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Úvodník
Vážení
spoluobčané,

dostává se Vám do ruky 

zbrusu nové číslo Buště-

hradského Zpravodaje, který 

bude vycházet jako měsíčník 

s podtitulem „Informační bul-

letin města“. Mnozí z Vás, kteří 

chodíte pravidelně na zasedá-

ní městského zastupitelstva, 

jste byli svědky dosti bouř-

livého jednání kolem jeho 

dalšího vydávání. Seběhlo se 

toho kolem Zpravodaje hod-

ně, ale pro Vás je důležité, 

že Zpravodaj bude vycházet 

i nadále a že se k Vám budou 

dostávat informace z radnice, 

které chceme, aby se k Vám 

dostaly. Máme v úmyslu pře-

dávat Vám vše, co Vás zajímá 

a o čem se chcete dozvědět 

víc, – a hlavně – od pramene 

a nikoliv nějakými křivolaký-

mi cestičkami. Bude otevřen 

všem, kteří mají co říci k dění 

v našem městě, kromě tako-

vých zpráv, které v sobě ne-

budou mít patřičnou dávku 

etiky. Vynasnažíme se, aby 

časopis byl aktuální, věcný, 

čtivý – zkrátka zajímavý. Dou-

fáme ve Vaše porozumění 

a čekáme na odezvy. Držme 

si navzájem palce, aby se nám 

to i s Vaším přispěním poda-

řilo.

Jitka Lefl erová,

starostka, 15. května 2012

Z radnice

Příspěvky
do Buštěhradského Zpravodaje
– Informační bulletin města

Městský úřad v Buštěhradě po-
dal na základě povinnosti, plynoucí 
ze zákona č. 46/2000 Sb. o právech 
a povinnostech při vydávání perio-
dického tisku a o změně některých 
dalších zákonů, (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, žádost 
o registraci měsíčníku města, pod 
názvem „Buštěhradský Zpravodaj“.

Vydávání Buštěhradského Zpra-
vodaje, který doposud vycházel 
pod povolením výnosu Okresního 
úřadu v Kladně č. 33/76, jenž pozbyl 
platnosti v roce 2010, bude plynule 
nahrazeno vydáváním měsíčníku 
města, pod názvem „Buštěhradský 
Zpravodaj“, podtitul Informační bul-
letin města, jehož registraci a povo-
lení k vydávání městský úřad obdr-
žel. Uvedený název je tedy registrací 
přidělen MěÚ Buštěhrad a jakékoliv 
použití tohoto názvu pro jiná pe-
riodika by mohlo být předmětem 
právního sporu. Rovněž tak použití 
znaku Města Buštěhrad podléhá 
autorským právům, a jakékoliv jeho 
použití může povolit pouze MěÚ 
Buštěhrad, a to za podmínek pře-
dem dohodnutých a stvrzených pí-
semnou dohodou, včetně poplatku 
za používání znaku města.

Jako příspěvková / nezisko-
vá organizace města máte nárok 
na bezplatnou inzerci v tomto ča-
sopise, a očekáváme také zasílání 
Vašich příspěvků, prezentací a ji-
ných materiálů do Buštěhradského 

Zpravodaje. Shromažďovatelem 
příspěvků je paní Dagmar Novotná 
a pro občany města je připravena 
i emailová adresa, kam mohou za-
sílat své příspěvky bustehradsky.
zpravodaj@mestobustehrad.cz. 
Příspěvky zasílejte prosíme v počtu 
cca 500 slov, (půl A4), můžete zasílat 
také grafi cké přílohy nebo fotogra-
fi e. Příspěvky zasílejte vždy s datem 
a podpisem osoby, která příspěvek 

za danou organizaci vytvořila, to 
vše nejpozději ke každému 20. dni 
v daném měsíci. Prázdninová čís-
la budou dvouměsíční, vycházet 
budou vždy v červenci, v rozsahu 
na oba prázdninové měsíce.

Věříme, že budete se svojí pre-
zentací a možnostmi vyjádření 
na stránkách tohoto bulletinu spo-

kojeni. Ing. Jitka Lefl erová,
starostka

Ve dnech 28. až 30. dubna 

2012 pobývala v Čechách sku-

pina starostů a obyvatel z obcí 

v Ledrenském údolí v Itálii. Opět 

se oživily vzpomínky italských 

přátel na roky 1915–1918, kdy je-

jich předci museli nedobrovolně 

přesídlit do Čech, aby tady přežili 

hrůzy a útrapy 1. světové války, 

opět se utvrdilo přátelství mezi 

šesti ledrenskými a osmi českými 

obcemi. Delegace ledrenských 

se zúčastnila 28. dubna vysvěce-

ní kapličky v Chyňavě, 29. dubna 

proběhl ve Valdštejnské zahradě 

v Praze nádherný koncert italské-

ho mužského pěveckého sboru 

Cima ďOro a Zdického smíšené-

ho pěveckého sboru a to pod 

záštitou senátora MUDr. Luďka 

Z radnice

Bohemia mia

Pokračování na str. 2

Seftiga, předsedy Výboru pro zá-

ležitosti EU Senátu ČR. Týž den 

v podvečer se konala v chrámu 

Bohemia mia

str. 1 a 2

Ořešínský 
Vandráček

str. 4
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Na svém 3. zasedání mělo měst-

ské zastupitelstvo na programu 

hned několik důležitých bodů.

Mezi těmi nejdůležitějšími bylo 

přijetí dotací. Ministerstvo kultury 

České republiky přiznalo Buště-

hradu možnost čerpání dotace 

z programu záchrany architekto-

nického dědictví do výše 820 tis. 

Kč. Z Fondu pro rozvoj měst a obcí, 

Středočeského kraje, byla městu 

Buštěhrad schválena zastupitel-

stvem Středočeského kraje dota-

ce ve výši 8mil.Kč. Obě tyto dota-

ce budou použity na rekonstrukci 

západního křídla buštěhradského 

zámku, jenž je ve vlastnictví měs-

ta Buštěhrad. Zastupitelé schválili 

přijetí těchto dotací.

Dalšími důležitými body bylo 

schválení výsledků výběrových ří-

zení, které byly městem vypsány. 

Zhotovení jedné integrované tří-

dy mateřské školky v budově Zá-

kladní školy Oty Pavla Buštěhrad. 

Nákup služeb – pronájem víceúče-

lového vozidla pro technické služ-

by města Buštěhradu, včetně zim-

ních doplňků, s možností odkupu 

sv. Víta na Pražském hradě slav-

nostní mše, věnovaná památce 

Italů, kteří v Čechách během 

svého nuceného pobytu zemřeli 

a jsou tady pochováni. Tato slav-

nostní mše proběhla opět za hu-

debního doprovodu obou výše 

zmíněných pěveckých sborů. 

Z radnice

Bohemia mia
Dokončení ze str. 1

V pondělí 30. dubna pokračovaly 

vzpomínkové slavnosti vernisáží 

výstavy „Bohemia mia“ v Italském 

kulturním středisku v Praze, opět 

za hudebního doprovodu italské-

ho pěveckého sboru a navíc kvin-

tetu Žestě Pražského hradu. Velmi 

působivé fotografi e na výstavě 

dokumentují pobyt ledrenských 

v Čechách během 1. světové vál-

ky a jsou důkazem opravdového 

přátelství mezi lidmi, které spojil 

stejný krutý osud. Všechny uve-

dené akce probíhaly ve velmi 

důstojné atmosféře, která odpo-

vídala jejich významu. Setkání 

s ledrenskými bylo velmi upřímné 

a potvrdilo, že i přes velké vzdá-

lenosti a hranice stále trvá navá-

zané přátelství. Těšíme se opět 

na další shledání.

Jitka Lefl erová, 16. 5. 2011

Informace z radnice

Ze zasedání městského zastupitelstva 
3/2012 dne 16. 5. 2012
(Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu.)

do vlastnictví města, po uplynutí 

doby nájmu a výběrové řízení 

na zhotovitele na zpracování pro-

jektové dokumentace DSP akce 

chodníky podél ulice Hřebečská 

a podél ulice Tyršova v Buštěhra-

dě. Výsledky výběrových řízení 

byly prezentovány vedením měs-

ta zastupitelům i veřejnosti, a za-

stupitelé tyto výsledky schválili.

