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KIX - PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU			
MUŽ ROKU HRAJE ZA BUŠTĚHRADSKÉ RYTÍŘE
ANKETA: CO BYSTE CHTĚLI VE ZPRAVODAJI?
BUŠTĚHRADŠTÍ NA VÝLETECH - LIPNO, NORIMBERK
KANÁŘI NA ZÁMKU			
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Slavnostní předání kaligrafie. Foto: Monika Žitníková
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Pamětní deska na domě Buštěhrad v Lenzumo. Foto: J.Pergl

Noční přechod. Foto: J. Pergl
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S LOVO R E DA KC E
Máme za sebou rok 2016 a každý z
nás si možná pokládá otázku, jaký
byl, a hlavně jaký bude rok následující? Potkávají nás situace obtížné, ale i veselé a radostné. Žijeme v
demokratické společnosti se všemi
klady a zápory a víme, že žádná spo-

Vánoční

lečnost není úplně ideální. Máme
svobodu a humanismus, ale jsme si
vědomi i hrozeb, které naši svobodu
mohou omezit nebo významně potlačit. Přejeme vám za RR do nového
roku pozitivní náladu a dostatek síly
překonávat všechny potíže, které nás

v roce 2017 mohou potkat. Dostatek
přátel, se kterými se můžete radovat,
ale i řešit nástrahy, které nám život
posílá do cesty.
RR

slovo starostky

V novém roce by se možná vedle ob- svátky, hlavně zdraví, spokojenou nezapínejte a radši poseďte s přáteli.
vyklého slova redakční rady hodilo rodinu a dobré mezilidské vztahy. Na obědě nebo u kávy vypněte motaké nějaké slovo starostky. Chtěla Vše ostatní totiž již není tak moc bil a nebavte se o práci. Jak můžete
bych napsat, jak se mi v Buštěhra- důležité. Chcete mít v příštím roce chtít po dětech, aby pořád nevisely
dě dobře žije a pracuje, protože je více klidu a času pro sebe a své blíz- na mobilu a na počítači, když sami
zde tolik milých a příjemných lidí. ké? Měla bych pár nápadů, možná děláte totéž? Zavolejte někomu, s
Lidí, kteří dělají pro ostatní spoustu trochu radikálních, ale fungujících: kým stále nemáte čas se potkat, a
TOHOTOněkomu
PROSTORU
MONTOVAT
věcí, a odměnou je pro ně jen to, že DOtelevizi
věnujte
neboOBSAH;
rov- vyrazte spolu na večeři. Naučte se
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
ostatní přijdou a mají z toho radost. nou vyhoďte. K čemu je stresovat
se slibovat jen to, co zvládnete, a říkat
FONTY
STEJNÉ
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner,„ne“
normální
text bezpatkový
font;požadavTaké cítím,
žePOUŽÍVAT
je tu spousta
lidí,
kteří
tím, že se naši političtí
reprezentanti
na všechny
přehnané
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
se sice moc veřejně neprojevují, ale hádají jako tajtrlíci, že někdo zase ky Vašich bližních. Buďte takoví, jací
vědí, že Buštěhrad je náš, a kdyby něco vytuneloval nebo že zase spad- Vy chcete být, ne takoví, jaké Vás
nastal nějaký problém, dají o sobě lo letadlo!? K čemu Vám je sledovat chtějí mít ostatní. Nemyslete si, že
vědět. Vlastně sem patří i ti naši kve- sto padesát dílů seriálu o tom, že musíte všechno stihnout a všem vyrulanti, aby člověk neměl pocit, že se Esmeralda miluje Fernanda, ale ten hovět. Věnujte se občas jenom sobě,
všechno pořád jen daří (k tomu mají ji nemiluje, zato miluje Manuelu, ale něco hezkého si kupte, dělejte, co
životní optimisté, k nimž patřím i já, ta se zabije v autě, ale pak se zjistí, že Vás baví. Pokud aspoň občas něco z
někdy bohužel tendence), a více pře- to nebyla ona, ale její dvojče? Kdy- toho v příštím roce uděláte, uvidíte,
mýšlel, co by se dalo udělat lépe.
koliv můžete, vypněte počítač a vy- že rok 2017 bude šťastnější!
Chtěla bych všem popřát klidné razte na procházku, na koncert nebo
Vaše starostka
do divadla. O víkendu počítač ani

Jirka

V předchozích několika číslech jste
měli možnost seznámit se s námi,
redaktory Buštěhradského zpravodaje, trochu blíž. Jirkou Janouškovcem tento krátký seriál o členech
redakční rady uzavřeme.
Jiří se se zpravodajem setkal krátce
po svém přistěhování téměř před
devíti lety. Netrvalo dlouho a přidal
se sám mezi redaktory. Od té doby
je důležitým článkem a nejčastějším přispěvovatelem, který se nebojí

otevřít i nepříjemná témata. Na pozici výkonného redaktora byl téměř
dva roky a dělal ji skutečně na výbornou.

Kromě každoročních již tradičních
akcí organizuje také zajímavé exkurze po České republice, ale i výlety za
naše hranice.

Jeho práce pro Buštěhrad ale nekončí u časopisu. Jirka je také členem finančního výboru města a
co se týče kultury, stojí za různými
akcemi, které jako předseda spolku
Buštěhradské forum pořádá. Určitě
budete znát Buštěhrad na vodě nebo
třeba Buštěhradskou jednodenní.

Jeho nezaměnitelný nakažlivý smích
doprovází každou naši radu a já mu
přeji, ať mu i nadále zůstane jeho
pozitivní povaha a smysl pro humor.
EH

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - Ev. č. MK ČR E 20696
Vydavatel:
Město Buštěhrad, Revoluční 1/4
		
www.mestobustehrad.cz
Redakční rada: Zdena Vestfálová (výkonná redaktorka ZV)
Ing. Jiří Janouškovec (JJ)
		
Ing. Arch. Daniela Javorčeková (DJ)
Eliška Hrabinová (EH), Ing. Jitka Müllerová (JM)
Jaroslav Pergl (JP), Mgr. Ivona Kasalická (IK)
		
Ing. Luděk Zámyslický (LZ)

Design a grafika:
Bc. Jiří Janouškovec a Michal Fiala
E-mail:			bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz
Tisk:			Kočka Slaný
Náklad:		
1300 ks
Cena: 			zdarma
Uzávěrka dalšího čísla: 15. 1. 2017
Foto na titulní straně: KIX se sněhulákem. Foto: Monika Žitníková

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 1. LEDEN 2017

strana 2
STRANA 3

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 . 12/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání lohou záměru.
Usnesením č. 17 Smlouvu o smlouč. 12/2016 ze dne 30. 11. 2016 přivě budoucí na věcné břemeno a
Usnesením č. 10 Prodej části po- právu provést stavbu-Tyršova-trajalo tato usnesení:
zemku parc. č. 876 o výměře cca fostanice pro ZŠ a MŠ a pověřuje
Schvaluje:
20m2 - přesná výměra bude sta- starostku podpisem smlouvy.
novena geometrickým plánem- za
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu cenu 1.500,- Kč/m2, z majetku Usnesením č. 18 Prodloužení čerVěru Mrázkovou a Pavla Vavrušku, Města Buštěhrad, pro společnost pání úvěru na akci navýšení kapajako zapisovatelku Dagmar Novot- ČEZ Distribuce, a.s., pověřuje sta- city ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
nou.
rostku podpisem smlouvy.
a pověřuje starostku podpisem doUsnesením č. 3 Zápis ze zasedání č. Usnesením č. 11 Přijetí dotace z datku smlouvy
11 / 2016.
Programu Záchrany Architektonic- Usnesením č. 19 Prodloužení náUsnesením č. 4 Doplněný program kého Dědictví Ministerstva kultury jemní smlouvy na byt v Kulturním
ČR ve výši 700.000,-Kč.
středisku, Kladenská 207, pro paní
zasedání č. 12/2016.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
LH a pana KH, do 31. 12. 2017.
JEUsnesením
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
NAHOŘE
DOLE;
č. 12PROSTOR
Zařazení
pana IJČ
Usnesením
č.
5/a)
Rozpočtový
výFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
fontna
Binner,
normální text
font;návrata paní MV do registru
čekatelů
Usnesením
č.bezpatkový
20 Program
hled na období 2017-2021.
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
byt v DPS Buštěhrad.
ných finančních výpomocí s alokovanou částkou 200.000,- Kč, pro
Usnesením č. 5/b) Rozpočtové
Usnesením č. 13 Přijetí části ne- rok 2017.
opatření č. 19/2016.
investičního příspěvku ve výši
Usnesením č. 6 Výjimku ze staveb- 200.000,- Kč, který byl DPS poskyt- Neschvaluje:
nut pro rok 2016, od DPS Buštěhrad
ní uzávěry pro společnost ALPIQ.
zpět do rozpočtu města Buštěhrad. Usnesení č. 9 Prodej pozemků
parc. č. 1954/3 a par. č. 2373, z maUsnesením č. 7 Podání žádosti o
zařazení akcí města Buštěhradu – Usnesením č. 14 Odkládá projed- jetku Města Buštěhradu, firmě Real
ECO Technik, za cenu 400.000,vodovod Bouchalka, kanalizace Za nání bodu.
Kč a pověřuje starostku podpisem
hřbitovem, kanalizace Na ChmelUsnesením č. 15 Podání žádosti smlouvy.
nici – do plánu investic VKM.
o dotaci na Ministerstvo kultury,
Usnesením č. 8/a) Vyvěšení zámě- Odbor umění, literatury a kniho- Bere na vědomí:
ru na prodej pozemku parc. č. 1784 ven pro rok 2017, dotační řízení
o výměře 927 m2, nacházejícím se v Veřejné informační služby kniho- Bod č. 2. Odložení kontroly usnekatastrálním území Buštěhrad, za- ven, podprogram č. 3, a schvaluje sení ze zasedání č. 11/2016.
finanční spoluúčast města podle Bod č. 5. Rozpočtové opatření č. 18
psaném na listu vlastnictví 10001.
podmínek dotace.
/ 2016.
Usnesením č. 8/b) Vyvěšení záměru na pronájem nebytových pro- Usnesením č. 16 Nové složení Bod č. 21. Probíhající úkol Kontstor v 1. patře zámku Buštěhrad Výboru pro životní prostředí: Jan rolního výboru.
– bývalá fara, ve vlastnictví Města Mrkvička - předseda, P. Pobříslo, S.
Buštěhradu. Plánek prostor je pří- Šumná, L. Zámyslický, J. Kopsová.

