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BUŠTĚHRADSKÝ MILAN ŠUMNÝ
– PÁTÝ VE SPARTATHLONU V ŘECKU
VÝSLEDKY VOLEB DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
NOVÝ RYBNÍK NA BOUCHALCE
PODZIMNÍ JARMARK, VÝSTAVA TERČŮ NA ZÁMKU,
		

BUŠTĚHRADSKÁ JEDNODENNÍ
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S LOVO R E DA KC E
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme Vás tak
trochu mystifikovali, že se jedná o poslední číslo, které připravuje redakční rada ve starém
složení. Nakonec připravujeme
ještě i toto číslo, neboť ustavující zasedání nového zastupitelstva
(a tedy i schválení nového složení RR) se bude konat (vzhledem
k dodržení nutných lhůt po volbách) až 31. 10. 2018. Již nyní
však víme, že složení redakční

rady bude víceméně stejné, a že
budeme mít nového předsedu –
stane se jím Mgr. Jakub Plášek,
nový zastupitel za nezávislé sdružení SPOLEČNĚ. Jakub je vystudovaný sociální antropolog, nyní
pracuje jako strategický plánovač
v brandingové a designové agentuře. V Buštěhradě žije od roku
2003 a jako zastupitel by chtěl
přispět k tomu, aby se Buštěhrad
stal ideálním místem pro život ve
21. století – tedy městem s fungující infrastrukturou, kvalitní-

mi veřejnými prostory, spoustou
zeleně a v neposlední řadě bohatým společenským životem, na
kterém se jako člen Divadla KiX
aktivně podílí, a to i autorsky
(vzpomeňme na multimediální instalaci „Měsíční noc“ v bývalých pivovarských sklepích).
Domníváme se, že vnese nejen
do vydávání BZ, ale i celkově do
způsobu propagace města nové
nápady, a na novou spolupráci se
velmi těšíme.
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Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 08 ze dne 12. 9. 2018 přijalo tato
usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou a p. Jiřího Müllera, zapisovatelku tohoto
zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 7/2018 ze dne 25.7.2018
Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 8/2018
Usnesením č. 5 – rozpočtové
opatření č. 9/2018
Usnesením č. 6 – podpis úvěrové
smlouvy na nákup pozemků od
společnosti AVE Kladno s.r.o.,
mezi městem Buštěhrad a ČSOB,
pobočka Kladno. Výše poskytnutého úvěru je xxxxxxxxx.
Usnesením č. 7 – uzavření Kupní

smlouvy mezi společností AVE
Kladno s.r.o. a Městem Buštěhrad
na odkup pozemků parc.č. 1952/7,
1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11,
1952/14,
1952/15,
1952/16,
1954/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3,
1955/4, 1956, 1958/4, 1962/3, k.ú.
Buštěhrad, a to za cenu xxxxxxxx,
a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

Usnesením č. 8 – se ztotožňuje s vyjádřením, které bylo dne
19.06.2018
podáno
městem
Buštěhradem k žalobě proti rozhodnutí Zastupitelstva města
Buštěhradu, ze dne 26. 5. 2015,
č.j. 1096/2015, kterým bylo vydáno opatření obecné povahy č,
1/2015/OOP, ke Krajskému soudu v Praze, a to k žalobě ze strany AVE Kladno s.r.o. se sídlem
Kladno-Rozdělov,
Smečenská
381, PSČ 272 04, IČO 25085221.
K dalšímu svému zastupování vý-

slovně zmocňuje starostu/starostku města.
Usnesením č. 9 – Dohodu mezi
společností AVE Kladno s.r.o.
a městem Buštěhrad na zpětvzetí
návrhu na zrušení Opatření obecné povahy – územní opatřené
o stavební uzávěře.
Usnesením č. 10 – podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc.č. 2187/4 o výměře 609 m2,
k.ú. Buštěhrad, do majetku města Buštěhradu, na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského
kraje.
Usnesením č. 12 – podání žádosti
o dotaci z Operačního programu
životního prostředí – specifický
cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů v rámci 68. výzvy na projekt
„Kompostéry pro občany města
Buštěhrad“, a dále schvaluje finanční spoluúčast města danou
programem.
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Usnesením č. 13 – uzavření Pří- akci: Zámek Buštěhrad-obnova třídě
kazní smlouvy mezi městem části středního křídla pro potřeby Usnesením č. 24 – dodavateBuštěhrad a společností TNT MěÚ.
le na akci Kanalizace – zámek
Consulting, s.r.o., IČ 25528114, Usnesením č. 18 – podání žádosti Buštěhrad (odvodnění zámeckése sídlem v Praze 4, na zajištění o dotaci z operačního programu ho parku), a to firmu Milan Štědrý,
podání žádosti o dotaci z OPŽP – Zaměstnanost na akci Pracovník Průhonice, s nabídkovou cenou
specifický cíl 3.1: Prevence vzni- knihovny a infocentra 2, č. výzvy 423.485,- Kč vč. DPH, a pověřuje
ku odpadů, v rámci 68. Výzvy na 03_16_047.
starostku podpisem smlouvy.
projekt „Kompostéry pro občany
města Buštěhrad“ – kompletní Usnesením č. 19- Smlouvu o vý- Usnesením č. 25 – Dodatek č. 1
administrace včetně zadávacího půjčce a následném darování k Příkazní smlouvě o provedení
kontejneru na textil, uzavřenou výkonu technického dozoru inřízení na dodavatele.
mezi Mikroregionem údolí Lidic- vestora č. 18001, a to mezi měsUsnesením č. 14 – výběr doda- kého potoka (půjčitel) a městem tem Buštěhrad a firmou Stavební
vatele na akci „Kompostéry pro Buštěhrad (vypůjčitelů), a pově- kancelář Košatka a partner, s.r.o.,
občany města Buštěhradu“ - spo- řuje starostku podpisem smlouvy. Praha 6, na akci Rybník Buštěhrad
lečnost MEVA-TRADE, s.r.o., IČ
– havarijní oprava výpustí, a nová
25421492, se sídlem v Roudnici Usnesením č. 20 – zařazení xxxxxx cena dle Dodatku bude 87.500,nad Labem, za nabídkovou cenu do registru čekatelů na byt v DPS Kč bez DPH.
Buštěhrad.
725.900,- Kč bez DPH, a pověřuje DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
starostku podpisem smlouvy.
JEUsnesením
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
I DOLE;Usnesením č. 26 – žádost spolč. PROSTOR
21a) –NAHOŘE
nabídku
kunormální
Buštěhradské
fórumfont;
o změnu
FONTY
STEJNÉ JAKO
LISTŮ - nadpisy
font Binner,
text bezpatkový
firmy TECHNIMAX
na dodávUsnesením
č. POUŽÍVAT
15 – uzavření
Plá- U BUŠTĚHRADSKÝCH
v
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
- SÍLA 0,8b
ku FOTEK
repasovaných
PC pro JEDNODUCHÉ
město
novací smlouvy mezi RÁMEČKY
MěstemOKOLO
města
Buštěhradu pro rok 2018
Buštěhrad a xxxxxx na vybudo- Buštěhrad a jeho příspěvkové orvání přístupové cesty k pozemku ganizace, za cenu 167.960- Kč bez Usnesením č. 27 – zařazení
xxxxxxx do registru čekatelů na
parc.č. 2104, k.ú. Buštěhrad, a po- DPH.
věřuje starostku podpisem smlou- Usnesením č. 21b) – nabídku byt v DPS Buštěhrad
vy.
firmy DELLPOINT na dodávku Bere na vědomí:
Usnesením č. 16 – udělení vý- notebooků pro město Buštěhrad Bod č. 2 – informaci o kontrole
jimky ze stavební uzávěry v k.ú. a jeho příspěvkové organizace, za usnesení ze zasedání č. 7/2018 ze
Buštěhrad pro akci „Strojírenský cenu 143.092,- Kč bez DPH.
dne 25.07.2018
vědeckotechnický park hala H5“ Usnesením č. 22 – žádost ZUŠ
pro Společnost Strojírna TE- Buštěhrad o snížení neinves- Zamítá:
DESCO a.s. Kladno.
tičního příspěvku na rok 2018 Bod č. 11 – vyvěšení záměru na
Usnesením č. 17 – podání žádos- o 10.000,- Kč, tj. na částku prodej části pozemku parc 1171,
LV 100001, k.ú. Buštěhrad, o výti o dotaci z Programu záchrany 354.040,- Kč
architektonického dědictví pro Usnesením č. 23 – výjimku z nej- měře cca 3 m2
rok 2019 Ministerstva kultury, vyššího počtu žáků v prvních tříZápis by vyhotoven dne
a dále schvaluje nutnou finanční dách, a to na 32 dětí v každé první
21.09.2018
spoluúčast dle zásad programu na