V ostatních bodech zastupitelé 

řešili vyvěšení záměrů na prodej 

pozemků města žadatelům o je-

jich koupi a také uzavření kupních 

smluv s občany, kteří již na minu-

lém zasedání požádali o odkup 

pozemků ve vlastnictví města, 

a záměry na odprodej těchto po-

zemků již byly řádně a v řádné 

lhůtě vyvěšeny. Také byla řešena 

půjčka pro občana města a nový 

ceník služeb v DPS.

Dagmar Novotná, 

17. května 2012

Všechna fota Jaroslav Pergl

Vydavatel: Město Buštěhrad, Hřebečská 660, IČ: 00234214.
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  Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem 

vydavatele.
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Zastupitelstvo města Buště-
hradu na veřejném zasedání dne 
7. 3. 2012 rozhodlo o pořízení 
dodatku – změny Územního plá-
nu č.4, podle zákona č.183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů 
„o územním plánování a stavebním 
řádu“ (stavební zákon). Jako osobu, 
pověřenou jednáním s pořizovate-
lem změny, ustanovili zastupitelé 
na témže zasedání pana M. Oplta, 
coby „pověřeného zastupitele“.

Bezprostředně poté byla zahá-
jena pracovní jednání s pořizova-
telem změny Územního plánu č. 
4, fi rmou PRISVICH, která je opráv-
něna k výkonu územně plánovací 
činnosti podle stavebního zákona. 
Byly posouzeny všechny žádosti 
občanů města, týkající se požadav-
ků do zařazení připravované změny 
Územního plánu č. 4.

V předmětných žádostech 
byly pořizovatelem nalezeny ne-
dostatky. V rámci nápravy byly 
podle stavebního zákona všem 
žadatelům zaslány výzvy s cílem 
jednak aktualizovat žádost z hle-
diska údajů, umožňujících iden-
tifi kaci žadatele, dále požadavek 
na aktualizaci vymezení dotče-
ných ploch, údajů o navrhované 
změně využití ploch, údajů o sou-
časném využití ploch dotčených 
návrhem žadatele, důvodů pro 
pořízení změny Územního plánu 
a také návrh na úhradu nákladů 
na pořízení změny Územního plá-
nu.

Přílohou k tomuto doplnění po-
žaduje pořizovatel také kopii kata-
strální mapy s vyznačenou dotče-
nou plochou, dle stavu platného 
k datu podání návrhu a aktuální 

Informace z radnice

Nový mobiliář

Rádi bychom občany informovali, že Městský úřad zakoupil, proza-

tím, 5 ks nových laviček, které budou umístěny v lokalitách nové zástav-

by, kde dosud toto vybavení chybělo. Další lavičky budou nakoupeny 

v průběhu roku. Umístění do lokalit můžete ovlivnit i Vy, občané, po-

kud napíšete svůj tip na email novotna@mestobustehrad.cz . Lavičky, 

umístěné v parku na náměstí byly technickými službami města oprave-

ny a natřeny. Věříme, že jste si této služby také všimli. Zakoupeny byly 

rovněž odpadkové koše a to v počtu 10 kusů. I zde čekáme na Vaše tipy, 

v kterých místech Vám nejvíce chybí. Dále má městský úřad v plánu za-

koupení sáčků na psí exkrementy a také koše na tento odpad. 

Dagmar Novotná, 3. 5. 2012

Informace z MěÚ

Územní plán
výpis z katastru nemovitostí. V pří-
padě, že se žadatel nechá zastupo-
vat jinou osobou, také plnou moc 
pro tuto osobu. Termín odevzdání 
podkladů na základě této výzvy je 
15 dní ode dne doručení.

Po upřesnění žádostí bude při-
kročeno ke zpracování žádostí po-
řizovatelem změny ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a vypra-
cování prvotního podkladu, který 
bude předložen zastupitelstvu 
města Buštěhradu ke schválení.

Na druhém zasedání městské-
ho zastupitelstva dne 11. 4. 2012 
byl zastupitelům předložen návrh 
na pořízení nového Územního 
plánu č. 5, a to z podnětu společ-
nosti Asian Corporation.

Společnost Asian Corporation 
s.r.o., se sídlem v Buštěhradě po-
žádala o změnu územního plánu 
u pozemků parc.č. 1646/11, 12, 13 
v k.ú. Buštěhrad. Jedná se o změ-
nu užívání pozemku ze stávajícího 

nízkopodlažního bydlení na mož-
nost postavení domů o dvou 
nadzemních podlažích, a dále 
o změnu regulativu parcelizace 
ze stávajích min. 1000 m2 na min. 
500 m2. Společnost Asian Corpo-
ration se zavazuje, že veškeré ná-
klady spojené s individuální změ-
nou Územního plánu, uhradí.

Z diskuze k tomuto bodu vze-
šly otázky, zda je vůbec pro Buš-
těhrad únosná další výstavba RD 
a zda je pro Buštěhrad přínosem, 
proč Buštěhrad nevyhlásí staveb-
ní uzávěru, a zda zastupitelé be-
rou v potaz kvalitu zástavby – toto 
v souvislosti s požadavkem na sní-
žení výměry stavebních parcel. 
Vzhledem k těmto připomínkám 
zastupitelé prozatím neschválili 
tento návrh, bude předmětem 
další diskuze.

Dagmar Novotná,

v Buštěhradě dne 25. 4. 2012

Městský úřad Buštěhrad

Jsme poctěni, že vážená paní 

Slávka Kopecká, známá a velice 

oblíbená spisovatelka, naklada-

telka a dlouholetá občanka naše-

ho města, na niž jsou občané hrdi, 

mají ji rádi, přislíbila svoji účast 

v týmu, který připravuje Buště-

hradský zpravodaj.

Na podzimní období, zřejmě 

v měsíci říjnu, je připravován tzv. 

workshop, ale řekněme radši se-

tkání s občany města, na němž 

chceme diskutovat o některých 

zásadních otázkách, které se naše-

ho města bezprostředně dotýkají. 

Sem patří např. Severozápadní 

obchvat města a páteřní komu-

nikace v průmyslové zóně, osud 

buštěhradského pivovaru, věc-

ná informace o rekonstrukčních 

a stavebních pracích v západním 

křídle buštěhradského zámku, 

studie intravilánu a extravilánu 

města, příprava územního plánu 

města, tedy jednoho z nejdůle-

žitějších úkolů, který před námi 

stojí. Patří sem i „drobnější“ úkoly 

týkající se pořádku ve městě, jeho 

hygieny atd.  

Je připravena inventarizace ze-

leně v našem městě, jejímž smys-

lem bude posouzení fyzického 

stavu cca 160 stromů, v prvé řadě 

kolem dětského hřiště, ale i v dal-

ších částech města. Zřejmě ještě 

v měsíci červnu bude připraven 

Krátce z města

Jednou, nebo několika větami...
návrh opatření, které stromy po-

kácet, upravit a kde vysázet stro-

my nové. To vše po projednání 

v zastupitelstvu města. 

Výbor životního prostředí do-

poručí zastupitelstvu k realizaci 

návrh  občanského sdružení, 

jehož představitelkou je paní 

Mrkvičková, k ozelenění svahu 

Na Skalech. 

Byla dokončena výstavba chod-

níku, který vede z řadové zástavby 

u hřbitova, umožňující jejím oby-

vatelům bezpečný přechod smě-

rem do města. 

V nejbližším období budou 

zahájeny konzultace, na jejichž 

základě chceme získat prvotní 

informace týkající se provozu 

a případné úpravy Kladenské 

třídy, především pokud jde 

o přechody pro chodce, vyme-

zení parkovacích míst, tedy vše, 

co se týká bezpečnosti občanů 

města. 

Pro řešení křižovatky u hřbi-

tova bude přizván autorizovaný 

dopravní inženýr (bez nároku 

na odměnu) k získání návrhu, 

jak tuto křižovatku řešit z hledis-

ka projektu, fi nancí a následně 

termínu realizace. Jde rovněž 

z hlediska fi nančního, ale i tech-

nického.         

Byla zahájena jednání s inves-

torem BPS Městským podnikem 

služeb Kladno s.r.o. Jde o vyjasně-

ní všech otázek, které se tohoto 

investičního záměru v současnos-

ti týkají. Tedy jak vlastního projek-

tu, jeho technologické části, ale 

i nejbližších kroků, týkajících se 

pozastaveného územního řízení. 

Problém výstavby bude zařazen 

do programu nejbližšího veřejné-

ho zasedání, ale počítá se také se 

setkáním s občany města o tomto 

investičním záměru. 

Na konec neuvěřitelný fakt. 

