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Z radnice

Otevření nové integrované třídy mateřské školy 
v budově ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě

Dne 3. září 2012 v 9:00 hodin 

proběhlo slavnostní zahájení pro-

vozu nově zbudované jedné třídy 

mateřské školky v prostorách Zá-

kladní školy Oty Pavla v Buštěhra-

dě.

Vedení města se tak podařilo 

splnit slib daný občanům města 

Buštěhradu a to, že od září letošní-

ho roku bude otevřena nová třída 

mateřské školky. Aby se podařilo 

zahájit provoz již od září, musela 

proběhnout řada úkonů, včetně 

stavby samé, v poměrně krátké 

době. Zhotovitel dostál svému 

slovu, i když se vyskytly neočeká-

vané komplikace, které přestavba 

přináší. Kapacita školky je nyní 

o tuto třídu navýšena.

Otevření proběhlo za účasti 

občanů města, vedení města, zá-

stupců zhotovitelské fi rmy a v ne-

poslední řadě také sponzorů. 

Všechny přítomné přivítala paní 

starostka Ing. Jitka Lefl erová. Krát-

ce pohovořila o celé akci.

Slavnostní přestřižení pásky se 

ujaly děti, které se svého úkolu 

zhostily zodpovědně. Paní učitel-

ky měly s dětmi připraveno také 

na tento úvodní den vystoupení, 

kterým uvítaly všechny přítomné. 

Tímto symbolickým přivítáním 

byl tedy provoz nové třídy školky 

zahájen.

Jitka Lefl erová
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Zdarma

Vážení spoluobčané,
také jste si všimli, že jsou ulice našeho města plné všelijakých 

hromad, které se před domy mnohých majitelů tyčí už dlouhou 

dobu a hyzdí ulice, tedy obecní pozemky? Protože chceme mít uli-

ce čisté a uklizené, obracím se na všechny ty, kteří mají podobnými 

hromadami ozdobeno prostranství před svými domy, aby hroma-

dy před nadcházející zimou, a to do 31. října 2012, odklidili. Při-

pomínám, že za užívání veřejného prostranství je povinen každý 

občan uhradit do městské pokladny poplatek podle ustanovení 

Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2010 podle předmětu poplat-

ku, zabrané plochy a délky záboru veřejného prostranství. Zároveň 

vyzývám občany, aby splnili svou povinnost a poplatek za zábory 

veřejného prostranství uhradili co nejdříve. Upozorňuji, že městský 

úřad bude svou povinnost plnit a poplatky vymáhat. Spoléhám na 

smysl pro pořádek většiny občanů, protože jsem přesvědčena, že 

nám všem jde o jedno – bydlet v hezkém prostředí.

Jitka Lefl erová

Starostka města Buštěhradu 

Ing. Jitka Leflerová podle § 27 

zákona č. 130/2000 Sb., o vol-

bách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1.  Volby do Zastupitelstva Stře-

dočeského kraje se konají:

• v pátek dne 12. října 2012 

od 14.00 do 22.00 hodin

• v sobotu dne 13. října 2012 

od 8.00 do 14.00 hodin.

1. Místem konání voleb

 ve volebním okrsku č. 1 je vo-

lební místnost v objektu Hasi-

čárna, Kladenská ul. Buštěhrad, 

pro voliče bydlící v ulicích:

 Akátová, 5. Května, Brandlova, 

Břízová, Buková, Družstevní, 

Dubová, Habrová, Havlíčkova, 

Hornická, Hřebečská, Husova, 

Hutnická, Javorová, Kaštano-

vá, Kladenská, Krátká, Lípová, 

Na Skalech, Na Strži, Olivová, 

Prokopova, Příční, Riegrova, Sa-

dová, Sladkovského, Stavební, 

Švermova, Topolová, U Dálnice, 

V Palandě, Vrbová, V Zahradě, 

Vodárenská, Žižkova.

 ve volebním okrsku č. 2 je vo-

lební místnost v jídelně Základ-

ní a Mateřské školy Oty Pavla 

v Buštěhradě, Tyršova 77, pro 

voliče bydlící v ulicích:

 Bezručova, Bořivojova, Hradní, 

Jasmínová, Lidická, Liliová, Na 

Bouchalce, Na Vypichu, Nad 

Rybníkem, Náměstí, Oty Pav-

la, Okružní, Ořešín, Palackého, 

Podhradí, Pražská, Průchodní, 

Revoluční, Slepá, Sokolská, 

Starý Hrad, Šeříková, Trnková, 

Tyršova, U Cihelny, U Pivo-

varu, U Rybníka, U Schodů, 

U Studánky, V Uličce, Vávrova, 

Vrapická, Zahradní, Zámecké 

schody.

2.  Právo volit do zastupitelstva 

kraje má:

•  státní občan České republi-

ky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 

18 let

•  je přihlášen k trvalému pobytu 

v obci, která náleží do územ-

ního obvodu Středočeského 

kraje.

1.  Hlasovat ve volbách do zastu-

pitelstva kraje nemůže volič 

(překážky ve výkonu volební-

ho práva):

•  který je ve výkonu trestu od-

nětí svobody,

•  který byl zbaven svéprávnosti 

k právním úkonům,

•  jehož osobní svoboda byla 

omezena z důvodu ochrany 

zdraví lidu (pobyt na infekč-

ním oddělení).

1.  Ve volbách do zastupitelstva 

krajů nevolí cizí státní přísluš-

níci, právo volit má pouze 

státní občan České republiky, 

který splňuje podmínky výše 

uvedené.

2.  Voliči bude umožněno hlaso-

vání poté, kdy prokáže svoji 

totožnost a státní občanství 

České republiky platným 

občanským průkazem nebo 

platným cestovním pasem 

České republiky. Neprokáže-

li uvedené skutečnosti stano-

venými doklady, nebude mu 

hlasování umožněno.

3.  Voliči budou dodány nejpoz-

ději 3 dny přede dnem voleb 

hlasovací lístky.

4.  Ve dnech voleb na žádost vo-

liče okrsková volební komise 

vydá za chybějící nebo jinak 

označené hlasovací lístky 

nové.

5.  Volič může požádat ze zá-

važných, zejména zdravot-

ních důvodů, městský úřad 

a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby 

mohl hlasovat mimo vo-

lební místnost, a to pouze 

v územním obvodu voleb-

ního okrsku, pro který byla 

okrsková volební komise 

zřízena. V takovém případě 

okrsková volební komise 

vyšle k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schrán-

kou, úřední obálkou a hlaso-

vacími lístky.

Jana Zemanová,

MěÚ Buštěhrad

Z radnice

Oznámení o době a místě konání 
voleb

Z radnice
Otevření nové integrované třídy mateřské 
školy v budově ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě

Poslední chvilky před přestřižením pásky (Všechna fota: MěÚ, Jaroslav Pergl)
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Dne 7. září 2012 navštívili Buštěhrad paní ing. Jarmila Chytiliková z Ministerstva kultury 

ČR a p. Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. z Národního památkového ústavu Praha, aby provedli 

místní šetření na zdejším zámku, tak jak jim ukládá povinnost při poskytování fi nančních 

prostředků na pomoc při záchraně památek. Průvodci návštěvy po objektu byli starostka 

Jitka Lefl erová a technický pracovník MěÚ Pavel Vavruška. Zástupci obou institucí si se 

zájmem prohlédli vnitřní prostory části zámku patřící městu a živě se zajímali o postup 

prací a jejich další průběh v následujících obdobích. Při prohlídce si vyhotovili vlastní 

fotodokumentaci pro svou evidenci a při té příležitosti konstatovali, že Ministerstvem 

kultury poskytované fi nanční podpory jsou vynakládány v souladu s podmínkami Pro-

gramu na záchranu architektonického dědictví. Vyjádřili pochopení pro náš náročný úkol 

zrekonstruovat část zámku pro účely budoucího městského úřadu a popřáli nám mnoho 

úspěchů v další práci.  J. Lefl erová

Dne 19. 9. 2012 se konalo 
v pořadí už 5.zasedání Zastupi-
telstva města Buštěhradu. Na 
programu zasedání byla řešena 
změna Územního plánu města 
Buštěhradu číslo 4. Předloženo 
bylo celkem 25 žádostí o změ-
nu. Zastupitelé se věnovali 
zvlášť každé jednotlivé žádos-
ti. Žádosti byly předzpracová-
ny zhotovitelem této změny. 
Ke každé z nich se na pracovní 
poradě zastupitelé předběž-
ně vyjádřili. Z těchto shrnutí 
vyšly poté návrhy na usnesení 
k jednotlivým žádostem, které 
zastupitelé odsouhlasili.