K analizace

a vodovod už v roce

V minulých týdnech jsme jednali se
zástupci Vodáren Kladno – Mělník,
a Středočeských vodáren, o tom, zda
by mohli zařadit odkanalizování lokalit U Hřbitova a Chmelnice a nový
vodovod na Bouchalce do svého
plánu investic. Vypadá to nadějně –
VKM by investovaly 60 % financí, a
40 % město Buštěhrad, přičemž však
by město ještě mělo dle smlouvy z
roku 2008 vodárnám předat kanalizaci a čističku, za což dostane ještě

2018?

10% z ceny celé infrastruktury a tím
může ještě snížit podíl svých vlastních financí, které do staveb vloží.
Kanalizaci a čističku si ponechat a
spravovat sami (což také někteří lidé
navrhují) nemáme zájem. Byla by to
jednak starost navíc, jednak náklady
– už teď je v čističce nutná výměna
technologie cca za 500 tis. Kč.

lizace Chmelnice – cca 4 100 000,Kč, stavební povolení 7/2017. Vodovod Bouchalka – cca 2 900 000,- Kč,
stavební povolení cca 6/2017. Tedy
celkem objem investic bude 11,2
mil., z toho 40 % činí téměř 4,5 mil.,
což je pro náš rozpočet pořád ještě
mnoho peněz. Bude tedy nutné, aby
obyvatelé, kteří se budou připojovat, počítali nejen s náklady na své
Odhad nákladů zatím činí: Kanali- přípojky, ale i s poplatkem za zhodzace u hřbitova – cca 4 200 000,- Kč, nocení pozemku připojením na kastavební povolení cca 4/2017. Kana-
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nalizaci/vodovod, což spadá do kategorie místních poplatků, které má
obec právo vybírat. Tyto poplatky
budou také použity pro budování

kanalizace/vodovodu. Jinak bychom Zástupce VKM uvedl, že všechny tři
nebyli schopni infrastrukturu finan- akce by se mohly provést již v roce
covat. Výše poplatku se bude určo- 2018. Budeme doufat, že to vyjde.
vat pomocí znaleckého posudku.

FAQ
Přístavba základní školy je moc moderní, nehodí se tam.

Zakázat to nemůžeme, je to akce na pohledné a do veřejného prostoru
soukromém pozemku. O správné se nehodí. Zbytečně zabírají velkou
parkování by se měla starat poli- plochu, která by se dala využít lépe.
To je jeden z názorů. Je ale i spous- cie ČR. Obecní policii Stehelčeves Navíc trpí chorobou zvanou rez
ta lidí, kterým se tam přístavba na- na problém opakovaně upozorňu- hrušňová. Všude, kde jsme je odopak líbí. A tak je to vždy se vším jeme, ale zdá se, že to nemá žádný stranili, provedeme na jaře náhrad:). Každopádně, jestliže jsme si sta- efekt. Pokud tedy někdo parkuje, ní výsadby a úpravu příslušných
novili cíl, aby přístavba byla nízko- kde nemá, volejte prosím rovnou ploch.
energetická a respektovala principy státní policii. O tom, jaké máme
udržitelné výstavby, tak pak také jako město možnosti burzu ovliv- - Prosíme majitele zahrad, kterým
pravděpodobně bude mít moderní nit, se budeme informovat (napří- přerůstají přes plot větve stromů či
design. Je jasné, že na zámku nebo klad asi lze sledovat, jestli provo- keřů, aby provedli ořez. Na někteTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; rých místech větve brání pohodlve starém Buštěhradě zvolíme tra- DOzovatel
postupuje v souladu s naší
JE
DŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE; né chůzi po chodníku. Pokud ořez
dičnější pojetí. Ale v areálu školy, Obecně VOLNÝ
závaznou
vyhláškou č.
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner,neprovedete,
normální text bezpatkový
font;
kde je budova sice z konce 19. sto- 2/2008 O stanovení
mohou jej
za úplatu
podmínek
pro - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
letí, ale už dosti zmodernizovaná, a pořádání, průběh a ukončení ve- provést TS.
budova z 50. let moderně zateplená, řejnosti přístupných sportovních a
si můžeme dovolit i zcela soudobou kulturních podniků, jestli zajišťuje - Jednání o umístění bankomatu s
estetiku. A jistě to bude i na Vás pů- pro návštěvníky dostatečné hygie- ČSOB stále probíhají. Kladenská
ČSOB nám jej sice slíbila, pražská
sobit lépe, až dokončíme venkov- nické zázemí, apod.).
centrála však (víceméně od stoní úpravy plochy mezi budovami,
lu) rozhodla, že se jim bankomat
nová zeleň trochu vzroste a zmizí Aktuality:
v Buštěhradě nevyplatí. Kladenská
nepořádek ze stavby.
- TS města Buštěhrad v prosinci po pobočka by však slib přesto ráda
Auta v Tyršově/Kladenské/Hřebeč- městě odstraňují některé jalovcové splnila, neboť věří v dostatečné vyské jezdí jako blázni. Nemůžete tam keře. Jalovce, které se dříve s obli- užívání bankomatu. Uvidíme, jak
dát retardér nebo snížení rychlosti? bou sázely jako pokryvné či výpl- to dopadne.
ňové dřeviny, ze kterých tak zvaně
Na všechna tato opatření musíme nic nepadalo, nejsou bohužel příliš - Nový přechod pro chodce na Remít povolení od Odboru dopravy
kladenského Magistrátu (kterému
bohužel všechno trvá půl roku).
Retardéry na Tyršovce nebo Kladenské nám bohužel nepovolí, protože je to silnice III. třídy, a tam to
prý nejde (leda u školy). V příštím
roce však plánujeme na některých
příjezdech do města umístit měřiče/ukazatele rychlosti. Retardéry
by se v příštím roce měly instalovat
do ulice Sluneční a Jasmínové.
Máme neustálé problémy se sběratelskými trhy – návštěvníci trhů
parkují, kde nemají, v noci přespávají v automobilech se zapnutými
motory, používají naše ploty místo
WC, v pátek ráno vždy vznikají kvůli množství návštěvníků nebezpečné
dopravní situace, pohybují se tam
divní lidé. Může s tím město něco
udělat? Třeba to zakázat?
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voluční ulici nad kostelem je namalován zatím vzhledem k venkovním teplotám provizorní barvou.
Trvanlivé provedení v plastu bude
provedeno až na jaře.
- Český Červený kříž již letos neroznášel vánoční balíčky pro seniory.
Tuto dobročinnou činnost zajistili
organizačně pracovníci Městského
úřadu a DPS, za pomoci knihovnice D. Čermákové a S. Šumné. A tak
balíčky po společné domluvě putovaly k babičkám a dědečkům do
DPS, do LDN v Kladně a Domova
důchodců v Unhošti a k těm, kdo
v Buštěhradě využívají doma pečovatelské služby místní DPS. Pokud
i vy víte ve vašem okolí o někom,
kdo je osamělý a taková pozornost

V

by u něj také byla na místě, dejte
nám vědět do podatelny Městského
úřadu nebo do DPS.

návštěva vinotéky bude stejně zdraví prospěšná, jako návštěva lékárny.
- Sbírky šatstva a dalších věcí pro
Diakonii Broumov se ujala MO
ČSD. Děkujeme jim, ale i členkám
MO ČČK, které ji pravidelně pořádaly v minulých letech

- Na příští rok dáváme do rozpočtu
peníze na nové hodiny u Macíků.
Tyto již nejdou opravit, hodinový
stroj se již nevyrábí.
- Čistička ve Vrapicích, která procházela rekonstrukcí, je již v provozu, tím pádem bohužel přestaly
platit nižší ceny za vývoz septiků,
které jsme měli pro naše občany
vyjednané s vodárnami.