Poděkování

voličům

5. a 6. 10. proběhly v naší republice, a tedy i v Buštěhradě, komunální volby. Ráda bych poděkovala všem, kdo k volbám přišli. Pro
nezávislé sdružení SPOLEČNĚ
bylo velmi příjemné překvapení,
že jsme od vás získali tak silný
mandát. A další tři zvolení zastupitelé (2 za ODS, 1 za TOP 09)
byli v zastupitelstvu již v minulém volebním období a spolupráce s nimi vždy fungovala skvěle.
Přestože v době, kdy jde Zpravodaj do tisku, je ještě před ustavujícím zasedáním nového za-

stupitelstva (předpoklad konání
zasedání byl 31. 10. 2018), lze již
nyní konstatovat, že nové zastupitelstvo má velmi nadstandardní složení, a velmi se na tu práci
těšíme. Na ustavujícím zasedání
bude nově zvolena starostka (již
nyní je z výsledku voleb patrné, že jsem tuto pozici obhájila),
místostarosta/stka i předsedové
všech výborů. V příštím Zpravodaji vám tedy o nových zastupitelích i budoucím složení výborů
napíšeme více.
Děkujeme též členům všech tří
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volebních komisí. Odvedli velmi
zodpovědnou práci! A doufáme,
že většinu z vás potěšilo zřízení
třetího volebního okrsku a zpřehlednění příslušnosti k jednotlivým okrskům (aby ten, kdo to má
blíž do zámku, už nemusel chodit
do školy,apod.). Bylo již načase –
Buštěhrad se stále rozrůstá.
A děkujeme také členům spolku Buštěhrad sobě, Hance Hejné
z Pelíšku a našim TS za pomoc
při zřízení a přípravě nové volební místnosti.
Volební účast 45,80 % je sice průstrana 2
STRANA 4

měrná, ale bylo by hezké, kdyby
se Buštěhrad v budoucnu dopracoval k vyšší volební účasti. Některé obce, kde dobře funguje
místní komunita (což je samo-

Výsledky

voleb do

zřejmě snadnější v menších ob- aby se napříště aktivně zajímala
cích), mají volební účast i přes o dění v obci více než polovina
80%. Budeme se tedy v Buštěhra- občanů.
dě snažit pracovat na zlepšení
fungování naší pospolitosti –
DJ

M ěstského

zastupitelstva

B uštěhrad 2018
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Č asto

kladené dotazy ohledně voleb :

Jak to, že kandidát, kterého jsem
volil, měl přes 600 hlasů, a přesto se do zastupitelstva nedostal,
a kandidáti jiných stran se tam
dostali, i když měli hlasů o polovinu méně?

dříve rozdělí mandáty mezi strany,
a pak se teprve určí pořadí kandidátů v rámci stran. Aby někdo na
kandidátce „skočil“ na přednější
místo, musí mít o 10 % více hlasů, než je průměr strany. Tento
systém znevýhodňuje jednotlivce
Toto je zapříčiněno současným oproti stranám, což je (především
volebním systémem, kdy se nej- v menších obcích, kde lidé volí
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018

osobnosti a ne strany) poněkud
nesmyslné a nepraktické, ale je
tomu tak. Třeba se časem dočkáme (ze strany našich zákonodárců) změny tohoto systému.
Volit jsem nešel, protože mi tu
chyběla strana, kterou obvykle
volím.
strana 2
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NEBO: Volit jsem nešel, protože jsem na seznamu kandidátů
nenašel nikoho, s kým bych se
ztotožňoval.
NEBO: Volit jsem nešel, na
kandidátkách jsou samé „náplavy“, které neznám. Proč tam
není více starousedlíků? Náplavy nám tady budou říkat, jak se

to má správně dělat!
Na to je jediná rada: na příští
volby sestavte vlastní kandidátku (či kandidátku pod hlavičkou
strany, které důvěřujete). Pokud
chcete ve vedení města prosadit
svoje názory, musíte se o to aktivně snažit. Pokud jsou někteří
starousedlíci nespokojeni, že na

kandidátkách je moc „náplav“,
tak ať příště kandidují. Práce pro
město stojí čas a energii. Ten,
kdo svůj čas a energii je ochoten věnovat, sestaví kandidátku,
a při troše štěstí se pak dostane
do zastupitelstva. Ten, kdo k tomuto ochoten není, by si pak neměl stěžovat.
DJ

A K T UA L I T Y
Bezplatná právní poradna – od listopadu nově na Městském úřadě Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad nabízí od listopadu občanům města poskytování prvotního bezplatného právního
poradenství.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
NAHOŘE I DOLE;
• Kdy? Každý druhý čtvrtek v měsíci
od 16.00
doPROSTOR
18.00 hodin
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
• Kde? Ve druhém patře
Městského
úřaduPOUŽÍVAT
Buštěhrad,
Revoluční
1 (zámek),
v kanceláři
místostarostky
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA
0,8b
V životě každého člověka mohou nastat situace, kdy potřebuje právní pomoc, ale neví, kde a jak ji získat.
K řešení problémů, s nimiž si nevíte rady, můžete využít nově zavedenou službu města – bezplatnou právní
pomoc. Tou se rozumí všechny formy právní pomoci s výjimkou právního zastupování v soudním nebo jiném
řízení. Předmětem bezplatné právní pomoci není ani sepisování konkrétních smluv nebo podání. Konkrétní
pomoc tedy spočívá zejména v právním poradenství, jak problém řešit a jaké existují možnosti dalšího postupu ve vaší životní situaci.
Jednotlivá konzultace by neměla překročit 30 minut.
E-mail pro doplňující dotazy k právnímu poradenství MěÚ Buštěhrad: meu@mestobustehrad.cz, jako předmět
uveďte, prosím: „bezplatná právní poradna“
ZV

Co

se dokončilo :

Venkovní

V říjnu byly dokončeny venkovní úpravy v areálu naší základní školy podle návrhu Ing. arch.
Marka Prchala a Ing. Markéty Pěšičkové. Návrh počítal s použitím
kvalitních trvanlivých materiálů,
a kladl velký důraz na estetickou
stránku a zeleň (jsou zde použity i poměrně neobvyklé rostliny
a dřeviny). Postupně byla vybudována terasa před školní jídelnou, rozlehlý venkovní amfiteátr
se zátěžovým štěrkovým trávníkem a dlážděná plocha navazující na novou přístavbu (s přímým
výstupem z nové třídy), trvalkové záhony podél budovy, stříška
u vstupu do nové budovy, parkoviště u staré budovy a úprava

úpravy v areálu

ZŠ a MŠ O ty Pavla

Areál ZŠ po úpravách.
Foto: M. Žitníková
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kolem nové trafostanice. Nový
povrch dostala jednak přístupová komunikace do areálu a plocha před novou budovou (kostky
a žulové odseky), jednak komunikace uvnitř areálu (nový asfalt
lemovaný žulovými kostkami).
Velkorysý amfiteátr s betonovými stupni na sezení a třemi dřevěnými odpočinkovými moly
nahradil plochu dříve zarostlou
křovím a živořícími jehličnany,
protkanou již zcela dožilými asfaltovými pěšinkami a polorozpadlými lavičkami, úpravu nejspíš ještě z dob minulého režimu.
Kdo si ještě pamatuje tuto fádní
plochu, kde se děti z nedostatku lepší zábavy popelily v křoví, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
toho překvapí, kolik prostoru zdeJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Areál ZŠ po úpravách.
najednou
je.POUŽÍVAT
V areálu
byloJAKO
dále
FONTY
STEJNÉ
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Foto: M. Žitníková
umístěno cca 20 krásných
nových
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
velkých laviček. Trávník byl zaset
a postupně vzchází (proto se sem tam bude potřeba celková revita- realizovala firma Salamánek Stavještě nějakou dobu nesmí), a ještě lizace. Ale to až zase v další etapě. by, s. r. o., a druhou firma Štědrý.
probíhají výsadby stromů a keřů. Venkovní úpravy byly financová- S výsledkem jsme velmi spokoV příštím roce již zbývá pouze ny ze zbytku úvěru, který jsme si jeni a doufáme, že děti, rodiče
vybudovat novou stříšku nad zad- brali na přístavbu nové budovy, i učitelé budou také. A děkujeme
ním vchodem staré budovy. Stará i z rozpočtu města. Akce byla roz- všem za trpělivost.
DJ
budova je kapitola sama pro sebe, dělena na dvě etapy, z nichž jednu

