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  BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ ZA VELKOU LOUŽÍ

VRAKY V BUŠTĚHRADĚ NECHCEME!

  ZE ŽIVOTA BUŠTĚHRADSKÝCH SPOLKŮ

   MILAN ŠUMNÝ ML. V BĚHU…
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POZVÁNKA NA AKCI

VÁM ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ

"HUDEBNÍ CESTA ČASEM"
PÍSNIČKY OD WALDEMARA MATUŠKY, JIŘÍHO SUCHÉHO A DALŠÍCH INTERPRETŮ 

ŽIVÁ HUBA
frontman skupiny

M A R T I N   K R U L I C H

 od 14.00 - 15.00 hodin

14.12.2017

Revoluční 323/6, Buštěhrad 
DPS BUŠTĚHRAD

Zleva: Amálie Šípkovská, Matěj Svoboda, Vojtěch Kozák, Štěpán Raška, Štěpán Ottl, Jan Paulík, Václav Duchek.
Foto: P. Suchopár
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S LOVO  R E DA KC E
Milí čtenáři,

právě jste k  vám domů dostali 
poslední číslo Buštěhradského 
zpravodaje roku 2017. Přejeme 
vám krásné a  klidné prožití ad-
ventu a  svátků vánočních, a  do 
nového roku 2018 hodně zdraví 
a spokojenosti.

Všem, kteří nám pravidelně 
i  občasně zasílají své příspěv-
ky do  zpravodaje, velmi děku-
jeme a  budeme rádi, když tomu 
tak bude i  nadále. Rádi získáme 
i  nové dopisovatele, případně 
i  zavedeme pravidelné rubriky, 
po kterých volají někteří čtenáři. 

Naše možnosti jsou sice omeze-
ny stanoveným počtem stránek, 
ale doufáme, že i tak se nám spo-
lečně podaří, abyste náš/váš ča-
sopis nacházeli ve vaší domovní 
schránce rádi i v příštím roce.

RR

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 10/2017
Zastupitelstvo na svém zasedá-
ní č. 10/2017 ze dne 25.10.2017 
přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zá-
pisu p. Milana Mudru a Antoní-
na Jeřábka, zapisovatelku tohoto 
zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zase-
dání č. 9/2017 ze dne 20.9.2017
Usnesením č. 4 – upravený pro-
gram zasedání městského zastu-
pitelstva č. 10/2017
Usnesením č. 5 - přijetí peněži-
tých darů na  projekt Buštěhrá-
dek a  520.výročí povýšení 
Buštěhradu na  město od  dárců 
Letiště Praha a.s. ve výši 40.000,- 
Kč a  Řízení letového provozu 
ČR s.p. ve výši 50.000,- Kč, a po-
věřuje starostku podpisem Da-
rovacích smluv.
Usnesením č. 6 – rozpočtové 
opatření č. 8/2017
Usnesením č. 7 – zhotovite-
le na  akci „Vyhodnocení vli-
vů územního plánu města 

Buštěhrad na  udržitelný rozvoj 
území dle přílohy č. 5 vyhláš-
ky č. 500/2006 Sb.“, xxxxxxxxx 
(autorizace č.j. 12060/1834/
OPVŽP/01) za celkovou cenu 
127.050,- Kč vč. DPH, a pověřu-
je starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 8 - zhotovitele 
na  akci „Veřejné osvětlení, roz-
hlas, rozvaděče – Buštěhrad, 
Revoluční“ – firmu UniServis 
Hašek s.r.o., se sídlem v Kamen-
ných Žehrovicích, IČ 25719980, 
za celkovou cenu 843.088,97 Kč 
vč. DPH, a  pověřuje starostku 
podpisem smlouvy
Usnesením č. 9 – zhotovitele 
na  akci „Úpravy a  rozmístění 
dešťových  vpustí –Náměstí, Li-
dická, Pražská“ – firmu Milan 
Štědrý TZB + Stavební práce, 
Průhonice, IČ 66047196. Etapa 
při akci Dynex za celkovou cenu 
453.870,- Kč vč. DPH, druhá 
etapa za celkovou cenu 654.858,- 
Kč vč. DPH, a pověřuje starost-
ku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 10 – zhotovite-
le na  akci „Zastřešení  vstupu 

do nové budovy ZŠ, topný kanál 
v  ZŠ – firma Salamánek Stav-
by s.r.o., Libušín, IČ 03939154. 
Cena zastřešení vstupu do nové 
budovy ZŠ činí 496.342,- Kč vč 
DPH, cena vybudování topné-
ho kanálu činí 439.805,25 Kč 
vč. DPH. Zároveň zastupitelstvo 
pověřuje starostku podpisem 
smluv.
Usnesením č. 11 – odložení pro-
jednání bodu č. 11 na příští za-
sedání MěZ.
Usnesením č. 12
1. pořízení změny č. 7 územního 
plánu města Buštěhrad v  soula-
du s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o  územním plánování a  staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) s  použi-
tím § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 
stavebního zákona, na výhradní 
návrh společnosti Lidl Česká re-
publika v.o.s., IČ 26178541, po-
daném dne 25.10.2017pod  č.j. 
2130/2017 podle § 46 odst. 1 
stavebního zákona na  Měst-
ský úřad Buštěhrad, kterému 
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bylo tímto způsobem vyhověno 
v souladu s § 46 odst. 3 staveb-
ního zákona. Důvodem je dílčí 
změna ÚPM Buštěhrad zejména 
v  rámci pozemků parc.č. 215/1, 
215/2, 215/5, 215/6, 215/8, 
215/9, 215/10, 1889/1, 1889/2, 
1889/3, 1897/1, 1898/1899/1, 
1899/2 a 1899/3, k.ú. Buštěhrad, 
v  rozsahu uplatněného návr-
hu pro  stavbu prodejny  Lidl 
Buštěhrad a nového dopravního 
napojení průmyslové zóny Dříň 
na silnici I/61.
2. uzavření trojstranné smlouvy 
o  dílo č. 37014 podle § 6 odst. 
6 písm. b) stavebního zákona 
na  pořízení a  zhotovení změny 
č. 7 ÚPM Buštěhrad mezi ob-
jednatelem, městem Buštěhrad, 
společností PRISVICH, s.r.o., 
IČO 27101053, oprávněnou 
k výkonu územně plánovací čin-
nosti podle § 24 odst. 1 stavební-
ho zákona, jako výkonným poři-
zovatelem a zhotovitelem změny 
č. 7, a  navrhovatelem, právnic-
kou osobou Lidl Česká repub-
lika v.o.s, která uhradí veškeré 
náklady        spojené s pořízením 
a  zhotovením změny č. 7 ÚPM 
Buštěhrad přímo společnosti 
PRISVICH,  s.r.o.
3. podnět města Buštěhrad 
k  zařazení do  změny č. 7 ÚPM 
Buštěhrad na změnu funkčního 
využití pozemku parc. č. 1651, 
1652,1653,1654 a  1655, k.ú. 
Buštěhrad, z průmyslové výroby 
a  skladů (stav) na  využití zajiš-
ťující funkce veřejné infrastruk-
tury, a  to dopravní a  technické 
infrastruktury, občanského vy-
bavení a veřejného prostranství, 
včetně veřejné zeleně, a  podle 
povahy je vymezit jako veřejně 
prospěšné stavby.
Zastupitelstvo města Buštěhra-
du pověřuje starostku města 
Buštěhrad k tomu, aby spolupra-
covala s pořizovatelem změny č. 
7 ÚPM Buštěhrad jako „určený 
zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. 
stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Buštěhra-

du bere na  vědomí informaci 
starostky města, že pořizovate-
le změny č. 7 ÚPM Buštěhrad 
bude v souladu  s § 6 odst. 2 sta-
vebního zákona Městský úřad 
Buštěhrad, který zajistil splně-
ní kvalifikačních požadavků 
pro  výkon územně plánovací 
činnosti podle § 24 stavebního 
zákona prostřednictvím pra-
covníků společnosti PRISVICH, 
s.r.o., splňujících kvalifikační 
požadavky na územně plánovací 
činnost.
Usnesením č. 13 – odkoupení 
pozemku parc. č. 1644/1, k.ú. 
Buštěhrad, z  vlastnictví České 
republiky do  vlastnictví měs-
ta Buštěhrad za kupní cenu ve 
výši 26.000,- Kč a za podmínek 
stanovených v  kupní smlouvě 
č. UZSVM/SKL/5617/2017-
-SKLM, a  pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 14 – odprodej 
části pozemku parc.č. 346/3, k.ú. 
Buštěhrad, ve vlastnictví města, 
o  výměře cca 22 m², xxxxxxx, 
za cenu 750,- Kč/m², za pod-
mínek stanovených ve Smlouvě 
o  smlouvě budoucí. Zastupite-
lé pověřují starostku podpisem 
této smlouvy.
Usnesením č. 15 – navrhuje 
podání žádosti o  prodloužení 
čerpání úvěru poskytaného Čes-
koslovenskou obchodní bankou 
na  akci Rekonstrukce ZŠ a  MŠ 
Buštěhrad.
Usnesením č. 16 – Pravidla 
pro  poskytování dotací z  roz-
počtu města Buštěhradu na  tok 
2018
Usnesením č. 17 – uzavření 
„Smlouvy o  možnosti poskyto-
vání ambulantní a  terénní služ-
by občanům města“ mezi měs-
tem Buštěhrad a  obcí Zákolany 
a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č. 18 – nepeněžitý 
vklad města Buštěhrad, jehož 
předmětem je vybraná kanali-

zační infrastruktura ve městě 
Buštěhrad, čistírna odpadních 
vod Buštěhrad, včetně techno-
logie, venkovních úprav a  spo-
lečenství, parcely parc. č. 2093 
– zastavěná plocha a  nádvoří, 
jejíž součástí je budova bez čp/
če – stavba technického vyba-
vení, parcely č. parc. 2094 – 
ostatní plocha a parcely č. parc. 
2096 – zastavěná plocha a  ná-
dvoří, jejíž součástí je budova 
bez č.p. – stavba technického 
vybavení, vše katastrální území 
a  obec Buštěhrad tak, jak jsou 
popsány a  oceněny ve znalec-
kém posudku vypracovaném 
společností Česká znalecká a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo po-
sudku 2130-12-2017, částkou 
99.167.900,- Kč.
Zastupitelstvo města Buštěhradu 
souhlasí s jeho vnesením do zá-
kladního kapitálu společnosti 
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 
463 56 991, se sídlem u vodoje-
mu 3085,  272 01 Kladno s tím, 
že tímto nepeněžitým vkladem 
bude upsáno 80.737 kusů kme-
nových akcií akciové společnos-
ti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., 
znějících na jméno, o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč, v  listinné 
podobě, s  omezenou převodi-
telností dle stanov a  s emisním 
kursem 1.228,20 Kč.
Zastupitelstvo města Buštěhra-
du pověřuje starostu města 
k veškerým úkonům s  tím sou-
visejících, zejména k  uzavření 
smlouvy o upsání akcií, smlouvy 
o  vkladu, prohlášení o  vnesení 
nepeněžitého vkladu a protoko-
lu o předání a převzatí nepeně-
žitého vkladu a  dále k  převzetí 
nově vydaných akcií společnosti.
Usnesením č. 19 – prodej vodo-
hospodářského majetku města 
Buštěhrad, jehož předmětem je 
vybraný vodohospodářský ma-
jetek tak, jak je popsán ve zna-
leckém posudku vypracovaném 
společností Česká znalecká, a.s., 
č. posudku 5131-12-2017, za 
kupní cenu ve výši 8 970.793,- Kč. 
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Zastupitelstvo města Buštěhradu 
pověřuje starostku města k veš-
kerým úkonům s  tím souvisejí-
cích, zejména k  uzavření kupní 
smlouvy.
Usnesením č. 20 – zakoupení no-
vého vozu Ford Transit Custom 
Kombi VAN/KOMBI pro  DPS 
Buštěhrad za cenu 645.663,- Kč 
vč. DPH. Cena bude uhrazena 
z rozpočtu DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 21 – a) bezúplatný 
převod nemovitých věcí v  obci 
a k.ú. Buštěhrad: 
- pozemku st. p.č. 2/1 o  výmě-
ře 3947 m² – zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stav-
ba: část obce Buštěhrad, č.p. 900, 
rod. dům vč. této stavby
- pozemku parc.č. 3 – ostatní 
plocha o výměře 2374 m²
- pozemku parc.č. 4 – ostatní 
plocha o výměře 1167 m²
- pozemku parc.č. 5/2 o výměře 
73 m² – zastavěná plocha a  ná-
dvoží, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, obč. vybavenost, vč. 
této stavby
- pozemku parc.č. 8 – ostatní 
plocha o výměře 811 m²
- pozemku parc. 9 – ostatní plo-
cha o výměře 46 m²