- Vlastník pozemků v lokalitě na
Chmelnici připravuje po dohodě s
městem (a poté, co město pro chodník vykoupilo potřebný pozemek)
projekt na chodník, který propojí
zástavbu (konec ulice Kaštanové a
Olivové) s místem pro přecházení
- V bývalé lékárně u autobusové směrem na Lidice. Snad se podaří
zastávky U Macíků vznikla nová vi- jej vybudovat již v příštím roce.
notéka poté, co zanikla vinotéka v
DO
TOHOTOsýpce.
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
zámecké
Budeme
doufat,
že
DJ

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
šem aktivním uštěhraďanům
spolkům
organizacím
školám
a dobrovolníkům
RÁMEČKY OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b

B

,

,

Vážené dámy, vážení pánové,

- podat si žádost o velký nebo malý
dovolte nám oslovit vás při příleži- grant u finančního výboru našeho
tosti blížícího se 520. výročí pový- města a náklady na akci zahrnout
šení Buštěhradu na město českým do rozpočtu (pozor, v příštím roce
králem Vladislavem II. Jagellon- nebude možné zároveň žádat o velký i o malý grant!),
ským.
Během jubilejního roku 2017 se
uskuteční řada tradičních a námi
všemi oblíbených akcí a programů.
Připravují se i některé mimořádné
akce jako například znovuotevření
Stezky historií Buštěhradu s novými zastaveními, 16. ročník putovního regionálního festivalu Přemyslovská divadelní orba, osazení
pamětní desky O. Černého, prvního objevitele černého uhlí v našem
regionu, aj.

pro čtenáře

(i

- obrátit se s dotazem na referenta
pro granty a kulturu.
Rádi se o vaší akci či programu dozvíme a zařadíme je do kalendáře
akcí a propagačního plánu, který
budeme zveřejňovat na městském
webu, v sousedních obcích, v médiích a na sociálních sítích v průběhu
celého příštího roku.

Ing. arch. Daniela Javorčeková
starostka města

- informovat náš Kulturní výbor,

nečtenáře )

1) Co se Vám v BZ líbí, co rádi čtete?
2) Co se Vám v BZ nelíbí nebo Vás
nudí?
3) Co Vám tam chybí? Co byste
přivítali?

sunuli termín na podání žádostí.
Při této příležitosti nám též dovolte poděkovat Vám všem, kteří svou
nezištnou činností ve spolcích,
sportovních či dobrovolnických organizacích, děláte naše město tím
čím je: příjemným místem k životu,
jehož dobré jméno se šíří i za jeho
hranice. Vážíme si toho.

Dále upozorňujeme, že zasílat žádosti o finanční příspěvky můžete
Možná, že sami uvažujete nebo již od začátku prosince 2016 do 20.
připravujete nějakou svoji akci, ledna 2017. Formulář je ke stažení
program, nebo událost, o které za- na webu, podmínky jsou obdobtím nevíme. Chcete-li pro její reali- né, jako vloni, pouze jsme zvýšili
zaci najít podporu, neváhejte:
finanční limit žádostí a trochu po-

Anketa

,

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou věnujete této zprávě, a těšíme
se na viděnou s Vámi na některé z
buštěhradských akcí během příštího roku.

Jiří Blesk
předseda kulturního výboru a
zastupitel města
Martin Kosa
referent pro granty a kulturu

B uštěhradského Z pravodaje:

4) Chcete nám sdělit ještě něco
dalšího?
Vaše odpovědi přispějí k tomu, že
obsah zpravodaje bude lépe přizpůsoben Vaší poptávce. Anketní
lístek prosím odstřihněte a pošlete/doneste na MěÚ nebo pošlete

naskenovaný emailem na adresu:
bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz. Anketu lze vyplnit
také na webu města. Anketa je anonymní!
Děkujeme! RR
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O známení

o konání veřejné sbírky

Vážení občané,
v souvislosti s požárem nemovitosti č. p. 68 rodiny Pavlisových v
Pleteném Újezdu, ke kterému došlo
11.12.2016, byla zahájena veřejná
sbírka.
Tuto sbírku koná Obec Pletený
Újezd a byla schválena rozhodnutím
krajského úřadu č.j. 185233/2016/
KUSK dne 19.12.2016. Je určena na

- Požár

v pleteném újezdu

pomoc při odstranění následků požáru, na rekonstrukci vnitřního zařízení, vybavení domácnosti a předměty osobní potřeby.
Jak můžete přispět:
- převodem na účet č. 1153841810247/0100, založený u KB
Kladno
- složením hotovosti na obecním
úřadu Pletený Újezd

Sbírka je zahájena dnem 20.12.2016
a bude probíhat do 30.06.2017.
Předem děkujeme všem laskavým
přispěvatelům, kteří jsou ochotni
pomoci.
Jaroslav Kolbek
starosta obce Pletený Újezd
V Pleteném Újezdu dne 20.12.2016

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
U příležitosti našich narozenin nás navštívily zástupkyně Městského úřadu, paní starostka a Janička Zemanová.
Chceme touto cestou vřele poděkovat,
bylo to krásné setkání. Obě dámy byly velmi milé a bezprostřední. Ještě
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
jednou moc děkujeme za dárky a zaJEčas,
který nám
věnovaly.
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Karel
a Jaroslava
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text
bezpatkový
font;Kaimlovi
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Dne 27. 1. 2007 zemřel pan Nejedlý František. Uplyne tedy 10 let od jeho úmrtí. Prosím o vzpomínku. Pan F. Nejedlý pracoval jako mistr strojní údržby ve Šroubárně v Libčicích nad Vltavou.
Za pozůstalé Vintrová Květuše z Břevnova, dále Miloš a Lucka

Seznam nových knih prosinec 2016
v M ěstské knihovně B uštěhrad
•
•
•
•
•
•
•

Gabaldon, Diana: Cizinka
Houellebecq, Michel: Podvolení
Adamec, Radek: Pohádky o nezbedných mašinkách
Drijverová, Martina: Příběhy o
Karlu IV.
Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Sparks, Nicholas: Útěk do samoty
Gabaldon, Diana: Vážka v Jantaru

•
•
•
•
•

Rodríguez, Carmen: Velká školákova encyklopedie pravěkých
zvířat
Morrell, David: Vládce noci
Picoultová, Jodi: Vlk samotář
Keleová-Vasilková, Táňa: Vůně
života
Picoultová, Jodi: Vypravěčka

Na Vaše návštěvy v knihovně se těší
knihovnice Drahomíra Čermáková

Přednáška
Krásný, poučný večer, který nás v
mnohém obohatil – tak popisujeme přednášku v Městské knihovně Buštěhrad, kronikáře města
Buštěhradu, pana Jaroslava Pergla,
věnovanou Cyrilu Boudovi.
Paní knihovnice Dáda Čermáková pro návštěvníky – posluchače
připravila skvělé skoro až domácí
prostředí, prodchnuté již duchem
číSLO 1., březen 2015
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Vánoc. Komorní atmosféra měla své
kouzlo, ale utvrdila nás v tom, že na
tyto akce chodí, téměř stále, stejná
skupina lidí, a to je škoda. Očekávali
jsme mnohem větší účast.

bylo těžké téma zúžit.
Jedna z přítomných s úsměvem poznamenala: „bylo to úžasné, já si
Jardu vždycky moc ráda poslechnu
a může to být klidně i dlouhé…“

Jardo (a Jaruško) děkujeme za Za nás dodáváme, již teď se těšíme
pečlivou přípravu, bylo vidět a na další poutavé vyprávění.
slyšet, že přednáška by se mohla
hodně rozkošatit a pořád by to bylo
Jitka a Jirka Müllerovi
velmi zajímavé povídání. Zjevně
strana 2
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P ozor !!!!!! P ozor !!!!!! P ozor !!!!!!! V ýzva

pro všechny děti

2. 1. 2017 si dovolujeme vyhlásit od 15.00 do 18.00 hodin.
soutěž pro všechny věkové kategorie
Na konci března bude uskutečněna
dětí.
velká výstava, kde budou nejkrásNázev soutěže je Z POHÁDKY DO nější obrázky ohodnoceny a vítězoPOHÁDKY
vé obdarováni.
Namalujte, nakreslete obrázek v jakémkoliv rozměru s tématikou pohádky a přineste své dílo do konce měsíce února 2017 do Městské
knihovny v hodinách pro veřejnost,
nebo do Spolkové místnosti (na
zámku za knihovnou) každé úterý

F ilmový

spirovat se jimi, malí i velcí čtenáři.
Postupně budou vystavovány všechny obrázky, aby se mohli potěšit
všichni tvůrci, nejen vítězové.