V dalších bodech zastupitelé 
rozhodovali o navýšení kapaci-
ty školní družiny a tříd mateř-
ské školy.

Dále zastupitelé řešili návrh 
bytové komise a sociálního 
a zdravotního výboru na obsa-

zení městského bytu, rozpoč-
tové opatření č. 2/2012.

Delší debata se rozvinula nad 
novým územním plánem, kdy 
předsedající připomněl, že na 
základě ustanovení § 188 odst. 
1, zákona 183/2006 Sb., sta-
vební zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů, územní plány, 
schválené před rokem 2007, 
což je případ i našeho měs-
ta, pozbývají platnosti. Lhůta 
pro pořízení nového územní-
ho plánu je do roku 2015. Za-
stupitelé by tedy již nyní měli 
přikročit k prvotním úkonům, 
směřujícím k zahájení prací na 
novém územním plánu.

Na závěr byl dán občanům 
prostor pro diskuzi.

Ofi ciální zápis bude po ově-
ření umístěn na webových 
stránkách města.

Dagmar Novotná

Z radnice

Informace ze Zasedání zastupitelstva 
města Buštěhradu dne 19. 9. 2012

Zahrada Čech – Kulturní komi-

se starostky města Buštěhradu 

ve spolupráci s radnicí uspořá-

dali zájezd na výstavu „Zahrada 

Čech“, která se každoročně koná 

v Litoměřicích. Zájezd se usku-

tečnil dne 19. 9. 2012.

Činnosti TS – v měsíci srpnu 

a září 2012 se pracovníci Technic-

kých služeb města Buštěhradu 

věnovali nejen běžným, pravidel-

ným činnostem, ke kterým patří 

vysýpání košů, úklidu města, se-

kání travnatých ploch města, od-

vozů odpadů a suti v rámci služby 

občanům města, ale také opravě 

chodníku před nově zbudovanou 

MŠ a opravě oplocení před nově 

zbudovanou třídou MŠ. Dále od-

klízeli následky silného větru při 

bouřce, kdy došlo k poškození 

některých stromů, zlomení větví 

. Provedli čištění několika kanálů 

dešťové kanalizace. V garážích, 

určených pro vozidla městského 

úřadu a vozidla pro DPS, vybudo-

vali novou podlahu. Kompletně 

vyčistili park na náměstí u auto-

busové zastávky (během jedné 

noci byl opět znečištěn). Opravili 

oplocení kolem městského úřa-

du a zajistili nový nátěr, provedli 

Z radnice

Jednou nebo několika větami
úpravu chodníku. V centru měs-

ta provedli očištění chodníků od 

plevele. Rozmístili lavičky a koše, 

které byly zakoupeny. V okolí zá-

kladní školy provedli průřez dře-

vin. Vyčistili pískoviště u mateřské 

školky v Hřebečské ulici a provedli 

v něm výměnu písku.

Tenisový klub – V posled-
ním vydání BZ je článek 
upozorňující na 35. výročí 
založení Tenisového klubu. 
Dnes můžeme s radostí kon-
statovat, že oslavy tohoto 
výročí proběhly dne 15. 9. 
2012 v dobré sportovní i spo-
lečenské atmosféře. Byly 
předány i pamětní medaile 
Tenisového klubu k tomuto 
výročí. Vyznamenáni byli pá-
nové V. Kuthan, F. Drábek, Z. 
Nykl, M. Oplt, P. Tatíček. Te-
nisový turnaj dvojic, který se 
konal v rámci tohoto výročí 
byl výborně obsazen. Hrálo 
se o zlaté, stříbrné a bronzové 
poháry. Prvé místo vybojovali 
L. Němec a H. Mrázek, druhé 

místo patří P. Horáčkovi a L. 
Kouckému, třetí místo Z. Ze-
manovi a J. Dočekalovi. Již se 
těšíme na příští ročník tohoto 
populárního tenisového tur-
naje v našem městě.

MŠ Brandýsek – Pokračují 
jednání týkající se možnosti 
umístit malé děti do třídy MŠ 
v Brandýsku. Konkrétně s Ma-
gistrátem města Kladna, jeho 
školským odborem, středočes-
kým krajským úřadem a hlav-
ně s vedením obce Brandýsek. 
Vyjasňují se především fi nanč-
ní otázky participace našeho 
města na možnosti využít výše 
uvedenou třídu MŠ. To vše dále 
v kontextu s vyjasňováním 
doby, po kterou bychom mohli 
třídu v Brandýsku využívat. Je 
nutné vzít v potaz také to, že 
je zde úmysl zbudování další 
nové třídy v budově, v níž dnes 
sídlí MěÚ. Jedním z důležitých 
kritérií je nezbytný počet 24 
dětí, čímž se podmiňuje fi nan-
cování středočeského krajské-

ho úřadu dvou pedagogických 
sil a půl nepedagogické síly, 
včetně jejich pracovní perspek-
tivy. Ke dnešnímu dni je zájem 
zatím 17 rodičů o umístění dí-
těte do MŠ v Brandýsku. Pokud 
by nebyla naplněna kvóta po-
žadovaného počtu dětí, nabízí 
se ještě možnost pokusit se 
o doplnění počtu dětí z okol-
ních obcí. V každém případě 
po 30.9., kdy byl stanoven ter-
mín pro závazné rozhodnutí 
rodičů o umístění dítěte do 
MŠ v Brandýsku, bude svolána 
schůzka zájemců, tedy rodičů, 
k projednání celé situace.

Přijetí sponzorského daru 
– 21. 9. 2012 byly za účasti kraj-
ského zastupitele pana Ing. M. 
Hraběte předány dvě fotbalo-
vé brány, v rámci žákovského 
turnaje, jako sponzorský dar. 
Patří se středočeskému kraj-
skému úřadu poděkovat za 
tuto podporu fotbalového od-
dílu našeho města.
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Na slavnostní vernisáži dne 9. 

září 2012, kterou zahájila paní 

starostka Ing.J. Leflerová a kro-

nikář města Buštěhrad pan J. 

Pergl, bylo představeno téměř 

100 výtvarných prací z MŠ Lidi-

ce, MŠ Valentýnka Hřebeč, RC 

Buštěhradský pelíšek, ZUŠ Buš-

těhrad a ZŠ Buštěhrad. Každý 

návštěvník při vstupu obdržel 

hlasovací lístek a mohl udělit 

jeden hlas pro obrázek, který se 

mu nejvíce líbil. Rozhodování 

bylo pro všechny hodně těžké, 

protože úroveň obrázků byla 

velmi vysoká.

Během odpoledne byl pro 

děti i dospělé připraven pestrý 

program – divadelní pohádka 

O Sněhurce, kterou přijel před-

Neziskové organizace

Buštěhradský zámek očima dětí – vernisáž výstavy
Myšlenka uspořádat výstavu dětských výtvarných prací na dané téma vznikla v RC Buště-

hradský pelíšek na jaře tohoto roku. A nás zajímalo, jak by si děti představovaly, že by „ náš“ zá-
mek mohl vypadat. Rozhodli jsme se oslovit místní ZUŠ, školky a školy nejen na Buštěhradě, ale 
také v přilehlém okolí. Koncem školního roku jsme začali výtvarná díla shromaždovat a během 
prázdnin proběhla instalace v prostorách Galerie v Zámecké sýpce, která se stala za poslední 
rok svědkem několika mimořádných kulturních událostí.

stavit divadelní soubor Dell 

´Arte, výtvarné dílny, ve kterých 

si děti i dospělí mohli vyrobit 

královskou korunu, vějíř či sví-

cen ze dřeva. Nejvíce však děti 

zaujal obří zámek z papírového 

kartonu, který čekal na „nový 

kabát“. Pro děti to byla velká 

výzva, ale pomocí malířských 

štětek a barev vytvořili dílo 

vskutku zajímavé. Po vyhláše-

ní vítězů veřejného hlasování 

o nejhezčí výtvarné dílo čekal 

na všechny přítomné 2. koncert 

z cyklu „ Rodinné koncerty, aneb 

společně na jednom podiu. Ten 

se nesl populárně jazzovém du-

chu a vystoupili na něm kapely 

Riverfall a pražská formace Gro-

ove Inn.

