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Den otevřených dveří na zámku

Městský úřad Buštěhrad vyhlásil 

na den 6. května 2013, 16. hodinu, 

Den otevřených dveří na zámku. 

Informaci o něm jste si mohli pře-

číst už v Buštěhradském zpravoda-

ji č. 5. Akce proběhla podle plánu, 

hojná účast občanů svědčila o je-

jich velkém zájmu. Zástupci Měst-

ského úřadu odpovídali na velké 

množství dotazů, protože návštěv-

níci byli opravdu zvídaví. Zejména 

pamětníci porovnávali stav jed-

notlivých místností se skutečnost-

mi, které oni sami zažili – buď se 

dostavili ti, kteří na zámku bydleli, 

nebo ti, kteří měli možnost navště-

vovat instituce, které v oné době 

na zámku sídlili – jako na příklad 

Hudební škola. To, že se dostavilo 

přibližně kolem 300 návštěvníků 

bylo milým překvapením. Je vidět, 

že zámek je pořád středem zájmu 

občanů. Některé z nich sem ze-

jména přilákala možnost srovnání 

nynějších prostor zámku s tím, jak 

je znali z minulosti, s tím, jak bu-

dou vypadat nyní, po tolika letech 

a rekonstrukci. V převážné míře 

jsme se setkali s kladnými ohlasy, 

i když se našli také kritici. Ale je 

nutné zdůraznit, že všechno, co 

se na zámku během rekonstrukce 

událo, bylo pod pečlivou kontro-

lou památkářů, kteří v případech 

národních památek, ke kterým pa-

tří i náš zámek, mají hlavní slovo. 

Zámecké místnosti, které budou 

sloužit potřebám úřadu nejsou 

ještě zcela připraveny na přestě-

hování, musí být ještě dodrženy 

veškeré náležitosti související 

s požárními a hygienickými nor-

mami včetně řádného zabezpe-

čení a samozřejmě pojištění těch-

to nových prostor. Nyní město 

řeší přístup k novým prostorám 

a parkování na nádvoří. Termín 

stěhování je plánován na základě 

těchto skutečností v průběhu mě-

síce července. O přesném termínu 

bude veřejnost včas informována, 

protože to bude znamenat pře-

rušení provozu celého úřadu jak 

ve vztahu k veřejnosti, tak k ostat-

ním institucím.  J. Lefl erová

Fota J. Pergl
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V minulém BZ, článku „Místa která 

netěší, ale bude s nimi nutno něco 

udělat“, nebylo uvedeno jméno 

paní Gabriely Krejsové, která při-

pravila pro MěÚ projekt Psí hřiště 

v Buštěhradě. Tímto se paní Krej-

sové omlouváme a rádi doplňuje-

me tuto informaci. (redakce).

Město Buštěhrad, s  ohledem 

na  velmi specifi cký přístup Ma-

gistrátu města Kladna, trvá 

na  námitce podjatosti vznesené 

do protokolu před zahájením Ve-

řejného ústního jednání ve věci. 

Dne 20. 2. 2013, vzhledem 

k tomu, že námitky podjatosti 

mají být řešeny neprodleně, urgo-

val MěÚ další postup Magistrátu 

města Kladna svým dopisem. Dne 

22. 5. 2013, tj. v pátek dopoledne, 

byla MěÚ Buštěhrad doručena vý-

zva tajemníka Magistrátu města 

Kladna k doplnění námitky pod-

jatosti o konkrétní důvody a okol-

nosti, jimiž Město Buštěhrad 

prokazuje podjatost každé jedné 

úřední osoby Odboru výstavby 

Magistrátu města Kladna. Tato 

výzva navíc dala Městu Buštěhrad 

na vyjádření lhůtu, jež je v rozpo-

ru s ustanovením Správního řádu. 

Přesto, že konkretizace systémové 

námitky podjatosti byla v plném 

rozsahu provedena již ve vznesení 

do protokolu z Veřejného ústního 

jednání, byla dne 27. 2. t.r. odpo-

věď Města Buštěhrad doručena 

do podatelny Magistrátu Města 

Kladna.

Dne 15. 4. bylo do datové 

schránky Města Buštěhrad doru-

čeno Územní rozhodnutí ve věci 

Bioplynové stanice datované 

29. 3. podepsané osobou, proti 

níž směřovala námitka podjatos-

ti. V několika postupných krocích 

na pracovních poradách a po kon-

sultacích na odborných orgánech 

bylo vypracováno a schváleno 

odvolání Města Buštěhradu pro-

ti rozhodnutí o umístění stavby 

a to bylo dne 30. 4. t.r. podáno. 

Dne 2. 5. t.r. byla na MěÚ na zá-

kladě objednávky města, doruče-

na odborná studie pojednávající 

o fauně na Buštěhradské haldě 

se zvláštním zřetelem k lokalitě 

plánované výstavby záměru BPS 

Kladno, zpracovaná Dr. Vítem Za-

vadilem. Tato studie je v zásadním 

rozporu s původním biologickým 

průzkumem zpracovaným pro 

projednání v procesu EIA na ob-

jednávku fi rmy EMPLA. Dne 9. 5. 

t.r. bylo podáno doplnění odvolá-

ní proti předmětnému územnímu 

rozhodnutí o skutečnostech, jež 

nebyly odvolateli známy ve chvíli 

podání odvolání. 

I když v Buštěhradském zpravo-

daji, ale i na veřejných zasedáních 

byly uváděny průběžné informa-

ce o vývoji kolem BPS je zřejmé, 

že je potřeba pro ucelený přehled 

uvést některé základní dokumen-

ty týkající se BPS Kladno, včetně 

jejich časové souslednosti. Jde 

o tyto dokumenty: 

Magistrát města Kladna – 

spis. zn. 1152/11/328/Čk ze dne 

4. 1. 2013 „Oznámení zahájení 

územního řízení a pozvání k Veřej-

nému ústnímu jednání“ (4 str.).

Magistrát města Kladna – spis. 

zn. výst. 1152/11/328/Čk ze dne 

11. 2. 2013 „Protokol o úkonu, 

který provedl Odbor výstavby 

Magistrátu města Kladna ve věci 

vydání územního rozhodnutí BPS 

Kladno“ (6 str.). 

MěÚ Buštěhrad ke spis. zn. 

Magistrátu města Kladna – výst. 

1152/11/328 z 27. 2. 2013 „Dopl-

nění námitky podjatosti“. 

Magistrát města Kladna – výst. 

1152/11/328 z 13. 3. 2013 „Usne-

sení k námitce systémové podja-

tosti“ (6 str.). 

MěÚ Buštěhrad – ke spis.zn. 

1152/11/328 z 27. 3. 2013 „Od-

volání proti usnesení o zamítnutí 

námitky systémové podjatosti“ (4 

str.). 

Magistrát města Kladna – 

spis. 1152/11/328/Čk. ze dne 

29. 3. 2013 „Rozhodnutí – územní 

rozhodnutí“ (27 str.). 

MěÚ Buštěhrad ke spis. zn. 

výst. 1152/11/328/Čk. ze dne 

30. 4. 2013 „Odvolání města Buš-

těhrad proti územnímu rozhod-

nutí ze dne 29. 3. 2013“ (8 str.).

Jak patrno, jde o dokumenty, 

především MěÚ Buštěhrad, které 

vyžadovaly a vyžadují více než 

dobrou kvalifi kaci z oblasti správ-

ního práva, technických a tech-

nologických znalostí týkajících 

se projektování BPS, ale i územně 

plánovacích dokumentů. Každý si 

může udělat po jejich prostudo-

vání názor o jejich úrovni. 

O to zcela nepochopitelnou se 

jeví informace uvedená na diskus-

ních stránkách města Buštěhradu 

ze dne 21. 05. 2013, uveřejněnou 

zde panem Janouškovcem. Citu-

ji: „Dnes jsem dostal neofi ciální 

zprávu, že Stř. kraj BPS schválil. 

Chci věřit, že nebudeme čichat 

puch“. Tato informace je zavádějí-

cí a zcela mylná. Dne 21. 5. 2013, 

shodou okolností,ve stejný den, 

kdy byla zveřejněna výše zmíně-

ná informace pana Janouškovce, 

byla na MěÚ Buštěhrad doručena 

k oznámení na úřední desce MěÚ 

Buštěhrad veřejnou vyhláškou Vý-

zva Odboru výstavby Magistrátu 

města Kladna oznamující podání 

odvolání MěÚ Buštěhrad, pro-

ti rozhodnutí o umístění stavby 

BPS Kladno se lhůtou vyvěšení 15 

dnů a lhůtou pro podání podně-

tů 7 dní. Informace o rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského 

kraje je tedy, jak bylo výše již řeče-

no mylná, mj. také proto, protože 

spis je stále na Magistrátu města 

Kladna a bude tam do skonče-

ní výše uvedených lhůt a teprve 

poté bude spis odeslán, spolu 

s podněty k podanému odvolání 

na Odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Středočeského 

kraje, který je odvolacím orgá-

nem. Zákonná lhůta pro vyřízení 

odvolání je 30 + 30 kalendářních 

dnů od podání odvolání. 