- pozemku parc.č. 10 – ostatní 
plocha o výměře 11285 m²
zaps. V  katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Stře-
dočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Kladno na  LV 1597 
pro  obec a  katastrální území 
Buštěhrad, včetně všech sou-
částí a  příslušenství, movitých 
věcí (zařizovací předměty v  zá-
meckém parku) z  vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnic-
tví města Buštěhrad, se sídlem 
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, 
IČ 00234214, a  o tomto uzavřít 
darovací smlouvu mezi Středo-
českým krajem, jakožto dárcem, 
a  městem Buštěhrad, jakožto 
obdarovaným
b) Zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti užívání po-
zemků parc. č. 8, parc. č. 9 a par-
c.č. 10 v obci a k.ú. Buštěhrad ve 
prospěch Středočeského kraje, 
na  dobu neurčitou, bezúplatně 
Zastupitelstvo města Buštěhra-
du pověřuje starostku podpisem 
darovací smlouvy.
Usnesením č. 22 – přijetí do-
tace z  Ministerstva zemědělství 
v  rámci programu 219290 – 
Podpora opatření na  drobných 
vodních tocích a  malých vod-

ních nádržích – na akci Rybník 
Buštěhrad – havarijní sanace vý-
pustí, a to až do výše 1 454 843,- 
Kč, a  pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 23 – Smlou-
vu o  zřízení služebnosti stezky 
a  služebnosti cesty uzavřenou 
mezi městem Buštěhrad a  pol. 
ČEZ OZ, uzavřeným investič-
ním fondem, a.s., a to na pozem-
ku parc.č. 2382 v k.ú. Buštěhrad 
za cenu 120,- Kč /m² bez DPH, 
v  rozsahu 300 m², a  pověřuje 
starostku podpisem této smlou-
vy.
Usnesením č. 24 – podání žá-
dosti o  dotaci na  Ministerstvo 
pro  místní rozvoj ČR „Podpora 
územně plánovacích činnos-
tí obcí“ pro  rok 2018 – dotační 
titul „Územní plán“  + schvaluje 
nutnou spoluúčast města podle 
požadavků programu.

Bere na vědomí:
Bod č. 2 –  informaci o kontrole 
usnesení ze zasedání č. 9/2017 
ze dne 20.9.2017
Bod č. 25 – informa-
ci o  navýšení počtu voleb-
ních okrsků v  Buštěhradě 
na 3

město řeší dopravní proBlematikU

V minulých týdnech se náš APK 
pan Stanislav Smékal věnoval 
dvěma problémům, se kterými 
se město potýká. Zmapoval tyto 
problémy a  požádal o  doporu-
čení postupu Městskou policii 
Kladno – vyjádření MP Kladno 
si můžete přečíst níže. Problémy 
jsou:
1) Nedodržování zákazu vjezdu 
nákladních automobilů přede-
vším v ulici Tyršova: 
Zprávu pana Smékala spolu se 
snímky z  kamery, kde je počet, 
značka a  většinou i  SPZ vozidel 
nerespektujících zákaz vjezdu, 
posíláme do Kladna na přestup-
kové oddělení a  na PČR Kroče-
hlavy.

2) Odstavování vraků po městě:

Po Buštěhradě se momentálně 
nachází téměř dvacet automo-
bilů bez platné technické kont-
roly nebo registračních značek, 
tedy vykazující známky vraků. 
Vrak jakožto nebezpečný odpad 
nemá na  ulici, co dělat. Pokud 
ho z jakéhokoliv důvodu nemáte 
v plánu nechat zlikvidovat a ne-
můžete jej umístit na svůj poze-
mek, zařiďte si jeho umístění ně-
kde jinde, než na ulici (třeba za 
úplatu). V tomto případě si nelze 
ani zaplatit zábor veřejného pro-
stranství, protože nebezpečný 
odpad na  veřejném prostranství 
skladovat nelze.

ŽÁDÁME MAJITELE VRAKŮ, 
ABY JE ODSTRANILI Z  ULIC 
DO  KONCE ROKU 2017! PO-
TOM MĚSTO PŘISTOUPÍ 
K  OPATŘENÍ NAVRŽENÉM 
MP KLADNO – TEDY UMÍS-
TÍ NA VRAKY VÝZVY K OD-
STRANĚNÍ, A  PO UPLYNUTÍ 
DVOUMĚSÍČNÍ LHŮTY JE 
NECHÁ ODSTRANIT.
Ulice není skládka a všichni jistě 
chceme mít ve městě pořádek!
Z důvodů zachování dobrých 
sousedských vztahů doporuču-
jeme také majitelům vozů, kte-
ré sice RZ a platnou technickou 
kontrolu mají, ale dlouhodo-
bě se s  nimi nejezdí, a  parkují 
na  nevhodných místech (na ze-
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často kladené dotazy

Proč musíme chodit volit do  zá-
kladní školy, když máme zámek 
blíž? Nemůžete to změnit? 

Můžeme, už se na  tom pracu-
je. Rozdělení ulic do  volebních 
okrsků vychází z  historického 
uspořádání. Vzhledem k  tomu, 

že Buštěhrad roste, dva volební 
okrsky jsou již málo (v posled-
ní době se stávalo, že Buštěhrad 
vzhledem k  vytíženosti voleb-
ních komisí odevzdával výsled-
ky voleb jako jedna z posledních 
obcí na  Kladensku). Rozhodli 
jsme tedy o  zřízení třetího vo-

lebního okrsku. Musíme provést 
změnu v RUIAN (celostátní Re-
gistr územní identifikace, adres 
a  nemovitostí), a  pokusíme se 
přiřadit adresy k volebním míst-
nostem tak, abyste to měli co 
nejblíže. Prezidentské volby ov-
šem ještě proběhnou podle stá-

1) neustálé porušování vjezdu 
nákladních automobilů nad  
3,5 t především do  ulice Tyr-
šova (komunikace vede kolem 
místní ZŠ Oty Pavla Buštěhrad)

- pokud je asistent prevence 
kriminality přítomen, je vše 
zaznamenáváno na  os. kame-
ru CEL-TEC, kterou jako APK 
disponuje, a  pokud bude třeba, 
může doložit snímky vozidel.

Obec po zjištění dopravního pře-
stupku může toto podezření za-
slat na  adresu Magistrátu města 
Kladno, oddělení přestupkové-
ho řízení - dopravní přestupky, 
nám. 17. listopadu 2840, Kladno 
272 01. V  oznámení musíte do-
ložit všechny důkazy ze spáchání 
přestupku s  určením skutkové 
podstaty přestupku. Samozřej-
mě můžete informovat i  Ob-
vodní oddělení PČR Kročehlavy 
a  Dopravní inspektorát Kladno, 
že na  uvedeném místě dochá-
zí k  porušování zákazu vjezdu 
nákladními vozidly, se žádostí 
o  provádění kontrol na  uvede-
ném místě.

2) odstavená vozidla bez re-
gistračních značek  (po celém 
Buštěhradu) - přikládám mapku 
pro lepší orientaci a seznam vo-
zidel bez RZ.  (poslední strana 
tohoto  BZ č . 12 – poznámka re-
dakce  BZ)

Stávající právní úprava poskytu-

je dvojí definici autovraku. De-
finice vraku se opírá o příslušné 
ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o  odpadech, ve znění poz-
dějších předpisů. Dle této práv-
ní normy se autovrakem rozumí 
každé úplné nebo neúplné moto-
rové vozidlo, které bylo určeno 
k provozu na pozemních komu-
nikacích pro účel přepravy osob, 
zvířat a věcí a stalo se odpadem. 
Je třeba v  této souvislosti upo-
zornit na skutečnost, že autovrak 
je podle tohoto zákona nebez-
pečným odpadem, tudíž majitel 
může předat vozidlo určené k li-
kvidaci pouze osobě oprávněné 
k ekologické likvidaci vraků, kte-
rá potom vystaví majiteli doklad 
o převzetí autovraku. Odhlášení 
vozidla v  důsledku jeho trvalé-
ho vyřazení z  registru motoro-
vých vozidel je zcela osvobozeno 
od správních poplatků.

Pokud vyhodnocení vyzní tak, 
že vozidlo je vrakem, potom je 
na jeho okno vylepena výzva ma-
jiteli, aby uvedl vozidlo do nále-
žitého stavu, nebo jej v zákonné 
dvouměsíční lhůtě z  komunika-
ce odstranil. Pokud je vozidlo 
vybaveno registrační značkou je 
provedena lustrace a jeho majitel 
je písemně vyzván k  tomu, aby 
vozidlo uvedl do náležitého sta-
vu. Jestliže výzvu převezme a ve 
lhůtě dvou měsíců této výzvě ne-
vyhoví, potom v souladu s dikcí 
zákona přistupuje obec k odstra-

nění vraku a k  jeho předání fir-
mě zajišťující jeho ekologickou 
likvidaci. Jestliže majitel zmaří 
doručení výzvy jejím nepřevze-
tím, přistoupí obec bez dalšího, 
k jejímu zveřejnění prostřednic-
tvím veřejné desky příslušného 
městského úřadu. Po uplynu-
tí dvouměsíční lhůty je vozidlo 
následně odtaženo na  odstavné 
parkoviště a po dalších dvou mě-
sících je vrak předán firmě zajiš-
ťující jeho ekologickou likvidaci.

Pokud je vozidlo bez RZ vyvěsí se 
na  úřední desce MÚ Buštěhrad 
výzva a po dvou měsících se vo-
zidlo odtáhne obcí na  odstavné 
parkoviště a  po odtažení a  dal-
ších dvou měsících se vozidlo 
předá firmě zajišťující jeho eko-
logickou likvidaci.

Pro upřesnění Vašich dotazů si 
tyto informace můžete najít i na 
WWW stránkách.

S úctou a pozdravem, 

Milan Krupka, DiS.
Velitel vnitřní služby
Statutární město Kladno, Městská 
policie Kladno nám. Starosty  
Pavla 47, Kladno, 272 52  Česká 
republika
Přímá linka:    + 420 312 604 604
Fax:                + 420 312 604 105
E-mail:  
milan.krupka@mestokladno.cz
WWW:    http://www.mpkladno.cz

odpověď mp kladno řešení dopravní sitUace města BUštěhrad

leni, apod., někdy také zhoršují 
rozhledové poměry v  křižovat-
kách), aby – pokud je to možné 

- automobily také umístili raději 
na svém pozemku, než na ulici.

Děkujeme za pochopení,
Městské zastupitelstvo
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vajícího systému.

Proč se pokácely stromy v areálu 
ZŠ? Není to škoda?

