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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozdravit na za-

čátku nového roku a popřát Vám 
všem hodně zdraví, radosti, spo-
kojenosti a osobních i pracovních 
úspěchů. 

Začátek letošního se nese 
ve znamení velké změny, která se 
dotýká jak vás, obyvatel města, 
tak nás, pracovníků městského 
úřadu. Jistě se vám vybaví, že píši 
o přestěhování úřadu do nově 
zrekonstruovaných prostor zdej-
šího zámku. Je to událost, která 
doslova vejde do dějin města. 
Alespoň část zámku bude využí-
vána ve prospěch občanů, i když 
je pravdou, že se bude muset 
ještě mnohé zlepšit a hlavně do-
končit celkovou úpravu naší části 
zámku v přízemí budovy. V pra-
cech na dokončení úpravy bude-
me pokračovat i v letošním roce. 
Jako první test pro budoucí vyu-
žití největšího zámeckého prosto-
ru v naší části zámku jsme využili 
možnosti uspořádat v novém, ješ-
tě nedokončeném sále koncert, 
kterým jsme vám, ale i sobě, chtěli 
navodit vánoční atmosféru. I pře-
sto, že sál není ještě vybaven tak, 
jak bychom si přáli, soudím pod-
le ohlasů, že koncert měl u vás 
úspěch. A protože bychom vám 
rádi ukázali i ostatní prostory zám-
ku, dovoluji si vás pozvat na slav-
nostní otevření Městského úřadu 
Buštěhrad dne 28. února 2014 
v 16.00 hodin. Podrobnosti o této 
slavnosti jsou uvedeny v pozván-
ce na této stránce. Doufám, že se 
přijdete podívat a zhodnotit, jak 
se dílo podařilo. Jste všichni sr-
dečně zváni!

Na setkání s vámi se těší 

J. Lefl erová

Slavnostní otevření nového sídla 
Městského úřadu Buštěhrad

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás jménem zastupitelstva města a pracovníků Městského úřadu Buštěhrad 

pozvali na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SÍDLA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
v zrekonstruovaných prostorách buštěhradského zámku, které se bude konat

dne 28. února 2014 (v pátek) od 16.00 hodin.
Připravíme pro vás kulturní program a předpokládáme účast zástupců všech neziskových 

organizací našeho města a především vás, občanů.
Pozváni budou také zástupci Středočeského krajského úřadu, Magistrátu města Kladna 

a starostové členských obcí Mikroregionu Údolí lidického potoka, dále také představitelé všech 
organizací, které se na rekonstrukci výše uvedených prostor podílely.

V kulturní části programu je přislíbeno vystoupení učitelů a žáků Základní umělecké školy 
a dětí z pěveckého souboru Duha z družiny Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla 

v Buštěhradě.
Slavnostní otevření považujeme za přátelské setkání. Uskuteční se ve společenském sále 

zrekonstruovaných prostor buštěhradského zámku.

Jste všichni srdečně zváni!

MěÚ Buštěhrad

Ze slavnostního koncertu sextetu Mysliveček Soloists v buštěhradském zámku 9. 12. 2013  (Foto J. Pergl)
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Jak jsme vás informovali v mi-

nulém čísle Buštěhradského 

zpravodaje, stěhování MěÚ bylo 

naplánováno v termínu od 12. 

12. 2013 do 20. 12. 2013. Tento 

naplánovaný přesun se nám po-

dařilo zrealizovat. Ve dnech ná-

sledujících bylo prováděno zpro-

vozňování všech systémů úřadu, 

potřebných pro funkčnost úřadu 

navenek, které bylo dokončeno, 

až na pár malých nedostatků, 

po Vánočních svátcích.

Na samotném stěhování se po-

díleli všichni zaměstnanci MěÚ, 

vedení MěÚ a pracovníci Technic-

kých služeb. Nejprve bylo nutné 

na začátku měsíce prosince 2013 

smluvně zajistit přemístění všech 

systémů, nutných pro řádný chod 

úřadu, jako jsou: telefonní linky 

a telefonní ústředna, internet, ko-

munikační modemy pro městský 

rozhlas a výpočetní technika, ohlá-

sit plánovanou změnu sídla MěÚ 

institucím a veřejnosti a poté sa-

mozřejmě zajistit zabalení veškeré 

agendy úřadu, skládající se ze všech 

jeho písemností, dokladů, smluv 

a archivu, čítajících desítky a de-

sítky složek. Oba pracovní dny 12. 

a 13. prosince, včetně víkendu tedy 

„padly“ na balení a skládání těchto 

písemností. Následně v pondělí 16. 

12. 2013 došlo na samotné stěho-

vání. Stěhovací fi rma „Stěhování 

kvalitně“, která byla objednána, 

skutečně dostála svému slovu a stě-

hování prováděla velmi profesionál-

ně a kvalitně. Nedošlo k poškození 

žádných kusů nábytku, byť již leti-

tého, a vše bylo ustaveno na určená 

místa. Pro zaměstnance městského 

úřadu však v tuto chvíli opět nastala 

další několikadenní směna na vyba-

lování, třídění, uklízení a zabydlová-

ní se v nových prostorách. Následně 

na to bylo tedy, jak je výše uvedeno, 

nutné zprovoznit a oživit všechny 

systémy úřadu.  

Vlastní přípravou a organizací 

celého přesunu městského úřadu 

byl pověřen pan Pavel Vavruška, 

který připravoval, řídil a organizo-

val všechny potřebné kroky od ob-

jednávek až po jednání se společ-

nostmi nutnými pro přestěhování. 

Všichni zaměstnanci daleko nad rá-

mec svých povinností a svůj volný 

čas věnovali maximální úsilí stěho-

vání a to i bez ohledu, že se vše dělo 

v předvánočním čase.

Nyní si již mnozí z vás určitě udě-

lali čas a našli si cestu na městský 

úřad, sídlící nyní v nových prosto-

rách a prohlédli si jej.

Jsme všichni rádi, že se nám ten-

to tak dlouho očekávaný a složitý 

úkol podařilo takto pro vás občany 

splnit.

J. Lefl erová, P. Vavruška

Pro vaši lepší orientaci vám ješ-
tě přinášíme výkresy jednotlivých 
podlaží včetně značení místností 
a rozmístění jednotlivých agend 
úřadu v nových prostorách zámku. 

1. nadzemní podlaží (přízemí)
Jsou zde dva samostatné vstupy 

do objektu.
Za prvním vstupem přímo 

z chodníku se nachází schodiště.
Za druhým vstupem vlevo 

v podloubí zámku je umístěn vý-
tah.

2. nadzemní podlaží (1. patro)
místnost účel
číslo místnosti
1.18  Předsálí 

obřadní místnost
1.12 Obřadní místnost
1.10  Podatelna, matrika, 

evidence obyvatel
1.09  Finanční úsek pokladna, 

účtárna
1.06 Archiv
1.08 Zázemí pro úklid
1.04 Toalety

3. nadzemní podlaží (2. patro)
2.12  Sekretariát, 

územní samospráva
2.11 Starosta města
2.10 Správa majetku města
2.09 Místostarosta města
2.08 Zasedací místnost 
2.07 Zasedací sál
2.05 WC ženy
2.04 Zázemí pro úklid
2.03 WC muži

Pavel Vavruška

Informace z radnice

Stěhování městského úřadu
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V posledních dnech rozvířila 

buštěhradské veřejné mínění 

zpráva o prodeji buštěhradské-

ho zámku. Protože radnice má 

zájem na tom, aby občané do-

stávali pravdivé informace, chci 

uvést věci na pravou míru.

Dne 7. ledna jsem požádala 

Odbor majetku Středočeského 

kraje o sjednání schůzky s vede-

ním kraje, na které jsem chtěla 

projednat ještě detaily půso-

bení našeho městského úřadu 

v prostorách zámku a požádat 

kraj o spolupráci na dořešení 

některých detailů. Protože od-

pověď nepřicházela, urgova-

la jsem termín 13. ledna, tedy 

v době, kdy propukla kampaň 

kolem prodeje zdejšího zámku. 

Ve čtvrtek 16. ledna byl termín 

potvrzen a to na pátek 17. ledna 

v 8.00 hodin. 

Setkání se zúčastnili za Stře-

dočeský kraj radní pro oblast 

majetku p. Pavel Hubený, radní 

pro oblast kultury ing. Zdeněk 

Štefek a ředitel Odboru majetku 

p. ing. Jiří Pelc, za MěÚ Buštěhrad 

J. Lefl erová a P. Vavruška.

Při jednání jsme informovali 

představitele kraje o rozhodnu-

tí zastupitelstva Buštěhradu ze 

dne 18. prosince minulého roku 

o dalším možném využití buš-

těhradského zámku. V souladu 

s usnesením zastupitelstva jsme 

zdůraznili, že zastupitelé nemají 

námitky proti případnému pro-

nájmu nebo prodeji třetí osobě, 

podmínkou však je, že město 

bude přizváno ke všem jedná-

ním, která se v této záležitosti 

uskuteční. Tato podmínka byla 

zástupci kraje akceptována jako 

samozřejmost. 