Milé děti, moc se těšíme na vaše
Hlavním cílem soutěže je výzdoba obrázky a přejeme vám, abyste při
dětského koutku v Městské knihov- jejich tvoření zažily krásné chvíle a
ně.
inspirací vám byly příběhy a postavy
z vašich oblíbených knížek.
Na své obrázky se budou moci chodit dívat děti po celý rok a při výbě- Organizátory soutěže jsou „Věčně
ru knížek si je budou prohlížet a in- mladí senioři“, Knihovna a MěÚ

klub s pohádkami

Na sobotní odpoledne 17. 12. připravil zdejší filmový klub nádherné DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
odpoledne, přímo předvánočně svá- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
teční. Tentokrát
pro děti,STEJNÉ
ale i jejich
RÁMEČKY
doprovod. Pan režisér Reis sem ten-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
tokrát přivezl nejen krásné animované filmy, ale i jejich tvůrce pana
Jaroslava Nykla. U něho bylo vidět,
že vše co dělá , dělá s úžasným vtipem a rád. Věřím, že po tom, jaké
reakce dětí i dospělých sám viděl, tu
nebyl naposled.
JP
Filmový klub s pohádkami. Foto: J. Pergl

N ávštěva

senátora

J iřího D ienstbiera

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 zazvonil telefon, a na druhém konci se ozval příjemný ženský hlas, s prosbou, zda by
nám pan Jiří Dienstbier mohl předat

v

DPS B uštěhrad

vánoční dárek, předplatné Kladenského deníku na rok 2017. Mimo
jiné, tento dárek od Jiřího Dienstbiera, klienti dostávají, co pamatuji,

a vždy je to moc potěší.
S nadšením jsme domluvili termín
na pondělí 12. 12. 2016 v 16:00 hodin. Pan senátor přijel na minutu
přesně.
Ve 45 minutách s klienty DPS diskutovali na témata jako protikuřácký
zákon, EET, volby v Americe a prostě vše co je zajímalo.
Pan Dienstbier ochotně odpovídal a
rozdával úsměvy.
Na závěr jsme si navzájem popřáli krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví. Pozvali jsme ho v
roce 2017 na další setkání. Jakmile budeme vědět termín dostatečně
dopředu, i Vy ostatní občané města
Buštěhrad budete pozváni.

Beseda s panem senátorem Jiřím. Foto: Archiv DPS

Kolektiv DPS Buštěhrad
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let činnosti pobočky

ZUŠ

Brandýsek je malebné středočeské městečko blízko Buštěhradu. V
Buštěhradu vedle základní školy je i
ZUŠ, což je významné školní zařízení, které umožňuje žákům odborné
vyučování v uměleckých oborech.
V současné době je v republice na
460 ZUŠ a 900 poboček. Pobočka
byla zřízena i v Brandýsku a umístěna do jedné z budov ZŠ. Pobočka
byla ustanovena na základě žádosti
OÚ Brandýsek a ZUŠ Buštěhrad se
svolením tehdejšího vedení obce a
ředitele ZUŠ. Pobočka sloužila především dětem, které bydlely v Brandýsku.

v

B randýsku

(3. 9. 1990 -14. 2. 2010). Za jeho
působení se pořádaly ke každému
konci školního roku v brandýském
kině koncerty žáků, které byly hojně rodiči i obyvateli Brandýska navštěvované. Dalším učitelem byl Josef Škoda (1. 2. 2000 - 3. 6. 2002)
a po něm přišel Ladislav Prokop
(1. 9. 2002 - 31. 3. 2015) rodák z
Brandýska. Jmenovaní učitelé vedli vynikajícím způsobem žáky jak
v Brandýsku, tak i v buštěhradské
ZUŠ. Za jejich působení byli žáci zapojováni do akcí pořádaných jak ZŠ
Brandýsek, tak i obcí.

pořádaných obcí, tak se i zúčastňují
společných koncertů žáků, které pořádá jejich mateřská ZUŠ Buštěhrad.
Společný koncert žáků obou poboček se konal v hudebním sále ZUŠ
Buštěhrad dne 23. listopadu 2016 v
17 hodin. Vystoupili nejen žáci pobočky v Brandýsku, ale i žáci pobočky ve Hřebči. Byly to příjemně strávené společné chvíle.

Za celý učitelský sbor ZUŠ
Buštěhrad přeji nejen našim
milým žákům, ale i všem ostatním
obyvatelům Buštěhradu, klidné
prožití vánočních svátků a do nosoučasné
době vede
pobočku
od vého roku 2017 hodně zdraví, štěsDOVTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
Vyučovat se začalo k netradič-JE DŮLEŽITÝ
1. 9. 2014
paní PROSTOR
učitelka Lenka
VOLNÝ
NAHOŘEMusiI DOLE; tí a také povznášejících kulturních
nímu datu
školnímu
roku,
lová a její zásluhou
se vše,font
čemu
FONTY vůči
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner,zážitků.
normální text bezpatkový font;
a to 27. 3. 1996.
dali
jejíPOUŽÍVAT
předchozí
kolegové
pevný - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
Bohumír Bednář, ředitel ZUŠ
Prvním učitelem, který se úspěšně základ, velmi slibně rozvíjí. Žáci
Buštěhrad
vystupují
při
různých
příležitostech
ujal vyučování, byl pan Otto Zavřel

Pěvecký

sbor

Náš místní pěvecký sbor měl v pon- vánoční mše. I přes několik chybě- zující je, že se Smíšený pěvecký sbor
dělí 12. prosince plno práce se zá- jících členů bylo stálých přítomných města Buštěhradu rozrostl. A to je
věrečným nacvičováním Rybovy zpěváků 12 žen a 10 mužů. Povzbu- dobře.
Čerstvě má za sebou pěvecký sbor
vystoupení 10. prosince v Dřetovicích na Adventním koncertě. Náš
sbor nastoupil v Dřetovicích hned
po místním sboru Ozvěna. V repertoáru zazněly písně Corticorum Jubilo, Quem pastores laudavere, Kéž
bychom to uměli a na závěr spirituály Jubilate Deo a Babylon´s falling.

Opora sboru - tenorová sekce. Foto: Jiří Janouškovec

L ipno
V sobotu 19. listopadu vyrazil z
Buštěhradu v 7,00 hod. autobus s
účastníky exkurze na Lipenskou
hydroelektrárnu a do Vyššího Brodu. Plán jsme museli změnit a vynechat z časových důvodů poštov-
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ní muzeum. I tak se ale ukázalo,
že jsme měli málo času, abychom
zvládli i to, co jsme si předsevzali,
že uvidíme. Do Lipenské elektrárny
se již delší dobu exkurze neprovádějí z důvodu rekonstrukce a oprav

