridricha
Händela a Henryho Purcella.
Purcellovy kantáty se řadí k nejpozoruhodnějšímu hudebnímu
Foto z koncertu v Heřmanově Městci. Foto: archiv autorky.
odkazu anglické barokní hudby,
a v české kotlině nebývají často
k slyšení. Jejich styl je vzrušující, moderní nástroje (částečně s ba- Zúčastnil se řady mistrovských
barevný a velmi invenční. Hän- rokními smyčci). Barokní orche- kurzů pod vedením vynikajících
delovy korunovační anthemy str Pražské konzervatoře provedl světových varhaníků. Je varhanípak patří k tomu nejslavnostněj- za krátkou dobu své existence kem v chrámu ČCE U Salvátora
šímu a nejkrásnějšímu, co bylo řadu významných orchestrálních v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři.
v baroku napsáno – aby dodalo děl vrcholného baroka.
lesku korunovacím anglických Collegium 419 je vokální soubor, Jaromír Nosek vystudoval nejprpanovníků. Neobyčejně vřelá, který se specializuje na hudbu ve sbormistrovství na Pedagogicmelodická a slavnostní hudba je 16.–18. století. Zaměřuje se na ké fakultě UK v Praze a poté zpěv
esencí všeho, co na baroku milu- poučenou interpretaci vokál- na Pražské konzervatoři a na Hujeme, a osloví každého poslucha- ních a vokálně-instrumentálních dební fakultě AMU v Praze. Abče, i toho, který se domnívá, že děl vrcholné renesance, raného solvoval stipendijní stáže na Dartakzvaná „vážná“ hudba není pro a vrcholného baroka v souladu tington International Summer
něj. Händel je všechno jiné, jen ne s dobovou praxí. Při interpre- School ve Velké Británii, Accavážný, stačí jen zavřít oči a hudba taci vokálně-instrumentálních demia Chigiana v italské Sieně
Vás sama přenese do nebeských děl Collegium 419 spolupracuje a na Conservatorio Santa Cecilia
výšin a potěší srdce i duši.
s významnými instrumentální- v Římě. Věnuje se především inBarokní orchestr Pražské kon- mi soubory zabývajícími se po- terpretaci renesančního, barokzervatoře byl zřízen v roce 2012. učenou interpretací staré hudby, ního a klasicistního repertoáru.
Smyslem existence tělesa je po- např. Hipocondria Ensemble, La Koncert „Hudba westminsterskytnout mladým studentům Gambetta, Ritornello a další.
ské katedrály“ byl v roce 2018
vzdělání v repertoáru a stylu in- Lukáš Vendl absolvoval po ma- zlatým hřebem festivalu Hudebterpretace hudby předklasického turitě na gymnáziu obor varhany ní léto Heřmanův Městec. Pro
období. Soubor tak usiluje o in- na Konzervatoři v Praze. V roce Buštěhrad jsme jej získali díky
terpretaci podpořenou znalostí 2003 zakončil studium u prof. Ja- našim hudebním kontaktům – je
dobové estetiky, přestože užívá roslava Tůmy na pražské HAMU. to druhé a možná i zároveň počíSLO 1., březen 2015
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slední provedení tohoto progra- V kostele bude zima, proto se debním zážitkem! Vstupné 100,mu. Soubor Collegium 419 vy- prosím důkladně oblečte, a vy- Kč.
stoupí bez nároku na honorář.
razte za tímto mimořádným huDJ

N árod

a identita

V roce oslav stého výročí vzniku devatenáctého století. V českých
Československé republiky uspo- zemích tehdy politická i hospořádal dne 11. 12. 2018 Kulturní dářská moc byla převážně v rukou
výbor Městského zastupitelstva německy mluvících obyvatel zemí
Buštěhrad besedu se dvěma fi- Koruny české. Česky jste se nedolozofy, pány Danielem Krou- mluvili ani na poště ještě v roce
pou a Petrem Fleischmannem. 1879. Daniel Kroupa navázal na
Hvězdy večera si přišlo poslech- problematiku identity českého
nout několik desítek občanů. národa na konci Velké války. ZdůPetr Fleischmann se ve svém vy- raznil, že ani pokrokový posledstoupení zaměřil na konotace ní český král Karel I. nenabízel
směrů rozvoje českého národa českému národu ve federativně
v podání utvářejících se českých DOuspořádané
reformované říši pro
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
elit v první polovině bouřlivéhoJE DŮLEŽITÝ
jeho existenci
všechnyNAHOŘE
země IpatVOLNÝ PROSTOR
DOLE;

řící Koruně české. Češi by si vládli
přibližně na tom území, které jim
v roce 1938 přidělil Adolf Hitler.
Přestože Československo, založené v roce 1918, již více jak 80 let
neexistuje, je dobře, že se odvážný
projekt T. G. Masaryka uskutečnil.
Na základě historických zkušeností je třeba potvrdit pravdivost
myšlenky Masaryka i Palackého,
že český národ ve vlastním státě
má šanci realizovat svůj nezávislý
rozvoj jenom v demokracií se řídící Evropě.
LZ
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Rozprava na zámku.
Foto: J. Pergl

Diskuse

Daniel Kroupa a Petr Fleischmann při rozpravě 11. 12. 2018 na zámku.
Foto: J. Pergl

o tématu , o kterém se nemluví

V pondělí 10. 12. jsme se sešli
v zámeckém sále při velmi zajímavém povídání s paní Kateřinou Mužíkovou, právničkou,
a Ester Poláčkovou, sociální pracovnicí z centra pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem,
o.p.s. Obě dvě mladé dámy nám
hned na začátku předvedly, jak
asi může vypadat to neochotně
pojmenovávané a velmi málo přiznávané domácí násilí.
Ano, domácí násilí bylo tématem,
o kterém jsme se otevřeně bavili.
Padaly otázky a odpovědi, příběhy a hlavně řešení. Jsem optimista a věřím, že se to děje opravdu
velmi malému množství lidí, ale
číSLO 1., březen 2015
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uvědomila jsem si, jak je důležité,
že tady taková centra jsou a účinně pomáhají a radí. Pro ty, kteří
nemohli, nechtěli, nebo měli jen
obavy přijít, uvádím na konci
článku kontakty.
Mluvili jsme hlavně o ženách, ale
bohužel mezi oběti patří i muži,
děti a senioři, a výše jmenované
příjemné dámy nás podrobně
seznámily s tím, jak pomoc probíhá, jaké jsou možnosti a kam
se obrátit. Dozvěděli jsme se, že
domácí násilí je nejen fyzické
a psychické, ale také ekonomické
a sexuální, a asi nejtěžší je si ho
vůbec přiznat.