V parku Ořešín byla demontována 

a zcizena lavička.  Miroslav Oplt

o mimořádně nebezpečnou kři-

žovatku. 

Pokračuje zpracování žádostí 

občanů, které se týkají pořízení 

změny územního plánu č. 4. K 31. 

5. 2012 bylo podáno 17 žádostí. 

Prvotní podklad byl předložen 

stavební komisi a nyní je připra-

ven pro jednání zastupitelů. O vý-

sledku budete informováni. 

Byla úspěšně dokončena re-

konstrukce havarijního stavu 

střechy nad budoucí mateřskou 

školou. Škoda, že nebyla provede-

na v rámci zateplení ZŠ a to nejen 
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V sobotu 21. 4. 2012 bylo v Buš-

těhradu od rána rušno. Maminky 

pekly buchty a koláče, tatínkové 

stavěli provizorní podium a velký 

stan. Připravovalo se ohniště, jed-

notlivá stanoviště, značila se trasa. 

Všechny věci se svážely do Oře-

šínského parku, kde měla v od-

poledních hodinách vypuknout 

velká akce na oslavu Dne Země - 

čekala sladká odměna v podo-

bě voňavých domácích buchet.

Ti, kteří prošli trasu, se mohly 

následně zapojit do programu 

v Ořešíně. Každý si tu našel své - 

děti různé hry a soutěže pro menší 

i větší, jako na-

příklad chození 

na chůdách, 

střílení na bran-

ku či cvrnkání 

kuliček a další, 

zvířátka v mi-

nizoo a voliéru 

s holuby a prů-

vodním slovem 

pana chovatele, 

opékání buřtů 

a pro děti jed-

noznačně nej-

lákavější malo-

vání na obličej. 

Dospělí pak 

stánek s občer-

stvením. Mezi-

tím pokročil čas 

a na scénu pro-

vizorního podia přišla pohádka 

O kouzelné kuličce v podání pro-

fesionálního kejklířského divadla 

z Doudleb Vojty Vrtka. Pohádka 

zaujala nejen děti, ale i přihlíže-

jící rodiče a radost z představení 

Ořešínský Vandráček. Ve 14:30 se 

začaly objevovat první „vandráč-

ci“ v doprovodu rodičů, prarodičů 

i kamarádů. Po registraci obdrže-

ly děti soutěžní kartu, se kterou 

již netrpělivě vyrazily na trasu 

Neziskové organizace

Ořešínský Vandráček
označenou barevnými fáborky. 

Jednotlivé úkoly, které na trase 

na děti čekaly, dávaly znát s čím je 

tato akce spjatá - se Zemí a její pří-

rodou. Děti poznávaly ptáky, hlav-

ně ty, které mohou v našem okolí 

spatřit. Určovaly kytky a stromy 

a samozřejmě i ořechy, a také na-

příklad různé koření podle vůně, 

či přírodniny podle hmatu. Zpíva-

ly písničky o zvířátkách, ale také 

měly možnost vyzkoušet si i úklid 

„papírových bobků“ po svém pej-

skovi. A v neposlední řadě třídily 

odpad. Děti během cesty zapo-

jily všechny smysly. V cíli na ně 

Neziskové organizace 

Aktuality 
z Rodinného centra 
Buštěhradský 
Pelíšek

Prázdniny jsou v plném proudu 

a i v Pelíšku v období od 25. 6. do 

3. 9. 2012 čerpáme síly na další 

školní rok. Přesto se můžete jako 

každé prázdniny těšit na několik 

letních akcí.

Díky sponzorskému daru Nada-

ce Lego jsme pro Vás připravili dne 

4. 7. 2012 LEGOhraní v 16:00 ho-

din na hřišti u Pelíšku. Vezměte 

tatínky, maminky, babičky i dědy 

a přijďte s námi stavět komíny, 

města i farmu.

Dne 18. 7. 2012 pojedeme spo-

lečně na výlet do Divoké Šárky. 

Cesta linkovým autobusem začí-

ná na zastávce U Kahance v 8:48 

h, nebo sraz v 9:30 h před Mc’Do-

nald Divoká Šárka.

Odpoledne plné zábavy a sou-

těží na Vás bude čekat dne 22. 8. 

2012 na hřiští u Pelíšku a 29. 8. 

připravujeme akci Dopravní od-

poledne na asfaltové ploše u fot-

balového hřiště – nezapomeňte 

vzít s sebou dopravní prostředky 

– kola, odrážedla, tříkolky a jiné. 

Obě akce začínají od 16:00 hodin. 

Vstup na všechny akce zdarma.

Bližší informace o chystaném 

programu naleznete na www.

mcpelisek.cz

nezkalil ani kratší déšť. Naopak to 

vypadalo, že ho divadelníci mají 

ve scénáři, neboť průtrž mračen 

přišla ve chvíli gradujícího fi nále 

a po skončení představení již ne-

spadla ani kapka. Soudě podle 

množství pozitivních reakcí se 

akce skutečně vydařila, na čemž 

mají podíl, kromě pořádajícího RC 

Buštěhradský pelíšek, také Doma-

je-Doma, Školní družina, Mateř-

ská škola, DS Sluníčko, Junák, ZOO 

Zájezd, Červený kříž a restaurace 

Starý Vinohrad. Jim, ale i všem, 

kteří s akcí pomohli, patří dík! Pro 

děti, ale i rodiče, to bylo příjemné 

a zajímavé, ale i poučné odpoled-

ne. Podaří se z podobných akcí 

udělat tradici?

Markéta Kučerová, 25. 4. 2012

Foto: Monika Žitníková
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Neziskové organizace

Koncerty rodičů s dětmi
v ZUŠ Buštěhrad

Neziskové organizace

ŠKOLKA

V roce 1997 se učitelé ZUŠ 

Buštěhrad rozhodli uspořádat 

koncert žáků hudebního oboru 

s rodiči v tom smyslu, že rodič 

bude na nějaký hudební nástroj 

hrát se svým dítětem. Nápad to 

byl jistě zajímavý a zvláštní, ale 

jak jej uskutečnit. Učitelé se rádi 

dali do informační kampaně mezi 

svými žáky a rodiči a zjišťovali, 

kdo se takové akce chce účastnit. 

Kupodivu zájemci se našli a tak 

se první koncert uskutečnil 25. 3. 

1997 a od té doby pokračují tyto 

koncerty každým rokem. Jsou 

založeny na naprosté svobodě 

těch, kteří chtějí vystoupit. Uči-

telé pomohou rádi radou a nebo 

úpravou skladby tak, aby mohla 

být provedena.Všichni se nesmír-

ně baví a žáci jsou samozřejmě 

nadšeni když vidí, že maminka 

nebo tatínek má trému a oni jsou 

již mnohem jistější a jejich projev 

je samozřejmostí. Vždyť vystupují 

i 5x ročně na žákovských koncer-

tech a někteří se zúčastňují sou-

těží pořádaných MŠMT a nebo 

jinými organizacemi a tak jsou 

ostřílení ve vystupování před obe-

censtvem .

Ve středu 18. 4. 2012 v 17 hodin 

to byl již 15. koncert tohoto druhu 

a dá se říci, že je to bylo takové 

malé jubileum. Je zajímavé, že jsou 

rodiny, kde všichni muzicírují a při-

pravují se opravdu velmi pilně.

Přejme rodičům, kteří své děti 

vedou tímto směrem, aby jednou 

jim byly jejich dospělé děti opo-

rou a vrátily tak rodičovskou sna-

hu výchovy v tom nejkrásnějším 

smyslu lásky.

Bohumír Bednář, ZUŠ Buštěhrad

Zastupitelé na svém 3. za-

sedání dne 16. 5. 2012 schvá-

lili výsledky výběrového řízení 

na zhotovitele jedné integrova-

né třídy mateřské školky v bu-

dově Základní školy Oty Pavla 

v Buštěhradě.

Mateřská školka ve městě 

v současnosti nedokáže pokrýt 

vysoký zájem rodičů o umístění 

dítěte do předškolního zařízení. 

Její kapacita je naplněna, a mno-

ha rodičům – žadatelům, tak 

nebylo z tohoto důvodu vyho-

věno. Třída by měla pojmout 25 

nových studentíků, při povolené 

výjimce až celkem 28 dětí. Fi-

nanční náklady na tuto akci byly 

předem zařazeny do rozpočtu 

města finančním výborem. Ve-

dení města získalo několik spon-

zorských darů, ze kterých bude 

možno uhradit nový mobiliář 

školky. Projekt počítá s případ-

ným vybudováním další třídy, 

ke kterému je možno přistoupit 

v příštím roce. Finanční prostřed-

ky budou opět naplánovány.

