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Čas pokročil a znovu nastala 

škola. Tentokrát měly děti o jeden 

den prodloužené prázdniny, což 

jistě uvítaly. A tak 2. září opět ožily 

všechny naše školní budovy dět-

skými hlasy. V základní škole bylo 

vidět nejen na dětech, ale i na ro-

dičích určité očekávání, protože 

bylo už známo, že do školy na-

stoupila nová paní ředitelka a ně-

kteří noví učitelé. Největší zážitek 

z „velké“ školy měli jistě prvňáčci, 

protože ta je přece jen něco jiné-

ho než mateřinka. Velmi potěšu-

jící byl zájem rodičů prvňáčků, ti 

se přišli podívat, v jakém prostředí 

se budou jejich děti učit. Děti byly 

úžasné, nebály se, neplakaly a při-

znaly, že se do školy těší. To zase 

jistě potěšilo paní učitelky, které 

třídy připravily tak, aby se v nich 

dětem líbilo. Přejeme všem dě-

tem, aby se do školy těšily, aby jim 

učení šlo dobře a aby se z nich stali 

šikovní žáci s rozhledem a výbor-

nými znalostmi. A jejich učitelům, 

novým i těm, kteří již na naší škole 

působí, ale i ostatním pracovní-

kům, aby se jim podařilo ve škole 

vytvořit prostředí, do kterého děti 

budou rády chodit a učení je bude 

bavit. A paní ředitelce i jejímu zá-

stupci hodně invence, dobrých 

nápadů a chuti do práce.

To v „hudebce“, jak je všeobecně 

Základní umělecká škola nazývá-

na, byla situace poněkud odlišná. 

Děti, které ji navštěvují již několik 

let jsou ostřílení žáci, vědí, co je 

čeká a jak budou v učení pokračo-

vat. Ti noví, prvňáčci, kteří prochá-

zeli přijímacím řízením, měli sice 

trochu trému, ale jinak byli velmi 

roztomilí. Zpívali písničky, tleskali 

do rytmu a hlavně pozorovali, co 

se kolem nich děje. Paní učitelky 

a páni učitelé byli na ně hodní, 

povzbuzovali je, takže tréma po-
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Nový školní rok

stupně opadala. Rodiče jejich vý-

kony napjatě sledovali a když děti 

byly pochváleny, i na jejich tvářích 

byla vidět radost. Je jen velká ško-

da, že zájem dětí i rodičů převyšu-

je možnosti školy a že nemohou 

být přijaty všechny děti, které by 

si přály do ZUŠ chodit. Obrovský 

zájem o zdejší ZUŠ vyvolává její 

vynikající úroveň a vysoce kvalitní 

výuka kvalifi kovanými pedagogy 

a uměleckými osobnostmi v jed-

notlivých oborech. Proto má ško-

la pověst, která přesahuje rámec 

našeho města, a proto je zájemců 

mnoho. Přejeme všem paním uči-

telkám i pánům učitelům hodně 

dalších úspěchů v jejich záslužné 

práci a panu řediteli stále stejný 

elán do budoucna. Ať je naše ško-

la i nadále „pojem“! A ať se my, ná-

vštěvníci, můžeme těšit na další 

krásné koncerty v nové sezóně!

Našim čtenářům připomínáme 

zahájení nového školního roku 

v obou školách několika fotogra-

fi emi.  J. Lefl erová

Paní ředitelka s paní starostkou (Foto P. Mikšovic)

Poprvé ve školních lavicích… (Foto P. Mikšovic) Uvítání pana místostarosty (Foto P. Mikšovic)

BZ_09_13.indd   1BZ_09_13.indd   1 3.10.2013   12:15:393.10.2013   12:15:39



strana 2

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

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Říjen 2013 | Informace pro občany

Vydavatel: Město Buštěhrad, Hřebečská 660, IČ: $30234214.
Internet: www.mestobustehrad.cz
Vychází 1x měsíčně
Odpovědná koordinátorka: Dagmar Novotná
tel.: $312 278 036
email: bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz
Grafi cké zpracování a tisk: ARIA PRESS CZECH s.r.o.
 Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem vydavatele.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Registrační číslo: MK ČR E 20696
Zdarma

Informace pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb. ze dne 

28. 8. 2013 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu, které se uskuteční na území České republiky.

1. Volby Poslanecké sněmovny se konají:

• v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin

• v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

 ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v objektu Hasičárna, 

Kladenská ul. Buštěhrad, pro voliče bydlící v ulicích:

 Akátová, 5. Května, Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, 

Habrová, Havlíčkova, Hornická, Hřebečská, Husova, Hutnická, Javorová, 

Kaštanová, Kladenská, Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Pro-

kopova, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, To-

polová, U Dálnice, V Palandě, Vrbová, V Zahradě, Vodárenská, Žižkova.

 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní 

a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě, Tyršova 77, pro voliče byd-

lící v ulicích:

 Bezručova, Bořivojova, Hradní, Jasmínová, Lidická, Liliová, Na Bou-

chalce, Na Vypichu, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, 

Ořešín, Palackého, Podhradí, Pražská, Průchodní, Revoluční, Slepá, 

Sluneční, Sokolská, Starý Hrad, Šeříková, Trnková, Tyršova, U Cihel-

ny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, V Uličce, Vávrova, 

Vrapická, Zahradní, Zámecké schody.

3. Voličem do Poslanecké sněmovny je:

• státní občan České republiky

• který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, 

právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan Čes-

ké republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.

4.  Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny nemůže volič (pře-

kážky ve výkonu volebního práva):

• který byl zbaven svéprávnosti k právním úkonům

•  jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu 

(pobyt na infekčním oddělení)

5.  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 

komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským prů-

kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České repub-

liky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6.  Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, 

v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu dvěma způsoby:

�  Osobně – nejzazší lhůta pro osobní podání je 2 dny přede dnem vo-

leb, tj. ve středu 23. 10. 2013 do 16.00 hod.in

�  Písemným podáním – doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem vo-

leb, tj. do pátku 18. 10. 2013 do 16.00 hodin:

•   V listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

•   V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem voliče

•   V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrán-

ky voliče

Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, 

adresu trvalého pobytu, způsob doručení voličského průkazu, 

příp. adresu na kterou má být voličský průkaz doručen

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 10. 10. 2013

7.  Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací 

lístky.

8.  Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za 

chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

9.  V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obál-

ky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední 

obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 

kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-

mu z kandidátů dává přednost.

10.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 

městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-

vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 

zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 

dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-

sovacími lístky.

 Jana Zemanová, MěÚ Buštěhrad

Upozornění k odstranění 

a okleštění stromoví a jiných 

porostů

ČEZ Distribuce a.s. vydalo upo-

zornění k odstranění a okleštění 

stromoví a jiných porostů na sou-

kromých pozemcích. K tomuto 

upozornění jej opravňuje ustano-

vení § 25 odst. 3 písm. g) zákona 

č. 458/2000 sb., v platném znění. 

Toto upozornění je vyvěšeno na 

obou úředních deskách města. 

Termín odstranění je 15. listopa-

du 2013.

Schválení provozní doby

Mateřské školy

Vedení MŠ Buštěhrad ozna-

muje, že dne 17. 9. 2013 byla na 

schůzce rodičů schválená pro-

vozní doba MŠ pro školní rok 

20123/2014 od 6:30 h do 16:30 

hodin.

Strategie udržitelného rozvoje 

správního obvodu obce

s rozšířenou působností

Ministerstvo životního pro-

středí doručilo Městskému úřadu 

v Buštěhradě návrh koncepce 

„Strategie udržitelného rozvoje 

SO ORP Kladno“ a sděluje tak, že 

koncepce bude podrobena zjiš-

ťovacímu řízení podle § 10 odst. 

d) zákona o posuzování vlivu ži-

votního prostředí. Tato informace 

o existenci koncepce byla zveřej-

něna na obou úředních deskách 

města Buštěhradu. Každý občan 

může zaslat své písemné vyjádře-

ní k tomuto dokumentu na Minis-

terstvo životního prostředí, odbor 

posuzování vlivů na životní pro-

středí a integrované prevence do 

20 dnů ode dne zveřejnění této 

koncepce.

Jednou nebo několika větami
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Informace k novému zákonu o ochraně ovzduší
Od 1. 9. 2012 platí nový zákon. č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

který stanovuje provozovatelům 

spalovacích zdrojů, jako jsou lokální 

topeniště v rodinných domcích, ně-

které povinnosti (viz § 17).

Základní povinností je spalo-

vání jen těch paliv, která splňují 

požadavky na kvalitu paliv a jsou 

určená výrobcem pro spalování 

v daném typu zdroje. Nelze tedy 

v žádném případě spalovat např. 

odpady (plasty, pryž, odpadní oleje 

aj.), včetně dřevotřísek a chemicky 

ošetřeného dřeva, protože tyto ma-

teriály nejsou určené výrobci spalo-

vacích zdrojů ke spalování.