To, že nezavírá Buštěhrad oči,
ale naopak tato témata otevírá, je
příjemné zjištění, a proto organizátorům, Městu Buštěhrad a Rodinnému centru Buštěhradský
pelíšek, moc děkuji.
Diskuse se uskutečnila ve spolupráci s Otevřenou společností, o.
p.s., a Fórem 50 %, o.p.s., v rámci
grantu z Operačního programu
Zaměstnanost.
ProFem je otevřená společnost,
která nabízí sociální, právní
a psychologické poradenství.
Volat můžete na 608 222 277 út
9–12, st 17.30–20.30 h.

Psát lze na poradna profem.cz.
Informovat na www.profem.cz.
Chatové poradenství www.elinka.
iporadna.cz po 9–12, st 16–19 h
Přímo navštívit můžete poradny:
• v Praze 4, V Luhu 715/6 – tel.
608 222 277			
• v Příbrami III, Dlouhá 97 – tel.
774 433 035
• v Berouně, Bezručova 928 – tel.
774 433 014
• v Benešově, Masarykovo nám.
1 – tel. 774 433 015
SŠ
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Z e Z ákladní a mateřské školy O ty P avla

Beseda pro rodiče předškoláků —
Školní zralost
Čtvrtek 7. 2. 17.00 — 20.00, nová
budova školy N13 (1. patro)
Besedovat bude Mgr. Martina
Švandová, psycholožka a speciální pedagožka z Pedogogicko-psychologické poradny Step s.r.o.
v Kladně. V současné době se paní
Švandová věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná
cvičení pro dyslektiky a kurzy
předškolní přípravy. Dětskou
psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučuje na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy.
Beseda pro rodiče — Mělo by vaše
dítě přejít ze ZŠ na víceleté gymnázium?
Úterý 15. 1. 17.30 — 19.30, nová
budova školy N13 (1. patro)
Besedovat přijde Miroslav Hřebecký, který má za sebou praxi ředitele základní školy i víceletého
gymnázia a nyní se jako programový ředitel informační společnosti o vzdělávání EDUin věnuje
vzdělávací politice.
Barevná jídelna
Ve školní jídelně v Buštěhradě
už od poloviny listopadu nejíte

Školní jídelna v novém se dětem líbí. Foto: archiv ZŠ

Školní jídelna v novém se dětem líbí. Foto: archiv ZŠ
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pouze ústy, ale i očima. Kolegyně Milena Maršnerová s dětmi
vytvořila nádhernou tematickou
výzdobu. A tak si nyní mohou
i oči pochutnat na klobáskách,

koláčcích nebo zelenině. Že už je
opravdu zima, nám připomínají
sněhuláci na oknech, které s nástupem jara vystřídá jarní motiv.
A ještě jedna důležitá věc se v jí-

delně změnila. Na zdi přibylo barevné obložení, protože původní
bílá zeď neunesla nápor strávníků.
Kristýna Krečová, ředitelka školy

E cho ZUŠ
100. výročí založení Československé republiky jsme oslavili koncertem učitelů a žáků ve
čtvrtek 18. října v zámeckém
sále. Společné muzicírování pedagogů s žáky je vždy velmi zábavné a motivující. Se svými
svěřenci vystoupili Elena Hokynková, Marcela Zilvarová,
Lenka Musilová, Petra Červinková, Petr Štěpán a Martin Fila. DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
PROSTOR
NAHOŘE
DOLE; zámku. Foto: M. Žitníková
Vystoupení
žáků
ZUŠ vI přízemí
Při této příležitosti bych rádJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
oznámil termín konání velmi
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
populárního koncertu
rodičů,
učitelů a žáků ZUŠ, který se bude
konat v úterý 26. března 2019
v 18:00 v sále buštěhradského
zámku. Tento koncert proběhne
v rámci buštěhradského Kruhu
přátel hudby. Prosíme odvážné
a hudebně zdatné rodiče, aby se
domluvili s učiteli svých dětí na
programu.
Velmi krásnou příležitost měli
naši žáci 24. 11. na oslavách 20
let DPS Buštěhrad, kde zahráVystoupení žáků ZUŠ v přízemí zámku. Foto: archiv autora
li našim babičkám a dědečkům
z DPS. Po kytaristech Elišce Gra- Letos jsme opět koncertovali
ce Carthy, Adamovi Chalachano- při rozsvícení vánočního strovi a klavíristovi Vítovi Masopus- mu v Buštěhradě. Náš orchestr
se již rozrostl na 25 členů. Žáci
se předvedli jak v loňské menší
sestavě, tak v novém obsazení,
kde máme nově pozoun, trubku
a baskytaru. Zazněly známé písně a koledy. Jako sólisté se představili zpěváci Soňa Macháčková
a Ondřej Novák. Díky vkladu
města se podařilo zapůjčit mobilní pódium, měli jsme zázemí
Vystoupení žáků ZUŠ v přízemí
ve spolkové místnosti. Bohužel
zámku. Foto: archiv autora
kvůli velmi nízké teplotě kolem
tovi vystoupil poprvé s novou nuly museli všichni hráči bosbormistryní Soňou Macháčko- jovat s laděním svých nástrojů.
vou náš pěvecký sbor. Sbor se na- Zatímco smyčcové nástroje vlivíc jako první prezentoval v na- vem mrazu intonačně stoupají, Společné vystoupení orchestru a pěvecšich nových koncertních tričkách u dechových nástrojů je tomu kého sboru ZUŠ při rozsvícení vánočního stromu na nádvoří zámku.
s logem školy.
opačně. Výsledek byl na hranici
Foto: archiv autora

