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PLES MĚSTA BUŠTĚHRADU
		

BUŠTĚHRADSKÝ MASOPUST 10. 2.

				

BESEDA S JANEM REJŽKEM

FOTBALISTÉ SK BUŠTĚHRAD VEDOU TABULKU
ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ – KOMU BY TO PROSPĚLO?
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Na fotografii zleva: Kryštof Komárek, Aleš Čermák, Veronika Grimmová,
Apolena Richter, Eduard Růžička. Foto: P. Suchopár
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S LOVO R E DA KC E
Po vánočním rozjímání a novoročních oslavách se vrátil všední den. Ve výborech buštěhradských spolků se rodí plány akcí a
jejich financování pro tento rok.
Zároveň se vyúčtovávají dotace
získané v minulém roce. Jejich
správné použití je podmínkou

pro získání dalších grantů. Snaha
o co nejvyšší podporu při realizaci záměrů vede buštěhradskou
komunitu k nebývalé kreativitě.
Nemine týden, aby se v Buštěhradu něco nedělo. V Buštěhradu je
26 spolků. Každý spolek má svůj
výbor a početné množství členů.

A ti všichni vymýšlejí zábavu i
pro ostatní a zvou je na své akce.
Je příjemné zjištění, jak velkému
množství lidí v našem městě leží
na srdci spokojenost svých sousedů.
RR

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

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 12/2017

Zastupitelstvo na svém zasedání zveřejněn na úřední desce
doucím vkladu, pachtu a provoč. 12/2017 ze dne 13. 12. 2017 při- Usnesením č. 7 – střednědobý zování vodárenské infrastruktujalo tato usnesení:
rozpočtový výhled na roky 2019– ry – vodovod Bouchalka – mezi
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; městem Buštěhrad, Vodárnami
Schvaluje:
2021
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; Kladno-Mělník, a.s., a StředoUsnesením
1 – ověřovatele
zápiUsnesením č. LISTŮ
9 – -schvaluje
FONTYč.POUŽÍVAT
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U BUŠTĚHRADSKÝCH
nadpisy fontProBinner,českými
normální text
bezpatkovýKladno,
font;
vodárnami
a.s.,
gram
poskytování
návratných
su p. Magdu KindlovouRÁMEČKY
a p. Pavla
OKOLO
FOTEKpro
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉa- SÍLA
0,8b
pověřuje
starostku podpisem
Mikšovice, zapisovatelku tohoto finančních výpomocí z rozpočtu smlouvy
města Buštěhradu na rok 2018
zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 15 – Smlouvu o buUsnesením č. 3 – zápis ze zasedá- Usnesením č. 10 – novou Obec- doucí smlouvě na uzavření věcnéní č. 10/2017 ze dne 25. 10. 2017 a ně závaznou vyhlášku č. 1/2018 ho břemene – Hřebečská 685, ČS– O stanovení systému shromaž- -kNN – mezi městem Buštěhrad
č. 11/2017 ze dne 8. 11. 2017
Usnesením č. 4 – upravený pro- ďování, sběru, přepravy, třídění, a společností ČEZ a pověřuje stagram zasedání městského zastu- využívání a odstraňování komu- rostku podpisem smlouvy
nálních odpadů vznikajících na
pitelstva č. 12/2017
území města Buštěhradu, včetně Usnesením č. 16 – zařazení manUsnesením č. 5 – rozpočtové nakládání se stavebním odpadem želů Hroudových, Školkových a
Rakúsových do registru čekatelů
opatření č. 11/2017
Usnesením č. 11 – novou Obecně na byt v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 6 – rozpočet na závaznou vyhlášku č. 2/2018 – O
Usnesením č. 17a) – obsazení volrok 2018 jako rozpočet schod- místních poplatcích
ného bytu v DPS manželi Rakúkový s celkovou výší příjmů
Usnesením
č.
12
–
novou
Orgasovými
63.208.027,- Kč a celkovou výší
nizační
směrnici
č.
3/2017
–
Pravýdajů 73.964.602,- Kč. Rozdíl ve
Usnesením 17b) – jednorázovýši 10.756.575,- Kč bude částeč- vidla pro přijímání a vyřizování vý poplatek ve výši 50.000,- Kč
ně krytý úvěrem poskytnutým na petic a stížností
za byt pro manželský pár v DPS
akci Navýšení kapacity ZŠ a re- Usnesením č. 13 – Nařízení města Buštěhrad
konstrukci zázemí MŠ a částečně č. 1/2018 – sloučení dvou předpřebytkem finančních prostředků chozích Nařízení města – Tržní Usnesením č. 18 – zhotovitez rozpočtu r. 2017. Nedílnou sou- řád města Buštěhradu a Zákaz le projektové dokumentace na
akci „Rozšíření mateřské školky
částí usnesení je návrh rozpočtu podomního prodeje
na rok 2018 v podobě, v jaké byl Usnesením č. 14 – Smlouvu o bu- v Buštěhradě“ Ing. arch. Pavla
Geiera, IČ: 43931570, se sídlem
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Praha 7, za nabídkovou cenu místostarostku Magdu Kindlovou tem Buštěhrad a manžely Michas platností od 1. 1. 2018
505.000,- Kč bez DPH
elou Bílkovou a Petrem Bílkem
Usnesením č. 19 – jako dodavate- Usnesením č. 25 – odložení pro- Usnesením č. 29 – podání žádosle svítidel do zámeckého sálu fir- jednání tohoto bodu na další za- ti o dotaci z Národního programu Pasířství Ivan Houska, Praha sedání MěZ
mu Životní prostředí, Výzva č.
6, za cenu 265.000,- Kč
Usnesením č. 26a) – žádost spol- 21/2017 – Ekomobilita, na 2 voUsnesením č. 20 – podání žádosti ku Junák-český skaut, středisko zidla
o dotaci na Ministerstvo pro míst- Stráž Lidic Buštěhrad, o přesun Usnesením č. 30 – zajištění
ní rozvoj ČR na turistické znače- finančních prostředků mezi jed- analýzy pro GDPR pro město
ní „Národní program podpora notlivými položkami poskytnuté Buštěhrad v rámci Mikroregionu
cestovního ruchu pro rok 2018 dotace od města Buštěhrad
Údolí Lidického potoka a úhra– Rozvoj základní a doprovodné Usnesením č. 26b) – žádost spol- du určeného příspěvku ve výši
infrastruktury cestovního ruchu“ ku Buštěhradské fórum o přesun 119.000,- Kč bez DPH
a schvaluje 50% spoluúčast města finančních prostředků mezi jed- Usnesením č. 31 – vyvěšení záUsnesením č. 21 – přijetí účelové- notlivými položkami poskytnuté měru na prodej pozemku parc.
ho finančního daru pro Základní dotace od města Buštěhrad
č. 896/43, o výměře 160 m2, k.ú.
školu a Mateřskou školu Oty Pav- Usnesením č. 26c) – žádost spolku Buštěhrad, ve vlastnictví města
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
la v Buštěhradě od Spolku rodi- DO
SDČR
MO
Buštěhrad,
o přeJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR z.s.,
NAHOŘE
I DOLE;Usnesením č. 32a) – odměnu pro
čů a přátel školy (SRPŠ) ve výši sun finančních
prostředků
mezi
ředitele
Buštěhradfont;
Martina
LISTŮ - nadpisy font Binner,
normálníZUŠ
text bezpatkový
40.000,- FONTY
Kč POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
jednotlivými
položkami
poskytFilu
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Usnesením č. 22 – pronájem nuté dotace od města Buštěhrad
Usnesením č. 32b) – odměnu pro
pozemku parc. č. 1655, k.ú. Usnesením č. 26d) – žádost spol- ředitelku DPS Buštěhrad Šárku
Buštěhrad, od Státního pozemko- ku Divadlo KIX, z.s., o přesun Vojnovou
vého úřadu, a to do 30. 9. 2018, finančních prostředků mezi jedza cenu 806,- Kč/rok, další roční notlivými položkami poskytnuté Usnesením č. 32c) – návrh na odložení projednání bodu č. 31c) na
nájemné se stanovuje dohodou ve dotace od města Buštěhrad
příští zasedání MěZ
výši 1.085,- Kč
Usnesením č. 27 – uzavření
Usnesením č. 23a) – schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břenové výše odměn zastupitelům mene-služebnosti na pozemku Bere na vědomí:
města Buštěhradu
parc. č. 1170, k.ú. Buštěhrad, na Bod č. 2 – informaci o kontrole
Usnesením č. 23b) – odměnu čle- akci Buštěhrad, Husova 288 – sta- usnesení ze zasedání č. 10/2017
nům výborů a komisí, kteří nejsou vební úpravy NN, mezi městem ze dne 25. 10. 2017 a č. 11/2017 ze
členy zastupitelstva, ve výši 100,- Buštěhrad a spol. ČEZ Distribu- dne 8. 11. 2017
Kč/os. za absolvované jednání vý- ce, a.s., za celkovou cenu 1.000,boru nebo komise, roční limit je Kč a pověřuje starostku podpisem Bod č. 5 – informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2017
stanoven ve výši 1.500,- Kč/os./ smlouvy
rok, s platností od 1. 1. 2018
Usnesením č. 28 – uzavření
Usnesením č. 24 – finanční příspě- Smlouvy o zřízení věcného bře- Pověřuje:
vek – tzv. ošatné – pro matrikářku men na pozemku parc. č. 1662/1,
Janu Zemanovou a zastupitelky, k.ú. Buštěhrad, plynoucí ze Bod. č. 8 – starostku města prokteré zajišťují občanské obřady – Smlouvy o smlouvě budoucí uza- vedením nutných rozpočtových
starostku Danielu Javorčekovou a vřené dne 16. 2. 2015 mezi měs- opatření ke konci roku 2017 dle
zákona