S etkání s  V yšetřovatelem
Ve středu 19. září mezi nás zavítal velmi vzácný host a neobvyklý
vypravěč, jehož napínavý a čtivý
debut se v minulém roce zařadil mezi nejprodávanější tituly
na českém knižním trhu. I podle
slov paní Moniky Srchové, manažerky z nakladatelství Grada,
to bylo pro všechny nečekané
překvapení – zájem médií o rozhovor se začínajícím autorem byl
naprosto enormní. Není divu. Za
bezmála 10 let toho buštěhradský rodák Vladimír Dzuro v roli
vyšetřovatele válečných zločinů
v zemích bývalé Jugoslávie zažil
mnoho.
Ti, kdo sledují média, vědí, že
byl přímým hybatelem dlouhého příběhu, na jehož konci bylo
vypátrání, zatčení a předvedení
prvního ze 161 válečných zločinců před mezinárodní soudní
tribunál v Haagu. Nejen o něm
si můžeme přečíst v knížce s náčíSLO 1., březen 2015
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zvem „Vyšetřovatel – Démoni
balkánské války a světská spravedlnost“, která se stala novým přírůstkem fondu v naší knihovně.
Řeknete si, že o jugoslávských
událostech přeci víte z televize,
filmů, knížek, jenže jaké to doopravdy je být vyšetřovatelem válečných zločinů? Jak se cítíte ve
chvíli, když vám opravdu dojde,
že jste uprostřed války v cizí zemi
a víte, že někde s něčím musíte
začít a že nikdo jiný to za vás neudělá?
Všichni, kdo sebrali odvahu
a přišli na besedu o hrůzách mezietnické války, odcházeli velmi překvapeni a, věřte nebo ne,
bezmála okouzleni. Řeknete si
nejspíš, že ten egocentrický grafoman (jak tuhle někdo poznamenal na konto pisatele těchto
řádků) už má vážně tzv. dost,
vždyť drsný příběh o vyšetřování vraždy více jak 260 civilistů

Beseda s Vladimírem Dzurem.
Foto: M. Žitníková

z vukovarské nemocnice na prasečí farmě v Ovčare není žádné
televarieté! Nu, to věru není. Jenže těžko nepodlehnout energii
a nakažlivé radosti ze života, kterými nás pan Dzuro po neuvěřitelné dvě a půl hodiny doslova
sprchoval.
Ano, je to vlastně úplně postavené na hlavu: jste v cizí zemi
uprostřed války, znovu a znovu
sestupujete do masových hrobů
a konfrontujete sebe i pozůstastrana 2
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lé s ostatky v různých stupních
rozkladu, vyslýcháte uprchlíky,
insidery i zločince, den za dnem
skládáte dílek k dílku, riskujete
bezpečí svoje i svých kolegů – po
tomhle všem přece není normální zůstat normální… Jenomže
náš Vyšetřovatel se vymyká všem
normám. Když se zeptáte na recept, nějaký návod nebo trik

N ový

rybník na

z oblasti psychohygieny, Vladimír Dzuro vám odpoví: „Kromě
nutné připravenosti, odolnosti
a vytrvalosti opravdu nikdy nesmíte přestat být člověkem. Těm
hrůzám zkrátka nesmíte dovolit,
aby vás dostaly. Musíte si taky
uvědomit, že podobné věci se
mohou dít úplně všude, klidně
i tady u nás v Čechách — sta-

B ouchalce –

buštěhradský

čí silná mediální kampaň, která
rozpoutá nenávist, a už to jede.
Pokud si dovolíme rezignovat
na to, co nás činí lidmi, nemáme
šanci.“
Bylo to opravdu velice nevšední
setkání, na které nikdo z přítomných určitě nezapomene.
Martin Kosa

„J adran “?

Ač je toto pojmenování záměrně tím roce vyjde dotace na zeleň
nadsazené, bylo to to první, co v extravilánu, bude k němu ještě
mě napadlo, když jsem poprvé vybudována travnatá cesta pro
uviděla modrou hladinu nové- pěší s alejí podél potoka směrem
ho rybníka poté, co se začal na- k čističce. Rybník vybudoval na
pozemcích
města Státní
pozempouštět. Přestože břehy rybníka DO
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
úřadVOLNÝ
a patří
mu za
to velký
jsou z kamenů a nikoliv píseč- JEkový
DŮLEŽITÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
POUŽÍVATkamenným
STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner, normální text bezpatkový font;
dík. Projekt zhotovil
Ing. font
Cyril
né, díkyFONTY
pohodlným
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
schůdkům jistě v rybníce bude Mikyška. SPÚ stavbu financoval
možné i koupání (a v zimě brus- z dotace, město Buštěhrad nestálení), snad bezpečné i pro děti la ani korunu. Rybník primárně
– hloubka rybníka bude totiž není určen k chovu ryb (přestonevelká, maximum pouze 1,2 m. že i tak jej rybáři možná využijí),
Okolí rybníka bude ještě zatrav- ale k zadržování vody v krajině.
něno a osázeno novými stromy To je téma, na které – z důvodu
a keři (nechali jsme tam umístit dlouhodobého sucha – poskytoi několik košíkářských vrb – pro vatelé dotací nyní slyší. Těším se,
koledníky). Umístěny sem bu- až okolí rybníka postupně zarosdou i lavičky a odpadkové koše. te, nastěhuje se sem vodní ptacNový rybník.
Rybník je na hezkém místě a jis- tvo a rybník se stane přirozenou
Foto:
M. Žitníková
tě se brzy stane oblíbeným cílem součástí krajiny.
DJ
procházek. A pokud nám v příš-

N ová

volební místnost

–

poprvé v

B uštěhradském

muzeu

O ty Pavla

V letošním roce byl poprvé rozdělen Buštěhrad na tři volební
okrsky, a tak vznikla nutnost zřízení další volební místnosti. Po
dohodě se spolkem Buštěhrad
sobě, který provozuje Buštěhradské muzeum Oty Pavla, vznikla
nová volební místnost v přízemí
Kulturního střediska (tvz. Seifertovny) – přímo v prostorách expozice muzea.
A i když bylo nutné expozici muzea volebnímu prostoru přizpůsobit a některé exponáty přesunout, spolupráce svědčila oběma
Volební místnost v muzeu Oty Pavla. Foto: J. Pergl
– muzeu i volbám. Za spolek jsme
rádi, že do muzea zavítali občané
města, z nichž někteří v nově pře- prý mnozí voliči muzeum chvá- tiše rozhlíželi. Ty komise sama
stěhovaném muzeu ještě nebyli. lili a slibovali, že se vrátí i s dět- vyzývala, aby na detailnější proPodle slov členů volební komise mi, někteří se po expozici jen hlídku určitě přišli později, aby si
číSLO 1., březen 2015
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mohli v klidu prohlédnout nejen
celé muzeum, ale i zhlédnout film
o známém spisovateli, který spolek nedávno získal.
Jsme rádi, že se povedlo muzeum
ukázat i touto formou, a srdečně

A kce

v

B uštěhradě ,

zveme všechny zájemce o prohlídku – nejen voliče okrsku.
Přijďte a seznamte se s životem
a dílem našeho známého spisovatele a bývalého obyvatele našeho
města, který ho ve svých povíd-

listopad

• 1. 11. Buštěhrad 100: Brundibár
– dětská opera, 19.00 Sokolovna
• 2. 11. Strašidelný rej v Pelíšku
(dětský karneval), 16.00
• 3. 11. Bush Blues Day – hudební přehlídka, 19.00 Restaurant
U Bečvářů

kách proslavil, ale i s historií města, které je věnována část expozice. Otevřeno je každý víkend od
10 do 17 hodin, od listopadu do
března do 16 hodin.
Ivona Kasalická

2018

rum

zámek

• 19. 11. Jak chránit děti v době
jedové? Beseda, 18.00 ZUŠ
Buštěhrad

• 29. 11. Smíšený sbor Buštěhrad:
Koncert ke 100. výročí ČSR,
19.00 zámek

• 23. 11. Tvoření v Pelíšku, 16.30
Rodinné centrum Pelíšek

• 30. 11. Rozsvícení vánočního
stromku, 17.00 nádvoří zámku

• 23. 11. Divadlo KiX: premiéZ okolí
ra nové hry, 19.00 Restaurant
DO TOHOTO
PROSTORU MONTOVAT OBSAH; • 9. 11. Výlet do porcelánky a poU Bečvářů
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; vrchového dolu Klášterec n. O.
• 24. 11. Divadlo
KiX:
1. repríza
• 9. 11.FONTY
Broukovcovo
– U BUŠTĚHRADSKÝCH
POUŽÍVATdivadlo
STEJNÉ JAKO
LISTŮ
- nadpisy
font Binner, normální
text bezpatkový font;
a Sokolov
premiéry
nové
hry,
19.00
ReZahraj ty Ejsíky, 20.00RÁMEČKY
Restau-OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
• 15. 11. Ventolin – electro disko,
rant U Bečvářů
staurant U Bečvářů
Auto Da Fé
• 11. 11. Svatomartinský lam• 25. 11. Divadlo KiX: 2. repríza
• 18. 11. Kulturní středisko Hřepionový průvod, sraz v 18.00
premiéry nové hry, 19.00 Rebeč: Koncert ke 100. výročí ČSR
staurant U Bečvářů
U Bečvářů
Sbor Buštěhrad
• 29. 11. Koncert žáků a výstava
• 13. 11. Buštěhradský filmový
• 9. 11. Tvoření v Pelíšku, 16.30
Rodinné centrum Pelíšek

klub: Hamlet, 19.00 Infocent-

číSLO 1., březen 2015
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Výtvarného oddělení, 17.00