Mezi další povinnosti provozo-

vatelů spalovacích zdrojů patří do-

držování přípustné tmavosti kouře 

a předkládání informací na vyžádá-

ní o provozu zdroje a jeho emisích.

Do konce roku 2016 jsou provo-

zovatelé zdrojů na pevná paliva od 

tepelného příkonu 10 kW do 300 

kW, které slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního 

vytápění, povinni provést odborně 

způsobilou osobou kontrolu tech-

nického stavu a provozu zdroje 

a tento doklad předložit na vyžá-

dání obecnímu úřadu obce s rozší-

řenou působností. Tuto kontrolu je 

pak nutné provádět jednou za dva 

kalendářní roky.

Do 31. 8. 2022 jsou provozo-

vatelé zdrojů na pevná paliva od 

tepelného příkonu 10 kW do 300 

kW, které slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního vy-

tápění, povinni provozovat spalo-

vací zdroj na pevná paliva v soula-

du s limity pro 3. emisní třídu, které 

jsou uvedeny v příloze č. 11 zákona 

o ochraně ovzduší (viz níže uvede-

ná tabulka).

V otevřených ohništích mohou 

občané spalovat jen suchý rostlinný 

materiál neznečištěný chemickými 

látkami, obec může vyhláškou sta-

novit podmínky spalování suchého 

rostlinného materiálu nebo jeho 

spalování zakázat, pokud zajistí jiný 

způsob pro jeho odstranění.

Nesplnění každé ze všech výše 

uvedených povinností je přestup-

kem, za který je možné uložit sankci 

dle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Příloha č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příko-

nu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací sta-

cionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují 

k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako 

celkový uhlík.
3) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci 

v obytné místnosti.

V září fi nišovaly práce na opravě 
hlavní dráhy Letiště Václava Havla 
Praha. Nový povrch byl položen na 
konci měsíce srpna a následně pro-
bíhaly poslední dokončovací práce. 
Zejména se instalovala světelná 
zabezpečovací zařízení, zalévaly se 
spáry, dokončovaly terénní úpravy 
a současně musela nová cemento-
betonová deska měsíc ztrát. Ještě 
před tím, než na dráhu dosedne či 
z ní vzlétne první letadlo s cestující-
mi, musí projít komplexními zkouš-
kami, které prokážou její funkční 
připravenost. Zpět do provozu se 
dráha vrátí podle plánu v noci z 30. 
září na 1. října 2013.

Jistě je zajímavé uvést několik 
technických detailů týkajících se re-
konstrukce dráhy. Speciální technika 
během celé opravy rozebrala a roz-
drtila zhruba 390 tisíc tun materiálu, 
tedy téměř 14 tisíc plných kamionů. 
Získaný materiál posloužil jako pod-
kladová vrstva nových komunikací 
a parkovišť a pro postranní části re-
konstruované hlavní dráhy. Objem 
materiálu použitého na rekonstrukci 
hlavní dráhy, by stačil na výstavbu 
19 km dálnice o čtyřech pruzích. Cel-
ková rekonstruovaná plocha hlavní 
dráhy činí 220 tisíc m2. Nový povrch 
by měl vydržet, bez zásadních oprav, 
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Generální oprava hlavní dráhy je ve fi nále

Dodávka Paliva Palivo Jmenovitý tepelný příkon (kW)
Mezní hodnoty emisí1)

CO TOC2),3) TZL
mg.m-3

Ruční

Biologické
≤ 65 5000 150 150
> 65 až 187 2500 100 150
> 187 až 300 1200 100 150

Fosilní
≤ 65 5000 150 125
> 65 až 187 2500 100 125
> 187 až 300 1200 100 125

Samočinná

Biologické
≤ 65 3000 100 150
> 65 až 187 2500 80 150
> 187 až 300 1200 80 150

Fosilní
≤ 65 3000 100 125
> 65 až 187 2500 80 125
> 187 až 300 1200 80 125

další desítky let, což pro Buštěhrad je 
jistě příznivá zpráva.

Mikroregion ÚLP plánuje na mě-
síc říjen návštěvu rekonstruované 
dráhy včetně prohlídky celého zá-

zemí letiště. O termínu této akce 
bude informovat.

Zdroj: Informační zpravodaj Le-
tiště Václava Havla Praha - září 2013
 M. Oplt

Název akce Stav
1 Výstavba VO ul. Kladenská hotovo
2 Výstavba nádvoří zámek v realizaci
3 Výstavba zámek hotovo I. a II. np.
4 Stěhování MěÚ v přípravě
5 Výstavba MŠ v přípravě
6 Výstavba VO Vávrova hotovo
7 Výstavba VO Pražská v přípravě
8 Značení VDZ Kladenská předložen požadavek na realizaci KSÚS
9 Značení Hřebečská předložen požadavek na realizaci KSÚS

10 Oprava schodů Brandlova v přípravě
11 Oprava schodů za DPS hotovo
12 Opěrná zeď Oty Pavla v přípravě
13 Rekonstrukce kotelny ZUŠ v realizaci
14 Úprava povrchů ulic Topolová, Slepá a Průchodní hotovo
15 Převzetí zahrady zámku k provozu hotovo
16 Oprava mostku Bouchalka hotovo
17 Nákup nové techniky pro TS Buštěhrad v realizaci

Pro informaci občanům uvádíme Plán oprav a investičních akcí pro rok 2013 v porovnání se 

současným stavem. -vav-
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Plán oprav a investičních akcí – rok 2013
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Ze zasedání zastupitelstva dne 11. 9. 2013
(Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu)

Zastupitelé se na svém zasedání 

dne 11. 9. 2013 zabývali těmito body:

Schválili rozpočtové opatření 

č. 3/2013 a závěrečný účet města 

za rok 2012. Dále schválili účetní zá-

věrky za rok 2012 městem zřízených 

příspěvkových organizací, kde byl 

zastupiteli kladen důraz na zajištění 

přehlednosti vzhledem k hospodář-

ské činnosti Základní školy Oty Pavla 

Buštěhrad řádným účtováním ana-

lyticky jak v příjmové, tak i výdajové 

části, aby nedocházelo ke zkreslení 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad.

Předsedkyně fi nančního výboru 

informovala o podaném trestním 

oznámení pro krácení tržeb v oblasti 

povolené hospodářské  činnosti v ZŠ 

a MŠ Oty Pavla a o pravděpodobnosti 

jeho dalšího rozšíření.

Dále bylo zastupiteli odsouhlaseno 

zřízení sociálního fondu. Zastupitelé 

také odsouhlasili zřízení organizační 

složky Technické služby města Buš-

těhradu a jejich zřizovací listiny. K zří-

zení této organizační složky bylo při-

stoupeno zejména z důvodu zřízení 

pevného rámce Technických služeb 

s ohledem na větší přehled v jejich 

rozpočtovaných nákladech a na pře-

hled v oblasti jejich výdělečné čin-

nosti pro město.

Přestěhování na zámek a souvise-

jící akce. Z důvodu přesunutí Měst-

ského úřadu do nově zrekonstruo-

vaných prostor zámku je zapotřebí 

uskutečnit opravu a úpravu střechy 

nad západním křídlem zámku. Jedná 

se o umístění sněhových háků, po-

chozí lávky ke komínům a antény. Za-

stupiteli bylo odsouhlaseno, že tyto 

práce provede fi rma Haniš, která drží 

záruky na celé dílo. Dále zastupitelé 

schválili provedení úpravy nádvoří 

před městskou částí zámku za úče-

lem zajištění bezpečného přístupu 

občanům města do nových prostor 

úřadu a instalaci fyzických prvků pro 

zabezpečení prostor Městského úřa-

du na zámku. V této souvislosti bylo 

zastupiteli odsouhlaseno také pře-

místění drátového i bezdrátového 

rozhlasu na zámek.

Na pořadu jednání bylo také řešení 

nákupu nové techniky pro Technické 

služby prostřednictvím dotačního ti-

tulu. Spoluúčast města činí 10% z cel-

kové ceny. Pracovníkům Městského 

úřadu se podařilo zajistit přihlášení se 

k dotačnímu titulu na nákup této tech-

niky z programu „Omezení prašnosti 

z plošných zdrojů města“. Tato dotace 

se vztahuje na nákup vozidla s příslu-

šenstvím za účelem výše popsaným. 

Parametry dotace byly odraženy 

ve výzvě pro podání nabídky, veřejné 

soutěži, která byla umístěna na webo-

vých stránkách ministerstva životního 

prostředí a také na webu města.

Dále zastupitelé odsouhlasili opra-

vu havarijního stavu podlahy v tě-

locvičně školy, opravu havarijního 

stavu kotelny ZUŠ a opravu havarij-

ního stavu schodů v ulici Brandlova. 