V areálu ZŠ se momentálně 
realizuje projekt na  venkovní 
úpravy od arch. Marka Prchala, 
na  němž se podílela i  zahrad-
ní architektka arch. Markéta 
Pěšičková, a  navrhla tam dale-
ko vhodnější výsadby, než jsou 
smrčky a  jiné jehličnany. Před 
tím tam paní architektka dělala 
průzkum, a konstatovala, že dře-
viny jsou jednak nevhodně pou-
žité, jednak nejsou v moc dobré 
kondici. Na ploše u jídelny tedy 
zůstaly jen dva stromy. Návrh 
nových sadových úprav je moc 
krásný (viz web města, sekce 
„projekty v realizaci“), zasazeny 
budou nové, vhodněji zvolené 
stromy, keře a  trvalky, změna 
jistě bude školní zahradě ku pro-
spěchu. Vznikne tam přírodní 
amfiteátr s  možností posezení, 
dvě dřevěná mola a herní prvky 
(doteď se zde děti pouze popeli-
ly v křoví pod smrčky). Obecně 
- mně to také nedělá moc dob-
ře, když se kácejí velké stromy, 
ale staré výsadby (typu smrk-
-stříbrný smrk-túje-jalovec) 
nejsou do  městského parteru, 
ani do  areálu veřejných budov, 
vhodné, a vlastně nejsou ani moc 
hezké (o tom, že například jalov-
ce vytvářejí pichlavé křoví zabí-
rající velkou plochu, která by šla 
využít daleko líp, jsme už psali). 
Zahradní architekti mají pouč-
ku, že dobrý zahradní architekt 
musí mít tvrdé srdce a ostrou se-

kyru, pokud má být výsledek co 
k čemu. Věřím, že se Vám nové 
úpravy nakonec budou líbit. Ne-
děláme je pro  okamžitý efekt, 
ale tak, aby zeleň byla kvalitně 
založena a měli z ní radost i naši 
potomci.

Proč se investuje do  nového po-
vrchu Hřebečské v době, kdy za-
čínají mrazy a  teplota nyní není 
rozhodně optimální? Jak budete 
řešit trhliny a  pukliny v  příštím 
roce na  této nově provedené vo-
zovce? Bude se opět záplatovat? 
Zase vyhozené peníze!

Nový povrch Hřebečské není 
investice města, ale KSÚS (Kraj-
ské správy a údržby silnic), kte-
rá je majitelem komunikace. 
Že se chystá nový povrch, jsme 
věděli již od  jara (měl se dě-
lat z  Buštěhradu až  do  Dolan), 
nicméně celý rok se nedělo té-
měř nic. Ještě na  začátku října 
jsme na KSÚS vznesli dotaz, zda 
se tedy s  opravou letos počítá, 
a  dostali jsme odpověď, že ano, 
a  že nás budou informovat. To 
se ovšem nestalo a  o akci jsme 
se dozvěděli teprve v  půlce lis-
topadu. Nezbývá než doufat, že 
teploty nebudou dlouhodobě-
pod  bodem mrazu (pokud ano, 
a  projeví se to na  kvalitě povr-
chu, jsme připraveni jej na Kraji 
reklamovat!). Jinak ovšem buď-
me za nový povrch rádi, je jasné, 
že to přináší značná dopravní 
omezení, ale bez toho to bohu-
žel nejde.

Proč město zahájilo zemní práce 
v  okolí školy ZŠ Buštěhrad v  tu 

nejméně vhodnou dobu, a  to 
krátce po zahájení školního roku? 
Silnice od  školy k  rybníkům je 
průjezdná prakticky jen jedním 
pruhem. Žáci a rodiče musí cho-
dit střídavě po silnici a  občas se 
pletou mezi auty. Proč jste z po-
zice vedení města nezajistila, aby 
se s  těmito pozemními pracemi 
začalo dříve například v  letních 
měsících tak, aby práce měly mi-
nimální dopad na  rodiče, učite-
le i žáky? Vzhledem k  tomu, jak 
dlouho již práce probíhají, a hlav-
ně s jakou intenzitou, by mě také 
zajímalo, kdy budou práce do-
končeny. Uvědomte si, prosím, že 
s  prvním sněhem, rozbahněním 
silnice a obecnou kluzností zdej-
šího povrchu vozovky bude tento 
úsek poměrně rizikový.

Tyto práce nezahájilo měs-
to, jedná se o  akci ČEZu. Také 
bychom byli bývali rádi, kdy-
by začali dřív, ale s  ČEZem se 
v  podobných věcech vyjednává 
poměrně obtížně (zvlášť, když 
jsme rádi, že se nám podařilo je 
přimět, aby nová trafačka v are-
álu ZŠ a vedení v Revoluční byly 
jejich investicí, čímž jsme ušet-
řili asi tak 5 milionů). Pro rodiče 
o důvod víc zvolit k ZŠ jinou tra-
su (což lze), a děti raději vyložit 
o kousek dál (třeba na křižovat-
ce se Sokolskou nebo Bezručo-
vou – tam už to pak není do ško-
ly daleko a na přechodu hlídkuje 
pan Smékal). 

DJ

informace o datech a způsoBU hlasování při volBě prezidenta české repUBliky 
na území české repUBliky

Volbu prezidenta České republi-
ky vyhlásil předseda Senátu Par-
lamentu České republiky svým 
rozhodnutím publikovaným ve 
Sbírce zákonůpod  č. 275/2017 
Sb., v  částce 96, která byla roze-
slána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky 

se koná ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 12. led-
na 2018 od 14 hodin do 22 ho-
din a  v  sobotu 13. ledna 2018 
od 8 hodin do 14 hodin. Případ-
né druhé kolo volby prezidenta 
České republiky se koná rovněž 
ve dvou dnech, na  území České 

republiky v pátek 26. ledna 2018 
od 14 hodin do 22 hodin a v so-
botu 27. ledna 2018 od 8 hodin 
do 14 hodin.

Voličem pro  volbu prezidenta 
České republiky je státní občan 
České republiky, který alespoň 
druhý den volby, tj. 13. ledna 
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Zájemci o práci ve volebních 
komisích v Buštěhradu 

• máte možnost se přihlásit 
jako náhradníci, a  to mai-
lem na: meu@mestobuste-
hrad.cz nebo telefonicky na   
312 278 032.

• spolu s  vyjádřením zájmu 
o  práci ve volební komisi 

uveďte, prosím, kromě jmé-
na a adresy také své telefon-
ní číslo.

„…Pokud delegováním ze 
strany oprávněných osob ne-
bude dosaženo nejnižšího sta-
noveného počtu členů okrsko-
vé volební komise, pak podle 
§ 14 odst. 1 písm. c) zákona 
275/2012, jmenuje před je-

jím prvním zasedáním členy 
na  neobsazená místa staros-
ta…“ 
… a tady je příležitost pro vaše 
jmenování. Za práci ve voleb-
ní komisi je dle příslušného 
předpisu vyplacena finanční 
odměna a stravné. 

ZV

2018, dosáhl věku nejméně 18 let. 
Ve druhém kole volby může vo-
lit i státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den druhého 
kola volby, tj. 27. ledna 2018, do-
sáhl věku 18 let.

Možnost hlasovat na  voličský 
průkaz při volbě prezidenta 
České republiky v roce 2018:

Volič, který se nebude zdržovat 
v  době volby prezidenta České 
republiky konané ve dnech 12. 
a  13. ledna 2018 (případné dru-
hé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 
2018) ve volebním okrsku v mís-
tě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanove-
ných zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), ve 
znění pozdějších předpisů, na vo-
ličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na  území Čes-
ké republiky nebo v  jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí, tj. na zastupitelském 
úřadě nebo konzulárním úřadě 
České republiky, s výjimkou kon-
zulárního úřadu vedeného hono-
rárním konzulárním úředníkem.
Žádost lze podat:
osobně:
a to na Městském úřadě Buštěhrad 
v tomto případě není písemná žá-
dost vyžadována, neboť přísluš-
ná úřednice  o  žádosti voliče po 
prokázání jeho totožnosti učiní 

úřední záznam, ve kterém veške-
ré potřebné údaje uvede; o vydání 
voličského průkazu touto formou 
lze požádat až do okamžiku uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. 
do 10. ledna 2018 do 16 hodin.
písemným podáním:
doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby, tj. do 5. ledna 
2018 na Městský úřad Buštěhrad, 
Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad. 
Pro písemné podání žádosti o vy-
dání voličského průkazu není 
žádný předepsaný formulář. Po-
dání může být učiněno v  těchto 
formách:
• v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem 
voliče; ověřený podpis žadatele 
zákon vyžaduje proto, aby byl 
volič, který o  vydání voličské-
ho průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu

• v elektronické podobě zasla-
né prostřednictvím datové 
schránky  (ID datové schránky 
Města Buštěhrad: pmdbg47 )

• Počátek lhůty, kdy může obec-
ní nebo zastupitelský úřad pře-
dat osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí 
s  ověřeným podpisem voliče 
anebo jej může voliči zaslat je 
28. 12. 2017.

 
Výdej voličských průkazů od 28. 
12. 2017 do 10. 1. 2018 do 16 ho-
din

1. patro, č. dveří 1.10 – u Zdeňky 
Vestfálové
Pondělí: 8 – 17 hodin
Středa: 8 – 17 hodin
Po telefonické domluvě na   
312 278 032 i mimo výše uvedené 
úřední dny a hodiny. 

Voličský průkaz pro druhé kolo 
volby prezidenta České republi-
ky:

V případě, že volič výslovně ne-
požádá pouze o  voličský průkaz 
na  některé kolo volby, městský 
úřad, popř. zastupitelský úřad mu 
vydá voličský průkaz pro obě kola 
volby (jeden pro  první a  druhý 
pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze 
za stejných podmínek požádat 
také v  době mezi prvním a  dru-
hým kolem volby. Obecní úřad, 
popř. zastupitelský úřad v  této 
době může vydávat voličský prů-
kaz nejpozději do 2 dnů před prv-
ním dnem hlasování ve druhém 
kole volby, tj. do  24. ledna 2018 
do 16 hodin. 
zdroj: informační web MV, kde 
můžete získat více informací
http://www.mvcr.cz/clanek/vol-
ba-prezidenta-republiky.aspx
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kUltUrní a společenské akce v BUštěhradU: prosinec 2017
2. 12. - Buštěhradské fórum: Vánoční výlet do Regensburgu
3. 12. - RC Pelíšek: Mikulášská v Sokolovně
6. 12. - BFK Buštěhrad: Monsieur Chocolat (Francie 2016), zámek, spolková místnost
8. 12. - Věčně mladí senioři: Mikulášská zábava u Bečvářů
13. 12. - Veřejné zasedání městského zastupitelstva, zámecký sál, 2. patro
14. 12. - ZUŠ Buštěhrad: Vánoční koncert a výstava žáků
16. 12. - BFK Buštěhrad: Lichožrouti – představení pro děti (ČR 2016), zámek, spolková místnost
16. 12. - 14. Vánoční turnaj ve stolním fotbálku, Hotel Buštěhrad
19. 12. - BFK Buštěhrad: Městem chodí Mikuláš (ČSSR 1992), zámek, spolková místnost
24. 12. - KPH, Smíšený sbor a ZUŠ: Česká mše vánoční, kostel Povýšení sv. kříže
26. 12. -  LÓRA – turnaj v karetní hře, Restaurace u Bečvářů
28. a 29. 12. -  8. ročník soutěže o pohár města Buštěhradu ve zpěvu harckých kanárů, zámek, spolková  

 místnost

• Úklid černé skládky započal! 
Dne 22. 11. 2017 převzala fir-
ma Sdružení sanace Buštěhrad 
(kterou tvoří společnosti FCC 
Česká republika, s.r.o., FCC 
Regios, a.s. a Limek plus spol. 
s r.o.) staveniště – prostor čer-
né skládky u  haldy, která se 
právě začíná uklízet. Podle 
smlouvy má na  to 5 měsíců, 
nicméně to pravděpodobně 
bude hotové za daleko kratší 
dobu. Postup prací byl stano-
ven tak, že se skládka nejprve 
uklidí, a  pak oplotí. Dodava-
tel však zvolil opačný postup, 

neboť odpady v  lokalitě stále 
přibývají.