Za Kulturní výbor - Martin Kosa
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První

monografie o africké filosofii

Třináctého června v rámci akcí emancipaci v rámci domácího
naší knihovny proběhlo druhé (rozuměj afrického) i trans-atsetkání s Afrikou s podtitulem lantického filozofického diskursu.
Hakuna Matata (svahilsky Žádný Seznamujeme se s myšlenkovým
problém; pozn. red.), jehož hosti- odkazem před-koloniálních kotelem byl Buštěhraďan, Dr. Albert munit a s pojetím komunitního
Kasanda. Uskutečnilo se jednak principu společnosti, které jsou
jako volné pokračování prvního živě přítomny v každodennosti
setkání, které v květnu pro nás současné Afriky. Dozvídáme se
připravila další Buštěhraďan- o utváření africké identity (prinka, Dr. Alena Rettová, a jednak cipech sebeurčení) jak v rámci
i díky milé skutečnosti, že právě nespočetných kultur afrického Dr. Albert Kasanda s oběma vydáními
v oněch červnových dnech panu kontinentu, tak i v souvislostech
své pozoruhodné monografie.
doktorovi na University of Lon- tzv. pan-afrického hnutí, které se
Foto: Alena Rettová
don (nakl. Routledge) vyšla his- významně projevilo i ve společentoricky úplně první monografie ském a kulturním vývoji Spoje- rické politické a sociální filozofie
africké filozofie. A právě v těchto ných států od konce 19. století do směrem k demokratickým státům
PROSTORU MONTOVAT OBSAH; a k emancipované občanské spodnech vychází i vydání české stej- DO
70.TOHOTO
let století
minulého. SledujeJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;lečnosti. Autor se závěrem vysloného názvu
„Současná
africká
some
vývoj
velkého
tématu – dekoFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; africi k možnostem
vývoje
ciální a politická filosofie.
Trendy,
lonizace
(a
to
nejen
dekolonizace vuje
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
debaty a výzvy“ v edici Filoso- územní, politickou a kulturní, ale kých kultur v globálním měřítku.
fia nakladatelství Filosofického i mentální; v této rovině jde o vel- Pro každého, kdo se zajímá o svět
ústavu Akademie věd ČR. Re- mi aktuální téma i pro naši českou v souvislostech, jde vpravdě o micenzní reflexi přenechme povo- post-totalitní životní zkušenost), mořádný text, který je významlaným, přesto se alespoň stručně které spoluutváří moderní myš- ným přírůstkem do knihovního
seznamme s obsahem této výji- lenkové proudy nejen v zemích fondu naší městské knihovny.
mečné publikace.
Afriky, ale i Jižní Ameriky, Indie, Autorovi srdečně blahopřejeme
Kniha nabízí zevrubný pohled jihovýchodní Asie i euro-atlan- a těšíme se na jeho další zajímavé
na historické, kulturní a sociální tického společenství. Vposled- texty!
kořeny afrického myšlení a jeho ku jsme seznamováni s trendy
Martin Kosa
a s výzvami, které určují směr af-

Slunečný

podzimní jarmark

14. října se vydařila krásná slunečná neděle, a ještě lepší na tom
bylo, že jsme zrovna pořádali
u rybníka jarmark. Přišlo tedy
velké množství návštěvníků, kteří
si užívali sluníčka, bramboračky
a buřtguláše Jelena a Zelího, piva,
vína pana Bartka, pražených mandlí Martiny Sejkorové i sladkých
dobrot Zuzky Šípkovské, štrúdlů
Věčně mladých seniorek, infokafíčka Helenky Bleskové a dalších
dobrých věcí, které bylo možné
na jarmarku ochutnat i zakoupit.
O zábavu se postaraly pravidelné vstupy Divadla KiX i pánové

Když pro pivo, tak ke starostce! Pod- Divadlo KIX na podzimním jarmarku.
zimní jarmark. Foto: M. Žitníková
Foto: J. Pergl

Šrámek a Sladký s harmonikou odpoledne skládali, mrzelo nás,
a českými písničkami. Pro děti že další akce na Babkách pod šibyla připravena výtvarná soutěž rým nebem nás čeká až příští rok.
a další atrakce. Když jsme to pak
DJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání

občánků

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 proběh- ků. Naše nejmladší přivítala již počtvrté. Rodičům přejeme
lo v obřadní síni městského místostarostka Magda Kindlo- hodně zdraví, pohody, radosti
úřadu tradiční Vítání občán- vá spolu se mnou v tomto roce a vzájemné lásky. Dětem přejeme,
číSLO 1., březen 2015
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aby vždycky milovaly své rodi- ly svých cílů a naplnění budou- je jejich domov.
če a šťastně vykročily do života, cích snů. A pokud je život zavane
Jana Zemanová, matrikářka
který je teprve čeká. Aby dosáh- kamkoliv, aby si vzpomněly, kde

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V KOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA

B ezpečí

dětí v prostředí internetu

Dnešní děti tráví stále více času ference o kyberbezpečnosti za- aby si s rodiči na toto téma popoonline a mnohdy se v tomto světě měřené právě na děti, kde jsem vídal. Je jím JUDr. Jan Kolouch,
orientují mnohem lépe než jejich se dozvěděla o mnoha velmi za- Ph.D., který se dlouhodobě počítarodiče. To ale vůbec neznamená, jímavých projektech snažících se čovou kriminalitou zabývá. Cílem
že jsou u svého počítače nebo mo- o zvýšení povědomí o rizicích, ale tohoto setkání je zvýšit povědomí
bilního telefonu v bezpečí. Ačkoliv také o znepokojivých statistikách rodičů o tom, jaké metody napřísedí doma za zavřenými dveřmi, a o růstu kyberkriminality pácha- klad pachatelé používají, jak funna druhé straně chatu může sedět né nejen na dětech. Mluvili tam gují sociální sítě, kde má mnoho
někdo, kdo se jim chystá ublížit. s námi kriminalisté, kteří na těchto dětí své účty, atd., a tím zvýšit bezA bohužel se to často také daří. Ne- DOpřípadech
pracují, MONTOVAT
a také další
od- pečnost dětí.
TOHOTO PROSTORU
OBSAH;
jde o to, že by byly děti hloupé, aleJE DŮLEŽITÝ
borníci.VOLNÝ
KaždýPROSTOR
se tématem
bezpečí
NAHOŘE
I DOLE; Beseda pro rodiče proběhne 14. 11.
jednoduše
hledají
kamarády
neboU BUŠTĚHRADSKÝCH
na internetu zabýval
z jiného
úhlu
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
LISTŮ - nadpisy
font
Binner,2018
normální
bezpatkový
font; od 18
po text
třídních
schůzkách
nějaké rozptýlení a nebývají
u toho
pohledu,
ale jedno
měli společné.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉdo
- SÍLA
0,8b
20 hodin v nové budově základdost obezřetní. V tu chvíli by tu ale Všichni se shodli na tom, že je po- ní školy. Prosím všechny, kteří se
pro ně měli být právě jejich rodiče, třeba začít s informovaností u ro- zajímají o bezpečí svých dětí, aby
kteří je mohou ochránit. Problém dičů, protože i když se budu snažit přišli. Jsou to jen dvě hodiny času,
bývá, že mnohdy sami nevědí, jak já ve škole, není to dost.
které ale můžou být rozhodující.
to udělat a na co si dávat pozor.
Proto jsem se rozhodla pozvat jedMgr. Zuzana Kozoňová, ZŠ a MŠ
Osobně jsem se zúčastnila kon- noho z odborníků do naší školy,
Oty Pavla Buštěhrad

E cho Z uš
Školní rok jsme zahájili novými
webovými stránkami, které nám
připravila paní Dana Heráňová.
Velkou zásluhu na jejich podobě
má paní Monika Žitníková, která
nafotila jednotlivé obory. Výsledek
předčil naše očekávání.
Protože nám v loňském roce Ministerstvo školství vyšlo vstříc
s navýšením maximální povolené
kapacity, mohli jsme letos v přijímacím řízení přijmout mnohem
více žáků. Z 82 přihlášených zájemců o studium bylo přijato 41
žáků do hudebního oboru, 12 žáků
do tanečního oboru a 10 dětí do
výtvarného oboru. Bohužel nevyšlo místo na všechny, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku,
a stále máme dost náhradníků,
mezi které jsme byli bohužel nuceni zařadit i naše nynější velmi nadané žáky, kteří by rádi studovali
druhý obor. V přijímacím řízení
mají přednost přestupující z jiných
ZUŠ a následně děti ve věku 5–7
číSLO 1., březen 2015
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let. Ke 30. září je kapacita školy
zcela naplněna.
S navýšením počtu studujících
bylo nutné přijmout nové učitele.
Od září máme novou paní učitelku akordeonu Zuzanu Haraštovou,
absolventku VŠMU v Bratislavě.
Výuky hry na trubku se ujal pan
Josef Matějka, sólo trumpetista orchestru Armády ČR. Nově u nás
vyučuje zpěv paní Eva Štruplová,
dlouholetá sólistka plzeňské opery. Velkou radost nám do školy
přinesla paní Soňa Macháčková,
ředitelka lidické mateřské školy
a sbormistryně kladenského ženského sboru Smetana, která přijala
nabídku vést školní pěvecký sbor.
Sbor se představí s naším orchestrem při rozsvícení vánočního
stromu 30. listopadu v Buštěhradě.