Rovněž odsouhlasili odpisy vyřaze-

ného majetku DPS a odpisy nevy-

mahatelných pohledávek z minulých 

let, návrh obecně závazné vyhlášky 

o školské spádové oblasti, odvolání 

jednoho člena výboru pro životní 

prostředí, prodej pozemků na zákla-

dě uveřejněného záměru a přidělení 

služebního bytu. -nov-

Vážení rodiče, ráda bych Vám 

touto cestou vysvětlila změny, ke 

kterým došlo ve školní jídelně.

Tou první a zásadní je změna 

na postu vedoucí školní jídel-

ny. Od 2. září je jí paní Šárka 

Švecová, většina z Vás se s ní již 

setkala. Důvod, proč k tomu mu-

selo dojít, je velmi jednoduchý 

- předchozí vedoucí pan Zeman 

hospodařil velmi neuspokojivě. 

Bohužel, jak jsme se od mno-

ha rodičů dozvěděli, často neod-

povídala jím inkasovaná částka 

za obědy skutečně odebraným 

obědům. Jde přitom jen o jeden 

z mnoha prohřešků.

Tím největším je manko ve 

skladu potravin, které jsme obje-

vili v polovině srpna. Spolu s ná-

sledným přiznáním se ke krácení 

tržeb jde dohromady o 176 tisíc 

korun. Je třeba podotknout, že 

pan Zeman celou částku již škole 

zaplatil.

Výčet ekonomických nedostat-

ků v kuchyni tím ale nekončí. Jak 

víte, jídelna vařila a dovolím si říci, 

že stále vaří velmi dobře a zdravě. 

Bohužel v minulosti vařila i velmi 

nehospodárně. Porce byly větší 

a hlavně dražší, než je předepsaná 

norma, a tudíž hospodaření každý 

měsíc pomalu, ale jistě klouzalo 

do stále většího minusu. Proto 

nová vedoucí musí nyní přísně 

dodržovat normy na potraviny 

a velikosti porcí, abychom minus 

do konce roku srovnali. Škola totiž 

nemá a nemůže mít fi nanční pro-

středky na ztrátovou činnost.

S tímto problémem souvisí i způ-

sob objednávání obědů. Systém, 

který ve škole dosud fungoval, 

pracoval nespolehlivě, neukazo-

val správné informace a kuchařky 

pouze odhadovaly, kolik lidí na 

oběd vlastně přijde. A to je další 

příčina výše popsaného minusu. 

Proto jsme v polovině září objed-

nali nový systém, který už bude 

funkční, efektivní a pomůže zlepšit 

hospodaření v jídelně. Objednává-

ní obědů (výběr ze 2 variant jídla) 

bude možné jen přes internet 

- budete tedy moci spolu s dět-

mi vybrat, co budou ve škole jíst. 

Rodiče na internetu zároveň uvidí 

odebrané obědy a budou mít pod 

kontrolou, zda dítě opravdu bylo 

na obědě. Těm strávníkům, kteří 

doma internet nemají, rádi pomů-

žeme s objednávkou ve škole. Žáci 

již nebudou mít staré, lehce zniči-

telné kartičky, ale malé plastové 

čipy s devítiletou životností (měly 

by jim proto vydržet celou školní 

docházku). Systém bude do školy 

nainstalovaný do konce září. Do té 

doby nás prosím omluvte, musíme 

vydržet jen s jedním jídlem.

Do budoucna bych se ráda vrá-

tila k nabídce svačin. Ty jsme od 

září zrušili opět z ekonomických 

a technických důvodů. Protože si 

žáci svačiny předem neobjedná-

vali, kuchařky nevěděly, kolik jich 

mají vyrobit, a často se pak vyha-

zovaly. A opět, vyhozené svačiny 

musela škola zaplatit. Nový ob-

jednávkový systém přitom bude 

umět objednávat i svačiny, takže 

kuchařky budou znát přesný po-

čet a nic neskončí v popelnici.

Pro to všechno, co jsem tu napsa-

la, Vás prosím o shovívavost s novou 

vedoucí paní Švecovou, školní jídel-

nu totiž převzala v opravdu špatné 

kondici, a to jak fi nanční, tak admi-

nistrativní. Paní kuchařky dětem 

i dospělým stále vaří stejně dobře, 

jen se teď musí lépe hlídat fi nanč-

ní výdaje na potraviny, nemůže se 

plýtvat. Jsem ale přesvědčena, že 

spolu se zavedením nového čipové-

ho systému se vše posune k lepšímu 

a i vy budete mít přesnou kontrolu 

nad tím, kolik máte za jídlo zaplatit.

Mgr. Kristýna Krečová,

ředitelka školy

Informace pro občany

Co se děje ve školní jídelně?

2013 Buštěhradský zpravodaj
číslo Měsíc Cena za tisk Platby za reklamy

1 leden  21 175 Kč  1 300 Kč 
2 únor  21 175 Kč  0 Kč 
3 březen  22 385 Kč  1 100 Kč 
4 duben  22 385 Kč  5 600 Kč 
5 květen  22 385 Kč  8 910 Kč 
6 červen  22 385 Kč  1 500 Kč 
7 červenec – srpen  22 385 Kč  10 750 Kč 
8 září  15 900 Kč 
9 říjen

10 listopad
11 prosinec

Celkem  154 275 Kč  45 060 Kč 
Náklady po odečtení 
příjmů za reklamu

 109 215 Kč 

Průměrné náklady na jedno číslo  15 602 Kč 
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provedena v létě se jedná o opravu 

dalšího schodiště v našem městě. 

Pavel Vavruška

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Říjen 2013 | Okénko Technických služeb

Na začátku září byly ukončena 

stavba ve Vávrově ulici. Byl upra-

ven nejen povrch komunikace, 

dotčený výkopy, ale navíc upra-

ven vjezd do ulice a některé větší 

výmoly. Upraveny a zatravněny 

byly také nezpevněné plochy. Na-

víc byla na žádost občanů uprave-

na plocha na konci ulice štěrkem. 

V pořadí již třetí ulice za rok 2013 

je tak zbavena nehezkého ven-

kovního vedení a navíc dostala 

nové osvětlení.

V současné době je prováděna 

oprava chodníku v této ulici pra-

covníky Technických služeb, pa-

nem Zikou a panem Godlou.

Myslím, že všechny stavební 

práce proběhly s maximální ohle-

duplností a byly splněny všechny 

požadované podmínky, které ob-

čané uplatnili v loňském roce při 

jednání na odboru výstavby na 

Magistrátu města Kladna.

Děkuji tímto všem obyvatelů 

Vávrovy ulice za jejich přístup 

a pochopení během stavby.

P. Vavruška

Okénko Technických služeb

Oprava kotelny ZUŠ

Výstavba v našem městě
– VÁVROVA ULICE

Oprava schodů v ulici Brandlova

V Základní umělecké škole 

dojde na konci října 2013 k re-

konstrukci staré plynové kotelny. 

Původní dva plynové kotle ODRA 

EKO jsou zde již v provozu od roku 

1996. V současné době je již jeden 

kotel nefunkční a také je již takřka 

nemožné vzhledem ke stáří těch-

to kotlů pořizovat nové náhradní 

díly pro opravy.

Pro vytápění ZUŠ bude osazen 

nový moderní plynový konden-

zační kotel VAILLANT s výkonem 

45 kW, a současně také v prostoru 

kotelny budou nově zrekonstruo-

vány rozvody plynu, vody, spalin 

a rozvod TU.

Pohled do Vávrovy ulice - konečná úpravaOprava chodníku Vávrovy ulice

řem. Rekonstrukce tak proběhne 

ve velmi krátkém čase v průběhu 

jednoho týdne od 24. 10. 2013 

do 30. 10. 2013 tak, aby dopad 

na chod ZUŠ byl minimální. 

Od 31. 10. 2013 již bude zahájen 

zkušební provoz nové kotelny.

Žádáme proto všechny pedago-

gy, rodiče a žáky školy o pochope-

ní při případné zvýšené hlučnosti 

v budově ZUŠ v průběhu rekon-

strukce, během dne. Odměnou 

všem bude zajištění příjemných 

podmínek pro výuku v zimním 

období.

Pavel Vavruška

Harmonogram prací na díle „rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy v Buštěhradu“

PRÁCE 30. 9. 24. 10. 25. 10. 26. 10. 27. 10. 28. 10. 29. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 8. 11.

začátek            

předání místa plnění, zahájení prací            

demontáže            

montáže rozvodů topení, plynu            

montáže rozvodů vody a odpadu            

montáž kotle            

zkoušky tlakové            

zaškolení obsluhy kotelny!, revizní zkoušky            

zahájení zkušebního provozu            

ukončení zkušebního provozu            

předání dokumentace a revizí, předání díla            

Pracovní doba po dobu rekonstrukce včetně sobot a nedělí bude od 7:30 do 16:00 hodin

Pro celý průběh opravy byl zpra-

cován podrobný harmonogram 

celé akce, který byl odsouhlasen 

panem ředitelem ZUŠ Bedná-

Poděkování
Velké poděkování za opravu chodníků v ulici Vávrova panu Vavruš-

kovi a panu Veselému. Hlavně za provedení této práce panu Zikovi 

a panu Godlovi. Počasí bylo hrozné, ráno zima a často pršelo. Díky 

Vám! Pí. Piskáčková

Dobrý den, oznamujeme Vám, že jsme dnes 4. 9. 2013 dopoledne 

po rekonstrukci části naší obvodové zdi nainstalovali zpět zábradlí. 