Není to bohužel poprvé, kdy 

občanům města byla poskytnu-

ta velmi nekvalitní a zkreslující 

informace, kterou ale v případě 

tak závažné investiční akce, jakou 

bezesporu BPS je, lze charakte-

rizovat jako poplašnou zprávu, 

se všemi jejími důsledky. Tedy 

směrem k občanům města, ale 

i k orgánům, které se předmětnou 

stavební akcí zabývají. A to bez 

ohledu, jak celý proces s výstav-

bou BPS skončí. 

RNDr. M. Oplt, CSc.

Ing. J. Jinoch

Přehled úkonů o BPS Kladno od Veřejného ústního jednání, konaného 
dne 12. 2. 2013 až do dne 27. 5. 2013, v návaznosti na všechny 
informace, poskytnuté v předcházejících číslech Buštěhradského 
Zpravodaje a také na veřejných zasedání Městského zastupitelstva
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Informace z radnice

Ze zasedání zastupitelstva
Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu

Krátce z radnice

Ze zasedání stavební komise, kontrolního 
a fi nančního výboru

Zastupitelé na svém posledním 

zasedání dne 24. 4. 2013 projed-

návali:

Změnu č. 5 územního plánu 

města Buštěhrad. Zastupitelstvo 

města schválilo usnesením ze dne 

28. 2. 2013 pořízení změny č. 5 

územního plánu města Buštěhrad, 

z vlastního podnětu, podle zá-

kona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Dů-

vodem pořízení této změny ÚP je 

nadále nepřípustné znehodnoco-

vání životních podmínek obyvatel 

města Buštěhradu dalšími inves-

tičními záměry, které by mohly 

zhoršit životní prostředí obyvatel. 

Zastupitelé tedy na tomto zase-

dání schválili dokument „Zadání“ 

této změny č. 5 ÚP města Buště-

hrad.

Bioplynová stanice. Magis-

trát města Kladna, odbor výstav-

by, jako příslušný stavební úřad, 

vydal dne 29. 3. 2013 Územní 

rozhodnutí o umístění stavby „Bi-

oplynové stanice Kladno“ na po-

zemcích v katastrálním území 

města Buštěhradu, kterým stano-

vil podmínky pro umístění stavby. 

MěÚ Buštěhrad bylo výše uvede-

né Územní rozhodnutí doručeno 

dne 15. 4. 2013. Proti rozhodnutí 

o umístění stavby BPS Kladno je 

již v současné době podáno od-

volání.

Eroze opěrných zdí a scho-

dů. Výbor pro životní prostředí 

spolu s pracovníky Technických 

služeb města Buštěhradu prove-

dl kontrolní obhlídku a současně 

dokumentaci stavu opěrných 

zdí a schodů v městě Buštěhrad, 

které vlivem zimy opět podleh-

ly částečné erozi. Pro opravy zdí 

a schodů, které spadají do majet-

ku města, bude potřeba stanovit 

priority, s ohledem na bezpečnost 

občanů a také na fi nanční mož-

nosti města. Opravy zdí, které jsou 

majetkem občanů města, v jejich 

soukromém vlastnictví, je potřeba 

zajistit ze zdrojů majitelů těchto 

objektů. Městský úřad je ochoten 

těmto občanům vyjít vstříc drob-

nou výpomocí ze zdrojů technic-

kých služeb, zejména techniky.

Nebytové prostory v domě 

č.p. 65, ul. Palackého. Zastupi-

telé rozhodli o vypsání záměrů 

na pronájem těchto nebytových 

prostor.

Darovací smlouvy. Zastupi-

telům byly předloženy žádosti 

o fi nanční výpomoc – dary – pro 

neziskové organizace, Dobromysl, 

se sídlem v Berouně a Klub přátel 

hornických tradic, se sídlem Vinaři-

ce – důl Mayrau. O.p.s. Dobromysl 

žádá příspěvek z důvodu umís-

tění občana Buštěhradu v tomto 

zařízení. Klub přátel hornických 

tradic bude pořádat na podzim 

tohoto roku v rámci „Hornického 

dne“ akci „Kladenské fedrování“. 

Oběma spolkům bylo vyhověno 

a bylo jim přiznáno zastupiteli 

poskytnutí daru ve výši 2000 Kč 

pro Dobromysl a 1000 Kč pro Klub 

přátel hornických tradic.

Finanční příspěvek od Letiš-

tě Václava Havla. Letiště Václava 

Havla a.s. poskytne městu Buště-

hrad jednorázový příspěvek ve výši 

250 000 Kč, jako kompenzaci 

za hlukovou zátěž v období opravy 

vzletové a přistávací dráhy. Letiště 

Václava Havla dále nabízí městu 

Buštěhrad možnost využití jejich 

mechanizace na úklid města a také 

možnost využití recyklátu z letišt-

ních drah na částečnou opravu 

některých komunikací v majetku 

města Buštěhradu. O využití těchto 

dalších nabídek Městský úřad jed-

ná s Letištěm Václava Havla právě 

v těchto dnech. V rámci pravidel-

ného příspěvku od Letiště Václava 

Havla obcím Mikroregionu údolí 

lidického potoka obdrží město 

Buštěhrad další dotaci, o jejíž výši, 

náležející Buštěhradu, bude teprve 

rozhodnuto. 

Přerušení provozu MŠ. Vedení 

Základní školy a mateřské školy 

Oty Pavla Buštěhrad žádalo o po-

volení přerušení provozu mateř-

ské školky v době prázdnin a to 

od 22. 7. 2013 do 23. 8. 2013. Za-

stupitelé tuto žádost schválili.

Další body, které zastupitelé 

projednávali, se týkaly odpisu po-

hledávky v DPS, věcných břemen, 

vyvěšení záměru z důvodu změny 

nájemní smlouvy pro obecní byt, 

bezúplatný převod pozemku pro 

město Buštěhrad, rámcová smlouva 

s fi rmou Ariapress a souhlas s trva-

lým odnětím zemědělské půdy pro 

účely výstavby přístupové komuni-

kace k rodinným domům. Také byla 

zastupiteli schválena bezúročná 

půjčka občanu města pro naléha-

vou potřebu opravy domu.

Připravila: Dagmar Novotná

Dne 13. května 2013 se konalo 

rozšířené zasedání stavební komise 

ve spolupráci s kontrolním a fi nanč-

ním výborem. Na programu byly 

zvláště opravy a sanace zdí a schodů, 

které podlehly po poslední zimě ero-

zi. Stavební komise podala informace 

o stavu jednotlivých zdí a schodů, 

včetně fotodokumentace, fi nanční 

výbor posoudil fi nanční náročnost 

a rezervy, které jsou v rozpočtu vázá-

ny pro tyto účely. Komise s výbory se 

společně usnesly, že bude zadáno po-

souzení statiky a fi nanční náročnosti 

oprav, a v návaznosti na tyto údaje 

bude stanovena priorita oprav těch-

to zdí a schodů, které jsou v majetku 

města.

Dalším bodem byla výstavba jedné 

třídy MŠ v prostorách po MěÚ. Pří-

tomní byli seznámeni s projektovou 

dokumentací předběžným rozpoč-

tem a s informací, že výzva k podání 

nabídek zhotovitelů bude uveřejněna 

na webových stránkách města.

Dále bylo řešeno nové provedení 

vodorovného dopravního značení 

v ulici Hřebečská. Byla přednesena 

kalkulace na dva druhy provedení:

a) Plast – 175 000 Kč

b) Barva – 96 500 Kč

Tento výdaj je rozpočtován. Byla 

zvolena varianta b). Rovněž byli pří-

tomní seznámeni s plánem oprav 

místních komunikací, patřících městu. 

Drobné opravy místních komunikací, 

na které bylo v rozpočtu také pama-

továno, budou opraveny svépomocí, 

p. Vavruška pověřil pracovníky tech-

nických služeb zmapováním výše 

a rozměrů poškození těchto komu-

nikací v majetku města a jejich barev-

ným označením. Naléhavost oprav je 

stanovena stupnicí 1-5 (nejlepší-nej-

horší), podle tohoto harmonogramu 
bude postupováno. V této souvislosti 
byl také schválen návrh na zakoupení 
vibrační desky s tlumící deskou pro 
účely menších oprav na místních ko-
munikacích, předběžná cena 35 tis. 
Kč.