S tatistika

evidence obyvatel k

1. 1. 2018

Počet obyvatel města Buštěhrad k 1. 1. 2018			
3292 (občané ČR)
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu za r. 2017		
145
Počet osob odhlášených z trvalého pobytu za r. 2017		
96
Počet narozených občánků						44
Počet zemřelých občanů						32
Průměrný věk občanů Buštěhradu					
38 let
Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2017 sňatek
19 párů
Zpracovala: Jana Zemanová
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2018									
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A K T UA L I T Y

M ěsto

připravuje navýšení kapacity mateřské školy

Vzhledem k nedostatečné kapacitě naší mateřské školy vypracováváme projekt pro navýšení její
kapacity. Zatím je hotova studie
(autorem je Ing. arch. Pavel Geier), která navýšení kapacity řeší

Č erná

přístavbou do patra zadního hospodářského křídla MŠ, čímž získáme dvě nové třídy. Na projektu
pro sloučené územní a stavební
řízení se nyní pracuje, hotov bude
cca za tři měsíce. Doba realizace

bude záležet na tom, jaké budou
vypsány dotační tituly. Z toho
důvodu se přístavbu pravděpodobně podaří realizovat nejdříve
v roce 2019.
DJ

skládka se brzy zazelená

Dne 17. ledna proběhl kontrolní padky. Jsou to ve velké většině fi- ření kontrolního orgánu bylo
den prací na likvidaci nelegální remní produkty. Nejvíce je pneu- spolehlivé zabezpečení vyklizeskládky na úbočí Buštěhradské matik a různých automobilových né silnice a zároveň informace o
haldy. Byla vyklizena asi pětina součástí. Na druhém místě je umístění sběrných dvorů v okolplochy. Odvezený inertní odpad stavební rum a potom nábytek. ních obcích, kam se může komuvčetně příměsi zeminy vážil více DOMnoho
vyhozených věcí může nální odpad bezplatně vyvézt.
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
než 1100 tun. Přestože je vyklí-JE DŮLEŽITÝ
být přitom
umístěno
sběrných
VOLNÝ
PROSTORdo
NAHOŘE
I DOLE;
LZ
zené místo
již
nyní
ohraničeno
dvorů
bez
jakéhokoliv
poplatku.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
plotem, objevují se tamRÁMEČKY
nové odJedním
z doporučujících
opat- - SÍLA 0,8b
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ

Bývalá černá skládka. Foto: Archiv MěÚ Buštěhrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve středu 17. ledna 2018 proběhlo v obřadní síni městského úřadu tradiční Vítání občánků. Naše
nejmladší přivítala místostarostka Mgr. Magda Kindlová spolu

se mnou do života letos poprvé. odměnou jim byla láska a úcta jeDětem přejeme, aby vyrůstaly v jich děťátka.
lásce a bezpečí pro radost svých
Jana Zemanová, matrikářka
rodičů a prarodičů, nás všech.
Rodičům přejeme, aby největší

Velmi děkuji všem, kdo blahopřáli mé mamince, paní Jiřině
Semencové, u příležitosti jejího
životního jubilea. Přivítali jsme

u nás i milé návštěvy, gratulanty místní Baráčníky děkuji paní Rů– paní starostku Danielu Javor- ženě Viltové a její kolegyni.
čekovou a paní Janu Zemanovou
Jaroslava Soukupová
za Městský úřad Buštěhrad. Za

S P O L K Y, R OZ P O Č TOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA

B uštěhrádek II

včera a dnes ve fotografii

Vážení obyvatelé Buštěhradu, ale
nejen vy, obracíme se na vás s
prosbou o pomoc při přípravě výstavy pod výše uvedeným názvem.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR  2018