Dozvěděli jsme se, že fran-

couzský zájemce navázal kontakt 

v České republice s Asociací krajů 

a přednesl tam záměr realizovat 

v ČR síť asi 8 hotelů v zámcích. 

Tyto historické objekty vyhledává 

i jinde v Evropě a rekonstruuje je 

do původního stavu.  Poté navá-

zal kontakty s jednotlivými kraji 

a tedy i se Středočeským krajem. 

Požádal o návrhy objektů, které 

by Středočeský kraj mohl k re-

konstrukci nabídnout. Mezi nimi 

Středočeský kraj zmínil i zámek 

Buštěhrad. Nejednalo se tedy 

o prodeji žádného z nabízených 

objektů, jednání se týkala pouze 

Informace z radnice

Prodej buštěhradského zámku
sběru informací o zmíněných ob-

jektech. Zástupci kraje uvedli, že 

ve Středočeském kraji není tolik 

objektů, které by se odpovídaly 

představám francouzského zá-

jemce k realizaci jeho záměrů, 

buď nejsou ve veřejném vlastnic-

tví, nebo nemají vyřešeny majet-

kové vztahy, či nejsou obklopeny 

dostatečnými prostory. 

Středočeský kraj preferuje 

pronájem, nikoli prodej buště-

hradského zámku. Pro nás je dů-

ležité, že se zatím žádná závazná 

jednání nekonala, a budou-li se 

nějaká v budoucnu konat, byli 

jsme ujištěni, že k nim budeme 

přizváni. Celou kampaň doslo-

va nafoukla média, která se pídí 

po senzacích, aniž by si potřeb-

né podrobnosti ověřila. Buště-

hradskou veřejnosti chci ujistit, 

že o dalším vývoji kolem našeho 

zámku ji budeme informovat. 

J. Lefl erová

Zastupitelé se na svém po-

sledním zasedání v roce 2013 

sešli dne18.12.2013. Na progra-

mu zasedání bylo v první řadě 

složení slibu nového zastupitele. 

Po rezignaci pana Petra Sejkory 

nastoupil na jeho místo pan Bc. 

Luboš Kluiber. Dalším bodem 

byla změna Územního plánu č. 

4 a její dokončení. Byl předložen 

návrh rozpočtu města Buště-

hradu na rok 2014, rozpočtové 

opatření ke konci roku a mezi-

timní účetní závěrky příspěvko-

vých organizací města, tedy Do-

mova s pečovatelskou službou, 

Základní školy a Základní umě-

lecké školy.

Městský úřad Buštěhrad podal 

žádost na Státní fond životního 

prostředí pro vypsaný dotační ti-

tul na dodávku komunální tech-

niky pro projekt OPŽP „Omezení 

prašnosti z plošných zdrojů ve 

městě Buštěhradu“. Žádost byla 

akceptována a dotace byla měs-

tu přidělena. Dále byly schváleny 

dodatky k nájemním smlouvám 

ohledně pronájmu pozemků 

v areálu školy a pronájmu pro-

stor Kulturního střediska. Pro-

jednán byl také protokol a byla 

přijata nápravná opatření, která 

městský úřad provedl na základě 

kontroly Odboru dozoru a kont-

roly Ministerstva vnitra. 

V posledních dnech roku 2013 

došlo k přestěhování městské-

ho úřadu do zrekonstruovaných 

prostor zámku a s tímto aktem 

souvisí také zahájení výstav-

by nové třídy mateřské školky 

v prostorách po MěÚ. Zastupi-

telé na svém zasedání schválili 

smlouvu o dílo na tuto akci. 

Středočeský kraj, coby vlast-

ník zbylé části zámku oslovil 

zastupitele města Buštěhradu 

s dotazem, zdali žádají převe-

dení zbývající části zámku zpět 

do vlastnictví města a uplat-

ní tak ustanovení v darovací 

smlouvě nebo zdali jsou ochot-

ni k tomu, aby Středočeský kraj 

zajistil rekonstrukci a případnou 

funkčnost pomocí třetí strany. 

Zastupitelé se usnesli, že s ohle-

dem na význam tohoto objektu 

pro buštěhradskou veřejnost 

vstoupí vedení města v jednání 

na toto téma se Středočeským 

krajem. 

Dalším bodem byla úprava 

střechy zámku, osazení sně-

hovými zábranami a pochozí 

lávkou té části, která je ve vlast-

nictví města Buštěhradu. Zastu-

pitelé schválili zaktualizovanou 

nabídku zhotovitelské fi rmy. 

Vzhledem k zimnímu období 

byla městu Buštěhrad doručena 

smlouva od MPS Kladno o zimní 

údržbě komunikací. Zastupitelé 

nabídku schválili.

Zastupitelé také schválili vy-

věšení záměru na pronájem 

nebytových prostor v č.p. 65, ul. 

Palackého, dále vyjádřili souhlas 

se zahájením soudního řízení 

proti společnosti AELIA PROPER-

TY z důvodu navrácení pozem-

ků v katastru města Buštěhra-

du. Na žádost pana Sejkory byl 

na program zasedání zařazen 

také bod o vyčlenění části po-

zemku z fotbalového hřiště pro 

hřiště hokejbalové.

Dalším doplněným bodem byl 

návrh na seznámení se s dílčím 

přezkoumáním hospodaření 

Informace z radnice

Ze zasedání zastupitelstva č. 10/2013 ze dne 18. 12. 2013
(informace nemá charakter ofi ciálního zápisu)

Koupím domek, chalupu, statek, i před opravou, do 800 000 Kč. Platím hotově. Tel. 603 442 474

města. S dílčím přezkoumáním 

hospodaření města seznámila 

přítomné předsedkyně fi nanč-

ního výboru, jedná se o pracovní 

dokument a zastupitelé jej vzali 

na vědomí. -nov-
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HARMONOGRAM PRACÍ
Název stavby: ROZŠÍŘENÍ  KAPACITY  MŠ  BUŠTĚHRAD

Zahájení stavby 13. ledna 2014

Ukončení stavby 24. března 2014

PRACOVNÍ DOBA PO–PÁ 7.00–18.00 h SO–NE 7.00–15.30 h

13.1.–19.1. 20.1.–26.1. 27.1.–2.2. 3.2.–9.2. 10.2.–16.2. 17.2.–23.2. 24.2.–2.3. 3.3.–9.3. 10.3.–16.3. 17.3.–23.3.

Zahájení stavby, zemní práce X   X

Zakládání X

Svislé konstrukce X X X

Úpravy povrchu, podlahy, osazení X X X X X

Ostatní konstrukce, úklid, lešení X X X

Bourací práce X X X

Vnitřní kanalizace X X X X

Vnitřní vodovod X X X

Ústřední vytápění X X X

Konstrukce truhlářské X X X

Úprava povrchů vnitřní X X X

Podlahy a podlahové konstrukce X X X X

Osazování výplní otvorů X X

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy X X X

Silnoproud X X X

Povlakové krytiny X X X

Konstrukce zámečnické X X

Nátěry X X

Malby, předání stavby X X

Polední přestavka z důvodu odpočinku dětí MŠ 12.30–14.00 h V tomto čase budou každý den PO - PÁ přeřušeny všechny  hlučné prácovní činnosti.  

Příchod dětí do MŠ 06.30–08.00 h V tomto čase nebude na staveniště dopravován materiál.

Odchod dětí z MŠ od 15 do 17 hodin 15.00–16.30 h

Výluky

energií (voda, plyn, topení, elektřina) Jednotlivé nutné delší výluky energiií budou možné pouze od pátku 14.00 h odpoledne do pondělí 06.30 h. 

školní kuchyně Jiné časy výluk je nutné předem projednat s odpovědnými zástupci Investora.

Dne 13. ledna 2014 byla zahájena 
výstavba nové třídy mateřské školy 
v původních prostorách městského 
úřadu. Stavbu provede fi rma SAT – 
AN STAVBY SE, která má s výstavbou 
mateřských škol bohaté zkušenosti 
z předešlých staveb, kdy realizovala 
mateřské školky v okolí, např. v Bran-
dýsku nebo Lidicích. V rámci přestav-
by bude také provedena úprava po-
vrchu přístupového schodiště včetně 
zábradlí, výměna starých a nevhod-
ných otopných těles, modernizace 
kuchyně školky, oprava odpadů a ka-
nalizační přípojky, která je, jak bylo 
při podrobné prohlídce nyní zjištěno, 
ve zcela havarijním stavu (slouží již 
40 let). Nová třída tak, jak je naprojek-
tována, splňuje všechny přísné para-
metry na požární a hygienické normy. 
Ukončení celé stavby je naplánováno 
na 24. března 2014. Poté bude nová 
třída nově zařízena, aby mohla od 
dubna začít sloužit našim dětem.