Otázky kolem nové třídy ma-

teřské školky byly na pořadu dne 

i v diskuzi občanů na zasedání 

zastupitelstva. Byly vzneseny 

dotazy na další, mj. i personál-

ní zajištění celé věci. Datum 

otevření školky je totiž stano-

veno na 1. září 2012. Starostka 

informovala písemně ředitelku 

základní školy o záměru již za-

čátkem roku 2012 a minulý tý-

den upřesnila v dopise ředitelce 

školy další postupy ohledně za-

hájení akce a požádala jí o spo-

lupráci v bodech, které spadají 

do její kompetence. Ředitelka 

by tak měla mimo jiné vyspeci-

fi kovat v co nejkratší době, jaký 

typ mobiliáře a v jakém počtu 

kusů a druhu bude potřebovat, 

aby tak bylo dětem zajištěno 

příjemné a kulturní prostředí, 

a aby byly splněny všechny hy-

gienické normy a předpisy pro 

danou velikost třídy a počet dětí. 

Společně se pak budou podílet 

na žádosti o rozšíření kapacity 

školky a na žádosti o navýšení 

mzdových prostředků pro pe-

dagogický personál. Náklady 

na pomocný personál budou 

hrazeny z prostředků zřizovatele. 

Také zhotovitel díla bude městu 

zavázán termínem dokončení 

akce, aby tak třída mohla sloužit 

už od nového školního roku.

Dagmar Novotná, 

17. května 2012

V krátkosti předkládáme ak-

tuální informace o budování 

mateřské školy v Základní ško-

le Oty Pavla.

Byla provedena oprava stře-

chy nad budoucí MŠ, v souvis-

losti s jejím havarijním stavem, 

na základě poptávky a výbě-

rem zhotovitele, který vyhověl 

jak kvalifi kačním kritériím, tak 

i fi nančním kritériem, a to nej-

nižší cenou, s ohledem na ce-

nový odhad odborníka. Práce 

provedla fi rma Chýský. Opra-

va střechy je již dokončena a 

v současné době začínají sta-

vební práce na zmíněném pro-

jektu, a to je zhotovení jedné 

třídy mateřské školy v budově  

Základní školy Oty Pavla.  Zho-

tovitelem bude fi rma Level a.s., 

která zvítězila ve výběrovém 

řízení.

Pracovníci technických slu-

žeb města Buštěhradu vyklidili 

prostory, ve kterých má školka 

vzniknout. Firma začíná s pra-

cemi. Stavíme!!!

29. 5. 2012, Dagmar Novotná

M. Oplt: S ohledem na mno-

žící se stížnosti rodičů dětí, 

vedení města bude požadovat 

po ředitelce školy a ředitelce 

mateřské školy, aby předložily 

zastupitelům nová, relevant-

ní kritéria pro přijímání dětí 

do mateřské školy. Zároveň po-

věří ředitelku školy vypsáním 

termínu nového zápisu do MŠ, 

na obsazení nově zbudované 

třídy.
Paní Jitka Machovská  Jaroslav Pergl

D ě t s k ý  d e n  2 0 1 2D ě t s k ý  d e n  2 0 1 2
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Neziskové organizace 

Tradiční dětské závody 

Neziskové organizace 

Šumavou zněl 
kanáří zpěv

Naše organizace chovu zpěvných 

kanárů Buštěhrad byla pozvána 

na letní soutěž 2. ročníku memoriálu 

Františka Fraňka do Železné Rudy. 

Pozvání jsme přijali a 18. května  

za krásného slunného počasí vyrazili 

do šumavských hvozdů směr Želez-

ná Ruda.

Po krátkém uvítání a ubytování 

účastníků jsme se vydali na prohlídku 

městečka. Byl jsem zde v mládí ve vý-

cviku na psovoda PS, tak jsem kama-

rádům ukazoval, kde jsem vojákoval. 

Byla to docela pěkná vzpomínka.

Druhý den byla soutěž rozlosová-

na a v 10 hodin klání vypuklo. 

Memoriálu se zúčastnilo 28 kaná-

rů, v letních měsících se z důvodu 

chovu nasazuje do soutěže  pouze 

jeden kanárek. Odpoledne, kdy sou-

těž skončila, jsme nedočkavě čekali 

na výsledky. Pro naši organizaci vše 

dopadlo nad očekávání dobře. Já 

jsem skončil na 14. místě a kolega 

Bohouš Fábera se stal celkovým ví-

tězem.

S krásnými pocity jsme se vraceli 

domů a těšili se na následující soutěž 

na Slovensku.

O této soutěži si vás dovolím infor-

movat v příštím zpravodaji.

Josef Kotouč – jednatel

Neziskové organizace 

„Rodinné koncerty, 
aneb společně na jednom podiu“

Premiéru projektu a první kon-

cert, který fi nančně podpořila Kul-

turní komise města Buštěhrad již 

máme úspěšně za sebou. Dne 15. 

dubna 2012 se rozezněly v koste-

le Povýšení sv. Kříže hlásky Dět-

ského pěveckého souboru DUHA, 

působící pod vedením paní A. 

Holeyšovské. Děti, oblečené do li-

dových krojů, odvedly vskutku 

obdivuhodný výkon před zcela 

zaplněným kostelem a odměnou 

jim byl nejen vřelý potlesk poslu-

chačů, ale také knihy, které jim vě-

novalo RC Buštěhradský Pelíšek. 

V druhé části koncertu vystoupil 

profesionální soubor Musica Fes-

tiva di Praga se sopranistkou Ol-

gou Vít Krumpholzovou. V závěru 

koncertu společně děti i hudební-

ci zahráli dvě lidové písně.

Ráda bych touto cestou podě-

kovala všem, kteří se koncertu 

zúčastnili jako účinkující, orga-

nizátoři i jako posluchači. Velmi 

mile nás překvapila nejen vysoká 

návštěvnost, ale také vybraná 

částka na dobrovolném vstup-

ném – 3800,- Kč. Děkujeme všem, 

kteří přispěli. Částka 500,- Kč byla 

věnována kostelu a zbytek bude 

použit k fi nancování druhého 

koncertu dne 9. září 2012.

Díky úspěšně získanému gran-

tu a fi nanční podpoře NADACE 

ŽIVOT UMĚLCE tak můžeme reali-

zovat i dva zbývající koncerty.

Druhý koncert, na který se 

můžete těšit v neděli 9. září 2012 

od 17:00 hodin v prostorách Zá-

mecké sýpky přinese poslucha-

čům nevšední zážitek v podobě 

mladé buštěhradské kapely Ri-

verfall a pražské formace Groove 

Inn, která představí vlastní tvorbu 

pohybující se na rozhraní mezi 

jazzem a popem. Jistě bude i vel-

mi zajímavým zážitkem sledovat 

hudební propojením těchto dvou 

mladých kapel. Dne 9. září se usku-

teční také slavnostní vernisáž dět-

ských výtvarných prací na téma 

„Buštěhradský zámek očima dětí“ 

s doprovodným programem. 

Přijměte srdečné pozvání 

na další zajímavou kulturní akci. 

Gabriela Plachá

– RC Buštěhradský Pelíšek 

a Kulturní komise města 

Buštěhrad

Letošní tradiční dětské závody 
začaly tentokráte velmi netradič-
ně, a to bez tradičních fanfár mist ra 
Sušického. I tak mohly tradiční zá-
vody k MDD začít 26. 5. 2012 úde-
rem osmé hodiny ranní za tradičně 
slunečného počasí. Po osmé ho-
dině, kdy závody tradičně začaly, 
se rozsadilo okolo hladiny „jezera“ 
na pětatřicet vyznavačů Petrova 
cechu. Ti mohli během celého do-
poledne bičovat hladinu „jezera,“ 
pochutnávat si na výborných špe-
káčcích, které zapíjeli tradiční lim-
čou. Někteří závodníci byli do ry-
bolovu tak zabraní, že se neváhali 
vrhnout vlastním tělem pod hladi-
nu, aby zjistili, jestli se v okolí jejich 
háčku nevyskytuje nějaká ta ryba. 
Při závodech bylo uloveno celkem 
pětadvacet pěkných ryb a Jaromír 
Šturm. Největší rybu chytila Jana 

Pencová, a to kapra pětapadesát 
cenťáků, ale celkovým vítězem se 
součtem 246 centimetrů se stal 

Vojta Hroník. Na závěr patří podě-

kování všem, kteří se na celé akci 

podíleli a hlavně pak všem sponzo-

rům, kteří dětské závody podpořili. 