Přítomní byli rovněž seznámeni 
s pracemi, souvisejícími s opravou vo-
dovodního řadu v ul. Revoluční, Lidické, 
(vodovodní přípojka pro zámek – Stře-
dočeský kraj), Slepé a Vávrově. V této 
souvislosti bylo rozhodnuto o využití 
asfaltového recyklátu z letištní dráhy, 
na základě dohody s Letištěm Václava 
Havla a.s., na úpravu těchto komunikací. 
Recyklát zajistil M. Oplt, použití techniky 
zajistil P. Vavruška. Použití recyklátu bylo 
rovněž schváleno na úpravu ulice Topo-
lová a z části Javorová. V této souvislosti 
byli členové výborů a komise dále infor-
mováni o přeložkách vedení NN v ulici 
Vávrova a Pražská a s tím související 
nové pouliční osvětlení. Tato vyvolaná 
investice byla zahrnuta do rozpočtu, 
což fi nanční výbor potvrdil. I zde bude 
na konečné úpravy použit recyklát.

Zámek Buštěhrad a převze-
tí díla – západního křídla zámku 
v majetku města – do rukou města 
Buštěhradu byl další z bodů tohoto 
zasedání. Finanční výbor vydal své 
předběžné stanovisko souhlasu se 
zahájením předávky díla do rukou 
města Buštěhradu, počínaje dnem 22. 
května 2013 s tím, že specifi kuje poža-
davky ze své strany směrem k předání.

Dne 31. května 2013 se sešel Fi-
nanční výbor za účelem specifi kace 
svých požadavků směrem k předá-
ní díla – Buštěhradský zámek – zá-
padní křídlo. Stanovil 4 body, které 
požaduje dodržet při předání díla, 
a to zejména a) pojištění díla a jeho 
ochranu, b) ukládá dodržet všech-
ny podmínky, stanovené Smlouvou 
o poskytnutí účelové dotace, c) za-
jistit předání a převzetí díla podle 
podmínek Smlouvy o dílo a všech ná-
sledných dodatků, d) Finanční výbor 
si vyhrazuje seznámení se s vlastním 
protokolem a to ještě před jeho pod-
pisem.

Připravila: D. Novotná
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Město Buštěhrad spustilo pro své občany novou službu – Mapo-

vý portál od fi rmy Geosense. Mapový portál je tzv. geoinformačním 

systémem (zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit 

jako interaktivní mapu, respektive soubor map, který je propojen se 

širokou škálou informací. Jeho základní funkcí je zobrazování a vzá-

jemné překrývání datových vrstev - map, schémat, plánů, provozů, 

inženýrských sítí, atd. - množství možných informačních vrstev je při-

tom téměř nekonečné.

Informace z radnice

Buštěhrad má nový geoportál

Buštěhradský Mapový portál byl na-

vržen tak, aby jeho funkce co nejvíce 

usnadnily práci úředníkům města i jeho 

obyvatelům. Kromě praktických služeb, 

jako je nahlédnutí do katastru nemo-

vitostí, lze portál využít i ke vzdělávání 

či hledání zajímavostí. Mapový portál 

od Geosense je zároveň navržen tak, 

aby byl uživatelsky co nejpřívětivější 

a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky 

tomu se podobá klasickým interne-

tovým mapám a i přesto, že obsahuje 

mnohem více informací, je práce s ním 

velice jednoduchá.

Mapový portál města Buštěhrad je 

pro občany dostupný na internetové 

adrese http://www.geosense.cz/geo-

portal/bustehrad/, popřípadě se na něj 

lze dostat přímo ze stránek města. Do-

poručujeme Mapový portál prohlížet 

v internetovém prohlížeči Mozilla Fire-

fox, který je volně ke stažení. Podívejme 

se nyní na jednotlivé funkce Mapového 

portálu a popíšeme, k čemu slouží a jak 

nám mohou pomoci. 

Po otevření Mapového portálu Buš-

těhradu se nám zobrazí ortofotomapa 

se základními ovládacími prvky. V le-

vém horním rohu nalezneme tlačítka 

umožňující pohyb po mapě a její oddá-

lení a přiblížení – tato tlačítka slouží pro 

práci s mapou. V levém spodním rohu je 

umístěno měřítko aktuálního mapové-

ho zobrazení, tlačítko generující trvalý 

odkaz na aktuální mapu a pole Mapové 

přehledky umožňující se rychle zorien-

tovat při velkém přiblížení. V horní části 

obrazovky je dostupný panel nástrojů 

a v pravé části jsou umístěny mapové 

a informační vrstvy. Oba panely si de-

tailně popíšeme. 

Jak jsme již zmínili, ovládání mapové-

ho portálu od fi rmy Geosense je velice 

jednoduché a slouží k němu panel ná-

strojů. První ikonou na panelu nástrojů 

(klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, 

které slouží pro vstup ke složitějším 

funkcím určeným pro samosprávu. Ty 

jsou dostupné pouze pro zaměstnan-

ce městského úřadu. Dalším tlačítkem 

je „Nápověda, hlášení problémů“, které 

zobrazí přehlednou nápovědu v přípa-

dě, že byste si s ovládáním portálu ne-

věděli rady. 

Ikona „Překreslení mapy“ umožňu-

je aktualizaci zobrazené mapy. Ikona 

ve tvaru dlaně je základní a umožňuje 

se pomocí počítačové myši pohybo-

vat po mapě. Pomocí tlačítka „Měření 

vzdálenosti“ je možné změřit vzdále-

nost mezi dvěma a více body, podobně 

jako následující tlačítko „Měření ploch“ 

umožňuje změřit obvod a plochu vy-

brané oblasti. K exportu mapy a násled-

nému tisku slouží předposlední ikonka 

- tiskárna. Velice užitečná může být iko-

na „Nahlížení do ISKN“. Můžeme díky ní 

jednoduše nahlížet do katastru nemo-

vitostí, a to pouze kliknutím do mapy 

na konkrétní parcelu/nemovitost.

Panel vrstev obsahuje dvě hlavní 

záložky – Vrstvy a Moduly. V záložce 

Moduly nalezneme volbu pokročilého 

tisku, která umožňuje nastavit detailní 

parametry tisku mapy. Záložka Vrstvy 

poté obsahuje to, co činí Mapový portál 

Františka II. probíhalo v letech 1806 až 

1869 na území celého císařství. Skupina 

vrstev „Katastr nemovitostí“ umožňuje 

na mapu prokreslit informace z katastru 

nemovitostí, jmenovitě hranice katas-

trálních území. Vrstvy umožňující zob-

razit čísla popisná a čísla evidenční poté 

obsahuje poslední skupina „Budovy“.

Záměrem městského úřadu je do bu-

doucna mapový portál rozšiřovat o nej-

různější další informace, které budou 

sloužit jak občanům Buštěhradu, tak 

pracovníkům úřadu jako významný po-

geoinformačním systémem, tedy sadu 

užitečných mapových a informačních 

podkladů, které lze jednoduše zanášet 

do mapy. U každé vrstvy zároveň na-

lezneme ikonu „oka“, která umožňuje 

nastavit průhlednost jednotlivých vrs-

tev. Můžeme tak díky tomu například 

porovnat historické a současné mapy či 

leteckou a klasickou mapu. 

První skupina vrstev, „Podkladové 

mapy“, obsahuje ortofotomapu (detail-

ní letecká fotografi e), základní mapu 

ČR a vrstvu obsahující názvy ulic. Jedi-

nečný historický exkurz nabízí skupina 

„Historické mapy“ obsahující mapy 

vzniklé během tzv. II. vojenského mapo-

vání. Jednalo se o systematické mapo-

vání Rakousko-Uherska, které na popud 

mocník při výkonu činností spojených 

se samosprávou města.

Mapový portál byl pro město Buš-

těhrad připraven týmem odborníků ze 

společnosti Geosense. Firma Geosense 

byla založena na konci roku 2009 a za-

bývá se mapovými portály, informač-

ními systémy a sběrem dat. Vlajkovou 

lodí společnosti je právě geoinformační 

systém Mapový portál, díky kterému se 

stala jedničkou na trhu – Mapový portál 

využívá již okolo 1500 obcí z celé České 

republiky! 

V portfoliu fi rmy se nachází však 

i univerzální systém UNIS určený pro 

tvorbu aplikací pro koncové uživatele 

a informační systém pro střední a malé 

fi rmy ISA. O tom, že se společnosti daří, 

svědčí mimo jiné četná ocenění v soutě-

žích Zlatý Erb nebo Internet Eff ectivness 

Award či rozšíření činnosti na Slovensko. 

Úspěch dokládá i letošní odlet týmu Ge-

osense do USA, kde pracuje v proslulém 

IT centru Silicon Valley na nových tech-

nologiích. Zdroj: Geosense
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Rekonstrukce R7
– jak se dotkne Buštěhradu?