Prosinec je jako obvykle naplněn řadou dalších vystoupení zejména se
zpěvem právě nacvičované Rybovy
mše vánoční. 17. prosince koncert
ve Středoklukách, 18. prosince v
Hřebči, 24. prosince v Buštěhradě,
26. prosince v Hostouni. Držme našim zpěvákům palce.
Jiří Janouškovec dne 12.12.
obou turbín. Rádi jsme tedy využili
nakonec souhlas vedení a zcela výjimečně jsme si prohlédli prostory
elektrárny v období, kdy byly některé komponenty strojů demontovány. To nám umožnilo vidět vnit-
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řek Francisovy turbíny. Kromě toho
jsme měli možnost si prohlédnout
potrubí přivádějící vodu do turbín a
systém spuštění turbín do provozu.
Zajímavý byl i pohled svrchu na celou strojovnu. Měli jsme příležitost
dotknout se i původní skály, ve které
byla strojovna vybudována v padesátých letech. Zcela bez vody jsme
viděly i odtokové tunely vedoucí do
elektrárny Lipno II ve Vyšším Brodě. Když nic jiného, alespoň sestup
po úpatnici do nitra hydroelektrárny, byl zajímavým zážitkem i pro
naše nejmenší účastníky.
Po celou dobu se nám věnoval průvodce pan Míšek. Počítali jsme s
Hledání Buštěhradu na historické mapě. Foto: Jiří Janouškovec
časovým harmonogramem na 2 ho- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
diny. Bohužel vzhledem k našemu JEků
bylo zajímavé
i příběhy
vážícíI DOLE;
se Domů jsme se vrátili v plánovaDŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
počtu jsme
v elektrárně
stráviliJAKO
3 a U BUŠTĚHRADSKÝCH
nýnormální
čas. Potext
exkurzi
v roce
2015 tak
k pohnuté historii
kláštera.
jste
FONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ
LISTŮ
- nadpisyUž
font
Binner,
bezpatkový
font;
půl hodiny. Naštěstí na nás
v cister-OKOLO
si někdy
muzeum ve
tmě? Buštěhradské
RÁMEČKY
FOTEK prohlíželi
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b fórum, jako spolek,
ciáckém klášteře ve Vyšším Brodě To nás postihlo ve druhé části pro- pod jehož záštitou byla akce uskupočkali, ovšem na úkor denního hlídky. Knihovna není osvětlena, a tečněna, zajistilo další technicko
světla, jehož absenci jsme si později tak jsme si museli pomoci impro- – historickou akci. Snad se většině
jasně uvědomili.
vizovaně moderní technikou – mo- účastníků, i přes dílčí nedostatky líPřipravený oběd vybraný ze tří cho- bilními telefony. Zpestřením byla bila a bude dobrým pokračováním
dů jsme zvládli do hodiny a mladá, mapa z počátku 18. stol, kde byly akcí příštích.
šikovná průvodkyně nás provedla uvedeny všechna města a vesnice s
JJ
klášterem a velkou knihovnou. Mís- minimálně 5 usedlostmi. Buštěhrad
jsme
samozřejmě
našli.
to posledního odpočinku Rožmber-

M ikulášská

nadílka

Mikuláš s kamarády. Foto: Archiv Pelíšku

Každoroční společná akce RC
Pelíšek a TJ Sokol Buštěhrad se
letos rozrostla o spolupráci se
spolky Středisko Junák Stráž Lidic Buštěhrad - pomoc s úkoly,
ochotnický soubor KiX - zajištění zvukařské techniky, loutkoherecká dvojice Zuzana Šípkovská a
Jana Grymová - loutková čertovská pohádka a v neposlední řadě
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také město Buštěhrad - za finanční kony, tak i všem hodným dětem,
které si zasloužily odměnu a přišly
podporu celé akce.
Moc děkujeme všem, kteří se s si jí za námi do sokolovny vyzvednámi na této velké akci podíleli. nout. Za nás to byla zdařená akce.
Letos se nám podařilo obdaro- Přejeme krásné vánoční svátky
vat 75 dětí. Což není malé číslo, a šťastný nový rok 2017 všem lik tomu jsme potřebovali jednoho dem v Buštěhradě.
milého Mikuláše, sedm andělů a
Rodinné centrum Buštěhradský
sedm čertů, všem zúčastněným
pelíšek
moc děkujeme, jak nebeské a pekelné sestavě za jejich herecké vý-

Čert. Foto: Archiv Pelíšek

„V ěčně
PO
ÚT
ST
SO
PO
ÚT
PO
ÚT
PO
ÚT
PO
ÚT

mladí senioři “

-

akce v lednu

2017

2.1
Jóga – 9.00 – 10.30 – sál na MěÚ - zámek
3.1
Sedánky – Zámek – Spolková místnost (za knihovnou)15.00-18.00
4.1
Vyhlášena soutěž pro děti „Z pohádky do pohádky“
DO TOHOTO
7.1
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
č.2		 PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
9.1
Jóga – 9.00 – 10.30 – sál na MěÚVOLNÝ
- zámek
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
10.1 Sedánky –RÁMEČKY
Zámek OKOLO
– Spolková
místnost (za knihovnou)15.00-18.00
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
16.1 Jóga – 9.00 – 10.30 – sál na MěÚ - zámek
17.1 Sedánky – Zámek – Spolková místnost (za knihovnou)15.00-18.00
23.1 Jóga – 9.00 – 10.30 – sál na MěÚ - zámek
24.1 Sedánky – Zámek – Spolková místnost (za knihovnou)15.00-18.00
30.1 Jóga – 9.00 – 10.30 – sál na MěÚ - zámek
31.1 Sedánky – Zámek – Spolková místnost (za knihovnou)15.00-18.00

N orimberk
Akce Buštěhradského fóra – Norimberk – proběhla 10. prosince. Odjezd
v 7,00 hod. proběhl tradičně díky
disciplíně účastníků načas. Přesnost
byla výsadou naší výpravy po celou
dobu výletu. Cílem bylo někdejší největší město Německa ve středověku
s návštěvou vánočního trhu. Spolu
s drážďanskými trhy jsou to údajně
největší trhy v Německu. Návštěvu
historického místa jsme měli zpestřenou průvodkyní. Něco jsme se
dozvěděli o historii Norimberku v
autobuse a ve městě jsme měli co dělat, abychom stačili tempu prohlídky
a dokázali sledovat v davech lidí naší
průvodkyni. Viděli jsme to podstatné
– kostely ve „staré“ části města, náměstí se stánky a různou nabídkou
pochutin, nápojů, výzdob a cetek a
různých jiných dalších věcí, vážících
se k svátkům. Ve 12,00 hod. jsme s
davy turistů pozorovali orloj na náměstí. Sedm kurfiřtů obcházelo sedícího Karla IV., který byl významným
panovníkem i pro Norimberk. Zde se
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narodil jeho syn Václav IV. Zde vydal
Karel IV. říšskou bulu, kterou se Svatá
říše římská národa německého řídila až do ukončení její existence roku
1806 Napoleonem Bonapartem. Prohlídka končila nad trhy v komplexu
hradu. Každý měl pak dostatek času
na vlastní prohlídku, nákup a zážitky
podle svého gusta.

A co je typického pro norimberské
vánoční trhy? Svařené víno (3 - 3,5
EUR za hrnek). Norimberské miniklobásky – 3 v housce s možností
trochu zelí (3 EUR), norimberské
měkké perníčky – Lebkuchen – podle počtu a velikosti v různých cenách.

Otáčení kolečka na kašně – náměstí v Norimberku. Foto: Jiří Janouškovec
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Velmi rádi jsme se zase usadili do
autobusu a krátce po šesté hodiny
jsme vyrazili směrem na Plzeň. Část
výpravy si zalovila v paměti na národní písně z mládí a zazpívala si.

Bylo docela veselo. Krátce po 22,00 že 14 zájemců se díky kapacitě autohod. jsme dorazili do Buštěhradu. busu už nemohlo společné akce NoNa příště „vybrousíme“ komentova- rimberk zúčastnit. Tak zase příště…
né prohlídky. Věřím, že i další výlety
JJ
budou mít u nás své zájemce. Škoda,

S P O RT

M ikulášsko – Vánoční

besídka

– Č ertovský

turnaj v judu

V neděli 11. prosince 2016 se ko- nincích tzv. dojo, což je místo pro nejen judisté, ale dokonce i někteří
nal v sokolovně Čertovský turnaj v cvičení bojových umění.
rodiče, kteří se nebáli a zapojili se do
judu. Na začátku akce místostarosta Následoval dopolední turnaj, které- odpoledního programu. Na závěr se
Sokola slavnostně předal judistům ho se zúčastnilo 27 závodníků. Bo- vřítili do tělocvičny dva čerti a snavánoční dárek od firmy SV Print, jovali udatně a s velkým nasazením. žili se budit v dětech hrůzu. Mardlouholetého sponzora sokolských Podpořit je přišli rodiče i prarodiče, ně. Judisté mají pro strach uděláno.
akcí. Je to digitálním tiskem krásně sourozenci a kamarádi. Celkem se Čerti si později v zákulisí posteskli,
vyvedená kaligrafie – s japonským sešlo v sokolovně asi 80 sportovců a že je i přes úžasné namaskování niTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; kdo nebral moc vážně.
nápisem JUDO (jemná cesta) a po- DO
jejich
fanoušků. Po
skončení
turnaje
JE
DŮLEŽITÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
dobizna Jigoro Kana, zakladatele nastal čas VOLNÝ
na
další
soutěžení
a font
sporBlankafont;
Kufnerová
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
Binner, normální text bezpatkový
juda. Obrazy budou zdobit při tré- tovní hry. Medaile si domů odnesli
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Sokolové

děkují

Rok se s rokem sešel a já bych ráda touto cestou poděkovala.
Děkuji vedoucím oddílů, trenérům a pomahatelům, kteří se ve svém volném čase věnují dětem.
Děkuji všem, kdo se podílejí na organizační a administrativní činnosti pro Sokol.
Děkuji těm, kdo se starají o čistotu, údržbu a chod sokolovny.
Děkuji všem rodičům, kteří vedou své děti k lásce k pohybu.
Děkuji RC Pelíšek a Junák Buštěhrad za skvělou spolupráci.
Děkuji městskému zastupitelstvu za velkou podporu Sokola a to nejen finanční.
Bez těchto lidí by činnost Sokola nebyla možná.
Přeji Vám všem do příštího roku pevné zdraví a dobrou náladu.