číSLO 1., březen 2015
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únosnosti.
Kromě buštěhradských vystoupení naši žáci několikrát koncertovali také v okolních obcích, flétnový soubor paní učitelky Lenky
Musilové zahrál při rozsvícení
stromu v Hostouni, v Brandýsku
a ve Cvrčovicích. Velmi povedená byla vánoční besídka žáků

P roběhl III.

ročník přehlídky

Adély Lukšíkové, která se konala
11. prosince ve spolkové místnosti na zámku.
Rok 2018 jsme 20. 12. zakončili
tradičně vánočním koncertem
na zámku, kde poprvé vystoupil
nový kytarový soubor Petra Štěpána.

D ivadelní

Přejeme všem mnoho štěstí, zdraví a radosti v roce 2019
a zveme Vás na naše novoroční
vystoupení tanečního oddělení,
které se koná v úterý 15. ledna
v 17 hodin v sále na zámku.
MgA. Martin Fila, ředitel školy
Foto: M. Žitníková a M. Prchal

parkování

Lze bez uzardění říci, že Buštěhrad
je stále víc známý jako město kultury. Nespočet akcí, které se během roku konají, navštěvuje stále víc lidí a ohlasy jsou veskrze
kladné. Pravda, stojí to dost úsilí,
spoustu času a také náklady jsou DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nemalé. Nicméně, před lety na- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
stoupenýFONTY
trendPOUŽÍVAT
nepolevuje.
tak U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
STEJNÉAJAKO
se lze jistě do budoucnaRÁMEČKY
těšit naOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
nejrůznější novinky a překvapení, taktéž i na opakování úspěšných aktivit. Mezi akce, které
v nepřeberné nabídce buštěhradské kultury nezapadly nikam do
kouta, je i malý festival Divadelní
parkování. Pravidelnou podzimní přehlídku amatérských divadelních souborů již od roku 2016
pořádá buštěhradské Divadlo
Divadelní parkování, VAD — Válka s mloky. Foto: M. Žitníková
KiX. Letos tedy proběhl už třetí
ročník.
Pokud jde o samotný název akce
„Divadelní parkování“, ten vznikl při plánování první přehlídky,
která se konala v buštěhradském
zámeckém parku. Napíšete-li si
však do internetového vyhledávače polopatické heslo „Divadelní parkování Buštěhrad“, nejprve
se vám objeví několik odkazů
na „parkoviště Buštěhrad“, tedy
reklamní nabídky air-parkingů sídlících na území města. Ty
byly inspirací pro styl této retrospekce. Paradoxem je, že letos
se vzhledem k počasí v parku
neparkovalo, zejména vzhledem
k pozdějším termínům konání
a očekávaným povětrnostním
podmínkám.
Na parkovací plochu v sále Restaurantu U Bečvářů přijel 17.
10. spolehlivý sedan z nedaleDivadelní parkování, KiX — Res Pubica. Foto: M. Žitníková
kých Zákolan. Udržovaný lak
číSLO 1., březen 2015
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Motýlí divadelní společnosti zá- naděje, která opravdu umírá po- podle autorského scénáře Jakuřil, jako by byl nový, přestože rok slední. A neuvěřitelný emoci- ba Pláška Divadlo KiX připravivýroby tohoto stroje je opravdu onální motor, jenž tuto naději lo pro Kladenské dvorky 2018)
2004. Nejen v Buštěhradě známá pohání, nám na minimalistické se začalo plnit auty. To se však
smíšená posádka přivezla v za- scéně trochu drsně i dojemně na- sjížděli jen diváci na představení.
vazadlovém prostoru autorskou servíroval sám autor mono-dra- Kdy už dorazí proslavená sanitka
hru Vojty Klímy – Grantová ko- matu. Dalo se smát i slzet.
s herci? Nepřijede snad? Nepřimise. Tato bezskrupulózní satira Představovat našemu publiku Di- jede. Oni už tu jsou! A bez aut,
na známé i méně známé okol- vadlo V.A.D. nejspíš nemusíme. protože díky Veronice a Petrovi
nosti kolem přidělování dotací Otázka byla, jak charakterizovat jsou tu doma. Tady také jednorozkrývá zákulisí i vnější realitu, pomyslné vozidlo, které zapar- aktová alegorie Res Pubica aneb
problematickou selekci uchaze- kovalo 1. 12. před buštěhradskou ryk mas vznikla, jako neotřelý
čů, pocity hodnotitelů i ambice sokolovnou? No jasně, musí to pohled na početí naší republiky,
uchazečů. Zejména pak zdůraz- být autobus, protože by se jinam v rámci jeho 100. výročí. Insceněný problém lidského faktoru, tenhle ansámbl prostě nevešel! nace je pravda v mnohém výjihrající v zavedeném systému ja- Zejména, když jemnohmotná mečná, ale jeden z nejdůležitějkousi ústřední roli, tne do této adaptace Válka s mloky (autor ších momentů je, že v ní poprvé
problematiky ostrým mečem, Karel Čapek a scénář Kazimír Lu- s KiXem účinkovali i herci z div němž se překvapivě zrcadlíme DOpinec)
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OBSAH; vadelního kroužku KiXindlíci.
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9. 11. na stejném parkplatzu pro- neuvěřitelných dvacet let nepřevokativní zjev ze vzdálené České tržitého fungování, sebevědomě Scénky se možná někomu zdají
Kamenice – Broukovcovo Kam- ztvárnil obtížné téma s citem být poněkud chaotické, ale takodivadlo. I tady překvapil údaj r.v. a vtipem sobě vlastním. Z množ- vá byla doba. I tehdy se trochu
2005 v technickém průkazu. Tra- ství mloků tady opravdu nejde zapomínalo, že „i při nejlepším
gikomický kousek pro jednoho strach, nejsou nebezpeční ani oumyslu ordnung musí bejt, pane
herce pak na jevišti U Bečvářů cizí, vlastně jsou nám dost blíz- Fahrdienstleiter!“
předvedl nezapomenutelný Jar- cí a pochopitelní, skoro legrační. Na závěr samozřejmě ještě rychda Střelka. Již název kusu – Za- Jen z toho uvědomění nám tro- lé poděkování našemu městu
hraj ty ejsíky – byl předzvěstí, že chu běhá mráz po zádech, přes- za všemožnou podporu, Sokoto bude o hardrockové muzice, tože tu nejde o nějaký poplach lu Buštěhrad za propůjčení sálu,
tedy fenoménu sedmdesátých let před katastrofou. A existenciální manželům Kuthanovým za divaminulého století, kdy jsme mnozí pocity partička V.A.D. prostě na- dlo, Infocentru za pomoc s promarně vzhlíželi někam daleko za vodit umí. A je na nás, zda bude- pagací a všem, kteří se na Divazápadní hranici k velikánům této me strkat hlavu do písečku, nebo delním parkování 2018 podíleli.
hudby, k jakým AC/DC bezespo- jen omylem do ocasu.
Pochopitelně také díky všem diru patří. Trochu smutný příběh, Svátečního dne 28. října dlouhou vákům za návštěvu a podporu.
v němž po mnoho let pravidelné dobu zelo parkoviště Na Krétě Na shledanou příště v Buštěhraočekávání hlavního hrdiny stří- prázdnotou. Až chvíli před začát- dě se těší vaše Divadlo KiX.
dá neméně pravidelné zklamání. kem jinotajné burlesky (kterou
JB
Stále však někde hoří plamínek