Začátkem prázdnin by měla být 

zahájena rekonstrukce rychlostní 

silnice R7, levé strany a to v úseku 

km 2,700 až 15,295. Znamená to, 

že tato stavba se bezprostředně 

dotkne Buštěhradu, a to zejmé-

na z toho důvodu, že přes Buště-

hrad by měla být vedena po tuto 

dobu objížďka. Svedení dopravy 

přes město Buštěhrad ale i ostat-

ní záležitosti celého projektu byly 

projednávány na schůzce, která se 

uskutečnila dne 16. května 2013 

na Magistrátu města Kladna. Cí-

lem této schůzky tedy bylo sezná-

mení pozvaných zástupců (měs-

ta Buštěhrad, obce Stehelčeves, 

Makotřasy, Velké Přítočno, Malé 

Přítočno, Středokluky, Kněževes, 

Tuchoměřice) s předpokládaným 

průběhem rekonstrukce levého 

jízdního pásu rychlostní silnice 

R7 ve směru z Prahy na Slaný a její 

dopad na zájmové území, dále 

seznámení s navrženou etapizací 

výstavby a s navrhovanými ob-

jízdnými trasami. Situační výkres 

s vymezením celého řešení je pří-

lohou k této informaci.

O dalších jednáních s kompe-

tentními orgány k této věci bude 

informovat v následujícím čísle 

paní starostka.

Připravila: Dagmar Novotná

Obecní policie Stehelčeves vykoná-

vala na  základě ustanovení čl. 2 odst. 6 

Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi 

obcí Stehelčeves a  městem Buštěhrad 

k zajišťování výkonu činnosti podle záko-

na O obecní policii, v měsíci květnu, tyto 

vykonané činnosti.

V  důsledku častých vloupání a  po-

škozování motorových vozidel v  oblasti 

u  mateřského centra „Sluníčko“ vykoná-

vala obecní policie hlídkování v  tomto 

prostoru. Zjištěné poznatky, tedy žádný 

výskyt podezřelých osob ani žádná další 

vloupání, byly nahlášeny starostce města. 

Dále strážníci obeslali „Předvoláním“ oso-

by, jejichž majetkem jsou vozidla, která 

parkují ve městě, označených zákazovými 

značkami a  také majitele vozidel, kteří 

své vozy nechávají na pozemcích města – 

vraky. Strážníci se rovněž zabývali přípa-

dem sražené a usmrcené srny, která ležela 

na pozemní komunikaci, patřící do gesce 

města Buštěhradu. Srnu předali zástupci 

mysliveckého sdružení Lidice. V  areálu 

dětského a  fotbalového hřiště Buštěhrad 

nalezli kulhajícího a  nemocného psa, 

kterého umístili do útulku na Bouchalce. 

V ostatních případech strážníci vykonáva-

li kontrolní a pochůzkovou činnost, s řeše-

ním přestupků proti veřejnému pořádku. 

Provedli také kontrolu podezřelého vozi-

dla a  jeho osádky, které se pohybovalo 

v nočních hodinách po Buštěhradě.

Připravila: Dagmar Novotná

Informace z radnice

Činnost Obecní policie Stehelčeves 
v Buštěhradě

POZVÁNKA NA PŠENIČNÉ PIVO

MĚSTSKÝ ÚŘAD V BUŠTĚHRADĚ ZVE OBČANY NA OCHUTNÁVKU 

NOVÉHO KRUŠOVICKÉHO PIVA, TZV. NOVÉHO PŠENIČNÉHO!

AKCE SE USKUTEČNÍ DNE 13. 6. 2013 NA NÁMĚSTÍ „U MACÍKŮ“, 

A TO OD 16.00 HODIN DO 18.00 HODIN.

ZVEME VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI ZLATAVÝ MOK, ALE I TY, 

KTEŘÍ SI JEJ DAJÍ JEN PŘÍLEŽITOSTNĚ!
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Výstavba v našem městě
KLADENSKÁ ULICE

Informace

Nové dopravní řešení v ulicích 
Kladenská a Hřebečská

Městský úřad v  Buštěhradě 

jako místně příslušný silnič-

ní správní úřad požádal Ma-

gistrát města Kladna, odbor 

dopravy, o  řešení nejfrekven-

tovanějších ulic v  Buštěhradě 

formou nového dopravního 

značení. Od  tohoto značení si 

slibujeme větší přehlednost, 

bezpečnost a  tím vyvolanou 

také ohleduplnost projíždějí-

cích řidičů. Návrh tohoto řeše-

ní odbor dopravy Magistrátu 

města Kladna schválil.

Pod č.j. 882/2013 bylo Městské-

mu úřadu doručeno Stanovení 

místní úpravy provozu na silnicích 

III/00715 a III/00716 a místních po-

zemních komunikacích ve městě 

Buštěhrad.

Na silnici III/00715 – Kladenská 

instalace vodorovných doprav-

ních značek V4 – „vodící čára“, 

V10d – „parkovací pruh“, a V13a 

– „šikmé rovnoběžné čáry“. Dále 

V11a – „zastávka autobusu“ a V7 – 

„přechod pro chodce“.

Na silnici III/00716 – Hřebečská 

– instalace V7 – „trojúhelníky“, A3 

– „křižovatka“, a odstranění zna-

ček, upravujících přednost z křižo-

vatek silnic z III/00716 a místních 

křižovatek z ulice Lípová s ostatní-

mi místními komunikacemi.

Zahájení prací 1. etapy je plá-

nováno v červnu a to novým 

přechodem pro chodce v místě 

u prodejny řeznictví a uzeni-

ny a následovat bude úprava 

přednosti v jízdě na ulici Hře-

bečská.

Řidiči, pozor na změnu do-

pravního značení ve smyslu 

přednosti v jízdě na těchto 

komunikacích a silnicích!

Viz přiložený náčrtek.

Pavel Vavruška

Během měsíce května byla osa-

zena a zapojena svítidla a tento 

úsek Kladenské ulice se plně nově 

rozzářil. Povrch chodníku byl do-

Foto noc (Fota autor)Foto výstavba, asfaltování

dlážděn a krajská správa komuni-

kaci provedla doasfaltování okra-

je vozovky. Nyní bude proveden 

úklid a úprava všech ploch v okolí 

stavby a v závěru bude provede-

na demontáž stávajících horních 

rozvodů NN včetně betonového 

sloupu u ZUŠ. Pavel Vavruška

Postřehy čtenářů

O čem se mluví

Velmi často slýcháme negativní zprávy z  naší politické scény. 

Proto je dobré si připomínat i pozitivní rozhodnutí, zvláště ta která 

přinesou prospěch menším městům a obcím, jako je Buštěhrad.

Sněmovna minulý týden schválila novelu, která zajišťuje zachová-

ní pošt i na malých obcích. Tři roky po sněmovních volbách se tak 

podařilo dosáhnout splnění i tohoto cíle, který byl prosazen do pro-

gramového prohlášení vlády.

Novela rozpočtového určení daní
Novela zákona o rozpočtovém určení daní posílila obecní rozpoč-

ty řádově o miliardy korun a přiblížila systém fi nancování samospráv 

podmínkám, jež platí ve většině evropských zemí. Polepšila si díky ní 

drtivá většina českých a moravských obcí, nejvýrazněji obce od 500 

do 50 tisíc obyvatel, které byly předchozím systémem nejcitelněji 

diskriminovány.

Regulace a zdanění hazardu
V roce 2011 se podařilo prosadit řadu změn v regulaci a zdaně-

ní hazardu. S účinností od roku 2012 si mohou obce regulovat i tzv. 

interaktivní videoterminály. Zároveň loterijní průmysl přišel o řadu 

bezdůvodných daňových výjimek. Daňová novela zrušila osvobo-

zení loterijních společností od daně z příjmů a zavedla nový odvod 

z výtěžku loterií. Příjmy obcí z hazardu se díky tomu navýšily odha-

dem skoro trojnásobně na přibližně 6 mld. Kč. 

Zachování pošt i v malých obcích
Již zmíněná novela zákona o poštách zabraňuje nekontrolovatel-

nému rušení poboček. Minimální počet poboček totiž bude sta-

novovat vláda svým nařízením. To zabrání České poště snižovat 

náklady tím, že by zavírala nejméně lukrativní pobočky v obcích 

s malým počtem obyvatel. Podle nových pravidel musí být pošta 

v každé obci nad 2500 obyvatel. 

Luděk Semrád, 21. 5. 2013
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Následující měsíc, tedy v červ-

nu 2013, budou zahájeny zemní 

práce na výstavbě nového kabe-

lového vedení kNN a veřejného 

osvětlení – VO- ve Vávrově ulici.

Plánovaný 
harmonogram prací:

Červen 2013
3. 6. 2013–2. 7. 2013

Zahájení výkopových prací

Hlavní kabelovou trasu a 5x 

překop komunikace 

Položení nového vedení kNN 

a VO

Základy přípojkových skříní pro 

jednotlivé RD

Základní úprava povrchu ko-

munikace a nezpevněných ploch

Červenec
3. 7. 2013–31. 7. 2013

Stavba přípojkových skříní 

a nové přívody k elektroměrům

Osazení nových svítidel VO Za-

pojení nových svítidel VO

Srpen
1. 8. 2013–31. 8. 2013

Demontáž původního vedení 

včetně betonových sloupů a střeš-

níků na RD.

