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Slavnostní otevření nových prostor 
Městského úřadu na zámku Buštěhrad

Slavnostní koncert Buštěhradského smíšeného sboru (Foto J. Pergl)Hosté

Západní část Buštěhradského 

zámku se dne 28. 2. 2014 dočka-

la svého slavnostního otevření. 

Na tuto událost byla pozvána 

buštěhradská veřejnost, ale také 

všichni, kdo měli s touto rekon-

strukcí něco společného. Na ná-

kladech rekonstrukce, které se 

pohybují okolo cca 50 mil. Kč, 

se samozřejmě výraznou měrou 

podílely dotace jak ze Středo-

českého kraje, tak i z Minister-

stva kultury.

Mezi pozvanými proto nechy-

běli v první řadě zástupci těchto 

dvou institucí. Za Středočeský 

kraj navštívil slavnostní otevře-

ní radní pro oblast kultury a pa-

mátkové péče pan Ing. Zdeněk 

Štefek a radní pro oblast sociál-

ní, pan Bc. Zdeněk Syblík. Dále 

se slavnostního otevření účastnil 

primátor Města Kladna, Ing. Dan 

Jiránek, starostové Mikroregio-

nu Údolí Lidického potoka, je-

hož je Buštěhrad sídlem. Všichni 

tito hosté pronesli krátkou řeč, 

blahopřání k dokončení re-

konstrukce a přání příjemného 

užívání. Slavnost navštívili také 

bývalí starostové města Buště-

hradu. Nechyběli ani zástupci 

Národního památkového ústa-

vu, zástupci zhotovitele fi rmy 

ARCHATT Památky Třebíč a zá-

stupci projekčního ateliéru Girsa 

AT. 

Krátký kulturní program se ko-

nal v sále buštěhradského zámku, 

skládal se z pěveckého vystou-

pení žáků družiny Základní školy 

Oty Pavla v Buštěhradě – pěvecký 

soubor Duha – vystoupení učitelů 

a žáků Základní umělecké školy 

Buštěhrad a Smíšeného pěvecké-

ho sboru Buštěhrad. Pro přítom-

né bylo připraveno pohoštění 

v chodbách a v zasedací místnosti. 

V neformální části probíhala volná 

zábava za hudebního doprovodu 

pana Pavla Forejta. Návštěvníkům 

byly na velkoplošné plátno pro-

mítány fotografi e z rekonstrukce 

západního křídla zámku od doby 

jeho prvotních sanací, přes opra-

vu střechy celého objektu zámku 

až po současný stav, tedy od roku 

2005 až do roku 2014. Celá slav-

nost končila kolem 21. hodiny. 

Bylo patrné, že všichni návštěvníci 

si tento den náležitě užili. 

Jitka Lefl erová,

Dagmar NovotnáCestou do sálu Starostka města s ředitelem Třinec. želez.
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Zastupitelé se na svém prv-

ním zasedání sešli poprvé v pro-

storách sálu v západním křídle 

zámku Buštěhrad. Na programu 

zasedání bylo seznámení se 

s rozpočtovými opatřeními, 

které byly schváleny zastupitel-

stvem na zasedání dne 18. 12. 

2013 a s aktuálním rozpočto-

vým opatřením č. 3. Vzhledem 

k provedeným inventarizacím 

bylo potřeba schválit odpis ne-

použitelného majetku. S tímto 

soupisem byli zastupitelé se-

známeni předem a také přímo 

na zasedání předsedkyní fi nanč-

ního výboru.

Městský úřad Buštěhrad po-

dal návrh na žádost o dotaci 

z Fondu obnovy kulturních pa-

mátek Středočeského kraje, ten-

to návrh na podání byl schválen 

a k dnešnímu dni je dotace po-

dána. 

Zastupitelům byly předloženy 

plány práce Finančního a Kon-

trolního výboru pro rok 2014, 

které byly také schváleny, zastu-

pitelé také projednali výroční 

zprávu ZUŠ a schválili rozdělení 

hospodářského výsledku ZUŠ.

Dalším bodem programu 

bylo vyvěšení záměrů na pro-

dej a pronájem pozemků a byly 

schváleny prodeje pozemků 

na základě záměrů již vyvěše-

ných. Byl také schválen proná-

jem nebytových prostor v č. 

p. 65, ul. Palackého pro účely 

poskytování rehabilitačních cvi-

čení, masáží a kosmetiky. 

Dále se zastupitelé zabýva-

li zařazením nových žadate-

lů do registru čekatelů na byt 

v DPS a odsouhlasili nový ceník 

pečovatelských služeb.

Zastupitelům byl předložen 

dodatek k plánovací smlouvě 

se společností Project Develo-

pment, který na základě poža-

davku městského úřadu zohled-

ňuje participaci této společnosti 

na provedení stavebních úprav 

v oblasti nové zástavby Za hřbi-

tovem a Ořešín. Jedná se o napo-

jení těchto dvou lokalit bezpeč-

ně na chodník v ulici Kladenská 

a také o vybudování parkova-

cích stání pro návštěvníky hřbi-

tova na pozemku města, naproti 

hřbitovu, jak bylo prezentováno 

v předcházejícím čísle Buště-

hradského zpravodaje.

Zastupitelé projednali také 

žádost o řešení havarijního sta-

vu opěrné zdi, která odděluje 

pozemek soukromé majitelky 

a schody, vedoucí mezi ulicemi 

Oty Pavla a Starý Hrad. Opěrná 

zeď je z velké části ve vlastnictví 

soukromé majitelky. V minulých 

letech byl na objednávku měs-

ta zpracován projekt na opravu 

opěrné zdi s rozpočtem cca 1,5 

mil. Kč. Město provede kontrolu, 

zda je pořádku odtok dešťové 

vody na schodech, ale vzhledem 

k vlastnictví zdi nebude prová-

dět její opravu. Bylo navrženo, 

aby Město Buštěhrad poskytlo 

rodině majitelky zpracovaný 

projekt.

Projednali rovněž Rozhodnu-

tí o předčasném užívání stav-

by vydané Odborem výstavby 

Magistrátu města Kladna jehož 

předmětem je vybudování par-

kovacích míst o počtu 18 + 1pro 

invalidy na pozemcích parc. 