Jak víte, v letošním roce si připomínáme výročí 100 let ČSR, a
my bychom rádi tuto významnou
událost oslavili tím, že se na naše

město podíváme, jak vypadalo v
dobách dřívějších, a porovnali je
se současností. Rádi bychom tak
navázali na výstavu Buštěhrádek
strana 2
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v minulém roce, která měla u vás Prosím, poskytněte nám his- prostranství našeho města, které
velký ohlas.
torické fotografie domů, ulic a budou naskenovány k dalšímu
zpracování a originály ván budou
vráceny. Konečná podoba výstavy by měla být pro vás překvapením.
Předem vám děkujeme za poskytnutí fotografií, protože bez
vaší pomoci by se tato výstava
nemohla uskutečnit, stejně tak
jako první výstava Buštěhrádek v
roce 2017.
Pro veškeré informace a nabídky
fotografií se obracejte telefonicky na 736 660 753, na Stanislavu
Šumnou, nejlépe do konce dubna
2018.
Premiéra filmu a otevření výstavy Buštěhrádek I, září 2017.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Foto: M. Žitníková
Věčně mladí senioři
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Echo ZUŠ
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Rychle to uteklo a máme tu nový
rok. Před Vánoci proběhlo hodně
koncertů, jsme rádi, že se podařily
a nijak nekomplikují provoz městského úřadu. V dřívějších letech
se běžně stávalo, že poslední účinkující hráli v sále ZUŠ pro hrstku
posluchačů, nejspíš kvůli délce vystoupení. Koncerty jsme tedy zkrátili a odliv publika je minimální.
Moc mě to těší. Kapacita bývalého

30. 11. Koncert žáků

2. 12. Rozsvícení stromu v Hostouni – Lenka Musilová a její žáci
3. 12. Rozsvícení stromu ve Cvrčovicích – Lenka Musilová a její žáci
11. 12. Koncert v DPS Buštěhrad
14. 12. Vánoční koncert žáků hudebního oboru a výstava prací
žáků paní uč. Galiny Fleischmannové
9. 11. Novoroční představení tanečního oddělení paní uč. Heleny
Blagoevové

V druhém pololetí rozšíříme školu
o dva obory, bude se vyučovat hra
na pozoun a violoncello. Přijímáme dvě nové paní učitelky.
Dne 11. 1. jsme s paní starostkou
Ing. arch. Danielou Javorčekovou
podepsali spolupráci s hudební fakultou AMU v Praze. Studenti fakulty budou vystupovat na koncertech buštěhradského Kruhu přátel
hudby. Pan děkan prof. Vlastimil
Mareš navrhl zařadit jejich vystupování u nás na zámku do studijního programu AMU. Pro ZUŠ je
tento počin velmi přínosný, naši
žáci se na koncertech studentů
AMU budou aktivně podílet, budou vystupovat spolu s nimi, může
to pro ně být skvělá motivace.

Novoroční vystoupení tanečního oddělení. Tolik kameramanů najednou
v zámeckém sále asi ještě nebylo.
Foto: Archiv ZUŠ

sálu v ZUŠ je 50 míst a na zámku
jsme měli např. na vánočním koncertě 14. 12. plno a všech 96 míst
obsazených.
Naše žáky jste mohli slyšet například na těchto akcích:
24. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Buštěhradě

Koncert 30. 11. 2017.
Foto: Archiv ZUŠ

Zakoupili jsme nové hudební nástroje, které využijeme v orchestru.
Momentálně vybavujeme učebnu
výtvarného oddělení projektorem,
plátnem a závěsy.

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2018									

Podepisování smlouvy o spolupráci s
HAMU, zleva děkan prof. Vlastimil
Mareš, ředitel ZUŠ M. Fila a starostka
Buštěhradu D. Javorčeková.
Foto: Archiv ZUŠ
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Mé