Pro tuto stavbu byl rovněž vytvo-
řen harmonogram prací, který byl 
odsouhlasen ředitelkou základní 
školy paní Kristýnou Krečovou a ve-
doucí učitelkou mateřské školky, paní 

Jitkou Šímovou, bez jejichž ochotné 
spolupráce by se celá záležitost roz-
hodně neobešla. Společně děláme 
vše, aby se nová třída mateřské školy 

povedla opět tak dobře, jako v před-
chozím případě nové třídy umístěné 
v Základní škole, v r. 2012.

 P. Vavruška

Informace z radnice

Výstavba nové třídy MŠ 

SITUACE NOVÉ TŘÍDY MŠ
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Jelikož jsme vstoupili do nové-

ho roku, bude pěkné si připome-

nout některé úspěchy a zážitky 

dětí z naší školy i školky, které 

zažily tento školní rok.

Během září a října žáci 5. až 

9. tříd několikrát navštívili mu-

zeum v Říčanech. Všechny pro-

gramy byly fi nancovány z evrop-

ského sociálního fondu. Žáci si 

vyzkoušeli praktické dovednosti 

našich předků – zkusili si napří-

klad tkání, výrobu látkových ta-

šek, potiskali trička nebo vařili 

jídla z kuchyně našich babiček. 

Postupně tak získávali představu 

o některých řemeslech a uvědo-

mili si, jak náročné na čas i do-

vednosti je něco vyrobit.

Díky nabídce Střední zdravot-

nické školy a Vyšší odborné školy 

v Kladně se žáci 7. až 9. tříd mohli 

zúčastnit také semináře první 

pomoci. Kromě teoretických in-

formací jak  postupovat, pokud 

by se stali svědky nehody, si žáci 

prakticky vyzkoušeli poskytování 

první pomoci. Na stanovištích si 

pod dozorem studentů zdravot-

nické školy zkusili, jak pomoci 

člověku v bezvědomí, jak ošetřit 

zlomeninu nebo popálení.

Již tradičně se letos – už po-

sedmé - konal 6. listopadu 

ve školní tělocvičně přebor zá-

kladní školy v šachu. Pořadateli 

byli Kamil Mayrhofer (ŠŠAK Buš-

těhrad) a Pavel a Václav Bukovi, 

čímž jim jménem školy i hrajících 

žáků děkuji. V sedmi kolech se 

utkalo celkem 32 žáků ve dvou 

kategoriích o nejlepšího hráče 

školy a o čtyři místa zaručující 

postup do okresního kola v Klad-

ně. Do toho postoupil David 

Lang z 5. třídy, Ondřej Popovský 

z 3.A, Lucie Dvořáková (5. třída) 

a Michal Hanzlík (3.B). V kategorii 

žáků druhého stupně do okres-

ního kola postoupili Michaela 

Nová (8. třída), Lukáš Malý (7. tří-

da), Eva Vrbová (7. třída) a Martin 

Kindl (7. třída).

Následně se 27. listopadu 

v Kladně konalo okresní kolo 

přeboru v šachu. Školu repre-

zentovali uvedení hráči, kteří 

postoupili ze školního kola. Naši 

rům v buštěhradské DPS, pouští 

draky nebo jezdí do planetária 

v Praze. Protože aktivit je oprav-

du hodně, vyberu jednu, která 

spojuje děti v prvních a druhých 

tříd s předškoláky z buštěhrad-

ské i lidické mateřské školky. 

Letos stejně jako roky předtím si 

předškoláci se svými učitelkami 

přišli vyzkoušet opravdovou ško-

lu – říkáme tomu Škola před ško-

lou. Vyzkoušeli si sezení v lavici, 

vybarvili připravené úkoly, nau-

čili se některá písmenka, zkusili 

si počítání. Škola před školou se 

konala dvakrát dopoledne bez 

rodičů a v prosinci škola otevřela 

třídy nejen pro děti, ale také pro 

jejich rodiče. Doufám, že s větši-

nou místních předškoláků se paní 

učitelky uvidí při poslední ledno-

vé Škole před školou a hlavně 

potom u zápisu do 1. třídy, kte-

rý bude 20. a 21. ledna od 13.00 

do 17.00 hodin.

Zajímavých aktivit ve škole je 

opravdu hodně. Na konci října se 

celá škola zbarvila do oranžova. 

V rámci oslavy Halloweenu děti 

spolu s rodiči dlabali a zdobili 

dýně, celý den po škole běhali 

čarodějnice, kostlivci, bílé paní, 

smrtky a další příšery. Odpoledne 

jsme si za neuvěřitelně krásného 

počasí opekli špekáčky, zazpívali 

a zatančili. 

Děti s vedoucí školní družiny 

Annou Holeyšovskou úspěšně 

zakončily podzimní festival Den 

poezie, při kterém si připomínaly 

výročí narození Karla Hynka Má-

chy. Při závěrečném večeru, který 

se konal v sále ZUŠ, se recitovalo, 

hrálo, premiérově zazněla dětská 

hudební skladba sourozenců Ja-

vorčekových, zpíval soubor Duha 

nejmladší obhajovali předloň-

ské druhé a loňské první místo, 

starší se snažili navázat na loň-

ské stříbro. V kategorii 1.–5. tříd 

se zúčastnilo turnaje 8 družstev. 

V turnaji, v němž se střetl každý 

s každým, žáci předvedli ve 27 

partiích z celkových 28 bezchyb-

né výkony a bez jediné týmové 

porážky bezkonkurenčně soutěž 

ovládli a postoupili do krajského 

kola. Starší žáci zažili drama až 

do poslední partie turnaje. Zde 

se utkalo 10 družstev a po velmi 

napínavém průběhu se i starším 

podařilo postoupit do krajského 

fi nále.

Krajské fi nále se konalo 10. 

prosince v Neratovicích. Starší 

žáci (doplněni o Adama Fialku) 

si z turnaje, kde bojovalo v jejich 

kategorii 13 týmů, přivezli skvě-

lou bronzovou medaili. Ve skupi-

ně mladších žáků soupeřilo do-

konce 14 družstev, reprezentanti 

Buštěhradu, které posílil Matyáš 

Buk, prohráli až poslední souboj, 

a s to s budoucím vítězem turna-

je, a odjeli domů ze solidního de-

sátého místa. Studenty v Kladně 

i Neratovicích doprovázel a vedl 

zástupce ředitelky Václav Barták.

Všem žákům samozřejmě 

za celou školu gratuluji ke skvě-

lým výkonům a ještě jednou dě-

kuji i jejich trenérům ze Sokolu 

Buštěhrad a ŠŠAK při ZŠ Buště-

hrad, kteří hráče dlouhodobě 

trénují a připravují.

Šachy ale nejsou jediným 

sportem, ve kterém žáci repre-

zentují školu. Chlapci 8. a 9. třídy 

postoupili do okresního fi nále 

v košíkové, kde porazili i tým 4. 

základní školy, která má sportov-

ní třídu. Chlapci i dívky soupeřili 

s kladenskými základními ško-

lami také v turnaji fl orbalu. Buš-

těhradští Tygři (žáci 3. až 7. tříd) 

již druhým rokem v ranních ho-

dinách trénují s mým zástupcem 

Václavem Bartákem a o víken-

dech pak bojují ve Školní fl orba-

lové lize, kde jsou momentálně 

pátým z dvanácti týmů.

Ať se ale nepíše jen o sportu 

a druhém stupni. I první stupeň 

tvoří, soutěží, čte, recituje senio-

Aktuality ze Základní školy

Novoroční školní okénko

a přišel mladý básník Jan Mikeš, 

který pokřtil nově vydanou kni-

hu „Veršování s mazlíčky“. Celý 

večer končil symbolickým vhoze-

ním papírových vlaštovek s texty 

známých básní do ohně. Dým, co 

z nich stoupal k nebi, jistě potěšil 

Karla Hynka Máchu...

A konečně, s blížícími se Váno-

cemi se ve škole začalo sváteč-

ně tvořit. Děti vytvářely vlastní 

produkty, které si rodiče mohli 

koupit na vánočním jarmarku 

v škole, peklo se cukroví, každý 

pátek ráno se zapálila jedna svíč-

ka na adventním věnci a zpívali 

jsme koledy. Do školy v prosinci 

také přišel Mikuláš s čerty a an-

děly. Opět již po několikáté se 

v keramické dílně vyráběly bet-

lémské fi gury. Modelovat je přišli 

rodiče s dětmi, někteří poprvé, 

jiní již mají doma celý Betlém.

Jak vidno, od září se toho 

ve škole událo opravdu hodně, 

není možné popsat všechno. 

Škola totiž nejsou jen známky, 

domácí úkoly a učení, je v ní také 

mnoho hravosti, tvořivosti, sou-

těžení a zábavy. Vždyť každé dítě 

může být v nějaké zájmové ob-

lasti úspěšně. A úkolem školy je 

mimo jiné tuto možnost pro děti 

objevit a nabídnout jim ji.