č. 1682 a 1680. Protože neby-

la provedena demolice staveb 

na pozemku parc. č. 1680, neby-

lo možné parkovací místa zatím 

vybudovat a Odbor výstavby 

žádá pro časově omezené po-

volení k předčasnému užívání 

stavby vyjádření města Buště-

hradu k prozatímnímu užívání 

veřejného prostranství k parko-

vání vozidel návštěvníků Sport 

centra. Zastupitelé stanovili 

výši poplatku za pronájem čás-

ti pozemku před Sport centrem 

na 500  Kč měsíčně na dobu ur-

čitou, tj. do 31. 12. 2014. 

Dalším bodem bylo pro-

jednání žádosti o vybudování 

zahrádkářské kolonie na po-

zemku parc. číslo 17 a 27 v k. 

ú. Buštěhrad. Protože uvedené 

Informace z radnice

Informace ze zasedání zastupitelstva č.1/2014 dne 
26. 2. 2014

Informace z radnice

Změna sídla ohlašovny a výzva 
k výměně občanského průkazu

pozemky jsou v územním plánu 

města vedeny v kategorii „les 

zvláštního určení“ a na takto 

zařazených pozemcích nesmí 

být žádné, ani zahradní stavby, 

je třeba kontaktovat Odbor vý-

stavby Magistrátu města Kladna 

s žádostí o stanovení podmínek, 

za kterých může být v uvedené 

lokalitě zahrádkářská kolonie 

vybudována.

Dalšími body byly poskytnutí 

sponzorského daru pro Hospic 

sv. Hedviky, který zastupitelé 

odsouhlasili ve výši 2000 Kč, 

a Smlouva o obstarání věci pro 

psí útulek na Bouchalce.

Zastupitelé schválili návrh 

na úpravu víceúčelového hřiště 

pro nohejbal s podmínkou, že 

ocelové sloupky pro uchycení 

sítě budou zabudovány tak, aby 

byly odnímatelné.

Dále byl projednán zastupiteli 

bod návrh na zřízení kulturního 

výboru a zrušení kulturní komi-

se. Tento bod nebyl zastupiteli 

schválen.

Zastupiteli byla schválena 

změna adresy obřadní místnosti 

z Kladenská 207 na Revoluční 1.

Zpracovala: 

Dagmar Novotná

Městský úřad Buštěhrad 

oznamuje, že z důvodu přestě-

hování sídla městského úřadu 

do nové budovy se mění také 

adresa sídla ohlašovny:

Buštěhrad, Hřebečská 660 

na novou adresu Buštěhrad, 

Revoluční 1.

Občany, kteří mají v občan-

ském průkazu uvedenou úřed-

ní adresu místo trvalého poby-

tu dle ust. § 10, odst. 5 Zákona 

o evidenci obyvatel – ohlašovna 

MěÚ, Hřebečská 660, upozor-

ňujeme, že tento údaj vedený 

v OP je důvodem ke skončení 

platnosti občanského průkazu 

(§ 11, odst. 2, písm. b) Zákona č. 

328/1999 Sb.).

Z uvedeného důvodu žádá-

me dotčené občany, aby si co 

nejdříve požádali o výměnu 

občanského průkazu na Ma-

gistrátu města Kladna, odbor 

správních agend, nám. Svobo-

dy 1960, Kladno.

Jana Zemanová 

– evidence obyvatel

BZ_04_14.indd   2BZ_04_14.indd   2 7.4.2014   9:39:017.4.2014   9:39:01



strana 3 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Duben 2014 | Informace ze ZŠ | Informace z MŠ | Pozvánka

w w w. m e s t o b u s t e h r a d . c z  |  m e u @ m e s t o b u s t e h r a d . c z  ☎  3 1 2  2 5 0  3 0 1

Exkurze 6. třídy 
do Národního divadla 
18. 3. 2014

Dne 18. 3. 2014 jsme se vydali 

do Prahy, abychom se dozvě-

děli, jak to vypadá v Národním 

divadle. Během prohlídky jsme 

zavítali do místností, do kterých 

se za normálních okolností veřej-

nost nedostane. Jako první jsme 

si prohlédli základní kameny, kte-

ré byly nejenom z památné hory 

Říp. Po celém divadle byly busty 

významných českých osobnos-

tí, které jsou spjaty s divadlem. 

Informace ze ZŠ

Okénko do ZŠ Buštěhrad

Informace z MŠ

Poděkování od kuchařek MŠ

kluci při bránění ve fotbale, kryjí 

svá „tajná místa“, proč mají holky 

„koblížky plné smetany“ pro svá 

miminka, kdy se jim začnou za-

palovat lýtka, jak tatínkové posí-

lají telegramy maminkám, na jak 

dlouho se miminko uhnízdí u ma-

minky v pelíšku, jak si miminka 

telefonují s maminkou pupeční 

šňůrou a další důležité informa-

ce o tom tajemném příchodu 

na svět. Skupina Pavla Nováka je 

dostala do varu a děti nadšeně 

Na nejvyšším balkóně v hledišti 

jsme si prohlédli krásně vyzdo-

bený strop, lustr, který má 206 

žároviček a opony, které jsou tři. 

Nakonec jsme vystoupali 150 

schodů až na střechu divadla, 

kde byl krásný výhled na Pražský 

hrad a Petřín. Výlet do Prahy jsme 

zakončili procházkou k Městské 

knihovně na Mariánském náměstí 

a ke Klementinu.

Mgr. Věra Oherová

Mobilní planetárium 

pro I. stupeň na naší 

škole 24., 25. 3. 2014
Už jsme byli v Planetáriu v Praze 

a nyní jsme vyzkoušeli mobilní pla-

netárium u nás v tělocvičně. Ráno 

v tělocvičně vyrostl stan jako kos-

manautská přilba. Ve stanu byly při-

pravené žíněnky a děti po třídách 

ve stanu zalehly. 1. - 3. třída viděla 

představení - „ Jak byl Měsíc hostem 

u Sluníčka“. V pohádkovém příběhu 

se děti seznámily se znameními zvě-

rokruhu, souhvězdími a tím, proč je 

Měsíc jednou hubený a pak zase 

tlustý. Ve stanu bylo útulno a díky 

klimatizaci velmi příjemné prostře-

dí. Všichni si to moc užili a budeme 

doufat, že rozšíří repertoár a někdy 

si je opět pozveme.

