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V sobotu 27. července letošní-

ho roku nastal onen dlouho oče-

kávaný den, kdy se otevřela vrata 

zámecké zahrady a zahrada byla 

předána do užívání městu Buš-

těhradu. Technické služby města 

odvedly pořádný kus práce, aby 

zahrada dostala opravdu podobu 

zahrady, protože než se vyřídi-

ly veškeré nutné formality mezi 

vlastníkem, Středočeským krajem, 

a Buštěhradem, uběhla dost dlou-

há doba na to, aby se po celé plo-

še objevil plevel a zamořil záhony 

i cesty. Rozbolavělé ruce hlavně 

ženského osazenstva Technických 

služeb byly důkazem, že to vůbec 

nebyla lehká práce připravit za-

hradu tak, aby se návštěvníkům 

zalíbila. Celému kolektivu Technic-

kých služeb chci touto cestou ješ-

tě jednou za jejich opravdu úcty-

hodný výkon upřímně poděkovat. 

Přítomní zástupci Středočeského 

kraje, pánové Bc. Syblík – náměs-

tek hejtmana, ing. Štefek – radní 

a ing. Pelc – vedoucí odboru ma-

jetku, kteří se otevření zahrady 

zúčastnili, tento výkon vysoce 

ocenili. Ještě jedno jméno v této 

Informace z radnice

Otevření zámecké zahrady

souvislosti musím s díky a uzná-

ním zmínit – pana Pavla Vavrušky. 

On byl celou dobu, kdy se blížil 

termín otevření zahrady jednou 

nohou v zahradě a jednou nohou 

na úřadě, protože otevření zahra-

dy nebylo jenom otočení klíčem 

v zámku, ale předcházely tomu 

nekonečné hodiny vyjednávání 

s různými fi rmami, které zahradu 

realizovaly a s kterými bylo nutné 

dojednat podrobnosti technic-

kého zázemí, montáží, úprav cest 

a jednotlivých zón, protože do po-

slední chvíle jsme od kraje neměli 

k dispozici dokumentaci. A bylo 

nutné dodržet všechna pravidla, 

která pro provoz parku platí.

Chci využít této příležitosti 

a apelovat na všechny návštěv-

níky zahrady – prosím, dodržujte 

stanovená pravidla pro provoz 

zahrady, najdete je ve vyvěšeném 

návštěvním řádu, dbejte na to, aby 

se zahrada stala opravdu místem 

klidu a pohody, aby mohla sloužit 

hodně let všem, kteří jej budou 

považovat za významnou lokalitu 

našeho města, určenou k odpo-

činku. Zatím je to pro naše město 

jediné místo, které nám k němu 

má sloužit. Tak ať nám dlouho 

vydrží v takovém stavu, aby nám 

v něm bylo dobře. Všem, kteří to 

pochopí, srdečně děkuji.

Jako vzpomínku na otevření 

přinášíme několik fotografi í, pro 

ty, kteří se otevření nezúčastnili 

jako inspiraci k návštěvě.

J. Lefl erová

Ze slavnostního otevření zámecké zahrady

Ze slavnostního otevření zámecké zahrady – projev pana Štefka

Ze slavnostního otevření zámecké zahrady – pásku přestřihl p. Říha, obyvatel DPS
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Převzetí zrekonstruovaných prostor zámku Buštěhrad
Před týdnem se za účasti ná-

městka hejtmana Středočeského 

kraje Zdeňka Syblíka a radního 

Zdeňka Štefka konalo předání 

nových prostor Městského úřa-

du Buštěhrad v budově bývalé-

ho zámku od dodavatele stavby 

městu.

Rekonstrukce části zámku stála 

město okolo 40 milionů korun, 

Středočeský kraj přispěl v roce 

2011 z Fondu rozvoje obcí a měst 

(FROM) částkou 2 miliony a v roce 

2012 částkou 8 milionů korun.

V západním křídle zámku tak 

vznikly nové prostory pro měst-

ský úřad. V roce 2011 byla zahá-

jena rekonstrukce čtyř místností 

v prvním nadzemním podlaží. 

V roce 2012 pokračovala oprava 

ve druhém nadzemním podlaží, 

ve zbývající části prvního podlaží 

a v přízemí.

„Vybudování nových prostor 

zámku umožnilo městu vyřešit 

několik problémů. Uvolnily se pů-

vodní prostory úřadu, do kterých 

bude moci místní přeplněná ma-

teřská škola navýšit svoji kapacitu. 

Zároveň se zrekonstruovala část 

zámku. Navíc se mohou obno-

vené prostory využít i pro další 

služby občanům, jako např. určité 

zázemí pro neziskový sektor nebo 

informační centrum.“ sdělil radní 

Štefek. Zdroj: Středočeský kraj

Dne 15. července 2013 vešla 

v platnost vyhláška č. 189/2013 

Sb., o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení. V ustanovení § 3 této 

vyhlášky je defi nována velikost 

a charakteristika dřevin, k jejichž 

kácení není potřeba povolení pří-

slušného orgánu ochrany přírody.

Povolení ke kácení dřevin, 

za předpokladu, že tyto nejsou 

součástí významného krajinného 

prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 114/1992 Sb.,) nebo stromořadí, 

se podle § 8 odst. 3 č. 114/1992 

Sb., nevyžaduje:

a)  pro dřeviny o obvodu kmene 

do 80 cm měřeného ve výšce 

130 cm nad zemí

b)  pro zapojené porosty dře-

vin, pokud celková plocha 

kácených dřevin zapojených 

porostů dřevin nepřesahuje 

40 m2

c)  pro dřeviny pěstované na po-

zemcích vedených v katastru 

nemovitostí ve způsobu vyu-

žití jako plantáž dřevin

d)  pro dřeviny rostoucí v zahra-

dách

Osvobození kácení dřevin 

v zahradách od správního říze-

ní přináší vlastníkům značnou 

úlevu při obhospodařování po-

zemků, ale platí jen za určitých 

podmínek. Pro potřeby před-

mětné vyhlášky je defi nována za-

hrada jako pozemek u bytového 

domu nebo u rodinného domu 

v zastavěném území obce, který 

je stavebně oplocený a nepřístup-

ný veřejnosti (nelze se řídit pou-

ze druhem pozemku v katastru 

nemovitostí). Všechny tyto znaky 

musí zahrada splňovat současně. 

Za zahradu podle novely vyhláš-

ky nejsou považovány např. po-

zemky v zahrádkářských osadách, 

přestože v nich trvalý pohyb osob 

není vyloučen, a také zahrady 

ohraničené pouze živým plotem. 

Živý plot, tedy rozhrada tvořená 

dřevinami, za stavební oplocení 

považována není.

Dále je podstatné, zda nejsou 

dřeviny součástí stromořadí (což 

se na zahradě příliš nepředpoklá-

dá), či významného krajinného 

prvku. Významné krajinné prvky 

jsou jednak vymezené zákonem: 

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybní-

ky, jezera a údolní nivy, a jednak 

registrované pověřeným obec-

ním úřadem. Stromořadí je pro 

účel vyhlášky defi nováno jako 

souvislá řada nejméně 10 stromů 

s pravidelnými rozestupy, chybí-li 

v některém úseku souvislé řady 

strom, pořád se jedná o stromořa-

dí. Na kácení každého stromořadí 

budou nyní jeho majitelé potře-

bovat povolení.

Další výjimkou jsou památné 

stromy, které podléhají mnohem 

přísnější ochraně a souhlasu or-

gánu ochrany přírody je třeba 

i k zásahu do jejich ochranného 

pásma.

V platnosti zůstává rovněž 

ustanovení, že kácení dřevin 

se provádí zpravidla v období 

jejich vegetačního klidu, které 

začíná 1. října a končí 31. břez-

na. Kácet v této době je i praktič-

tější, protože stromy jsou bez listů 

a tedy lehčí. V době vegetačního 

klidu však především neponičíte 

hnízda ptáků na stromě a nevyru-

šíte je při hnízdění nebo při péči 

o mladé, což je trestné.

Jana Zemanová

Informace pro občany

Kácení stromů podle nové prováděcí vyhlášky 
k zákonu o ochraně přírody a krajiny

Radní Štefek se starostkou Lefl erovouPřevzetí prostor pro MěÚ – zámek Buštěhrad

Schodiště – nové prostory pro MěÚ – zámek Buštěhrad

(Fota: Středočeský kraj)
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Užitečná informace z Bruselu

Ing. Oldřich Vlach, místopředseda Svazu měst a obcí pro 

evropské záležitosti, informuje na stránkách měsíčníku 

Svazu měst a obcí občany ČR o opatření, jehož stručný 

výtah přinášíme také pro naše občany:
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Výstavba nové třídy MŠ v prostorách MěÚ

Informace z radnice

Dílčí úspěch – Bioplynová stanice 
Kladno – informace

Jak jistě dobře víte, stejně jako 

v loňském roce je v plánu města 

vybudovat další novou třídu MŠ 

v prostorách MěÚ.