P asov

zima

2018

Počtvrté v řadě jsme letos na závěr roku, 8. prosince, vyrazili na
výlet do Pasova. Nejen na vánoční trh, ale i na prohlídku historických budov nebo za nákupy.
Každý si mohl svůj program pobytu naplánovat podle svého zájmu. Skladba účastníků od školáků po seniory byla opět pestrá.
Jeli jsme z Buštěhradu dvěma aučíSLO 1., březen 2015
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tobusy a po zhruba čtyřech hodinách jsme byli na místě.
Pasov byl zatím nejmenším městem, které jsme na našich výpravách do Německa navštívili.
Snad proto působila návštěva
starého města malebněji, komorněji. Mnozí z nás hned na začátku navštívili varhanní koncert
v barokním kostele sv. Štěpána,

který má největší chrámové varhany na světě (17 975 píšťal, 233
registrů a 4 zvonkohry). Varhany se skládají z pěti částí, které
jsou ovládány z hlavního pultu
na varhanní empoře (nadzemní,
přístupná galerie, otevřená do
hlavního prostoru lodi kostela).
Koncert se skládal z 5 skladeb
od J. S. Bacha (3x), novodobéstrana 2
STRANA 15

ho skladatele Flora Peterse (1x)
a současného skladatele a varhaníka, který celý koncert realizoval, Ludviga Ruckdeschela.
Zajímavým místem ke zhlédnutí
byl hrad nad soutokem řek, kam
směřovaly kroky mnoha návštěvníků. Pohled na soutok řek Ilz,
Dunaje a Innu byl svrchu impozantní, stejně tak jako pohled na
poloostrov starého města s dominantou chrámu sv. Štěpána.
U nábřeží jsme se také vzájemně
potkávali u břehu na soutoku tří
řek, u památníku obětem, které
zde zahynuly. Na mnoha pohleNejvětší varhany na světě. Foto: archiv autora
dech je soutok často vyobrazen
a je skutečně zajímavé, že každá DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
řeka má u soutoku jinou barvu. JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Ilz tmavou,
Dunaj
méně
tmavou
RÁMEČKY
a Inn zelenou. Přestože je InnOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
mohutnější, od Pasova se řeka
dál jmenuje Dunaj. Výletní lodě
na břehu nám připomněly loňský
Regensburg, kam z Pasova výletní lodi míří.
Kdo navštívil obchodní dům
u blízkého vlakového nádraží,
tak si jistě také vybral. Na samotných vánočních trzích, kromě klasického punče, svařeného
vína, sladkého pečiva a jiných
Soutok řek — pohled z hradu. Foto: archiv autora
pochutin, neodolali mnozí chutné metrové klobáse v různých
variantách v bagetě. Bylo pozitivní, že prodejci jsou již na
Čechy zvyklí, a mnozí z nich na
nás mluvili i česky: „S hořčicí?“
Nešlo jen o nabídku jídla a pití,
řemeslné výrobky byly také zajímavé svou nabídkou. Ve městě
pak bylo k vidění množství obchůdků se starožitnostmi.
Zimou jsme netrpěli, bylo nad 6
°C. A jako vždy jsme se pak zahřáli nejen před dojezdem do Pasova, ale hlavně cestou zpět. Do
Strakonic zazníval i zpěv s reperÚčastníci výstupu na hrad. Foto: archiv autora
toárem od písniček ze školky až
po Matušku… Negativem byly
dlouhé fronty na toalety na za- koval a kompletní autobus dis- jméno.) Jinak všichni účastníci
stávce, ale nakonec se vše vždy ciplinovaných cestujících na něj skvělí. Řidiči bez závad, příjemní
zvládlo. Další smutnou skuteč- musel, jako na posledního, čekat a ochotní. Tak zase s Buštěhradností bylo zaváhání organizátora 10 minut. Smutné, ale i to se stá- ským fórem za rok.
jednoho autobusu, který zazmat- vá. (Z důvodu GDPR neuvádím
Jiří Janouškovec st.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2018							