Dana Odvárková

Jak jsem přišel na svět 

18. 3. 2014
Dne 18. 3. 2014 se děti z I. stup-

ně zúčastnily představení „Jak 

jsem přišel na svět“, kde se zá-

bavnou formou dozvěděly něco 

o tom, že je nepřinesla vrána ani 

čáp, že se kluci a holky liší, proč si 

Rády bychom moc poděkovaly 

paní starostce a panu Vavruško-

vi za skvělé vyřešení situace při 

vzniklé havárii odpadů ve škol-

ní kuchyni Mateřské školy Hřebeč-

ská. Rovněž děkujeme za nové 

vybavení této školní kuchyně 

konvektomatem, novým sporá-

kem a také myčkou. Této obnovy 

se nám dostalo po cca dvaceti 

letech provozu. Nové vybavení 

nám značně usnadní práci při za-

jišťování jídla pro děti ve školce, 

obzvláště nyní, když dojde k na-

výšení kapacity školky o další tří-

du dětí. 

Zdeňka Roškotová, 

Marie Jelínková (kuchařky MŠ)

zpívaly a tančily. Veselou atmosfé-

ru doplnily světelné efekty.

Dana Odvárková,

Milena Maršnerová

Beseda o Jaroslavu 

Foglarovi 6. 3. 2014
Naší školu ve čtvrtek 6. 3. 2014 

navštívil pan Slavomil Janov, ře-

ditel Akademie Jaroslava Foglara 

a odborník na tuto problemati-

ku na slovo vzatý. Připravil si pro 

žáky 4. a 5. třídy velice zajímavou 

besedu, kde se žáci dozvěděli ne-

jenom o historii Rychlých šípů, 

jaký život vedl Jaroslav Foglar, ko-

lik knih doopravdy Jaroslav Foglar 

napsal a co ho k jejich napsání 

vedlo, ale i to, jak se zrodil nápad 

na ježka v kleci, kterého si i žáci 

samostatně zkoušeli vyjmout 

a vložit. K tomu posloužila zvětše-

ná dřevěná maketa ježka v kleci, 

kterou pan Janov přivezl s sebou 

a prozradil nám, že ji dostal darem 

od jednoho truhláře.

Přednáška o tomto fenoménu 

přenesla žáky do doby velkých 

dobrodružství, kamarádství a po-

tvrdila, že i současným dětem ne-

jsou témata Foglarových knih cizí.

Mgr. Věra Oherová

Se souhlasem z webu ZŠ -nov-

Vás zve na přednášku Miroslava Švejnohy

Bangladéš
Třítýdenní cestování po zemi zmítané monzuny 

a neustálými záplavami, kam turisté nejezdí. 

Přelidněná Dháka, kde žije 15 milionů obyvatel a kde v ulicích 

jezdí 600 tisíc rikš. Horské kmeny v Chitagong Hills, 

které se jen zřídka setkají s okolní civilizací. 

Mangrovníkové lesy, rezervace Sandurban. 

Památky na severozápadě země.  

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 19 hodin  

v restauraci U Bečvářů 
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jimi pověřený zástupce předat 

dítě osobně učitelce (Vyhláš-

ka o předškolním vzdělávání č. 

14/2004 § 5) děti, které byly při-

jaté by měly docházet pravidelně 

podle potřeb rodičů. Zástupce 

dítěte oznámí MŠ předem zná-

mou nepřítomnost dítěte, ne-

ní-li známa předem, omluví dítě 

neprodleně. V případě projevu 

příznaku onemocnění dítěte bě-

hem dne, jsou rodiče telefonicky 

informováni.

Odvádění dětí z MŠ
Děti odvádí zákonný zástup-

ce dítěte nebo jím pověřený 

zástupce na základě písemného 

pověření - plná moc.

Stravování dětí
Při celodenním pobytu se 

děti stravují v MŠ 3 krát denně 

plus pitný režim. Možnost se do-

hodnout s ved. stravování i jinak. 

Částka nacelodenní stravování 

činí 35 Kč.

Poplatek za stravování se platí  

bezhotovostně.

Jídelníčky jsou zveřejňovány 

v šatnách dětí a na našich strán-

kách, což umožňuje rodičům pro-

myšleně doma vhodně doplňovat 

dětem stravu.

Úplata za předškolní 
vzdělávání

Od září 2013 činí úplata 

za předškolní vzdělávání 405 Kč 

pro děti přihlášené na celoden-

ní docházku. Poplatky za měsíc 

červenec a srpen budou upřes-

něny podle schváleného letního 

provozu.

Úplata je splatná do 15. dne 

následujícího měsíce.

Podrobnosti viz. Rozhodnutí 

o stanovení výše úplaty za před-

školní vzdělávání vydané ředitel-

stvím ZŠ a MŠ.

Práva dětí
Zájem dítěte musí být předním 

Masopust
Minulý týden se nesl v duchu 

masopustu. Děti seznámily s li-

dovými tradicemi, pranostikou, 

vyrobily koláče, jitrnice, masky 

a škrabošky zvířátek a naučily 

se nové pohybové hry a pís-

ničky k oslavám masopustu.

Výroba masek byla pro děti 

velice zábavná. Papírové mas-

ky, čepičky, koně, kornouty 

a masopustní dobroty využily 

v pátek při reji masek, který byl 

doprovázen hudbou.

Otradovcová

Kritéria 
pro přijímání dětí 
k předškolnímu 
vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Ma-

teřské školy Oty Pavla Buštěhrad, 

o. Kladno stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postu-

povat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon), ve znění poz-

dějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v ma-

teřské škole v případě, kdy počet 

žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximál-

ního počtu dětí pro mateřskou 

školu.

I.
Při přijímání dětí do mateřské 

školy vychází ředitelka z uvede-

ných kritérií. Přednostně v sou-

ladu s ustanovením § 34 odst. 4 

školského zákona bude přijato 

dítě rok před nástupem povinné 

školní docházky.

II.
1. Věk dítěte - starší děti 

mají přednost

2. Trvalý pobyt dítěte 

v Buštěhradě 

 

Buštěhrad 7. ledna 2014

Ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

Informace z MŠ

Okénko do MŠ Buštěhrad
Pro informaci připomínáme 

Školní řád MŠ

Školní řád 
Mateřské školy
Provoz

Provoz mateřské školy 

je od 6.30 h do 16.30 h. Scháze-

ní dětí do 7.55 hodin. Po dohodě 

a písemném oznámení je možno 

příchody uzpůsobit potřebě  ro-

dičů (dohoda o nepravidelných 

příchodech).