Komu se u nás líbí, těšíme se na-

přesrok na shledanou. A na úplný 

závěr všem kritikům: LABUTĚ ODE-

ŠLY JIŽ PŘED ZÁVODY. NEVYHNALI 

JSME JE!!!

Za rybářský spolek Buštěhrad 

Petrův zdar

Roman Dědič

Zdroj: MěÚ
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Dva názvy, které snad až neče-

kaně vyjadřují jejich symbiózu. 

Tedy historii města, vývoj jeho ur-

banismu s novými pohledy na to, 

jak by naše město, v některých 

„ klíčových“ místech, např. třída 

Kladenská, sportovní areál, ryb-

níky, dolní náměstí, či vodojem, 

tedy jeho intravilán, nebo extra-

vilán, mohlo vypadat. Chápáno 

jako podklad k nezbytné diskuzi 

o námětech či návrzích a o možné 

realizaci.

Je tomu právě rok, tedy květen 

2011, kdy se myšlenka výstavy, 

tehdy pod pracovním názvem 

„Urbanita“( městskost) zrodila. 

Bořek Němec, student architek-

tury v Drážďanech, nový obyvatel 

našeho města s touto myšlenkou 

přišel a nesporně má hlavní podíl 

na ideovém návrhu, organizaci 

vypracování jednotlivých návrhů 

až do konečné fáze, tedy výsta-

vy, která se konala dne 5.5.2012. 

Za to mu patří, hned v úvodu to-

hoto článku, velký dík.

Aktivními účastníky byli studen-

ti oboru architektury, urbanismu 

a zahradní architektury z ČVÚT 

Praha, Technické univerzity Libe-

rec a Technické univerzity Drážďa-

ny. Jednotlivé návrhy, které jsme 

měly možnost na výstavě vidět, 

potvrzují, že byly pojaty širo-

kou tematickou formou. Ukázaly 

na to, jak by se naše město moh-

lo z pohledu urbanismu vyvíjet 

a nesporně zůstanou námětem 

pro diskuzi, což potvrdil i vlastní 

průběh výstavy, na níž občané ak-

tivně vystupovali.

Domnívám se, že samotný ná-

vrh uspořádat zmíněnou výstavu 

byl z pohledu autorů velmi šťastný 

a myslím i pro ně samotné přínos-

ný. Důvodů se nabízí hned několik. 

Je to nesporně, jak bylo již zmíněno, 

mimořádná historie našeho města 

a s ní spojený celý jeho urbanistický 

vývoj. Byl jednoznačně předurčován 

skladbou obyvatel našeho města. 

Jen pro připomenutí. Ve čtyřicátých 

letech minulého století jeho téměř 

70 % obyvatel pracovalo v hutním 

průmyslu a kladenských dolech, 

což také předurčovalo možnosti 

a následně i charakter výstavby. 

Kultura

Výstava „Urbanita“ a stará zámecká sýpka
Tady bychom mohli hovořit o vý-

voji bývalého centra města, tedy 

dolního náměstí, či založení domů 

Na skalech, nebo vznik “Nové čtvrti“, 

to již na základě prvého, v dnešním 

pojetí územního plánu města, pod 

vedením Ing. arch. Adolfa Benše 

z Prahy. Tedy míst, kterých se výsta-

va „Urbanita“ rovněž dotýká. Sou-

časnost je poznamenána novou 

výstavbou u níž přes pozitiva někdy 

prvky nezbytného urbanistického 

pohledu chybí. Je tady i významná 

paralela v kolísání počtu obyvatel 

města s přímým dopadem na roz-

sah a charakter výstavby ve městě, 

jak tehdy, tak nyní.

Ve všech těchto souvislostech 

je třeba ukázat na nelehkou myš-

lenku a úkol uspořádat zmíněnou 

výstavu. Za tím, co jsme měli mož-

nost na výstavě vidět a čemuž dala 

i ona zmíněná „sýpka pana Helís-

ka“ neopakovatelnou atmosféru, 

je velká práce a velká poctivost 

autorů ke zpracovaným námětům 

či návrhům.

Co říci na závěr. Ještě jednou 

poděkovat všem autorům a spolu-

organizátorům výstavy. Zároveň je 

ujistit, že vedení města, jeho zastu-

pitelé, ale i veřejnost si velmi váží 

toho, co mladí, budoucí architekti 

formou výstavy pro město uděla-

li. To vše zároveň s přesvědčením 

o pokračování zahájené spolu-

práce. V současnosti jde o úvahu 

zpracování urbanistického návrhu, 

jako jednoho z podkladů pro zpra-

cování připravovaného územního 

plánu města.

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

Geneze vývoje tohoto inves-

tičního záměru MPS Kladno s.r.o. 

byla popsána v Buštěhradském 

zpravodaji č. 4 červenec/srpen 

2011, v článku starostky paní Ing 

J. Lefl erové. V závěru zmíněného 

článku se pro připomenutí uvá-

dí, že Magistrát města Kladna, 

jeho stavební odbor, přerušil 

územní řízení v této záležitosti 

do března 2012 a požádal MPS 

Kladno s.r.o. o předložení dalších 

dokumentů s tím, že Buštěhrad 

bude informován, kdy bude 

územní řízení znovu zahájeno. 

Toto se zatím nestalo. Je třeba 

rovněž připomenout, že MPS 

Kladno s.r.o. požádal o zpracová-

ní nové projektové dokumenta-

ce, především její technologické 

části. 27. 4. 2012 přednesl MPS 

Kladno s.r.o. prvotní informaci 

týkající se nového projektu a jak 

bylo výše uvedeno, především 

technologie. 

Ihned poté pozval VŽP na svou 

schůzi dne 3. 5. 2012 představi-

tele investora a projektanta k vy-

světlení stejné záležitosti. Násle-

dovalo jednání dne 24. 5. 2012 

z iniciativy MPS Kladno s.r.o., 

kterého se kromě představitelů 

města, členů VŽP a MPS Kladno 

s.r.o. zúčastnil i místopředseda 

VŽP PČR poslanec Mgr. T. Uleh-

la. Smyslem i této schůzky bylo 

již v této etapě, tedy bez ohledu 

na to, zda územní řízení bylo či 

nebylo obnoveno, posoudit, co 

vše s připravovaným předlože-

ním tohoto investičního záměru 

a po zpracování nové projektové 

dokumentace, souvisí.

Posouzením zmíněného in-

vestičního záměru, tedy z po-

hledu složitých technických, 

legislativních a právních otázek, 

se bude zabývat samostatně, ale 

i za účasti investora, MPS Kladno 

s.r.o., zastupitelstvo města a to 

zřejmě ještě v průběhu měsíce 

června 2012. Celý investiční zá-

měr bude předložen občanům 

města na veřejném setkání, je-

hož termín bude po projednání 

v zastupitelstvu  včas oznámen.

Miroslav Oplt, 30. 5. 2012

Žhavá aktualita
K BPS - Buštěhrad

Dne 2. června 2012 se konal 

pod patronací Kulturní komise 

starostky na fotbalovém hřišti 

v Buštěhradě Dětský den. Den 

plný soutěží, atraktivních vystou-

pení a dalších zajímavostí pro děti 

i dospělé. Součástí tohoto dne 

bylo slavnostní zahájení provozu 

basketbalového koutku se soutě-

ží o putovní pohár „Buštěhradský 

koš“ pro starší děti. Ty si zároveň 

mohly vyzkoušet a zahrát si s nově 

instalovanými kuželkami. Tyto 

nové hry jsou nápadem a výsled-

kem aktivity paní Jitky Mahovské, 

která neúnavně sháněla sponzor-

ské dary a které za její úsilí patří 

velký dík.  Jitka Lefl erová

Aktualita

Dětský den

Foto: Jaroslav Pergl
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První červnovou sobotu se slavil Den dětí na mnoha místech naší 

republiky. Ale v Buštěhradě to byl zcela speciální den: na hřišti přistá-

li Marťani a místní děti s nimi prožily celé odpoledne v družné zába-

vě. Akce, jako každoročně připravená kulturní komisí města a Juná-

kem Buštěhrad, měla i tentokrát velký úspěch. Zároveň bylo předáno 

do užívání několik nových zařízení v rámci sportovního areálu. 