setkání s hudebním kritikem aneb

K aleidoskop Jana Rejžka

Ať si každý říká, co chce, ale již hromada cestujících, jenže pan
název profese „kritik“ je pro mě Rejžek nikde. Již mě zachvátila
představa setkání srovnatelná s panika, jestli autobus stihl, jestli v
návštěvou finančáku a nádechem něm nezaspal a nepokračuje, jestbrány pekelné. Ovšem vzhledem k li nevystoupil dřív, když tu náhle
tomu, že je to kritik hudební a fil- vyšel v záři a bzučáku autobusovémový, tak díky mému hudebnímu ho červeného znamení k ukončenontalentu a schopností zpívat, asi ní výstupu drobný pán s výrazně
jako když hrbatá koza klouže po kostkovanou šálou. V tu chvíli ze
vlnitém plechu, se naše cesty s tím- mě spadl veškerý stres ze setkání,
Momentka ze setkání
to pánem naštěstí střetly opravdu šla jsem jej přivítat, a když vytáhl
s Janem Rejžkem.
jen díky Kaleidoskopu. Vzhledem krabičku cigaret, tak poslední nerFoto:
Archiv autorky
k tomu, že byl pan Rejžek pozván vy, které ochromovaly mé smysly,
na přednášku o hudbě, která za- byly pryč. Pan Rejžek působí na s přirozenou nonšalancí. Jsem
hrnovala ukázky takové hudby, první pohled dojmem svobodo- ráda, že jsem na jeho Kaleidoskojež není běžnými rádioperiodiky myslného bohéma a člověka s pu byla, účastnila se organizace,
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; a všem, kteří byli v organizačním
do éteru vypouštěna, jsem vůbec DOpřekvapivě
příjemnou,
povídavou
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; týmu, chci moc poděkovat:
netušila, co od takového pořadu náturou. Navíc poslední, co jsem
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
mám očekávat. Pan Rejžek je více u něj čekala, byl příjemný smy- Tomáši Obi Rudčenkovi za příRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
spojován s aférou soudního
sporu sl pro humor. Nikde ani známka pravu zvuku a pohoštění.
s Helenou Vondráčkovou a dal- jakékoliv arogance, nepříjemnosšími jinými aférami v rámci jeho ti či jiného stigmatu, které by mu Helence Bleskové za spoluúčast na
propagaci.
kritik známých osobností. Nicmé- dodalo cejch kritika.
ně na přednášku jsem se připravi- Bohužel, vzhledem k tomu, že Jirkovi Bleskovi za uvítání hosta a
la, takže jsem se samozřejmě spolu termín pořádání Kaleidoskopu se jeho odvoz až do Prahy.
s Googlem a Seznamem ještě více kryl s mnoha dalšími kulturními
a dopodrobna seznámila s osobou akcemi v okolí, byla návštěvnost Všem zúčastněným posluchapana Rejžka. Ne, že by jeho jmé- více než malá. O to jsme si my, čům jsem slíbila, že soupis veškeno bylo pro mě neznámé, nicmé- přítomní posluchači, více užili do- ré pouštěné hudby zde přidám. A
ně více si prohloubit povědomí o mácky působící dvouhodinovku pro vás ostatní, kteří jste se nezúněkom, s kým mě čeká osobní se- poslechu muziky, přičemž jsme si častnili, může být tento seznam
tkání a jednání, není nikdy špatný i rozšířili povědomí o hudbě, kte- hudebních ukázek třeba inspirakrok. Pan Rejžek je osoba velmi rou opravdu na Radiožurnálu (a tivní. Zde jsou:
kontroverzní, své kritiky (nejen nejen tam) neuslyšíme. Poslech Standa Procházka – Slavík a píhudby, ale především interpretů) byl panem Rejžkem veden v pří- chačky
sepisuje naprosto bez pardonů, jemné atmosféře, kde ke všemu,
které u jiných velí společenská co pouštěl, dodal buď vysvětlení, Ihned v úvodu nás pan Rejžek nakonvence raději přejít mlčením. nějakou osobní vzpomínku či za- masíroval „nádherným“ valčíkem
Umí tedy mnoho hudebníků tít jímavou informaci. Kaleidoskop z dob normalizace. Že v tuto dobu
do živého. Je to prostě člověk, byl prokládán krátkými pauzami nebyla proti propagaci imunní
který se nebojí napsat svůj názor pro ukojení potřeb kuřáků, neboť ani dechová hudba jsme si mohli
veřejně, podepsat se pod ním a pan Rejžek je vášnivým kuřákem, ověřit poslechem skladby Slavík
stát si za ním. Díky tomu je buď a ačkoliv nijak nechci být propa- a píchačky od Standy Procházky.
obdivován, nebo naopak zatraco- gátorem kouření, tak my kuřáci Mnozí mladí již netuší, co znameván. Po přečtení veškerých médii víme, jak po zavedení zákona o ná slovo „píchačky“, a ti, kdo to
otisknutých článků můžeme mít nekouření v restauračních prosto- vědí moc dobře, si těžko dovedou
pocit, že nás čeká setkání s nepří- rách dokáže společné mrznutí s představit její spojení s dechovou
jemným člověkem, se kterým asi cigaretou v ruce přede dveřmi lidi hudbou. Je pravdou, že úvod s
tímto singlem dokázal, že v době
není jednoduché vyjít.
sblížit. I díky tomu se v příjemné komunismu bylo možné vše…
Já se připravila, obrnila a nervóz- atmosféře během těchto chvil dalo Bohužel se mi nepodařilo nalézt
ně čekala na jeho příjezd auto- s panem Rejžkem mluvit, zasmát odkaz kamkoliv, kde by se tato
busem na zastávku, odkud jsem se a zeptat se na diskutované aféry skladba dala přehrát, což je škoda,
jej měla dovézt na místo konání kolem jeho osoby.
neboť byste se mohli pobavit stej(vinotéka Sýpka). Přijel přeplně- Odpovídal na vše s ochotou a ně jako my.
ný autobus číslo 300 a vyvalila se
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Mili Janatková – Má zlatá ma- Dobrohošť
sama jen díky svému odhodlání
tičko
Před čtvrtstoletím působilo epo- a cílevědomosti. Byla vybrána
BBC Radio Londýn v roce 1999
Zpěvačka, muzikantka, sklada- nymní debutové album kapely
jako brazilská zpěvačka tisíciletí.
telka a výtvarnice Milli Janatková Dobrohošť jako zjevení. Pamětníci ho sjížděli pořád dokola, Volba vznikla v rámci projektu
pochází z Mělníka.
protože propojení ryzího rocku s Miléniové koncerty anglického
Jejím žánrem je jazz a rock. Sama prvky folklóru bylo na rozdíl od rozhlasu, vytvořeného k připoo sobě říká: Styl mého zpěvu a současnosti velice vzácné. Nyní menutí příchodu roku 2000.
hry je osobitý asi proto, že jsem (i se osobitá skupina vrací s deskou Ještě jsme měli možnost si popřes školy nebo jiné lekce) hodně Okolo Třetužele.
slechnout kapelu Sparks z Kasamouk a solitér – vždycky jsem Leonard Cohen – skladba You lifornie, americké lidové písně,
si chtěla na různé věci přijít sama, Want It z posledního alba I´m britský folk, jednu ze skladeb z
i když se určitých vlivů člověk ni- Ready, My Lord
posledního alba Chucka Berryho
kdy zbavit nemůže.
Album je výčtem toho, co se v a jako třešnička na závěr zazněla
Cohenově životě nepovedlo. Ale úžasná a geniální skladba Danke,
Zrní – Jiskřící
Cohen nad tím nepláče, spíše to zpívaná spolu s hereckým sboZrní je mnohým známá česká s poklidem přiznává, aniž by se rem a s Joergem Kniebergrem v
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
hudební skupina z Kladna.
sebe příliš
Je NAHOŘE
těžké říci,
JEna
DŮLEŽITÝ
VOLNÝzlobil.
PROSTOR
I DOLE;rámci kabaretního vystoupení. A
nakolik
Cohen
tušil,
že
mu
už
ta normální
se nedátext
popsat;
byla tak
FONTY
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LISTŮ
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Want ní,- že
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
NORMÁLNÍ
SÍLAnebyl
0,8b nikdo, kdo by se při
Česká kytaristka, skladatelka a It Darker“ plní roli rozlučkové- ní v závěru hlasitě nesmál… :). A
zpěvačka, narozená v roce 1948. ho alba velice důstojně. Cohen si nebylo ani třeba umět německy.
Po gymnáziu studovala dva roky na něm řekl, co ještě potřeboval To byste prostě museli slyšet...
pedagogickou fakultu, poté vy- říct, než poklidně za asi 3 týdny
střídala řadu příležitostných za- odkráčel. Vzhledem k jeho ži- Děkujeme za návštěvu panu
městnání (referentka, správcová, dovsko-buddhistické víře je těžké Rejžkovi a doufáme, že na nás neservírka, pokladní v divadle, mo- specifikovat, kam odkráčel. Ještě zanevře kvůli malé návštěvnosti a
ještě někdy poctí Buštěhrad svou
delka), zároveň s tím se věnovala předtím ale dal vědět: Hineni, hinávštěvou spolu s doporučením
hudbě. Její oficiální hudební ka- neni*. I’m ready, my Lord.
hudby, která je ve stínu současné
riéra začala v roce 1971, kdy se *Hineni pochází z Tóry a zname- populární hudby. Médii propagoobjevila v soutěži Mladého světa. ná hebrejsky „tady jsem“.
vané a stále se opakující skladby
Později se stala členkou sdružení Elza Soarez
linoucí se z rádií jsou (často naŠafrán. Její význam spočívá přeProslulá brazilská zpěvačka a vzdory kvalitě) tlačeny na výsluní
devším ve skvělé technice kyta- skladatelka. Její těžké dětství, hudebního nebe. Jsem moc ráda,
rové hry plné experimentů, které mládí, velmi rané mateřství, že jsem si díky Kaleidoskopu roznikdo před ní nezkoušel. Hraje úmrtí dětí a život na okraji bídy šířila hudební obzory.
s jedním nebo i dvěma smyčci, ji posílil, že si tato obdivuhodná
Hedvika Servusová
pravou rukou hraje na hmatníku, dáma šla za svým snem v hudškrábe po strunách nehty apod.
bě, kterého dokázala dosáhnout