Díky otevření třídy v Brandýsku
a zavedení individuálního studijního plánu pro dojíždějící se
podařilo zařadit téměř všechny
žáky hudebního oboru do hudební nauky. Orchestr a pěvecký sbor
jsme rozšířili o další dva soubory.
V Brandýsku začal pracovat pod
vedením Lenky Musilové flétnový
soubor a v Buštěhradě právě vzniVe výtvarném oboru jsme zavedli ká kytarový soubor pana učitele
každotýdenní soutěž, nejlepší prá- Petra Štěpána.
ce jsou vystaveny v prvním patře Při úklidu začátkem školního roku
došlo k objevu fotografie z r. 1940
na chodbě.
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(str. 13.), na které je zachycena
Městská hudební škola v Buštěhradě. Tato fotografie dokládá působení hudební školy v Buštěhradě

již za války. Na snímku je přes 70 mětníky, aby se ozvali, pokud na
žáků, takže evidentně nebyly po- fotografii poznají někoho ze svých
kusy o její založení neúspěšné, jak blízkých či známých.
se doposud uvádělo. Prosíme paMgA. Martin Fila, ředitel školy

Z ahajovací

přátel hudby

koncert

K ruhu

B uštěhrad

Buštěhradský Kruh přátel hudby
zahájil svoji druhou sezonu. Pro
tuto příležitost spolu se zdejší
ZUŠ Buštěhrad opět oslovil zdejší
hudební profesionály, členy renomovaných českých uměleckých
těles, k nimž tentokrát přizval dva
hosty, aby všichni ve velkém sále
zahráli a zazpívali v tradičním
pořadu Sousedé sousedům.
Slavnostní
otevření
sezony
2018/19 se s bravurou a elegancí DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
sobě vlastní zhostili dámy Len- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉKateJAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
ka Filová
(hoboj,
zpěv),
RÁMEČKY
řina Kalvachová a Eva Gallato-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
vá (zpěv), Daniela Javorčeková
(zpěv, tanec) a pánové Martin Fila
(klavír), Evžen Zdráhal (tuba)
a Petr Štěpán (kytara), který slavnostní večer opět pozdvihl svým Sousedé sousedům — účinkující na zahajovacím koncertu Kruhu přátel hudby.
kultivovaným průvodním sloFoto: J. Pergl
vem. V jejich svěžím a vskutku
radostném provedení jsme vy- neméně pozoruhodné kulturní v buštěhradském kostele Povýšeslechli díla hudebního baroka, a umělecké zážitky. Pro druhý ní Svatého kříže. Jarní polovina
klasicismu i 20. století. Koncert, koncert organizátoři připravují sezony je dosud v přípravě, již
pro který velmi pestrou a nápa- návštěvu koncertu Pražské ko- teď ale organizátoři prozrazují
ditou dramaturgii připravil spo- morní filharmonie v slovutném jeden velký koncert s orchestrem
luzakládající člen KPH a ředitel Rudolfinu, který nabídne pro- Pražské konzervatoře, špičkový
buštěhradské základní umělecké gram pro děti i dospělé, termín komorní koncert ve spolupráci
školy, pan Martin Fila, navštívilo je v jednání. Třetím koncertem s HAMU Praha a soutěží festivacelkem 49 diváků a 6 dětí.
se stane tradiční provedení Čes- lu Pražské jaro 2019 a ještě jedno
Další dva koncerty buštěhradské- ké mše vánoční Jakuba Jana Ryby překvapení – sledujte kalendář
ho Kruhu, které zazní ještě v této ve spolupráci se Smíšeným pě- akcí!
Martin Kosa
podzimní části sezony, slibují veckým sborem Buštěhrad a přizvanými sólisty a kontinuem
(zdroj — web MěÚ Buštěhrad)

Informace z  M ístní

organizace

ČČK

• Děkujeme paní starostce Daniústředí ČČK.
ele Javorčekové za zprostředko- • Kdo z dřívějších členů uvažuvání proplacení zdravotnickéje o návratu do naší organizaho materiálu na vybavení dvou
ce, bude vítán. V tom případě
brašen pro naše zdravotnice
oslovte mě, a to osobně, nebo
v hodnotě cca 630,- Kč.
telefonicky na 731 572 708.
• Prosím stávající členy MO • Stále přijímáme i přihlášky noČČK, kteří ještě neuhradili
vých zájemců o členství a hlavčlenské příspěvky za rok 2018,
ně práci v naší organizaci. Přivíaby tak učinili co nejdříve –
táme i nové nápady, kam je ještě
u paní Hany Soukupové – na
možné směrovat naši činnost.
zámku, v pokladně Městského
Zdeňka Doležalová,
úřadu Buštěhrad. To proto, aby
předsedkyně MO ČČK
následně mohly být předány
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018							
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Městská hudební škola,. Foto: Archiv ZUŠ

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

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018
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T ipy

na výlety po
jednodenní 2018 )