Mgr. Kristýna Krečová,

ředitelka školy
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Festival „Den poezie“ 
a křest knihy

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se v pozd-

ních odpoledních hodinách zcela 

zaplnil společenský sál ZUŠ Buště-

hrad rodiči dětí ze školní družiny, 

rodinnými příslušníky i mnoha 

vzácnými hosty. Přišli si v rámci ce-

lorepublikového festivalu připome-

nout výročí narození významného 

básníka Karla Hynka Máchy a po-

slechnout texty básní, které si děti 

vymyslely během tvůrčích dílen. 

Recitace malých autorů se střída-

la se zpěvem souboru Duha, který 

na akordeon doprovodil Mgr. Emil 

Červený. Premiérově také zazněla 

dětská hudební skladba sourozen-

ců Javorčekových, opatřená jak ji-

nak, než opět originálním textem. 

Potom konečně nastala toužebně 

očekávaná chvíle, kdy mezi děti ve-

šel mladý básník Jan Mikeš, aby tr-

pělivě odpovídal na jejich všetečné 

otázky. Nebyl mezi nimi náhodně. 

Přijal pozvání a přišel pokřtít v po-

řadí třetí, dětmi nově napsanou 

knihu básní, tentokrát s názvem 

„Veršování s mazlíčky“.  Nežli tak 

učinil, zazpívali a na kytaru zahráli 

žáci pěveckého a hudebního oboru 

ZUŠ Buštěhrad pod vedením pana 

učitele Petra Štěpána.

Tím však neskončila oslava na-

rozenin již zesnulého básníka. Před 

budovou ZUŠ čekal na všechny pří-

tomné malý ohníček, do kterého 

děti postupně vhazovaly papírové 

vlaštovky s texty známých básní. 

Dým, co z nich stoupal k nebi, jistě 

K. H. Máchu potěšil.

Děkujeme panu řediteli ZUŠ Buš-

Aktuality ze Základní školy

Zprávy ze společenského života 
dětí

těhrad B. Bednářovi za propůjčení 

sálu, městu Buštěhrad za povolení 

k pořádání veřejné akce, obyvate-

lům okolních domů za shovívavost 

a paní M. Žitníkové za krásné foto-

grafi e, které jsou k vidění na webu 

školní družiny ve fotogalerii.

Vánoční strom 
Pohodu a veselou předvánoční 

náladu se snažily přinést děti ze 

souboru Duha taktéž v pátek 6. 12. 

2013 na malé náměstí mezi obyva-

tele Buštěhradu. 

Tradiční rozsvícení vánočního 

stromu se neobešlo bez jejich ko-

led, autorského přednesu vlastních 

básní i čertovských taškařic.

Celou akci zahájila starostka měs-

ta, paní Ing. Jitka Lefl erová. Potom 

k mikrofonu přistoupily děti z ma-

teřské školy a následně se začal 

rozléhat náměstím zpěv čtyřiceti 

zpěváčků ze souboru Duha, kte-

ré doprovodil hrou na akordeon 

Mgr. E. Červený.

Tentokrát chtěly děti udělat radost 

všem přítomným nejen známými ko-

ledami. Proto zazněla i ukázka básni-

ček, které si samy vymyslely a vydaly 

v knize „Veršování s mazlíčky“.

Po ní následoval potlesk a rozsví-

cení vánočního stromu v režii radní-

ho Středočeského kraje pro oblast 

kultury a památkové péče, pana 

Ing. Zdeňka Štefka. Jemu i paní sta-

rostce Ing. J. Lefl erové patří velké 

poděkování za milé odměny pro 

všechny účinkující děti (viz. foto). 

Anna Holeyšovská,

vedoucí vychovatelka školní 

družiny při ZŠ Oty Pavla 

Buštěhrad

Dne 19. 11. 2013 bylo na MěÚ 

Buštěhrad doručeno nové Územní 

rozhodnutí o umístění stavby BPS 

– Kladno pod čj. Výst.4514/13-5Čk. 

Na úřední desku MěÚ bylo vyvěše-

no tentýž den. Proti tomuto Územ-

nímu rozhodnutí bylo zpracováno 

Odvolání města Buštěhrad a dne 

3. 11. 2013 doručeno na MMK Od-

boru výstavby a jeho prostřednic-

tvím na Středočeský krajský úřad, 

Odbor regionálního rozvoje, jako 

odvolacímu orgánu. 

Pro připomenutí lze uvést pře-

hled písemných dokumentů k této 

investiční akci. V červnovém čísle 

BZ na str.2 je uveden článek pod ná-

zvem „Přehled úkonů o BPS Kladno 

od Veřejného ústního jednání, kona-

ného dne 12. 2. 2013 až do dne 27. 

5. 2013 v návaznosti na všechny in-

formace poskytnuté dříve včetně VZ 

MZ. Uvedený článek ve svém závěru 

upozorňuje na neodborně vedenou 

diskusi k této investiční stavbě. Lze 

citovat „Není to bohužel poprvé, kdy 

občanům města byla poskytnuta 

velmi nekvalitní a zkreslující informa-

ce, kterou ale v případě tak závažné 

investiční akce, jakou bezesporu BPS 

je, lze charakterizovat jako poplaš-

nou zprávu, se všemi jejími důsledky. 

Tedy směrem k občanům města, ale 

i k orgánům, které se předmětnou 

stavební akcí zabývají. A to bez ohle-

du, jak celý proces s výstavbou BPS 

skončí“. 

S největší pravděpodobností 

do této „kategorie“ patří i diskuse 

či výměna názorů, která na těchto 

stránkách proběhla mezi některý-

mi účastníky dne 20. 11. 2013. Proti 

tomu nic, pokud by byla vedena 

na základě znalostí příslušné doku-

mentace. Bohužel některé diskusní 

názory jsou pro snahy tento inves-

tiční záměr odmítnout mírně řečeno 

kontraproduktivní a zavádějící. Po-

kud se s nimi totiž seznámí některý 

ze subjektů, který o tomto investič-

ním záměru rozhoduje, či se k němu 

vyjadřuje, položí si minimálně řadu 

otázek či závěrů v náš neprospěch. 

Připomeňme si, bez ohledu na to, 

co je napsáno výše, že dne 29. 3. 

2013 bylo Odborem výstavby MMK 

ve funkci stavebního úřadu vysklad-

něno rozhodnutí o umístění stavby 

BPS Kladno pod čj. Výst.1152/11-

23Čk, jež ale bylo MěÚ Buštěhrad 

doručeno až 16. 4. 2013. Toto územní 

rozhodnutí bylo podrobeno analýze 

a napadeno kvalifi kovaným včas-

ným odvoláním dne 30. 4. 2013. Výše 

uvedené odvolání bylo doplněné 

dne 9. 5. 2013 Doplněním Odvolání 

města Buštěhradu proti územnímu 

rozhodnutí ze dne 29.3.2013 čj. Vý-

st/1152/11-23/Čk. O posouzení vlivu 

záměru na fl óru a faunu Buštěhrad-

ské haldy zpracované RNDr. Vítem 

Zavadilem. 

Odvolacímu orgánu, kterým je 

Odbor regionálního rozvoje SKÚ, 

byl spis doručen teprve 11. 7. 2013. 

Odvolací orgán na základě odvolání 

vydané rozhodnutí zrušil, vyslovil zá-

vazný právní názor a vrátil věc k no-

vému projednání Stavebnímu úřadu 

MMK dne 15. 8. 2013 rozhodnutím 

pod čj. 118132/2013/KÚSK. 

Dne 15. 10. 2013 vydal Stavební 

úřad – Odbor výstavby MMK Vy-

rozumění o pokračování v řízení 

Seznámení s podklady rozhodnutí 

pod čj. Výst/4514/13-2Čk. v němž 

seznámil účastníky řízení, že ukončil 

dokazování a dal možnost se vyjád-

řit k podkladům rozhodnutí v sou-

ladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 

Sb. Zplnomocněný zástupce úřadu 

opakovaně prostudoval spis a poté 

MěÚ Buštěhrad zpracoval Vyjádření 

k podkladům rozhodnutí dle § 36, 

odst. 3 zák. č. 500/204 Sb. v platném 

znění (Správní řád) ve věci žádos-

ti o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, BPS-Kladno, jež bylo zasláno, 

jak uvedeno výše, Odboru výstavby 

MMK ve funkci Stavebního úřadu 

dne 8. 11. 2013 k čj. Výst/4514/13-2/

Čk. 

Nové rozhodnutí o umístění stav-

by BPS Kladno datované 14.11.2013 

a jak výše uvedeno, doručené MěÚ 

Buštěhrad dne 19. 11. 2013 pod 

čj.Výst/4514/13-5/Čk. bylo důklad-

ně analyzováno a na základě spo-

lupráce s odbornými garanty, bylo 

vypracováno odvolání proti nové-

mu rozhodnutí o umístění stavby 

BPS Kladno a bylo doručeno dne 

3.12.2013 jednak datovou schrán-

kou a jednak do podatelny MMK. 