• Práce na  provádění dešťové 
kanalizace na  Náměstí, Praž-
ské a Lidické, se díky kompli-
kacím na místě (objev neoče-
kávaných dalších sítí apod.) 
zdržují.

• Bohužel se stále nedaří zjistit, 
jaké záměry má MUDr. Vy-
kouk (gynekologie) se svou 
ordinací. Podle poslední infor-
mace se pokouší vyjednat, že 
by jeho ordinaci v Buštěhradě 
převzala jiná lékařka. 

• Práce ČEZu v  Revoluční by 
měly být dokončeny do 15. 12. 
2017.

• Ještě letos by měl být prove-
den nový povrch komunikace 
v Riegrově ulici, pokud to do-
volí počasí.

• 20. 1. 2018 se bude v  místní 
Sokolovně konat PLES MĚS-
TA BUŠTĚHRAD – podrob-
nosti najdete v kalendáři akcí 
na  webu Města Buštěhradu 
a  v  prvním čísle Buštěhrad-
ského zpravodaje v lednu roku 
2018.

A K T UA L I T Y

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo 
v  obřadní síni Městského úřadu 
tradiční Vítání občánků. Naše 
nejmladší jsme s místostarostkou 
města Mgr. Magdou Kindlovou 

přivítali do života letos již popá-
té. Dětem přejeme, aby vyrůstaly 
v lásce a bezpečí pro radost svých 
rodičů a  prarodičů, nás všech. 
Rodičům přejeme, aby největší 

odměnou byla láska a úcta jejich 
děťátka.

Jana Zemanová
matrikářka

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 
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad přijme od poloviny prosince 2017 učitele anglického jazyka. Výuka probíhá 
na 1. i 2. stupni, 20 hodin týdně. Životopisy posílejte na info@zsbustehrad.cz
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rok ve fUnkci ředitelky dps
Dobrý den,
v říjnu to byl rok, co jsem se ne-
chala přesvědčit na  místo ředi-
telky DPS Buštěhrad. Z počátku 
jsem si vůbec nebyla jistá svým 
rozhodnutím, zda je správné či 
nikoliv. Dnes vím, že mé roz-
hodnutí, byť s pomocí mé rodiny 
a  kolegyň bylo správné. Práce, 
kterou vykonávám mě zcela na-
plňuje a má velký smyl. Ne vždy 
je to ale procházka „růžovým 
sadem“. Když pracujete s  lidmi, 
máte řídit kolektiv není to úplně 
jednoduché, většina z Vás mi dá 
jistě za pravdu.
V první řadě musím říci, že jsme 
výborný kolektiv, všechny moje 
kolegyně jsou obětavé a  svou 
práci dělají s  tím největším na-
sazením. A  to bych řekla, že je 
základ celého úspěchu, mít ně-
koho na koho se můžete spoleh-
nout ve všech situacích.
A teď k tomu, co se mi (nám - 
kolektivu) podařilo, či nepoda-
řilo.
V oblasti ekonomické se nám 
podařilo získat poměrně dost 
dotací. Na  nové pracovníky 
od  Úřadu práce na  mzdy, ale 
i  jejich vzdělávání, tak od  Stře-
dočeského kraje z  humanitár-
ního fondu a dotace na pečova-
telskou službu. Nevím, zda víte, 
ale v „domečku“ je 17 bytů a tím 
i 17 obyvatel. Od prosince, prá-
vě i díky dotaci z humanitárního 
fondu ve výši 320 000,- Kč a 5% 
spoluúčastí města, jsme vybu-
dovali další byt pro  manželský 
pár. Byt jsme chtěli financovat 
z vlastních zdrojů, ale díky dota-
ci, jsme za ušetřené finance po-
řídili nový, prostornější osobní 
automobil. Ten bude sloužit jak 
pro klienty na výlety, aktivizace, 
tak hlavně k  výkonu naší práce 
– především rozvoz stravy. Právě 
službu rozvoz jídel jsme navýši-
li oproti roku 2016 o 29 % (pro 
představu rok 2016 – 5 585 obě-

dů, rok 2017 – 7 205 obědů, a to 
je nějaké tíhy na  zvedání).  Ale 
není to jen tato služba, celkem 
jsme navýšili měsíční tržby o   
15 %, a  to při cenách za PS je 
opravdu úspěch.
V oblasti personální u  nás do-
šlo také k výrazné změně. Počet 
pracovníků v přímé péči (pečo-
vatelky) jsou nyní 4 kolegyně (2 
na plný úvazek a 2 na zkrácený 
- 6 hodin). Vždy na směnu jsou 
3 pečovatelky, které zabezpe-
čují chod PS. Od  roku 2018 se 
nám podařilo navýšit kapacitu 
v registru poskytovatelů až na 5 
úvazků, pracovníků v  přímé 
péči, na  které můžeme žádat 
o  dotaci. V  letech předchozích, 
bylo možno jen 3,78 úvazku. 
Proto od 1. 1. 2018 budou již 4 
pracovníci na plný úvazek, aby-
chom, mohli poskytovat službu 
více klientům nebo více služeb. 
Pokud by o  službu byl narůsta-
jící zájem, tak jako v  letošním 
roce, náš kolektiv se v  průběhu 
roku 2018 ještě rozroste. Veške-
rou administrativu a  technické 
záležitosti týkající se provozu 
zajišťuji sama, jakož to ředitelka, 
včetně žádostí o  dotace. Vedení 
účetní a mzdové agendy nám za-
jišťuje externí firma. Pozice so-
ciálního pracovníka je zajištěna 
DPP.
Rozšířili jsme i  registraci komu 
můžeme služby poskytovat. 
Kromě seniorů nám přibyli také 
zdravotně postižení klienti. Pe-
čovatelskou službu jsme rozšířili 
i  do obcí Brandýsek, Kněževes 
a  města Kladna. Ohledně na-
bízených služeb se nám poda-
řilo opět vlastními silami začít 
poskytovat fakultativní služby 
jakými jsou pedikúra a  masáže 
pro  klienty. Kurzy absolvovaly 
pečovatelky Eva Nachtigalová 
a Petra Kyndlová, obětovaly svůj 
volný čas a věnovaly ho vzdělá-
vání a  učení, což velmi oceňu-
ji. Mým velkým přáním je, aby 

i v roce 2018 se nám dařilo ales-
poň z části jako v roce 2017.
A co se mě trápí a nestihli jsme?
Neustále se ptám všech našich 
klientů, co potřebují, jaké mají 
požadavky, co je trápí? Přesto 
nejsou všichni otevřeni k  tomu, 
aby řekli své názory. Přemýšlím, 
zda je to tak správně. Pro všech-
ny je důležité s  námi komuni-
kovat, dávat podněty k  různým 
věcem i  záležitostem. Je třeba, 
abychom měli zpětnou vazbu 
a  věděli co je dobře či špatně, 
zda změnit nebo přehodnotit 
různé situace či věci. Snažím se 
být vůči všem upřímná, neslibo-
vat nesplnitelné, to samé čekám 
i od ostatních. V případě nepří-
jemných skutečností, záležitostí, 
a  nejen slýchat samá „pozitiva 
a  sociální jistoty“. A  pak se do-
zvědět, že „jedna paní povídala 
a další i přidala“.
Spousta lidí začíná zneužívat 
i naši ochotu a myslí si, že jsme 
na  „písknutí“, ale věřte, že plán 
je velice naplněný a noví klienti 
nás neustále žádají o další služ-
by. Třeba si to ani neuvědomují.  
Když zruší pár minut před za-
čátkem (v lepším případě) na-
smlouvanou službu, nebo se ani 
neomluví a  nechají pečovatelky 
dojet na  místo k  nasmlouvané 
službě, to se nedělá. Tento čas 
může být použit pro jiné klienty, 
které třeba musíme odmítnout.
Nestihli jsme zrealizovat zastře-
šení pergoly, kde klienti tráví 
svůj čas. Opravit taras kolem 
DPS či vytvořit další místečko 
pro zeleň okolo „domečku“.
Naším plánem v  roce 2018 je 
přihlásit se a  uspět v  certifika-
ci pečovatelské služby. Získat 
tak nějakou „hvězdu“ v ocenění 
a  zvýšit tím prestiž, uznání pe-
čovatelské služby nejen mezi kli-
enty. Certifikaci provádí APSS 
ČR (asociace poskytovatelů so-
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ciálních služeb), zahrnuje něko-
lik oblastí, ale věřím, že alespoň 
z  části uspějeme. Je to pro  nás 
velká výzva!
Ráda bych podotkla, že úspěchy 
nejsou jen mé, ale našeho kolek-
tivu. Děkuji „MÝM“ děvčatům 

za podporu, realizaci a  rozvoj 
pečovatelské služby, bez nich by 
to nešlo. Chci poděkovat městu 
a  zastupitelům za jejich podpo-
ru (nejen finanční), ale i důvěru 
v nás vloženou.
Na závěr bych Vám všem chtěla 

popřát krásné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a úspěchů v novém roce 2018 
za celý kolektiv DPS Buštěhrad.

Šárka Vojnová – ředitelka DPS 
Buštěhrad

echo zUš
Naše škola se dlouhodobě potý-
kala s  větším zájem dětí o  stu-
dium, než jsme byli schopni 
přijmout. Pokusili jsme se tedy 
v  mimořádném termínu podat 
žádost o navýšení celkové kapa-
city školy. Šance byla minimální, 
protože žádostem o  navyšování 
počtu žáků ZUŠ není obvykle 
vyhověno. Stále se jedná o výbě-

rovou školu, kde jsou žáci k mé 
nelibosti přijímáni výhradně 
na  základě přijímací zkoušky. 
Žádost jsme podpořili demogra-
fickou studií, kterou si nechalo 
vypracovat město a  průvodním 
dopisem naší paní starostky. 
Krajský úřad jako instance prv-
ního stupně nám vyhověl a do-
poručil naši žádost ministerstvu 

školství. MŠMT žádosti ke dni 
20. 10. 2017 vyhovělo a škola se 
může postupně rozrůst až  o  52 
dětí!!!
Současně nám bylo schváleno 
rozšíření o Literárně dramatický 
obor.

Martin Fila, ředitel ZUŠ

schůze spolků

Ve středu 15. listopadu se v  zá-
meckých prostorách sešla většina 
zástupců buštěhradských spol-
ků, kteří byli svoláni pracovníky 
kultury při MěÚ. Od 19 hod. se-
znamovali Martin Kosa, Helena 
Blesková a  Hedvika Servusová 
přítomné občany s  programem 
setkání. Tedy souhrnem plánů 
akcí na  rok 2018 (nepřekrývání 
vzájemně akcí, nepřesytit obyva-
tele, vzájemná spolupráce spol-
ků), plány akcí spolků na využití 
dotací MěÚ, spolupráci s  měst-
ským webem – kalendářem akcí 
a nakonec komunikací s IC (Info-
centrum). 

Z toho, co zaznělo, si každý mohl 
pro  sebe a  svůj spolek odnést to 
nejpodstatnější a pro ně to nejza-
jímavější. Spolky byly například 
vybídnuty k  využití propaga-
ce svých akcí přes facebookové 
stránky města, podání informace 
o  svých akcích na  IC (infocen-
trum@mestobustehrad.cz) do   
15. každého měsíce, k  další pro-
pagaci plánované aktivity, mimo 
jiné i  na stránkách Buštěhrad-
ského zpravodaje nebo možnos-
ti výtisků propagačních letáků 
na MěÚ a jeho distribuci do růz-

ných klubů (cca 200 ks). Plánují 
se i  nové vývěsní tabule ve měs-

tě, které by řešily větší prostor 
pro  více informací pro  občany 
včetně akcí spolků. 