strana 2
STRANA 16

S hrnutí

činnosti

B uštěhradského

fóra za rok

2018

V záplavě informací kulturních, z doby kralování Přemysla Otaspolečenských a sportovních akcí kara II.
v Buštěhradě nechybí ani činnost Dne 19. května jsme se byli projít
spolku Buštěhradské fórum (BF). s panem Grubnerem po stopách
Naše činnost je zaměřena na ši- dolování na Buštěhradském panrokou veřejnost od těch nejmen- ství. Teorie z dubna se propojila
ších po seniory. Zájmem o naše s praxí. Pan Grubner jako bývaakce překračujeme hranice naší lý havíř mluvil velmi zasvěceně
obce. A protože těch aktivit není a myslím, že se nikdo nenudil.
svým dosahem málo, ráda bych V sobotu 23. června vypuklo
je krátce za náš spolek připomně- velké klání na rybníce. Přestola a oslovila tak i ty, kteří se jich že počasí bylo nevlídné, deštivé
dosud nezúčastnili, aby je tak a chladné, nadšence této akce to
v budoucím roce navštívili.
neodradilo a s velkým nasazeNabídka v roce 2018 byla velmi ním se bojovalo o vítězství. Další
pestrá a jako vždy každá jed- sobotu 29. září naopak za slunTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; né bez účasti členů spolku jako
počasí
startovali
účastníci
notlivá akce byla perfektně or- DOného
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
je pořadatelů, organizátorů, fotoganizačně zajištěna. Myslím, že Buštěhradské jednodenní. To
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
parketa
Elišky
a
myslím,
že
zúgrafů, poradců… a v neposlední
hlavní zásluhu na tomRÁMEČKY
má J. JaOKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
častnění
potvrdí,
že
se
opět
vyřadě
i podpory MěÚ Buštěhrad.
nouškovec st., ale velmi zdatně
mu sekundovala i E. Reine – vý- dařila. V závěru roku, 9. listopa- Na příští rok je plánována
borná Buštěhradská jednodenní du, zájemci navštívili porcelánku spousta zajímavých akcí – malá
v Klášterci nad Ohří a povrchoje její zásluhou.
vý důl v Sokolově. Jelo se třemi ochutnávka: například cestopisDne 1. ledna proběhl již tradiční tranzity, všichni řidiči zaslouží ná přednáška, návštěva divadla,
výstup na buštěhradskou haldu, pochvalu. Poslední akcí byl výlet bude i zajímavá exkurze. Zve13. dubna se konala přednáška 8. prosince, již tradičně – na vá- me všechny zájemce, nejen čleo dolování na Buštěhradském noční trhy do Pasova dvěma au- ny Buštěhradského fóra. A těm,
panství – spoustu zajímavých tobusy jako loni do Regensburgu. kdo s námi již jezdí a účastní se
našich aktivit, chceme tímto poinformací poskytl pan J. Pergl.
Zapomenout
nesmíme
ani
na
děkovat za věrnost a popřát jim,
18. dubna se uskutečnilo velmi
znovuvysázení
tújí
u
hřbitova
aby jim to vydrželo i do dalších
zajímavé setkání se spisovatezásluhou
P.
Kloubka,
našeho
odlet s námi.
lem PhDr. V. Vondruškou, CSc.
borníka
na
dendrologii.
M. Filková
Já osobně miluji jeho historické
romány s detektivní zápletkou Všechny tyto akce by nebyly mož-

S ex

na vlnách

V průběhu roku nastudovalo naše
divadlo KiX další hru, která měla
premiéru v listopadu v restauraci
U Bečvářů. Jak je tomu zvykem,
i tentokrát bylo vyprodáno. A zaslouženě. Je to totiž děsná legrace.
Sledujete několik dějů, které se
staly během jednoho dne. Gagy
jsou pronášeny s kamennou tváří,
zato se zdrcující pointou. Hláška
„...říkala, že tu mají tichý alarm...“
má šanci zlidovět. Rolí je více než
herců. Postavy se střídají, zato
účinkující zůstávají stejní. Osoby,
o nichž se v jednom obrazu mluví,
se vzápětí v obrazu druhém objeví na scéně. Děj má spád a diváka
nenechá ani na chvilku v klidu.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2019

Sex na vlnách — KIX.
Foto: M. Žitníková

Na konci představení si dáváte do
souvislostí všechny rodinné a milenecké vztahy, a najednou zjistíte, že nevíte, kdo vlastně představoval manžela taxikářky. Byl
tam vůbec? Kdo se chce pobavit

Sex na vlnách — KIX.
Foto: M. Žitníková

u vtipného představení, určitě by
neměl tuto hru vynechat. Příležitost se jistě ještě naskytne. Je to
výborné uvolnění, a o sexu je to
samozřejmě také.
LZ
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S P O RT

M ikulášská H okejka 2018
Takto spontánně nazvané sportovní soutěžení se konalo 4.
prosince 2018 za hezkého počasí v našem krásném městě. Soutěžení, kde byl každý výhercem
malého dárku z před-mikulášské
nadílky.
Příjemnou atmosféru vytvářela
vůně pražených mandlí od firmy www.mandlova.cz, sídlící na
Buštěhradě. Soutěžení bylo pro
všechny věkové kategorie (nájezdy, střelba na bránu, přesnost).
Mladý účastník byl v duchu do- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
spělý hráč a dospělý zas chvilku JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
děckem FONTY
, to jePOUŽÍVAT
na sportu
vzácné.
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ
nadpisy fontHokejka.
Binner, normální
text bezpatkový font;
Akce -Mikulášská
Foto: J. Maškulík
RÁMEČKY
Až nehráčská účast hvězd
(těchOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
na nebi) ukončila soutěžení, kde
každý odcházel s pocitem vítěze. Za Sportovní oddíl bych chtěl Všem občanům přejeme hezké
poděkovat za přepravu branek na svátky a nový rok 2019.
Za letošní činnost Hokejbal od- hokej a provizorních mantinelů
Jan Maškulík, za z.s. HBC
dílu a příspěvek na akci děkuje- Technickým službám Buštěhrad.
Buštěhrad Rytíři,
me firmě DYNEX Buštěhrad.
Moc děkuji.
Oddíl Hokejbalu