A jak dopadly výsledky 

hlasování ?
Kategorie 5 – 10 let

1.  místo – Stanislav Sochr ( ZUŠ 

Buštěhrad)

2.  místo - Tereza Frońková (ZŠ 

Buštěhrad)

3.  místo – Helena Lavigne, Eliš-

ka Plachá, Lucie Dvořáková, 

Tereza Spurná, Josef Švec, 

Vendula Kopecká ( všichni 

ZUŠ Buštěhrad)

Kategorie 11 – 15 let

1.  místo – Daniel Horák ( ZŠ Buš-

těhrad)

2.  místo – Eliška Mullerová ( ZŠ 

Buštěhrad)

3.  místo – Anežka Kasalická ( ZŠ 

Buštěhrad)

Všechny zúčastněné děti pak 
obdržely na památku pamětní 
list, sladkost a malé občerstve-
ní.

Jako každá jiná akce by se 
neobešla bez podpory sponzo-
rů i jiných subjektů. Ráda bych 
touto cestou poděkovala fi rmě 
Robert Oplt – 4444 ( odtahová 
a vyprošťovací služba), Kultur-
ní komisi města Buštěhrad, Dr. 
Oetker, Švestkovi zahradnictví 
Kladno, Cukrárna Buštěhrad, 
Potraviny U školy a Jazz Eftte-
rat. Děkuji také všem, kteří po-
mohli s celou organizací.

Těšíme se opět na viděnou 
při nějaké další akci RC Buště-
hradský pelíšek.

RC Buštěhradský pelíšek

Foto Monika Žitníková
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Mimořádné akce,
tematické herny

7. 10. Drakiáda od 16.00 hodin 

v parku Ořešín

Drak, který prokáže nejlepší 

letecké dovednosti obdrží cenu, 

cena čeká také na všechny doma 

vyrobené draky. Dále vás čekají 

soutěže a opékaní buřtů.

17. 10. Divadélko – O líném Hon-

zovi – začínáme v 16.00 hodin.

Kurzy a přednášky
2. 10. Kurz masáží kojenců

Masáž prohlubuje pouto mezi 

rodičem a dítětem, zlepšuje potíže 

s nadýmáním a kolikami, zbavuje 

V neděli 9. září 2012 se v pro-

storách Zámecké sýpky na Buš-

těhradě opět rozezněla hudba. 

V rámci projektu RC Buštěhradský 

pelíšek – „Rodinné koncerty, aneb 

společně na jednom podiu“, který 

představuje mladé buštěhradské 

muzikanty spolu s profesionální-

mi hudebníky, si přišli na své ten-

tokrát příznivci populárně jazzové 

hudby.Koncert zahájila „domácí“ 

kapela Riverfall, která koncertuje 

ve složení – Heda Frajová (zpěv), 

Daniel Horák (piano), Matyáš Ho-

mola (kytara) a Kryštof Gráf (bicí).

Kapela svým vystoupením tak 

oslavila své první výročí a je nutno 

říci, že s velkým úspěchem. Jejich 

vystoupení zvedalo ze židlí zejmé-

na ty mladší posluchače.

Protipólem vystoupení kapely 

Riverfall bylo vystoupení pražské 

formace Groove Inn v čele s Tere-

zou Rajnincovou, která je nejen 

vynikající zpěvačkou, ale také au-

torkou většiny skladeb, s kterými 

kapela vystupuje. Tereza do Buš-

těhradu přivezla vynikající muzi-

kanty – Pepu Štěpánka – kytara, 

Vitka Pospíšila – piano, Honzu 

Lstibůrka – basa a Davida Land-

štofa – bicí. Během koncertu ka-

pela vytvořila komorní atmosféru 

nejen zajímavým repertoárem, 

který se pohybuje na rozhraní 

mezi popem a jazzem ,ale i tím, že 

Tereza zajímavým způsobem při-

bližovala posluchačům okolnosti 

za jakých její skladby vznikaly. 

V závěru koncertu se obě kapely 

propojili při interpretaci společné 

skladby a společné vystoupení 

obou zpěvaček a všech členů ka-

pel bylo opravdovým vrcholem 

celého koncertu, který navštívili 

všechny věkové generace.

Tento koncert by se samozřej-

mě neobešel bez fi nančního při-

spění, za které děkujeme NADACI 

ŽIVOT UMĚLCE, která podpořila 

Co vás v nejbližší době čeká 
v Rodinném centru
Buštěhradský pelíšek?

Kultura

Rodinné koncerty,
aneb společně na jednom podiu

náš projekt „ Rodinné koncerty, 

aneb společně na jednom podiu“ 

a také Švestkovi zahradnictví Klad-

no, která věnovala účinkujícím 

květiny. Děkuji také všem dob-

rovolníkům, kteří při akci přiložili 

ruku k dílu a v neposlední řadě 

děkuji za Vaše dobrovolné fi nanč-

ní příspěvky. Vybrané fi nanční 

prostředky v plné výši použijeme 

na fi nancování posledního 3. kon-

certu, který se uskuteční v rámci 

adventu dne 2. prosince 2012 od 

napětí, celkově zklidňuje, navozu-

je lepší spánek a harmonizuje pro-

cesy v dětském těle, osvědčuje se 

v péči o předčasně narozené děti, 

odstraňuje poporodní trauma.

Masáže proběhnou ve 3 lekcích 

- v úterý 2., 9., a 16. 10. 2012 vždy 

od 9.30 do 11.30 hod. v přízemní 

místnosti Pelíšku v Kulturním stře-

disku, Kladenská 207, Buštěhrad. 

Cena kurzu 900 Kč. S sebou pod-

ložku a bavlněnou plenu.

Kurz povede fyzioterapeutka 

Mgr. Radovana Ryšavá.

3. 10. Výživová poradna od 

16.15 hodin.

Beseda nejen pro maminky, 

kterým po dětech zůstalo nějaké 

to kilo navíc, ale pro všechny, kdo 

chtějí zhubnout či zkonzultovat 

svůj jídelníček. Vstupné dobro-

volné. Přednášku povede zkuše-

ná nutriční terapeutka Vratislava 

Koets a lze ji doplnit následnými 

placenými konzultacemi.

31. 10. Volný čas dětí

Přednáška v rámci projekt Zdra-

vý životní styl povede pedagog 

Mgr. Eva Kopicová. Přednáška 

začíná v 16.00 hod. a vstupné je 

zdarma.

Výtvarné kouzlení
vždy v pondělí od 15.30 hod. – 

tvořit můžete i později, končíme 

v 17.30 hod.

1. 10. Výroba draka na Drakiádu

8. 10. Lesní skřítek z přírodnin

15. 10. Podzim za oknem

22. 10. Pohyblivý ježek

29. 10. Keramika

Monika Žitníková

16:00 hodin v kostele Povýšení sv. 

Kříže Buštěhrad. Těšit se tentokrát 

můžete na žáky ZUŠ a pěvecký 

soubor DUHA, působící při dru-

žině ZŠ Buštěhrad, kteří vystoupí 

s vynikajícím souborem Musica 

Dolce Vita – Daniela Demuthová 

– mezzosoprán, Žofi e Vokálková – 

fl étna, Zbyňka Šolcová – harfa.

Těšíme se opět na setkání 

s Vámi.

RC Buštěhradský Pelíšek

Vítězové kategorie 11 – 15 let  Foto Monika Žitníková
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Zmíněných dvaasedmdesát 

hodin uplyne od 12. do 14. října. 

Během této doby proběhne v naší 

republice řada dobrovolnických 

akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném 

termínu – a zároveň jakkoliv dlou-

ho v takto daném časovém roz-

mezí – se obětaví lidé v Čechách, 

na Moravě i ve Slezsku pustí do 

činností, jimiž pomohou druhým, 

přírodě, zkrátka okolí.

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti

Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. 

Pokud vás myšlenka 72 hodin za-

ujala, vše potřebné snadno zjistíte 

na webu www.72hodin.cz.