Tisková zpráva

Dětský den

Buštěhradské děti přišly nad-

šeně vybavené meziplanetárními 

oblečky a doplňky – vždyť na závěr 

se vyhodnocovala nejlepší maska. 

Ale předtím je čekalo odpoledne 

plné soutěží a zábavy. Všechna 

stanoviště soutěžního okruhu hlí-

dala marťanská hlídka, která dbala 

na to, aby všichni svůj úkol zvládli 

a mohli dostat sladkou odměnu. 

A tak děti běhaly, skákaly v pytlích, 

balancovaly na provaze, házely 

na koš, střílely ze vzduchovky, tre-

fovaly kuželky a přenášely míčky 

na lžíci. Rozdělené byly podle vě-

kových kategorií, ale vynecháni 

nebyli ani rodiče. Společná akce 

v hodu na nový basketbalový koš 

byla odměněna nejen sladkostmi 

a malými dárečky, tak jako na ostat-

ních stanovištích, ale byla spojena 

i s předáním putovního poháru 

„Buštěhradský koš“ – pohár pro 

nejšikovnějšího rodiče. Balónkové 

soutěžení a dětská diskotéka stej-

ně jako sponzorské koláče a buř-

tíky byly příjemným zpestřením 

prvků na hřišti. Podle jejích slov 

si tak díky sponzorům nyní mo-

hou buštěhradské děti každý den 

užívat dostatek sportu a zábavy 

a mohou mít svůj vlastní „Dětský 

den“ dennodenně. 

K projektu doplnění nových 

prvků ve sportovním areálu dě-

kujeme za fi nanční dary následu-

jícím sponzorům: 

backaldrin, s.r.o., Kladno

Fass, s.r.o., provozovna Buště-

hrad

Restaurant U Bečvářů, Buště-

hrad

Antonín a Jindřiška Jeřábkovi, 

Buštěhrad

Houska a Douda, s.r.o., Buště-

hrad

Sportcentrum Statek Buštěhrad

Zámecká vinotéka Buštěhrad  

Město Buštěhrad 

Dále děkujeme fi rmám i jednot-

livcům za nefi nanční pomoc: 

Technickým službám Města Buš-

těhrad – za operativní a rychlou 

spolupráci při instalaci prvků

Firmě Biooptima, s.r.o. – za výro-

bu dvou laviček 

Panu Zdeňkovi Malému – za vy-

tvoření návrhu informační ta-

bule a její dopravu

Firmě mouse-studio za tisk infor-

mační tabule

Firmě Aviplast, s.r.o. – za dodání 

podkladové desky

SK Buštěhrad – za pomoc při or-

ganizaci při předání v rámci 

Dne dětí.

A ještě jednou fi rmě backaldrin 

– za dodání skvělých koláčků 

na slavnostní předání.

Jitka Mahovská, 11. 6. 2012
Foto: Jaroslav Pergl  

pro malé i velké. Večerní hudební 

akce s místní country kapelou Buš-

těhradská dráha celý den úspěšně 

zakončila. 

Krásný basketbalový koš, zářící 

novotou, stejně jako nové ruské 

kuželky a opravená tenisová zeď 

pro veřejnost doplnily sportovní 

areál díky aktivitě Jitky Mahov-

ské, která sepsala projekt, sehnala 

sponzory a ve spolupráci s měst-

ským úřadem, jeho technickými 

službami a několika dalšími dob-

rovolníky zorganizovala instalaci 
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V souvislosti se zatčením pana 

poslance a středočeského hejtma-

na Davida Ratha není možné se 

na stránkách Buštěhradského 

Zpravodaje vyhnout této mediál-

ně velmi propírané kauze. 

Od data spuštění této kauzy je 

městský úřad oslovován řadou 

médií, s dotazy charakteru majet-

kového podílu na zámku, smluv,  

současného stavu, budoucích 

vizí a mimo jiné také žádostmi 

o osobní stanoviska a komentáře. 

Všechny tyto dotazy  zodpovídá-

me  zodpovědně, podle známých 

skutečností.  Nevyhnuli jsme se 

ale spekulacím některých médií, 

které svoje informace získávají  

z nekompetentních  zdrojů a pu-

blikují podle nich.  Od takových 

neautorizovaných informací se 

distancujeme. Ofi ciální stanovis-

ko Středočeského kraje dosud 

zástupci města neobdrželi, a tak 

se k případným dalším krokům 

ohledně spolupráce města Buště-

hradu a Středočeského kraje nelze 

vyjádřit.

Informace z médií o rozhodnutí 

Rady Středočeského kraje o zasta-

vení projektu rekonstrukce zámku 

v Buštěhradě není pro město pozi-

tivní zprávou, nicméně, vyšetření 

celé kauzy si tyto kroky zřejmě žádá. 

Zdali Středočeský kraj vybere nové-

ho zhotovitele nebo tato část zám-

ku přejde nakonec zpět do vlastnic-

tví města,  není známo. Další postup 

Středočeského kraje v tomto ohledu 

nelze tedy předjímat. 

Západní křídlo zámku, které je 

ve vlastnictví města, touto kau-

zou utrpí jen tolik, že návaznosti 

a propojovací projekty bohužel 

nebudou uvedeny v život.  Re-

konstrukce tohoto křídla ale tímto 

opatřením není ohrožena. Žádost 

o dotaci pro město Buštěhrad byla 

podána se všemi náležitostmi, 

ve správném termínu a formátech, 

její schválení zastupitelstvem kra-

je bylo městu oznámeno a za-

stupitelé města Buštěhradu také 

rozhodli o přijetí dotace. V sou-

časné době nic nebrání tomu, aby 

zhotovitel pokračoval ve své práci. 

Čekáme nyní  pouze na dokončení  

projekčních úprav v souvislosti se 

změnou vnitřních dispozic a také 

na doplnění projektu o nové 

rozvody vytápění. Vedení města 

vyzvalo projektanta k co nejrych-

lejšímu zhotovení těchto dodatků 

projektů, zejména vnitřních dispo-

zic, o kterém se jednalo s projekč-

ním ateliérem již 25.ledna 2012 

a objednávka byla podána ihned 

po schválení zastupitelstvem dne 

8. března 2012. 

Prozatím je hotov pouze projekt 

„drobné doplňkové architektonic-

ko-stavební návrhy na fi nalizaci 

stavby“ (kladecí plány hygienic-

kých jader, dispoziční návrh mul-

tifunkčního sálu…), chybí stále 

„dílčí prováděcí dokumentace 

speciálních profesí v návaznosti 

na vyvolané změny dispozic stav-

by“ (elektro, plyn,..), a také chybí 

vyhotovení dokumentace skuteč-

ného provedení obou výše uvede-

ných projektů. Poslední uvedené, 

dokumentace skutečného prove-

dení,  však mohou být  zpracovány 

až po uskutečnění díla, a nejsou 

nyní  nezbytně nutné. Vedení 

města apeluje na projektanta, aby 

požadované projekty co nejrych-

leji dokončil. Dne 5. června 2012 

obdrželo vedení města  chybějící  

projekt. Tento projekt ale, bohu-

žel, bude město nuceno opětov-

ně konzultovat s projektantem  

– ateliér Girsa a zhotovitelem díla 

– Archatt, jelikož projekt obsahuje  

také změny, které město, jako za-

davatel, nepožadovalo. 

Na začátku posledního květno-

vého týdne vyzvala starostka opě-

tovně zhotovitele, aby zintenzivnil 

práce na západním křídle zámku 

a začal pracovat nejen podle do-

ložených projektů, ale také na pra-

cech, které nevyžadují dodatečné 

projekční zásahy. Vedení města 

klade zhotoviteli důraz a urychlení 

pracovní činnosti, zejména proto, 

aby tyto prostory byly fi nalizovány 

v co nejkratší době. 

  Pro tento fi nální výsledek jsou 

již  hotovy projekty pro přípojky 

včetně kladného vyjádření odboru 

výstavby Magistrátu města Kladna 

pro přípojku elektro, telekomuni-

kační rozvody, zřízena jsou odběr-

ná místa pro plynové přípojky.  Je 

hotova smlouva s RWE na dodávky 

plynu pro zámek. Dále je hotov 

projekt na přeložku NN, veřejné 

osvětlení a rozhlas a je v této věci 

zahájeno stavební řízení. Pro pře-

ložku NN  / nízkého napětí / bude 

zhotovitele vybírat ČEZ  mezi svý-

mi  certifi kovanými  fi rmami. Úmys-

lem vedení města je, aby současně, 

v rámci této výstavby, byly najed-

nou provedeny všechny ostatní 

přípojky tak, aby ulice Revoluční 

nebyla rozkopána 5x samostatně 

po sobě, aby vše proběhlo uceleně, 

najednou, co nejúsporněji a v co 

nejkratším čase. Za tímto účelem 

vedení města vede jednání, která 

tuto synergii zajistí. 