Rybova

mše pokaždé v jiném kabátě

Česká mše vánoční J. J. Ryby neboli Rybovka se stala tradiční a
srdeční záležitostí buštěhradského
sboru. Každoročně ji zvládneme
zazpívat 3–4krát. Naposledy to
bylo 16. 12. ve Hřebči, na Štědrý
večer v Buštěhradě, na Štěpána v
Hostouni a pár nadšenců vyrazilo i na hromadnou akci na Hlavní nádraží v Praze. A pokaždé má
koncert jinou atmosféru. V Houstouni nás už na schodech na kůr

vítá povinný kalíšek. V Hřebči vyhřátá místnost kulturního domu
a za závěr standing ovation. V
Buštěhradě plný kostel těch, kteří
se přišli na Štědrý večer zastavit
a připomenout si vánoční příběh.
Mění se nejen prostředí, ve kterém
zpíváme, ale také sólisté, hudebníci i sbor, k němuž se příležitostně
přidávají zpěváci z jiných sborů.
Každé vystoupení je tak vskutku
jedinečné. V Buštěhradě Rybovka

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2018									

tentokrát zazněla v rámci koncertů Kruhu přátel hudby, za podpory ZUŠ. Mezi hudebníky jste tak
mohli slyšet i pedagogy z místní
ZUŠ – Marcelu Zilvarovou (varhany) a Martinu Mihulkovou (příčná
flétna). Jen málokteré město velikosti Buštěhradu se může pyšnit
tím, že o půlnoční mši zní v kostele Rybova mše. Díky všem, kteří se
na tom podílejí!
Eva Gallatová
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J ak

nám to šlapalo v minulém roce

Ráda bych vám nabídla malé
ohlédnutí za rokem 2017, který byl
druhým rokem působení Věčně
mladých seniorů v kulturním dění
našeho stále krásnějšího města.
V první řadě se snažíme o to, abychom se hýbali, a proto se již druhý
rok snažíme obejít rovník ve „Štafetovém putování kolem rovníku“,
kde jsme letos v konečném součtu
našlapaly 7739 km, což je o 1632
km více než roce 2016. Tak už nám
zbývá „pouze“ 26 229 km do vysněných 40 075. Putování se účastTříkrálový pochod. Foto: Jitka Müllerová
ní cca 40 lidí, někteří pravidelně,
městě,PROSTORU
vidět jsteMONTOVAT
nás mohli
při přibude.
OBSAH;
jiní jen občas. Držte nám palce, DOveTOHOTO
nabízení
kytiček
v
Boji
proti
rakoJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; I pro letošní rok máme spoustu
anebo pojďte
s námi.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - Z
nadpisy
font Binner,
normální text bezpatkový font;
vině. Dětská soutěž
pohádky
do plánů
a opět nás čeká výstava, při
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
Během roku cvičíme RÁMEČKY
pravidelně
pohádky obohatila dětský koutek v které
vás včas oslovíme a požádájógu a setkáváme se každou středu knihovně. Největším úspěchem ale me o pomoc tak jako v loňském
ve Spolkové místnosti na zámku, byla výstava Buštěhrádek spolu s roce, ale tentokrát to budou „poukde společně povídáme, hrajeme filmem.
ze“ fotografie. Nechte se překvapit
hry a prostě se družíme na našich Podrobně určitě všechny akce :)
„Sedáncích“.
vyjmenovávat nebudu, jen tím- Sledujte nás a věřím, že nebudete
Pořádali jsme také spoustu dalších to hrubým shrnutím chci ukázat, litovat.
akcí, jako jsou výlety, posezení při že o nás trošku starších nemusíte
St. Šumná
muzice, tvůrčí dílny a přednášky, pochybovat a ani se bát, že i vám
lhostejní jsme nebyli ani k pořádku jednou nějaký ten křížek na záda

N ovoroční

výstup

Jako každý rok se členové spolku
Buštěhradské fórum a jejich přátelé sešli, aby 1. ledna vystoupili na
nejvyšší bod našeho města. Na rozdíl od minulého roku bylo tentokrát díky nízkým teplotám blátivo.
Přesto se výstup vydařil a odměnil
účastníky krásným pohledem na
Buštěhrad. Byl i dostatek času na
vzájemné rozhovory a samozřejmě
na předsevzetí do roku 2018.
Ing. Jiří Janouškovec

Novoroční výstup. Foto: Jaroslav Pergl

S P O RT

SK B uštěhrad –

fotbal

V posledním zápase podzimní části soutěže, a to v dohrávce
ve Lhotě, se ,,A“ týmu podařilo
opět zvítězit. Výsledek 2:0 pro
Buštěhradské zajistili svými góly
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR  2018

Musel a Štefek. Toto vítězství znamenalo, že se náš tým po polovině
soutěže usadil na vedoucí příčce
tabulky, a stal se tak mistrem podzimní části. Toto výborné umís-

tění se určitě podařilo díky dobré
práci nového trenéra Křišťana a
samozřejmě díky zodpovědnému
přístupu celého týmu. Jelikož fotbalový oddíl SK Buštěhrad oslaví
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v příštím roce sto let svého trvání, postup do okresního přeboru bychom si všichni moc přáli.
Bude to ovšem ještě moc trnitá
cesta. V jarní části budeme muset zopakovat kvalitní výkony z
podzimu, nehledě na to, že všechny ostatní týmy se na vedoucí
tým tabulky důkladně připraví a
budou se snažit vyhecovat k maximálnímu výkonu. Na toto by
však tým, který pomýšlí na účast
v okresním přeboru, měl být připraven! V polovině ledna 2018,
tedy jako obvykle dva měsíce před
Společné foto SK Buštěhrad. Foto: Archiv autora
startem soutěže, začínáme se zimní přípravou. Vytrvalostně silový
trénink bude probíhat 3x týdně.
A to výběhem do okolí, na tré- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
ninkovém hřišti SK Buštěhrad a JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
také večerními
tréninkySTEJNÉ
na umělé
RÁMEČKY
trávě ve Slaném. Stěžejní částí pří-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
pravy bude únorové horské soustředění v Rokytnici nad Jizerou.
Zde máme pro náš třífázový trénink k dispozici okolní nekonečné kopce :-/ a také městskou halu.
Do zimní přípravy budou také zahrnuta tři přípravná utkání. PevTabulka umístění týmu.
ně věříme, že kvalitní příprava a
Foto: Archiv autora
týmová soudržnost pomůže k do- kujeme všem našim fanouškům v novém roce, hodně úspěchů,
sažení našich vytyčených cílů. Jak za přízeň a vážíme si jejich pod- mnoho povedených akcí a hlavjsem již zmínil, v roce 2019 oslaví pory při zápasech na domácím ně štěstí, zdraví, lásku a přátelství.
buštěhradský fotbal 100 let svého stadiónu, ale i na hřištích soupeře. Budeme se těšit na setkání s vámi,
trvání. Dobrý výsledek v soutě- Tímto bych chtěl také za celý SK třeba na fotbalových utkáních SK
ži by určitě okořenil oslavy, které Buštěhrad všem fanouškům, všem Buštěhrad. Sportu zdar a fotbalu
se k tomuto úctyhodnému výročí občanům Buštěhradu a také vede- zvlášť!
našeho fotbalu chystají. Velmi dě- ní města popřát všechno nejlepší
Za SKB A. Šturm

ČTENÁŘÍ NÁM PÍŠÍ
Poděkování T echnickým službám
Velmi děkujeme vedoucímu městských Technických služeb panu
Veselému a všem jeho kolegům
za vyřezání hustého náletu dřevin
u bytovky v zadním konci, které
provedli na začátku ledna.