Za T.J. Sokol Buštěhrad
Věra Buková – jednatelka

Poděkování
Oddíl kopané SK Buštěhrad děkuje
všem, kteří nás v minulém roce podporovali v naší činnosti. Náš dík patří sponzorům, Městu Buštěhrad a
všem fandům, kteří navštěvovali zápasy, a to jak mužstva dospělých, tak
mladší přípravky. Zvláštní dík patří

rodičům, kteří přivedli svoje ratolesti na naše hřiště, a mají tak velkou
zásluhu na tom, že buštěhradská kopaná má slibnou budoucnost.

a těšíme se, že se uvidíme při fotbalových zápasech našich mužstev.
Oddíl kopané přeje všem svým příznivcům v roce 2017 hodně zdraví,
Věříme, že i v novém roce se bude- štěstí a spokojenosti.
me moci spolehnout na Vaši podOddíl kopané SK Buštěhrad
poru, za kterou jsme velice vděční,

Rozhovor

s J osefem K ůrkou vítězem A nkety M už roku 2016
členem buštěhradského oddílu hokejbalu a fitness trenérem

Jaké bylo tvé seznámení s hokejba- ským.
lem a sportovní začátky?
To byly mé hokejbalové začátky, také
Jako malý kluk jsem hrál všechny jsem hrál fotbal a dělal judo. Teď děmožné sporty. Kousek od města Sla- lám fitness trenéra a s fyzičkou poného jsem začal hrát hokejbal s dnes máhám buštěhradskému hokejbalu,
známým hokejistou Jakubem Val- s kterým si rád zatrénuji a zahraji.

ČR

Co tě vedlo ke sportu?
Především mě vedl kolektiv, poznávat nové přátele a disciplína, pocit
dělat něco co má smysl po sportovní stránce i pro dobrý pocit sám ze
sebe.
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Děláš fitness trenéra, sportuješ,
jak tobě v životě sport pomohl?
Vždy jsem co nejvíce sportoval a i
díky tomu jsem vyhrál soutěž Muž
roku 2016 ČR a sympaťáka roku :-).
Sportovat se má v každém věku je to
i prevence pro zdravý život.
Jak je na tom z tvého pohledu
dnešní (školní) mládež se sportem
a fyzickou přípravou pro život?
Můj kamarád dělá učitele na základní škole a i ve svém okolí vidím, že
mládež sedí u PC a maximálně jdou
chytat „pokémony“.
Vždy mě potěší, když je zájem o
sport, ať cvičení, hokejbal, hokej,
tenis. Plno holek a kluků chce něco DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
dělat, řeší diety - ale nejlepší dieta jeJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
pohyb aFONTY
zdravě
se najíst.
V pozdějRÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
ším věku i taková povinná vojenská
služba měla své, plno mladejch kluků by to potřebovalo, ať už pro svou
Josef Kůrka - muž roku 2017. Zdroj: internet.
fyzičku nebo jen naučit se pořádku a
samostatnosti.
dé aktivní vedení města Buštěhrad Rozhovor vedl Jan Maškulík, který
Na Buštěhradě je snaha vybudovat se zájmem o sport a kulturu.
jménem oddílu z.s. HBC Buštěhrad
sport areál (více-účelové sportoviRytíři přeje všem čtenářům krásště). Přivede to mladé více ke spor- Co bys závěrem popřál čtenářům a né svátky vánoční a supr nový rok
městu Buštěhrad k roku 2017?
tu?
2017!
Popřál
bych
jim
úspěch
ve
všem,
Je to krok správným směrem, doKaždý zájemce o trénování,
stupnost sportoviště a vedení oddílu co dělají, zdraví to je základ všeho hraní hokejbalu za Buštěhrad
je hlavním atributem, aby mládež a taky víru v sebe. A městu, tomu (na věku ani pohlaví nezálebych popřál to samé, protože město
začala sportovat.
ží), ať neváhá a ozve se na mail:
jsou lidé v něm žijící.
Bustehradrytiri@seznam.cz
Je obrovskou výhodou, že máte mla-

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Jak

jsem potkal kanáry v

Po pěti letech jsem měl opět možnost navštívit Buštěhrad a provést
tam posouzení soutěže harckých
kanárů, které pořádala místní organizace chovatelů zpěvných kanárů. Velmi rád jsem se do městečka
proslulého snad nejvíce díky krásným povídkám spisovatele Oty Pavla opět podíval. Soutěž se konala v
městském úřadě v rekonstruovaných prostorách buštěhradského
zámku. Jsem velmi rád, že se zámek
zachránil a po prohlédnutí starých

B uštěhradě ……
fotografií z doby před rekonstrukcí
jsem si řekl, že to bylo opravdu za
minutu dvanáct. Minule jsem viděl
jen opravenou střechu a dnes už i
některé vnitřní prostory, které díky
péči městského úřadu dokladují obnovenou krásu tohoto barokního
zámku. Přeji obyvatelům, aby se i
přes, snad již překonanou negativní
pověst z nedávné aféry, podařilo zámek převzít a dokončit opravy.
Společenství chovatelů harckých
kanárů není nijak početné, ale o

to více drží pohromadě. Chovatelé
buštěhradské organizace mají, díky
Josefu Kotoučovi, velmi dobrou
podporu města, o čemž svědčí i propůjčení prostor k soutěži bezplatně.
Nevelká organizace, kterou vede
významný český chovatel Bohouš
Fábera, má dobré jméno v celé republice. Jako jedna z mála nesídlí v
krajském nebo velikém městě, ale v
malém městečku u Prahy a dělá mu
tím dobrou pověst.
Samotná soutěž byla velmi dobře

Nabízím pronájem garáže v Buštěhradě poblíž městského úřadu.
Kontakt: jezek1111@gmail.com. 737 268 088
číSLO 1., březen 2015
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připravena, počasí kanárům též přálo, a tak se podařilo všechny kolekce
úspěšně vyposlechnout a ohodnotit.
Takováto soutěž je prvním vyvrcholením ročního úsilí každého chovatele harckých kanárů. Vše začíná
výběrem párů na jaře, úspěšných
odchovem mladých a poté je důležitý pečlivý výběr tak, aby jejich zpěv
byl prostý chyb a měl tu kvalitní a
příjemnou hloubku, tak jak je ideál.
Po takové náročné piplačce přichází moment soutěže, kdy kanár musí
vše předvést během půl hodiny. Pokud není vše dobře připraveno, světelné podmínky, teplota, trénink,
krmení atd., může přijít celoroční
práce chovatele vniveč. Naštěstí, i
díky výborné přípravě kolekcí dalším členem spolku Josefem Tichým, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
vše proběhlo, jak má a zvítězila ko- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
- nadpisy
font Binner,
normální
text bezpatkový
font;
Realizační tým
a hlavní
chovatelé
kanárů
z buštěhradské
organizace:
lekce Bohumila
Fábery. Myslím, že
RÁMEČKY OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
zleva Josef Kotouč, Bohumil Fábera a Josef Tichý, foto:Karel Edelman
tento chovatel má velmi dobré šance
na dobré umístění na mezinárodní
mistrovské soutěži,která proběhne ří si přišli poslechnout zpěv těch- chovatelům kanárů dostává od měsprvní týden po Novém roce v Jaro- to malých zpěváčků, kteří člověka ta Buštěhradu není v dnešní době
měři a je tím vyvrcholením celé se- provází již 500 let. Odjížděl jsem z vůbec obvyklá a kamarádům ji přeji
Buštěhradu s krásným pocitem z a i trochu závidím.
zóny.
příjemně stráveného času s kamaKarel Edelmann, Ústí n.Labem
Když jsem se loučil, už se objevovali rády a při poslechu zpěvu kvalitních
harckých
kanárů.
Podpora,
které
se
první zájemci z řad veřejnosti, kte-