Všechny uvedené materiály byly 

postupně uveřejňovány na web. 

stránkách či na úřední desce MěÚ 

Buštěhrad. Jsou k dispozici k prostu-

dování na MěÚ Buštěhrad. 

M. Oplt

Informace z radnice

BPS Kladno – informace
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V letošním roce budou fi rmou ČEZ 
Distribuce a. s. zahájeny dvě stavby 
v našem městě. 

V rámci první stavby bude vybu-
dována nová trafostanice, včetně no-
vého přívodního zemního kabelové-
ho vedení kVN a dále nové kabelové 
rozvody kNN.  Nová TS byla navržena 
pro zajištění dostatečného příkonu 
a bude umístěna na pozemku parc. 
č. 876 vedle ulice Krátké. Nové kabe-
lové rozvody kNN budou provedeny 
v části ulic Hutnická, Lípová, Příční, 
Stavební a Krátká viz situační plá-
nek nových rozvodů. Na konci stav-
by bude původní venkovní vedení 
včetně betonových sloupů demon-
továno.  Stavbu pro společnost ČEZ 
Distribuce provádí fi rma Miloslav 
Kalců, Elektromontáže VN+NN+TS. 
Stavbyvedoucím je za fi rmu určen 
pan Knobloch tel. 606 316 365, který 
zodpovídá za provedení a také infor-
movanost občanů, kterých se práce 
v jejich okolí dotknou. 

Druhá stavba bude realizována 
na základě požadavku na navýšení 
příkonu pro fi rmu Houska Douda.

V rámci druhé stavby budou vybu-
dovány nové kabelové rozvody kNN 
a provedena nová zemní připojení 
pro rodinné domy a stavby zahrnu-
té do projektu. Nové kabelové roz-
vody kNN budou provedeny v čás-
ti ulic Pražská, Palackého, Náměstí 
až ke křižovatce s ulicí Tyršova. Tuto 
stavbu pro společnost ČEZ Distribu-
ce provádí fi rma  AZ Elektrostav , a. 
s. Stavby vedoucím je za fi rmu určen 
pan Červenka tel. 606 678 313, který 
také zodpovídá za provedení a infor-
movanost občanů, kterých se práce 
v jejich okolí dotknou.

Městu Buštěhrad, Městskému úřa-
du Buštěhrad, se také zde v rámci 
pečlivé projekční přípravy podařilo 
připravit pro město několik velmi vý-
znamných přínosných podmínek při 
realizaci těchto staveb.

 V rámci staveb bude nutné vybu-
dovat nové veřejné osvětlení, jehož 
kabelové rozvody budou realizová-
ny v rámci jednoho výkopu, veškeré 
chodníky, kterých se stavba dotkne, 
budou upraveny v celé šíři a to tak, 
jak bylo provedeno při minulých 
stavbách, které v letech 2013 a 2012 
realizoval ČEZ v našem městě.

Chci proto opět požádat všechny 
občany města, kterých se tyto stavby 
dotknou o toleranci a trpělivost. 

Pavel Vavruška

Technické okénko

Výstavba 
v našem městě

Situační plánky staveb
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Než se vydáme na procházku výše 
uvedenými částmi našeho města, patří 
se poděkovat čtenářům Buštěhradské-
ho zpravodaje za zájem a zejména také 
za připomínky k tomuto zvolenému té-
matu. Smyslem této série článků v Buš-
těhradském zpravodaji, není nic víc a nic 
méně, než se pokusit připomenout ta 
místa našeho města, která kdysi byla stře-
dem podnikání. Pochopitelně o mnohém 
z objektů dále uvedených a vyfotografo-
vaných, by bylo možné napsat mnoho 
zajímavého, ale to opravdu není cílem 
tohoto záměru.

V listopadovém čísle jsme si slíbili, že 
v dalším, tedy v tomto čísle Buštěhrad-
ského zpravodaje, se pokusíme připome-
nout další podnikatelská místa v našem 
městě, která jsou vymezena názvem 
tohoto článku anebo tou částí města, 
kterou vymezuje pomyslná dělící čára, 
tedy nalevo od komunikace Revoluč-
ní, vedoucí směrem dolů od kostela až 
ke škole, kde se protíná s ulicí Tyršovou. 
Je překvapující, kolik podnikatelských 
míst si lze zde připomenout a při troše 
fantazie, či přivření očí, si představit jak 
asi zde probíhal život. Ale protože těch 
míst je opravdu hodně, neztrácejme čas 
a pojďme na výše zmíněnou procházku. 
Tedy se vším, co k procházce patří, ale bez 
nároku na práci historika. 

Hned na začátku oné, pomyslné dě-
lící čáry, se nacházela „Kovárna“ kováře 
a zkoušeného podkováře, pana L. Jindry. 
Jeho fi rma, jak hlásala reklama, provádě-
la opravy hospodářských strojů, ale také 
výrobu vrat, zábradlí, plotů. Kovárna by 
jistě mohla vyprávět o potřebách buště-
hradských statků, ale i občanů města. (1). 
Jen několik desítek metrů pod kovárnou, 
tam, kde je dnes pusté místo, proti DPS 
se nacházela známá restaurace „U Koulů“ 
jejíž velký sál měl na tehdejší dobu neob-
vyklou galerií pro „garde“. Mnohý, hlavně 
z buštěhradských občanů zde „protančil 
nejedny střevíce“. Ve stejném domě se 
ale nacházelo i „uzenářství F. Nehasila“. 
(2). V sousedním domě bylo možné za-
koupit vždy čerstvé mléko, máslo a sýry 

v mlékárně „U Kühnelů“. (3). Na začátku 
spojnice z dnešní ulice Revoluční k bývalé 
lékárně, ulicí Podhradí, bylo „Železářství“ 
pana Čermáka s neobyčejně širokým sor-
timentem zboží. (4). Ulice Podhradí nás 
přivedla k domu bývalé „Lékárny“, jejíž 
interiér si nezadal s předními lékárnami 
ve velkých městech. (5). Na tomto průse-
číku několika komunikací, dnes ulice Oty 
Pavla, Bořivojové a zmíněné Podhradí, 
se nachází jakési minináměstíčko, kde 
sídlilo hned několik fi rem. Bylo to jednak 
„Holičství a kadeřnictví“ pana Aloise Kej-
mara (mj. vášnivého výtvarníka – malíře 
obrazů) přímo proti lékárně. (6). I dnešní 
schody, vedoucí z tohoto místa k rybníku, 
sousedily se „Závodem malířským“ pana 
Karla Hanuše. Jeho reklama nabízela zpří-
jemnění bydlení malbou Vašeho bytu. 
(7). Na začátku Bořivojovy ulice je dům, 
který nelze ani dnes přehlédnout. Byl to 
hostinec „U Slunce“, nabízející výbornou 
a levnou domácí kuchyni a ovšem také 
zábavu. Ve stejném domě, ale s vchodem 
z dnešní ulice Oty Pavla, bylo „lakýrnictví“ 
pana F. Bundy. (8). Pojďme Bořivojovou 
ulicí kousek dále k bývalému hospodář-
ství a povoznictví pana Šinágla. (9). V této 
části bylo také „povoznictví“ pana Josefa 
Kopáčka. (10). Tam, kde se ulice Oty Pavla 
křižuje s ulicí Revoluční, bychom neměli 
zapomenout na známé „pekařství“ pana 
Václava Kváči s jeho dobrým chlebem, 
ale také každodenně s čerstvým peči-
vem. (11). Malý krámek na konci ulice 
Oty Pavla po pravé straně se zrezivělou 
roletou bylo Ševcovství pana Čtveráka. 
Při zabočení do ulice Revoluční, nelze 
ani dnes přehlédnout krámek se stejně 
zrezivělou roletou. Ale nenechme se mý-
lit, právě zde bylo vyhlášené „Cukrářství“ 
pana Bohumila Voňavky, nabízející jem-
né pečivo, cukrovinky, čokoládu, bon-
bony, ale i nezapomenutelné žloutkové 
věnečky. (12). No a když jsme se vrátili 
do ulice Revoluční, budeme pokračovat 
směrem k rybníku. Už nic nenasvědčuje 
o tom, že zde bylo bednářství. Dnes je 
zde pouze opěrná zeď. O několik desítek 
metrů dále bylo „Kovářství“ pana L. Jindry, 
které do tohoto místa přesídlilo od zám-
ku. (13). Došli jsme po komunikaci mezi 
rybníky ke statku pana Dědiče. (14). Dále 
v zatáčce této ulice směrem k základní 
škole býval statek pana Šiktance. (15). 
Tedy dva statky, které navazovaly na stat-
ky na náměstí. Téměř na konci ulice byla 
ordinace zubního dentisty pana Fučíka. 
(16). Na rohu ulice s ulicí Tyršovou bylo 
„Řeznictví“ pana Bukovanského, k němuž 
se přimykala „Trafi ka“ pana Hanžla. (17). 