Věříme, že se nám navzdory 

tomu, že Buštěhradský zámek 

nebude opravován komplexně, 

podaří dovést do cíle rekonstrukci 

západního křídla zámku tak, aby 

mohlo co nejdříve sloužit obča-

nům města. Věříme, že domluva 

se zhotoviteli a dodavateli a ostat-

ními partnery bude konstruktiv-

ní, věcná a povede v konečném 

důsledku  k úspěšnému završení 

celého díla.

29. května 2012

zapsala: Dagmar Novotná

Žhavá aktualita

Buštěhradský zámek

Vážení občané našeho 
města Buštěhradu,

dovolte, abychom Vás na zákla-

dě spolupráce Mikrore gionu Údo-

lí Lidického potoka, Výboru pro 

životní prostředí města s Letištěm 

Praha a.s., informovali o 1. etapě 

generální opravy hlavní dráhy le-

tiště Praha-Ruzyně, která bude re-

alizována v období od 15. května 

do 8. srpna 2012.

Práce byly rozděleny do dvou 

fází tak, aby změna provozu 

v době generální opravy zasáhla 

okolí co možná nejméně. Nejpr-

ve v termínu od 15. 5. do 30. 5. 

2012 dojde k úplné uzávěře 

hlavní dráhy RWY 06/24. Po tuto 

dobu bude veškerý provoz pře-

sunut na vedlejší dráhu RWY 

12/30 ( jedná se o původní drá-

hu RWY 13/31).

V první fázi bude většina přistá-

ní, s ohledem na převažující me-

teorologické podmínky, probíhat 

ve směru od Prahy, vzlety ve smě-

ru na Kladno. Letiště bude bě-

hem této fáze uzavřeno od jedné 

hodiny po půlnoci do pěti hodin 

ráno s tím, že od půlnoci do jed-

né hodiny nebudou plánovány 

žádné lety a budou umožněny 

pouze vzlety a přistání zpoždě-

ných letů. Výjimku mají pouze 

lety pro záchranu lidského živo-

ta, lety pátrání a záchrany, letadla 

v nouzi.

Ve druhé fázi, tedy v době 

od 30. 5. do 8. 8. 2012, bude část 

hlavní dráhy v délce 2500 metrů 

otevřena pro vzlety a přistání. Pro 

přistání bude primárně využívána 

vedlejší dráha ve směru 30, tedy 

od Prahy. Zkrácená hlavní dráha 

bude, pokud to meteorologické 

podmínky dovolí, používána pro 

vzlety. Letiště Praha, podle do-

stupných informací, předpo-

kládá, že až 75 % všech odletů 

bude možné realizovat na zkrá-

cené hlavní dráze ve směru 24, 

tedy směrem na Jeneč. V této 

fázi bude v nočních hodinách 

od 23.00 do 6.00 h vedlejší dráha 

RWY 12/30 uzavřena pro přistání 

a v době od 24.00 do 6.00 h také 

pro vzlety. Všechny lety v době 

od 24.00 do 6.00 h budou reali-

zovány na zkrácené hlavní dráze 

RWY 06/24, což znamená, že leta-

dla, kterým nebude délka dráhy 

2500 m postačovat, budou moci 

odletět až v 6.00 h ráno.

Za Mikroregion 

Údolí Lidického potoka,

Výbor pro životní prostředí

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

22. 4. 2012

Informace z Mikroregionu

Informace o opravě vzletové a přistávací dráhy
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Sport

Aktualita pro sportovní spolky Města Buštěhrad

Ze společnosti

Vítání občánků

V úterý 15. května 2012 jsme uvítali do života další nově narozené 

občánky. Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství 

uprostřed láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odmě-

nou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka.

Jana Zemanová, matrikářka

Společenská rubrika
Naši jubilanti – gratulujeme!
Květen – červen 2012
75 let – Eugenie Fürstová Bezručova ul.

80 let – Karel Hlinka ul. U Dálnice

 Václav Vacek Kladenská ul.

85 let – Jiřina Koucká ul. Náměstí

Na fotografi i zleva:  Kryštof Jandáček,  Kamil Dlouhý, Tomáš Martínek, Ema Křížková,  Mar-

tin Heřman Foto: P. Suchopár

Na sklonku minulého roku 

přijal Parlament České repub-

liky novelu zákona č. 202/1990 

Sb. o loteriích a jiných podob-

ných hrách. Právní úprava mění 

od roku 2012 rozdělení výtěžku 

z loterijních a sázkových her. Vý-

znamná část těchto prostředků 

je přidělena do rozpočtu obcí. 

Ministerstvo fi nancí ČR odhadu-

je výši těchto prostředků celkem 

na 6,1 mld. Kč, což v porovnání 

s rokem 2011 znamená navýše-

ní ve prospěch obcí o 4,3 mld. 

korun. zmíněné prostředky byly 

v minulosti vždy přerozdělová-

ny ve prospěch sportu, kultury 

a charitativní činnosti. Samotný 

podíl na sport činil vždy 50 % 

z této částky, a to zejména 

ve prospěch sportu mládeže. 

Tyto prostředky, adekvátně při-

dělené Ministerstvem fi nancí 

České republiky podle počtu 

obyvatel města Buštěhradu, by 

měly na účet města Buštěhradu 

přijít již během dubna 2012.

Městský úřad v Buštěhradě, 

spolu s Finančním výborem, 

na základě této přijaté novely 

zákona navrhne zastupitelům, 

aby takto nabyté prostředky 

byly použity právě ve prospěch 

sportovních, kulturních a chari-

tativních spolků v našem městě. 

Klíč k přerozdělení těchto pro-

středků bude nově zpracován se 

zástupci neziskových organizací 

a spolků. 

Dagmar Novotná, 6. 6. 2012 

Městský úřad Buštěhrad a FV

Střípky:  
Pracovníky technických služeb 

byl zhotoven nový chodník u ryb-

níka, směrem k dětskému studiu 

Sluníčko. Majitelka studia, paní 

Lenka Filová, se na nákladech 

na zhotovení také fi nančně podí-

lela.

V prostorách sportovního areá-

lu fotbalového hřiště zabudovaly 

Technické služby města Buště-

hradu koš na basketbal a také 

nové kuželky. Obojí bylo zdárně 

„otestováno“ na Dětském dni 2. 6. 

2012. Oba dary zajistila pro město 

paní Jitka Mahovská. Za přispění 

sponzorů, které oslovila a také při-

spěním města Buštěhrad, fi nanč-

ním i fyzickém, došlo k opravení 

tenisové zdi ve sportovním areálu. 

Zeď dostala také nový nátěr a pro-

vedení antigrafi ttii. Dále byly za-

koupeny dva basketbalové míče, 

jeden dětský a jeden pro dospělé.

Vážení občané Buštěhradu. Rádi bychom Vás informovali o mož-

nosti Vaší účasti na tvorbě obsahu Buštěhradského Zpravodaje. Mož-

ností je celá řada, záleží jen na vás, jakou si vyberete: 

Zasílání článků z okolí vašeho života: 

a)  o historii „něčeho“ z vašeho okolí 

b)  o zahrádkářských úspěších či neúspěších 

c)  o vašich zálibách (péče o zvířátka, sběratelská činnost apod.) 

d)  o zajímavostech, se kterými jste se setkali při procházkách Buš-

těhradem a okolím 

e)  o tipech na výlety, kde jste byli apod. 

Můžete zasílat náměty na zlepšení vzhledu města, činnosti ve městě 

či požadavky na to, co byste v Buštěhradě chtěli mít. 

Do rubriky Společenská kronika můžete zasílat: 

a)  blahopřání k různým výročím svých blízkých 

b)  poděkování „někomu“ za něco, co pro vás udělal 

c) vzpomínáme na zesnulé … 

Můžete zasílat různé povídky, příběhy z vašeho života, co jste zažili, 

básničky, kresby apod. 