SK B uštěhrad —

fotbal

V posledním kole podzimní části
okresního přeboru se hráči SKB
představili na půdě Novo Kladno.
Tým z Kladna měl sérii sedmi výher v řadě a potvrdil to i v tomto
zápase. Na začátku prvního poločasu byla vidět vyrovnaná partie, kterou po zbytečném faulu
v pokutovém území Buštěhradu
využili domácí a vedli 1:0. Těsně
před pauzou se Buštěhradu po-

SK B uštěhrad -

vedlo vyrovnat zásluhou Musela
– 1:1. Dá se říct, že byl Buštěhrad
v prvním poločase nebezpečnější a fotbalovější než domácí hráči. Ale bez gólového efektu, když
hráči SKB zahodili tři zajímavé
příležitosti. Po změně stran se ale
obrázek hry o dost změnil, domácí měli zápas plně pod kontrolou a třemi brankami rozhodli
o konečné výhře 4:1.

Sestava: Karásek – Hroneš (Černohorský), Kurajský, Týč (Šturm),
Dušek (Rohla) – Roztočil Dominik (Kolář, Lucký), Výborný, Roztočil Matyáš, Rudolecký – Jindra,
Musel. Buštěhradský tým nově
v okresním přeboru přezimuje na
dvanáctém místě s kontaktem na
střed tabulky.

přípravka

Na podzim vznikly na Buštěhradě dva nové fotbalové týmy mladíků, a to mladší a starší přípravka. Kluky a i děvčata fotbal baví
a pod vedením nově příchozích
trenérů Járy Štefka a Davida Záruby absolvovali několik prvních
zápasů a dokonce svůj první halový turnaj. Turnaj, který z vlastní iniciativy uspořádal prvně
jmenovaný trenér Jára Štefek, se
uskutečnil na Kladně a Kladenské noviny psaly o turnaji toto:
V Kladenské sportovní hale se

v neděli 18. listopadu uskutečnil
turnaj nejmenších fotbalových
talentů. Čtyř- až šestiletí caparti
obyčejně pouze trénují, tentokrát
ale dostali možnost ochutnat atmosféru opravdového zápasu
a náramně si to užili.
Na palubovce sportovní haly se
proháněli chlapci a děvčata narození v letech 2012 až 2014. Svazové regule jim dosud neumožňují
hrát soutěžní zápasy, a tak pouze
pilně trénují a sledují své starší
spoluhráče. Trenér mini příprav-

číSLO 1., březen 2015
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ky SK Buštěhrad Jaroslav Štefek „Turnaj se povedl snad až nad mladým fotbalistům nabídnout
se proto rozhodl i těm nejmen- očekávání. Některé děti to do- nové zázemí a nové kabiny, které
ším dopřát zápasovou zkušenost. hnalo k slzám štěstí. Slzy v očích jsou momentálně zastaralé a ve
„Já v tomto věku neměl možnost jsem ale měl i já. Radost nemě- zchátralém stavu.
něco podobného absolvovat, ale ly jen děti, ale i trenéři a rodiče, Všem rodičům dětí a všem fadětem jsem to dopřát chtěl. My- kteří mi to zpětnou vazbou dali nouškům SK Buštěhrad děkušlenka byla tak silná, že jsem se najevo. Rodičům bych chtěl po- jeme za trpělivost a za přízeň,
a pomoc. kterou buštěhradskému fotbalu
rozhodl uskutečnit turnaj, přes- děkovat za. podporu
.
tože jsem nikdy předtím nic ta- Bez nich bych to nezvládal. Také v roce 2018 věnovali! Vám všem
kového nepořádal. Oslovil jsem děkuji trenérům ostatních klubů, a také všem občanům města a veokolní kluby (SK Vinařice, SK bez kterých by se turnaj nemo- dení města přeje SK Buštěhrad
Slavoj Kladno, SK Stehelčeves), hl uskutečnit. Po této zkušenosti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
aby se zapojily a turnaj měl něja- rozhodně hodlám pořádat další a hodně úspěchů v novém roce
turnaj. Snad v lednu,“ dodal Šte- 2019.
kou úroveň,“ popisuje Štefek.
fek závěrem.
Hlavním cílem turnaje nebyl hon
V roce 2019 nás čekají oslavy 100
za medailemi. Pamětní placky SK Buštěhrad si velmi váží toho, let fotbalu na Buštěhradě!
dostali všichni, zvláštní ocenění že se rozrůstá mládežnická zá- Harmonogram akcí bude náTo je dobrý příslib do buTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
pak získali nejlepší hráč a nejlep- DOkladna.
sledovný: Březen – 23. 3. 2019
doucnosti
buštěhradského
fotbaPROSTOR NAHOŘE
I DOLE;
ší střelec turnaje. Podstatné aleJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ
Sportovní ples, duben – zahájelu.
Sportovní
výbor
SK
Buštěhrad
POUŽÍVAT
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
bylo, žeFONTY
si děti
udělalySTEJNÉ
krásné
doní výstavy ke 100 letům fotbalu,
si
toto
dobře
uvědomuje
a
bude
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
poledne, měly spoustu
pohybu,
květen – dětský sportovní den,
se
co
nejvíce
snažit,
aby
děti
měly
zážitků, nabraly zkušenosti a povzpomínka na Medeho Vinkla,
pro
svůj
pohyb
co
nejlepší
podznaly nové kamarády. Jak podočerven – utkání staré gardy s inmínky.
Nadále
se
budeme
snažit
týká trenér Štefek, mnozí šikuloternacionály, letní taneční zábava
vé dokázali, že v nich dřímá velký o dobrou údržbu sportovního na hřišti, srpen – Letní fotbalový
talent a jsou připraveni nejen tré- areálu. Vážíme si také stále po- turnaj, září – buštěhradské posvínovat s kamarády ze školky, ale zitivnějšího přístupu a spoluprá- cení.
ce s městem a pevně věříme, že
i hrát opravdová utkání.
budeme moci co nejdříve našim