Odchod dětí po obědě 

od 12.15 h do 12.45 h odpoled-

ne od 15.00 h do 16.30 hodin.

Provoz mateřské školy lze podle 

místních podmínek omezit nebo 

přerušit v měsíci červenci nebo 

srpnu, popřípadě v obou měsících 

(Vyhláška 43/2006 o předškolním 

vzdělávání, § 3).

Přijímání dětí
Do MŠ se přijímají děti zdravé 

zpravidla starší 3 let (Školský zá-

kon 561/2004 § 34).

Zápis do MŠ 
a přijímání dětí

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitel 

ZŠ a MŠ po dohodě s MÚ Buště-

hrad. O zařazení dítěte do MŠ roz-

hoduje řed. školy (Školský zákon 

561/2004 §34, kriteria pro přijímá-

ní dětí do MŠ).

Přijetí dítěte do MŠ ředitel 

oznámí zákonným zástupcům dí-

těte zveřejněním seznamu dětí, 

pod přidělenými kódy.

Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím 

písemném upozornění rozhoduje 

o ukončení docházky dítěte a to 

v případě, že dítě se bez omluvy 

zákonného zástupce nepřetržitě 

neúčastní předškolního vzdělá-

vání po dobu delší než dva týd-

ny, zákonný zástupce závažným 

způsobem opakovaně narušuje 

provoz mateřské školy, zákonný 

zástupce opakovaně neuhradí 

úplatu za vzdělávání nebo stravo-

vání ve stanovéném termínu a ne-

dohodne s ředitelem jiný termín 

(Školský zákon 561/2004, § 35).

Docházka do MŠ
Každé ráno jsou rodiče nebo 

hlediskem při všech činnostech 

v MŠ.

Právo na bezpečnost a ochra-

nu zdraví dítěte v MŠ.

Právo dětí využívat služeb 

předškolního zařízení.

Právo na výchovu, jež směřu-

je k rozvoji osobnosti dítěte, jeho 

nadání a rozumových i fyzických 

schopností v co nejširším objemu.

Právo na odpočinek a volný 

čas, na účast ve hře odpovídající 

jeho věku.

Práva rodičů
Účast při adaptaci dítěte 

na kolektiv dětí v MŠ a prostředí 

školy.

Účast na programu MŠ, vý-

chovné koncepci školy, org. škol 

v přírodě, mimoškolních aktivi-

tách.

Vyžádat si od učitelky informa-

ce o dítěti /zdravotní stav dítěte, 

výchovné problémy atd./

Povinnosti rodičů
Sledovat informační nástěn-

ky.

Označit dětem všechny čás-

ti oblečení.

Informovat ráno učitelku o pří-

padném zdravotním problé-

mu dítěte.

Včas omlouvat nepřítom-

nost dítěte, platit včas dané po-

platky.

Vodit vždy do MŠ dítě čisté 

a upravené.

Dodržovat stanovené termíny 

plateb poplatků za MŠ.

Upozornění
Nedávejte dětem drahé před-

měty do MŠ, škola za ně neručí.

Nadřízené orgány: Česká školní 

inspekce, KÚ pro Stř. kraj

Zřizovatel MŠ: Městský úřad 

Buštěhrad

Ved. uč. MŠ  Šímová Jitka

Se souhlasem z webu MŠ

-nov-

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
oznamuje, že dne 30. dubna 2014

od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

proběhne v mateřské škole, Hřebečská ulice

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu si zákonní zástupci dětí

přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.ZÁ
PI

S 
D
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Í D

O
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Š
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Informace ze ZUŠ

Přání k životnímu jubileu

V březnu 

l e t o š n í h o 

roku oslavil 

v ý z n a m n é 

životní jubi-

leum ředitel 

Z á k l a d n í 

u m ě l e c k é 

školy Buš-

těhrad pan Bohumír Bednář. Pod 

jeho vedením získala ZUŠ takový 

věhlas, že poptávka po umístění 

žáků v naší ZUŠ daleko přesahuje 

možnosti školy. V současné době 

navštěvuje ZUŠ celkem 256 žáků, 

z toho 36 žáků v oddělených pra-

covištích ve Hřebči a v Brandýsku. 

Je jistě zásluhou pana ředitele 

Bednáře, že díky jeho bohatým 

uměleckým i pedagogickým zku-

šenostem dokázal z místní ZUŠ 

vytvořit útvar, který vykazuje vyni-

kající výsledky a jehož absolventi 

se pravidelně stávají úspěšnými 

posluchači vyšších uměleckých 

škol. Za svého působení v Buště-

hradě se mu podařilo i z budovy 

zdejší ZUŠ vytvořit důstojný stá-

nek pro výuku uměleckých oborů. 

Pan ředitel se obklopil vynikajícími 

spolupracovníky, kteří mu v jeho 

záslužné práci velmi účinně po-

máhají. Jsme velmi rádi, že v čele 

naší ZUŠ máme takovou osobnost, 

které záleží nejen na tom, aby ško-

la dosahovala výborných výsledků, 

ale aby i buštěhradská veřejnost 

a veřejnost z okolí měla díky mno-

ha koncertům, pořádaným ZUŠ, 

možnost získávat bohaté umělec-

ké zážitky. Při příležitosti životního 

jubilea vyjadřujeme panu řediteli 

Bednářovi svou vděčnost za jeho 

mnohaleté úsilí a do dalších let 

přejeme především pevné zdraví, 

stále stejný elán a aktivitu ve pro-

spěch Základní umělecké školy 

Buštěhrad a nás všech. Pane ředi-

teli, mnohokrát děkujeme!

Za celý kolektiv

Městského úřadu Buštěhrad 

J. Lefl erová

Informace z radnice

Výstavba nové třídy MŠ
Stavba nové třídy MŠ je úspěš-

ně u konce přesně podle naplá-

novaného harmonogramu prací. 

Nová třída s celým zázemím šatna, 

toalety umyvárna, výdejna jídla, 

sklady lůžkovin a hraček včetně 

zázemí pro učitelky je připravena 

pro děti.