Jestli máte nějaký nápad či zlepšovák, jak si ulehčit jakoukoli práci či 

činnost a chcete se o tom podělit se svým okolím – také máte možnost 

se o tom zmínit v Buštěhradském Zpravodaji.

Můžete zasílat fotografi e či dokumenty, o kterých si myslíte, že by 

bylo vhodné ve Zpravodaji otisknout a to jak ze současnosti, tak i z doby 

dřívější. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ ČLÁNKŮ, FOTOGRAFIÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ: 

1.  zasláním na mail: bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz 

2.  zanechání materiálů na MěÚ Buštěhrad 

Velikost článků je omezena na 500 slov, aby se dostalo na co nejví-

ce pisatelů v daném čísle. Vy však můžete své příspěvky uveřejňovat 

na pokračování. Např. články historického charakteru mohou mít po-

sloupnost od prvních raných zmínek, etapa vzniku, poté etapa majitelů, 

etapa 1. republiky, etapa 1. a 2. světová válka, poválečné období, ob-

dobí normalizace, atd. Je možno zřídit také okénko historických recep-

tů na buštěhradské „kulinářské umění“, dále třeba historie vaření piva, 

historie jarmarků, historie škol aj. (V případě, že materiál budete chtít 

vrátit, připojte poznámku o vrácení – ostatní historicky zajímavé mate-

riály, budou předány do Muzea Oty Pavla v Buštěhradě.)

Dagmar Novotná, 29. 5. 2012 

Jak můžete přispívat 
do Buštěhradského zpravodaje
– stručný manuál

č a s o p i s  p ro  o b č a ny 
B u š t ě h ra d u
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I když, vycházeje z dřívějších 

informací, je známo, že MÚLP je 

Dobrovolným sdružením obcí, 

patří se zopakovat, že v našem 

případě jde o tyto obce od zá-

padu na východ. Pletený Újezd, 

Velké a Malé Přítočno, Dolany, 

Hřebeč, Lidice, Buštěhrad, Ma-

kotřasy, Stehelčeves, Čičovice. 

Ostatně deska mikroregionu, 

která se nachází hned vedle MěÚ, 

nejlépe z hlediska geografi e 

MÚLP přibližuje.

A nyní jen několik informací, 

které snad přiblíží některé aktivi-

ty MÚLP a které se budeme sna-

žit průběžně na webové stránky 

našeho města, umísťovat. I když 

MÚLP bude mít vlastní webové 

stránky.

MÚLP spolupracuje s organiza-

cí Svazu obcí a měst (SOM). Jako 

velmi úspěšnou je možné připo-

menout spolupráci s uvedenou 

organizací při historicky prvém se-

tkání mikroregionů Středočeské-

ho kraje, které se konalo v závěru 

minulého roku v Lidicích a kterého 

se náš mikroregion, přes svoji ná-

ročnost jak obsahovou tak i orga-

nizační, úspěšně zhostil.

V současnosti MÚLP navázal 

na započatou spolupráci se SOM 

a konkrétně na projekt této organi-

zace pod názvem „Vzdělaný zastu-

pitel“. Prvý seminář se uskutečnil 

již začátkem roku a zúčastnilo se 

jej 30 zastupitelů obcí, členů MÚLP. 

Seminář se zabýval dvěma tématy.

1. Zastupitel jako manažer (říze-

ní obce z hlediska časových úkolů, 

řízení zastupitelstva, komisí atd.).

2. Zastupitel jako hospodář - fi -

nance (rozpočet obce, prevence, 

zadlužení obce).

Druhý seminář se uskutečnil dne 

16. 4. 2012 v obci Hřebeč. Na jeho 

programu byly další dvě témata. 1. 

Zastupitel jako hospodář - maje-

tek (hospodaření s majetkem dle 

zákona o obcích, obecní majetek 

zbytný- nezbytný, způsoby péče 

o majetek).

2. Zastupitel jako osoba odpo-

Informace z Mikroregionu

Údolí Lidického potoka (MÚLP)
vědná za dlouhodobý rozvoj obce 

(strateg. plán, územní plán).

MÚLP se na své VH dne 19. 3. 

2012 zabýval m.j. otázkou výstav-

by BPS na k.u. Buštěhrad. Pro při-

pomenutí. MÚLP se připojil k ob-

cím Buštěhrad, Lidice, Stehelčeves, 

dále k Občanskému sdružení Buš-

těhrad sobě, Občanskému sdruže-

ní za životní prostředí Stehelčeves, 

Občanské iniciativě Buštěhrad, 

ulice Okružní, Občanské iniciativě 

ulice Lidická a U hřbitova, které 

na svém shromáždění již v minu-

lem roce „vyslovily jednomyslné 

a důrazné NE „ snahám o legalizaci 

projektu BPS a dále, že „budeme 

své stanovisko bránit všemi do-

stupnými prostředky“. Předmětný 

dopis byl poslán 10. 3. 2011 MPS 

Kladno s.r.o. K uvedenému inv. 

záměru bylo SKÚ zpracováno tzv. 

zjišťovací řízení. Právě k němu 

byla díky MÚLP zpracována soud-

ním znalcem z oblasti životního 

prostředí „námitka nesprávnosti 

vydání závěru výše uvedeného 

zjišťovacího řízení“. Uvedený do-

kument, který je k dispozici v ar-

chivu MÚLP, byl odeslán na MŽP, 

ČIŽP, KHS Praha, MPS s.r.o. Kladno, 

Magistrát města Kladna. Vývoj ko-

lem BPS bude MÚLP dále aktivně 

ve spolupráci s MěÚ Buštěhrad 

a dalšími členy, obcemi MÚLP sle-

dovat.

MÚLP připravuje zájezd k Mik-

roregionu Mikulov. Odsouhlasený 

termín je 29.-30.6.2012. Počet míst 

je omezený, protože za náš mikro-

region se může zájezdu zúčastnit 

40 osob. Kontakt: moplt@mesto-

bustehrad.cz

MÚLP bude aktivovat, na základě 

uzavřené „Dohody s Českou země-

dělskou universitou, Katedrou ze-

mědělství a krajinné architektury“, 

spolupráci s cílem, dále spolupra-

covat na problematice extravilánu 

obcí, členů našeho mikroregionu 

a na strategickém plánu MÚLP.

MÚLP se zabývá možností vybu-

dování společného sběrného dvo-

ra. Diskuze k tomuto problému je 

v začátcích.

Za MÚLP

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

V Buštěhradě dne 25. 4. 2012

Dne 7. 6. 2012 obdržel 

Městský úřad Buštěhrad 

informaci od občanky měs-

ta Buštěhradu o odcizené 

lavičce z prostor parku 

Ořešín. Bylo sděleno, že při 

procházce parkem zjistila 

chybějící lavičku a další po-

škozenou lavičku v parku 

Ořešín, současně si vzpo-

mněla, že ve večerních ho-

dinách, předcházející den, 

viděla osobu, kterak veze 

podobnou lavičku na kár-

ce. Celá záležitost byla za-

městnanci Městského úřa-

du Buštěhrad nahlášena 

Obecní policii Stehelčeves, 

která zajistí další postup. 

Obecní policie byla požá-

dána o častější kontroly 

parku, zejména v nočních 

hodinách.

 D.N., 8. 6. 2012

KRIMI:

Příští číslo Buštěhradského zpravodajePříští číslo Buštěhradského zpravodaje
vyjde 4. září.vyjde 4. září.

Uzávěrka článků a příspěvků je 24. srpna.Uzávěrka článků a příspěvků je 24. srpna.
Buďte i vy spolutvůrci našeho zpravodaje.Buďte i vy spolutvůrci našeho zpravodaje.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou!Přejeme Vám příjemnou dovolenou!
Zdroj: MěÚ
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inzerát 1/1
190x263 mm

základní cena 8500,- Kč

Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč

inzerát 1/2 
190x129,5 mm

základní cena 4400,- Kč

inzerát 1/3
190x85 mm

základní cena 3500,- Kč

inzerát 1/4
na výšku

93x129,5 mm

základní cena 2300,- Kč

inzerát 1/8 
93x62,75 mm

základní cena 1100,- Kč

inzerát 1/16
44,5x62,75 mm

základní cena 650,- Kč

inzerát 1/32
44,5x29,375 mm

350,- Kč

inzerát 1/4 na šířku –1 sl.
141,5x62,75 mm

základní cena 1800,- Kč

inzerát 1/16
93x29,375 mm

základní cena 650,- Kč

inzerát 1/4 na šířku
190x62,75 mm

základní cena 2300,- Kč
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