Jedná se o úsek v délce cca 3 m od našich vrátek směrem dolů z ulice 

Oty Pavla k ulici U schodů.

Vzhledem k tomu, že se zde začalo v okolí opět ztrácet železo a na 

pozemcích našich sousedů se v posledních dnech železo ztrácí také, 

zasíláme Vám fotografi e zpět nainstalovaného zábradlí.

Zdeněk a Ludmila Náprstkovi, Oty Pavla 52, 273 43 Buštěhrad

V průběhu října 2013 bude zahá-

jena oprava schodů v ulici Brandlo-

va. Spodní část schodiště je totiž již 

dlouhou dobu v havarijním stavu. 

Tato část má ulámané, rozvolněné 

a některé úplně rozpadlé stup-

ně. Chůze po této části schodiště 

je nebezpečná a hrozí nebezpečí 

úrazu. Oprava schodiště bude pro-

vedena dodavatelským způsobem. 

Po opravě schodů za DPS která, byla 

Manželé Náprstkovi informovali vedení MěÚ o nové instalaci zá-

bradlí na schodech v jejich ulici. Původní zábradlí bylo odcizeno. 

Děkujeme manželům Náprstkovým za jejich přispění ke zvelebení 

města.  J. Lefl erová, M. Oplt
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Postřehy čtenářů
Jsem pravidelným čtenářem Buš-

těhradského zpravodaje. Jsem vždy 

zvědav, jaké bude další měsíční čís-

lo. Se zájmem jsem si tedy přečetl 

i článek paní Barbory Novotné a po-

chopil jsem, že předvolební boj začal 

naostro v jeho osmém čísle letošního 

roku. Paní Barbaře Novotné dobře 

rozumím a chápu plně její postoje. 

A věřím, že její podpora koalici Pro 

Buštěhrad a TOP 09 je upřímná.

Již v době prvních návrhů na od-

volání vedení města pro nedodržo-

vání zákonů, které si všichni přítom-

ní na památných zasedáních dobře 

pamatujeme, jsem osobně ocenil její 

podporu a veřejně projevenou cito-

vou náklonost ke svému otci, panu 

místostarostovi Miroslavu Opltovi. 

Ne každý je schopen veřejně obe-

jmout svého otce.

Paní Barbara Novotná ve svém 

článku zkritizovala mnoho věcí a já 

nechci čtenáře zatěžovat svými ko-

mentáři ke každé zvlášť. Samozřejmě 

se s ní v mnoha záležitostech názoro-

vě diametrálně odlišuji a s jinými zase 

souhlasím. Jistě se k nim vrátím poz-

ději na jiném místě. Především bych 

však chtěl redakci Buštěhradského 

zpravodaje upozornit na mnoho ryze 

mylných a zavádějících sdělení, které 

uvádí. Zmiňuji se o tom proto, že by 

na to pisatelku, ačkoliv je z její skupiny 

přívrženců, měla redakce upozornit.

Za všechny bych chtěl uvést, že 

Buštěhradské listy mají záhlaví „Ote-

vřený časopis občanů Buštěhradu“ 

a to slovo otevřený je podle mého 

názoru podstatné slovo, které mno-

ho napovídá i o obsahu obou našich 

místních periodik. Ne tedy „časopis 

občanů města“, jak uvádí přispěvo-

vatelka.

Také by bylo vhodné, aby redakce 

například dále upozornila na to, že 

je nesprávné tvrdit, že paní Barbora 

Novotná nikdy nic konstruktivního na 

zasedáních neslyšela. Bylo by dobré 

jí připomenout, že řada opozičních 

S velkým zájmem jsem si přečetla 
v zářijovém Buštěhradském zpravo-
daji v rubrice Postřehy čtenářů člá-
nek, který napsala dcera pana mís-
tostarosty, Mgr. Barbora Novotná.

Stejně jako ona, i já se považuji 
za občanku města, a tak bych chtěla 
připojit pár svých postřehů.

S autorkou jsem zajedno v tom, 
že i já se domnívám, že se posled-
ní dobou více politikaří, prosazují 
se stranické, ale (podle mě hlavně) 
osobní zájmy. Jde jen o to, kdo nebo 
co je toho příčinou.

Paní magistra zmiňuje prvý pokus 
o odvolání současného vedení města, 
které bylo zvoleno v řádných volbách. 
Nějak se ale opomněla zmínit o dů-
vodech, které k tomu navrhovatele 
vedly a které navrhovatelé zcela kon-
krétně uvedli. Nezřídka mezi těmito 
důvody bylo i nedodržování obecně 
závazných právních předpisů při čin-
nosti radnice. Nejinak tomu bylo i při 
dvou následujících pokusech.

Za těchto okolností ovšem není 
povinností obyvatel města, a to ani 
těch, kteří současné vedení volili, 
tím méně těch, kteří je nevolili, aby 
snášeli takové skutečnosti po dobu 
celého volebního období. Je podle 
mého názoru liché domnívat se, že 
si zvolené vedení města může celé 

4 roky dělat, co chce, aniž by bylo 
odvolatelné, aniž by se ze svých 
skutků zodpovídalo. Naopak se do-
mnívám, že návrhy na odvolání sta-
rostky byly uvážené a oprávněné. 
A je jen záležitostí zmiňovaných de-
mokratických principů, které musí 
být respektovány, že nakonec tyto 
návrhy neprošly. A tak je namístě 
položit si otázku, co je na tomto po-
stupu nedemokratické.

Co mi v této situaci naopak moc 
demokratické nepřipadá, je to, že 
návrh nebyl zveřejněn v zápise ze 
zasedání. Nemýlím-li se, tehdy se 
vedení města bránilo sdělením, že 
v zápisu nemusí být uvedeny všech-
ny skutečnosti projednávané na za-
sedání! Je tomu tedy tak, že v článku 
tolik adorované demokratické prin-
cipy slouží pouze vládnoucí většině 
zastupitelů?

Tak jako byl řádně zdůvodněn 
návrh na odvolání paní starostky, 
tak je prakticky vždy zdůvodněno 
i odlišné hlasování opozičních za-
stupitelů a zásadně je doprováze-
no konkrétním návrhem usnesení. 
Buštěhradské listy tedy, jak se myl-
ně domnívá paní magistra, neslouží 
k vybití energie těchto zastupitelů.

Buštěhradské listy vznikly, a to si 
musíme připomenout, jako odezva 

usnesení byla iniciována, předložena 
a poté schválena zastupitelstvem ve 
prospěch obce. Pokud pisatelka na 
zasedáních chyběla, bylo by vhodné 
jí nechat přehrát záznamy z diktafonu. 
Mimochodem pořizování audio zá-
znamu, je také jedno z předložených 
a schválených opatření opozice, se 
kterým má vedení města nepříjem-
nosti vzhledem ke svým zápisům. Jak 
správně uvádí paní Barbara Novotná, 
prostor, aby se zdokonalovala doku-
mentace ze zasedání, by měl být vy-
hrazen. Stačí ovšem zapisovat podle 
audio nahrávek.

Souhlasím s pisatelkou článku, 
že má svůj časopis, který preferuje. 
Stejně tak, jako má mnoho jiných 
obyvatel Buštěhradu v oblibě zase 
Listy. Tak to prostě v životě chodí. Já 
jsem osobně rád, že vychází obě pe-
riodika. Jsem ovšem zastáncem toho, 
že cifra za měsíčník o 16 stranách za 
22 824 Kč je v dnešní době luxusem 
a drahou propagandou koalice měs-
ta ve srovnání 6 000 Kč na dvoumě-
síčník Buštěhradské listy. Obecně 
k ekonomice vedení města mám 

výhrady. Chybí mi například v Buš-
těhradském zpravodaji ekonomické 
údaje o sazbách plateb za elektřinu 
a plyn, které město platí, a které jako 
mnoho jiných údajů vedení města 
slíbí a nepošle. Proč asi? Také proto se 
domnívám, že je dobře, když vychází 
rubrika „Co se do informací z MěÚ ne-
vešlo“ v Buštěhradských listech.

Chtěl bych prohlásit, že oceňuji, vše 
kladné, co se vedení města podařilo 
vykonat, ale domnívám se, že chválit 
se v Buštěhradském zpravodaji a psát 
o tom samém v Listech by čtenáře ne-
zaujalo. Listy suplují to, co ve Zpravo-
daji není přijatelné pro koalici.