Pro její realizaci byl na počátku 

roku upřesněn a doplněn projekt, 

aby nová třída splňovala všechny 

požadavky na hygienu, bezpeč-

nost, zvýšené nároky na přípravy 

jídel, příjemnou práci učitelek 

a samozřejmě příjemné prostředí 

pro nejmenší, na kterých nám nej-

více záleží – pro naše děti.

Výběrové řízení již úspěšně 

proběhlo, zhotovitel byl vybrán, 

a nyní čeká na stanovení termínu, 

kdy může začít s výstavbou nové 

třídy.

Původní plán byl zahájit práce 

na výstavbě v průběhu prázdnin 

a zahájit provoz nové třídy opět 

od začátku nového školního roku 

tedy od 1. září 2013. Bohužel přes 

veškeré úsilí, které bylo vynalo-

ženo pro splnění plánovaného 

termínu, bude nutné čas výstav-

by nové třídy posunout. Zaháje-

ní provozu nové třídy bude tedy 

nutno také posunout, pravděpo-

dobně na říjen, listopad.

Důvody, které vedou k této 

nutné změně plánu výstavby je 

několik.

Vzhledem k tomu, že nová třída 

MŠ má být umístěna ve stávají-

cích prostorách Městského úřadu, 

je nutné nejprve přemístit Měst-

ský úřad do jeho nových prostor 

na zámku. Tyto prostory jsou již 

připraveny a od 11. června 2013 

probíhá jejich přejímací řízení. 

Vzhledem k zjištěným závadám 

na stavbě a nutnému času pro 

jejich odstranění bylo ukonče-

ní přejímacího řízení stanoveno 

na 8. srpna 2013.

Dále bylo nutné na nádvoří 

zámku zajistit bezpečný přístup, 

parkování a odvodnění. Rekon-

strukci celého nádvoří měl pů-

vodně realizovat Středočeský kraj 

v rámci přestavby celé zbývající 

části zámku, ke kterému patří 

i pozemek na nádvoří. Jednání 

a hledání optimálního řešení mezi 

Městským úřadem, památkáři, od-

borem výstavby Magistrátu města 

Kladna a Středočeským krajem, 

jak vyřešit umístění těchto staveb, 

nutných pro otevření Městského 

úřadu, bez nutnosti realizovat re-

konstrukci celého nádvoří zámku, 

probíhala od začátku roku spo-

lečně s řešením užívání zámecké 

zahrady. V současné době jsou již 

všechny otázky výstavby a ma-

jetkových práv úspěšně vyřeše-

ny a bude vybudován bezpečný 

přístup a parkování pro občany 

města.

Žádáme tedy všechny rodiče, 

kteří opět netrpělivě očekáva-

jí otevření další nové třídy MŠ, 

aby pochopili tuto složitou pro-

blematiku, kterou je nutné vyře-

šit. Město nasadilo veškeré úsilí 

ke zdárnému splnění tohoto cíle.

Děkujeme Vám za Vaše pocho-

pení a trpělivý postoj a věřte, že 

nám na našich nejmenších ob-

čáncích města navštěvující ma-

teřskou školu, klidu jejich rodičů 

velmi záleží, víc než si myslíte.

J. Lefl erová, P. Vavruška

O problematice tohoto, pro 

Buštěhrad nepřijatelného in-

vestičního záměru, informoval, 

pro připomenutí, Buštěhradský 

zpravodaj čtenáře ve svém čísle 

3 a to již v březnu 2013, dále v č. 

6 z června 2013 na str. 2 pod ná-

zvem článku „Přehled úkonů o BPS 

Kladno, od veřejného ústního jed-

náni, konaného dne 12. 2. 2013 až 

do dne 27. 5. 2013 a naposledy 

v č. 7 z července 2013 na str. 12 

v článku „Zpráva z výboru pro ŽP“. 

Výše uvedené články poskytují, 

alespoň doufám, čtenářům a ob-

čanům našeho města, ale i obcím, 

které se svými katastry dotýkají 

katastru Buštěhradu a v širším 

kontextu i obcím, které jsou čle-

ny Mikroregionu Údolí Lidického 

potoka, poměrně podrobné in-

formace o výše uvedeném inves-

tičním záměru. Ukazují mimo jiné 

na složitosti v oblasti správního 

práva a navrhovaného stavební-

ho a technologického řešení BPS 

Kladno.

Podařilo se, alespoň v této eta-

pě, kvalifi kovaně vyargumentovat 

negativní stanovisko zastupitelů 

MěÚ, ale i občanských iniciativ 

a občanů našeho města, k uvede-

nému investičnímu záměru.

Výsledkem je, že Krajský úřad 

Středočeského kraje, Odbor re-

gionálního rozvoje, zrušil roz-

hodnutí o umístění BPS Kladno 

na předmětných pozemcích v k.ú. 

Buštěhrad a celou věc vrací k no-

vému projednání stavebnímu úřa-

du Magistrátu města Kladna.

Nesporně jde o významnou sku-

tečnost a snad i úspěch, kterého se 

podařilo dosáhnout. To otevírá mož-

nost další argumentace, především 

v kontextu s investičními záměry 

v průmyslové zóně Kladno-východ, 

potencionálně zhoršujícími životní 

prostředí širokého okolí a tedy i na-

šeho města. Vše s cílem v konečné 

fázi, zabránit výstavbě BPS.

 

Poznámka na závěr

Výše uvedené rozhodnutí je 

uvedeno od 16. 8. 2013 na úřední 

desce MěÚ a také na elektronické 

úřední desce. O dalším vývoji ko-

lem tohoto investičního záměru 

budou čtenáři Buštěhradského 

zpravodaje, ale i ostatní občané 

města, průběžně informováni.

 M. Oplt

Evropský parlament vydal 

nařízení o právech cestujících 

v autobusové a autokarové 

dopravě jako poslední část 

souboru pravidel v dopravě 

po všech členských státech 

Evropské unie. Toto nařízení 

uvítají ti, kdo se na delších 

cestách pohybují v některém 

členském státě EU. Od března 

letošního roku nabylo účin-

nosti nařízení, které vedle 

autobusové a autokarové do-

pravy sjednocuje a posiluje 

práva cestujících i v letecké, 

železniční i říční dopravě. Toto 

nařízení se týká především 

zpožděných nebo zrušených 

spojů, kdy se cestující ocitne 

v potížích na linkách delších 

jak 250 km. Cestujícím se má 

podle přijatých pravidel do-

stat pomoci přímo od doprav-

ce a to v případech, kdy je 

spoj linkové dopravy zrušen 

nebo při odjezdu ze zastávky 

opožděn o více než 120 mi-

nut. Cestující má pak právo 

na pokračování, přesměro-

vání nebo náhradu jízdného. 

Když se během cesty porou-

chá autobus, dopravce nesmí 

nechat cestující napospas, 

ale je povinen zajistit odvoz 

jiným způsobem. Pokud je 

nutný nocleh, je povinností 

dopravce, který nastalou si-

tuaci způsobil, najít a uhradit 

ubytování.

Jestliže ještě někdo z vás 

uvažuje o dovolené v zahra-

ničí v nadcházejících dnech 

babího léta, může se mu tato 

informace hodit, i když sa-

mozřejmě nikdo neočekává, 

že by se do podobné situace 

dostal. Ale pro všechny přípa-

dy považujeme za nutné naše 

občany o jejich právech infor-

movat.

J. Lefl erová
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Příspěvková organizace

První slovo ředitelky základní a mateřské školy

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

Vážení občané města Buš-

těhrad, rodiče našich žáků, ale 

i všichni ostatní,

dovolte mi, abych Vám touto 

formou představila nejen sebe, ale 

především svoji vizi dalšího smě-

řování základní a mateřské školy. 

A také Vás informovala o tom, co 

jsme během léta již zvládli udělat.

Jmenuji se Kristýna Krečová 

a od 1. 7. 2013 jsem byla jmeno-

vaná ředitelkou Základní školy 

a Mateřské školy Oty Pavla. Nastu-

puji sem po desetiletém působení 

na Sportovním gymnáziu v Klad-

ně. Vystudovala jsem učitelství 

pro střední školy na Palackého 

univerzitě v Olomouci, kombinaci 

tělesná výchova a česká fi lologie. 

Nikdy jsem ale nechtěla zůstat 

jen u opravovaní diktátů a tělo-

cviku, proto jsem už v roce 2009 

dokončila ještě bakalářské stu-

dium Školského managementu 

na Karlově univerzitě. Vedle práce 

mně radost dělá také moje rodina 

- mám dvě malé holčičky, se který-

mi bydlíme v Kladně.