Během stavby se nám podaři-

lo úspěšně splnit všechny pod-

mínky stanovené hygienickými 

a požárními předpisy a navíc pro-

vést rekonstrukci všech odpadů 

v hospodářské budově, které byly 

v havarijním stavu a špatně prove-

dené. Kuchyně MŠ byla vybavena 

novými moderními spotřebiči pro 

přípravu jídel, které bude nyní 

nutné připravovat ve zvýšeném 

počtu. Kapacita mateřské školky 

se tímto totiž navýšila a přibyde 

tak několik malých strávníků.

Nyní probíhá nákup a dodávka 

nábytku do šatny, herny a jídelny, 

didaktických pomůcek a hraček 

pro děti. Tento nákup je zajiš-

ťován vedením Základní školy 

a mateřské školy Oty Pavla v Buš-

těhradě. 

P. Vavruška
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Technické okénko

Výstavba v našem městě

Plán SITUACE

V letošním roce je také napláno-

vána výstavba nového chodníku 

v Revoluční ulici v úseku od Kla-

denské ulice směrem k vjezdu 

na nádvoří zámku. Součástí řešení 

je i nový přechod podél Kladen-

ské ulice.

P. Vavruška

Tyršova ulice

Na začátku března teplé počasí 

umožnilo zahájit opravy chodníků 

ve městě. Pracovníci technických 

služeb provedli opravu chodní-

ku včetně schodů v ulici Tyršova 

v úseku od prodejny potravin 

směrem k ulici Slepé. 

P. Vavruška

Jak jsem Vás již informoval v BZ 

č. 1, v letošním roce budou fi rmou 

ČEZ Distribuce a. s. zahájeny dvě 

stavby v našem městě. V rámci 

první stavby bude vybudována 

nová TS a přeložka vedení NN 

v části ulic Hutnická, Lípová, Příční, 

Stavební a Krátká. V rámci druhé 

stavby budou vybudovány nové 

kabelové rozvody kNN v části ulic 

Pražská, Palackého, Náměstí až 

ke křižovatce s ulicí Tyršova. Měs-

to Buštěhrad  provede současně 

s těmito stavbami vybudování no-

vého veřejného osvětlení v těchto 

úsecích ulic, kde dojde k přeložení 

vedení NN do země. 

Skončilo zimní období a od dub-

na budou zahájeny hlavní výko-

pové práce. Prosím o zvýšenou 

opatrnost v úsecích výkopových 

prací a znovu uvádím kontakty 

na zástupce obou zhotovitelských 

fi rem, které stavby provádí.

První stavbu provádí fi rma 

Miloslav Kalců, Elektromontáže 

VN+NN+TS. Stavbyvedoucím je 

pan Knobloch tel. 606 316 365.

Druhou stavbu provádí fi rma 

AZ Elektrostav, a. s. Stavbyve-

doucím je zde pan Červenka, tel. 

606 678 313.

Oba odpovědní pracovníci zod-

povídají za provedení stavby a in-

formovanost občanů, kterých se 

práce v jejich okolí dotknou.

Chci proto opět požádat všech-

ny občany města, kterých se tyto 

stavby dotknou o toleranci a trpě-

livost.  P. Vavruška

Práce na opravě a hotový chodník

Na zámku byly dokončeny úpravy střechy sněhovými zábranami  (Foto P. Vavruška)
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Informace z radnice

Geoportál pomáhá při správě 
města

Geoportál Buštěhradu od společ-

nosti Geosense je webovou mapo-

vou aplikací, která, jak jsme vás již 

informovali, byla spuštěna již v prů-

běhu minulého roku. Je dostupná 

přímo ze stránek města. Kliknutím 

na banner „Geoportál“ se aplikace 

otevře v novém okně prohlížeče. Buš-

těhradský geoportál byl navržen tak, 

aby jeho funkce co nejvíce usnadni-

ly život pracovníkům města i jeho 

obyvatelům. Pro nahlížení informací 

Pracovníci úřadu potom dispo-

nují nástroji pro rychlé vyhledání 

konkrétní lampy či skupiny lamp za-

dáním požadovaných kritérií a její 

aktualizaci. V případě, že v budouc-

nu dojde k instalaci nových lamp, 

mohou tyto pracovníci úřadu jed-

noduše do geoportálu zanést.

Městský úřad plánuje geoportál 

v budoucnu dále rozšiřovat o dal-

ší užitečné informace, týkající se 

především průběhu inženýrských 

v geoportálu není třeba přihlašova-

cích údajů, portál je tedy přístupný 

občanům města i široké veřejnosti. 

Pracovníci městského úřadu potom 

disponují rozšířenými možnostmi 

portálu, sloužícími pro aktualizaci, 

administraci a získání kompletních 

informací z Katastru nemovitostí, po-

třebných při správě města.

Do geoportálu jsou postupně při-

dávány další informace tak, aby bylo 

vše snadno dostupné na jednom 

místě. Minulý měsíc byly na portál 

umístěny lampy veřejného osvět-

lení - jejich pasport. Nepřihlášený 

uživatel má tak možnost zobrazit 

přesnou polohu lamp na podkladě 

letecké či základní mapy, zobrazit 

čísla, podle kterých jsou lampy evi-

dovány, jakož i průběh vedení mezi 

lampami. Kliknutím na konkrétní 

lampu je potom možné zobrazit 

další evidované popisné informace, 

tedy například typ svítidla, umístě-

ní, napájení a podobně. Občan tak 

může například oznámit pracov-

níkům městského úřadu zjištění, 

že konkrétní svítidlo je v poruše, 

s přesným číslem a popisem jeho 

umístění. 

sítí, ale také i kanalizace a evidencí 

dalších objektů ve městě (lavičky, 

vitríny apod.).  Dagmar Novotná

Informace od MPS Kladno

Co všechno do odpadu patří a co nepaří?
Vzhledem k množícím se do-

tazům od občanů uveřejňujeme 

informaci MPS. 

Co je to obecně 
domovní odpad?

Za domovní odpad se považu-

je odpad z domácností a z jiných 

činností, spojených s úklidem 

obytných objektů. Pod pojmem 

domovní odpad (nebo také odpad 

z domácností) se rozumí přede-

vším běžný odpad z denní spotře-

by domácností. Domovní odpad 

je součástí komunálního odpadu 

a je to ta část, která vzniká na úze-

mí obce a má původ v činnosti fy-

zických osob (nepodnikatelských 

subjektů). Domovní odpad tvoří 

dominantní podíl komunálního 

odpadu.