Na závěr bych chtěl paní Barboře 
Novotné poděkovat za její příspěvek, 
za její bojovnost a nasazení. To se 
cení. Pana Janouškovce se není třeba 
bát. Je to člověk se svými nedostatky 
i klady a nebojí se věcné kritiky a při-
znání chyb. Není třeba jej démoni-
zovat. Strach z čarodějnic je snad již 
dávnou minulostí. Přeji redakci Buš-
těhradského zpravodaje úspěšnou 
volební kampaň.

Jiří Janouškovec st.

na jednostranné rozhodnutí vede-
ní města o tom, že Buštěhradský 
zpravodaj nadále nebude v zájmu 
nešíření „blbé nálady“ otiskovat 
opoziční stanoviska. Buštěhradské 
listy naproti tomu otiskují stanoviska 
všech zájemců bez ohledu na jejich 
politickou příslušnost nebo prezen-
tované názory. O tom, že nejsou, jak 
se paní magistra vyjádřila, hlásnou 
troubou jedné skupinky lidí, kteří ne-
uspěli v posledních volbách, svědčí 
i skutečnost, že jsou sem zařazovány 
příspěvky týkající se stejných skuteč-
ností, o kterých informuje i Buště-
hradský zpravodaj.

Přání, aby Buštěhradské listy ne-
byly vnímány jako štvavý plátek, 
nevyplývá ze strachu, že by jako 
takový mohly být vnímány, nýbrž 
prostě z toho, že v Buštěhradském 
zpravodaji se občané dovědí pouze 
to, co považuje za žádoucí vedení 
města. Logicky tak jedinou rele-
vantní tiskovinou pro opoziční ná-
zory jsou Buštěhradské listy, neboť 
Buštěhradský zpravodaj odmítl dát 
jim svůj tiskový prostor.

Zářijové dvojčíslo Buštěhradských 
listů a zářijové číslo Buštěhradského 
zpravodaje zcela shodně přinesly in-
formace o otevření zámecké zahrady 
a o rozhodnutí Krajského úřadu Stře-

dočeského kraje ve věci bioplynové 
stanice. Kromě toho uveřejnily Buš-
těhradské listy 13 příspěvků, z nichž 
jako negativní je MOŽNO vnímat 
pouze tři z nich, neboť jsou výrazem 
kritiky práce současného vedení 
obce. Ostatní příspěvky, tedy deset 
ostatních, lze jen těžko označit, jak 
uvádí paní magistra, jako negativis-
mus nebo prázdno.

Dvacet pět let po revoluci je, 
jak autorka článku sama na sobě 
dokazuje, naopak stále nutno vy-
světlovat, že demokratický řád ve 
společnosti sice neznamená, že 
si každý dělá, co chce, ale že není 
možné, aby cenzura názorů šla tak 
daleko, že není možné vyjádřit opo-
ziční názor jinak, než při veřejných 
zasedáních zastupitelstva, kterých 
se veřejnost v dostatečném počtu 
buď účastní, nebo neúčastní. (Ná-
vrhy opozice na rozšíření programu 
zasedání současné vedení města 
svou převahou jednoho hlasu té-
měř vždy zamítne.)

Pokud se paní magistře zdá, že 
zastupitelstvo Buštěhradu nikdy 
nepracovalo v nynějším ovzduší 
nevraživosti, špíny, pomlouvání 
a udavačství vůči funkcionářům 
města, pak by bylo vhodné, aby si 
položila otázku, zda tento dojem 

Do rubriky „Postřehy čtenářů“ dorazily celkem čtyři reakce na článek paní Mgr. Barbory Novotné, uveřejněný v předchozím čísle Buštěhrad-

ského zpravodaje. Články jsou uveřejněny v plném znění. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Vedení MěÚ nebude na obsah příspěvků 

reagovat.
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Reakce čtenářů

O funkcionářích

není jednak přehnaný, jednak zda 
důvodem není náhodou ne vždy 
perfektní práce funkcionářů města, 
z čehož byli vícekrát na veřejných 
zasedáních usvědčeni. A to nikoli 
opozičními zastupiteli, jak se au-
torka snaží naznačit, nýbrž občany 
města samotného.

Paní magistra vyzývá v závěru 
svého článku k tomu, abychom dali 
šanci normální, klidné a konstruk-
tivní práci zastupitelstva i ostatním 
orgánům a funkcionářům. Mluví mi 
z duše. Ale opravdu může být práce 

funkcionářů konstruktivní, jestliže 
nejsou schopni ani ochotni přijmout 
jakoukoli kritiku, nepřebírají žádnou 
zodpovědnost za nesprávná, polo-
vičatá či pozdě učiněná rozhodnutí? 
Vždyť není snad jediného příkladu, 
kdy by vedení města řeklo: toto jsme 
učinili nesprávně (pozdě), omlouvá-
me se, svou práci zlepšíme.

Na rozdíl od paní magistry tento 
nedostatek seberefl exe považuji za 
nekonstruktivní a ve svém důsledku 
pro potřeby města Buštěhradu za 
škodlivý. Mgr. Magda Kindlová

Vážení spoluobčané,
chtěl bych tímto příspěvkem rea-

govat na článek paní Mgr. Barbory 
Novotné, dcery pana místostarosty 
RNDr. M. Oplta, CSc., uveřejněný 
v minulém Buštěhradském zpravo-
daji (BZ) č. 8.

Po přečtení tohoto článku jsem 
si začal uvědomovat, že se nám 
pomalu, ale s naprostou jistotou 
blíží komunální volby, které se bu-
dou konat na podzim příštího roku. 
Článek je plný nesmiřitelné rétoriky 
proti všem, kteří mají něco společ-
ného s vydáváním Buštěhradských 
listů (BL) či s tzv. opozicí v zastupi-
telstvu našeho města. V podstatě 
optimistický úvod o rozrůstání se 
našeho města o další obyvatele se 
zvrhává v naprosto černobílé vidění 
současné situace v zastupitelstvu 
Buštěhradu. Jsem buštěhradský 
rodák a prožil jsem zde něco málo 
přes čtyřicet let. I já, stejně jako au-
torka článku, jsem pravidelný účast-
ník veřejných zasedání (VZ). S čím 
mohu souhlasit je to, že dnešní 
zastupitelstvo je rozděleno na tzv. 
vládní koalici a opozici.

Toto rozdělení se zřejmě promítlo 
z tzv. velké politiky do našeho malé-
ho buštěhradského rybníka.

Kromě zjevných negativ jako je 
hašteření a vzájemné napadání se, 
vidím jako pozitivum to, že obě čás-
ti zastupitelstva se navzájem více 
kontrolují a dávají bedlivý pozor, 
co kdo řekne a udělá. Pozitivum je 
to, že neprobíhá jednohlasné hlaso-
vání ke každému bodu programu, 
jenž byl předem předjednán na pra-
covní poradě a není to tím pádem 
pouze divadlo pro přítomné publi-
kum z řad veřejnosti. Ono i s tím pu-
blikem je dnes potíž. Bohužel na VZ 
chodí čím dál méně obyvatel (na-
posledy to bylo, pokud jsem dobře 
počítal, pouhých 14 občanů).

A to je prostě zoufale málo. Navíc 
na těchto zasedáních vidím stále 
stejné tváře (to není na škodu, ale-
spoň se známe). Otázkou tedy je, 
proč se lidé o místní politiku neza-
jímají? Stačí jim snad, že si přečtou 
BZ a BL, a tím je to pro ně vyřízené. 
Zrovna na těchto zasedáních by si 
přeci mohli udělat nejlepší obrá-
zek o chování, vystupování, slibech 
či činech zastupitelů. Vždyť právě 
zde jim mohou položit konkrétní 
otázky a dožadovat se konkrétních 
odpovědí či řešení problémů měs-
ta a ověřit si tak, zda je tito zastu-
pitelé skutečně zastupují. Nechci 
zde rozebírat současnou politickou 
konstelaci v naší obci. Je taková, 
jaká je a do příštích voleb se nejspíš 
nezmění. Nechci zde rozebírat po-
volební jednání a dohadování koa-
ličních smluv po minulých volbách. 
O tom již bylo popsáno dost papíru, 
a kdo bude mít zájem, v minulých 
ročnících obou buštěhradských pe-
riodik si různá vysvětlení jistě najde 
a obrázek si udělá sám.