Padala řada dotazů i žádostí o ře-
šení. Propagace muzea Oty Pavla 
na  školách přes IC nebo minis-
terstvo školství. Otázka využití 
zrenovované podlahy sokolov-
ny i  pro plesy a  jiné nesportov-

ní akce. Valná hromada našich 
Sokolů má zatím schválen plat-

ný zákaz těchto akcí, aby se ne-
zničila podlaha, na  kterou MěÚ 
poskytl dotaci v  řádu desítek ti-
síc korun. Rozumné argumen-
ty z  obou stran byly zajímavé.  
M. Kosa rozdal pravidla pro při-
dělení dotace na rok 2018 a upo-
zornil na  ohlašovací povinnost 
spolků v  případě konaní pláno-
vané akce. Zmínil i  plánování 

Setkání spolků. Foto: J. Janouškovec
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šťaBál v novém

V listopadu proběhl jako kaž-
doročně Šťabál. Letos v  novém 
kabátě. Buštěhradské Šťabajzny 

založily spolek a  ve spoluprá-
ci s  Kulturním výborem města 
Buštěhradu uspořádaly tradič-

ní podzimní zábavu. Změnily 
se i  prostory. Majitel restaurace 
u  Bečvářů vyšel vstříc tanečním 
potřebám vystoupení a  vymě-
nil povrch na  tanečním parketu, 
a tak se mohlo tancovat. 

Vystoupení, které si Šťabajzny na-
cvičily, bylo náročné jak na cho-
reografii, tak na kostýmy, které si 
členky spolku šijí samy. Finančně 
podpořil nákup doplňků kostý-
mů Mikroregion údolí Lidického 
potoka.   

K tanci a  poslechu hrála kapela 
Akcent.  Zábava se velmi vydaři-
la. Poděkování patří všem orga-
nizátorům, sponzorům, kapele, 
Restauraci u  Bečvářů i  návštěv-
níkům bálu. Těšíme se s  vámi 
na další akci. 

Za Buštěhradské Šťabajzny, z.s. 
Táňa Hrabinová

aktivit na  rok 2018 v  rámci kul-
turního výboru vzhledem k  vý-
ročí 100 let vzniku republiky, ale 
v tuto chvíli se ještě neví, co a kdy 
se konkrétně uskuteční. Přátelé 
údolí de Ledro mají v  roce 2018 
naplánovánu návštěvu v Chýňavě 
a Praze. Předsedkyně finančního 

výboru J. Kopsová upozornila 
přítomné zástupce spolků, že jim 
bude zaslán formulář na  jednot-
né vykázání účtů za poskytnuté 
dotace v  letošním roce. Závěrem 
požádala H. Servusová o  před-
nostní zasílání plakátů a  inzerce 
ve formátu jpg. 

H. Servusová a  H. Blesková při-
pravily příjemné prostředí k   
setkání s  pohoštěním. Svolaná 
akce přispěla ke vzájemné výmě-
ně názorů a pomohla k  jasnému 
vyjádření některých nedostatků 
a jejich řešení.

JJ

Buštěhradské Šťabajzny. Foto: M. Žitníková

svatomartinský průvod

Přemýšleli jste někdy, jak je těž-
ké asi na hodinu, do tmy a sko-
ro mrazu sehnat koně, a  ještě 
k  tomu bílého? Nejspíš ne, ale 
věřte, že to není jednoduché 
a už vůbec ne 11. listopadu, tedy 
v den, kdy se slaví svátek sv. Mar-
tina. Kolektiv Rodinného cen-
tra Buštěhradský Pelíšek to ale 
zvládl i  letos, a  i když tentokrát 
„Martin“ vedl průvod, a  muse-
la se tím pádem upravit i  trasa, 
všichni se nakonec sešli u rybní-
ka, kde paní zima přivítala zimu 
slovy:

„Jsem královna sněhová,-
pod  kůží ledová. Jsem vládky-
ně zimy, ta, co způsobuje rýmy. 
Až z dalekého severu přišla jsem 
k  vám, zimu přináším a  neče-

Účastníci Svatomartinského průvodu. Foto: M. Žitníková



ČÍSLO 12. PROSINEC  2017         STRANA 12 STRANA 13č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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	12.	PROSINEC		2017

rc pelíšek

Patnácté narozeniny v životě člo-
věka, to není žádný vysoký věk. 
Ale když se jedná o spolek, není 
to vůbec málo. Zvlášť, pokud se 
jeho členové plynule mění. A  ti, 
co byli u jeho založení, už jen se 
zaujetím přihlížejí, jak to jde je-
jich nástupkyním.
V Pelíšku člověk aktivně příliš 
dlouhou dobu nestráví. Pár let 
při rodičovské dovolené nebo 
prvních pár let dětského života, 
pak již Pelíšek začíná být malý. 
Ale přijdou zase další mamin-
ky a  tatínkové s  menšími dětmi, 
jejich babičky a  dědové… Je to 
nekonečný koloběh. Jsem ráda, 
že tomu tak je a že má Buštěhrad 
takovou organizaci, kde děti mo-

hou nalézt své první kamarády 
a  rodiče se seznámí s  novými 
přáteli. Přijdete s  dítětem, třeba 
si jen dáte kafe a odejdete, potom 
přijdete podruhé a  zjistíte, že se 
tam dějí úžasné věci. Je zde nejen 
spousta aktivit pro Vaše dítě nebo 
pro  Vás, ale můžete se i  osobně 
zapojit. Například upečete koláč 
na  jarmark, na  který pak každý 
shání recept, protože byl vynika-
jící. Navíc se za utržené peníze 
koupí do herny třeba nějaká krás-
ná hračka. Nebo se převléknete 
za pohádkovou bytost - můžete 
být Mikulášem, čertem nebo an-
dělem na Mikulášské nebo v létě 
můžete pomoci dětem najít Sva-
tojánský poklad - jako víla, vod-

ník či Šípková Růženka… Může-
te si půjčit loutky a hrát pro děti 
divadlo, nebo se aktivně zúčastnit 
Svatomartinského průvodu. Když 
máte zajímavou práci nebo ko-
níčka, pozvete děti s rodiči na ex-
kurzi, nebo jim přijdete sami 
povyprávět. Zkrátka - můžete se 
zapojit jakkoliv. Odměnou Vám 
budou krásné zážitky se skvělou 
partou lidí, rozzářené dětské oči 
a spousta smíchu.
Buštěhradský pelíšek bude v roce 
2018 slavit své 15. narozeniny a já 
bych tímto chtěla být mezi první-
mi gratulanty. Vše nejlepší!!!

Jiřina Kopsová

kám. Kde máte sníh, kde máte 
Martina? Beze mne, bez sněhu 
bude tato krajina.“ Po těchto slo-
vech se na scéně objevil statečný 
Martin. „Kdo jsi? Kde máš koně, 
plášť?“ na tato slova Martin od-
pověděl, že se mu kůň zaběhl a o 
plášť se rozdělil s ubohým žebrá-
kem.  Děti si pochutnaly na Mar-
tinských rohlíčcích, o  které se 
určitě všichni, stejně jako Mar-
tin o  svůj plášť, rozdělili... „A 
co vy, lidé pozemští, pomáháte 
potřebným?“ Pokračovala ledo-

vá královna. „A tak vás vyzý-
vám v  této předvánoční době, 
abyste rozdávali radost nejen 
sobě. Někdy stačí úsměv, někdy 
objetí, pohlazení od  vás nebo 
od dětí. Miluji mráz a chlad, mi-
luji vánice, rychle si schovejte uši 
pod čepice. Sněhové vločky ať se 
tiše snáší a přikrývají tuto kraji-
nu, vysypte na děti sněhovou pe-
řinu.“ Zakončila královna a pak 
se všem dětem rozzářila očka, 
když se na zem začal snášet sníh. 
Na  ten opravdový si sice muse-

ly  počkat na další den, ale i tak 
měliy za chvíli všichni zasněžené 
čepice a ramena. 
Zatímco děti dováděly pod sně-
žítkem, rodiče upíjeli kávu či 
svařák a pochutnávali si na dob-
růtkách ze stánku Zuzky Šípkov-
ské.
Svatomartinský průvod se podle 
mě moc povedl a  budu se těšit 
na  další akce Pelíšku! Díky za 
Vaši práci!

Zuzana Kunová

strašidelný rej aneB ať žijí dUchové a noc se strašidly – spaní v pelíškU

Obě akce se konaly 3. 11. 2017
I letos jsme pro děti pořádali dět-
ský karneval se spoustou zába-
vy, kde se soutěžilo a  tancovalo. 
Hlavně všechna ta zábava, kterou 
měly na  starosti Jana Štýbrová 
s holkami od nás z Pelíšku, byla ve 
stylu duchů, vždyť to byl čas duši-
ček, kdy si připomínáme všechny, 
kdo už nejsou s námi. Na děti tu 
čekala stylově vyzdobená herna 
a bohatý program a tombola. Dě-
kujeme za všechny ty krásné kos-
týmy, které k nám do herny zaví-
taly a nebyly to všechno jen děti, 
letos se převlékla i  spousta rodi-
čů. Janě a holkám moc děkujeme 
za jejich snahu a dobrou přípravu 
celé akce, na  dětech bylo vidět 

nadšení a radost, a to je ta největší 
odměna ze všech. 
Po ukončení karnevalu hned ná-
sledovala další akce, určená od-
vážným dušičkám. Na akci Noc se 
strašidly jsme se dobře připravili. 
Děti jsme si na začátku prověřili, 
zda se nebojí, když k nám dorazila 
parta velkých strašidel na diskoté-
ku. Nakonec se všichni se strašidly 
nechali i  vyfotit. Po večeři jsme 
vyrazili na  večerní obchůzku. 
Hledali jsme světélka, jako symbol 
vzpomínky na všechny, kdo už tu 
nejsou. Když jsme se vrátili zpět, 
už na nás v herně čekal další velký 
úkol. Ten si pro nás připravila Jana 
Zárubová, úkolem bylo se pouze 
hmatem snažit postarat o  vlastní 

potravu, v herně byla rozmístěna 
havěť všeho druhu, kterou musely 
děti postupně sesbírat. Za odmě-
nu děti dostaly nejen diplom, ale 
i oko nebo žížalu :). 
Bavili jsme se od samého začátku 
až do konce, kdy už byl čas jít spát, 
a  tak jsme si připravili postýlky 
a  zavrtali jsme se každý do  své-
ho pelíšku. Ráno jsme posnídali 
krásný strašidelný dort a spoustu 
dobrot, které pro  nás připravily 
maminky. Moc děkujeme všem 
zúčastněným ze stran organizá-
torů, strašidel, samotných dětí 
i maminek, byl to krásný zážitek.