Předně je třeba říct, že v buště-

hradské škole nenastanou od září 

žádné revoluční změny. Učitele, 

kteří během prázdnin odešli, tak 

učinili na vlastní žádost a rozhodli 

se k tomu ještě před mým nástu-

pem. Spolu s novým zástupcem, 

panem Mgr. Václavem Bartákem, 

se nám už podařilo najít ade-

kvátní nástupce, a to aprobované 

učitele. Dochází tedy ke změně 

vyučujících angličtiny, výtvarné 

výchovy, fyziky, chemie a zároveň 

nastupují dvě nové kolegyně na 1. 

stupeň. Ve školní družině ani ma-

teřské škole k žádným výrazným 

změnám nedochází.

Mým cílem je, aby ve škole byli 

kvalitní, vystudovaní učitelé, kteří 

dokážou svou prací zaujmout žáky 

a získat je pro daný obor. Za klíčo-

vou považuji v dnešní době kvalit-

ní výuku jazyků. I proto bude po-

kračovat kroužek angličtiny pro 

1. a 2. třídy. Kromě jazyků nechci 

a nebudu upřednostňovat nějaký 

konkrétní předmět, důležité jsou 

všechny a jak na 1., tak na 2. stup-

ni musí být jejich výuka kvalitní 

a zajímavá. Určitě se budu snažit 

školu lépe vybavit moderními ICT 

pomůckami – interaktivními tabu-

lemi, dataprojektory či kvalitními 

počítači. Jednak jsou to pomůcky, 

jejichž používání výuku obvykle 

ozvláštní a posune dál, jednak 

jde dnes již o standardní součást 

běžného života, což musí škola 

zohlednit. I tak má ale ve třídách 

i nadále své místo klasická tabule, 

křída, sešit a učebnice.

Chtěla bych, aby škola byla 

součástí města a jeho života. Aby 

se pokračovalo ve spolupráci se 

Základní uměleckou školou, s ne-

ziskovými organizacemi z Buš-

těhradu a okolí, s Památníkem 

Lidice i dalšími. Škola nemůže být 

uzavřený subjekt, je významnou 

součástí veřejného života každé-

ho města, našimi „klienty“ by měli 

být spokojení rodiče a hlavně je-

jich děti. Škola se i nadále bude 

zapojovat do celoročních akcí 

v Buštěhradě.

A co se nám již během prázd-

nin podařilo? Na žáky 1. stupně 

čekají opravené, vymalované dru-

žiny s částečně novým nábytkem. 

Vymalovala se vstupní chodba 

do budovy 2. stupně, vybavili 

jsme jednu třídu novými lavice-

mi. Na žáky samozřejmě čekaly 

po prázdninách vyzdobené a ukli-

zené třídy a odpočinuté učitelky 

a učitelé.

Díky spolupráci se zřizovatelem 

školy, tedy městem Buštěhrad, se 

během prázdnin podařilo opravit 

odpadávající dlaždičky na toale-

tách v budově 2. stupně.

V budoucím školním roce nás 

samozřejmě čeká hodně práce. 

Asi největší starostí je momen-

tálně stav podlahy tělocvičny 

školy. Krajská hygienická stanice 

v červnu ve své zprávě škole na-

řídila její rekonstrukci. Pokud by 

se tak nestalo, hrozí zavření tělo-

cvičny z hygienických a bezpeč-

nostních důvodů. Paní starostku 

coby zástupce zřizovatele školy 

jsem v červenci se situací sezná-

mila a začalo se hledat řešení. 

Momentálně spolu s Technickými 

službami MěÚ Buštěhrad oslovu-

jeme fi rmy, které se podobnými 

rekonstrukcemi zabývají. Řešení 

ale ještě nějakou dobu potrvá.

Do nového školního roku se 

přesunula i rekonstrukce prostor 

dnešního městského úřadu pro 

budoucí novou třídu mateřské 

školy. Vše je připraveno, zbývá 

vyřešit drobné administrativní 

a technické zádrhele.

Chci Vás na závěr požádat o vstříc-

nost, důvěru a pochopení pro práci 

pedagogů místní základní a mateř-

ské školy. Budu společně se všemi 

zaměstnanci školy i školky pokra-

čovat v započatém směru udělat 

z buštěhradské školy konkurence-

schopnou instituci, z níž nebudou 

mít žáci potřebu průběžně odchá-

zet na jiné základní školy a odejdou 

až jako úspěšní absolventi po skon-

čení devátého ročníku.

Přeji Vám i Nám klidný a bezpro-

blémový školní rok 2013/2014.

Mgr. Kristýna Krečová

POZVÁNKA NA
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ 

ODPOLEDNE
Čas a místo konání:

Dne 7. září 2013 od 15:00 hodin
v Zámecké zahradě.

Zveme všechny občany Buštěhradu na

Dětské sportovní odpoledne.

Přijďte si s Vašimi dětmi zkusit sportovní aktivity,

které možná děti osloví. Toto sportovní odpoledne

bude spojeno s náborovou akcí do těchto sportovních klubů

pro děti, případně i dospělé.

Představí se Vám se svým uměním děti z:

Karate Klubu Kladno
trenéři Kluiber, Růžičková, Jiráček

Tenísku Tondy Jeřábka

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Akce se koná pod záštitou MO TOP 09 a sportovních organizací

v Buštěhradě.
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Stavba ve Vávrově ulici se do-

stala do své poslední fáze. Všech-

ny elektromontážní práce jsou 

ukončeny a nyní bude probíhat 

demontáž betonový stožárů, 

střešníků vedení na rodinných 

domech a následná úprava povr-

V průběhu měsíců června a čer-

vence 2013 se v našem městě opět 

objevil fenomén krádeží železných 

poklopů od dešťové kanalizace až 

po ocelové rohožky na čištění obuvi.

Během dvou měsíců došlo 

ke zcizení celkem 27 poklopů 

vpustí dešťové kanalizace na úze-

mí města Buštěhradu. Byla ihned 

započata spolupráce s policií ČR 

a zahájeno stíhání možných pa-

chatelů těchto činů.

Aby i nadále nedocházelo 

k těmto krádežím, byly původní 

železné poklopy nahrazeny po-

klopy pryžovými a velká většina 

zbývajících železných pokopů 

byla svařena s rámem. Opravu 

zničených vpustí odborně pro-

vedli pracovníci Technických 

služeb, pan Zika za pomoci pana 

Godly.

Josef Veselý

Pavel Vavruška

Opravy kanálových vpustí

Okénko Technických služeb

Úklid města, sečení trávy a opravy

Výstavba v našem městě
– VÁVROVA ULICE

chu, které byly stavbou dotčeny. 

Termín demontáží a úpravy ploch 

se posunul na konec srpna 2013. 

Po ukončení prací na úpravě ploch 

bude na závěr celá ulice i její okolí 

uklizeno a zameteno.

P. Vavruška

Všichni pracovníci Technic-

kých služeb pokračovali v letních 

měsících v pravidelném úklidu 

města a sečení trávy. Pro sečení 

zámecké zahrady byla zakoupena 

nová sekačka s pohonem 4 x 4 typ 

Husquarna, která zvládne sečení 

i v případě svažitého terénu. Pra-

videlné sečení travních ploch celé 

zámecké zahrady pečlivě provádí 

pan Velc s panem Maškulíkem.

Byly uklizeny chodníky od trá-

vy, smetí vedoucí od rybníků k zá-

kladní škole. Za tuto práci včetně 

odplevelení záhonů v zámecké 

zahradě patří poděkování zvláště 

ženám paní Hříbalové, Pencové, 

Fedákové a Gažiové.

Výstavba v našem městě
– KLADENSKÁ ULICE

V červenci 2013 byla ukončena 

stavba chodníku na ulici Kladen-

ská, podél Dynexu. Před vlastním 

předáním byly provedeny všech-

ny hutnící zkoušky a na závěr byly 

provedeny poslední úpravy v oko-

lí stavby, tzn. nový povrch vjezdu 

z Revoluční ulice k bytovému 

domu nad zámkem a vjezd k ob-

jektu Technických služeb na dru-

hé straně. Upraveny a zatravněny 

byly také plochy v těsném okolí 

nového chodníku a trafostanice.

Děkuji všem občanům města, 

které tato stavba po nějakou dobu 

omezovala, za jejich trpělivost. 

Nyní je všem odměnou pohodlný 

přístup do centra města. Bohužel, 

odvodnění vlastní komunikace 

v tomto úseku nebylo možné zre-

alizovat v rámci této stavby. Je to 

jeden z mnoha dalších úkolů, ale 

i tak věřím, že vám tento zvelebe-

ný kousek města poskytuje stejné 

potěšení jako mě.