Ovšem to, proti čemu bych se 
chtěl tímto článkem vymezit je špi-
nění a urážení lidí, kteří se snažili 
a snaží pro město dlouhodobě bez 
nároku na odměnu něco pozitivního 
dělat. Toto je i případ mojí manželky 
Ing. Jitky Müllerové. Jitka Müllerová 
byla dlouholetou členkou bývalé 
redakční rady BZ (tedy ještě před 
tímto zastupitelstvem) a je členkou 
kulturní komise. Po odchodu pana 
M. Ježka byla i výkonnou redaktor-
kou původního BZ. Snažila se ve 
svém volném čase naplnit BZ člán-
ky z celého spektra spolků a sdru-
žení našeho města, informacemi 
z radnice apod. Dotlačit všechny 
k odevzdání slíbených článků před 
uzávěrkou byl mnohdy nadlidský 
úkol. Činnost bývalé redakční rady 
skončila podáním rezignace celé 

redakční rady. Proč se tak stalo, zde 
opět nebudu uvádět, abych nikoho 
neovlivňoval svým názorem. Opět 
je možno nalézt různé úhly pohle-
du v různých místních periodikách. 
BZ byl přejmenován na informační 
bulletin města Buštěhradu a je vy-
dáván městským zastupitelstvem. 
Dříve zmíněná redakční rada založi-
la časopis nový - Buštěhradské listy 
a snaží se jej pravidelně vydávat. Je 
to tedy časopis nezávislý na vede-
ní města a příspěvky může posílat 
každý.

Pokud články nejsou rasistické, či 
jinak neetické, jsou bez cenzury vy-
dány. Tolik mé strohé konstatování 
o BL.

Dovedu lidsky pochopit, že člo-
věk tak blízce příbuzný současnému 
vedení města naprosto nesouhlasí 
se vším, co je v BL napsáno a lidé 

spojení s BL a opozicí na radnici 
jsou političtí nepřátelé. Co však ne-
mohu a nechci pochopit je to, proč 
jsou tito lidé v ofi ciálním městském 
časopise veřejně uráženi. Vyjádření 
o těchto lidech, že jsou to prázdné 
nádoby, které duní a nic nezname-
nající lidé, je prostě a jednoduše 
urážkou.

Nechci v žádném případě roz-
dmýchávat nějaké dalekosáhlé dis-
kuze k tomuto tématu v obou peri-
odikách, ale volám po dodržování 
obyčejné lidské slušnosti, kterou 
bychom se měli všichni řídit.

Na závěr tohoto článku bych 
chtěl vyzvat všechny spoluobča-
ny, aby začali opět navštěvovat VZ 
a dali tak najevo, že je dění v obci 
skutečně zajímá.

Ing. Jiří Müller
V Buštěhradu 17. 9. 2013

reakce na článek
paní Mgr. Novotné

Přijde mi neuvěřitelné, že dvacet 
čtyři let po revoluci je nutné stále 
vysvětlovat, že bývalí funkcionáři 
ve vedeních obcí nejspíš nebudou 
fungovat lépe, než fungovali za mi-
nulého režimu. Budou z nich máv-
nutím kouzelného proutku schopní 
manažeři, demokraticky otevření 
všem názorům, dobře se orientující 
v dnešní džungli zákonů, předpisů 
či dotací? Anebo z nich budou, jak 
je paní Novotná bezděky jasnozřivě 
nazvala, zase jen FUNKCIONÁŘI se 
všemi významy, které mám s tímto 
slovem z dob minulých spojené? 
Jsou vůbec ještě FUNKČNÍ? Podle 
mého názoru bohužel ani oni, ani 
paní magistra ve vnímání skuteč-
nosti nepřekročí stín svých (funkcio-
nářských) minulostí, rodin, způsobu 
myšlení, a již napořád se budou cítit 
ukřivdění jakoukoliv kritikou. Nevy-
lučuji, že je stejně dobře možné, že 
například já zase nepřekročím stín 
minulosti své rodiny, jež byla za mi-
nulého režimu perzekuovaná (jsem 
tedy na téma comebacku „starých 
struktur“ mimořádně citlivá, a proto 
píšu tak, jak píšu). Je ovšem dobré 
nezapomínat, proč vůbec vznik-
ly Buštěhradské listy. Pamatujete? 
Vedení města přece proti vůli ve-
řejnosti zrušilo (zcenzurovalo) starý 
Zpravodaj! Že vedení města vnímá 
založení nového časopisu, kam si 
každý může napsat svůj názor (přes-
tože s ním redakce nemusí souhla-

sit), jako drzost „jedné skupinky lidí“, 
není v těchto souvislostech nic pře-
kvapivého. Ale život není jen růžový, 
problémy nezmizí tím, že si zacpeme 
uši, nebo někomu ústa. Za totality 
by byl náš časopis pokoutně tisknu-
tým samizdatem a jeho redaktorům 
by hrozilo vězení, jejich blízkým vy-
hazov z práce, a dětem, že nebudou 
smět studovat. Dobrá zpráva je, že 
doba už je aspoň trochu jiná. A co se 
týká příspěvku města, jsou z něj fi -
nancovány také kulturní akce, které 
jsme tento rok organizovali (1. buš-
těhradský ples, přednáška, koncert 
duchovní hudby, Buštěhrad na vodě 
a další – za ty peníze myslím docela 
„hodně muziky“). Na příspěvku měs-
ta ostatně není nic nepatřičného 
– připravovaná novela tiskového zá-
kona mimo jiné prosazuje, aby třeti-
na prostoru v obecním tisku povinně 
náležela opozici, což ve Zpravodaji 
pochopitelně nefunguje – je tedy 
na místě podpořit opoziční názory 
jinak. Na závěr si neodpustím pár 
řečnických otázek: Zdalipak tento 
můj „postřeh čtenáře“ Buštěhradský 
zpravodaj otiskne? Smím reagovat, 
když někdo očerní „můj“ časopis? 
Anebo se tam prostě tento text ná-
hodou nevejde? Bude vnímán jako 
natolik štvavý, že si ho budu muset 
otisknout v Listech? Anebo vyjde, 
ale rovnou s nějakým komentářem? 
Kdo o tom vlastně rozhoduje, co se 
ještě smí otisknout, a co už ne? Ně-
jaký FUNKCIONÁŘ?

Ing. Arch. Daniela Javorčeková, 
členka redakce Buštěhradských listů
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Již krátce po 14 hodině se v so-

botu 7. září 2013 začali scházet 

hlavní aktéři Dětského sportovní-

ho odpoledne v zámecké zahra-

dě, aby vše připravili pro následné 

předvedení umění svých svěřen-

ců. Počasí nám přálo a tak i když 

v této době v Buštěhradě pro-

bíhaly paralelně ještě dvě akce, 

Dětské sportovní odpoledne si 

své návštěvníky našlo. Předve-

dení umění a způsobů tréninku 

přišly předvést celkem tři spor-

tovní spolky. Oddíl Karate Klubu 

Kladno, Tenísek Tondy Jeřábka 

a děvčata ze Sport Academy Klad-

no – oddílu aerobicu spojili tuto 

exibici s náborovou akcí do svých 

sportovních oddílů. Příležitost při-

hlásit se ke sportovní aktivitě tak 

měly nejen děti, ale také dospělí. 

Oddíl Karate Klubu Kladno roz-

ložil na zátěžové ploše u pódia 

tatami a postupně se jeho svěřenci 

začali rozcvičovat a připravovat 

na vystoupení. Na pódiu rozložil 

svůj stánek Tenísek Tondy Jeřábka 

s malou sítí pro ukázku umění zase 

svých svěřenců. Po rozcvičce Kara-

te klubu Kladno uvolnili karatisté 

tatami pro rozcvičku děvčatům 

z aerobicu Sport Academy Kladno.

Celou exibici zahájili karatisté, 

představili se trenéři, pan Kluiber, 

paní Růžičková a pan Jiráček, kteří 

postupně vedli vystoupení svých 

svěřenců v jednotlivých typech 

tohoto bojového umění. Byli jsme 

svědky špičkových výkonů již zku-

šených karatistů, stejně tak jako 

výkonů dětí, které se ke svému 

mistrovství teprve propracováva-

jí. Trenérka Růžičková představila 

umění svých svěřenců a svěřen-

kyň ve free stylu. Celé vystoupení 

bylo podbarveno emotivní hud-

bou, celkově tak vytvořilo velmi 

emotivní zážitek, spojený s obdi-

vem k profesionalitě.

Po vystoupení karatistů obsa-

dily tatami děvčata ze Sport Aca-

demy Kladno pod vedením Klárky 

a Jindřišky Proškových. Individu-

ální sestavy byly rovněž pro divá-

ky velmi adrenalinovým zážitkem, 

souhra děvčat a výsledný zážitek 

byl velmi zajímavý. Týmová sesta-

va ale i ty individuální byly ukáz-

kou také vysoké profesionality 

a hlavně nesmírné chuti do života 

a radosti ze života. Děvčata při 

svém náročném vystoupení, skvě-

le navazovala kontakt s publikem, 

což je bezpochyby největší umění 

a ještě stačila divákům rozdávat 

vzdušné polibky. I tyto výkony 

byly doprovázeny dynamickou 

hudbou, která jejich vystoupení 

dodala velmi vysoký důraz a za-

působila velmi emotivně.

Po vystoupení těchto dvou klu-

bů měli diváci možnost poněkud 

zklidnit rozbouřené emoce. Pře-

sunuli se k pódiu, kde Tonda Je-

řábek se svými svěřenci seznámil 

všechny přítomné s tím, jaké mož-

nosti hry a tréninku mají děti ale 

i dospělí v jeho tenisovém klubu. 