Za RC Pelíšek
Hana Hejná
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S P O RT

tak jak je to s tím sokolem?
Tento článek píši, protože chci 
objektivně informovat o  situaci 
ohledně pozastavení konání ple-
sů a zábav v sokolovně Buštěhrad. 
Velmi mne mrzí, že se z  řad na-
šich spoluobčanů ozývají hlasy, 
že si Sokol nechal zaplatit no-
vou podlahu a uzavřel sokolovnu 
pro veřejnost. 
Valná hromada T.J. Sokol 
Buštěhrad (nejvyšší orgán spol-
ku) na svém posledním zasedání 
jednohlasně schválila pozasta-
vení konání plesů a  zábav v  so-
kolovně Buštěhrad, s  výjimkou 
plesu města Buštěhrad a plesu ZŠ 
a  MŠ Oty Pavla, Buštěhrad. Dů-
vodem pozastavení plesů a zábav, 
byla renovace podlahy na velkém 
sále sokolovny, která proběhla 
v červenci letošního roku. Podla-
ha byla už místy bez laku a díky 
tomu byly už některé parkety 
částečně poškozené.  V září jsme 
podlahu bohužel museli rekla-
movat. V říjnu byla podlaha zno-
vu opravována.
Hlavní náplní Sokola je tělocvič-
ná činnost! Důvodem oprav je 
pro  nás i  stále vzrůstající počet 
uživatelů sokolovny, narůstá jak 

naše členská základna (k letoš-
nímu roku evidujeme 190 členů) 
tak i  zájem veřejnosti o  spor-
tovní aktivity v  Sokole. Sokol 
Buštěhrad v  současnosti nabízí 
několik sportovních a  volno-
časových aktivit pro  děti - vše-
strannost, judo, stolní tenis, ša-
chy, capoeiru. Snažíme se hledat 
nové možnosti a zajímavé aktivi-
ty abychom přitáhli ke sportu co 
nejvíce lidí. Sokolovnu využívá 
soukromá škola, v  zimních mě-
sících k nám chodí cvičit školka. 
Dalším významným uživatelem 
sokolovny je Junák. Každý týden 
využívá pravidelně sokolovnu 
více než 200 dětí. Pro dospělé je 
tu volejbal, stolní tenis, cvičení 
žen, šachy, sebeobrana, probíha-
jí zde ucelené kurzy zdravotního 
cvičení. 
Pořádání plesů opravdu není 
hlavní činností Sokola.
Díky dotaci Města Buštěhrad se 
nám podařilo podlahu opravit, 
a  tak umožnit bezpečné sporto-
vání všem. 
Jsme si vědomi, že sokolovna je 
i významným místem pro kultur-
ní aktivity a rozhodně se jim ne-

chceme bránit. Dočasným ome-
zení plesů v  sokolovně chceme 
novou podlahu chránit před neú-
měrným zatěžováním. Žádné jiné 
aktivity jsme v sokolovně neome-
zili. Budou zde i nadále mikuláš-
ské, maškarní pro děti, divadelní 
představení apod. 
Mám velkou radost, že je soko-
lovna tak hojně využívána a  že 
se našim trenérům daří odlákat 
děti od počítače do Sokola. Chci 
poděkovat všem, kteří svou čin-
ností přispívají k chodu T.J. Sokol 
Buštěhrad.     
Sokol Buštěhrad je otevřen široké 
veřejnosti. Ať už chcete sportovat 
nebo se aktivně zapojit do  dění 
v Sokole. Všichni jste vítáni. 
Závěrem chci popřát všem lidem 
dobré vůle krásné, klidné a  spo-
kojené Vánoce a do příštího roku 
co nejvíce zdraví a životního op-
timismu. 

Věra Buková
jednatelka T.J. Sokol Buštěhrad

sk BUštěhrad - fotBal

Krátké zhodnocení trenéra mlá-
deže SK Buštěhrad k  průběhu 
podzimní části okresní soutěže 
mladší a starší přípravky.
V září tohoto roku došlo k náboru 
mladých fotbalistů, který hodno-
tíme velmi pozitivně s  ohledem 
na  zapracování posil do  rozběh-
nutého mužstva mladší příprav-
ky. Tým mladší přípravky si vedl 
nad očekávání a  vyhrál skupinu 
okresní soutěže a  to s  impozant-
ním skóre 152 : 20. V  jarní části 
se utká s  vítězi ostatních skupin 
okresní soutěže, tedy s  mnohem 
silnějšími soupeři. Tím nechceme 

srážet kvality soupeřů v  proběh-
nutém ročníku, vždyť týmy jako 
Unhošť, Hřebeč nebo Hostouň 
mají v  okresním měřítku zvuk!  

O to cennější jsou dosažené vý-
sledky, kdy jsme tyto soupe-
ře dokázali opakovaně porážet, 
a  kromě jedné porážky od  týmu 

Celková tabluka 1. Foto: Archiv autora
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S P O RT

Unhoště jsme ve všech ostatních 
dokázali zvítězit. V  každém pří-
padě nás čeká na jaře další porce 
velmi těžkých zápasů. 

Tým starší přípravky již takových 
výsledků nedosáhl, pokud ovšem 
přihlédneme k faktu, že jsme ten-
to tým skládali v průběhu soutěže 

a doplňovali tým mladšími hráči, 
jelikož starších chlapců bylo ža-
lostně málo, nejsou dosažené vý-
sledky s ohledem na mládí týmu 
a s výhledem do budoucna až tak 
špatné. Spousta zápasů skonči-
la o  gól maximálně o  dva, tedy 
v  celkovém pohledu byla velká 
většina zápasů vyrovnaná. Smol-
nými góly v posledních minutách 
jsme si prohrávali vyrovnané zá-
pasy. Do  zahájení jarní části je 
tedy na čem pracovat.
V zimní přestávce probíhá pří-
prava obou týmů v  tělocvičně 
školy vždy v pondělí od 17 do 19 
hodin.

Celková tabluka 1. Foto: Archiv autora

skB „a“ tým

Po doma vyhraném utkání se 
Spartou Kladno, v  dalším již  
9. kole, buštěhradští fotbalisté 
zavítali na  půdu lídra tabulky ze 
Smečna. Od začátku se hrál opa-
trný fotbal, kde domácí drželi 
balon a  hosté bránili a  vyráželi 
do  brejkových situací. Hned tu 
naši druhou, proměnil Radko. 1:0. 
Domácím se nedařilo najít skuli-
nu v  buštěhradské obraně, a  tak 
právě hostující tým z  Buštěhra-
du mohl udeřit i podruhé. To se 
ovšem nepovedlo a  po nepře-
hledné situaci, po trestném kopu, 
se podařilo Smečnu těsně před 
poločasem vyrovnat. Druhý po-
ločas zahájil tým Buštěhradu ná-
porem a  využil několik slibných 
šancí a  po gólech Rudoleckého 
a  Radka jsme zvýšili na  3:1. Je-
likož jsme domácí Smečno ne-
pustili do  žádné další šance, SK 
Buštěhrad ve Smečně zaslouženě 
vyhrává 3:1. Sestava proti lídrovi 
tabulky: Karásek - Černohorský, 
Týč, Kaštánek, Dušek (Stoupal) - 

Jindra, Radko, Rudolecký, Kolář 
(Šturm) - Štefek (Musel), Rohla.                                                                    
Další 10. kolo - utkání ve Lhotě 
s tamním Béčkem bylo odloženo. 
V 11. kole buštěhradští nezaváha-
li a porazili poslední tým tabulky 
Sokol Bratronice 4:1. Sice jedno-
značný výsledek, ale předvedená 
hra, hlavně v  prvním poloča-
se, neodpovídala dění na  hřišti. 
Buštěhrad zásluhou Musela ote-
vřel skóre, ale houževnatí hosté 
bleskově vyrovnali. Nebýt štěstí 
na  straně domácího brankáře 
Burkyta, mohlo utkání dopadnou 
všelijak. Poločas zůstal 1:1. Dru-
hý poločas však začal náporem 
domácích fotbalistů a  poved-
lo se vstřelit  hned po rohovém 
kopu gól. Autorem byl Štefek. 
Ještě jsme oživili hru dvojnásob-
ným střídáním a po krásných ak-
cích navýšili skóre Rudoleckým 
a  Křišťanem na  konečných 4:1. 
Sestava: Burkyt - Černohorský 
(Šturm), Kurajský, Týč (Lucký), 
Dušek - Rohla, Výborný, Ru-

dolecký, Jindra - Štefek (Kolář), 
Musel (Křišťan). Také v  posled-
ním podzimním kole, Buštěhrad  
vítězí na  Velké Dobré B. A  to 
v poměru 3:2. Utkání se hrálo ve 
špatném počasí, na  velmi špat-
ném terénu a na náhradním hři-
šti. Poločas 1:0 pro  Buštěhrad. 
Po namáhavém a  vyrovnaném 
výkonu rozhodl o  třech bodech 
pro  Buštěhrad střelou Stoupal. 
Góly: Štefek, Rudolecký, Stoupal. 
Buštěhrad se svými dobrými vý-
kony pohybuje na  špičce tabul-
ky a pokud zvítězí i v posledním 
utkání podzimu, a to je dohrávka 
ve Lhotě, přezimuje na čele tabul-
ky III. třetí třídy. To by byl oprav-
du velký úspěch, i když zatím jen 
dílčí. O dalším dění Vás budeme 
informovat. 
Více na  www.skbustehrad.cz 
nebo na fb sk bustehrad.                    

Za SKB Pavel Heidenreich  
a Aleš Šturm

staň se kanonýrem! florBalisté rozšiřUjí své řady

Florbalový klub Kanonýři Klad-
no se každým rokem rozrůstá. 
V  elitní kategorii mužů pravi-
delně bojuje na pomezí Tipsport 

Superligy a 1. ligy mužů. V mlá-
dežnických kategoriích zažívá ob-
rovský boom, když nejmladší Ka-
nonýři dokáží pravidelně porážet 

ty nejlepší týmy.
Takový progres by nebyl možný 
bez nepřetržitého náboru mla-
dých hráčů a  hráček, který trvá 

Aleš Šturm
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celoročně a mladí florbalisté mo-
hou kdykoliv dorazit na  trénink 
příslušné kategorie a  sport s  dě-
rovaným míčkem si vyzkoušet.
Nábory probíhají celoročně 
do  chlapeckých i  dívčích týmů. 
Jsou vítáni kluci i holky ve věku 5 
až 14 let. Každý příchozí si může 
bez problému zapůjčit hokejku, 
pokud nemá vlastní, aby si mohl 
sport vyzkoušet. S  sebou potře-
buje pouze boty, triko a kraťasy.
Věkové rozdělení hráčů a hráček:
- přípravka 5-8 let
- elévové 9-10 let

- mladší žáci/žákyně 11-12 let
- starší žáci 13-14 let
Kontaktovat můžete šéftrenéra 
mládeže Kanonýrů Kladno a klu-
bovou legendu Tomáše Leipnera 
na  telefonním čísle 777014149 
nebo e-mailu leipner@seznam.cz.
Tomáš Leipner k náborům říká:
„Probíhající nábor je zaměřený 
zejména na  nejmladší kategorie, 
tedy přípravku, elévy a  mladší 
žáky. Ve všech těchto kategoriích 
je velký prostor i pro dívky, které 
nabíráme také do starších žákyň. 
Pro tuto kategorii hledáme nejen 

hračky do pole, ale také brankář-
ky. Chtěl bych tímto říci všem 
klukům a  holkám, které florbal 
oslovil například ve škole nebo 
v  televizi, aby se ničeho nebáli, 
přišli mezi nás a stali se sportovci, 
florbalisty!“
Doplňující informace hledejte 
na webu www.kanonyrikladno.cz 
a Facebooku
www.facebook.com/Kanonyri-
-Kladno.

Radek Šikola

Na knižním trhu se v  listopadu 
2017, tedy krátce před letošními 
Vánocemi, objevila knížka Oty 
Pavla Povídky z šuplíku.  Vydala 
ji nakladatelka Slávka Kopecká, 

a tak je samozřejmé, že jak auto-
ra, tak nakladatelku, spojuje ve-
dle profese a osobního přátelství 
také naše město: Buštěhrad.