Pavel Vavruška

Chodník k ZŠ

Úpravy pískoviště v MŠ

Posekaná zahrada

Na konci měsíce srpna 2013 

jsou sečeny a uklízeny venkovní 

plochy u základní a mateřské ško-

ly, prováděny úpravy pískovišť, 

jsou natírány dřevěné konstrukce 

hracích prvků. Všechny natěrač-

ské práce velmi dobře provádí 

pan Jan Kohout.

Na konci měsíce června 2013 byly 

opraveny výtluky a díry na místních 

komunikacích. Oprava byla zahá-

jena na silnici od Bouchalky a po-

kračovala dále do města přes ulice 

Pražská, Lidická, ulice v okolí ryb-

níků až po horní část Buštěhradu 

k ulici Lípová a ulic k ní přilehlých. 

Všechny opravy byly provedeny 

svépomocí na základě zkušeností 

pracovníků TS s touto prací – pana 

Pence, Dvonče a Fürsta a za pomoci 

pana Vogela a ostatních.

Pavel Vavruška,

Josef Veselý

V návaznosti na předchozí člá-

nek Městský úřad děkuje těm 

obyvatelům města Buštěhradu, 

kteří si stále dokáží ve svém okolí 

udržovat pořádek, posekat trávu 

před svými nemovitostmi, neče-

kají pouze na pracovníky TS a po-

máhají tak aktivně s úklidem měs-

ta. Jsme rádi, že jim na vzhledu 

svého okolí i města záleží a tímto 

způsobem pomáhají při jeho 

údržbě a zachování.

Děkujeme Vám,

starostka města Jitka Lefl erová,

místostarosta města

Miroslav Oplt

BZ_08_13_N.indd   5BZ_08_13_N.indd   5 29.8.2013   21:09:5829.8.2013   21:09:58



strana 6

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

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Září 2013 | Postřehy čtenářů

Postřehy čtenářů
Buštěhrad je malé městečko, 

kde jsem vyrostla a kde bydlím 

i nyní, přestože se mé pracovní 

aktivity odehrávají v Praze. Byd-

leli zde můj děda a babička, kteří 

už nejsou mezi námi a bydlí zde 

i mojí rodiče. Bylo to městečko, 

dnes už město, které bylo príma. 

Sleduji, jak se rozrůstá až k dneš-

ním cca 3000 obyvatelům, jak žije, 

pulzuje, ale také jak se mění.

Přicházejí noví lidé, s nimi nové 

praktiky, mění se ovzduší, je více 

agrese a někdy i více blbé nálady. 

Pomalu a jistě se i v našem městě 

ve veřejném životě objevují věci 

známé z velké politiky. Zdá se mi, 

že se začíná víc politikařit, prosa-

zovat stranické a zřejmě i osobní 

zájmy. Poslední volby do zastupi-

telstva Buštěhradu rozdaly karty 

tak, jak jsou rozdány. Tuto vůli 

projevilo z cca 2200 zapsaných 

voličů necelá jedna polovina. To-

muto demokratickému volební-

mu výsledku odpovídá i skladba 

orgánů města a myslela jsem si, že 

jsou čtyři roky na to, aby se takto 

zvolení zastupitelé mohli plně vě-

novat záležitostem města. Konec-

konců i slib jednotlivých zastu-

pitelů, který skládají po volbách, 

obsahuje závazek vykonávat 

funkci svědomitě a v zájmu města 

a jeho občanů.

Pokud mne paměť neklame, 

klid pro práci vydržel cca jeden 

a půl roku. V dubnu 2012 přišel 

první návrh na odvolání řádně 

zvolených orgánů města a od té 

doby ještě dvakrát a to vždy od té 

samé skupinky lidí, která celou 

svou energii při angažování ve vě-

cech veřejných se zřejmě vybíjí 

v těchto návrzích, aniž by navrhli 

něco smysluplnějšího pro řešení 

záležitostí našeho města, kterých 

k řešení není málo. Podporu našli 

v něčem, co nese název Buště-

hradské listy s podtitulem časo-

pis občanů města. Nevím sice, 

kde vzala jeho redakční rada pře-

svědčení a odvahu napsat, že jde 

o časopis občanů města, vím však, 

že je to označení nepravdivé, pro-

tože jsem občanem Buštěhradu 

také a mým časopisem to rozhod-

ně není. Spíše bych jej označila 

za hlásnou troubu jedné skupin-

ky lidí, z nichž někteří jednoduše 

neuspěli v posledních volbách 

do zastupitelstva tak, jak si přáli, 

aby mohli vést naše město a nebo 

lidí, kteří po tom přímo bytostně 

touží a tak jsou z toho čím dál, tím 

více rozezlenější. A to nemluvím 

o tom, že jde o list, který vychází 

za fi nančního přispění z peněz 

obecního rozpočtu.

Je zvláštní, že redakce tohoto 

časopisu, jejímž odpovědným 

koordinátorem je pan Ing. Jiří Ja-

nouškovec, v čísle 4 vyjadřuje přá-

ní, aby nové periodikum nebylo 

chápáno jako štvavý plátek. Proč 

to asi potřebuje sdělovat. Zřejmě 

proto, že nepoučení jedinci by 

vzhledem k jeho obsahu i tónu, 

který používá, mohli nabýt napros-

to, ale naprosto falešného dojmu, 

že o štvavý plátek jde. Tak je jim to 

potřeba vyvrátit a dále se věnovat 

tomu, co je mu vlastní - vytváře-

ní virtuálního špatného obrázku 

o všem a o všech s výjimkou sebe 

sama. To vše při neustálém zdů-

razňování, že tak musí činit tímto 

způsobem, protože jinak se kritika 

práce orgánů města nepřipouští. 

Chodím pravidelně na jednání 

zastupitelstva Buštěhradu a nikdy 

jsem nenabyla dojmu, že bych 

nemohla přednést své vyjádření 

k dané věci, ať už to bylo vyjádře-

ní pozitivní anebo kritické. Chápu, 

že takto pojaté periodikum slou-

ží k vytváření politických nálad 

a z nich odvozeného úsilí o přija-

telný volební výsledek v příštích 

volbách do zastupitelstva Buš-

těhradu v roce 2014. Považovala 

bych však za poctivé to otevřeně 

přiznat. Ano, jde o promíchanou 

politickou skupinku, která si tak 

vytváří politický prostor. Všim-

něme si však, že tento prostor je 

bez jakéhokoliv perspektivního 

programu pro občany Buštěhradu 

a nenajdete v něm kromě negati-

vismu nic, jenom prázdno.

Přijde mi neuvěřitelné, že dva-

cet pět let po revoluci je nutné 

vysvětlovat, že demokratický řád 

ve společnosti vůbec nezname-

ná možnost, že si každý dělá, co 

chce, že je možné beztrestně ky-

dat špínu a obviňovat kohokoli, 

že je možné nic nerespektovat. 

Všichni víme, že naše společ-

nost má pravidla, která je nutno 

dodržovat nikoliv pod hrozbou 

sankce, ale z prostého vnitřního 

přesvědčení, že je to slušné, etic-

ké a spravedlivé, zkrátka, že se to 

tak mezi slušnými lidmi dělá. Toto 

vnitřní respektování takových 

pravidel, kterých je v každé spo-

lečnosti nekonečné množství, 

je podle mne daleko důležitější 

a podstatnější, než cokoliv jiné-

ho. A to nemluvím o pravidlech, 

jejichž porušování je sankciono-

váno státní mocí, sankcemi sta-

novenými v zákonech.

Je mi daleko sympatičtější člo-

věk, který o sobě pochybuje, který 

neustále hledá, který je schopen 

vnímat, co říkají jiní a poučit se 

z toho, ve kterém zkrátka najdu 

kus lidskosti. U takového člově-

ka pak předpokládám, že i on 

respektuje zkušenosti jiných a je 

schopen je vstřebat, a případně se 

jimi obohatit. Co si však vzít z lidí, 

u kterých žádnou takovou vlast-

nost nenacházím?

V čísle 4 Buštěhradských listů 

pan Janouškovec napsal „nejsem 

na Buštěhradu dlouho, ale do-

mnívám se, že v dnešní situaci 

zastupitelstvo nikdy v minulosti 

nebylo“. Nevím, v jaké situaci je 

zastupitelstvo. Jak jsem již uved-

la, bylo zvoleno řádně před třemi 

léty a jeho skladba vzešla z řád-

ných, svobodných a demokratic-

kých voleb. Proto tomuto vyjád-

ření nerozumím. Avšak pokud jde 

o práci zastupitelstva a o ovzduší, 

které panuje na jeho zasedáních, 

pan Janouškovec napsal totéž, co 

si myslím i já. Ano zastupitelstvo 

Buštěhradu nikdy nepracovalo 

v nynějším ovzduší nevraživosti, 

špíny, pomlouvání a udavačství 

vůči funkcionářům města. Ano 

zastupitelstvo nikdy nepracovalo 

v tak těžkém a dusném prostředí. 