Pro případ, že by snad nadšen-

cům nechyběl elán, ale netušili 

by, do čeho konkrétně se pustit, 

inspiraci jim nabídne databáze na 

webu příbuzného projektu ČRDM 

„Nelíbí se mi to“ (www.nelibise-

mito.cz). Oč se jedná? Komu není 

lhostejné, jak jeho okolí vypadá, 

má nyní k dispozici nový nástroj, 

jehož pomocí může na zanedba-

ný kout naší republiky alespoň 

upozornit. Prostřednictvím Face-

booku pak může databázi míst 

nevábného vzhledu sdílet po-

měrně široká komunita; může o ní 

kách projektu „Nelíbí se mi to“ je 

vcelku výmluvný: Máš plné zuby 

rozmlácených a zanedbaných míst, 

špíny a neochotných lidí? Nemůžeš 

se na to již více dívat? Ukaž, co se 

ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to 

všichni vidí! Na webu také probíhá 

hlasování o nejodpudivější kout 

v ČR: každý uživatel může přidat 

Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro senio-

ry, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid 

parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského 

hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém 

okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to 

vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak 

tři dny. Neboli 72 hodin.

vést diskusi, hodnotit jednotlivé 

její položky a snažit se o dílčí ná-

pravu.

„K dispozici je již také aplikace 

pro mobilní telefony,“ doplňuje 

Ondřej Šejtka. „Majitelé telefo-

nů s operačním systémem An-

droid mohou jednoduše vyfotit 

například posprejovanou zeď 

a její obrázek pomocí mobilního 

telefonu ihned umístit do inter-

aktivní mapy,“ vysvětlil, jak může 

přidání nového záznamu také 

fungovat.

Text na internetových strán-

svůj záporný hlas – a tímto „lajko-

váním naruby“ ukázat ostatním, 

že ani jemu se dané místo vůbec 

nelíbí.

Na monitorech svých PC si 

mohou mapu s rozrůstající se da-

tabází zobrazit – stejně jako kaž-

dý jiný – odpovědní magistrátní 

úředníci a další činitelé místních 

samospráv, respektive majitelé 

daných objektů. Databáze může 

být užitečná jednak jim, a jednak 

i případným dobrovolníkům, kteří 

by se chtěli na odstranění některé 

z „vad na kráse“ – byť té sebene-

patrnější – sami podílet...

A nebudou v tom sami. Tou 

dobou totiž přiloží ruku k svému 

vyhlédnutému dílu i jejich nezná-

mí kolegové v partách nadšenců 

na Slovensku, v Maďarsku, v Ra-

kousku, ve Slovinsku či v Bosně 

a Hercegovině. Zmíněný projekt 

probíhá v některých evropských 

zemích už více než deset let a za 

tu dobu se do něj zapojilo přes 

200 000 dobro volníků. U nás 

zvedla pomyslnou pořadatelskou 

rukavici Česká rada dětí a mláde-

že (ČRDM) a povědomí o projektu 

šíří pod názvem „72 hodin – Ruku 

na to!“ „Smyslem projektu je zapojit 

během dvaasedmdesáti hodin co 

nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, 

že stačí málo, aby dokázali mnoho! 

Přesvědčit je, že jsou sami schop-

ni změnit věci, které se jim nelíbí,“ 

vysvětluje místopředseda ČRDM 
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Kultura - nekrolog

Dne 20. září 2012 zemřel
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., 
dlouholetý pracovník
Archeologického ústavu

Tip na výlet

Mšené Lázně

Víme, že vyřčené lidské slovo 
má velkou sílu a energii. Může 
povzbudit, pohladit, ale také 
zničit a ublížit. Pomluva patří 
k silnému šíření negativní ener-
gie. Jaký, ale může být důvod, 
že člověk, ať už se tváří jako náš 
přítel, či ne, nás pomlouvá?

Důvodů může být několik. 
Někdy je to jen obyčejná lidská 
závist. (Člověk nemá ani ponětí, 
co všechno si lidé závidí). Jindy 
je možné, že má autor pomluvy 
snížené sebevědomí a proto si 
posiluje pocit vlastní důležitos-
ti tím, že upozorňuje po straně 
na chyby ostatních a má radost 
z každého klopýtnutí, z každé 
sebemenší chybičky, kterou 
uděláme. Jen zřídka se stává, 
že pomluva je vyřčena vylože-
ně ze zlé vůle, ze spalující touhy 
v duši, zničit člověka, kterého se 
pomluva týká. Tehdy je negativ-
ní energie nejsilnější. Jak se ale 
zbavit pocitu křivdy a ublížení, 
které z pomluvy pramení? Jak 
se dokázat nad pomluvu po-
vznést, aniž by se nám dostala 
pod kůži?

Byl to evropsky významný spe-

cialista na hradní architekturu 

a hmotnou kulturu vrcholného 

a pozdního středověku a význam-

ný představitel ochrany národní-

ho kulturního dědictví.

Tomáš Dur-

dík se naro-

dil 24. ledna 

1951 v Praze. 

V y s t u d o v a l 

obor prehistorie a historie na Filo-

zofi cké fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze a studium dokončil v roce 

1974. Po celou kariéru pracoval 

v Archeologickém ústavu AV ČR 

v Praze. Věnoval se především ar-

cheologii hradů, v 70. letech vedl 

výzkum na Pražském hradě, k jeho 

nejznámějším patří výzkumy hra-

dů Týřov, Křivoklát, Jindřichův 

Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk 

nad Vltavou, Buštěhrad,Zlenice či 

Orlík u Humpolce.

V Buštěhradě se prováděl v roce 

1998 záchranný výzkum na tra-

sách kabelových rozvodů v areálu 

hradu v Buštěhradě, na kterých 

pracoval prof. Durdík spolu s prof. 

Juřinou. V roce 2002, dne 22.6. 

přednášel prof. Durdík v Buště-

hradě při příležitosti otevírání his-

torické stezky.

Byl autorem téměř pěti stovek 

odborných studií a publikací, neú-

navným popularizátorem a auto-

Zdraví

Fenomén, zvaný POMLUVA

Zkoumat různorodé motivy 
pomluvy nemá pro pomluvené-
ho vcelku žádný význam. Mno-
hem důležitější je si uvědomit, 
že pokud má někdo potřebu 
pomlouvat – má on problém 
ve svém nitru, nikoliv my. Po-
nechte tedy problém tomu člo-
věku, který si jej vytvořil, protože 
jen on sám si s ním musí pora-
dit.

Dagmar Novotná

rem scénářů k televizním seriálům 

Hrady obývané i dobývané a Štíty 

království českého. Byl vedoucím 

redaktorem a předsedou redakční 

rady Časopisu Společnosti přátel 

starožitností, členem redakční 

rady časopisu Zprávy památkové 

péče a editorem sborníku Castel-

lologica bohemica. Přednášel na 

Filozofi cké fakultě UK v Praze, Fa-

kultě architektury ČVUT a také na 

Západočeské univerzitě v Plzni, 

kde od července 2012 vedl kated-

ru archeologie.

Pro svou erudici a neúnavnou 

snahu v péči o evropské kulturní 

dědictví se postupně stal členem 

vědeckých rad EUROPA NOSTRA, 

Deutsche Burgenvereinigung e. V.,

expertem ICOMOS/UNESCO, dá-

le byl člen Comité permanent 

Castrum Bene a Comité Castel-

la Maris Baltici, člen poroty pro 

udělování Ceny EU za ochranu 

evropského kulturního dědictví. 

V České republice působil jako 

člen vědecké rady NPÚ, předseda 

Stálé komise MK ČR pro hodno-

cení kulturních památek, starosta 

Společnosti přátel starožitností, 

člen Exekutivního výboru České-

ho národního komitétu ICOMOS, 

předseda Nezávislé památkové 

unie, člen Hlavního výboru České 

archeologické společnosti a člen 

Centra medievistických studií.

V roce 2011 mu byla udělena 

Cena Europa Nostra za mimořád-

né úsilí.

Zemřel náhle 20. září 2012, den 

po návratu z archeologické kon-

ference Archaeologica historica 

v Českém Těšíně.

Poslední rozloučení s prof. To-

mášem Durdíkem se uskutečnilo 

ve čtvrtek 27. září 2012 v 10 hodin 

ve strašnickém krematoriu v Pra-

ze.

Text byl převzat ze stránek Ar-

cheologického ústavu AV ČR.

Podklady připravil:

Pavel Mikšovic

Pokud hledáte poklidné místo, 

kde budete moci alespoň na něja-

ký čas pustit myšlenky ze své hlavy 

a jen odpočívat, vydejte se směrem 

na Slaný, přes Zlonice kolem Řed-

hoště, do místa zva-

ného Mšené Lázně. 

Bude Vám trvat tak 

35 minut jízdy ,než 

z Buštěhradu doje-

dete do této obce. 

Toto kouzelné mís-

to s léčebnými pra-

meny se nachází 

od nás směrem na 

Litoměřice.