Na

Kromě toho, že je to teď na konci
naší Vávrovy ulice upravenější, se
mnohem zlepšil přístup všech lidí
nejen z naší ulice, ale i z Ořešína
k nádobám na tříděný odpad a do
obchodu v Pražské ulici.

V budoucnu bychom přivítali,
kdyby v těchto místech bylo možné vytvořit i nějaké schůdky s protiskluzovou úpravou – to by zamezilo uklouznutí za mokra a deště.
Jiřina Piskáčková – za obyvatele
Vávrovy ulice

ty! Braňme internet! Braňme českou armádu! Braňme demokracii!
Braňme se duhové totalitě! Braňme svůj jazyk! Braňme se manipulacím! Braňme se slimákům!

Braňme republiku!“ To jsou hesla,
co? Výzva k obraně je legitimní,
když je cosi ohroženo. Ale posuďte
sami na příkladu výše zmíněných
hesel, vybraných ze sdělovacích

stráž !

„Braňme se nebezpečí západního imperialismu! Horka udeří –
braňme se! Braň vlast, posílíš mír!
Braňme se imigrantům a zrádcům! Braňme křesťanské hodno-
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prostředků v různých dobách, Nic překvapivého – bombastický- zíme někam úplně jinam? A v tom
máme-li takové výzvy zapotřebí. mi články znechucení slimáci se nám dopomáhej Bůh, jak se říká.
Horku se ubráníme snadno, třeba odpotácejí spáchat sebevraždu do Důležité je, abychom nepodléhali
ve vinném sklepě, i když před mo- výběhu kačerů-běžců. Věříte tomu všelijakým poplašným zprávám,
censkou politikou se tam nejspíš snad? ... No, tak vidíte.
nechytali se patetických hesel a
neschováme, ať fouká odkudkoliv. I Buštěhrad zasáhla tsunami pre- normálně soudně se rozhlédli koPosilovat mír povinnou vojen- zidentských kampaní a výsledek lem sebe. Je tu totiž nebezpečí, že
skou službou nebo navyšováním prvního kola pochopitelně zostřil reálné věci zůstanou zakryty dorozpočtu na zbraně je podle mne debaty tam či onde. Dohadování o sud neodstraněnými billboardy,
nesmysl. A bránit armádu? To už tom, jestli budou Dražší Zemáky, vyvolávajícími paniku a atmosféje vyložená pitomost. Svobodu nebo naopak, tak nějak zaclání náš ru strachu. To je totiž vždycky to
názorů i vyznání nebo lidská prá- domácí píseček. A přitom se na nejlepší manipulační klima! Zmava, to si snad už dneska bráníme něm stále hraje! Objevují se všeli- tený člověk tonoucí v pokřivených
instinktivně, protože bychom už jaká hesla, píší se podivné pamfle- informacích pak sahá po prvních
jinak nechtěli žít, ne? Duhová to- ty, domlouvají hodně tiché dohody nabízených stéblech, která jsou tu
talita, no to je přeci termín k zulí- a hledají se cesty k sympatizantům jakoby náhodou již přichystána.
bání! Jazyk si samozřejmě chraňte jedné i druhé i třetí strany. Letošní A kdo se bude smát naposledy, co
– nechte to kafe trochu vystyd- komunálky budou nejspíš událos- myslíte? ... No, tak vidíte.
PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nout! Manipulacím se však nevy- DOtí,TOHOTO
při které
naPROSTOR
prezidentské
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
NAHOŘEvolby
I DOLE; A závěrem jen taková zkušenost:
hneme, bohužel, protože na tom ani nevzpomeneme.
I
tady
bude
dětstvítextmi
kdosi přísně
radil,
STEJNÉ
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,V
normální
bezpatkový
font;
dnešní FONTY
svět POUŽÍVAT
prostě stojí
a JAKO
padá.
důležité
se zúčastnit,
ale ještě
dů- abych
to s tím nedělal, nebo že
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
Třeba ti slimáci… všude
vlezou,
ležitější bude, čemu dáme na další budu mít chlupaté dlaně. No, a
saláty a kedlubny ožerou a ještě u roky zelenou. Bude naší prioritou přitom mám pořád dlaně docela
toho slintají blahem… na ty prý návrat do starých zla… rudých normální a bezbrvé. Takže přátelé,
platí vykopat hadí kořen o půlno- časů? Nebo jen zgenerálkujeme hlavně si braňme svůj zdravý roci na Šibeničním vrchu, zabalit jej motor, který šlape jak hodinky po zum!
do bulvárního plátku a tiše položit tátovi? Anebo naskočíme na nějaJiří Blesk
doprostřed záhonu. A co se stane? ký módní pirátský škuner a vyra-

K omu

by to prospělo

V minulém čísle Buštěhradského
zpravodaje (BZ) jsem se zamyslel
nad znakem spolku Buštěhradské
fórum. Zamyslel a zavzpomínal
na dobu, jejímž symbolem byla
hlásná trouba ve znaku spolku.
Vydávané Buštěhradské listy (BL)
informovaly o tom, co se do oficiálního vydání BZ nevešlo, respektive nebylo z politických důvodů
vhodné, aby se otisklo. Zejména
kritika oficiálního vedení města.

S bírka

pro psí útulek

Na poslední schůzce redakční
rady BZ nebyla zařazena do tisku
zpráva z prosincového zasedání
zastupitelstva o vyloučení člena
redakční rady. Jaký byl důvod,
proč nebyla zveřejněna? Odpovědí byla opět otázka: „Komu by to
prospělo?“
18. prosince po schůzce redakční
rady pro mě přestal platit symbol
hlásné trouby pro informace v BZ.
Zpravodaj se dostal do situace za

B ouchalka –

minulého zastupitelstva. Stal se
cenzurovaným Zpravodajem, kde
kritika vedení města nebo nepříjemné informace nemají místo.
O co jsem spolu s jinými usiloval dlouhá léta, to dnes někteří
chtějí zapomenout a chovají se
zcela opačně. Komu tato situace
tedy prospěla? Svobodě slova na
Buštěhradě rozhodně ne, a s tím
já nemohu souhlasit.
Ing. Jiří Janouškovec

poděkování sponzorům

Koncem listopadu vyhlásil obchod U HAFIKA vánoční sbírku
pro psí útulek Bouchalka.
Každý domácí mazlíček je spokojený u svého milujícího „páníčka“,
kde mu nic nechybí. Bohužel ne
všichni pejsci mají takové štěstí.
Najednou se ocitnou z nejrůznějších důvodů sami, v lepším případě ve psím útulku. Díky ochotným lidem přilepšit pejskům bez
domova se nasbíraly pamlsky, vočíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR  2018

Psí útulek Bouchalka.
Foto: M. Mudra

Dárky pro psí kamarády.
Foto: M. Mudra
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konzervy, paštiky, pamlsky, oboj- lům domácích mazlíčků, a nejen
ky, vodítka a hračky), které obdr- jim, vše nejlepší do nového roku,
Pejsci velice děkují všem „Ježíš- želi na Štědrý den.
hlavně to zdravíčko!
kům“ za vánoční dárky (15kg
pytel super prémiových granulí, Obchod U HAFIKA přeje držiteHalina a Milan Mudrovi
dítka, hračky a částka 3.226,- Kč.