Ano, zastupitelstvo se nikdy ne-

zabývalo návrhy, které by nebyly 

v zájmu města a jeho občanů a ne-

muselo čím dál, tím častěji část 

svého zasedání věnovat osobně 

motivovaným útokům. Protože 

toto je jeho dnešní situace, jak ji 

velmi nerada, bolestně a s velkým 

údivem vnímám.

O práci zastupitele obce byly 

napsány stohy učených pojedná-

ní. Ve všech pojednáních však na-

jdeme společnou shodu, nad ide-

álem práce zastupitele. Zastupitel 

by měl mít kreativní, konstruktivní 

a věcný přístup k projednávané 

problematice bez ohledu na to, 

zda reprezentuje momentálně 

vládnoucí koalici, či opozici, pro-

tože v příštím volebním období to 

může být obráceně. Zkrátka měl 

by se věnovat záležitostem obce 

v delší perspektivě, a být v řešení 

těchto záležitostí přínosem. Ni-

kde jsem nenašla jako popis prá-

ce zastupitele, že se má věnovat 

útokům na jiné zastupitele, ať už 

mají další funkci v obci nebo ne. 

Na rozdíl od pana Janouškovce 

a názorů v jeho článku - Práce opo-

zice - uveřejněného ve zmíněném 

čísle 4 Buštěhradských listů si tedy 

nemyslím, že je potřeba vnímat 

práci opozice jako kritiku a kontro-

lu práce města. To je však pro práci 

zastupitele hodně málo. Každý za-

stupitel je členem zastupitelstva 

a má stejná práva a pozor, i stejné 

povinnosti, ač se podílí na dalších 

funkcích města a je tedy tzv. vlád-

noucí anebo nepodílí a je tedy tzv. 

opoziční. Zastupitelstvo je totiž 

také orgánem města a to ze zákona 

nejvyšším orgánem. Proto žádný 

zastupitel nemůže jednostranně 

rezignovat na některou ze svých 

zákonných povinností a využívat 

pouze ty, které si dobrovolně vy-

bere, např. kritiku. To je nejenom 

hloupé a laciné, ale především je 

to naprosté nepochopení zákon-

ného postavení zastupitele v obci. 

Taková elementární neznalost je 

zvlášť zarážející a diskvalifi kující 

u člověka, který není sice zastu-

pitelem, ale je např. předsedou 

stranické organizace ČSSD v Buš-

těhradě, a od kterého jsem nikdy 

nic konstruktivního na zasedáních 

zastupitelstva neslyšela. Toto se 

bohužel týká, podle mého názoru, 

i některých zastupitelů.

K práci zastupitele také patří 

nasazení alespoň ve věcech, které 

zastupitelstvo projednává. Kdo se 

pravidelně zúčastňuje zasedání 

zastupitelstva Buštěhradu, vidí, 

jak různí zastupitelé na jeho za-

sedání vydrží dlouho. V poslední 

době mám dojem, že převládla 

praxe, že když zastupitel neuspěje 

se svým útokem na funkcionáře 

obce, tak se odporoučí a odejde 

a další, byť pro obec důležité věci 
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Legohraní v Pelíšku 7. 8. 2013

Neziskové organizace

Novinky v RC Buštěhradský pelíšek

Od září připravujeme v Pelíš-

ku několik změn, které převážně 

refl ektují potřeby a přání naší kli-

entely. Místo pondělní dopoled-

ní herny bude v Pelíšku od 8:30 

do 11:30 h Klub bez maminek (pá-

teční Klub bez maminek zůstává 

beze změn). Odpolední pondělní 

a středeční herny budou začínat 

až v 15:30 h, což souvisí s novou 

k projednání, jej již moc nezají-

mají. A co je ještě horší, že prostě 

veřejné zasedání svojí neúčastí 

ignorují. To je také zajímavý rys, 

vypovídající o kvalitě některých 

nominovaných zastupitelů.

Neříkám, že nevidím, že na prá-

ci zastupitelstva i funkcionářů 

města je co zlepšovat jak po věc-

né stránce, tak i po stránce for-

mální. Určitě je prostor pro to, 

aby se zdokonalovala dokumen-

tace ze zasedání zastupitelstva 

a z práce a rozhodování dalších 

orgánů města. Předešlo by se tak 

mnoha pochybnostem a u těch, 

kteří myslí v jiných kategoriích, 

i mnoha podezřením. To je konec-

konců v zájmu všech funkcionářů 

města i všech jeho občanů. Vždyť 

především občané by měli mít 

jistotu, že v našem městě probí-

hají všechny řídící i rozhodovací 

procesy v samosprávě přehledně, 

srozumitelně a především tak, aby 

byly respektovány všechny právní 

normy, které tato jednání regulují. 

Nikdo není dokonalý, ale kritériem 

musí být poctivý přístup k řešení 

úkolů či problémů.

Dejme tedy šanci normální, 

klidné a konstruktivní práci jak 

zastupitelstvu samotnému, tak 

i všem ostatním orgánům a funk-

cionářům města. Dejme šanci 

tomu, aby zastupitelstvo pracova-

lo se vší odpovědností především 

na záležitostech města a jeho 

občanů a respektujme vůli voli-

čů, kteří dali v řádných volbách 

mandát určité skupině lidí a tím 

jim svěřilo na dobu volebního ob-

dobí vedení Buštěhradu. Čas běží 

a k řešení je tolik náročných věcí, 

ke kterým je potřebné mnoho sil.

Na závěr se nabízí ono známé, 

prázdné nádoby duní a funkcio-

náři na tuto prázdnotu nereagu-

jí, ale pracují. To mne naplňuje 

nadějí i obdivem. Doufám, že jim 

to vydrží a že se nenechají těmi-

to nechutnými osobními útoky 

od nic neznamenajících lidí odra-

dit. Snažím se jim tímto článkem 

sdělit, že jsou v Buštěhradě i lidé, 

kteří vidí, co se děje a nesouhlasí 

s těmito ubohými metodami po-

litické práce a tím je v jejich práci 

posílit.

Mgr. Barbora Novotná

kách www.mcpelisek.cz či na tel. 

čísle 739 771 706. Přijďte se podí-

vat.

Těšíme se na vás!

PROGRAM NA ZÁŘÍ
9. 9. 2013 od 15:30 h

Výtvarné kouzlení

Naším prvním obrázkem v no-

vém školním roce budou hrozny 

vína. Metodu obtiskávání zvlád-

nou i ti nejmenší a patří také mezi 

ty nejoblíbenější. Přijďte si zatvo-

řit s námi! Kurzovné včetně mate-

riálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

16. 9. 2013 od 15:30 h

Výtvarné kouzlení

Chodíte rádi do ZOO? Tak si 

s námi pojďte vytvořit žirafu – 

z papíru a bavlnky. Další zvířátka 

pak můžete přidávat doma. Kur-

zovné včetně materiálu 50 Kč (čle-

nové RC 25 Kč).

18. 9. 2013 od 16:00 h

Pohádkové pásmo

Krátké veršované pohádky 

od Františka Hrubína jistě za-

ujmou menší i větší děti. Těšit se 

můžete na Červenou Karkulku, 

O neposlušných kůzlatech a další 

v podání naší nové animátorky 

Zuzany Šípkovské. Přijďte si po-

hádky nejen poslechnout, ale 

i třeba zahrát! Vstup 30 Kč za první 

dítě (členové RC 15 Kč), další sou-

rozenci zdarma.

23. 9. 2013 od 15:30 h

Výtvarné kouzlení

Mísa plná ovoce – nemusí jen 

skvěle chutnat, ale také krásně 

vypadá! Koláž mísy a obtisky sku-

tečného ovoce.

Kurzovné včetně materiálu 50 

korun (členové RC 25 Kč).

25. 9. 2013 od 16:00 h

Psychologická přednáška

Vztahy mezi sourozenci, jak 

své děti spravedlivě vychovávat, 

abychom jim zabránili v souroze-

neckých přenicích a hádkách, jak 

je vést k vzájemnému respektu, 

umění dělit se, nežárlit a nezávi-

děti si a mnohé další, co vás bude 

zajímat, se dozvíte na přednášce 

psycholožky Mgr. Kateřiny Beero-

vé. Vstupné dobrovolné.

30. 9. 2013 od 15:30 h

Výtvarné kouzlení

Chystáte se vyrábět draka 

na sobotní Drakiádu? Přijďte si ho 

vytvořit společně s námi. Kurzov-

né včetně materiálu 50 Kč (členo-

vé RC 25 Kč).

službou Vyzvedávání dětí ze škol-

ky (pouze z MŠ na Hřebečské ulici), 

kterou bude možné vy užít v pon-

dělí a středu od 15:00 do 18:00 h. 