Mšené Lázně je 

lázeňská obec, leží-

cí v údolí Mšenské-

ho potoka, mimo jiné tak zhruba 12 

km jihozápadně od Roudnice nad 

Labem a 14 km severně od Slaného. 

Lázně zde byly založeny již v 18. sto-

letí, v roce 1796. Lázně samotné se 

vyznačují zejména léčením pohy-

bového aparátu, nověji i nemoci 
nervů. Klasické léčebné postupy 
jsou založeny na slatinných zá-
balech a minerálních koupelích. 

Doplňuje je ale také řada mo-
derních a módních metod jako 

např. perličkové koupele, klasic-
ké masáže, kryoterapie apod.

Není však nutné, abyste se 
podrobovali léčebným kúrám, 
samotné místo svědčí procház-

kám ve velmi sta-
rém lesoparku, 
do kterého jsou 
lázně zasazeny. 
Je patrné, jak 
zakladatel le-
soparku dbal na 
to, aby zde byly 
stromy druhově 
tak rozmanité 
a tak vzácné, 
že zaujmou ná-
vštěvníka samy 
o sobě. Voda 

s obsahem měděnky navíc dává 
stromům zvláštní výživu. Kromě 
bohatého výskytu lišejníků jsou 
stromy pokryté nazelenalým 
povrchem, způsobeným právě 
oxidací mědi. Můžete posedět 
ve stínu stromů, na okraji jezírka 
a pokud Vás přepadne chuť na 
něco dobrého, můžete navštívit 
lázeňskou restauraci zajímavé-
ho, kruhového půdorysu s vý-
bornou kuchyní.
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je nám velkou ctí, že se nám do-

stalo možnosti představit se vám 

ve vašem zpravodaji, a za tuto pří-

ležitost bychom Městu Buštěhrad 

rádi poděkovali.

Jistě nelze přehlédnout, že se 

v nevzhledném areálu bývalého 

JZD, na místě zchátralého kraví-

na, objevila během několika mě-

síců zcela nová moderní stavba. 

Určitě jste také zpozorovali, že 

areál již ožil a zabydlela se v něm 

naše společnost. Přestěhovaly se 

sem naše dvě společnosti DYNEX 

TECHNOLOGIES, spol. s r.o. a DY-

NEX LABORATORIES, s.r.o., a tím 

sloučily své dosavadní provozov-

ny v Praze Dejvicích a Vlašimi. Ač-

koli se ekonomicky a právně jed-

ná o dvě společnosti, všichni naši 

obchodní partneři a zákazníci nás 

vnímají jako jeden celek a znají 

nás jednoduše pod označením 

DYNEX. Na českém trhu předsta-

vujeme jednoho z největších do-

davatelů laboratorních přístrojů 

a diagnostických souprav. Působí-

me tedy především ve zdravotnic-

tví, konkrétně v oboru laboratorní 

diagnostiky.

Vznik a historie
společnosti

Naše historie v ČR se datuje do 

roku 1992, kdy byla zřízena česká 

pobočka americké společnosti DY-

NATECH, později Dynex Technolo-

gies. Jako taková, byla několik let 

součástí významné nadnárodní 

korporace Thermo Electron. V roce 

2002 došlo k zásadnímu mezníku 

v historii naší společnosti. Vznikla 

přístrojů, které se využívají zejmé-

na v klinických imunologických 

laboratořích. Konkrétně mohou 

být využity například v situaci, 

kdy po přisátí klíštěte máte obavy 

z možné nákazy boreliózou. Váš 

lékař zašle odebraný vzorek krve 

do laboratoře, kde určí diagnózu 

právě za použití našeho přístroje. 

Současně je k tomuto vyšetření 

zapotřebí i diagnostická soupra-

va (reagencie), která se přidá ke 

vzorku krve a díky příslušné reak-

ci se zobrazí výsledek. Na prodej 

a vývoj právě těchto reagencií se 

zaměřuje naše druhá společnost 

DYNEX LABORATORIES, s.r.o. Od 

počátku našeho působení v Čes-

ké republice stojí ve vedení spo-

lečností paní ředitelka Ing. Zora 

Hanzlíková.

V ČR vystupujeme především 

Informace z města

Vážení obyvatelé města Buštěhradu,

nezávislá ryze česká společnost 

a současně se transformovala do 

dvou specializovaných podniků. 

DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 

se zabývá vývojem, výrobou, pro-

dejem a servisem zdravotnických 

jako distributor řady významných 

zahraničních výrobců, z nichž nej-

významnějším je německá společ-

nost EUROIMMUN, přední světový 

výrobce diagnostických souprav. 

Od roku 2004 jsme se vedle sa-
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motného obchodu začali oriento-

vat také na vývojové činnosti. Do-

posud jsme vyvinuli již 7 přístrojů 

a několik diagnostických souprav, 

které se úspěšně prodávají nejen 

v Česku, ale po celém světě. Na-

ším cílem je stále více oblast vlast-

ního vývoje a výroby posilovat 

a rozvíjet. I to vedlo k rozhodnutí 

vybudovat nové prostory, které 

by nám umožnily všechny tyto 

činnosti rozšířit a současně sou-

středit do jednoho místa. Stavba 

nové budovy proběhla za fi nanč-

ní podpory z fondů Evropské Unie 

prostřednictvím dotačního pro-

gramu NEMOVITOSTI Ministerstva 

průmyslu a obchodu.

Fakta a zajímavosti
•  v současnosti máme 49 pracov-

níků

•  zastupujeme 31 zahraničních 

dodavatelů

•  jako exportéři působíme již ve 37 

zemích

•  vyrobili jsme již téměř 1000 pří-

strojů

•  letos slavíme 20. výročí působení 

na českém trhu

O budově
•  budova má 3 nadzemní a 1 pod-

zemní podlaží

•  celková užitná plocha je cca 3 

000 m2

•  sklad – zajímavostí jsou vestavě-

né komorové lednice s vlastním 

vchodem pro skladování dia-

gnostik

•  výroba – obráběcí dílna vybave-

ná např. CNC frézkou, CNC sou-

struhem apod., montážní dílna 

– zde se sestavují a zprovozňují 

naše přístroje

•  oddělení expedice a logistiky – 

zajišťuje vyřizování objednávek, 

dovoz a vývoz zboží, logistika

•  laboratoře – výrobní a vývojová 

PCR laboratoř, imunochemická 

laboratoř, výrobní laboratoř pro 

alergologii, vývojová laboratoř 

pro PCR a hybridizaci, tmavá la-

boratoř pro fl uorescenční mik-

roskopii, testovací laboratoř pro 

ELISA metody, kalibrační labora-

toř

•  obchodní oddělení a adminis-

trativa – síť prodejců po celé ČR 

a SR

•  ve 3. patře se nachází prostor-

ný reprezentativní konferenční 

sál, na který navazuje pochozí 

terasa. Tyto prostory budou pří-

ležitostně využívány k různým 

společenským a kulturním udá-

lostem.

Setkání
s paní starostkou

Dne 4. 9. 2012 jsme měli tu 
čest uvítat na půdě Dynexu 
první ofi ciální návštěvu zástup-
ců Města Buštěhradu. Proběhlo 
setkání paní starostky Ing. Jitky 
Lefl erové a paní ředitelky Ing. 
Zory Hanzlíkové, na kterém byla 
představena činnost společnos-
ti, její plány do budoucna a byly 
nastíněny možnosti vzájemné 
spolupráce. Hovořilo se také 
o aktuálním dění a zamýšleném 
rozvoji města. Z této diskuse 
vyplynulo několik zajímavých 
podnětů, jak by se mohla spo-
lečnost Dynex zapojit do veřej-
ného života ve městě. První akcí, 
která je výsledkem dohodnuté 
spolupráce, je jazzový koncert, 
který se uskuteční v prostorách 
konferenčního sálu společnosti 
Dynex v pátek 5. 10. 2012 od 
19 hodin. Všichni jste srdečně 
zváni!

Mgr. Marie Wernerová,
Ing. Tereza Ticháčková
- projektoví manažeři
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Společenská rubrika
Naši jubilanti – gratulujeme!
Říjen 2012

70 let

Marák Michal Zámecké schody

Vítání občánků
V úterý 25. září 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 odměnou pro ně 

byla láska a úcta jejich děťátka.

Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva: Jakub Kočárek, Matyáš Langer, Lukáš Porš, Eva Hanáková, Veronika Prejzková, Tadeáš Malý, Štěpán Gronych, Šimon Habáň Foto: P. Suchopár

Dovolte, abychom Vám oznámili, že 

na letišti Praha Ruzyně proběhla kaž-

doroční příprava hlavní dráhy 06/24 

na zimní sezónu. S ohledem na usku-

tečněnou 1. etapu generální opravy, 

při které se podařilo zvládnout většinu 

prací souvisejících s pravidelnou pod-

zimní údržbou, trvala tato údržba pou-

ze tři dny a probíhala pouze v denních 

hodinách.

Uzávěra hlavní RWY 06/24 se tedy 

konala ve dnech 29. 9. 2012–1. 10. 

2012.

V tomto období byl veškerý provoz 

převeden na vedlejší RWY 12/30 a to 

pouze přes den. Podle statistických 

údajů o meteorologické situaci měla 

přistání probíhat převážně ve smě-

ru Praha Řepy-letiště Praha Ruzyně, 

vzlety byly vedeny převážně ve smě-

ru letiště Praha Ruzyně-Dobrovíz.

Jsme si vědomi, že dočasné opat-

ření ovlivnilo hlukovou situaci v okolí 

letiště, proto byly práce koordinová-

ny tak, aby opravy dráhy trvala pou-

ze nezbytně nutnou dobu.

Za uvedenou situaci se všem 

omlouváme a děkujeme za pocho-

pení.

Mgr. Eva Krejčí,

ředitelka Komunikace a tisková 

mluvčí Letiště Praha a.s.

Z radnice

Zeleň v našem městě
Informace

Pravidelná podzimní údržba oprava
dráhového systému na letišti Praha RuzyněV minulém čísle BZ v rubrice 

„Jednou nebo několika věta-

mi“ avizoval Výbor pro životní 

prostředí, že probíhá inventa-

rizace stromů v našem měs-

tě. Ke dnešnímu dni skončila 

a jsou k dispozici prvé podrob-

né výsledky. Bylo posouzeno 

celkem 205 stromů. Jak bylo 

již dříve řečeno, bylo ve městě 

vybráno celkem sedm lokalit, 

v nichž bylo provedeno posou-

zení stavu stromů i s návrhem 

dalšího postupu. Jde o tyto 

lokality: hřiště (sportovní areál, 

dětské hřiště) Prokopova ul., 

Kladenská ul. Žižkova ul. Starý 

rybník, Revoluční ul. U pivova-

ru.

Každý strom v uvedené loka-

litě má své číslo a jeho stav byl 

vyhodnocen a popsán podle 

jeho taxonu (názvu), výšky, ob-

vodu kmene, provozní bezpeč-

nosti (od 1 do 3) zdravotního 

stavu (od 1 do 3) a vitality (od 1 

do 4). Uvedená inventarizace 

slouží pro konkrétní postup 

při ošetření současné zeleně 

ve městě, ale i stanovení mož-

ností pro novou výsadbu. To 

vše s cílem výrazného ozeleně-

ní našeho města.

VŽP, Buštěhrad
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„Maminko, maminko, vstávej!“ – budil mě v pondělí v 6:00 ho-

din ráno můj natěšený syn Honzík oblečený v kraťasech a tričku 

s tenisovou raketou v ruce. Jeho nadšení jsem chápala, protože se 

nejen velmi těšil na setkání s kamarády z tenisové školy Tondy Je-

řábka, ale hlavně na soustředění, na které se těšil celé prázdniny. 

Z pohledu rodiče jsem velmi ráda, že na Buštěhradě mají děti další 

možnost sportovního vyžití pod vedením profesionálního trenéra, 

který svým trpělivým a vstřícným způsobem působí na děti a vede 

je k lásce ke sportu.  Pohled rodiče

Tenisová škola Tondy Jeřábka 

připravila v posledním prázdnino-

vém týdnu pro děti z Buštěhradu 

a okolí tenisové soustředění. De-

vatenáct dětí ve věku 5 – 15 let 

bylo rozděleno hned první den 

do dvou družstev a pod vedením 

trenéra Tondy Jeřábka a trenérky 

Soni Pulcové se během celého 

týdne zdokonalovalo tenisové 

údery a trénovalo fyzickou kondi-

ci. Trénink probíhal v dopoledních 

i odpoledních hodinách a děti 

měly po celý den i zajištěnou stra-

vu. Ve středu se celý oddíl vypravil 

do Kladna na atletický stadion, 

kde si mohly, některé děti leckdy 

poprvé v životě, vyzkoušet disci-

plíny z lehké atletiky. Ovlivněni 

také právě skončenou olympiá-

dou skákaly do dálky, běhaly po 

ovále atd.

Poslední den trenéři pro děti 

připravili spoustu her a soutěží 

a závěrečné grilování s rodiči. Od 

časného rána však hustě pršelo, 

Sport

První tenisové soustředění na Buštěhradě

tak se soutěžní klání muselo z kur-

tů přesunout do sokolovny. Dě-

tem to však vůbec nevadilo. Celý 

den tak soutěžily o věcné ceny, 

které věnoval sponzor soustředě-

ní – Všeobecná pojišťovna.

Jménem rodičů děkuji oběma 

trenérům za skvělou organizaci 

soustředění a věřím, že se za rok 

opět potkáme při druhém teniso-

vém soustředění.

 Gabriela Plachá

Tenisové soustředění (Foto Martin Plachý)

Poslední zářijový víkend se 

v Malém Přítočně slavilo posví-

cení. Podle tradice souvisí se 

svátkem sv. Františka dne 4. 10. 

Tentokrát se rozhodlo zastupi-

telstvo obce spojit posvícení 

Z mikroregionu

Malé Přítočno slavilo

nání vlajky a znaku obce. Místosta-

rosta pan Luboš Košák přináší vlaj-

ku obce, vikář, pan Jaroslav Kučera 

zahajuje veřejnou modlitbou, čte 

z evangelia a žehná vlajku, potom 

znak a po krátké přestávce i obraz 

sv. Františka z Asisi. Tento obraz 

obec zakoupila od malířky paní 

Matouškové k výzdobě kapličky 

pod zvonicí obecního úřadu.

Pod pomníkem padlých vojáků 

v 1. světové válce probíhá fotogra-

fování u obecní vlajky. Všichni ak-

téři dnešní slavnosti jsou zachyce-

ni fotoaparáty občanů i reportérů 

místního tisku. Tím končí ofi ciality 

a ke stolům jsou přinášeny po-

svícenské koláčky, maso na rožni 

voní, klobásky syčí na grilu, zlatý 

mok teče proudem. Všechno jídlo 

zdarma, pití za polovic. K posle-

chu i k tanci hraje skupina Dan-

gers. Sluníčko svítí – prostě pravá 

posvícenská pohoda.

Jiří Janoušek,

starosta obce Malé Přítočno

s představením obecní vlajky 

a znaku.

Znak a vlajka byly obci uděleny 

dne 17. 4. 2012 předsedkyní par-

lamentu paní Miroslavou Němco-

vou. Návrh grafi ckého provedení 

zpracovali autoři Mgr. Miroslav 

Oliverius a Ing. Jan Novák. Oba 

byli také mezi pozvanými hosty. 

Pozvání přijal i primátor Kladna 

pan Dan Jiránek.

Náves se pomalu zaplňovala 

příchozími, a když zvon na věžičce 

obecního úřadu oznámil poledne, 

starosta obce pan Jiří Janoušek 

zahájil oslavy. Následovaly krátké 

projevy hostů.

Mgr. Oliverius se věnoval úloze 

obecního znaku a vlajky a jejch 

významu pro sjednocení občanů 

a hrdosti na svou obec.

Pan primátor Jiránek se mimo 

jiné ve svém příspěvku zmínil 

o neutěšené dopravní situaci 

v obci. Slíbil pomoc ve formě in-

tervence společně se starostou 

obce na příslušných úřadech. 

Za tuto pasáž byl okamžitě odmě-

něn bouřlivým potleskem.