Chlapci pod jeho vedením ukáza-

li přítomným několik základních 

tenisových úderů a posléze mohli 

tento nádherný sport vyzkoušet 

na vlastní kůži všichni ti, kdo pro-

jevili zájem nebo si alespoň osa-

hali a potěžkali tenisovou raketu.

Bylo nám velmi líto, že se této 

akce nemohl účastnit také od-

díl fotbalistů pod vedením pana 

Hlavsy, ale povinnosti zavedly 

jeho svěřence v tento den bohužel 

jinam. Budeme se těšit, že se po-

daří příště uskutečnit toto setkání 

v ještě větším počtu sportovních 

spolků a že jak diváci ale i zájemci 

o jednotlivé sporty budou mít ješ-

tě větší výběr a minimálně stejně 

skvělý zážitek.

Děkujeme za účast karate Klu-

bu Kladno a jejich trenérům Lubo-

ši Kluiberovi, Martině Růžičkové 

a Lukáši Jiráčkovi. Sport academy 

Kladno – Aerobic a jejich trenér-

kám Jindřišce a Klárce Proškovým, 

Tondovi Jeřábkovi a jeho Tenísku 

a v neposlední řadě také majiteli 

restaurace Starý Vinohrad, panu 

Michalu Taubrovi.

Dagmar Novotná

Dětské sportovní odpoledne
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Kromě všech změn ve školní jí-
delně bych zde ráda uvedla některé 
zajímavosti týkající se našich žáků 
a jejich úspěchů.

Ve dnech 27. 8.–5. 9. 2013 se 
v Malenovicích konalo Mistrovství 
Evropské unie mládeže v šachu. 
Tohoto turnaje se zúčastnily i naše 
dvě žákyně a hráčky šachového 
klubu Sokol Buštěhrad – Michaela 
Nová (8. třída) a Eva Vrbová (7. tří-
da). Ve 4 věkových kategoriích se 
mistrovství zúčastnilo 107 repre-
zentantů z 15 zemí. Pro obě dív-
ky to byl první mistrovský turnaj 
na mezinárodní úrovni. Míša získa-
la z 9 partií 3,5 bodu a obsadila 9. 
místo. Ani Eva nevyšla naprázdno, 
se dvěma remízami sice uzavřela 
pořadí společného turnaje s chlap-
ci, ale znamenalo to 12. místo v ka-

tegorii dívek. Oběma samozřejmě 
gratujuleme.

Další příjemné vystoupení na-
šich žáků a žákyň se konalo v sobotu 
7. 9. na hudebním festivalu Bušfest. 
Na místním fotbalovém hřišti vystou-
pili hudební amatérští umělci města, 
kteří mezi sebe přizvali také děti ze 
souboru Duha. Nejmladší účastníci, 
zpěváčci ve věku od 6 do 10 let tak za-
zpívali po boku svých skvělých hudeb-
ních vzorů tři písničky. Celé odpoledne 
se neslo v příjemné, přátelské a uvol-
něné atmosféře, a tak si nejen děti od-
nášely ty nejlepší dojmy. Vystoupení 
Duhy přineslo jejím členům nejen pří-
jemné okamžiky, ale také sponzorský 
dar v podobě látky, ze které se všem 
dětem ušijí stejné „duhové“ šály. 

Mgr. Kristýna Krečová,
ředitelka školy

Informace

Zahájení školního roku 
2013/2014 v ZUŠ Buštěhrad

Informace

Okénko do školy

Školní rok byl zahájen v pon-

dělí 2. 9. 2013 v 9 hodin. Žáci si 

domlouvali rozvrh. Odpoledne 

se konaly přijímací zkoušky.

Do PHV bylo přijato 15 žáků

Do PVV 9 žáků

Do PTV bylo přijato 2 žáci

Do VO 5 žáků

Do HO 9 žáků

Celkem 40 žáků

Rezerva 21 žáků

Vyučování bylo zahájeno 

v úterý 3. 9. 2013.

Hromadné obory od pondělí 

9. 9. 2013

Celkem žáků ve všech příprav-

kách a oborech 260.

Podrobná zpráva bude zřizo-

vateli odevzdána do 1. 10. 2013.

Vysvětlivky k jednotlivým 

oborům:

PHV - přípravná hudební vý-

chova žáci 6letí

PVV - přípravná výtvarná vý-

chova žáci 6letí

PTV - přípravná taneční vý-

chova žáci 6letí

VO - výtvarný obor žáci 8letí

HO - hudební obor žáci 7letí

TO - taneční obor žáci 7letí

Bohumír Bednář, ředitel

Společenská rubrika
V úterý 24. září 2013 jsme uvítali do života nově narozené občánky. Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed 

láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odměnou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka.

Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva: Ella Rudová, Jáchym Vodička, Karolína Zpěvák, Mirek Strouhal, František Krupka Foto: P. Suchopár
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Neziskové organizace

Pohádkové odpoledne

Ve středu odpoledne 18. 9. 

2013 opět v Pelíšku ožily po-

hádky. A tentokrát to byly krát-

ké veršované pohádky z pera 

Františka Hrubína, které leckdy 

můžou překvapit netradičním 

PROGRAM PELÍŠKU 
NA ŘÍJEN
2. 10. 2013 od 16:00 

Beseda se stomatoložkou

Na přednášce MDDr. Martiny 

Šípkovské se dozvíme, jak naučit 

děti správně si čistit zoubky, jak 

vybrat vhodný kartáček, jak si po-

radit s prvním kazem, jak vzniká 

zubní kámen a mnoho dalšího. 

Vstupné dobrovolné. 

5. 10. 2013 od 16:00

Drakiáda

Tak jako vloni se bude drakiáda 

konat v parku Ořešín. Přijďte si 

zalétat ať již s doma vyrobeným, 

nebo koupeným drakem. Nejlep-

ší drak vyhrává! Můžete se také 

těšit na soutěže pro děti a tábo-

rák. Špekáčky si vezměte s sebou! 

Vstup zdarma.

7. 10. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Tentokrát si zakouzlíme s bar-

vami a propojíme jednotlivé díly 

dřevěné skládačky květiny do ori-

ginálního obrazu. Kurzovné včet-

ně materiálu 50 Kč (členové RC 

25 Kč).

14. 10. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Z polí se na nás smějí sluneč-

nice a my si jednu také vyrobí-

me - z papíru a zrníček. Kurzovné 

včetně materiálu 50 Kč (členové 

RC 25 Kč).

21. 10. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Pojďte si společně zahrát na ma-

líře a vyzkoušet zajímavou malíř-

skou techniku – tupování. Vytvo-

říme krásné originální podzimní 

listy. Kurzovné včetně materiálu 

50 Kč (členové RC 25 Kč).

23. 10. 2013 od 16:00

Podzimní bazárek

Máte doma dětské oblečení 

a věci, ze kterých vaše děti již od-

rostly, anebo naopak potřebujete 

nějaké věci dokoupit? Přijďte se 

podívat na náš podzimní bazárek. 

Vstup zdarma. Při prodeji nutno 

rezervovat stůl (poplatek 50 Kč) 

do 22. 10. 2013 na rcpelisek@

email.cz nebo na tel. 739 771 706. 

30. 10. 2013 od 16:00

Pohádka 

Pohádku O námořníčkovi 

a princezně Juliáně určitě znát ne-

budete. Je nová, originální a inter-

aktivní! Přijďte si ji s námi zahrát!  

Na děti se již těší naše nová ani-

mátorka Zuzana Šípkovská. Vstup 

30 Kč za první dítě (členové RC 

15 Kč), další sourozenci zdarma.

Bližší informace a případné změ-

ny programu lze najít na www.

mcpelisek.cz.

vývojem děje. Děti si nejprve 

poslechly první hranou pohádku 

O červené Karkulce, kterou ku-

podivu nesežral vlk, a další po-

hádky – O neposlušných kůzla-

tech, O Palečkovi a O veliké řepě 

– již pomáhaly ztvárnit. Pro děti 

si pohádky připravila a společně 

s nimi i zahrála nová animátorka 

centra Zuzana Šípkovská. Ona 

i děti za své představení sklidily 

veliký potlesk a sladkou odměnu. 

Rodinné centrum Buštěhradský 

pelíšek je již také na facebooku, 

kde si můžete prohlídnout fotky 

z této akce.
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Sport | Žijí mezi námi

SK Baník Libušín
Rozpis mistrovských utkání di-

vize žen na sezonu 2013–2014, 

do které nastoupila odchovanky-

ně buštěhradského fotbalu hra-

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, informovat Vás 

o uskutečněných a připravova-

ných akcích v našem TK Tenisek.