M ikulášský

turnaj v  S okole

V neděli 9. 12. oddíl Judo Sokol
Buštěhrad pořádal Mikulášský
turnaj. Pozvány byly spřátelené oddíly z Kladna a Týnce. Zúčastnilo se 48 závodníků od nejmladších až po kategorii U 13.
Běžně bychom tuto akci označili
jako turnaj, ale tentokrát šlo spíše o velmi pěknou sportovní akci,
kde téměř každý závodník dosáhl
na medaili a dárek z rukou čerta.
Před vlastním zahájením soutěže
měli všichni společnou rozcvičku, po seznámení s pravidly (pro
některé to byl vůbec první turnaj
judo) se děti pokusily získat co
nejlepší umístění ve svých váhových a věkových kategoriích. Turnaj byl neformální a velmi vstřícný
hlavně k nejmenším závodníkům.
Děti byly záměrně rozděleny do
skupin tak, aby téměř každý dosáhl na medailovou pozici. Ti zkušenější si však svou výhru museli
vybojovat.
Po rozdání odměn si ještě judisté
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2019

Zápasníci na Mikulášském judo turnaji. Foto: Jitka Ulrichová

užili společné hry a ukázku technik pro získání vyššího kyu (pásku). Na závěr ještě dostali zvláštní ocenění judisté Kryštof Kotas
a Kryštof Ulrich za nejlepší výkony v roce 2018 v oddíle T.J. Sokol
Buštěhrad.

Velké poděkování patří trenérům oddílů z Týnce a Kladna,
ale i rodičům, kteří se aktivně
zapojili do organizace celé akce.
Těšíme se další podobné závody!
Trenér Martin Plocar
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S okolové

přejí všem spoluobčanům krásný vstup do nového roku

Přijďte si zacvičit a rozpohybovat
své tělo. Načerpat novou energii
a odpočinout si od každodenních
starostí. Zahrajte si s námi volejbal či stolní tenis. Protáhněte
a zpevněte si tělo na cvičení se ženami seniorkami nebo si pořádně
zamakejte na kruhovém tréninku
s novou lektorkou Martinou.
Volejbal – úterý 18.00–20.00
Stolní tenis – pátek 19.30–21.30

Cvičení seniorek – pondělí
18.00–19.00 a čtvrtek 9.00–10.00
Kruhový trénink – čtvrtek 20.00–
21.00
Pro děti u nás máme judo, stolní tenis, tanec pro dívky od 8 let
a cvičení všestrannosti.
Judo – pondělí 15.15–16.15, středa 15.00–16.00 a pátek 14.30–
17.30
Stolní tenis – středa 17.30–19.30

a neděle 17.00–19.00
Tanec pro dívky od 8 let – středa
16.30–17.30
Všestrannost – čtvrtek 15.00–
17.00. POZOR ZMĚNA – všestrannost začíná až v únoru. Na
vaše děti se těší nová lektorka
všestrannosti Pavlína.
Další podrobnější informace najdete na www.sokolbustehrad.cz.
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v Buštěhradském zpravodaji popr- též stali 1. vicemistry a kategorie
vé. Tento mládežnický taneční pár do 21 let latina jim přinesla titul 2.
již třetím rokem vede republikový vicemistři a bronzovou medaili.
žebříček nejen ve standardních Během loňského roku začali Jan
tancích, ale obsazuje také přední a Eliška spolupracovat s litevskýpříčky v latině a kombinaci deseti mi trenéry Veronikou Golodnevou
tanců, což je kombinace obou dis- a Vaidotasem Lacitisem (mimo
ciplín (standardu i latiny). Od roku jiné tento TOP taneční pár v listo2015 jsou tanečníci rovněž členy padu 2018 obsadil 5. místo na MisNárodní reprezentace a během po- trovství světa v kategorii dospělí
sledních třech letech reprezento- ve Vídni). Jelikož mladí tanečníci
vali Českou republiku na čtyřech jezdí většinou na zahraniční soutěMistrovstvích světa a jednom Mis- že a porovnávají se velmi úspěšně
trovství Evropy.
se světovou taneční špičkou, velmi
Poslední půlrok byl pro Honzu si váží, že je takto renomovaný zaa Elišku velmi úspěšný. Kromě ně- hraniční taneční pár tzv. „vzal pod
kolika mezinárodní soutěží Lauga- svá křídla“ a předává jim nejen
ricio Cup Trenčín – finále 3. místo, mnoho tanečních informací, ale
WDSF Open Jelenia Góra – finále také mnoho inspirace. Pravidelně
4. místo, nebo finálové 5. místo na s nimi trénují jak u nás, tak v jejich
Eliška Plachá a Jan Burant.
Mezinárodním tanečním festivalu tanečním studiu v Litvě.
Foto: archiv autorky
v Ústí nad Labem, vyhráli nejvyšší Jan a Eliška by touto cestou rádi
bodovanou taneční soutěž v České poděkovali nejen rodičům za podrepublice, soutěž Taneční ligy – poru a zázemí, ale také partnerům, V lednu příštího roku se na Jana
O pohár Královského města Slaný. bez jejichž podpory by takový a Elišku můžete těšit i na BuštěhraV posledním listopadovém víken- rozvoj jejich talentu nebyl možný. dě. Přijali pozvání a pro město
du se s velkým úspěchem zúčast- Děkujeme tímto partnerům – Stře- Buštěhrad zatančí na lednovém
nili Mistrovství České republiky dočeský kraj, TEPO Kladno s.r.o., plese.
družstev, kde byli součástí celkem které v letošním roce Jana a Elišku
Gabriela Plachá
tří týmů. V hlavní kategorii Do- v jejich úsilí podpořili.
spělí standard se stali 1. vicemistry