Recenze: P řes

přísný zákaz dotýká se sněhu

(psáno rukou nezávislého diváka z
lidu, nikoli kritika s profesionální
deformací)
17. 11. 2016, tedy v den výročí znovunastolení svobody v naší vlasti se
konala naprosto premiérová premiéra nové hry buštěhradského divadelního spolku KiX. Konala se v
sále Restaurace U Bečvářů, který byl
diváky natřískaný jak o jarmarku. A
nemohlo být vybráno snad ani lepší
datum. Sice názvem zavádějícím do
kouta nevědomosti se obsah zabýval
svobodou, nesvobodou a svobodou
znovu získanou. Autorem hry byl
pan Antonín Procházka, který byl
zároveň čestným hostem a divákem
na této premiéře, což bylo velmi příjemným plusem.
Hra byla natolik svižná, zábavná,
vtipná, plná překvapení a s hereckými výkony na takové úrovni, že

má potřeba odběhnout si na cigaretu během hry se nedostavila ani
jednou. Seděla jsem na židli jako
přikovaná, skoro jako dítě sledující
Rákosníčka jsem s otevřenou pusou
dychtivě hltala celý příběh.
Seznámíme se ve hře s paní Ninou
(Kristina Reist), která jako chudinka osamělá žena, momentálně s
manželem Edou (Jakub Plášek) za
mřížemi nedokázala odolat pokušení románku s lehce pošahaným
urostlým, ale ženatým trianglistou
Erikem (Jirka Žitník). Ten, na rozdíl
od Niny, která disponuje ještě racionálním rozumem, vztahu s Ninou
naprosto propadl.
Dále na scénu vstupuje majitelka
činžovního domu, v kterém Nina bydlí a kde mají oba milenci své hnízdečko lásky. Majitelkou je paní Edita
(Jitka Menclová). Musím říct, že Jit-

ka zahrála svou roli tak přesvědčivě,
že takovou nepříjemnou dámu by
člověk nechtěl mít doma ani vycpanou. Tato role není ryze záporná, jen
taková svou podstatou osobitě česká novodobá podnikatelka stižena
traumatem z úmrtí manžela a mající
z toho duševní stigmata. Velmi výrazně a perfektně zahráno.
Pohodu tohoto života naruší předčasný návrat manžela Niny z výkonu trestu. Eda se vrací s hendikepem
znovuzískané svobody, se kterou si
neví rady. Těžce odvykajíc návyků
života za mřížemi si jako kouli na
noze táhne novou osobnost. Není to
jen orientační zmatenost, manželské odcizení, ale i postupně vznikající paranoia z možnosti opětovného
uvěznění za sebemenší přešlap zákona, který nad ním visí jak Damoklův meč.

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY do 50,-Kč/m 2

603 442 474
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Jeho Andělem spásy se stane krásná
agilní pracovnice mediační a probační služby Ester (Miriam Semjanová), která je až roztomile oddaná svému poslání. Její odhodlání
opravdu nese své ovoce velmi brzy a
tu náhle… :o
Nebudu Vás již zatěžovat dalším

šící objektivně, nikterak neovlivněn
nikým z ansáblu divadla).
Další obsazení herci:
Helenka Blesková – pantoflem vládnoucí Erikova manželka Naděžda
Petr Štěpán – policista s lidskou tváří žijící kulturně
Víťa Helísek – kamarád Edy, propuštěný spolutrestanec Jarda Sklo, mající morální zásady, že kdo krade, ten
nelže
Martin Kosa – nelidsky vyhlížející
ruský mafián a vymahač
A samozřejmě Jirka Blesk, v roli
skvělého režiséra celé inscenace,
kterého na jevišti spatříte až při záDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; věrečné děkovačce.
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
krátkým
obsahem
chci naláFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,Tímto
normální
text bezpatkový
font;
Vás0,8b
všechny, kteří jste tuto hru
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉkat
- SÍLA
ještě neviděli, ke zhlédnutí dalšího
představení. Mně osobně se celé
představení moc líbilo, mému okolí
také. Prostě komické vystoupení, co
umí pobavit.
Díky KiXíci
Divačka Hedvička
Divadlo Kix. Foto: Archiv Kix
(Hedvika Servusová)

„S T ebou

popisem hry. Ani tím, že tato hra je
důkazem o kulturně žijících policistech s lidskou tváří. Nebo o nelidsky
vyhlížejících ruských vymahačích,
nosících těsně (až moc těsně) padnoucí tepláky. Není malých rolí, jen
malých herců. To se ale netýká našeho divadla. Co role, to herec…
(Jsem opravdu nezávislý divák, pí-

nás baví svět “

Nečekala jsem, že budu ještě ve svém
životě měnit bydliště, ale stalo se. V
prosinci 2015 jsem se přestěhovala za svou rodinou do Buštěhradu.
Abych byla upřímná, moc se mi
nechtělo měnit svůj dosavadní život a měla jsem obavu z toho, že si
nenajdu kamarádky a budu bloumat
ulicemi města bez cíle. To jsem ale
nevěděla, co mě čeká a koho potkám! Záhy po přestěhování jsem
se totiž stala členkou skupiny Věčně mladí senioři, kterou vede Stáňa
Šumná. Po roce prožitém v tomto
milém uskupení stále nechápu, jak
to ta naše předsedkyně a hlavně velká kamarádka Stáňa dělá. Má sama
velikou rodinu, starosti a povinnosti, ale přesto realizuje tolik akcí pro
ostatní! A tak se postupně díky její
aktivitě dostávám já i ostatní členky

do nikdy nekončící euforie, pravidelně se scházíme, jezdíme na výlety a exkurze a podnikáme společné
akce. Stáňo, ty prostě neznáš TO
NEJDE! To ale nemůže být zásluha
jen chia semínek - taková jsi musela být celý život! Tebe by nám mohli
všichni závidět.
Moc ti děkuji za to, že se s námi dělíš
o svou energii a čas a že jste mě vzali mezi sebe a já tak mohla poznat
tolik nových lidí, ze kterých se stali
moji přátelé.
Tak tedy na závěr: rok utekl jako
voda a my už se těšíme na nové aktivity, které nám připravíš - protože „s
Tebou nás baví svět“. A vím, že mluvím i za ostatní členky.
M. Kašáková

Portrét Stáni Šumné. Foto J. Pergl

Nabízím k pronájmu garáž v lípové ulici. Kontakt: tel. 731 912 076
číSLO 1., březen 2015
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T ajemství

borůvkového koláče

Jsem člověk činorodý, s mnoha kamarády a známými, a tak neustále s
někým, jak se říká „měním sekery za
voly“. Z těchto důvodů mne jednoho
letního dne, v polovině prázdnin,
po návratu z práce nepřekvapilo,
když jsem na plotě našla záhadnou

C hcete

krabičku. Uvnitř byl nádherný, čerstvý borůvkový koláč. Odnesla jsem
jej domů a snažila se zjistit, kdo že
je autorem a dárcem, abych mohla
poděkovat. Nebyla jsem úspěšná.
Koláč mi zatím provoněl celý dům.
Vydržela jsem do druhého dne a pak

ušetřit za odvoz odpadu ?

Č těte

jsme ho snědli. Byl moc dobrý a já
alespoň takto děkuji neznámému,
možná nedobrovolnému dárci, za
úžasný zážitek.
Jitka Müllerová
PS Borůvky na výměnu zatím mám.

pozorně !

Nedávno jsem si přečetl vyhlášku i když v Buštěhradě žijí spoustu let. pouhých 325,- Kč za rok. Pokud je
města Buštěhradu č.1/2016, která Jednoduchost fíglu můžeme ukázat osobě, která odvoz odpadů platí, víc
řeší odvoz komunálních odpadů, a na příkladu dvou desetičlenných ro- jak 70 let, tak druhá rodina za odvoz
došel jsem k neuvěřitelnému závěru: din. V prvním případě mají všich- nezaplatí vůbec nic (slovy: 0 Kč).
na poplatcích lze ušetřit řádově tisí- ni členové rodiny trvalé bydliště v Proč? Protože se na osoby starší 70
ce korun ročně, nebo dokonce mít Buštěhradu a rodina se zapojí do let vztahuje sleva ve výši 325,- Kč.
odvoz odpadů zadarmo!
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
akce
„Třídím,
tudíž šetřím
…“. OBSAH;
Tato Ve vyhlášce není uvedeno, že se poskytuje pouze jedna sleva a tudíž se
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
NAHOŘEcelI DOLE;
Způsob, jak ušetřit spočívá ve vý- JErodina
zaplatí
zaPROSTOR
odvoz odpadů
slevy sčítají.
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
nadpisyrodina
font Binner, normální text bezpatkový font;
kladu čl. FONTY
2 Poplatník
bodSTEJNÉ
(1) fyzická
kem 3 250,- Kč zaLISTŮ
rok.-Druhá
FOTEKzapojila
POUŽÍVAT
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
osoba, písmeno a) kde jeRÁMEČKY
uvedeno,OKOLO
se také
doNORMÁLNÍ
programu
„TříIng. Ladislav Keller
že poplatky platí fyzická osoba, kte- dím, tudíž šetřím …“, ale k trvalému
… k výše uvedenému se vyjádří
rá má v obci trvalý pobyt. Co to zna- pobytu je přihlášená pouze jedna zástupce Městského úřadu v příštím
mená? Velmi jednoduché – fyzické osoba (majitel nemovitosti). Ostatčísle Buštěhradského zpravodaje.
osoby, které mají trvalý pobyt v jiné ní rodinní příslušníci v Buštěhradě
Na tomto místě je na místě připoobci nebo mají nahlášenou kontakt- trvalý pobyt nemají, tudíž se povinmenout, že „příspěvky uveřejněné
ní adresu na jakémkoliv obecním či nost platit za odvoz odpadů na ně
v BZ nemusí vyjadřovat stanovisko
městském úřadě v ČR, tak poplat- nevztahuje. Jaký je výsledek? Rodivydavatele a redakční rady.
ky za odvoz odpadů platit nemusí, na č. 2 tedy zaplatí za odvoz odpadů