Dalším bodem oslavy bylo žeh-

Informace

Obnova vodovodního řadu
v ulici Revoluční

Firma Veolia zahájila se 
14denním zpožděním obno-
vu vodovodního řádu v ulici 
Revoluční. Obnova je prová-
děna formou řízeného pro-
tlaku, která umožnila zacho-
vání jednoho průjezdného 
pruhu pro automobily. Tato 
metoda je daleko rychlej-
ší než klasické výkopy pro-
váděné obvykle lžící bagru 
a také se minimalizuje pohyb 
nákladních vozidel, která by 

jinak musela odvážet ob-
rovské množství zeminy. Po 
dobu stavby je pro obyvatele 
Revoluční ulice nainstalován 
tzv. „suchovod“, který po ce-
lou dobu rekonstrukce záso-
buje obyvatele pitnou vodou 
a nedochází tak k častým vý-
padkům při dodávce pitné 
vody. Ukončení rekonstrukce 
je naplánováno do poloviny 
měsíce října.

Pavel Vavruška
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V minulém čísle jsme Vás zvali 

na akci „Svěcení restaurovaného 

pomníku“ na hřbitově u kostela 

sv. Mikuláše ve Vrapicích, kterou 

pořádal Klub přátel hornických 

tradic v Kladně spolu s Římskoka-

tolickou farností při kostele Nane-

bevzetí P. Marie v Kladně. Několi-

ka snímky se Vám pokusím tuto 

událost přiblížit.

Za účasti primátora D. Jiránka, 

ředitele SVM Zd. Kuchyňky a pří-

tomnosti uniformované delegace 

Společnosti hornických a hutnic-

kých spolků ČR, a historiků věnu-

jících se problematice již ukonče-

né těžby uhlí na kladensku, před 

mnoha dalšími účastníky akce 

v úvodu zazpíval sbor Slovan-

ka, poté promluvil k přítomným 

předseda klubu ing. Michalíček. 

O vlastní tragédii z r. 1874, při níž 

zahynuli havíři z dolu Kateřina, 

tehdy v majetku buštěhradské 

vrchnosti, promluvil mgr. T. Vol-

dráb. Následně pomník posvětil 

Kultura

Připomínka historie

kaplan p. Píšek a slavnost ukončil 

po položení květin opět ženský 

pěvecký sbor. Následně se pří-

tomní měli možnost seznámit 

s historií jedné z nejstarších staveb 

v nejbližším okolí Kladna v podání 

PhDr Sládka. Slavnost pokračo-

vala uvnitř kostelíku koncertem 

sboru za doprovodu starobylých 

varhan.
Díky krásnému počasí se celá 

akce vydařila a desítky účastníků 
měli jedinečnou příležitost pro-
hlédnout si i interiér kostelíku, 
který není běžně přístupný.

Text i fota: Jaroslav Pergl
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Eva Vrbová juniorskou přebor-

nicí Středočeského kraje, děvčata 

v širší republikové špičce.

O krajské šachové tituly se hrá-

lo poslední prázdninový týden 

v rámci turnaje Pohár města Říča-

ny. Historického úspěchu dosáhl 

Michal Schmalz, který v turnaji 

A získal 5 bodů (z 8 partií) a ob-

sadil 6. místo v Krajském přeboru 

mužů. V B turnaji se rozhodovalo 

o nejlepší juniorce a dorostence. 

Mezi středočeskými děvčaty byla 

nejúspěšnější Eva Vrbová, která se 

ziskem 4 bodů stala Krajskou pře-

Na tomto místě se omlou-

váme za uveřejnění článku 

s názvem Buštěhrad na mi-

strovství Evropy! v zářijo-

vém vydání Buštěhradského 

zpravodaje. Text byl převzat 

z webu města a uveřejněn bez 

vědomí autora.

Sport

ŠACHOVÉ POLÍČKO
šou Novou v kategorii D14, Fanča 

Mošovská v D12 a Matěj Mezera 

v H10. Díky divoké kartě pořada-

tele se mohla zúčastnit i Eva Vr-

bová, která Krajský přebor nehrá-

la. Nakonec jako jediná z našich 

bojovala o čelní pozice, po 2/3 

turnaje byla ještě na 5. místě a jen 

prohra v posledním kole ji odsu-

nula z nejlepší desítky. Nejlepší 

umístění – 12. – tak vybojovala 

Míša, náležitost k širší republikové 

špičce potvrdily i Eva s Martinou 

(obě 14. ve své kategorii). Ve svém 

prvním republikovém turnaji se 

bornicí do 20 let! Buštěhradský 

úspěch potvrdily Katka Budíková 

(3,5 b.) druhým místem ve stej-

né kategorii a Míša Nová (3,5 b.) 

také druhým místem v kategorii 

do 18 let. Dobrý výkon odvedl 

i Ondra Varadi, který první 2 kola 

pro nemoc musel vynechat a stihl 

vybojovat ještě 3,5 bodu. Dlužno 

dodat, že Eva, Míša i Ondra na-

vštěvují v buštěhradské Šachové 

škole Anatolije Karpova třídu po-

kročilých, kterou vede právě Mi-

chal Schmalz.

15. a 16. září proběhlo v Klato-

vech Mistrovství republiky mláde-

že v rapid šachu (zhruba 25 minut 

na partii). Na vrcholnou akci si 

vybojovali postup z Krajského 

přeboru Martina Tajovská s Mí-

umístili lépe, než byli nasazeni, 

i Fanča (19.) a Matěj (33. ze 42).

Na podzim nás čeká Mistrovství 

Čech mládeže, spolupořádání Pře-

boru školy a zahájení 1. ligy druž-

stev mladšího dorostu, krajských 

soutěží družstev a seriálu Regio-

nálních přeborů mládeže.

Václav Buk,

Sokol Buštěhrad

Schmalz, Nová, Varadi, Vrbová (Foto Zbyněk Schmalz)

Prostřednictvím Buštěhradské-

ho měsíčníku bychom se s vámi 

rádi podělili o radosti i starosti 

rodičů dětí, které hrají v našem 

městě fotbal. Vzhledem k růstu 

počtu obyvatel, zejména rodin 

s malými dětmi, přibývá i více 

malých fotbalistů. Nyní již na fot-

balovém hřišti trénuje mini pří-

pravka, mladší přípravka, starší 

přípravka, mladší žáci, což je cel-

kem asi 50 dětí. K naší velké ra-

dosti se v loňské sezóně všechny 

naše týmy umístily uprostřed vý-

sledné tabulky okresních přebo-

rů a vzhledem k tomu, že soupeři 

nebyli jen teamy z malých obcí, 

ale také z velkých měst jako je 

Kladno nebo Slaný, jsou pro nás 

tyto výsledky velkým úspěchem. 

Stejně jako krásné 2. místo mlad-

ší přípravky na zimním halovém 

turnaji Pohár OFS 2012 Kladno, 

kde jsme byli jediní zástupci ma-

lých obcí. Za to vděčíme nejen 

našim malým fotbalistům, ale 

také trenérům, kteří je vedou 

k technické hře v duchu fair play 

a kteří tráví svůj volný čas na hřiš-

ti s našimi dětmi. Tímto bychom 

jim rádi poděkovali.

Ovšem naše euforie z občas 

dosaženého vítězství trochu 

opadá, jakmile se přesouváme 

po zápase do buštěhradských 

fotbalových šaten. Troufáme si 

říci, že šatny, kde nefunguje ani 

topení, jsou v katastrofálním 

stavu. Myslíme, že dlouhosáhlé 

popisování podoby těchto pro-

stor, nemá smysl a rádi bychom 

tímto pozvali zástupce města na 

malou exkurzi, zda by zhodnotili 

stav šaten a zvážili možnosti, co 

by se s tím dalo dělat. Po několi-

ka letech cestování po zápasech 

v jiných obcích musíme říci, že 

naše fotbalové zázemí je oprav-

du nejhorší. Víme, že peněz není 

nikde nazbyt a není zde pouze 

fotbalový klub, ale jelikož všech-

ny pomůcky a potřeby, jako jsou 

dresy, rozlišovací trička, míče, 

tyčky a jiné, hradíme sami z rodi-

čovských příspěvků nebo spon-

zorských darů, rádi bychom, aby 

i obec přispěla k rozvoji mládež-

nického fotbalu v Buštěhradě. 

Vždyť naše děti hrají pod jménem 

SK BUŠTĚHRAD a reprezentují tak 

celé město. A ačkoli jsou to malé 

děti, berou ten sport vážně. Ber-

me to také tak!