V ýsledky „V ánočního

turnaje v

LOŘE 2017“

Vánoční turnaj v karetní hře LORA Soukup, nahrál skvělých 41 bodů.
se konal tradičně 26. 12. 2017 v re- Druhý diplom patřil největšímu
stauraci U Bečvářů.
„mazalovi“ Jakubu Trojánkovi za
Skvělé zázemí a příjemná obsluha hanebných 101 bodů.
umocňovaly báječnou náladu na- Vyhlašování umístění jednottěšených účastníků.
livých hráčů je díky Milanu
Sváteční hodování přerušilo 24 Mudrovi velice oblíbené. Bouřlisoutěžících, kteří se těšili na pomě- vý potlesk a hlasitý hukot a smích
ření hráčského umu. Bojovalo tedy provázejí každé, i to poslední
šest týmů složených ze čtyř náhod- umístění.
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
ně vybraných osob dle losování. Po DO
Popřáli
jsme
si vše nejlepší
doOBSAH;
noJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
třech kolech bylo rozhodnuto:
vého roku a pomalu se rozcházeli
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
normální text bezpatkový font;
s radostným pocitem k domovu Binner,
s
1. místo Martin Soukup RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
tím, že se těšíme na příští rok na
2. místo Halina Mudrová
shledanou!
3. místo Milan Mudra
Halina Mudrová, Milan Mudra,
Iva Forejtová
Vítěz v Loře 2017 Martin Soukup.
Diplom za nejméně nahraných
Foto: I. Forejtová
bodů ze všech tří kol získal Martin

Z ima

k nezaplacení

Vážení přátelé skupiny Knezaplacení a kol., dovolujeme si Vám zaslat
něco málo zimních a předjarních
pozvánek. Tentokrát vynecháváme
pozvánky na koncerty od našich
domovů vzdálené, budeme Vás zvát
jen na koncerty v našem regionu.
1) Knezaplacení — nahrává, zkouší,
koncertuje, nové nástroje zařazuje
— nadále též společně s Jitkou Vrbovou (i když za rok 2017 byly pouze 2 společné koncerty — musíme
se polepšit) a s Petrem Vondráčkem
(těch bylo celkem 13). Zato jsme
však vynechali tradiční podzimní
Zastávku v čase, a proto honem zařazujeme v předjaří — tedy:

M obilní

aplikace

„DPP

Zastávka v čase proběhne 15.3.2018
v restauraci U Bečvářů Buštěhrad
od 19:00 hod. Naším hostem bude
v prvé řadě slavný trampský bard
Miki Ryvola (8 let jsem ho přemlouval) :-)) a též skvělí folkoví
Stráníci z Krušných hor. Budeme
hrát, zpívat a i nějaké ty blbůstky
proběhnou, Knezaplacení to už ani
jinak neumí.
2) Václav Fikrle a Honza Paulík,
poezie s kytarou — tito dva mladí
hoši se také činí a hned Vás zvou na
dva pořady do Ateliéru:
KŘEST CD — ano, podařilo se
nám natočit naše druhé CD. Zveme
Vás na celovečerní hudebně poe-

info “ se mění v

Po dvou měsících veřejného testování přechází po úpravách a dolaďování nová mobilní aplikace „PID
info“ do ostrého provozu a zároveň
postupně nahrazuje stávající aplikaci Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Oproti ní přináší uživatelům mnoho novinek, z nichž těmi

„PID

tickou show, plnou básní, kytarových sjezdů a nadjezdů (podjezdy
nehrajeme), písní, hereckých etud
a jedinečných hostů. Křest CD se
uskuteční v kavárně Ateliér v Kladně, 1.2.2018 od 19: 00 hod.
A dále Vás zveme
Martina Trchová hostem Václava
Fikrleho a Honzy Paulíka — osobitá písničkářka, držitelka cen Andělé, šansoniérka — kavárna Ateliér,
na MDŽ, tedy 8.3.2018.
Těšíme se na Vás, přátelé.
Vše dobré do roku 2018 Vám přejí
Knezaplacení a přátelé.

info “ a přináší nová vylepšení

nejdůležitějšími jsou upozornění
na aktuální výluky a mimořádnosti a také rozšíření o kompletní
informace o celé síti Pražské integrované dopravy včetně železnice
a regionálních autobusů ve Středočeském kraji.
„Pražané nyní dostávají vyladěnou

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2018									

mobilní aplikaci, rozšířenou i o
vlaky a příměstské autobusy, s tolik
potřebnými aktuálními informacemi o případných mimořádnostech
či výlukách. Jsem rád, že se nám
podařilo sladit všechny informace
do jedné aplikace, se kterou se už
naši cestující ve stále rozsáhlejším
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dopravním systému neztratí,“ uvá- také uživatelsky přívětivý e-shop, DPP info:
dí náměstek primátorky hl. m. Pra- který podpoří nákup kupónů on- •
Upozornění na výluky a mihy a radní pro oblast dopravy Petr line. Úzce spolupracujeme s RO- mořádnosti ve vyhledaném spojení
Dolínek.
PID, proto do projektu virtuální
•
Zobrazení trasy na mapě
„Největším přínosem nové aplika- Lítačky zahrneme také aplikaci
PID
info.
Tímto
krokem
Praha
•
Mapa zastávek a prodejních
ce je propojení informací o jízdzíská
moderní
systém
dopravního
míst
jízdenek
ních řádech s aktuálními výlukami
či mimořádnostmi. Uživatel apli- odbavování, budeme mít funkční •
Propojení s příměstskou
kace získá všechny aktuální infor- prostředí, které se bude maximálně dopravou a železnicí (linky S)
soustředit
na
pohodlí
cestujících,“
mace na jednom místě. U vlaků a
Informace o aktuálním
části autobusů ukazuje aplikace na- doplňuje generální ředitel společ- •
nosti
Operátor
ICT
Michal
Fišer.
zpoždění
(kde to dopravce umožvíc i aktuální polohu vůči jízdnímu
řádu,“ dodává ředitel ROPID Petr „Městská hromadná doprava v ňuje)
Tomčík.
Praze slouží nejen místním, mnozí Aplikace „PID info“ je dostupná
„Od poloviny tohoto roku spustí- naši cestující dojíždějí ze Středočes- na obou nejpoužívanějších platforme zcela nový a moderní systém v kého kraje. Jsme proto velice rádi, mách (Android + iOS). Uživatelům
oblasti placení v dopravě. Platby v že také oni díky vylepšené mobilní stávající aplikace „DPP info“ se tato
budou moci dostávat akpražské MHD a ve Středočeském DOaplikaci
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; automaticky aktualizuje na novou
tuální
informace
o svých spojích. pod názvem „PID info“. Uživatelé
kraji budou moci cestující provádětJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE I DOLE;
Doprava po Praze a jejím
blízkém
verze
„PID info“
přes mobilní
aplikaci. STEJNÉ
Navíc JAKO
si lidé
FONTY POUŽÍVAT
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,testovací
normální text
bezpatkový
font; budou
okolí
se
tak
stává
opět
efektivnější
vyzváni, aby si stáhli
budou moci nahrát jízdné
nejen OKOLO
na
RÁMEČKY
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉautomaticky
- SÍLA 0,8b
zelenou kartu Lítačka, ale také na a pohodlnější,“ říká Ladislav Urbá- již finální verzi „PID info“.
běžnou platební kartu používanou nek, dopravní ředitel Dopravního Další novinkou je přehledná mapa
v České republice či například na podniku hl. m. Prahy.
zastávek až do podrobnosti jednotIN kartu Českých drah. Vytvoříme Novinky oproti stávající aplikaci livých nástupišť, v mapě lze najít
Spolek Buštěhrad Sobě pořádá