15.

vánoční turnaj buštěhradu

V sobotu 15. 12. 2018 se v Hotelu stolním fotbalu. Tohoto tradičního lety zde na Buštěhradě, se v kateBuštěhrad uskutečnil již patnác- a zároveň nejstaršího turnaje v Če- gorii neregistrovaných hráčů zútý ročník turnaje ve španělském chách, který vznikl před sedmnácti častnilo dvanáct týmů. V každém
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týmu jsou dva nebo tři hráči (hrají
vždy jen dva) a někdo z týmu musí
být nějak spojen s Buštěhradem.
Z Buštěhradu ostatně pocházejí
nejlepší hráči v této disciplíně. Tito
hráči turnaje či La ligu španělského stolního fotbalu v Čechách před
dvaceti lety založili, hráli a někteří
stále hrají. Jak tedy dopadla kate-

gorie neregistrovaných a středně
starších hráčů? Na prvním místě se
umístil tým pod názvem Top a Top
(Jan Hora a Tereza Špačková) a byli
zároveň nejlepší smíšenou dvojicí.
Druhé místo brali Curro Jimenez
(Ondřej Tomas a Josef Kurajský)
a na třetím místě skončily Rolničky (Naděžda Parfenova, Aleš

Šturm a Lukáš Benda). Vítězové
brali kvalitní věcné ceny, všichni
pak za svůj dobrý výkon drobné
ocenění. Na turnaji panovala přátelská předvánoční atmosféra, za
což všem děkuji.
Aleš Šturm, za pořadatele
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15. ročník turnaje ve španělském stolním fotbalu, v Hotelu
Buštěhrad 15. 12. 2018. Foto: archiv autora
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L etiště P raha

věnovalo

13,5

milionu korun na projekty z blízkého okolí

náročnost stavby už půjde o monto- Osoby, které v dospělosti z různých
Praha, 20. prosince 2018
důvodů přišly o zrak, se v rámci poPředvánoční dárek v podobě finanč- vaný domek.
ního příspěvku na činnost či kon- Na podporu seniorů se zaměřuje or- bytu naučí potřebné dovednosti, aby
krétní projekty získaly od Letiště ganizace Horizont, která provozuje se i se závažným hendikepem mohli
Praha nejrůznější spolky a sdružení, denní stacionář, ale nabízí i kultur- vrátit do běžného života. O tom, že
ale také několik fyzických osob s ná- ní akce pro seniory z blízkého oko- si grant zaslouží, se pravidelně přeročným zdravotním hendikepem. lí. Právě osamělost často trápí starší svědčují i zaměstnanci letiště, kteří
V letošním roce bylo podpořeno generaci nejvíce. Společná setkávání chodí do Domova pomáhat v rámci
celkem 70 žádostí z blízkého okolí u příjemného programu, zajíma- firemních dobrovolnických dnů.
v celkové hodnotě 13,5 milionu ko- vých přednášek, rukodílných dílen Více informací o grantových prograrun. Jednalo se například o podpo- i pouze šálku kávy, která dokáží mech Letiště Praha a celkový přeru sportovních klubů, dobrovolných zpříjemnit den, se konají i díky pod- hled o podpořených projektech je
k dispozici na webových stránkách
hasičů, základních a mateřských poře Letiště Praha.
škol, rodinných klubů a dalších zá- Dlouhodobě je podporováno i Re- www.prg.aero v sekci Odpovědná
jmových sdružení.
habilitační centrum pro nevidomé firma nebo ve Zprávě o udržitelném
Dědina,
jež v letošním roce získa- podnikání Letiště Praha, která je
Letiště Praha ve velké míře pod- DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; k dispozici tamtéž.
financeVOLNÝ
na vybavení
vzdělávací
poruje komunitní život v blízkém JEloDŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Roman Pacvoň
počítačové
učebny
pro
své
klienty.
okolí, které
svou
činností
ovlivňuje.
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ná o pravidelné grantové programy.
Vždy koncem roku jsou rozdělovány
finance na veřejně prospěšné aktivity v rámci grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který funguje bez přestávky
již od roku 2007. Podporovány jsou
organizace napříč zájmovým spektrem. Doposud bylo touto formou
investováno do okolí letiště přes 107
milionů korun.
„Letiště Praha je nedílnou součástí regionu, ve kterém ostatně bydlí i spousta našich zaměstnanců,
a také proto se chceme podílet na
jeho rozvoji. Příjemné místo pro
život pomáhá vytvářet i nabídka
kulturního vyžití či výběr volnočasových aktivit. Realizace podobných
činností jde samozřejmě snadněji
s finanční podporou a stalo se již
zvykem, že v této oblasti v nás mají
místní spolky silného partnera. Pro
letošní rok jsme s ohledem na dobré finanční výsledky firmy navýšili
rozpočet grantového programu o 3
miliony korun na celkových 13 milionů a mohli jsme tak podpořit vice
prospěšných projektů,“ prohlásil Jiří
Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.
Radost měli například skauti z Roztok, kteří v loňském roce získali finance na nákup dřeva na novou terasu, kterou si kluci z lesa dokázali
sami postavit. Letos se na letiště obrátili s prosbou o novou klubovnu,
i ta bude ze dřeva, ale s ohledem na
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Jan Podolák, Ondřej Skuček, Sebastian Dezort, David Havránek, Táňa Kačírková. Foto: M. Žitníková
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Zlatá svatba, Vildovi. Foto: M. Žitníková
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