Co je to směsný 
komunální odpad?

Za směsný komunální odpad se 
považuje odpad z domácností a fi -
rem, který neobsahuje nebezpečný 
odpad (např. popel, smetí, kuchyňský 
odpad, drobné nepotřebné předmě-
ty, mastný nebo zašpiněný papír, sáč-
ky, textil a ostatní odpad, který nelze 
znovu využít – recyklovat). Dále by 
tento odpad neměl obsahovat re-
cyklovatelné složky odpadů – papír, 
plasty, sklo, železo a barevné kovy. 
Rovněž by neměl obsahovat trávu, 
větve a objemný odpad.

Je nutno starat se také 
o nádobu?

V létě se doporučuje občas ná-

dobu vypláchnout, popř. vydezin-

fi kovat. V zimě se nedoporučuje 

vkládat do popelnice mokrý odpad 

– dochází k přimrznutí obsahu v ná-

době. Dále žádáme obyvatele, kteří 

používají pro vytápění rodinných 

domů tuhá paliva, aby do svých 

sběrných nádob vhazovali pouze 

vychladlý popel.

Odpady, na které jsou separova-

né nádoby, nebo které můžete od-

vézt do sběrného dvora tedy jsou:

Plast, papír, sklo, stavební odpad 

(cihly, tašky, keramické výrobky, 

sutě), zemina, nebezpečné složky 

komunálního odpadu (obaly, zne-

čištěné nebezpečnými látkami – ole-

ji, barvami, ředidly, rozpouštěd ly), 

elektrospotřebiče, odpad ze zeleně 

(bioodpad), objemný odpad aj.

Podle informací od MPS

D. Novotná

Od  října loňského roku je také v Kladně 

možnost využívat služeb „Novodobé sanit-

ky“.

Tato ryze české soukromá společnost 

zajišťuje individuální přepravu osob a sou-

visející služby na území České republiky. 

Tyto služby jsou určeny zejména osobám se 

sníženou schopností mobility, případně ori-

entace, které, navzdory svému zdravotnímu 

stavu, nemají nárok na bezplatnou sanitku 

a přesto se potřebují někam dopravit, větši-

nou se jedná o seniory. Záměrem společnos-

ti je naplnit potřeby klientům, kteří požadují 

kromě samotné přepravy i další související 

služby. Mimo doprovodu až k ordinaci apod. 

to může být např. vyzvednutí léků, zakou-

pení registračního poplatku v automatu, 

podání telefonické informace rodině klien-

ta, že v pořádku dorazil do cílového místa 

atd.. Novodobá sanitka tak vychází vstříc 

i osobám v produktivním věku, aby se mohli 

spolehnout na bezpečnou přepravu svých 

rodičů k lékaři, když to sami z různých důvo-

dů nezvládají. Je snaha, aby celý tento balí-

ček služeb byl za stejnou nebo i nižší cenu, 

než kterou by klient jinak zaplatil jen za pře-

pravu u jiných dopravců podobného typu.

Mezníkem v historii „Novodobé sanitky“ 

bylo vítězství v celorepublikové soutěži 

„Podnikatel roku 2012“. Společnost po-

stupně buduje síť svých poboček po celé ČR, 

v současnosti jich je 23. Novodobá sanitka 

spolupracuje nejen s mnoha nemocnicemi, 

poliklinikami a ostatními zdravotnickými 

zařízeními, ale i s organizacemi, které sou-

visejí se sociálními službami. 

Služby Novodobé sanitky je možné ob-

jednat i několik dní předem na tel. čísle 

604 960 437 ( pro pobočku Kladno) , dohod-

nout se na rozsahu služeb a získat informaci 

o konkrétní ceně. Přeprava je realizována 

běžnými osobními vozy, takže není možný 

převoz ležících či nepohyblivých klientů. 

Společnost rozhodně nenahrazuje činnost 

záchranné služby. Provozní doba Novodobé 

sanitky zohledňuje potřebu klientů dopravit 

se k lékaři, proto je standardně v pracov-

ní dny od 7 do 16, po dohodě i mimo tuto 

dobu.

Ukázka ceny za přepravu z příslušné obce 

do Kladna (k nemocnici). 

Lidice - Kladno = 150 Kč

Buštěhrad - Kladno = 150 Kč

Hřebeč - Kladno = 130 Kč

Stehelčeves - Kladno = 160 Kč

do Prahy, např. do Motola do nemocnice 

= 450 Kč.

INFORMACE K NOVODOBÉ SANITCE:
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CHCEME BÝT PŘÍNOSEM
Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D (34) se stal ředitelem Univerzitního 

centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení 

technického před více než rokem. V nové budově v Buštěhradě vede 

svůj tým jen krátce, ale už si našel čas, aby se svými spolupracovníky 

několikrát navštívil buštěhradskou radnici a začal spřádat velkorysé 

plány na spolupráci: „UCEEB nechce být anonymním subjektem 

v sousedství Buštěhradu, ale snažíme se o spolupráci a pozitivní přínos 

okolí“.

Ředitel UCEEB Lukáš Ferkl (Foto Jiří Ryzsawy

moc s organizací výběrového říze-

ní na dodavatele energie, cílem je 

samozřejmě co nejnižší cena pro 

město. Také jsme zadali studen-

tům Fakulty stavební ČVUT sta-

vebně energetickou analýzu obce 

Buštěhrad v rámci studentských 

prací, která by mohla být jedním 

z výchozích zdrojů při úvahách 

o optimalizaci. Chceme pomoci 

s řešením krizového nedostatku 

prostor pro výuku dětí – populač-

ní křivka bude opět klesat, proto 

by bylo dobré vystavět „udržitelný 

objekt“, který je možné provozo-

vat s nízkými náklady a v případě 

potřeby jej odstranit nebo využít 

k jinému účelu – to přesně zapadá 

do naší expertízy a můžeme zde 

výrazně pomoci. Jsme připraveni 

po dohodě konzultovat i rekon-

strukci tělocvičny, případně jaké-

koliv další stavební akce v obci. 

Jak jste vyřešili otázku 
dopravy zaměstnanců? 