Defi nitivní úprava a úklid všech 

ploch a komunikace.

Stavbyvedoucí za fi rmu ELELK-

TROŠTIKA je pan Krejčí, tel. 

731 549 657, na kterého je možno 

směřovat vaše dotazy a požadav-

ky. P. Vavruška

TS zahájili jako každý rok první 

sečení trávy v našem městě.

Nejprve jsou vždy upraveny 

zelené plochy v dětských hřištích, 

školních zařízení, parky a hřbitov, 

poté následují hlavní zelené pásy 

u komunikací v oblasti ulic mezi 

Hřebečskou a Kladenskou, od vo-

dojemu postupně Prokopovou 

ulicí až k poště, následuje úsek 

Sadová ulice k rybníku, pokračuje 

Bezručovou ulicí ke škole, od školy 

přes náměstí kolem druhého ryb-

níka na Pražskou ulici a Bouchalka, 

dále okolí hřbitova a Chmelnice.

Sečení se věnují vždy všichni 

pracovníci TS mimo své další po-

vinnosti.

Posekaná tráva je ihned odvá-

žena na kompost.

Informujeme občany, že dne 20. 5. 2013 zahájila fi rma Veolia 

obnovu vodovodního řadu na území města Buštěhradu. Obnova 

bude probíhat v ulicích Revoluční – Lidická, ul. Slepá, ul. V uličce 

a ul. Průchodní. Podrobnosti naleznete na přiložených mapkách.

Informace pro občany | Technické okénko

VÁVROVA ULICE
Informace pro občany | Technické okénko

Obnova vodovodního řadu

Informace pro občany | Technické okénko

Úklid města – sečení trávy

V logické návaznosti na nový 

chodník podél zámku byla pra-

covníky technických služeb Buště-

hrad zahájena oprava zámeckých 

schodů v úseku za DPS směrem 

k zámecké zahradě.

Nejprve byl opraven výstup ze 

schodů do Revoluční ulice. Be-

tonová provizorní záplata byla 

odstraněna a nahrazena dlažbou 

tak, aby splynula komplexně 

s dlažbou chodníčku. Původně 

se ze schodů vystupovalo přímo 

do komunikace a plynulá návaz-

nost na chodník podél zámku tak 

činila tento úsek poněkud nebez-

pečným, stejně jako nevhodně 

uzpůsobené zábradlí. Nyní je zde 

výstup ze schodů na chodník ply-

nule propojen a zábradlí rovněž 

upraveno. 

Dále byla od vchodu do zámec-

Informace pro občany | Technické okénko

Činnost TS Buštěhrad
Oprava zámeckých schodů

ké zahrady zahájena všech stupňů 

schodů tak, aby bylo možné scho-

dy bezpečně používat.

Poděkování za tuto práci patří 

všem pracovníkům TS, zejména 

pak p. Zikovi, Godlovi a Rákovi.

Pavel Vavruška

Foto MěÚ

Použitá technika:

3 sekací traktůrky

3 motorové kosy

Belos s příkopovým ramenem

Pavel Vavruška

Vzhledem k  nepřízni počasí bohužel 

nebylo možno dodržet harmonogram 

prací sekání trávy, který byl stano-

ven na  květen, a  tak některé plochy 

ve  městě zůstaly neposekány, zejmé-

na dolní část Buštěhradu. K pokračo-

vání na  tomto harmonogramu prací 

se TS vrátí, jakmile to počasí dovolí.
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Pelíšek slaví 10 let
Rodinné centrum Buštěhradský 

pelíšek ve spolupráci s Kulturní 

komisí města Buštěhrad a Junákem 

Buštěhrad pořádá v sobotu 

8. 6. 2013 mezi buštěhradskými 

rybníky od 10.00 do 18.00 h 

Oslavu Dne dětí a 10. narozenin 

RC Buštěhradský pelíšek.

Čeká vás tábor Vikingů, šermířské 

souboje (od 10.30, 13.00, 

14.30 a 17.30 h), hry a soutěže 

(14.00–16.00 h) a slavnostní 

rozkrojení dortu, po kterém 

bude následovat překvapení – 

Vodnické taškařice s Vílou Elvírou 

(od 16.00 h). Zkušení průvodci vás 

provedou středověkou vesnicí, 

upečeme chleba, uvaříme polévku 

a vyzkoušíme dnes již zapomenutá 

řemesla. Vstup zdarma. 

Občerstvení, stánky, malování 

na obličej a další. Ve 20.00 h 

začne taneční zábava pro dospělé 

na fotbalovém hřišti, hraje kapela 

Buštěhradská dráha.

Slavnostní otevření hřiště

Otevření hřiště Pelíšek - duben 2006

Nové hřiště již v plném provozu

Původně Mateřské centrum 

Buštěhradský pelíšek vzniklo 

v Buštěhradu v roce 2003 z iniciati-

vy matek, které postrádaly jakéko-

liv zázemí pro rodiče na mateřské 

či rodičovské dovolené. Občanské 

sdružení bylo zaregistrováno u MV 

již začátkem následujícího roku 

a po prvních schůzkách v hasičár-

ně se přemístilo nejprve do malé 

místnosti v přízemí Kulturního 

střediska a poté i do sálu v prvním 

patře, kde sídlí dodnes. V centru za-

čala fungovat jednou týdně herna 

a jednorázové akce, poté se přidala 

angličtina pro děti, cvičení, veselé 

pískání na fl étnu a další. Centrum 

se brzy stává nedílnou součástí 

města a jeho sociálních a kultur-

ních aktivit. K jednomu z jeho nej-

výraznějších úspěchů bezpochyby 

patří vybudování veřejného dět-

ského hřiště, které bylo otevřeno 

v dubnu r. 2006. Činnost cen-

tra také napomáhá odstra-

ňovat sociální izolaci rodičů, 

převážně matek, na mateřské 

či rodičovské dovolené, a vy-

tvářet vazby mezi staroused-

líky a nově přistěhovalým 

obyvatelstvem. To vše by sa-

mozřejmě nebylo možné bez 

obětavé práce dobrovolníků 

a přispění sponzorů.

Od jednotýdenního pro-

vozu a jednorázových akcí se 

za desetiletí činorodé práce 

propracovalo k pravidelnému 

celotýdennímu provozu a bo-

hatému programu volnoča-

sových i vzdělávacích aktivit 

a akcí, z nichž se některé staly 

v Buštěhradu již tradicí. Vloni 

se mateřské centrum změnilo 

na rodinné, které více vystihu-

je jak klientelu, tak variabilitu 

programu, a navíc přibralo 

mezi své aktivity i ekologická 

témata. I nadále však rodinné 

centrum zůstává především 

místem k setkávání a sdílení, 

vzdělávání a aktivnímu trá-

vení volného času především 

rodičů s dětmi. Přijďte se po-

dívat i vy!

Markéta Kučerová, 

fota archiv RC Pelíšek
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3. 6. 2013 od 15.30 

Výtvarné kouzlení
Pojďte si s námi vytvořit opravdo-

vý hrad pro malé princezny a prince! 

Hrad z kartónu pomalujeme tempe-

rovými barvami. Vstup zdarma.

4. 6. 2013 od 17.30

Přednáška - Aroma oleje 

na každý den aneb přírodní 

lékárnička do domácnosti
Esenciální oleje, které plně nahradí 

domácí lékárničku. Přednáší Taťána 

Hrabinová. Vstup zdarma. V případě 

hezkého počasí se akce uskuteční 

na hřišti Pelíšku.

5. 6. 2013 od 15.30

Povídání o včelách
Vycházka za malými, ale velmi 

užitečnými tvory s panem Dědičem. 

Vstup zdarma.

8. 6. 2013 od 10.00 do 18.00

Oslava Dne dětí a 10. narozenin 

RC Buštěhradský Pelíšek 
Akci podpořili: Doma-je-Doma, 

Gama Kladno s.r.o., Dělová bašta, 

Kiml autoservis, Dr. Oetker, Kavalier-

glass a.s., RP Trade spol. s.r.o., Air-

-parking s.r.o., Lékárna Buštěhrad, 

Vinotéka a delikatesy U pošty, Občer-

stvení Na hřišti a Červený kříž. Přijďte 

slavit s námi!

10. 6. 2013 od 15.30

Výtvarné kouzlení
Moře nás láká a my si vytvoříme 

koláž mořského světa z krepákového 

papíru. Kurzovné včetně materiálu 

50 Kč (členové RC 25 Kč).

11. 6. 2013 od 17.00

Přednáška MUDr. Skály
Srdečně zveme na přednášku 

buštěhradského praktického lékaře 

pro děti a dorost, dětského endokri-

nologa a diabetologa MUDr. Pavla 

Skály, který nás seznámí s výživovou 

poradnou a dalším. Vstup zdarma. 