krásných

místech

v

okolí

buštěhradu

(buštěhradská

Buštěhrad je pro mě domovem od
mého narození. Přes 30 let. Měla
jsem pocit, že mě žádné místo
v okolí nemůže překvapit, že to
tady přece musím dokonale znát.
Když jsem ale připravovala letošní ročník už tradiční Buštěhradské jednodenní, povedlo se mi
najít nádherná místa, na kterých
jsem za celý svůj život ani jednou
nebyla. A ta jsou „co by kamenem“ dohodil.
Třeba je znáte. I tak se s vámi ale
o ně teď ráda podělím a vykreslím vám tak trasu, kterou se 29. DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
9. 2018 vydalo 9 buštěhradských JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
posádekFONTY
složených
z celkem
více U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
jak 33 lidí.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Buštěhradská jednodenní. Foto: archiv BUFO
1. Vrapický dub – památný
strom před vrapickým hřbitovem starý přibližně 250 let
2. Přírodní památka Žraločí
zuby (v lese „U Jána“)
„De šou ty žlaloci, mami?“
„Tomu se jen tak říká, protože
tady kdysi dávno našli žraločí
zuby. Teď tady ale už opravdoví žraloci nejsou, víš, Madlenko?“
„Aha… A de šou ty žlaloci?“
3. Těžní věž dolu Michael v Brandýsku – díky manželům Borovým, kteří pro nás věž zpřístupnili, jsme měli možnost
Těžní věž dolu Michael v Brandýsku, Buštěhradská jednodenní.
si ji prohlédnout. Výhled byl
Foto: archiv BUFO
skutečně dechberoucí. Pokud
vřeno má pá–ne od 14.00 do
malinký Stonehenge. Je přímo
byste měli zájem si toto místo
20.00 hodin.
pod
hradem.
Že
jste
na
něj
nitaké prohlédnout se vším všukdy
nenarazili?
Projděte
přes
dy, kontaktujte mě a já mohu
8. Roztoky – Klecánky přívoz –
celou louku s hradem po prapředat kontakt na p. Bora.
Vyhlídka nad jezem – celoročvé ruce a najdete ho.
ně se můžete nechat převézt
4. Libochovičky – věděli jste, že
přes Vltavu přívozem. Odtud
v této malé a krásné vesničce 6. Rybník v Přílepech.
je pak už jen kousek nádherná
o pár desítkách obyvatel fun- 7. Roztoky – Kostel sv. Klimenta
vyhlídka, ze které máte krásguje ZŠ? Jmenuje se Heuréka
a Medová kavárna – v kavárně
nou podívanou na zatočenou
a je to opravdu zajímavý promají výborné domácí zákusky,
řeku, jez a Roztoky.
jekt vzdělávání.
domácí med, kávu a další různé občerstvení. Mimo to je ale 9. Tuchoměřice – Přírodní pa5. Okoř – Léčivý šamanský kruh
mátka Kněžívka – toto místo
nádherná, hřejivá a útulná. Za
(Medicine wheels) – pravděpro mě bylo velkým překvadobroty
si
sice
malinko
připodobně je to jediná stavba
pením. Při přípravě okruhu
platíte,
ale
stojí
to
za
to.
Otesvého druhu u nás. Takový
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018							
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jsem se tady zasekla pěknou Absolutní vítězové byli nováčci najdete na www.1z10.cz.
dobu. Místo mě pohltilo a vů- v našem závodu – posádka Mila- Za trička koupená, ale i za stejbec se mi nechtělo dál. Bylo na Petráska.
ný počet darovaných triček pro
babí léto, teplo, vše barevné, Největší cenou pro všechny byl naši Buštěhradskou jednodenní
z jedné strany přistávající le- pochopitelně zážitek z celé cesty. srdečně děkuji týmu ONE MAN
tadla skoro na dotek, z druhé K tomu všemu si ale taky každý SHOW.
strany výhled na krásnou kra- odnesl ceny na památku i užitek.
jinu. Víte, že jste vlastně pořád Bylo jich hodně. Jednu bych ale Mám radost ze stále narůstajícíve městě, letiště evokuje ruch chtěla zvlášť zmínit, a tou byla ho počtu účastníků tohoto oria hmatatelnou civilizaci. Vy trička z kampaně 1/10. Nevíte, entačně-vědomostně-zábavného
závodu. Takže věřím, že číslem
ale sedíte úplně sami v příro- o co jde?
6 ještě nekončíme. A také věřím,
dě, na skále, nikdo kolem vás,
a přesto vše tak blízko. Dopo- Podle české statistiky z r. 2015 že krásných míst v okolí je pořád
ručuji jako místo na výlet pro zastaví u dopravní nehody 1 auto ještě dost neobjevených. (Znáte
ty, kteří chtějí být chvilku sami z 10. A Kazma kolem toho udělal nějaké takové? Dejte mi o něm
velkou kauzu. Možná jste o tom vědět.)
se sebou.
slyšeli. Kazma, Mareš, sázka, Pokud byste měli zájem o celý
10. Tuchoměřice Pazderna – Kap- Ferrari….
itinerář cesty, mohu vám ho dát
lička u rybníčka – místo jako
to bylo
jakkoliv,
teď už
jde k dispozici (kontaktovat mě můz pohádky. Rybníček s vrbou, DOAť
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
skutečněVOLNÝ
o dobrou
Všechvedle něj kaplička, vesničkaJE DŮLEŽITÝ
PROSTORvěc.
NAHOŘE
I DOLE; žete přes RR BZ).
ny peníze, které
tímtofontproo pár
domečkách.
FONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ se
- nadpisy
Binner,Přeju
normální
textkrásný
bezpatkový
font;
vám
listopad.
jektem
vyberou,
jdou na
obě- - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
Cílovým místem byla tradičně za- ti dopravních nehod. Tak až Za spolek BUŠTĚHRADSKÉ FÓhrada u Janouškovců. Tam došlo někdy půjdete okolo někoho RUM se loučí
(také tradičně) na pečení buřtů s tričkem 1/10, teď už budete věEliška Reine
a pochopitelně na vyhodnocení. dět, co to znamená. Více informací

K oláže

s terči

Terč je ryze militantní pojem.
Právě pro tuto válečnickou vlastnost inspiroval malíře již v minulosti ke zjemnění nepříjemných
asociací. Terč zůstával terčem, ale
okolo něj byly zobrazovány krajinky, zvířata a hezké ženy. Spolek
Věčně mladí senioři uspořádal
v prvním patře buštěhradského
zámku výstavu koláží Terče Václava Dědka. Terče v jeho pojetí
jsou ale tam, kde správně mají být.
Nikoliv ve středu, ale na okraji na-

Z vernisáže. Foto: archiv autora

šeho zájmu. Potěšte se pohledem
na hezkou nahou ženu a zanechte
urputného boje, římští legionáři!
Vypráví jedna terčová koláž. Někdy je potíž terče v kolážích najít.
Ale jsou tam! Objevíte je ve spleti
roztodivně spojovaných hezkých
předmětů. V sobotu 13. 10. v 15
hodin proběhla na našem zámku
vernisáž výstavy Terče. Hudební
doprovod umocnil dojem z vystavovaných předmětů. Vlastní
skladby hrál syn vystavovatele,
pan Vojtěch Dědek. Použil na to
vlastnoručně vyrobený hudební nástroj připomínající kytaru
střihnutou minimaxem. Hudba
ladila s celkovou avantgardní atmosférou začátku výstavy. Díla
budou k vidění do 23. 11. Doporučuji udělat si z její návštěvy
„terč“ procházky.
LZ

Z vernisáže. Foto: archiv autora

S P O RT

V  ultramaratonu z  A tén

do

S party

doběhl buštěhradský

M ilan Š umný

pátý

V Buštěhradském zpravodaji č. o tom, jak se Milan Šumný připra- tathlon.
12/2017 jsme vás informovali vuje na řecký ultra maraton Spar- Letošní 36. ročník jednoho z nejčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018
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těžších silničních ultra maratonů
v Evropě – Spartathlonu – probíhal
v Řecku 28.–29. 9. 2018. Jeho tradiční trasa vedla z Atén do Sparty
– 246,8 km, účastníci nastoupali
v jeho průběhu cca 3000 výškových metrů v limitu 36 hodin. Na
trati bylo celkem 75 kontrolních
stanic s časovým limitem a postupným uzavíráním trasy. Další
fakta k ročníku 2018: 401 účastníků z celého světa, 238 účastníků
dokončilo. Letos rekordní účast
Čechů – 14 mužů, 1 žena. Všichni