Víme, že obec trápí problémy 

s dopravou – v její blízkosti pro-

jíždí čím dál více aut. Proto ne-

chceme víc zatěžovat její životní 

prostředí a přišli jsme s hromad-

nou dopravou zaměstnanců – při-

jíždějí mikrobusem pendlujícím 

mezi zastávkou MHD v blízkosti 

letiště Ruzyně a UCEEB. Víme také, 

že větší pohyb, který vytváříme 

v místě, přispívá v průmyslové 

zóně Dříň k větší bezpečnosti. 

Slibovali jste i pracovní 
místa pro místní, jak jste 
své sliby naplnili? 

Myslíme na obyvatele Buštěhra-

du a okolí při obsazování pracov-

ních míst. V říjnu 2013 jsme měli 

dvě zaměstnankyně z Buštěhra-

du, od dubna 2014 jich bude už 

čtrnáct. Jedná se o čtyři recepční 

(dvě ze spřáteleného Mateřské-

ho centra Pelíšek), dva vrátné, IT 

technika, pracovnici zahraničního 

oddělení, hlavní účetní, tři pra-

covnice na úklid, úspěšně spolu-

pracujeme externě s fotografkou 

z Buštěhradu. Další pracovníci 

jsou z Lidic, Brandýsku nebo Ma-

kotřas.

Zpracovala: Vendulka Novotná

Čím konkrétně chcete 
místní komunitě 
přispět? 

Naším cílem je poznat specifi ka 

místního prostředí a potřeby obce 

a jejích občanů. Zájem o spolu-

práci ze strany radnice je. Prvním 

příkladem konkrétní spolupráce 

a společného úsilí se zastupiteli 

města je příprava mezinárodního 

projektu, do kterého budou kro-

mě města Buštěhrad a UCEEB za-

pojeni také partneři z Portugalska, 

Nizozemí a Slovinska. V rámci pro-

jektu – bude-li podpořen – vznik-

nou zajímavé náměty pro řešení 

některých společenských a sta-

vebně-inženýrských problémů, 

které Buštěhrad má. Navíc přinese 

i fi nanční prostředky do obecního 

rozpočtu.

Počítáte tedy 
s odbornou pomocí 
obci? 

Ano, chceme poradenskou 

činností a společnými projekty 

přispět k zefektivnění nakládání 

obce s prostředky. To, co se nabízí 

v příštích několika týdnech, je po- Budova UCEEB (Foto Monika Žitníková)

Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč
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Pro rozšíření našeho týmu hledáme

kolegu/kolegyni na pozici

ASISTENT/KA
Váš profi l
● Minimálně SŠ vzdělání ideálně se zaměřením na ekonomii

● Praxe na obdobné pozici min.1rok 

● Příjemná, pozitivní a vyzrálá osobnost

● Organizační schopnosti na vysoké úrovni

● Flexibilita, odolnost vůči stresu

● Schopnost týmové práce 

●  Spolehlivost, pečlivost, trpělivost a schopnost dotahovat věci 

do konce

●  Analytické myšlení, zájem o práci s daty, tabulkami, reporty 

apod.

● Řidičský průkaz sk. B

● Práce s PC – Word, Excel, Powerpoint

● Pokročilá angličtina podmínkou

Vaše práce
●● Kompletace dat a podkladů k výběrovým řízením

●● Podpora kalkulací pro externí spolupráci

●● Drobné fi nanční kalkulace

●● Finanční a administrativní podpora projektů

●● Spolupráce s dalšími odděleními, koordinace toku informací

●● Asistentská podpora fi nančního ředitele 

●● Operativní úkoly dle pokynů nadřízeného

Nabízíme
● Motivující a přátelské pracovní prostředí

● Zajímavou a rozmanitou práci s možností profesního růstu

● Svoz zaměstnanců z Prahy a zpět (zastávka K Letišti)

● 25 dní dovolené

● Stravenky

● Služební mobilní telefon

● Flexibilní režim práce 

Nástup ihned

Adresa pracoviště:

Třinecká 1024, Buštěhrad (u Kladna)

Motivační dopis a životopis s fotografi í, prosím, zašlete do

18. dubna na mailovou adresu:

petra.nedvedova@uceeb.cz

Do předmětu emailu, prosím, uveďte: ASISTENT/KA

Pozvání
Na informativní 

seminář
Vážení občané,

Městský úřad Buštěhrad Vás a čtenáře 

Buštěhradského zpravodaje 

zve na informativní seminář, který se uskuteční 

dne 28. května 2014 (středa), od 17:00 hodin 

ve společenském sále 

Městského úřadu Buštěhrad, Revoluční 1.

Program

Představení Univerzitního centra 

nízkoenergetických efektivních budov 

(UCEEB) 

a spolupráce s naším městem

●

Informace o bioplynové stanici Kladno 

v průmyslové zóně Kladno-východ, 

poslední vývoj

●

Informace o výstavbě obalovny 

asfaltových směsí v průmyslové zóně 

Kladno-východ

●

Diskuze

Všichni zájemci o výše uvedená aktuální témata 

jsou zváni.

Městský úřad Buštěhrad
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PROGRAM NA DUBEN

9. 4. 2014   od 16:00

Pohádkové odpoledne

Pro všechny, kteří mají rádi po-

hádky, budeme hrát pohádku 

O Smolíčkovi. Přijďte si ji poslech-

nout nebo třeba i zahrát. Na děti 

se už těší Zuzana Šípkovská. Vstup 

30 Kč za dítě (členové RC 15 Kč), 

další sourozenci zdarma.

14.4.2014   od 15:30

Keramika pro děti

Zveme všechny malé výtvar-

nice a výtvarníky na hliněné 

kouzlení, kde si již ti nejmenší 

mohou zkusit práci s tvárnou 

keramickou hlínou. Kurzovné 

včetně materiálu 50 Kč (členové 

RC 25 Kč).

15. 4. 2014   od 20:00

Večerní dílna pro dospělé - 

Velikonoční aranžování květin

Dekorace z živých květin krásně 

vyzdobí i provoní váš domov. Kur-

zovné včetně materiálu a živých 

květin – velikonoční košík 200 Kč, 

velikonoční věnec 200 Kč. Rezer-

vace nutná do 11. 4. 2014 na rcpe-

lisek@email.cz.

16. 4. 2014   od 16:00

Chytré hraní s montessori prvky

Přijďte si s námi vyzkoušet ob-

líbené vzdělávací montessori ak-

tivity hravou formou. Vstup 30 Kč 

za dítě (členové RC 15 Kč), další 

sourozenci zdarma.