OKOLÍ STARÉHO HRADU A SKALA 
(jak říkají buštěhraďáci) napříč 
minulostí 
aneb Trochu již novoroční 
nostalgie snad neuškodí – III1 9

10
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Škola (dnešní Základní škola Oty Pav-
la) sice nepatří do kategorie staveb, které 
jsou v tomto článku připomínány, nic-
méně jde o tak významnou dominantu 
z hlediska historického i stavebního, že 
je zde uvedena. Více nedodáváme zcela 
záměrně, protože připomínat dobu její-
ho vzniku, její historii a tedy vše, co tento 
objekt pamatuje, je námět pro zcela sa-
mostatné pojednání. 

Proti zmíněnému řeznictví, tedy 
na druhé straně ulice mezi budovou staré 
školy a vchodem do nové školní budovy, 
stála dřevěná bouda manželů Kohlíčko-
vých, později rozšířená o zděnou část 
nabízející dětem sešity, školní pomůcky, 
cukrovinky a drobné hračky. (18). Ale 
pojďme touto ulicí dále směrem na Vra-
pice nebo do Kladna. V sousedství staré 
školy měl „Radiozávod“ pan Josef Pavlí-
ček, nabízející, jak hlásala reklama prodej 
radiopřijímačů a vše pro rádia a elektriku. 
(19). Po zabočení do ulice Slepá bylo 
„Sklenářství“ pana Bedřicha Firyta. (20). 
V Tyršově ulici na křižovatce s ulicí Bez-
ručovou, byl obchod „Potraviny“ paní 
Pelcové. (21). Na začátku Bezručovy ulice 
bylo známé „Zahradnictví u Michalů“, na-
bízející sadbu i květiny. (22). Přicházíme 
téměř na samotný konec Tyršovy ulice 
staré části Buštěhradu. Na rohu ulice U Ci-
helny, byla „Pohřební služba“ pana Fridry-
cha. (23). A co bylo dominantou v této 
části Buštěhradu? Ano, byla to cihelna, 
kterou provozoval B. Fridrych, založená 
na ložisku kvalitní sprašové hlíny, čemuž 
odpovídaly i kvalitní cihly. (24). 

Ale vraťme se do části Buštěhradu 
označené v názvu tohoto článku „Starý 
hrad“. Ani zde nebyla nouze o podni-
katelská místa. Připomeňme si i dnes 
známou restauraci „Na Vinohradě“ s ta-
nečním parketem a hudbou, jak hlásala 
reklama pro dobré pobavení. (25). Ale ani 
úzké uličky nebránily podnikání. Svědčí 
o tom „Stavební a nábytkové strojní truh-
lářství“ pana Karla Týbla, v dnes Hradební 
ulici. (26). Ve stejné ulici potom „Povoz-
nictví“ paní Hejkalové. (27). Touto ulicí, či 
uličkou docházíme k objektu, v němž se 

nacházelo výborně zásobované širokým 
sortimentem především potravinářského 
zboží „Kupectví“ pana Oldřicha Schmal-
ze. K tomuto dominantnímu obchodu se 
přimykalo malé uzenářství. (28). 

Po ulici Oty Pavla směrem ke Kladen-
ské třídě, bylo malé hokynářství. (29). 
Nedaleko od něj byl „Prodej uhlí a dřeva“ 
paní Šípkové. (30). Došli jsme k všeobecně 
známé „Restauraci U Bečvářů“. Je pamět-
níkem, o níž by bylo možné popsat hned 
několik stránek. Byla místem buštěhrad-
ských ochotníků s jejich beznadějně vy-
prodanými představeními, ale i těžko vy -
číslitelným množstvím tanečních zábav 
a jen s obtížně popsatelnou atmosférou 
z doby jejího plného rozkvětu. V soused-
ství restaurace je možné si všimnout ma-
lého, dávno zavřeného krámku. Bylo zde 
„Kupectví“ pana Vojtěcha Vejvary s jeho 
poctivou a dobrou obsluhou, jak hlása-
la jeho reklama. (31). Dnešní putování 
ukončíme připomenutím znamenitého 
„Strojního truhlářství a výroby nábytku“ 
bratří Konopásků. (32).

Co říci na závěr tohoto již třetího po-
kračování článků se zmíněnou tématikou. 
Především ještě jednou poděkovat všem 
těm čtenářům Buštěhradského zpravo-
daje a pamětníkům Buštěhradu za velký 
zájem o toto téma, ale také o jejich při-
pomínky. Rádi bychom chtěli poděkovat 
paní Duchkové, která s odvoláním na člá-
nek v minulém čísle Buštěhradského 
zpravodaje pod obrázkem č. 6 uvedla, že 
tento statek vždy patřil „pantátovi F. Kou-
lovi“. Tímto se autoři zároveň omlouvají 
paní Jiřině Kaucké, dceři pana Kouly, 
která ve zmíněném objektu bydlí. Pokud 
jde o připomínku paní Ing. Javorčekové 
k domu bývalé pekárny pana Bláhy, auto-
ři by jí chtěli požádat, aby si text k obráz-
ku č. 27 pozorněji přečetla. 

Chtěli bychom poděkovat paní učitel-
ce J. Uxové, která v písemné podobě při-
pomněla řadu míst, o nichž právě tento 
článek hovoří. Samostatné poděkování 
si zaslouží pan Jiří Stůj, pamětník, který 
před napsáním tohoto článku se zúčast-
nil pochůzky po této části města a bez 
něhož by řada podnikatelských míst zů-
stala nepřipomenuta.

Pokud bude, vážení čtenáři, Vaše ode-
zva i na tento článek tak pozitivní, jako 
na články v minulých číslech BZ, rádi 
popíšeme některá podnikatelská místa, 
která se mohou ještě objevit.

Zdroj: osobní archív, Almanach města, 
vzpomínky občanů 

Text: M. Oplt, foto: P. Mikšovic
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CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ 
V LEDNU

27. 1. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Že sluníčko moc nesvítí? Nevadí, 

vyfoukáme si ho barvou pomocí brč-

ka. Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členové RC 25 Kč).

PROGRAM NA ÚNOR

3. 2. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
V naší výtvarné dílně budeme ten-

tokrát vytvářet koláž sněhobílého 

ledního medvěda – z vaty a papíru. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč (čle-

nové RC 25 Kč).

5. 2. 2014   od 16:00

Pohádkové odpoledne
Pro všechny, kteří mají rádi pohádky, 

si připravila Zuzana Šípkovská pohád-

ku o Budulínkovi. Přijďte si jí s námi ne-

jenom poslechnout, ale třeba i zahrát!  

Vstup 30 Kč za dítě (15 Kč pro členy RC), 

další sourozenci zdarma.

10. 2. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení 
Blíží se svátek svatého Valentýna, 

proto si vyrobíme valentýnské srdíč-

ko z barevného a hedvábného papí-

ru. Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členové RC 25 Kč).

11. 2. 2014   od 15:00

Relaxační odpoledne
Manikúra (od 100 Kč za základní 

manikúru), pedikůra (160 Kč), medo-

vá detoxikační relaxační masáž obli-

čeje (250 Kč), pleťové masky na obli-

čej (80 Kč) a líčení (150 Kč), na to vše 

si již můžete dělat rezervaci na rcpeli-

sek@email.cz. Zájemci s rezervací mají 

přednost.

12. 2. 2014   od 16:00

Chytré hraní s montessori prvky
Přijďte si s námi vyzkoušet oblíbené 

vzdělávací montessori aktivity hravou 

formou. Vstup zdarma.

17. 2. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Opět jsme pro vás připravili oblí-

bené korálkování – navlékání skle-

něných korálků na silikonovou niť. 

Přijďte si navléknout náramek nebo 

náhrdelník, ať už pro sebe nebo jako 

dárek. Kurzovné včetně materiálu 

50 Kč (členové RC 25 Kč).

19. 2. 2014   od 16:00

Psychologická přednáška 

– Jak zvládnout vzteklouna
O období dětského vzdoru a dalším 

si popovídáme s psycholožkou Kateři-

nou Beerovou. Vstupné dobrovolné.

24. 2. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Přijďte si s námi zkusit vytvořit 

obrázek zasněžené noci. Použijeme 

akrylové barvy. Kurzovné včetně ma-

teriálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

26. 2. 2014   od 15:30

Karneval
Srdečně zveme všechna malá i vel-

ká pohádková stvoření na tradiční 

maškarní bál. Promenáda masek, hry, 

soutěže a zábava. Vstup 50 Kč (členo-

vé RC 25 Kč).

Bližší informace či případné změny 

programu naleznete na www.mcpeli-

sek.cz.