Cvičení pro dospělé Pilates bude 

pro velký zájem dvakrát týdně, 

ke stávajícímu čtvrtečnímu kur-

zu přibyde ještě úterní večerní 

od 19:00 h (bez hlídání dětí). Cvi-

čení s Luckou se, kvůli pracovním 

povinnostem cvičitelky, přesouvá 

z úterka na čtvrtek, čas i místo ko-

nání zůstává stejný.

Pravidelný provoz v Pelíšku za-

číná 9. 9. 2013 a prvních čtrnáct 

dní můžete využít příležitost Dnů 

otevřených dvěří a přijít si naše 

programy nezávazně vyzkoušet. 

Podrobnější informace můžete 

nalézt na našich webových strán-
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Kladenská třída napříč minulostí aneb trochu 
Kladenská třída, jako jedna 

z hlavních dopravních tepen na-

šeho města je nyní předmětem 

úvah o vylepšení jejího dopravního 

řešení. Tedy nových přechodů pro 

chodce, ale i vyznačení parkova-

cích míst, které by měly odstranit 

živelnost a v některých místech 

i nebezpečnost parkování. Tato 

komunikace, z hlediska relativně 

nedávné historie, byla pokryta če-

dičovou dlažbou, která pamatova-

la, jak po ní jezdil autobus dokon-

ce na dřevoplyn, tzv. „Benďák“ (asi 

podle jména majitele dopravní fi r-

my). A posléze autobus ČSAD, spo-

jující naše město s Kladnem nebo 

Prahou, v době, kdy osobních vozů 

bylo v Buštěhradě poskrovnu a tak 

to byla pro „buštěhraďáky“ kromě 

jízdního kola jediná možnost, jak 

dojet za prací, např. do kladenské 

Poldi, či přilehlých dolů, prostě 

za prací či zábavou a nebo třeba 

i do školy.

A právě při procházce po této 

komunikaci - a v tom je tak tro-

chu té nostalgie - se určitě starším 

občanům našeho města vybaví, 

jak tato třída poskytovala v mi-

nulosti místo pro podnikání a pro 

ty mladší anebo ty občany, kteří 

bydlí v našem městě jen krátce, to 

snad může být zajímavá historic-

ká poznámka.

Říká se, že je lépe jednou vidět, 

než stokrát číst. A tak tento spo-

radický text je doprovázen foto-

dokumentací, kterou pořídil pan 

Pavel Mikšovic.

Začněme místem, kde dnes 

stojí dům vedle ordinace pana 

MUDr. Jeřábka. Právě v těchto 

místech se nacházelo Strojní ka-

menosochařství pana J. Týče. obr. 

č. 1. V jeho blízkosti na začátku 

Hřebečské ulice, byla fi rma pana 

Šípka, která nabízela prodej uhlí, 

dříví a stavebního materiálu, obr. 

č. 2. Autobusová zastávka „U Ma-

cíků“ byla svědkem prodeje cuk-

rovinek a jiných dobrot, později 

zde byl prodej novin a časopisů. 

Hned v sousedství se nabízela 

„Buštěhradská pivnice“ pana An-

tonína Fišera obr. č. 3. Jen o pár 

Pošta stojí stále na svém místě, 

jen se patří připomenout, že v pr-

vém patře bývala četnická stani-

ce, obr. č. 6. Naproti poště hlásal 

nadpis „kdo má rád knihy nebo 

potřebuje plnicí pero, automatic-

desítek metrů dále bylo možné 

zajít do holičství pana Kubína 

(v blízkosti domu č. 65), obr. č. 4. 

Hned na začátku ulice O. Pavla se 

nacházelo řeznictví (vlastníka se 

nepodařilo najít), obr. č. 5.

kou tužku, či dopisní papíry chodí 

ke knihkupci Humlovi“ (dnešní 

prodejna květin), obr. č. 7. V sou-

sedství byla „Autoopravna No-

votný“, tedy opravy všech druhů 

motorových vozidel, svědomitě, 

levně, rychle. J. Novotný autome-

chanik, dlouholetý zaměstnanec 

při generálním zastoupení angl. 

a amer. automobilů a motocy-

klů v Praze. A následoval obchod 

s potravinami pana Beznosky 

(tam, kde dnes sídlí COOP), obr. 

č. 8. Veškeré střižní a galanterní 

zboží, bylo možné zakoupit v ob-

chodě pana Josefa Kaufmana. 

V sousedství se nacházel odborný 

závod hodinářský a zlatnický pana 

Františka Hlavy (dnes drogerie). 

V této řadě bylo holičství a kadeř-

nictví pana Frosta. Jemné pečivo, 

cukrovinky, čokoládu a zmrzlinu 

prodával pan Ladislav Jehlík, obr. 

č. 9. Ale abychom nezapomněli, 

proti fi rmě pana Kaufmana, tedy 

přes silnici, se nacházelo řeznictví 

a uzenářství fi rmy „Rozsypal“, obr. 

č. 10.

Obuv se prodávala tam, kde se 

prodává i dnes, obr. č. 11. Šikmo 

proti obuvi, (na okraji dnešní ul. 

Švermova) byl prodej šicích stro-

jů, velocipedů a jejich součástí, 

jak hlásala reklama fi rmy pana 

Aloise Minaříka, obr. č. 12. Pojďme 

ale dále. Vedle obchodu s obuví, 

ostatně nápis je stále na místě, se 

1

2

3

4

5

6

7
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8
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prázdninové nostalgie snad neuškodí…

doporučovalo navštívit moderní 

řeznictví a uzenářství s denně čer-

stvými prvotřídními uzeninami, 

pana Stanislava Kinšta. V bezpro-

středním sousedství bylo vyhlá-

šené cukrářství, ale i kavárna pana 

Václava Vacka, obr. č. 13. A opět, 

přes silnici, byl obchod „Elektro“ 

pana Veselého. Na téže straně, 

jen o pár metrů dále se nacházel 

moderní závod krejčovský pana 

Václava Hurycha, obr. č.14.

I dnes „Restaurace u Junků“ je 

stále restaurací, obr.č.15. Na levé 

straně, jen v malé vzdálenosti, 

byla mlékárna paní Minaříkové 

a později i možnost nákupu po-

travin u paní Anny Sršňové. Jen 

o pár metrů dále bylo „Dámské 

krejčovství“ paní Boženy Malkov-

ské. Galantérii nabízela fi rma pana 

Františka Vokatého, obr. č. 16.

Takže jsme došli přibližně 

do dvou třetin zmíněné komuni-

kace. Po levé straně následovala 

prvotřídní pekárna pana Bedřicha 

Schmalze (dnešní obchodní dům 

Racek), obr. č.17. Naproti přes sil-

nici byl doporučován koloniální 

obchod pana Čeňka Seifrta, (mís-

to dnešního Kulturního střediska). 

Stojí za připomenutí, že v zatáčce 

tam, kde dnes je potravinový ob-

chod pana Vinkla, stálo benzino-

vé čerpadlo, obr. č.18. Jak hlásala 

reklama, „maso a uzeniny nejlépe 

nakoupíte u chvalně známé fi r-

my Františka Růžičky“, (i dnes se 

zde prodává podobný sortiment). 

Tuto „podnikatelskou procházku“ 

uzavírá „Restaurace na Kahanci“ 

pana Václava Říhy, v jejichž pro-

storách nejeden buštěhraďák pro-

tančil střevíce, obr. č. 19.

Věříme, že fotografi e s laskavým 

souhlasem dnešních majitelů bylo 

možné pořídit. Za to děkujeme. 

Příště se podíváme na některá dal-

ší „podnikatelská“ místa našeho 

města. Pokud někdo z Vás, vážení 

občané, chce přispět do těchto 

vzpomínek, těšíme se na ně.

Zdroj: osobní archiv, almanach 

450 let města Buštěhradu.

M. Oplt, P. Mikšovic

13

14 16 18

15 17 19

Informace z radnice

Ještě k Otevření zámecké zahrady
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Stupně vítězů

Krajský přebor mládeže 
– titul, stříbro
a 4 brambory

Krajský přebor mládeže v šachu 

se hrál 22.–23. června v Mladé 

Boleslavi. Turnaj s celkovými 140 

účastníky (rozdělených do čtyř vě-

kových kategorií) z 29 středočes-

kých oddílů, kteří si účast vybo-

jovali v Regionálních přeborech, 

hrálo 15 hráček a hráčů Sokola 

Buštěhrad (druhý nejpočetněji za-

stoupený oddíl).