MASOPUST
10. 2. 2018 od 15.00 hodin
Sraz na hřišti „U Seifertů“ v Prokopově ulici
hrají „Strýci z Buštěhrada“
Prův
od b
na n ude zak
prav ádvoří zá ončen
ou a
nefal mku
šova
nou

dom
zabíj ácí
ačko

u

Dále jste zváni od 20.00 hodin do vinotéky Sýpka na

Lidovou taneční zábavu
s cimbálovou muzikou
lechu

i a pos
K tanc

hraje

vstupné 99,-Kč

šťan
hradi
ě
t
š
u
B
vlici
Oty Pa
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také všechna prodejní místa s aktuální otevírací dobou i záchytná
parkoviště s jejich aktuální obsazeností. Nechybějí ani oblíbené informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení.

V ánoční

nadílka v

Více informací o nové mobilní
aplikaci včetně odkazů na její stažení zdarma:
https://pid.cz/mobilni-aplikace

Ing. Filip Drápal
odbor marketingu, vedoucí
odboru, tiskový mluvčí
ROPID – Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy

DPS

V minulém Zpravodaji jste si mohli všimnout krátkého článku z Kladenských novin o vánoční nadílce
v místní DPS a její organizátorce
paní Ivaně Schober.

17 obyvatel si připravila paní Hana
Tandeland (o ní jsme ve Zpravodaji
nedávno také uveřejnili příspěvek
a těšíme se na osobní setkání na
zámku při autorském čtení).

Poprvé jsem se s její aktivitou se- Když přišla ta chvíle k předání
tkala jako „divák Facebooku“…, dárků a také ke společnému posea tam jsem si přečetla její násle- zení, bylo při tom hodně společdující výzvu: „Přátelé, kamarádi né radosti, ale i dojetí. A to i díky
osobní
účasti
Jany Grymové
její
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVATsOBSAH;
a Buštěhraďáci, jako pokračova- DO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
maminkou,
dále
Jany
Kubešové,
tel myšlenky mé neteře Terezky
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální text bezpatkový font;
Hany
Tandeland,
Lucie
Tesařové
a
Bartůškové bych ráda uspořádala
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
jejich
dětí.
Některé
okamžiky
krássbírku dárků pro seniory místního
DPS… budu postupně vyvěšovat ně zachytila ve svých fotografiích
fotografie a přání dárku pro kon- Monika Žitníková. Bylo velmi těžkrétního seniora. Vy si jej můžete ké z mnoha jejích fotografií vybrat
vybrat a koupit mu dárek. Dárky se omezené množství, které si můžete
budou shromažďovat u mě doma a prohlédnout na předposlední stranejspíš 22. 12. je půjdu osobně pře- ně Zpravodaje. Pěkné fotografie
jsou k vidění i v kalendáři, který od
dat jednotlivým seniorům.“
paní ředitelky Šárky Vojnové doDíky této výzvě, dárcům a všem, stali všichni dárci. Většinu pořídila
Vánoční stromeček.
kdo při tom pomáhali, se sešlo 32 sama paní Schober už pro předstaFoto: Ivana Schober
dárků pro 16 obyvatel „domečku“ vení babiček a dědečků na FacePůvodně jsem chtěla ve svém přív Revoluční ulici. A nejen to. Aby booku pro potencionální dárce.
spěvku více psát o paní Schober
dárky byly opravdu takové, jaké si
Děkuji
tedy
nejen
dárcům,
ale
i
osobně. Ale to zas někdy příště.
všichni přáli, tak paní Ivana navštívila každého osobně v soukro- všem výše jmenovaným. Navíc Když jsem se s ní poprvé sešla,
mí jejich bytů a promluvila s nimi oceňuji spoluúčast a náročnou naše povídání bylo nejen o vánočo jejich přáních. Zprvu se všichni práci fyzickou i organizační všech ní nadílce v DPS, ale i o jejím soutrochu zdráhali a byli většinou pře- děvčat-pečovatelek DPS a paní ře- kromém životě. Pak jsem si zadáhnaně skromní. Jejich přání pak ditelky. I pro ně to byl čas a energie vala její telefonní číslo do mobilu,
paní Schober uveřejnila na Face- navíc, které tak věnovaly úžasné nemohla jsem si vzpomenout na
booku a téměř okamžitě si babič- společné akci.
její příjmení a napsala tedy: Ivanky a dědečky vzali za své dárci, a Nezávisle na tomto projektu třeťáci ka – Anděl DPS. A tím andělem
nebylo vůbec jednoduché se mezi z místní základní školy jako pozor- ona opravdu je. Nejen milou vině zařadit, jak velký byl zájem o ní kamarádi přinesli jiný den dob- záží, ale hlavně srdcem a činy pro
to udělat radost. A kdo měl chuť roty pro všechny v domově – vá- ostatní. Jsme moc rádi, že mezi
a čas sejít se se „svým“ seniorem, noční cukroví vlastní výroby. I jim sebou máme takového obětavého
mohl se osobně zúčastnit nejen vy- patří dík.
Člověka s velkým Č. Věřím, že s
vrcholení – předání dárků dne 22.
anděly na zemi je svět hezčí i pro
12. 2017 – ale i třeba už dříve při Ještě bych znovu ráda naposledy ty, kterým je třeba právě smutno.
zdobení vánočního stromečku v použila slova paní Ivany: „Staňte se Děkujeme. Vánoční nadílka v DPS
jídelně, nebo pomoci při společné dárcem, uděláte radost nejen obda- je minulostí… těšíme se na sbírku
výrobě adventních věnců v rámci rovanému, ale jistě to bude těšit i příští i na další setkání s anděly.
vás… nebo můžete v kterýkoli den
tvořivých dílen v DPS.
přijít na návštěvu a potěšit tak (neZV
Další neobvyklé osobní dárky v jen) starého člověka v jeho osaměpodobě básniček pro každého ze ní…“
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 2. ÚNOR 2018									
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Vánoční nadílka v DPS. Foto: M. Žitníková
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Přístavba MŠ, vizualizace, pohled od Javorové ulice. Foto: Ing. Arch. Pavel Geier
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