Slávka Kopecká editorovala a vy-
dala před dvaceti lety exkluzív-
ní sedmidílné sebrané spisy Oty 
Pavla. Dílo je však dávno vypro-
dané, a  protože majitel autor-

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

ota pavel –  povídky z šUplíkU a Bez cenzUry!
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Nejtěžší ultramaraton světa Spar-
tathlon vede z  Atén do  Sparty, 
a  je dlouhý 246 km. Závodníci 
vyběhnou na  trať v  úrovni moř-
ské hladiny a po více než 150 km 
běhu musí překonat horský hře-
ben ve výšce více než 1000 me-
trů.  Závod má tvrdý limit trvá 
max. 36 hodin. V září roku 2018 
Spartathlon poběží také náš spo-
luobčan Milan Šumný jr. Tohoto 
ultramarathonu se nemůže zú-
častnit každý. Bez splnění ob-
tížných limitů kvalifikace není 
možné na Spartathlonu startovat. 
Atlet musí prokázat, že zdolal 
100 km za 10 hodin, anebo že za  
24 hodin uběhl minimálně 180 km. 
Milan splnil Áčkový limit. Tzn. že 
jeho výkon byl dokonce o více než  
20 % lepší. Automaticky se tím za-
řadil na  startovní listinu pro  rok 

2018.  Milan na březnovém Mis-
trovství ČR v  Plzni obsadil čtvr-
té místo v běhu na 100 km časem 
7 h 52 minut a  v  říjnu v  Albi ve 
Francii uběhnutím 236,60 km za 
24 hodin závod vyhrál. Milanův 
francouzský výsledek je dopo-
sud 3. nejlepší v ČR za tento rok 
a  v  historických tabulkách ČR 
zaujal 13. místo. Milan v  těchto 
dnech zahájí 10 měsíční trénin-
kovou přípravu. Týdenní trénin-
ková dávka bude 80 až  150 km. 
Běhat bude 5-6 dnů v týdnu. Běh 
doplní také cvičením a nutnou re-
generací. Přejeme mu pevné zdra-
ví a  trvale milou podporu jeho 
manželky Gábiny, bez níž by jeho 
špičkové atletické úspěchy nebyly 
uskutečnitelné.

LZ

Milan Šumný ml.  
na 48. kilometru běhu.

Foto: Archiv běžce M.Šumného

milan šUmný jr. jede na spartathlon

ských práv, syn Oty Pavla Jirka, 
prodal tato práva do  zahraničí, 
je literární odkaz slavného spiso-
vatele  s buštěhradskými kořeny 
obtížně dohledatelný. Naklada-
telka Slávka Kopecká se navzdo-
ry tomuto zádrhelu letos dohod-
la s Dilií spravující práva autora 
a vydala sedmou část Sebraných 
spisů samostatně.  k  tomu nám 
řekla: „Otu Pavla mám trvale ve 
svém „buštěhradském“ srdci. Ve 
zmíněných Povídkách z  šuplíku 
najdete mnohé náramné texty, 
vydané konečně bez cenzurních 
zásahů - a  hlavně se s  autorem 
znovu dotknete také mnoha jeho 
lásek a také Buštěhradu. Ale na-
jdete navíc dojemnou korespon-
denci mezi bratry, dále povídky 
o přírodě, o sportu, o rodině…a 
hlavně snad vůbec nejlepší Otovy 
povídky Běh Prahou a Jak šel táta 
Afrikou. Toto hodnocení kvality 
zmíněných povídek sdílím spo-
lečně se synovým spisovatelem 
Jirkou: „Jo, Běh Prahou je podle 
mého soudu tátova vůbec nejlep-
ší povídka“, řekl mi mnohokrát.“ 

„Myslím si to také,“ říká Sláv-
ka Kopecká „a tak celou knížku 
a hlavně Běh Prahou a ságu Jak šel 

táta Afrikou doporučuju k  pře-
čtením všem milým buštěhrad-
ským spoluobčanům, kteří Otovi 
Pavlovi (a snad i mně) dávno ro-
zumějí! Výtisk knížky si dovolím 
pro čtenáře předat do buštěhrad-

ské knihovny, a pokud by byl zá-
jem vlastnit ji soukromě, bydlím 
nedaleko – v Lidicích.  Ráda vy-
hovím a přeju krásné Vánoce. “

   
Slávka Kopecká a ZV
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Koníci  z  Pony Buštěhrad změnili 
domov a  jsou pro  děti k  dispozici 
přímo v Buštěhradě. Organizujeme 
jízdy na pony, soukromé lekce, fo-

cení s koníky, návštěvy větších sku-
pin (školky, tábory) po telefonické 
rezervaci. Cílem je kontakt s  koň-
mi a  jízdy pro děti již od dvou let. 

Ve všední dny probíhají pravi-
delné Pony kroužky, ve kterých 
si stálé skupiny dětí zažívají sen 
„mít svého koně“. Pod  dozorem 
se o  koníka starají, čistí, sedlají 
a  samozřejmě jezdí. Učí se po-
hybovat bezpečně v  koňském 
prostředí, komunikovat s  koňmi 
a  motivovat sebe i  kamarády ze 
skupiny vzájemně si pomáhat. 

V létě každoročně pořádáme 
příměstské tábory a  dopolední 
prázdninová hlídání.

Děkujeme městu Buštěhrad za 
poskytnutí prostor pro  náš areál 
a  doufáme, že současným jezd-
cům se bude na novém místě lí-
bit, a  že přivítáme ještě pár no-
vých kamarádů pro naše zvířátka.

Váš Pony Buštěhrad  
Linda Pazáková
Tel. 776 300 094
E-mail : 
Ponybustehrad@seznam.cz
http://pony-bustehrad.webnode.cz
FB Pony Bustehrad@ponykladnoPoníci s malými kamarády. Foto: Archiv autorky

poníci v BUštěhradě

V sobotu 21. října 2017 v Buštěhra-
du proběhl třetí ročník hudebního 
minifestivalu Bush Blues Day. Jako 
v předchozích dvou letech se konal 
v útulném, lehce přetopeném, ten-
tokrát však zcela zaplněném sále 
prvního patra restaurace u Bečvá-
řů, kam se BBD přesunulo z jara.

Celý večer tradičně zahájil Jan 
Kasalický, duchovní otec a  dra-
maturg hudební přehlídky, jenž 
jako první na  pódium pozval Fi-
lipa Zoubka a Blues Q, kteří byli 
na rozjezd výbornou volbou. Jejich 
rytmus zanedlouho zvedl ze židlí 
první tanečníky, kteří se nechali 
unášet repertoárem od bluesových 
tradicionálů až po Boba Dylana či 
Johnyho Cashe. Následovala kape-

BUsh BlUes day

La Banda v akci. Foto: J. Pergl
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O tanečním páru Janu Buran-
tovi a  Elišce Plaché nepíšeme 
v Buštěhradském zpravodaji po-
prvé. Tento juniorský taneční pár 
již druhým rokem vede republi-
kový žebříček nejen ve standard-
ních tancích, ale obsazuje také 
přední příčky v  latině a  kombi-
naci deseti tanců, což je kombi-
nace obou disciplín (standardu 
i  latiny). Od  roku 2015 jsou ta-
nečníci rovněž členy Národní ju-
niorské reprezentace.

Po finálových umístění na Mist-
rovství České republiky ve všech 
kategoriích, kterého se účastnili 

na  počátku roku 2017 se taneč-
níci zaměřili především na účast 
na  zahraničních soutěžích a  je-
jich hlavním cílem bylo nomi-
novat se stejně jako v  roce 2016 
na Mistrovství světa ve standard-
ních tancích.

V průběhu celého roku se zú-
častnili několika soutěží v  Itálii, 
Maďarsku, Chorvatsku, Sloven-
sku, Německu a  Kypru. Nutno 
zmínit, že na  těchto otevřených 
národních mistrovstvích jednot-
livých států si odvezli vždy finá-
lová umístění s  konečnými vý-
sledky 3 zlaté medaile, 3 stříbrné 

a  3 bronzové medaile. Úspěšně 
tak reprezentovali nejen Českou 
republiku, ale také svá rodná 
města Kladno a Buštěhrad. Spolu 
s  výbornými výsledky ze seriálu 
domácích soutěží Taneční ligy 
se jako druhý pár nominovali 
na Mistrovství světa kategorie Ju-
nior II ve standardních tancích, 
které se konalo v září v Bratisla-
vě. Celé prázdniny se připravo-
vali společně s domácími i zahra-
ničními trenéry na  tuto velkou 
taneční událost, kde se zařadili 
na  37. místo při účasti 76 párů 
světa. Vzhledem k věku čeká ta-
nečníky v  příštím roce přechod 

kladenskoBUštěhradský taneční pár doBývá evropU

la La Banda, při jejímž vystoupe-
ní se všem tajil dech nad neuvěři-
telným temperamentem zpěváka 
a hráče na foukací harmoniku Mi-
lana Zimmermanna, který by svou 
živelností strčil do kapsy lecjakého 
teenegera. Hlavní hvězdou veče-
ra byla bezesporu folk-bluesová 
legenda Petar Introvič, kterého 
na pódium uvedl jeho dlouholetý 
kamarád, s  nímž v  mládí běhával 
za děvčaty - Buštěhraďák, všem 
známý Luděk Zámyslický. S Peta-
rem vystoupila jeho kmenová ka-
pela Bluesberry. Nejen na poslech 
ale i vizuálně byl to zážitek velice 
charismatický a  mnozí jsme při 
jejich vystoupení zavzpomínali 
na staré dobré časy. Jako poslední 
vystoupili excelentní Hudba tvýho 
fotra Blues Band v  čele s  panem 
domácím a kytaristou Janem Kasa-
lickým. Pánové se na pódium do-
stavili v dokonalé image a la Blues 
Brothers z Chicaga 70. let -  při po-
hledu na podium se leckteré dámě 
v publiku zatajil dech. 

Celý sál praskal ve švech, muzikan-
ti byli nadšení příjemným místem 
i návštěvníky, návštěvníci hudbou. 
Pivo teklo proudem a  kdo tanco-
val, ten si šel po neděli pro  nové 
podrážky. Zvuk měl na  starost 
a  svou práci jako vždy skvěle od-
vedl Milan Knor. Propagace akce 

se tentokrát zhostilo nové městské 
infocentrum, které zprávu o  tře-
tím ročníku Bush Blues Day roz-
šířilo za hranicemi našeho města, 
v kladenských hudebních klubech, 
na kulturních a volnočasových in-
ternetových portálech a  spřízně-
ných rozhlasových stanicích, díky 
čemuž bylo tentokrát u  Bečvářů 
opravdu plno. Festival navštívili 
též zástupci obce Zákolany v  čele 
se starostkou, paní Lucií Wittlicho-
vou, akci si našel i bývalý starosta 

města Kladna, pan Ing. Jiránek 
s chotí. 

Na závěr bych ráda poznamenala, 
že pokud je úspěch tohoto ročníku 
předzvěstí do dalších let, tak nám 
prostor sálu u Bečvářů bude brzy 
malý. I  tak ale patří velký dík Ve-
ronice a  Petrovi Kuthanovým za 
jejich skvělou spolupráci, nejinak 
všem účastníkům a  organizáto-
rům – jen tak dál!

Hedvika Servusová

Petar Introvič s přítelem z mládí Luďkem Zámyslickým. Foto: J. Pergl
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do vyšší věkové kategorie – Mlá-
dež  a  tudíž nutnost absolvovat 
několik mezinárodních soutěží 

a  soutěží taneční ligy,které jsou 
mezbytné pro  kvalifikaci na  do-
mácí šampionáty.

Velkým překvapením pro  taneč-
níky samotné i pro jejich trenéry 
bylo plynulé zařazení mezi svě-
tovou taneční špičku v kategorii, 
kam věkově spadají až příští rok. 
Po šesti tanečních soutěžích se 
Jan a Eliška dostali v rámci světo-
vého ranklistu kategorie mládež, 
který čítá více než 1200 tanečních 
párů z celého světa na 55 místo, 
což je výborná startovací pozice 
pro následující sezonu.