Tento výsledek je odměnou celé- tvarohový koláč apod. Díky Gabče
mu týmu, který kolem sebe mám. je moje strava opravdu pestrá. Ona
Být druhým nejrychlejším Če- je úžasná kuchařka!
chem a nejrychlejším nováčkem Co jsi jedl a pil během Spartav historii Spartathlonu je pro mě thlonu?
obrovská pocta.
Po celý Spartathlon jsem pil iontoKolik času jsi věnoval během vé nápoje. V noci, kdy bylo jen 5
uplynulého roku přípravě?
stupňů, pak čaj nebo teplý ionťák.
Příprava na Spartathlon byla za- Od začátku, tedy do prvního mahájena v listopadu 2017. Běhal ratonu, jsem jedl jen gely (s nízjsem šest dní v týdnu jedenkrát kým glykemickým indexem). Na
denně, někdy dvakrát. Proběhla maratonu jsem si dal čaj a Gabči
dvě soustředění (v rámci dovole- sušenky. Na 80 km poté zeleniné s rodinkou). Má příprava není nové rizoto, které jsem zapil bezjen o běhání. Rád zařazuji funkční lepkovým nealko pivem. V dalším
cvičení, plavání a kolo. A říká se, průběhu závodu je to pak všehože TOHOTO
nejlepšíPROSTORU
ultra trénink
jsouOBSAH;
vy- chuť. Nabídka menu zde: mléčná
DO
MONTOVAT
rýže, polévka s chlebem, banán,
Takže
s rodinou
hodJEcházky.
DŮLEŽITÝ
VOLNÝjsme
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;hořká čokoláda, pudink, jogurt...
ně chodili na výpravy.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner,
text bezpatkový
font;
Kenormální
konci, když
už žaludek
nemůže
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Jak řešíš regeneraci? Jak relaxu- přijmout vůbec nic, jsem pil i coješ?
ca-colu a dával si brambůrky, které
Regenerace je součástí tréninku normálně nejím. Jen pro předstaa člověk musí tělo za tu dřinu od- vu – za závod jsem spálil přes 16
měnit. Každý čtvrtek chodím k fy- 000 kcal a zhubl cca o 5 kg.
M. Šumný (doběhl pátý) a první Čech zioterapeutovi Martinovi Lackovi Kdo ti byl a je největší oporou ve
— Radek Brunner (ten byl v cíli na na masáž. Pravidelně navštěvuji tvém snažení?
druhém místě), oba se při běhu usmí- kryo centrum (komora, kde je mivají — na trase Spartathlonu.
nus 120 až 140 stupňů). Ideální re- Jednoznačně Gabča a děti! Bez
Foto: Archiv M. Šumný
generace, relax je jakákoli činnost Gabčiny podpory bych tento sport
nemohl dělat. Stará se o mě jako
s rodinou. To mě baví nejvíc!
o vlastního. Jezdí se mnou na zádokončili! Za 36 ročníků dokončiKde
jsme
tě
mohli
vidět
při
trévody a dělá support. Zná mě a ví,
lo Spartathlon 29 Čechů a letos poninku
běhat
v
Buštěhradě
a
okokdy potřebuji přibrzdit a kdy poprvé běžecký vytrvalec z Buštěhralí?
pohnat… velkou oporou jsou
du — Milan Šumný (ml.).
V krátkém rozhovoru jsem se ho Okolí Buštěhradu mám opravdu
zeptala na to, co mě napadlo při „naběhané“ všemi směry. Nejčaszhlédnutí videoreportáže z letoš- těji asi běhám směr Okoř nebo Liního Spartathlonu. Milan pak vel- dice. Delší trasy potom vedou na
mi trpělivě odpovídal na dotazy Lány, do Berouna nebo třeba přes
člověka, který není sportovním re- Kralupy do pražské ZOO a zpět.
daktorem, ale věřím, že i vás, milí Rád běhám ráno, často vyrážím
čtenáři, zaujmou jeho slova, popi- ještě za tmy s čelovkou.
sované zážitky a lidský přístup.
Jaké stravě dáváš přednost běČekal jsi takový úžasný výsledek hem přípravy a v běžném životě?
– že budeš na Spartathlonu pátý? Vzhledem k tomu, že můj „běžHlavním cílem bylo nasbírat zku- ný“ život je úzce spjat s přípravou
šenosti a dokončit – dotknout se – životním stylem, tak jím pořád
nohy krále Leonidase. Samotné stejně. Dávám přednost vyvážené
dokončení tohoto úžasného závo- stravě. Jím hodně ovoce, zeleniny,
M. Šumný s manželkou — sdílená
du je pro každého běžce vyzname- ryb, krůtí maso, rýži nebo těstoradost
v cíli. Foto: Archiv M. Šumný
náním. Dokončit v TOP 5 je z říše viny. Jím výhradně bezlepkovou
snů a jen to potvrzuje naši filozo- stravu bez přidaného cukru. Díky moje děti. Barunka i Martínek tím
fii, že s láskou, odhodláním a po- manželce Gabče si užiju i sladké- hodně žijou a vždy mi na závod
korou lze dosáhnout nevídaného. ho, jako jsou banánové sušenky,
číSLO 1., březen 2015
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pošlou nějaké motivační video –
Co plánuješ „zaběhnout“ v příšto je super! V myšlenkách jsou se
tím roce?
mnou celý závod.
Hlavním cílem pro příští sezónu
Ultra je velmi náročná disciplína
je MS na 24 hodin. Do konce října
a bez podpory rodiny a týmu to
bude znám termín a místo konání.
nejde. Vedle rodiny je to pak můj
Po uvedení termínu sedneme s týtrenér a ultramaratonská legenda
mem ke stolu a naplánujeme celou
Miloš Škorpil. Jeho přístup k člosezónu.
věku (schválně neuvádím ke svěJinak mám v hlavě ještě pár velřenci) je jedinečný! Dále je v týmu
kých závodů, které bych si v buMirek Touška. Kamarád a fitness
doucnu rád zaběhl, ale všechno má
trenér v jednom. Nedílnou sousvůj čas.
částí týmu je také Martin Lacko –
Co bys poradil těm, kdo chtějí
fyzioterapeut a mentor, který ví, co
začít běhat?
mé tělo a hlava potřebují.
Že pohyb je základ a hlavně radost.
Taky bych touto cestou rád poděDůležité je začít! Začít se může vykovat rodičům, všem kamarádům
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
cházkami a postupně se propracoa přátelům za neuvěřitelnou podJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
vat až k běhu. Ať všichni běhají pro
poru před závodem a během něj,
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,radost
normální
bezpatkový font;
a text
s úsměvem.
ale i poFONTY
závodě!
Byla STEJNÉ
to obrovská
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
podpora a přísun energie.
Velmi děkuji za rozhovor, Milane, a přeji ti hodně dalších sporJak se ti daří skloubit běhání, rotovních úspěchů a k tomu potřebdinu a práci?
né zdraví, a také mnoho radosti
Letos jsem se rozhodl po více než
a štěstí při běhání i v osobním ži20 letech opustit svět velkých kor- M. Šumný u sochy krále Leonidase ve votě. Tvůj úsměv, který prováporátních firem a postavit se na Spartě se znakem Buštěhradu v rukou. zel celý náš rozhovor, a který ti
Foto: Archiv M. Šumný
vlastní nohy. Mám firmu s kamamimochodem moc sluší, mohou
rádem, a tak si můžu čas řídit po- běžíte vinařskou oblastí a jedna čtenáři vidět na některých fotodle potřeb rodiny, sportu a práce. z občerstvovacích stanic je přímo grafiích ze Spartathlonu.
Důležité je, aby byl člověk spo- v místním kostele! Jinak je větší
kojený. Života běh je o rovnová- část závodu vedena po hlavních
ze a mně se ji asi povedlo najít. silnicích, a dokonce probíháte raA když máte skvělou, milující ro- finérii, takže žádná romantika. Nadinu, tak jde všechno lépe.
víc druhá část závodu byla za tmy,
Stihl jsi během závodu sledovat neustálého deště a větru, takže
se člověk soustředí jen na to, aby
historii Řecka?
nezabloudil. Samotným zážitkem
Závod startuje pod Akropolí potom pro mě byl výstup na neja historie je cítit na každém kro- vyšší bod trasy (na cca 160. km),
ku. Navíc se startuje za rozednění, kdy za 13 km vystoupáte zhruba
a tím je to umocněno – osvětlená 800 výškových metrů a poslední M. Šumný zdvihá ve Spartě nad hlavu
cenu za 5. místo.
Akropole je krásná. Nejvíc mě asi kilometr je po kozí stezce. Nahoře
Foto:
Archiv M. Šumný
uchvátil Korintský průplav – to je na mě kromě občerstvovací staninaprostá nádhera. I starý Korint ce čekala také mlha, déšť a prudký
odpovídal: Milan Šumný
je moc pěkný. Zajímavá část závo- nárazový vítr, takže jsem se moc
du je také zhruba v polovině, kdy nezdržoval a vydal se na sestup.
otázky: Zdenka Vestfálová

SK B uštěhrad –

fotbal

Buštěhradskému fotbalu nastalo černé období. Jak se v průběhu
soutěže ukázalo, okresní přebor je
oproti třetí třídě opravdu o větší
schůdek náročnější soutěž. Hráči
číSLO 1., březen 2015
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v týmech jsou fotbalovější, hra je
celkově rychlejší a i týmová vyzrálost je na jiné úrovni. Od původního záměru hrát ve středu tabulky
museli hráči SKB po odehraných

zápasech upustit. Kromě bodů
z úvodního zápasu s Kablo Kročehlavy si už žádný bod na své konto
nepřipsali. Hráči nehrají špatně,
ale vybírají si krutou nováčkovstrana 2
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skou daň! V prostřední části hřiště hrajeme dobře, ale v útočné
fázi neproměňujeme vypracované
šance a také obrana si vybírá svou
daň. Jednotlivé chyby obrany, které
týmy ve třetí třídě ne vždy využily, zkušení kanonýři z okresního
přeboru většinou dokáží zakončit.
Také po taktické stránce není vše
úplně v pořádku. Do týmu přišlo
více nových hráčů a v tomto směru situace vázne. Tým je v novém
složení nesehraný, hráči na sebe
nejsou zvyklí a zkouší se stále nová
varianta sestavy. Na hráče klesla
psychická zátěž z proher. Tato situace je ve všech proběhnuvších
duelech většinou obdobná. Po
úvodních utkáních, o kterých jsem DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
vás již informoval, byly následující JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
výsledkyFONTY
takovéto:
Slovan
KladnoRÁMEČKY
-SKB 3:1, SKB-Zlonice 3:4, SKB-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
-Velké Přítočno 1:5, Zvoleněves-SKB 2:0, SKB-Pozdeň 2:5. Hráči
SKB rozhodně nic neskládají! UdrMalí fotbalisté SK Buštěhrad. Foto A. Šturm
žet se v okresním přeboru je naší
prioritou a uděláme pro to vše.
Důležité je, že parta drží a o výsledky se i nadále popereme. Bude
zapotřebí radikálně usměrnit taktiku a najít optimální sestavu, která
se nebude tolik obměňovat. Také
budeme muset začít od základu,
a to je hra ze zabezpečené obrany!
Na toto navazovat další činnost.
Hráči by potřebovali povzbuzující impulz v podobě bodového
zisku. Pevně věřím, že to by hráče
nakoplo a povzbudilo k dalším
výkonům. Držme proto společně
našim klukům palce do dalších zápasů, jež nebudou v okresním přeboru jistě jednoduché. Děkujeme
našim fanouškům, kteří nás stále
podporují i v tomto nelehkém období.
Trénink malých fotbalistů. Foto: A. Šturm
Fotbal — žáci
Také naše mládež rozehrála své to přirozeně odpovídá situaci, ale I naše od podzimu nově vzniksoutěže. Nejtěžší to mají mladší kluci se s touto situací vyrovná- nuvší družstvo mladší přípravky
žáci. Hrají proti starším hráčům vají se vztyčenou hlavou. Přejme má za sebou první přípravný záa musejí překonat překlenovací jim proto, a také jejich rodičům, pas. Svoje úvodní utkání sehráli
období, ve kterém získávají opro- hodně síly a trpělivosti! Také star- na domácím hřišti, a to proti týmu
ti většinou o hlavu až dvě větším ší přípravka začala svou mistrov- Hostouně. Tento premiérový záhráčům zkušenosti. Hrají již také skou soutěž. Kluky fotbal baví, pas zvládli na výbornou a vyhráli
na větším hřišti. Tyto zkušenosti hrají dobře a zápasy si užívají. 13:3. Gratulujeme! Ani naše nejvšak již brzy využijí. Výsledkově Na kontě mají již několik výher. mladší Lvíčátka nezahálí. Nově
číSLO 1., březen 2015
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pod vedením trenéra Járy Štefka trénují dokonce třikrát týdně.
Z toho jednou týdně v tělocvičně
základní školy a chodí v hojném
počtu. Naše mládež nám dělá radost! Děkujeme trenérům mládeže, kteří věnují svůj čas, a také
rodičům dětí za podporu. Noví
mladí hráči k nám mají cestu otevřenou a nábor stále probíhá. Tak
nemeškejte a se svým mladým
fotbalistou dorazte na buštěhradské hřiště! Více na www.skbustehrad.cz. Sportu zdar a fotbalu
zvlášť!
Za SKB A. Šturm