 Markéta Kučerová

Ani v letošním roce nechyběla 

v repertoáru akcí Rodinného cen-

tra Buštěhradský pelíšek tradiční 

Mikulášská nadílka, která se kona-

la první prosincový čtvrtek v buš-

těhradské Sokolovně.

Neziskové organizace

Mikulášská nadílka
Nejprve děti rozehřála Sněho-

vá vločka - děti si s ní zatancovaly 

a zazpívaly za krásného dopro-

vodu příčné fl étny písničky o Mi-

kuláši a o blížících se Vánocích. 

Potom zhasla světla a za tónů 

Tiché noci se z kouřového oblaku 

vynořili pekelní čerti následova-

ní štědrým Mikulášem s anděly. 

Mikuláš děti pochválil, některým 

připomenul, co by mohly zlepšit 

a nakonec všechny obdaroval 

balíčkem. 

Fotografi e pro RC Pelíšek nafotila Monika Žitníková
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Tak jako každý rok, tak i tento rok 
2013 utekl jako voda. Dovolte mi, 
abych se za ním ohlédla a zrekapi-
tulovala, co nám přinesl, ale i odne-
sl. Musím podotknout, že to byl rok 
velkých změn.

Na začátku bych však chtěla připo-
menout, že tak jako všichni, tak i my 
se snažíme neustále něco vylepšovat 
a poskytovat naše služby ke spokoje-
nosti našich klientů. Za nejdůležitější 
úkol považujeme, abychom posky-
tování pečovatelských služeb vždy 
prováděli na profesionální úrovni 
a v co nejlepší kvalitě. 

Pečovatelské služby i nadále 
poskytujeme nejen v Buštěhradě, 
ale i okolních obcích a těmi jsou 
v současnosti Lidice a Hřebeč. Rádi 
bychom pronikli i do dalších lokalit, 
protože si myslím, že i tam jsou lidé, 
kteří potřebují pomoc. Pokládám 
to za velký úkol pro nás, abychom 
se touto problematikou zabývali 
intenzivněji. Ráda bych teď krátce 
shrnula, co se povedlo v našem „Do-
mečku“ za ten rok 2013 uskutečnit.

Podařilo se rozšířit nabídku aktivi-
začních programů a hlavně velikou 
radost máme z toho, že se zapojují 
i občané Buštěhradu, o což jsme 
léta usilovali. Každé úterý k nám 
stále dochází paní Dlouhá z „Poho-
dy“ v Kladně, která s našimi oby-
vateli cvičí. Každou středu se naši 
senioři věnují ručním pracem, které 
vede paní Krejzová. Vždy ve čtvrtek 
v měsíci ve 14:00 hodin otevíráme 
naši dnes již proslulou „Kavárničku“, 
kterou navštěvují i obyvatelé Buště-
hradu, ale i obyvatelé z Kladna, kteří 
v hezkém počasí za námi přijedou 
i na kole. Pátky od září patří dnes 
už bývalé ředitelce, paní Stanislavě 
Šumné, která k nám dochází jako 
dobrovolnice za našimi obyvateli 
kvízovat a hlavně hrát s nimi jejich 
oblíbenou hru Rumy- Cuby, která 
se stala velkým hitem u nás v „Do-
mečku“. Jednou za měsíc nás na-
vštěvuje z Dobrovolnického centra 
slečna Martinka společně se svým 
psem Kennym, v rámci canisterapie  
Všem patří velké dík. Dík určitě patří 
i panu školníkovi Němejcovi, který 
se nám stará o drobné opravy v na-
šem zařízení. Děkuji i své dceři Leo-
ně, která vypomáhá v době dovole-
ných a spolehlivě zastoupí i v době 
nemoci pečovatelek. 

Nesmím zapomenout ani na spo-
lupráci se školní jídelnou v Základní 
škole Buštěhrad, kam jezdíme pro 
obědy našim klientům, kde jsou 

na nás moc hodní a vždy usměvaví. 
Dalším naším dodavatelem obědů je 
restaurace Hotel, který na konci léta 
převzal nový nájemce, pan Uhlíř, se 
kterým je také radost spolupracovat. 
Musím říci, že kvalita služeb z jejich 
strany je nyní na vysoké úrovni. 
Za to, že se o nás tak dobře starají jim 
patří náš velký dík. Díky patří i zdra-
votnímu středisku, panu MUDr. Je-
řábkovi a paní Věře Mrázkové, kteří 
s námi spolupracují a společně nám 
s našimi klienty pomáhají. 

Nadále pokračujeme ve spoluprá-
ci s paní Holeyšovskou a jejími dětmi 
ze školní družiny, kteří nás vždy při-
jdou potěšit a vždy jsou pečlivě při-
praveni. Opět jsme mohli být společ-
ně s nimi u zrodu knihy autorských 
děl básní a ilustrací “Vášeň a popel“. 
Veršování s mazlíčky.   Naši senioři 
společně s dětmi pomáhali na svět 
krásným básním, které děti složily. 
Tímto bych chtěla paní Holeyšov-
ské  a dětem za vše poděkovat. Dále 
bych chtěla poděkovat Mateřské 
školce a dětičkám, které nás  chodí 
průběžně během roku navštěvovat. 
Dík patří Základní umělecké škole 
pod vedením pana ředitele Bedná-
ře za krásně strávené chvíle s nimi. 
Děkujeme paní Čermákové, která se 
podílí a spolupracuje s námi na vy-
tváření programů společně s dětmi 
ze Základní školy, jejich paní učitel-
ce, Michale Ludvíkové, která s dětmi 
za našimi  obyvateli  dochází a spo-
lečně tráví krásné chvilky. 

Velkou zálibu našli naši obyvate-
lé a začali se zapojovat i obyvatelé 
z Buštěhradu v pravidelných ná-
vštěvách cukrárny Panenka v Tuch-
lovicích, kde nás vždy přívětivě 
přivítají, a já si troufám říci, že jsme 
se stali „štamgasty“ v této cukrárně. 
Solná jeskyně „ Solenka“ v Kladně  je 
naším  dalším častým cílem našich  
výletů .Naši senioři společně s oby-
vateli Buštěhradu si tam vždy odpo-
činou a naberou nové síly.

V červenci nastaly změny ve ve-
dení DPS, kdy odešla paní Stanislava 
Šumná a místo ní jsem do funkce 
nastoupila já. Svoji funkci vedoucí 
pečovatelky jsem ráda předala mojí 
dlouholeté kolegyni paní Helence 
Bleskové. V říjnu k  nám nastoupila  
paní Petra Kyndlová,  jako pečova-
telka, která nahradila Helenku Bles-
kovou, když říkám nahradila, myslím 
tím, že i ona má srdce tam, kde ho 
správná pečovatelka mít má. Tato 
práce se totiž musí dělat srdcem. 
V období října a listopadu  naše pe-

čovatelka paní Eva Nachtigalová  
absolvovala rekvalifi kační kurz „Pra-
covník v sociálních službách v rozsa-
hu 101 h teoretické části, 126 h prak-
tické části, který úspěšně zakončila  
písemnou a ústní zkouškou. 

Na konci roku se nám podařilo 
sehnat fi nanční prostředky od spon-
zorů, kteří se z velké části podíleli 
na zakoupení cvičebního prvku „šla-
padla“, které naši obyvatelé využívají 
ke zlepšení jejich fyzické kondice. Vý-
hodou tohoto prvku je, že je umístěn 
v interiéru našeho zařízení, takže jej 
senioři mohou využívat celoročně.

 Na závěr nemohu nepřipome-
nout, že jsme oslavili 15 ti leté výro-
čí zahájení provozu DPS Buštěhrad, 
které se vydařilo. Zahájit nám tuto 
oslavu přišla paní starostka Ing. Jit-
ka Lefl erová, která se o Domově 
s pečovatelskou službou v Buště-
hradě vyjádřila jako „o zcela ojedi-
nělém a vyjímečném projektu, kte-
rý jen tak nějaké město či vesnice 
nemá.“ Dovolím si s paní starostkou 
jen souhlasit. 

Oslava to byla opravdu vydařená, 
účast byla hojná, tímto děkuji všem, 

kteří nás přišli navštívit a užili si to 
u nás s námi. Na začátku programu 
nám zahrál mladý nadějný houslis-
ta, Adam Unger, při jehož krátkém 
vystoupení zvané „meditace“, nezů-
stalo jedno oko suché. Posléze nám 
přišli zahrát z Občanského sdružení 
„ Taška“, kteří hráli a zpívali hity z let 
šedesátých z repertoáru Milana 
Chladila, Karla Hály a Yvonne Přeno-
silové. Bylo to úžasné a všechny pří-
tomné to pořádně rozparádilo. Tento 
hudební program nám zakončili žáci 
ze Základní umělecké školy v Buště-
hradě spolu s paní Lenkou Filovou 
a Petrem Štěpánem, to vše pod ve-
dením pana ředitele Bednáře. 