Výbornou jarní formu potvrdily 

dívky. Titul Krajskě přebornice zís-

kala v nejsilnější kategorii do 16 

let Míša Nová. Martina Tajovská si 

za druhé místo odvezla stříbrnou 

medaili. Nepopulární „bramboro-

vá“ za 4. místo zbyla na Evu Vrbo-

vou (do 14 let) i Lucku Dvořáko-

vou (do 12 let).

V chlapeckých kategoriích se 

bojovalo i o postup na Mistrovství 

Čech. V nejstarší kategorii potvrdil 

příslušnost ke krajské špičce Ond-

ra Škubal a postoupil ze 4. místa. 

Postup těsně unikl ve stejné kate-

gorii Mirkovi Šefčíkovi (10. místo) 

i Matěji Mezerovi (8. místo v kate-

Sport

Šachový oddíl

gorii do 12 let). Dařilo se nejmen-

ším v kategorii do 10 let. Nejmlad-

ší účastník celého turnaje, šestiletý 

Marek Koršinskij, obsadil 4. místo, 

za ním se srovnali Kuba Mošovský 

(6.), Nik Koršinskij (9.) a Ondra Po-

povský (11.) – všichni si vybojovali 

postup!

Nová sezóna začne již v srpnu – 

Míša Nová a Eva Vrbová postoupi-

ly z Mistrovství ČR na Mistrovství 

Evropské unie (27. 8. –5. 9. ), v září 

se Míša Nová, Ondra Varadi, Marti-

na Tajovská a Eva Vrbová zůčastní 

Mistrovství ČR v rapid šachu a v říj-

nu začne 1. liga družstev mladší-

ho dorostu. Díky vítězství Béčka 

v Krajském přeboru žákovských 

družstev v ní bude mít Buštěhrad 

dvojnásobné zastoupení.

Pavel Buk

Jako vždy na závěr fotbalové se-

zóny, letos již po čtvrté, naši mladí 

fotbalisté poměřili své síly se svými 

maminkami. Výsledek byl očeká-

vaný, jelikož většině maminek jsou 

některá pravidla jaksi cizí a zkuše-

nosti našich hochů jsou mnohem 

větší než ty naše. Ale samozřejmě 

nešlo o výsledek, ale o pobavení, 

což dokazovali pořízené fotografi e 

z průběhu zápasu. Oslava konce 

sezóny pokračovala rozkrojením 

Sport

Soustředění a závěr sezony přípravky SK Buštěhrad
dortu v tvaru fotbalového míče, 

popíjením dětského šampaňské-

ho a opekáním vuřtů. O tom, že 

se podařilo vytvořit „výbornou 

partu“ rodičů a dětí svědčí i to, že 

jsme v průběhu sezóny již podru-

např. jak vyřešit problém s obuví 

jednoho účastníčka cyklo výletu, 

který 20 km od penzionu zjistil, 

že jede celou dobu v bačkůrkách 

nebo když únavou a vedrem upa-

dl, opět v půli poslední výpravy, že 

už nemůže a je mu horko… Dů-

vodem bylo, že si zapomněl pod 

cyklistickým dresem pyžámko… 

Každopádně všichni jsme se na-

vrátili zdraví a šťastní a už se těšíme 

na příští, věřme, že opět úspěšnou 

sezónu a naše společná soustředě-

ní rodičů s dětmi, za která děkuje-

me našim trenérům, kteří mají tu 

trpělivost a organizační schopnosti 

natolik vyvinuté, že dokáží takovou 

tlupu ukočírovat. Trenéři, těšíme 

se, v tomto září na shledanou…

Rodiče ml. přípravky A

hé strávili s našimi fotbalisty také 

čas na zimním soustředění v Kr-

konoších a jarním cyklo pobytu 

v Třeboni, kde jsme si užili spous-

ty legrace, sportovních výkonů, 

ale také neobvyklých situací, jako 
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Stovky exponátů, které 

si bude možné vyzkoušet, 

fantastické hry a hlavolamy, 

vynálezy přístupné nejen do-

spělým, ale i dětem, živé akce 

a pokusy… Od 3. do 30. září 

bude Obchodní centrum Šest-

ka žít vědou a technikou. Pod 

hlavičkou akce s názvem Ta-

jemný svět vědy se zde na více 

než 600 metrech čtverečných 

představí několik univerzit 

a institucí.

Co do rozsahu půjde o je-

den z největších projektů, kte-

rý se kdy na Šestce konal. O ví-

kendech interaktivní expozice 

doplní přítomnost samotných 

vědců nebo studentů, kteří 

budou své obory a vynálezy 

přitažlivou formou přibližo-

vat na tematických worksho-

pech. Víkendové workshopy 

budou na Šestce probíhat každou 

sobotu a neděli od 11 do 18 hodin, 

živý program však bude probíhat 

i ve čtvrtek a v pátek. Více na www.

ocsestka.cz nebo na Facebooku.

A na co konkrétně se mohou 

návštěvníci centra těšit? Například 

na Inova Centrum ČVUT, které Šest-

ku ovládne v pátek a sobotu 13. 

a 14. září svým projektem Věda nás 

baví. Děti si budou moci vyzkoušet 

různé pokusy a rodiče mezitím mo-

hou objevovat kouzlo 3D tiskárny 

Be3D, která zde bude ještě jednou 

20. a 21. září. Dospělé pak okouzlí 

i speciální interaktivní aplikace pro 

tablety.

Každý čtvrtek a pátek se neje-

den dospělý vrátí do dětských let 

při tvoření ze stavebnice Merkur. 

Velkým magnetem bude opravdu 

rozměrná instalace a čtvrteční a pá-

teční dílny pro všechny kutily.

Několik desítek exponátů dopu-

tuje do Šestky také z libereckého 

IQ parku. Zaměřeny jsou na roz-

víjení inteligence dětí i dospělých 

zejména na platformě techniky. Její 

aplikaci si budete moci obratem vy-

zkoušet na herním koutku s konzo-

lemi Nintendo.

Asi nejpočetnější zastoupení 

bude mít veletrh (a nadšenec-

ká skupina) Hry a hlavolamy. 

Vystaveny budou hlavolamy 

historické i nejnovější, hlavo-

lamy české nebo japonské, 

jednoduché i ty, u kterých se 

opravdu „zavaří“ mozek.

Sledovanými a vyhledáva-

nými mezi dětmi, studenty 

i rodiči se už staly nejrůznější 

aktivity Přírodovědecké fakul-

ty UK. Její pokusy, praktické 

ukázky bádání i jeho výsledky, 

obsahující chemii, geologii, 

fl óru a faunu, ale třeba i pra-

věké ještěry, jsou hitem inter-

netu.

Část projektu bude věnová-

na také lidskému mozku. Jak 

funguje náš mozek, jak velkou 

část využíváme a jak je vůbec 

velký? Na tyto i další otázky na-

jdou odpověď ti, kteří navštíví nápa-

ditou prezentaci National Geogra-

phic nazvanou vtipně BrainStore.

Pomocí optických klamů zde 

bude vysvětleno, jak je lidské chá-

pání věcí propojeno s očima, co by 

se stalo, kdyby naše oči nespolupra-

covaly s mozkem nebo jak funguje 

periferní vidění. Nejeden student 

a žák ocení praktické tipy, jak svůj 

mozek lépe využívat, trénovat a jak 

zlepšit svou mysl a paměť.

Během Tajemného světa vědy 

bude zvláštní pozornost už tra-

dičně věnována zejména dětem. 

Mimo zmíněného programu v pro-

storách Family centra každou ne-

děli proběhnou nedělní kreativní 

dílny. Každý všední den od 15 do 19 

hodin a o víkendech od 11 do 19 

hodin zde budou připraveny Inte-

ligentní prolézačky. Vedle zmíněné 

Merkur dílny bude k dispozici také 

Lego a Lego Duplo herna. Zvláštní 

program pak chystá Šestka také pro 

školky a školy.

Návštěvníky OC Šestka pohltí 
během září Tajemný svět vědy
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Sport

Úspěšná přípravka SK Buštěhrad

V neděli 23. června jsme se na zá-

věr sezony zúčastnili kvalitně obsa-

zeného a výborně organizovaného 

turnaje přípravek, který pořádala 

Sparta Kladno v Rozdělově.

Turnaje se zúčastnilo 10 družstev 

nejenom z kladenského okresu 

a systém turnaje, kdy hraje „každý 

Vážení tenisoví příznivci,

letní tenisová sezóna pomalu 

končí, byla pro nás v mnohém in-

spirativní.

Zejména co se týká soutěží 

družstev, kde naše týmy zdatně 

soutěžily.

Za to všem hráčům a jejich rodi-

čům patří velký dík. Někteří hráči 

využili prázdnin nejen k odpočin-

ku, ale také se účastnili tenisových 

turnajů. TK Tenisek organizoval 

čtyři celostátní turnaje v katego-

riích minitenis, babytenis mladší 

žáci, dorost. V kategorii minitenis 

naši hráči dosáhli krásných výsled-

ků a to: $3. místo Honzík Plachý, 5. 

místo Lukášek Záruba a v katego-

rii dívek 5. místo Ájinka Jeřábková. 