100

let fotbalu na

Trénink malých fotbalistů. Foto: A. Šturm

B uštěhradě

TOHOTOstaré
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; a výstavu ještě více obohatily. ProV příštím roce oslaví buštěhradský DOvlastní
fotografie
k tomuto
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; sím, ozvěte se na tel.: 732 511 533
fotbal 100 let od založení klubu. tématu, či nějaké artefakty – staré
FONTY
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JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,Aleš
normální
textnebo
bezpatkový
font;
Šturm
na alessturm@seK tomuto významnému jubileu míče, kopačky, staré dresy, průkazRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉznam.cz.
- SÍLA 0,8bZa nabídky předem velké
se připravuje výstava fotek, po- ky nebo upoutávky, plakátky k akhárů a jiných artefaktů, které od- cím, plesům, které pod hlavičkou díky.
Za SKB A. Šturm
díl za dobu svého trvání nasbíral. fotbalu proběhly – jestli by mohly
Žádáme tímto spoluobčany, kteří být k této příležitosti zapůjčeny

T. J. S okol B uštěhrad –
Od září začaly v sokolovně opět
tréninky juda. Z důvodů velkého
zájmu byly rozšířeny o další hodinu, a to v pátek od 16.30 do 17.30.
Páteční hodina od 14.30 do 15.30
je určena převážně pro začátečníky. Noví zájemci o tento sport se
mohou přidat i během roku.
Tréninky
Po – 15.15–16.15 judo
St – 15.00–16.00 judo
Pá – 14.30–15.30 judo hravé základy
Pá – 15.30–16.30 judo středně pokročilí
Pá – 16.30–17.30 judo borci
Soutěže
29. 9. 2018 se konal 5. ročník
Mělnického poháru s mezinárodní účastí. Za náš oddíl vybojoval
krásné 3. místo Kryštof Ulrich U9.
Ostatní borci Tomáš Pudil a Franta Sušický sbírali zkušenosti :).
Všichni se prali pěkně.
Kryštof Ulrich U9, Tomáš Pudil
a Matyáš Komárek U11 se zúčastčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018

oddíl

JUDO – 2018/2019

Judo — před turnajem.
Foto: Jan Ulrich

nili 13. 10. pěkného turnaje Kralupy Cup – 20. ročník 2018. Konkurence byla veliká, 150 závodníků.
Kryštof vybojoval krásné 3. místo.

Judo — po turnaji.
Foto: Jan Ulrich

a staršího žactva. Na tento turnaj
byl nominován i náš judista Kryštof Kotas. Držíme palce!

Díky všem rodičům a borcům za
Dne 20. 10. 2018 se v Ostravě koná účast.
Přebor České republiky mladšího
Trenér Martin Plocar
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BUŠ-GUN B uštěhrad

—

„MEMORIÁL JIŘÍHO PENCE“

V sobotu dne 22. 9. 2018 byl uspořádán již 4. ročník „Memoriálu
Jiřího Pence“, tak jako obvykle,
v areálu bývalých „Medeho“ tenisových kurtů. Letošní ročník pro
fandy vzduchovkového střílení
byl vyhlášen jako otevřený závod
bez kategorií, kdy soutěžní vzduchovkovou zbraní mohla být jen
pružinová vzduchovka s pevnými
mířidly. Celkem se memoriálu
zúčastnilo 18 soutěžících. Střelba
byla vedena ze vzdálenosti 10 m
s oporou na mezinárodní vzduchovkový terč, a to pěti soutěžními výstřely.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Letošní 4. ročník Memoriálu JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
J. PenceFONTY
byl POUŽÍVAT
velmi vyrovnaný.
STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
O druhém místu v soutěži
rozho-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
Účastníci 4. ročníku Memoriálu J. Pence. Foto: Archiv autora
dl až rozstřel. Vítězem letošního
4. ročníku se stal Ondra Táborský
s nástřelem 47 bodů. Jako druhý Jako nejstarší účastník závodu byl ni tohoto závodu, dále pak paní
se po rozstřelu umístil Stanislav zaregistrován pan Stanislav Smé- Horešovské za výdej občerstvení,
Smékal, třetí místo pak patřilo kal a doufám, že se neurazí, když které jako obvykle bylo pro záHonzovi Zelenkovi. Z účastníků uvedu jeho věk, je to úctyhodných vodníky zdarma. Děkuji všem,
soutěže musím vyzdvihnout vý- 85 let. Smekám před jeho pevnou kteří se i jinak na organizaci tohoto ročníku Memoriálu J. Pence
kon 11letého Michala Táborské- střeleckou rukou.
ho, který nastřílel 37 bodů. Svým Závěrem bych chtěl poděkovat podíleli, a těším se již na 5. ročník
výkonem porazil všechny zúčast- panu J. Pencovi a panu J. Zelen- v roce 2019.
něné ženy, ale i některé muže. kovi za podporu v organizováVáclav Horešovský

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Pohodlně,

rychle , nejlevněji

Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím
v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské
integrované dopravy (PID).
Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a doporučí
nejlevnější jízdenku s platností 30
minut až 3 dny pro cestu veřejnou
dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou
aplikace je schopnost pracovat
s aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID, a to včetně výluk a mimořádností. Máte jistotu,
že aplikace vyhledala nejrychlejší

možnou cestu. Zaplacení jízdenky probíhá pomocí nahrané platební karty nebo služby Masterpass, jízdenka je aktivní do dvou
minut od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci je platná ve všech
pásmech PID, tedy i v integrovaných částech Středočeského kraje,
včetně vlaků ČD.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled
parkovišť P+R a jejich aktuální
obsazenost, takže mají řidiči přehled, kde mohou odstavit svůj automobil a pokračovat pohodlně
veřejnou dopravou. Další šikov-

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2018							

nou funkcí je nákup až deseti jízdenek najednou, které si cestující
aktivuje podle potřeby. Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli.
„Intenzivně pracujeme na dalším
rozvoji, aby od začátku příštího
roku mohli cestující přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové
kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel společnosti
Operátor ICT, a.s., která má vývoj
a správu aplikace na starosti.
Aplikace je zdarma ke stažení
v App Store a Google Play.
Více na pid.litacka.cz/aplikace
Vladimír Antonín Bláha,
za Operátora ICT
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Domov s pečovatelskou službou v Buštěhradě si Vás dovoluje
pozvat na oslavu 20. výročí založení Domova, která se koná

dne 24.11.2018 od 14. hodin
v sále budovy zámku v Buštěhradě

Oslavu zahájí svým hudebním vystoupením
žáci ZUŠ v Buštěhradě.

K tanci a poslechu hraje a zpívá Spolek Taška z
Kladna.

Vstupné: zdarma
Pohoštění a nápoje jsou zajištěny.
V případě Vašeho zájmu o svoz na tuto akci oslovte naše
pečovatelky, nebo případně volejte 312 250 280, 724 881 210.

centralkladno.cz
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Vítání občánků, zleva: Mikuláš Blažek, Ester Janotová, Kamila Tyllerová, Rozárie Pavlíková,
Sofie Emili Zámečníková, Matyáš Čaněk, Jakub Vitarigov. Foto: M. Žitníková

č í S L O 1 . , b ř e z e n 2 0 1 5 Podzimní jarmark mezi rybníky – Na Babkách. Foto: J. Pergl
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