V případě hezkého počasí se akce 

uskuteční na hřišti u Pelíšku. 

12. 6. 2013 od 17.30

Přednáška – Předporodní 

příprava
Jak se připravit na porod, co si 

nachystat, jak správně dýchat, kdy 

do porodnice a vše co vás bude zají-

mat, vám objasní porodní asistentka 

Jana Zárubová, DiS. V případě hezké-

ho počasí se akce uskuteční na hřišti 

u Pelíšku. Vstupné dobrovolné. 

17. 6. 2013 od 15.30

Křídové kouzlení
Zveme všechny malé i velké vý-

tvarníky na kouzlení s křídami u hřiště 

u Pelíšku. Vstup zdarma. 

Od 24. 6. 2013 do 2. 9. 2013 jsou 

v  Pelíšku prázdniny, ale můžete se 

těšit na  několik letních akcí, o  kte-

rých Vás budeme v nejbližších dnech 

informovat na  našich webových 

stránkách www.mcpelisek.cz.

Přejeme Vám slunečné a pohodo-

vé prázdniny!

Červnový pelíšek

Tak jako každý rok i letos se 

přišli prvňáčkové pochlubit ba-

bičkám a dědečkům s tím, jak se 

naučili číst. Tentokrát přišly paní 

učitelky „se svými dětmi“ každá 

zvlášť a tak jsme si užily návštěvy 

dvě. Vždy je to velká radost zjistit, 

že to naše „pokračování“ v dětech 

se daří a již dnes je na některých 

vidět, že z nich opravdu čtenáři 

budou a knížka jim bude zdrojem 

poznání, zábavy, dobrodružství 

a celoživotním kamarádem. To 

ale předbíhám, protože „kdo ví“, 

cestu mají otevřenou a paní uči-

telky odvedly dobrý kus práce. 

Děti přišly číst, ale nezůstalo jen 

u čtení, došlo na zpívání a bás-

ničky a to nejen ze strany dětí ale 

i ze strany klientů DPS. Povídalo 

se o pohádkách, které známe 

všichni, ale děti představily také 

postavičky jako je Spaiderman 

a Šmoulové a došlo i na vzdělá-

vání, ke kterým pomáhají dětské 

encyklopedie. Děti hrdě předsta-

vily své čtenářské deníky a před-

háněly se, kdo bude své přečtené 

Neziskové organizace

Prvňáčkové čtou babičkám 
a dědečkům v DPS Buštěhrad

Jistě je mnoho z vás, kteří peču-

jí o své rodinné příslušníky doma 

v jejich přirozeném prostředí. 

Může se jednat o péči o seniora, 

ale také o zdravotně postiženého. 

Může se jednat o období přechod-

né, než se uvolní místo v některém 

specializovaném zařízení, ale také 

se může jednat o dlouhodobou 

péči, kdy se prostě o svého milo-

vaného chcete a hlavně můžete 

postarat doma, kdy máte dostatek 

sil se postarat sami nebo více čle-

nů domácnosti. Pro ty z vás, kteří 

mají zájem bych ráda doporučila 

sobotní bezplatné kurzy, které 

vám jistě pomohou ve vaší péči.

Diakonie ČCE pro vás připravi-

la v rámci projektu “ Pomáháme 

pečovat” cyklus přednášek a prak-

tických nácviků činností. Cyklus je 

hrazen z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR.

Termíny a témata přednášek 

(sobota od 11.00 do 16.00 hodin)

8. 6. – Ošetřovatelské a rehabili-

tační minimum (např. zabezpeče-

ní potřeb opečovávaného, zákla-

dy rehabilitace. a aktivizace)

15. 6. – Sociálně právní mini-

mum (např.povinnosti, práva, ná-

roky, typy příspěvků a podpor)

22. 6. – Základní nácvikový kurz 

(např.zvedání, polohování, hygie-

na na lůžku)

29. 6. – Nástavbový nácvikový 

kurz (např.správné bandážová-

ní,první pomoc,cvičení a masáže)

Podrobnosti o jednotlivých 

kurzech se dozvíte na níže uvede-

ných telefonech přímo na Diakonii 

nebo v DPS Buštěhrad na telefonu 

312 250 280, 736 660 753 Stanisla-

va Šumná a Simona Horníčková.

Všechny kurzy se konají ve vzdě-

lávacím centru Diakonie ČCE, Bel-

gická 22, Praha 2 – 1. patro

Další informace a přihláš-

ky na telefonu 734 171 231, 

739 244 875 na e-mailu pecujdo-

ma@diakonie.cz a na www.pecu-

jdoma.cz

Přeji všem kdo se těchto kurzů 

zúčastní, aby pro ně byly příno-

sem. Budeme rádi, když se se svý-

mi poznatky s námi podělíte.

Stanislava Šumná

Neziskové organizace

PEČUJETE DOMA O SVÉ BLÍZKÉ?
Sobotní kurzy pro laické pečovatele organizované Diakonií ČCE 
(Českobratrzská církev evangelická)

knížky prezentovat dřív. A tak 

můžeme vzpomínat opět na jed-

no krásné mezigenerační setkání, 

kterým se snad obohatily obě 

strany.

To vše by se nestalo, kdyby ne-

bylo aktivity paní knihovnice Dády 

Čermákové, která vše domluvila, 

tentokrát s paní učitlkou Michae-

lou Ludvíkovou z 1 A a Veronikou 

Tichou z 1 B.

Všem třem moc děkuji za jejich 

čas a ochotu a dětem přejeme, 

aby s knížkami užily hodně rados-

ti a otvíraly rády i ty knížky, kterým 

se říká učebnice. 

Za DPS Buštěhrad

Stanislava Šumná 
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Dne 18. 5. 2013 se v Kamenici nad Lipou konal koncert tří pěveckých sborů, věnovaný 50. výročí otevření Kul-
turního domu v Kamenici nad Lipou. Koncert byl zahájen v 16.00 hodin starostou obce Kamenice nad Lipou. 
Tento koncert byl v pořadí 15. setkáním tří spřátelených sborů (Kamenické Lípy, Smetana z Jindřichova Hradce 
a Sboru města Buštěhradu).

První setkání tří sborů se konalo 
v Jindřichově Hradci v roce 1998, 
tamtéž pak v letech 2001, 2004, 
2007 a 2010. V Buštěhradě se 
tato setkání konala v letech 1999, 
2002, 2005, 2008 a 2011, v Kame-
nici nad Lipou pak v letech 2000, 
2003, 2006, 2009 a 2013.

Toto každoroční společné sbo-
rové koncertování umožňuje 
poslechnout si navzájem jeden 
druhého, neformálně si „zasoutě-

Kultura

Koncert tří pěveckých sborů

Kamenická Lípa oslaví v příštím 
roce 2014 145 let od svého vzni-
ku (1869) a bude tomu již 30 let, 
kdy se taktovky sbormistra ujal 
pan Václav Marel. Pěvecký sbor 
Smetana z Jindřichova Hradce 
v roce 2014 oslaví 90 let od své-
ho vzniku, nyní pod vedením 
sbormistra pana Štěpána Štrupla. 
Pěvecký sbor města Buštěhradu
vznikl v roce 1977, v loňském roce 
tedy oslavil 35. výročí své úspěšné 

činnosti. Jeho současným, staro-
novým sbormistrem, je pan Emil 
Červený.

Všechny tři pěvecké sbory 
za dlouhou dobu své existence 
rozdaly a jistě ještě rozdají svým 
posluchačům hodně radosti, co 
nejvíce hezkých pocitů štěstí, ne-
všednosti a krásy. A o to jim jde 
především!

Zdroj: OÚ Kamenice nad Lipou

Václav Marel – Kamenice nad Lipou –sbormistr

 (Foto Jitka Lefl erová)

Štěpán Štrupl – Jindřichův Hradec –sbormistr

 (Foto Jitka Lefl erová)

Emil Červený – sbormistr Buštěhrad

 (Foto Jitka Lefl erová)

žit“, společně si zazpívat a po kon-
certě pak na společném posezení 
s pohoštěním (v režii hostitelské-
ho sboru) utužovat upřímné přá-
telství.

Je dobré a správné, že jsou 
v dnešní hektické době lidé, kteří 
svůj volný čas věnují nezištně této 
krásné činnosti, kterou obohacují 
nejen sebe, ale i druhé - své po-
sluchače. To plně platí i o těchto 
účinkujících sborech.

Domácí sbor Kamenice nad Lipou Jindřichohradecký sbor Buštěhradský sbor
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Na počátku letošního roku se 
v pěveckém sboru vyměnili sbor-
mistři. Spolupráci se sborem ukon-
čil pan Jan Dušek a na jeho místo 
obětavě nastoupil pan Emil Červe-
ný. Pod jeho vedením bez přerušení 
práce pokračovaly zkoušky a pří-
prava na koncert ve Slaném. 