N ovoroční

přání faráře

Z bigniewa C zendlika:

řešení !

Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.

Zbigniew Czendlik, farář
Zdroj: Internet, http://www.ifauna.cz/ovce-kozy/diskuse/detail/3033079/prani

Nově otevřená Vinotéka
Dovolujeme si pozvat přátele dobrého vína do nově otevřené Vinotéky v
Buštěhradě, a to na adrese Hřebečská
677 (bývalá lékárna).
Provozní doba je: pondělí až pátek od 15
do 21hodin.
S pozdravem R. Košťálek a A. Bláha
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Jak zabránit střetu automobilu
B uštěhrad má unikátní řešení!

a chodce na přechodu ?

Na přechodech pro chodce se těžce zraní nebo zahynou tisíce lidí ročně. To
je obecně známý problém, se kterým se potýkají dopravní experti na celém
světě. Ovšem u nás, na Buštěhradě, máme naprosto unikátní řešení, které
by bylo vhodné patentovat.
Princip tohoto řešení je vidět na fotografii, kde vidíte, že přechod pro
chodce je vyznačen nejen vodorovným, ale i svislým značením – viz značka přechod pro chodce. Toto značení je v naprostém souladu se současnou
legislativou a nelze ho zpochybňovat. Pointa, proč na tomto přechodu nedojde ke střetu vozidla s chodcem, spočívá v tom, že vstupu na přechod
chodci brání zábradlí. Protože nic není dokonalé, i toto řešení lze vylepšit,
protože zábradlí je pouze na jedné straně přechodu.

S

Ing. Ladislav
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
Unikátní řešení. Foto: L. Keller
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
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tará skládka

Kolik má na svém katastru
Buštěhrad černých skládek? Takovou otázku jsem si položil, když
jsem se před několika dny procházel po Buštěhradě. Prošel jsem si
černou skládku, na jejíž likvidaci se počítá s 10 miliony a myslel
jsem si, že je to jediná skládka,
kterou kolem nás máme. Náhodou jsem zvolil zahrazenou cestu panely u křižovatky vedoucí z
Buštěhradu na průmyslový areál
Dubí. Příjemná procházka. Ovšem
do chvíle, než jsem si všiml několika pneumatik a téměř zakrytého
odpadu, který již zarostl trávou
a keři. Vysoké umělé vyvýšeniny
vytvořené lidmi vyrostly po obou
stranách cesty. Pomyslel jsem si,
že i když lidé ponechají odpad na
místě, za několik let si příroda na-

Keller

Stará skládka u cesty. Foto: J. Janouškovec

jde cestu, jak lidský nepořádek ab- cest vzaly. Je zajímavé, jak se stal
sorbovat a zahladit, že by si téměř Buštěhrad přitažlivým místem pro
nikdo za desítky let později neuvě- odložení nelegálního odpadu.
domil, odkud se ty vysoké svahy u
JJ

VÍTE, ŽE...
... na každém vejci, které koupíte,
najdete kód (to je to razítko s čísly a
písmeny na skořápce, viz obrázek),
který vám prozradí jeho původ?
Existují 4 základní kvality vajec,
které jsou označeny čísly od 0 do 3

číSLO 1., březen 2015
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(je to to první číslo kódu), a ty nám 1 – vejce z venkovního chovu/volukazují, od jak šťastné slepice vajíč- ný výběh
ko pochází.
2 – chov v hale (na podestýlce)
0 – vejce z biochovu/chov v ekolo- 3 – chov v kleci
gickém zemědělství
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Abychom zjistili, jak je vajíčko
čerstvé, musíme si ho ale už rozklepnout. Nezáleží na barvě žloutku, což jste někdy někde zajisté
mohli slyšet, záleží na jeho pevPoslední čtyřčíslí znamená regis- nosti a na schopnosti udržet se s
trační číslo hospodářství (chovu). bílkem dohromady. Čím pevnější
Konkrétně si to můžete najít na je žloutek a čím míň se chce bílek
stránkách Mezinárodního testo- od žloutku oddělit, tím čerstvější
vání drůbeže.
vajíčko je.
EH
odkud vejce pochází. Je to zkratka státu, kde se vajíčko „narodilo“.
(CZ – Česká republika, PL – Polsko, atd.)

Označení vajíčkek. Foto: E. Hrabinová

M artin H omola a M ichal Fiala: S pectaculum aneb jak se žije umělci
Termín : 15. 12. 2016 až 30. 4. 2017, L idická galerie 1. patro
V lidické galerii byla v minulých dnech slavnostně zahájena výstava prací dvou našich spoluobčanů, Buštěhraďanů,
která si rozhodně zaslouží Vaši pozornost. Mohu doporučit její zhlédnutí, abyste věděli koho tady máme, a kdo
nám svojí prací dělá dobré jméno doma
ve světě.PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
DOi TOHOTO
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
JP
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Do sýpky opět za vínem!

Koncem prosince se začalo s rekonstrukcí prostor v bývalé Zámecké vinotéce. Během ledna
2017 se zde otevře nová vinotéka, ve které bude příjemné posezení a široká nabídka lahodných vín.
Tomáš Rudčenko

TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
Pozvánka nejen pro seniory

REPREZENTAČNÍ

PLES
MĚSTA BUŠTĚHRADU

sobota 14. 1. 2017 od 20:00 hodin v sokolovně
PŘEDTANČENÍ:
Jana Drdácká (flamenco) • Zuzana Rašková (pole dance) • Buštěhradské Šťabajzny
• BOHATÁ TOMBOLA •

hraje skupina LARGO
REZERVACE A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: na Městském úřadě u paní Soukupové na tel. 312 278 034

Vstup ve společenském oděvu

Vstupné 150 Kč

Pojďte se i letos společně rozloučit s Vánocemi a zahájit
aktivně rok 2017

V sobotu 7.1.2017 v 10.00 startuje u zastávky u Macíků
Tříkrálový pochod
POPIS TRASY
Buštěhrad –Velké Číčovice – Malé Číčovice –Okoř – zpět
stejnou trasou nebo přes Libochovičky – viz mapka, kterou
dostanete při startu
MOŽNÉ ZASTÁVKY
Restaurace Velké Číčovice, restaurace Malé Číčovice,
restaurace Dělová bašta Okoř – zde je také cíl pochodu
Celá trasa Buštěhrad – Okoř – Buštěhrad je cca 13 km
Nezapomeňte dobré boty a oblečení, posilnění na cestu,
dobrou náladu a chuť zdolávat společně kilometry za
zdravím
Srdečně vás zvou „Věčně mladí senioři „ SDČR MO Buštěhrad
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Muž roku 2016 - Josef Kůrka. Foto: Archiv Rytíři Buštěhrad
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Výlet Norimberk. Foto: Jiří Janouškovec

Pizza Buštěhrad pro vás od 17.10.2016 v čase 6:00 – 9:30 hodin připravuje snídaně a
svačinky! Nabízíme obložené bulky, bagety, korn- rohlíky, sladké pečivo, zeleninové
saláty, párek v rohlíku. Dále presso, cappucino, latte, čaj, horkou čokoládu, grog. Najdete nás na Kladenské ulici u zastávky „u Macíků“.
číSLO 1., březen 2015
strana 2
ČÍSLO 1. LEDEN 2017										
STRANA 20
Těšíme se na Vás. Informace na tel. 722 747 836
Výlet Lipno Foto: Jiří Janouškovec ml.