Blahopřeji, jen tak dál! O zbylých 

turnajích Vás budu informovat 

v dalším vydání BZ.

Podařila se nám dokončit stav-

ba druhého kurtu a klubovny se 

sociálním zařízením a minibarem. 

Klubovna a její zázemí nabízí 

všem návštěvníkům komfort, kte-

rý byl již nutný.

Stejně tak i on-line rezervační 

systém kurtů přispívá k poklidné-

mu využívání areálu.

Vyvrcholením letní části bude 

týdenní tenisové soustředění, více 

informací najdete v příštím vydání 

BZ.

V podzimní části sezóny chys-

táme nábor nových hráčů, kde 

chceme oslovit mateřské a zá-

kladní školy v okolí. Nábor bude 

probíhat ve dvou termínech viz. 

informační leták.

Dále chceme naši TŠ rozdělit 

do tří výkonnostních kategorií 

a to: přípravka, rekreant a výkon-

nostní tenis.

Na zimu chystáme nafouknutí 

přetlakové haly na kurtu č. 2.

Je to historicky první tenisová 

hala v Buštěhradě, proto věřím, 

že si do ni najdou cestu nejenom 

naši členové. Rezervace přijímáme 

od září. Ceny a podmínky budou 

uvedeny na stránkách TK Tenisek 

(www.tenisek.cz).

Pěkný zbytek léta za TK

Tonda Jeřábek

s každým“ nám zaručoval 9 zajíma-

vých utkání.

Hned v prvním zápase nás čekal 

jeden z papírových favoritů druž-

stvo SK Kladno, naše výhra 3:1 na-

značila, že bychom mohli pomýšlet 

na přední umístění, zvláště když 

jsme v druhém zápase zvítězili nad 

Kablo Kročehlavy. Ve třetím zápase 

nás čekalo mužstvo ČLU Berouna se 

kterým jsme prohráli, ale jelikož Be-

roun vzápětí ve svém dalším zápase 

také ztratil, pořád jsme byli ve“ hře“, 

což potvrdili další tři vítězství nad 

mužstvy Slovanu Kladno, Sparty 

Kladno a přípravce Zákolan. Zbý-

valy nám poslední důležité zápasy 

ve kterých se již mělo rozhodovat 

o našem úspěchu nebo zklamání.

Zápasy jsme odehráli velmi dob-

ře a zvítězili těsně nad FK Rudnou 

1:0 a poté jsmeporazili SK Králův 

Dvůr 3:2, i když jsme ještě pár minut 

před koncem prohrávali 0:2.

Poté nás čekal poslední zápas 

s mužstvem Hrdlíva před kterým 

bylo z průběžných výsledků dané, 

že pokud neprohrajeme, získáme 

celkové první místo. Poslední krůček 

bývá nejtěžší, ale kluci zápas s pře-

hledem zvládli a po jasném vítězství 

3:0 vypukla obrovská radost. V silné 

konkurenci jsme tedy obsadili vyni-

kající první místo, na druhém místě 

se umístilo mužstvo FK Rudná, třetí 

byl Beroun a na čtvrtém místě skon-

čilo družstvo Králova Dvora. Dalším 

úspěchem bylo vyhlášení našeho 

hráče Lukáše Rohly do „all stars te-

amu“ nejlepších hráčů turnaje. Dále 

se na úspěchu podíleli: brankář 

Filip Větrovec a hráči Vojta Stehlík, 

Marek Hlavsa, Daniel Švejda, Jakub 

Štýbr, Vojtěch Endrle, Samuel Kolak 

a Artur Antocci.

Video z vyhlášení výsledků si 

můžete prohlédnout na www.you-

tube.com po zadání SK Buštěhrad 

23. 06. 2013.

Radek Hlavsa – trenér

Sport

Tenisek aktuálně
INZERCE
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SPORT CENTRUM
STATEK BUŠTĚHRAD

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o chystaných novinkách v našem sportov-

ním centru.

Od září 2013 začínáme již čtvrtou sezonu. Velice nás těší, že si spousta 

z vás našla v našem sportovním zařízení místo pro svou relaxaci. Můžete 

si zde zvýšit svou fyzickou kondici a udělat tak něco prospěšného pro své 

zdraví, nebo prodloužit své letní opálení v soláriu.

Rádi bychom vám oznámili, že jsme se na základě vaší poptávky rozhod-

li rozšířit nabídku našich sportovišť. Od podzimu letošního roku přibydou 

ke stávajícím dvěma badmintovým kurtům, další čtyři. Budete tak mít k dis-

pozici již 6 BADMINTONOVÝCH KURTŮ a možnost rezervace haly na FLOR-

BAL.

Mimo badmintonu a fl orbalu vám můžeme nabídnout 2 profi  KURTY 

NA SQUASH, cvičební sál s nabídkou cvičení – BODYSTYLING, PUMP, PILA-

TES a TRAMPOLÍNKY. Dále můžete svou kondičku zlepšovat v našem oblí-

beném KARDIU, jak samostatně, tak pod vedením trenéra při KRUHOVÉM 

TRÉNINKU.

Od září se opět rozbíhají sportovní AKTIVITY pro DĚTI!!! Z naší nabídky 

vám můžeme nabídnout AEROBIC pro děti, kde jsou 2 kategorie - starší 

a mladší dětičky. Pro ty úplně nejmenší pořádáme každou středu cvičení 

„MAMINKY s DĚTMI.“

Po krátké přestávce (těhotenství) se nám vrátí trenérka badmintonu, tak-

že znovu od září můžete přihlásit své malé sportovce do ŠKOLY BADMINTO-

NU. Tréninky probíhají 2x týdně.

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat zastupitelstvu města Buště-

hrad za podporu v rozšíření našeho sportovního areálu.

Tatíčková Blanka

Vzpomínka
Dne 4. 9. 2013 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustila paní Ale-

na Míšková. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel Petr, dcera 

Aneta a syn Martin s rodinou.

Poděkování
Prostřednictvím Buštěhradského zpravodaje bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s paní Naďou Fenclovou, která 

zemřela náhle dne 14. 7.2 013. J. Fencl a rodina.

Dne 7. září 2013 se uskuteční již 23. ročník teniso-
vého turnaje pod názvem „Mazal Open“, který pořádá 
pro buštěhradské hráče Tenisový klub Buštěhrad, po-
čátek turnaje je v 9:00 hodin.

Dne 14. září se uskuteční tenisový turnaj pod 
názvem „Buřťák“, který bude sportovně-teniso-
vou tečkou za letošní sezónou, která byla pro 
náš Tenisový klub úspěšná.

Všechny obce sdružené do Mikroregionu Údolí li-
dického potoka vstoupily do Místní akční skupiny zva-
né „Přemyslovské střední Čechy“. Uvidíme, jaká bude 
přínosnost tohoto kroku, věříme však, že prostřednic-
tvím zmíněné organizace se podaří dosáhnout na fi -
nanční prostředky z evropských fondů pro projekty 
malého a středního rozsahu také pro naše město.

Tak, jak jsme informovali v předcházejí-
cím Buštěhradském zpravodaji na stránce č. 
12 ve „Zprávě z výboru pro životní prostředí“, 
a protože začíná období vegetačního klidu, byla 
zahájena „údržba stromů, tak, jak ji navrhuje 
„Inventarizace zeleně“. V rámci této údržby 

budou vypořádány také všechny připomínky 
a žádosti občanů města, týkající se této pro-
blematiky.

Veřejné zasedání, svolané na den 31. 7. 2013 se 
nekonalo z důvodu neusnášeníschopnosti zastupi-
telstva. Na zasedání se dostavili pouze paní starost-
ka, a zastupitelé pí Mrázková, pí, Burešová a p. Oplt. 
Ostatní zastupitelé se z jednání omluvili z důvodů 
dovolených. Neomluvil se tradičně zastupitel Sejkora.

Oznamujeme občanům, že ve dnech od 16. 
září do 20. září 2013 bude z provozních důvodů 
uzavřena pokladna. Děkujeme za pochopení.

Pokračují jednání s potencionálními dodavateli 
energií pro město s cílem snížit náklady města na od-
běr. Jde konkrétně o Českomoravskou komoditní 
burzu, dále Energie pod kontrolou pro obce a města 
ale i občany (jde o neziskovou obecně prospěšnou 
společnost, vzniklou z iniciativy starostů měst a obcí), 
a dále jednání s elektronickou burzou odběru energíí. 
Konkrétní výstupy z těchto jednání bychom mohli 
uzavřít v průběhu podzimu tohoto roku.

Jednou nebo několika větami
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