Jak jsem již psal v minulém 

vydání BZ, na našich kurtech se 

uskutečnily celostátní turnaje dětí 

a poslední týden o prázdninách 

proběhlo tenisové soustředění 

našich hráčů.

Tenisového soustředění se zú-

častnilo 23 dětí. Děti byly rozdě-

leny do slupin podle věku a vý-

konnosti. Cílem soustředění bylo 

zdokonalování tenisových doved-

ností a fyzická příprava.

Velmi oblíbené byly cyklo výle-

ty po okolí. Soustředění jsme za-

končili tradičním grilováním.

Bezprostředně na soustředění 

navazoval celostátní turnaj mlad-

ších žáků a žákyň.

Na našich kurtech jsme přivítali 

celkem 29 hráčů a hráček z široké-

ho okolí. Přijely děti z Kladna, Lán, 

Prahy, Pardubic….

Pro velký počet účastníků jsme 

museli pronajmout dva kurty na 

Kladně.

Z našich hráčů si nejlépe vedli: 

David Dvořák – semifi nále dvou-

hry a Vláďa Záruba spolu s Mar-

tinem Brabcem (Kladno) – fi nále 

čtyřhry, Gratuluji a jen tak dál!!!

Sponzorem turnaje byl náš ge-

nerální partner VZP ČR – děkuje-

me za podporu.

Tímto směrem chceme v TKT 

pokračovat. Pro tyto účely by bylo 

dobré navázat na již započatou 

jící obránce od svých 6 let JANA 

PENCOVÁ s číslem 7 ve věku 14 let 

jako nejmladší hráčka v základní 

sestavě mužstva.

Sport

Tenisek aktuálně
spolupráci s TO Buštěhrad. Eko-

nomicky i sportovně by to oběma 

tenisovým klubům jen prospělo.

Významná událost, nejenom 

pro TK Tenisek, je stavba přetla-

kové haly na kurtu č. 2. V provozu 

bude od 28. 10. 2013. Tímto kro-

kem bude pro hráče TŠ Tenisek 

zajištěný celoroční tenis. K tomu-

to rozhodnutí bylo nutné přistou-

pit, protože haly v okolí jsou plné 

a prostory v tělocvičně ZŠ jsou 

pro pokročilé hráče malé. Zimní 

tréninky budou probíhat již jen na 

Buštěhradě, odpadne kompliko-

vané dojíždění. Tréninky malých 

a začínajících hráčů budou v tělo-

cvičně ZŠ, pokročilí tenisti budou 

chodit do zmiňované haly.

Nevyužité hodiny TŠ jsou na-

bízeny ostatním hráčům. Upřed-

nostňujeme trvalé rezervace.

V září proběhl nábor do TŠ přiví-

tali jsme 9 nových zájemců, věřím, 

že si tenis oblíbí.

Kdo by měl chuť to přijít zkusit, 

přijďte se podívat.

S úctou Tonda Jeřábek

Libušín J. Hradec 01. 09. 13:30 NE – Libušín

Libušín H. Bříza 08. 09. 13:30 NE – Libušín

VS Plzeň Libušín 14. 09. 14:00 SO Plzeň, Kreuzmannova

Libušín Dukla JIHLAVA 22. 09. 13:30 NE – Libušín

Holoubkov Libušín 28. 09. 14:00 SO Holoubkov

Libušín Bohemians 1905 06. 10. 13:30 NE – Libušín

Blatná Libušín 12. 10. 12:00 SO Blatná

Libušín Bráník 20. 10. 13:30 NE – Libušín

Zlíchov Libušín 26. 10. 14:30 SO Praha 5-Zlíchov

Libušín Příbram 03. 11. 13:30 NE – Libušín

Vonoklasy Libušín 09. 11. 10:30 SO Vonoklasy Jana Pencová v akci

Milí přátelé skupiny Knezaplacení 

a všeho, co se kolem ní děje, předkládáme Vám několik pozvánek 

na naše kulturní počiny. Ing. Dagmar Honsová, Ph.D., tvrdí, že babí 

léto ještě nenastalo, neboť přichází až koncem září a počátkem října. 

Dle jejího tvrzení se naše pozvání trefují přesně do tohoto období… 

Co nového u nás: 

Knezaplacení celé léto pilně hrálo na festivalech, mělo tradiční 

koncert v Nečtinech a dokonce absolvovalo letní soustředění na cha-

lupě. A ačkoliv je striktně koncertním seskupením, v tomto týdnu 

odehrálo na Máchově jezeře i „fi remní kšeftík za prachy“ – bylo to 

velkolepý zážitek. ❏). Hudebně poetické duo také v létě nezahále-

lo, proběhlo tradiční letní miniturné na Jindřichohradecku a mělo 

krásný koncert s prof. Šarounem a sopranistkou na zámku Manětín. 

A nádherně se nám po knihovnách rozebíhá spolupráce s literární 

autorkou, paní Renátou Šťastnou. 

Tak se budeme těšit, že na nějaký náš koncert dorazíte. Mějte hez-

ké babí léto!! 

–  4. 10. 2013 – Jitka Vrbová, Standa Chmelík a Knezaplacení – KD 

Město Touškov, 19:00 h.

–  5. 10. 2013 – Lenka Kotrbová(soprán), prof. Jaroslav Šaroun (kla-

vír), Jan Paulík (kytara) – Klub přátel hudby Příbram, 19:00 h. 

–  11. 10. 2013 - Jitka Vrbová, Standa Chmelík a Knezaplacení – Zá-

mek Vilémovice , 19:00 h.

– 16. 10. 2013 – Devítka a Knezaplacení – KC Zahrada Praha, 19:30 h. 
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Dokončení rozjezdové dráhy na 

Letišti Praha Ruzyně

Letiště Václava Havla dokon-

čilo v měsíci září 2013 opravu 

hlavní rozjezdové dráhy. Slav-

nostní otevření dráhy proběhlo 

dne 30. 9. 2013 za účasti starostů 

obcí, dotčených hlukovou zátěží 

při rekonstrukci dráhy.

Dotace z MAS – příležitost pro 

neziskovky, spolky, místní pod-

nikatele a další subjekty

Buštěhrad v minulých měsících 

vstoupil do místní akční skupiny 

(MAS) Přemyslovské Střední Če-

chy. Prostřednictvím MAS bude 

možné žádat v období 2014–2020 

o evropské dotace, MAS s projek-

ty radí a obstarává potřebnou ad-

ministrativu, takže jde o poměrně 

efektivní proces. V minulém ob-

dobí byl strop projektů 2 miliony, 

a byly dvě výzvy ročně, spoluúčast 

pro obce, neziskovky a církve byla 

10%. Finanční limit projektů na 

další období zatím není znám.

S MAS mohou spolupracovat 

i místní neziskovky, spolky, pod-

nikatelé a další subjekty. Pokud 

máte nějaký projektový záměr, 

je zde možnost kontaktovat MAS 

a vyplnit příslušný formulář - viz 

webové stránky MAS: http://

www.premyslovci.cz/web/ (první 

článek nahoře „Strategie rozvo-

je území „2014–2020“, ke stažení 

formulář). Je potřeba uvést název 

a obsah projektu, předpokládané 

náklady v Kč a předpokládaný ter-

mín realizace. Zatím se jedná pou-

ze o zásobník projektů, první do-

tace bude zřejmě možné čerpat 

až v roce 2015. Projekty se týkají 

téměř všech oblastí – v případě 

dotazů kontaktujte přímo pracov-

níky MAS (kontakty na webu).

Žádost o dotaci

Městský úřad Buštěhrad podal 

žádost o dotaci na Ministerstvo 

kultury na rok 2014, z programu zá-

chrany architektonického dědictví 

na rekonstrukci zámku Buštěhrad.

Jednou nebo několika větami Byla akceptována žádost o do-

taci na SFŽP, podaná pracovní-

ky MěÚ Buštěhrad, z programu 

omezení prašnosti z plošných 

zdrojů města na pořízení tech-

niky pro Technické služby města 

Buštěhradu. Byla uveřejněna vý-

zva k podání nabídky ve veřejné 

soutěži.

Zájezd na výstavu Zahrada 

Čech

Dne 17. září 2013 proběhla 

pod záštitou Kulturní komise 

města Buštěhradu každoroční 

akce – zájezd na výstavu Zahrada 

Čech. Zájezdu se účastnilo cca 30 

občanů.

-nov-

Vás zve na přednášku
Petra Nazarova

HAVAJSKÉ OSTROVY

Zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech, vyprávění spojené s videoprojekcí o místních zvycích, 
o tanci Hula Hula, šamanismu a léčitelství, o přírodních krásách ostrovů a putování po jednotlivých ostrovech 

(Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Big Island).

ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 19.00 h v restauraci U Bečvářů

Městské zastupitelstvo pořádá

Neděle 6. října 2013
 Sokolovna Buštěhrad

 od 15.00 do 19.00 hodin.

K tanci hraje pan Slavík z Lán.

Vstupné Kč 80,-

Občerstvení zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni
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