 Rodiče dětí ml. přípravky

Vedení města se s názorem 

na situaci, týkající se zázemí 

fotbalového klubu plně ztotož-

ňuje s poznámkou, že očekává 

od vedení fotbalového klubu 

podrobnou komplexní a kvali-

fi kovanou informaci o tom, jaká 

opatření pro napravení součas-

ného neudržitelného stavu by 

bylo třeba udělat. Zatím se tak 

nestalo. Že lze mnohé v začát-

ku udělat i zatím bez velkých 

investic, lze uvést na příkladu 

některých jiných sportovních 

oddílů našeho města. Faktem 

zůstává, že současný stav trvá 

již dlouhou dobu. Mimo jiné 

je dále neudržitelné, aby např. 

tréninkové fotbalové hřiště, 

do kterého MěÚ investoval ne-

malé fi nanční prostředky, bylo 

v takovém stavu, v jakém se 

dnes nachází. Je dobré, že jsou 

chápány i omezené fi nanční 

zdroje, ale i ty lze společně pře-

konat.

Vedení města.

Sport

Dětský fotbal v Buštěhradě

Těsně před ukončením re-
konstrukce vodovodního řádu 
bude zahájena v ulici Revoluč-
ní další stavba.

Jedná se o přeložku venkov-
ního vedení NN do země, elek-
tro přípojku pro objekt zámku, 
výstavbu 4 nových svítidel, 
přípojka pro městský rozhlas, 
telekomunikační přípojka. 

Všechny tyto práce je napláno-
váno provést najednou a v co 
nejkratším čase, aby nedochá-
zelo k zbytečnému uzavírání 
Revoluční ulice a aby před 
příchodem zimy byl zámek již 
pevně napojen na dodávky el. 
energie a umožnilo to tak za-
hájit temperování budovy.

Pavel Vavruška

Informace

Přeložky a přípojky pro zámek
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Stručný profi l společnosti
Hospic knížete Václava

Poslání a cíle společnosti
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. vznikla v závěru roku 2011 

a jejím posláním je poskytovat komplexní hospicovou péči zahrnující 

péči zdravotní, sociální, psychickou a spirituální s cílem ulevit paciento-

vi od všech bolestí v uvedených oblastech a umožnit tak nevyléčitelně 

nemocným (zejména onkologicky) a umírajícím prožít důstojně a co 

možná nejkvalitněji jejich poslední životní etapu.

Garantujeme, že pacient přijatý do naší péče nebude trpět nesnesi-

telnou bolestí, nezůstane v posledních chvílích osamocen a za všech 

okolností bude zachována jeho lidská důstojnost.

FORMA A DRUHY PÉČE
Společnost se bude v nejbližším období (v krátkodobém a středně-

dobém horizontu) orientovat na poskytování domácí hospicové péče, 

tj. bude péči poskytovat v domácím, přirozeném prostředí pacienta. 

Komplexní péče bude určena nejen samotnému pacientovi, ale i jeho 

blízkým, kteří o něho pečují.

Jsme oprávněni poskytovat v oblasti zdravotnictví: domácí zdravotní 

péči paliativní, ošetřovatelskou a léčebně rehabilitační; v oblasti sociál-

ní: odborné sociální poradenství a odlehčovací služby.

ERITORIÁLNÍ VYMEZENÍ PÉČE
V krátkodobém horizontu budeme péči poskytovat pouze na terito-

riu Kladenska a v přilehlých oblastech sousedních okresů Praha-západ, 

Rakovník, Beroun a Mělník, kde dojezdová vzdálenost z kontaktního 

místa poskytování služeb je cca do 30 minut.

Ve střednědobém horizontu je naším záměrem rozšířit poskytování 

péče i na zbylé teritorium Středočeského kraje západně od Prahy.

ČASOVÉ VYMEZENÍ PÉČE
Péče je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin 7 dní v týdnu.

POTŘEBNOST SLUŽBY
Na uvedeném teritoriu domácí hospicová péče, která je zcela běžnou 

ve vyspělém západním světě, naprosto chybí. Není zde zastoupena 

žádným subjektem, který by laskavou péči nevyléčitelně nemocným 

a umírajícím poskytoval a doprovázel je jejich poslední etapou života.

SLUŽBY PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Pro zvýšení kvality života pacienta společnosti nabízí půjčování kom-

penzačních pomůcek.

HOSPICOVÝ TÝM
Náš tým domácí hospicové péče je interdisciplinární a opírá se přede-

vším o vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry 

a lékaře s atestací z paliativní medicíny, případně léčby bolesti. Kom-

plexní tým je doplněn o sociální pracovníky, psychologa a duchovního.

Bližší informace lze získat na www.hkv-kl.cz.

INZERCE

V rámci stanovení prací na začát-
ku roku byla provedena změna dis-
pozic. V prvním patře byl zrušen byt 
správce a místo něj byly vybudová-
ny prostory archivu a sociálního zá-
zemí. Ve druhém patře byl vybudo-
ván sál sloučením dvou místností na 
konci západního křídla zámku.

V současné době jsou v prvním 
a druhém patře provedeny všechny 
hrubé zednické práce včetně omítek 
a rozvodů TZB. Dále byla v prvním 
patře zahájena výmalba místností, 
pokládka podlah, obklady a insta-
lace vnitřních dveří. Do konce roku 
je naplánováno dokončení druhého 
i prvního patra, uzavření místností, 
osazení oken a zprovoznění vytápě-
ní tak, aby budova zámku již mohla 
být temperována. Lze tedy říci, že 
prostory „Etapa MěÚ“ jsou hotovy.

V říjnu bude zahájena výstavba 
elektro přípojek pro budovu zámku, 
která zahrnuje provedení přeložky 

vedení NN do země, elektro pří-
pojku pro zámek, telekomunikační 
přípojku, výstavbu veřejného osvět-
lení a přípojku městského rozhlasu. 
V tomto ohledu jsme závislí na ter-
mínech ČEZu. Bez výstavby těchto 
přípojek není možné zrealizovat 
přesun a provoz městského úřadu 
do budovy zámku.

Dále bude nutné během zimy 
a na jaře dořešit vlastní přístupovou 
cestu, parkovací plochu, osvětlení 
a odvod dešťových vod v prosto-
ru nádvoří zámku. Tyto všechny 
úpravy byly původně zahrnuty ve 
stavební části Středočeského kraje, 
bohužel vzhledem k nepříznivému 
vývoji rekonstrukce části Středočes-
kého kraje bude město Buštěhrad 
nuceno řešit tuto část samostatně 
tak, aby umožnilo všem občanům 
bezproblémový přístup do nových 
prostor městského úřadu.

Pavel Vavruška

Informace

Zámek postup prací v r. 2012
Prace v roce 2012 byly zaměřeny na dokončení 
stavebních prací a všech vnitřních rozvodů pro 
místnosti v prvním a druhém nadzemní podlaží.
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Nová třída vznikla na zá-
kladě zadání jednoho ze 
dvou projektů, vypracova-
ných ing. Bartoškem v roce 
2011.

První projekt řešil novou 
třídu v budově ZŠ, který byl 
zrealizován a druhý projekt 
řešil novou třídu ve stávají-
cích prostorách městského 
úřadu. Vzhledem k tomu, 
že projekt byl požadován 
pouze ve stupni pro staveb-
ní povolení, bylo nutné dále 
požádat o posouzení kraj-
skou hygienickou stanici, 
která vydává závazné stano-
visko na základě kterého lze 
provozovat prostory škol-
ského zařízení.

Při posuzování KHS vyhá-
zí zejména z hygienických 
požadavků na prostorové 
podmínky podle vyhláš-
ky 410/2005 Sb. a provoz 
zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých.

Podle těchto platných vy-
hlášek musí školské zařízení 
mít plochu herny a ložnice 
minimálně na 1 dítě 4m2, 
plocha na jedno lehátko 
nebo lůžko pro spánek musí 
činit nejméně 1,7m2 na 1 
dítě. Dále musí být zaříze-
ní vybavené sociálním zá-
zemím a to pro každých 5 
dětí musí mít 1 toaletu a 1 
umyvadlo a 1 sprchový kout 
pro 1 umývárnu. Při počtu 
25 děti je tedy nutné mít 
plochu denních místností 
100 m2 a minimálně 5 toalet 
a umyvadel.

Nově vybudovaná třída 
mateřské školy v ZŠ posky-
tuje dětem celkem 105m2 
denní plochy a odpovída-
jící počet 5 toalet a 5umy-
vadel. Plně tedy vyhověla 
všem požadavkům právních 
předpisů k ochraně veřejné-
ho zdraví a obdržela kladné 
stanovisko KHS Kladno.

 Pavel Vavruška

Žhavá aktualita
Několik základních 
údajů
k nové třídě MŠ
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