Ten se konal 20. března pro slán-
ský Kruh přátel hudby v krásné 
a posluchači zcela zaplněné kapli 
bývalého piaristického gymnázia, 
která je nyní součástí Vlastivěd-
ného muzea ve Slaném. Hostem 
buštěhradského sboru byl Ženský 
pěvecký sbor Smetana Kladno. Řídil 
jej sbormistr Ondřej Novák. Ve dru-
hé části koncertu vystoupil Smíšený 

pěvecký sbor města Buštěhradu, 
který řídil sbormistr Emil Červený 
a na klavír doprovázel Ondřej Ur-
ban. V programu nesměla chybět 
alespoň část kantáty Od kolébky 
k oltáři slánského rodáka národního 
umělce Václava Smetáčka. Koncert 
konferoval Marek Veselý. Slánský 
večer se setkal s velkým úspěchem 
a povzbudil všechny účinkující zpě-
váky do další činnosti.

A opravdu nebylo možno ztrácet 
čas. Bylo třeba se chystat na tradiční 
společný koncert tří partnerských 
sborů z Kamenice nad Lipou, Jin-
dřichova Hradce a Buštěhradu. Již 
patnáctý společný koncert se le-
tos konal v sobotu 18. května pod 

Náměstí Starosty Pavla č. 4, tel.: 312 242 732, 324 142 223

obchod@divadlolampion.cz, www.divadlolampion.cz

Kladno, 10. 5. 2013

O dvanácti měsíčkách
(volně podle Boženy Němcové napsal Jiří Ondra)

Premiéra: 31. května 2013 v 18.00 hodin v Divadle Lampion

Nejbližší reprízy: 1. června v 10.00 hodin a 4., 19. a 21. června v 9.30 

hodin

Režie: Jiří Ondra

Dramaturgie:  Zuzana Vojtíšková

Scéna, loutky, kostýmy:  Pavla Hovorková 

Hudba:  David Hlaváč

Hrají: 

MARUŠKA Kristýna Matějová

MACECHA Waldtraut Ritterová

HOLENA  František Čachotský

LEDEN Václav Rašilov

Březen, Červen, Září, Prosinec Jakub Hubert / Justin Svoboda

Duben, Srpen, Říjen František Čachotský

Únor, Květen, Červenec, Listopad  Waldtraut Ritterová

Příběh Marušky, její zlé ma-

cechy a sestry Holeny zná snad 

každý. Maruška je třikrát vyhnána 

do mrazu, aby přinesla nejprve fi -

alky, potom jahody a nakonec jabl-

ka. Vždy jí pomohou bratři měsíci, 

které pokorně prosí o pomoc. Bo-

žena Němcová dala ve své pohád-

ce důraz na spravedlivé vyrovnání 

dobra i zla již na tomto světě vli-

vem nadpřirozené moci. Vyjádřila 

v ní i lásku k přírodě a víru v dobré 

bytosti a spravedlnost. 

i pokora, která je cestou k úspě-

chu. „Mám rád klasické pohádky, 

v nichž se poezie mísí s jistou dáv-

kou neúprosnosti, s jakou jsou po-

stavy zkoušeny,“ přiznává režisér 

Ondra a dodává: „Taky mě na nich 

baví dramatická zkratka, vtip, iro-

nie a hororově-groteskní nádech. 

Tvůrce má možnost velké míry in-

terpretace v ohledu k současnos-

ti, protože archetypy rodinných, 

funkčních i nefunkčních vztahů 

jsou platné i dnes.“ 

K vyjádření krutosti chování 

macechy a Holeny si tvůrci zvoli-

li cestu přes loutky různých typů 

– od maňásků přes muppets až 

po stínohru. Dominantou scény, 

kterou navrhla absolventka JAMU 

scénografka a grafi čka Pavla Ho-

vorková, jsou hodiny znázorňující 

jednotlivé měsíce a plynutí času. 

Výraznou součástí inscenace je 

hudba, která podtrhuje atmosfé-

ru pohádky nesoucí se v duchu 

rusko-francouzské výtvarné lyriky, 

kombinované s groteskními prv-

ky. Zkomponoval ji David Hlaváč, 

zkušený divadelní skladatel, který 

spolupracuje s řadou hudebních 

těles u nás i v zahraničí a je čle-

nem kapely Lightmotif a Střídmí 

klusáci v kulisách višní.

Dvojice tvůrců režisér Jiří Ondra 

a skladatel David Hlaváč se v Lam-

pionu v minulosti výborně uvedla 

nastudováním klasické pohádky 

Smolíček Pacholíček, o které od-

borná recenzentka Věra Eliášková 

mimo jiné napsala: „Na Kladně 

vznikla svěží inscenace s origi-

nálními nápady, které potěší ne-

jen otrlejší divadelníky, ale určitě 

i děti. A možná nejen potěší a roz-

veselí, ale donutí i k zamyšlení.“ 

Režisér Jiří Ondra patří mezi 

spoluzakladatele divadla Letí. 

Dnes působí jako umělecký šéf 

pražského Divadla D 21 a také jako 

dramaturg Divadla rozmanitostí 

Most. Jako režisér na volné noze 

v minulosti pracoval například 

pro Klicperovo divadlo v Hradci 

Králové a autorsky a režijně se po-

dílel na projektu Magická Siřem 

(site-specifi c inspirovaná životem 

a tvorbou Franze Kafky).

Inscenace O dvanácti měsíčkách 

je určena dětem od 4 let. Fotogra-

fi e z představení v tiskové kvalitě 

naleznete na internetových strán-

kách divadla www.divadlolam-

pion.cz - odkaz „Zprávy“, rubrika 

„Materiály pro novináře“. 

Více informací o dění v Divadle 

Lampion poskytne: 

Antonín Prynke, produkční, tel.: 

724 502 115

e-mail: prynke@divadloklad-

no.cz 

Společnost je založena Statu-

tárním městem Kladno. 63. diva-

delní sezóna 2012/2013. 

Ředitelka divadla: Mgr. Blanka 

Bendlová, umělecký šéf: MgA. 

Daniel Přibyl, obchodní oddělení: 

Antonín Prynke.

Text připravila: 

Zuzana Vojtíšková

Na podobných principech jako 

Němcová stavějí svou pohádku 

i tvůrci Divadla Lampion. Zajíma-

jí je rodinné vztahy a příčiny zla, 

starostlivou organizací hostitelů 
v Kamenici nad Lipou. Buštěhrad-
ský pěvecký sbor nastudoval k této 
příležitosti dvě nové skladby: Píseň 
P. I. Čajkovského Ruči begut zveňja 
a veselou chodskou národní píseň 
v úpravě J. Jindřicha Kdyby se sed-
lácí nerodili. V Kamenici sóla v této 
písničce zazpívaly paní Eva Cihlářo-
vá, Zdena Marešová a Iva Chourová. 
Tenorové sólo zpíval pan Antonín 
Maurer. Vystoupení buštěhradské-
ho sboru pečlivě řídil Emil Červený. 
Konferování se opět s elegancí a jis-
krou ujal Marek Veselý. Společného 
koncertu v Kamenici nad Lipou se 
zúčastnila starostka města Buště-
hradu paní Ing. Jitka Lefl erová, kte-
rá partnerské sbory pozdravila a je-
jich zástupcům předala publikace 
o Buštěhradu a o Lidicích.

Mezi sbory se za léta vzájem-
ných setkávání vytvořily krásné 
přátelské vztahy. Příští ročník se 
bude konat v Jindřichově Hrad-
ci.

Ihned po návratu z Kameni-
ce pokračuje buštěhradský sbor 
ve zkouškách. Konají se vždy 
v pondělí od 18.15 hodin a to 
do konce června a po prázdni-
nách zase od začátku září v Kul-
turním středisku v Buštěhradě. 
21. září se totiž sbor hodlá zú-
častnit festivalu sborového zpě-
vu ve Žluticích. A to je vlastně už 
velmi brzo. Je třeba se tam před-
stavit s novým repertoárem. 

Pro nové zájemce o sborový 
zpěv uvádíme číslo kontaktního 
telefonu: 721 761 412.

František Paulík

Kultura

Buštěhradský pěvecký sbor
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Společné foto

Oddíl Berušek Oddíl Vlčat

Oddíl Medvídků

Junák informuje

Expedice Apalucha

V posledním květnovém ví-

kendu jsme se vydali společně 

s oddílem Medvídků a Vlčat na vý-

pravu do Krkonoš. Jelikož nás bylo 

opravu hodně, cestu tam si zařídil 

každý oddíl po svém. Cesta byla 

dlouhá a pro některé náročná, 

proto jsme se po příjezdu ubyto-

vali na chatě a šli rovnou na večeři 

do nedalekého penzionu. Po vy-

datné večeři jsme se vrátili zpět 

do chaty, kde jsme si s dětmi za-

hráli jen drobné hry a šli brzy spát, 

abychom načerpali síly na sobotní 

výlet.