Co říci na závěr? Chci poděkovat 
všem svým kolegyním, vedoucí pe-
čovatelce Helence Bleskové, , účetní 
Šárce Vojnové, které jsou mi velkou 
oporou, pečovatelkám Evičce Nach-
tigalové, Péťe Kyndlové, paní Kallo-
vé, která nám chodí uklízet „dome-
ček“. Díky patří i obyvatelům DPS 
i klientům, kterým poskytujeme PS 
v terénu. 

A teď už jen popřát všem obyva-
telům Buštěhradu vše nejlepší v No-
vém roce, zdraví, štěstí a vše, co si 
přejete, ať se Vám splní.

Simona Horníčková,
ředitelka DPS Buštěhrad

Neziskové organizace

Ohlédnutí za rokem 2013 v DPS Buštěhrad
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Neziskové organizace
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu 
naléhavě hledá nové zpěváky
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Smíšený pěvecký sbor působí 

v naší obci již od roku 1977. Je to 

amatérský sbor, který sdružuje 

přibližně dvacet pět zpěváků. 

Jeho posláním  je šířit hudební 

kulturu  a poskytnout uplatnění 

pro kulturní vyžití lidem, kteří 

mají zájem o sborový zpěv.

Ženské hlasy se dělí na vyšší 

soprány a nižší alty, mužské hla-

sy na vyšší tenory a nižší basy. 

Repertoár obsahuje díla svě-

tových a českých autorů, např. 

Mozarta, Händla, Beethovena, 

Brahmse, Verdiho, Smetany, 

Dvořáka, Janáčka, Martinů. 

V repertoáru jsou i skladby sou-

časných autorů (Eben, Lukáš, 

Mácha), úpravy národních pís-

ní a skladby duchovní, včetně 

spirituálů. Sbor má v programu  

i Českou mši vánoční Jakuba 

Jana Ryby, kterou každoročně 

uvádí v Buštěhradě a v blízkém 

okolí.

Sbormistrem je pan Emil Čer-

vený.

Během jednoho roku sbor ob-

vykle uspořádá deset veřejných 

vystoupení, počínaje celovečer-

ními koncerty až po vystoupení 

k různým společenským příleži-

tostem. Sbor vystupuje zejména 

v Buštěhradě a v blízkém okolí, 

ale zajíždí se svým programem 

také do vzdálenějších míst. 

Po řadu let se udržuje pěkná 

spolupráce se sbory v Jindři-

chově Hradci a v Kamenici nad 

Lipou, s ženským sborem Sme-

tana Kladno a s dětským sborem 

buštěhradské základní školy.

Činnost je převážně fi nanco-

vána z rozpočtu města.  

Členové sboru jsou bezplatně 

vybaveni koncertním ošacením, 

muži mají černý smoking, ženy 

mají dlouhé šaty a sukně s ha-

lenkami.

Sbor se schází na pravidelných 

zkouškách v Kulturním středis-

ku v Buštěhradě na hlavní třídě 

(tzv. Seifertovna) každé pondělí 

od 18:15 do 20 hodin.

Obracíme se na Vás 

všechny, kteří máte rádi 

zpěv, přijďte mezi nás. Věk 

nerozhoduje. Jsme dobrým 

a přátelským kolektivem. 

Nevyžaduje se znalost not. 

Vše se nacvičuje na zkouš-

kách.

Opravdu velmi naléhavě 

potřebujeme doplnit naše 

řady.

Pro další informace se může-

te obrátit na kteréhokoli člena 

nebo kteroukoli členku naše-

ho sboru ve svém okolí nebo 

na pana Františka Paulíka, tel. 

721 761 412, na paní Marii Ho-

rovou, tel. 737 787 963 nebo 

na pana Jiřího Mühlfeita, tel. 

607 618 479.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Výbor pěveckého sboru

Vážení členové, příznivci, kama-

rádi,

rád bych Vám touto cestou po-

děkoval za spolupráci v roce 2013 

při budování našeho TK.

Ohlédnu-li se za loňským rokem, 

kdy jsme náš klub zakládali 8. 1. 

2013, jsem spokojený.

Daří se nám naplňovat cíle, které 

jsme si stanovili, cesta je mnohdy tr-

nitá, ale vůle a zarputilost je vždy sil-

nější.  Naše počínání se dá přirovnat 

k tenisovému zápasu, kdy je zapo-

třebí bojovat do posledního míče 

a nepřestávat věřit ve své schop-

nosti. To mnohdy hráčům chybí.

V loňském roce náš klub repre-

Mikulášská párty 7. 12. 2013

NAŠI JUBILANTI
(leden, únor)

85 let

PEKOVÁ Jarmila, Bezručova ul.

LUKEŠOVÁ Růžena, ul. Prokopova

91 let

SUCHÁ Růžena, ul. U Rybníka

Neziskové organizace | Sport

Tenisový klub Tenísek Buštěhrad

zentovali družstva minitenistů, ba-

bytenistů, mladších žáků a dorostu. 

Jejich počínání v nabité konkurenci 

je slibným počinem do budoucna 

a věřím, že se v Buštěhradě bude 

hrát tenis na který, budou chodit 

diváci z dalekého okolí. Naši hrá-

či jsou nadaní a záleží jen na nich 

jak s tím naloží. Možná tímto ně-

koho odradím, ale prosím rodiče, 

nenakládejte svým dětem mnoho 

kroužků, je toho na ně moc. 

Také jsme v létě organizovali pět 

turnajů jednotlivců, kde se také 

naši hráči umisťovali na „medailo-

vých“ stupních. Proběhli také dvě 

tenisová soustředění, jarní a letní. 

Tyto události se již stávají tradiční 

součástí naší tenisové přípravy.

Společenskou událostí byla Mi-

kulášská párty, které se zúčastnilo 

32 dětí a jejich rodičů. Sponzory 

byli: rodina Sadloňových, Olga Je-

řábková a náš generální partner 

VZP ČR. Děkujeme.

Mezi významné události klubu 

patřila dostavba klubovny včetně 

zázemí a výstavba druhého kurtu 

spolu s přetlakovou halou. Tímto 

naši členové a všichni tenisti z blíz-

kého okolí se mohou celoročně  

věnovat svému sportu.

My v TKT jsme nadále připraveni  

rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku 

našich služeb tak, aby si k nám 

našli cestu všichni, kteří si chtějí za-

sportovat  a získat nové kamarády.  

Zároveň chceme podporovat mla-

dé výkonnostní tenisty, aby měli 

možnost se  ve svém sportu prosa-

dit. Prioritou nadále zůstává práce 

s dětmi a mládeží, chystáme nábo-

ry, tenisová soustředění, turnaje.

Chystáme stavbu odrazové zdi, 

bar pro hráče a veřejnost, dětské 

hřiště.

Jménem TKT Vám všem přeji 

všechno nejlepší v roce 2014.

Tonda Jeřábek

Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč
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V úterý 9. prosince 2013 jsme uvítali do života nově narozené občánky. Dětem přejeme, aby prožili 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: Emily Vraspírová,  Vendula Macíková, Hana Fujerová, Vojtěch Kaiml Foto: P. Suchopár

Koupím domek, chalupu, statek, i před opravou, do 800 000 Kč. Platím hotově. Tel. 603 442 474
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DRUHÁ ŠANCE PRO PRÁCI A RODINU

Všem ženám z okresu Kladno
nabízíme vzdělávací KURZ a poradenství ZDARMA

Rekvalifi kační kurz Základy podnikání:
• 4 týdny, každý všední den od 9:00 do 14:00
• od 3. února 2014 v Kladně (Dům techniky, nám. Sítná)

Obsah kurzu
• psychologie pro podnikatele
• personalistika
• základy marketingu a managementu
• základy účetnictví a legislativa
• fi nancování a podnikatelský plán
• MS Excel

Diagnostika a poradenství pro osobní rozvoj
• zjistíte své předpoklady pro podnikání

Poradenství pro zahájení samostatné výdělečné činnosti
•  ve spolupráci s partnerem projektu Středočeskou asociací manažerek 

a podnikatelek 
• umožníme vám navázat nové kontakty a sdílet zkušenosti
• pomůžeme Vám najít vhodný podnikatelský záměr
• maximálně vás podpoříme při založení živnosti
• eliminace podnikatelských rizik
• asistence při zajištění administrativních, fi nančních a právních náležitostí
• osobní, e-mailové i telefonické konzultace

Výhody účasti v projektu:
• všechny aktivity jsou zdarma
• proplacení jízdného veřejnou dopravou na kurz a zpět
• možnost příspěvku na hlídání dětí, případně zajištění hlídání
• poradenství do konce trvání projektu (2015) 

Chcete se přihlásit nebo vědět víc?
Kontaktujte naši pracovní poradkyni RNDr. Olgu 
Karousovou
tel.: 605 954 045, 222 365 819
e-mail: olga.karousova@aczprace.cz
web: www.aczprace.cz
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