Jan a Eliška letos oslavili společ-
né pětileté působení na tanečním 
parketu, což se možná může zdát 
krátká doba. Opak je ale pravdou.
Tanečníci spolu tráví kromě stře-
dy, kdy nemají trénink prakticky 
všechen čas včetně víkendů, kdy 
vyjíždí do  zahraničí na  soutěže. 
V  letošním roce například spo-
lečně nacestovali úctyhodných 
26 500 km napříč celou Evropou.

Jan a Eliška by touto cestou rádi 
poděkovali nejen rodičům za 
podporu a zázemí, ale také part-
nerům, bez jejichž podpory by 
takový rozvoj nebyl možný. Dě-
kujeme tímto partnerům – Stře-
dočeský kraj, TEPO Kladno s.r.o 
a  Backaldrin Kladno, které v  le-
tošním roce Jana a Elišku v jejich 
úsilí podpořili.

Přejeme Janovi a  Elišce v  jejich 
taneční kariéře hodně úspěchů 
a lehký taneční krok.

Gabriela Plachá
Tanečníci Eliška a Jan. Foto: Archiv autorky

Se závěrem roku 2017 ukončí 
v  České republice systém zpět-
ného odběru a recyklace vyslou-
žilých elektrospotřebičů svůj 
dvanáctý rok. Jedná se o  stejný 
systém, jako po mnohem delší 
dobu funguje i  ve zbytku Evro-
py. Každý z nás může díky němu 
zdarma odevzdat svá vysloužilá 
elektrozařízení na  místa odběru 
s  tím, že budou řádně zrecyklo-
vána.

Město Buštěhrad má uzavře-
nu smlouvu na  systém zpětné-
ho odběru elektrospotřebičů 
se společností ELEKTROWIN. 
ELEKTROWIN, největší český 
kolektivní systém pro  sběr a  re-
cyklaci elektroodpadu, už vytvo-
řil na  13 000 míst zpětného od-
běru. Jejich prostřednictvím lidé 
odevzdali 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o  hmotnosti 
více než 260 000 tun.

Dosloužilo i  vám doma některé 
elektrozařízení? Nevyhazujte je 
do  běžného komunálního odpa-
du.
Odevzdejte je bezplatně na sběr-
né místo, v  našem městě, které 
najdete při sjezdu se silnice Kla-
denská směr na silnici “Po Měsíč-
ku“, kousekpod  vodojemem, od-
kud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále 

recyklovat je nejen správné, ale také snadné
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poslouží při výrobě nových spo-
třebičů. Sběrná místa, kam obec-
ně můžete vysloužilá elektrozaří-
zení odložit:
- Sběrné dvory měst a  obcí – 
na  nich můžete spotřebiče ode-
vzdat bez ohledu na místo bydli-
ště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou 
povinni převzít staré spotřebiče 
při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle 
novely zákona, která začala pla-
tit na sklonku roku 2014, musejí 
obchody s prodejní plochou větší 
než 400 m² odebrat i  malý spo-
třebič, jehož rozměry nepřesahu-
je 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebí-
rají spotřebiče k recyklaci. V rám-
ci projektu „Jsem zpět“ můžete 
dokonce pomoci dobré věci. Po-
kud přinesete starší, ale stále plně 
funkční elektrospotřebič, a  ten 
projde přísnými zkouškami, mů-
žete ho věnovat některé nezisko-
vé organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. Více o projektu 
se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem 
spotřebičů pomáhá také již více 
než 1300 hasičských sborů po 
celé České republice.
- Města a obce podle zákona mu-
sejí nejméně dvakrát ročně zorga-
nizovat svoz nebezpečného odpa-
du, do  kterého patří i  vysloužilá 
elektrozařízení. Množství odlo-
ženého vysloužilého elektrozaří-
zení, které odložíte na  Sběrném 
místě Buštěhrad, je navázáno 
na bonusový program společnos-
tí Elektrowin. Město má možnost 
za tato odložená elektrozaříze-
ní, podle počtu zařízení, získat 
finanční podporu pro  rozšíření 
nebo úpravy sběrného místa tak, 
aby občané měli možnost využí-
vat toto sběrné místo komfortně-
ji, nejen v rámci zpětného odbě-
ru elektrospotřebičů, ale také při 
odkládání nebezpečných nebo 

objemnějších odpadů. Finanční 
bonus lze také použít pro nákup 
zařízení nebo technického vyba-
vení sběrného místa. Kolektivní 
systém ELEKTROWIN také or-
ganizuje vzdělávací a  informační 
akce, při nichž můžete za ode-
vzdaný spotřebič získat dárek. 
Sledujte proto pozorně interne-
tové stránky www.elektrowin.cz 
a facebookový profil Recyklace je 
legrace, kde najdete vždy aktuální 
informace.
ELEKTROWIN a.s. provozu-
je kolektivní systém pro  zpětný 

odběr, oddělený sběr, zpracová-
ní, využití a  odstranění elektro-
zařízení a  elektroodpadu všech 
skupin s  hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé 
domácí spotřebiče, elektrické 
nástroje a  nářadí. Od  svého za-
ložení v roce 2005, tedy za 12 let 
svého působení na  trhu, zrecyk-
loval více než 17 000 000 vyřaze-
ných elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.

Ve spolupráci s ELEKTROWIN
Dagmar Novotná
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Také máte pocit, že dnešní doba přeje 
špatné náladě? Také už radši nečtete 
noviny, protože vás ta záplava špat-
ných zpráv štve? Také vám přijde, 
že noviny, rádia i televize řeší nesmy-
sly - namísto toho, co je opravdu pod-
statné? Tak zkuste vysílání Českého 
rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné 
a užitečné zprávy a dobrá nálada se 
nemusí vylučovat. V Buštěhradu Re-
gion naladíte na frekvenci 100,7 FM.
Svět není tak černý, jak to někdy vy-
padá
„Sami máme pocit, že těch negativ-
ních zpráv je kolem nás přespříliš.  
A přitom ten svět přece ve skuteč-
nosti tak černý není. A tak jsme si 
řekli, že s tím v našem vysílání za-
čneme něco dělat,“ říká ředitel Čes-
kého rozhlasu Region Tomáš Pancíř.  
Ve vysílání se tak objevují dobré 
zprávy, příběhy lidí, kteří nemyslí jen 
na sebe, pozvánky na krásná místa v 
našem okolí, recepty na jídla, která 
zvládne každý a pořádně si na nich 
pochutná. A také úsměv. Ať už od 
moderátorů, nebo hostů. 
A v posledních dvou měsících letoš-
ního roku Český rozhlas o dobru jen 
nemluví, ale snaží se ho přímo zpro-
středkovat díky projektu Ježíškova 
vnoučata. Rozhlas oslovil stovky do-
movů seniorů a dalších institucí, kte-
ré pečují o staré lidi. Nabídl systém, 
do kterého zaměstnanci domovů 
mohou napsat, co by si jednotliví lidé  
u nich v domovech přáli k Vánocům. 
A díky tomu, že o tom rozhlas vysílá, 
se hlásí stovky dobrovolníků, kteří ta-
hle přání plní. „Je fantastické, jak už 
od začátku na Ježíškova vnoučata re-
agují naši posluchači. Zapojují se zná-
mí i úplně neznámí lidé, podle svých 
možností nabízejí dárky, ale často tře-
ba jen zážitky. Spousta starých lidí si 
totiž přeje úplně obyčejné věci, jako 
výlet do míst svého mládí nebo se-
tkání s někým, koho mají rádi. A my 
se v průběhu celého prosince bude-
me snažit jednotlivé příběhy natáčet 
a zprostředkovávat posluchačům,“ 
dodává Tomáš Pancíř. Pokud byste 
se chtěli zapojit i vy, je to jednodu-
ché – přání, které splníte, si můžete 
vybrat na internetových stránkách  
www.jeziskovavnoucata.cz.

Reportéry Regionu potkáte přímo v 
Buštěhradu
Český rozhlas Region se může chlubit 
tím, že má tým reportérů a redaktorů. 
Na rozdíl od mnohých jiných médií 
nedělá zprávy na dálku, po telefonu 
nebo opisováním z internetu. „Naši 
reportéři každý den vyjíždí do terénu. 
A potkat je tak můžete i v Buštěhra-
du. A samozřejmě budeme rádi, když 
nám své náměty budete přímo posí-
lat – mailové adresy i další kontaktní 
údaje najdete na našem webu region.
rozhlas.cz,“ říká vedoucí programu 
stanice Pavel Kozler.  „Důležité je, 
že opravdu nechceme vysílat jen špat-
né zprávy. Naopak – budeme rádi za 
všechny tipy, kde se co povedlo, rádi 
do vysílání pozveme zajímavé osob-
nosti. A velký důraz klademe na uži-
tečné informace. Denně přinášíme 
opravdu lokální předpověď počasí, 
informace o zpožděních vlaků nebo 
autobusů nebo třeba o výpadcích 
elektřiny,“ doplňuje ředitel Tomáš 
Pancíř. Samozřejmostí je dodržová-
ní poctivých žurnalistických zásad 
– tedy ověřování, přesnost formulací 
i snaha u sporných věcí dát prostor 
oběma stranám.
Region nabízí i české písničky  
a úsměv
Nejen informacemi živ je člověk.  
A na Regionu si to dobře uvědo-
mují. „Po celý den nabízíme známé 
české písničky. Vybíráme je tak, aby-
chom dostáli našemu sloganu – aby 
to byly hlavně české písničky, které 
si s námi zazpíváte. K tomu máme  
i řadu zábavných pořadů – každý 
den známí herci spolu s posluchači 
vybírají zábavné scénky a doplňují je 
svými zážitky, každý pátek si zve své-
ho hosta Jan Rosák a o víkendech se  
k rozhlasovému mikrofonu po mno-
haleté přestávce vrací Pavel Vítek, 
který si povídá se svými hosty o za-
jímavých místech středních Čech,“ 
láká k poslechu Pavel Kozler. A chy-
bět nemohou ani poradny. Například 
vždycky v pátek dopoledne radí všem 
zahrádkářům Ivan Dvořák z České-
ho zahrádkářského svazu, v sobotu 
dopoledne zase do studia přicházejí 
veterináři a radí s chovem domácích 
zvířat. Na své si přijdou i ti, kdo rádi 

vaří. Každou neděli jim Český roz-
hlas Region nabízí magazín o vaření 
Pochoutky. A na speciální vydání to-
hoto magazínu se mohou posluchači 
těšit i o Vánocích. „Hosty vánočních 
Pochoutek budou například Lucie 
Bílá nebo Petra Černocká, těšit se 
můžete i na speciální pohádkové vy-
dání se Zdeňkem Troškou, Jakubem 
Prachařem, Oldřichem Navrátilem  
a Radkem Holubem. Naše vysílání 
nabídne po celý prosinec i řadu scé-
nek s vánoční tematikou v podání 
klasiků českého humoru – například 
Vladimíra Menšíka, Felixe Holz-
manna nebo Miloslava Šimka s Jiřím 
Grossmannem,“ upřesňuje progra-
mový šéf Českého rozhlasu Region 
Pavel Kozler.
Atraktivní vysílání připravuje Region 
i na poslední den v roce. Poslední tři 
hodiny roku 2017 můžete strávit ve 
společnosti Silvestrovské Humoriády, 
ve které vás budou bavit Jan Přeučil, 
Jiří Lábus, Iva Hüttnerová, Ladislav 
Županič, Uršula Kluková, Pavel Nový 
a Ivanka Devátá.
A pokud ve vysílání něco nestihne-
te nebo vás zajímá detailní program 
Českého rozhlasu Region, můžete 
vše najít na internetových stránkách  
region.rozhlas.cz.

český rozhlas region přináší zprávy z BUštěhradU, doBroU náladU  
i ježíškova vnoUčata
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