V sobotu ráno jsme se nasnídali, 

sbalili si věci do batůžku a vydali se 

na celodenní výlet. Nejmladší od-

díl Vlčat se vydal k Mumlavským 

vodopádům, od kterých pokra-

čoval do nedalekého Harrachova, 

kde navštívil hornické muzeum. 

Poté se z Harrachova vydali okolo 

mamutího skokanského můstku 

na Čerťák (Čertova hora) a odtud 

zpátky do chaty. Berušky se spo-

lečně s Medvídky vydali směrem 

k rozcestí Ručičky, odkud dále vy-

razili na Dvoračky. Na Dvoračkách 

ovšem společná cesta skončila. 

Medvídci odtud zamířili směrem 

k prameni Labe, zatímco Beruš-

ky se vydaly tak jako oddíl Vlčat 

na Čerťák, ze kterého se vracely 

přes Harrachov zpět do chaty.

Přestože se každý z oddílů vydal 

jinou cestou, všichni si výlet velmi 

užili, jelikož příroda Krkonošské-

ho národního parku je nádherná. 

Počasí nám také celkem přálo. 

Ačkoliv nesvítilo po celou dobu 

výletu sluníčko, tak pro nás bylo 

především důležité, že nenapadl 

slibovaný sníh. Pouze odpoledne 

začalo mírně pršet, ale to už bylo 

v době, kdy oddíly byly již zpět 

v chatě nebo se k ní právě blížily.

Po návratu do chaty nás čekal 

zasloužený odpočinek, během 

kterého oddíl Berušek připravoval 

večeři. Po večeři jsme si s dětmi 

zahráli drobné hry a poté je roz-

dělili do čtyř skupin, ve kterých 

děti odpovídaly na záludné testo-

vé otázky. Děti byly velmi šikovné 

a s většinou otázek si snadno po-

radily, jelikož všechny pokládané 

otázky se týkali fi lmu či pohádek. 

Děti přiřazovaly hlášky z pohádek 

ke konkrétní pohádce, vyjmeno-

vávaly pohádkové postavy nebo 

popisovaly různé pohádkové či 

fi lmové události. Ačkoliv výsled-

ky byly velmi těsné, vyhrát může 

vždy jen jeden. Vítězná skupina 

dostala sladkou odměnu a jeli-

kož už bylo celkem pozdě, poslali 

jsme děti se umýt a spát. 

V neděli ráno jsme si po snídani 

sbalili všechny věci, uklidili jsme 

chatu a vydali se do Harrachova 

na nádraží, ze kterého nám kolem 

poledne jel vlak domů. Z Harra-

chova jsme jeli zubačkou do Tan-

vadlu, kde jsme přesedli na rychlík 

do Prahy. Přestože jsme jeli rych-

líkem, cesta trvala asi tři hodiny. 

Ve vlaku hrály děti různé hry jako 

je Městečko Palermo, Čin-Čong 

a ty které nic z toho nezaujalo, 

hrály karty. V Praze jsme přesedli 

na vlak do Kladna, kde už na nás 

čekali netrpěliví rodiče, kteří si své 

ratolesti odvezli domů.

Myslím si, že výprava byla vel-

mi povedená a doufám, že příště 

s námi opět vyrazí další oddíly, 

aby nás byl tak hojný počet jako 

v Harrachově.

Za Junák Buštěhrad

oddíl Berušky, Aneta Míšková
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P R O D E J S L E P I Č E K
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK, FIRMA DRÁB,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra 

hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček 14–18 týdnů, cena 149–170 Kč/ks

– v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 22. června 2013

Buštěhrad – u fotbalového hřiště – v 12.30 h

Případné bližší informace na tel.:

728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba – výkup králičích kožek,

cena 22–35 Kč/ks.

INZERCE

v květnu se nám naplno roz-

běhly soutěže smíšených druž-

stev a to v kategoriích minitenis, 

babytenis, mladší žáci a dorostu. 

Rád bych touto cestou poděkoval 

všem hráčům a jejich realizačním 

týmům za vzornou reprezentaci 

našeho klubu. Někteří naši hráči 

se také účastnili okresních přebo-

rů jednotlivců, kde také úspěšně 

reprezentovali.

Sport

Hokejbalový oddíl 
HC Vlci Buštěhrad

ANKETA – DOTACE NA POŘÍZENÍ KOTLE

Vážení spoluobčané,

Středočeský kraj na základě jednání s Mi-

nisterstvem životního prostředí ČR o  tzv. 

kotlíkových dotacích provádí průzkum zá-

jmu občanů Středočeského kraje o výmě-

ně starého kotle na  tuhá paliva. Jedná se 

o  nízkoemisní kotel splňující mezní úrov-

ně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 

303-5, emisní třídy 3 s  max. výkonem 50 

kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu 

(tzn. samostatně na  uhlí nebo biomasu a  nebo kombinace uhlí 

a biomasy) s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje 

bez úprav ruční přikládání. Dotace by měla činit 50 % z pořizovací 

ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč 

na jeden kotel.

Pokud máte zájem o  pořízení kotle a  vlastníte nemovitost 

na  území Středočeského kraje, zašlete, prosím, Vaše jméno, pří-

jmení a  název obce na  e-mail: stanova@kr-s.cz nebo hamzova@

kr-s.cz, případně se obraťte na Váš obecní úřad.

Děkujeme za spolupráci

PhDr. Bc. Marek Semerád náměstek pro oblast ŽPaZ

Toto není žádost o dotaci, ale pouze průzkum!

Zborovská II, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 343, fax: 257 280 211 

www.kr-stredocesky.cz

Ohlédnutí za sezonou 

2012/2013
A-tým Vlků Buštěhrad vstupoval 

do sezony jako loňský neúspěš-

ný fi nalista okresní hokejbalové 

ligy Kladno. Úvod sezóny byl pro 

A-tým průměrný, střídaly se úspě-

chy i neúspěchy. Postupem času 

začal mít A-tým problémy s do-

cházkou a  především důsledkem 

toho byl konec sezony zakonče-

né na posledním místě skupiny 

A Kladenské ligy. Ještě koncem 

základní části to vypadalo, že by 

se mohl A-tým na poslední chvíli 

probojovat do bojů o medaile, ale 

to by musel vyhrát v posledních 

třech zápasech, což se nepovedlo. 

A-tým skončil před branami Play 

- off  a po dlouhých pěti letech je 

bez vyřazovacích bojů.

Zato B tým Vlků se ukázal 

v letošní sezoně v lepším světle 

a po nevydařené loňské sezóně 

předčil týmovým úspěchem Áčko. 

B-tým sbíral body jako na běžícím 

páse a to jak ve své B-skupině, tak 

i ve skupině A, kde jsou nejsilnější 

týmy ligy. V těchto bojích porazil 

Áčko těsně 5:4. Svou jízdu zakončil 

suverénním vítězstvím ve skupi-

ně B a mohl se radovat s postupu 

do předkola Play-off . V této fázi 

narazil na Kozel Unhošť B, jenž 

po výsledcích 13:0 a 4:8 postoupil 

do další fáze předkola, kde se utkal 

s nově vzniklým týmem Kamen-

ných Žehrovic, vedeným extraligo-

vými hráči. Po dramatu vyhrál sérii 

a byl v hlavní fázi Play - off . Tam byl 

nad jejich síly silný tým Defektu 

Třebíz, který je v posledních letech 

téměř k neporažení. 

B tým může být se sezónou 

spokojen a A-tým musí zapraco-

vat na lepší docházce.

Jindřich Šmíd

Sport

Vážení tenisoví příznivci,
Další příjemnou událostí je do-

končení dostavby druhého teni-

sového kurtu a klubovny.

Druhý kurt umožní nejen roz-

voj našeho klubu, ale také povede 

ke zvýšení tréninkových možností 

pro naše hráče. Klubovna se sociál-

ním zařízením zajistí všem návštěv-

níkům dostatečný komfort, který 

byl již nutný. V tuto chvíli už nic ne-

brání začít žít „klubovým životem“. 

Členové klubu si v rezervačním 

systému mohou on-line rezervovat 

kurt, nečlenové si mohou telefo-

nicky kurt na požadovanou hodinu 

rezervovat. V létě chystáme čtyři 

celostátní turnaje a to v termínech 

6. 7. minitenis, 7. 7. babytenis, 24. 8. 

dorost a 31. 8. mladší žáci. Turnaje, 

stejně tak jako mistrovské zápasy 

sponzoruje náš generální partner 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Tímto všechny zvu ke sledování 

a podpoře našich hráčů. 

Kdo máte chuť přijďte si zahrát!

Za TKT Tonda J.
Honzík a medaile a dole diplom za 3. místo
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