23. 4. 2014   od 16:00

Hledání velikonoční vajíček

Hravé odpoledne pro děti, 

plné soutěží a zábavy na hřišti 

u Pelíšku. Přijďte využít již pří-

znivější počasí a zasoutěžit si 

společně venku na čerstvém 

vzduchu. V případě nepříz-

nivého počasí se přesuneme 

do herny Pelíšku. Vstupné dob-

rovolné. 

26. 4. 2014   od 14:30 

Ořešínský Vandráček

Jarní procházka pro rodiny 

s dětmi, spjatá s oslavou Dne 

Země, během které si zasoutěží-

te, hezky se pobavíte a na jejímž 

konci na vás bude čekat občerst-

vení, táborák a v 17:00 h pohádka. 

Vstup zdarma, špekáčky si vezmě-

te s sebou. 

28. 4. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení

Pálení čarodějnic se blíží a my 

budeme vytvářet koláž čaroděj-

nice z odstřižků látek. Kurzovné 

včetně materiálu 50 Kč (členové 

RC 25 Kč).

29. 4. 2014   od 15:00 

Relaxační odpoledne

Přijďte si k nám na chvíli od-

počinout od celodenního sho-

nu a udělat pro změnu něco pro 

své tělo. Manikúra (od 100 Kč 

za základní manikúru), pedikú-

ra (160 Kč). Rezervace si může-

te dělat na rcpelisek@email.cz. 

Zájemci s rezervací mají před-

nost.

Bližší informace či případ-

né změny programu naleznete 

na ww.mcpelisek.cz.

Markéta Kučerová

Fotografi e pro RC Pelíšek nafotila Jana Grymová

Poslední únorovou středu probě-

hl v Pelíšku jako již tradičně dětský 

maškarní bál. Děti, a to i ty nejmen-

ší, přišly v krásných, různorodých 

maskách a přišlo jich opravdu hod-

ně! Tančilo se, předváděly se masky, 

soutěžilo a nově byla pro děti při-

chystaná i tombola. Každý si odnesl 

nějaký dárek a sladké překvapení, 

které věnovala fi rma Danone.

KarnevalKarneval
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Neziskové organizace

Diakonie Broumov o.s. – 20 let 
s Vámi pomáháme potřebným
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Neziskové organizace

Ořešínský Vandráček
Z Mikroregionu

Malý dotační titul

Sobota 26 .4. 2014 od 14:30 h
Srdečně zveme rodiny s dět-

mi na jarní procházku spojenou 

s oslavou Dne Země, během 

které si zasoutěžíte, hezky se po-

bavíte a na jejímž konci na vás 

bude čekat občerstvení, táborák 

a v 17:00 h pohádkové pásmo 

v podání plzeňského Divadelní-

ho spolku Jezírko. Vstup zdarma, 

špekáčky si vezměte s sebou. Sraz 

a registrace vandráčků od 14:30 

do 15:30 h mezi rybníky. Návazný 

program v parku Ořešín s mož-

ností prohlédnout si vzorový byt 

v nové výstavbě Vilky Buštěhrad. 

Akce je realizována ve spolupráci 

s Doma-je-Doma, Přemyslovské 

střední Čechy, Danone, fi rmou 

Martin Peroutka – Polygrafi cká 

výroba, MÚ Buštěhrad, Junákem, 

MŠ a školní družinou, Rybářským 

spolkem Buštěhrad, ZOO Zájezd 

a Červeným křížem. Placené ob-

čerstvení zajistí Restaurace Hotel 

Buštěhad. Přijďte se podívat!

Mikroregion Údolí Lidického po-

toka chce přispět k rozvoji aktivit 

organizací ve svém území, a proto 

na valné hromadě dne 24. března 

2014 bylo rozhodnuto o vyhlášení 

„Malého dotačního titulu“, který 

mohou využít organizace, spolky 

a kluby, které působí na území člen-

ských obcí mikroregionu. Za sdru-

žení (sdružení důchodců, žen, zá-

jmové kroužky), které nemá právní 

subjektivitu, podává žádost obec.

Mikroregion bude vypisovat 

tento titul 2x ročně, a to jarní 

a podzimní kolo. První žádosti 

můžete podávat do 2. května 2014 

do 12.00 hodin do sídla MÚLP 

na MěÚ v Buštěhradu, Revoluční 1, 

273 43 Buštěhrad. Žádost o dotaci 

musí být podána na předepsaném 

formuláři a s požadovanými přílo-

hami doručena v zalepené obálce 

s nápisem „Malý dotační titul“.

Malý dotační titul lze využít 

na nákup drobných věcí, materiá-

lu a zařízení (např. vybavení hřišť, 

dílen a klubů, ceny pro vítěze 

apod.) pronájem prostorů či tech-

niky, propagaci sdružení atd.

Každá organizace může požá-

dat v každém kole o podporu ma-

ximálně jednoho projektu. Výše 

podpory činí max. 80 % celkových 

nákladů na projekt, max. však 

3 000 Kč. Jaroslava Štancová,

starostka Stehelčevsi

NAŠI JUBILANTI
(březen, duben)

70 let

ŠÍPEK Karel, ul. Hřebečská

CHUDOBA Josef, Lidická ul. 

80 let

KALOUSOVÁ Jarmila, ul. Průchodní

VILTOVÁ Růžena, ul. Kladenská

90 let

TON Stanislav, ul. Kladenská

Vážení,

při roční bilanci naší čin-

nosti nám dovolte co nej-

srdečněji poděkovat jak 

místní skupině Českého 

červeného kříže, tak i Vám - 

občanům Buštěhradu za ce-

loroční spolupráci a vyjádřit 

Vám veliký dík, jelikož bez 

Vás, kteří darují věci, by-

chom naši činnost nemohli 

vykonávat.

Zorganizováním sbírky 

ošacení, bot a dalších věcí 

jste pomohli nejen život-

nímu prostředí, ale hlavně 

lidem, kteří materiální po-

moc potřebují a jsou za ni 

nesmírně vděčni. V tomto 

roce jsme poskytli azylové 

ubytování 83 lidem z okraje 

společnosti a dali jim mož-

nost pracovního uplatnění. 

Ve spolupráci se sociálními 

odbory v celé ČR a v našich 

výdejních střediscích jsme 

poskytli přes 2000 tun ma-

teriální pomoci.

Bohužel sběrem použité-

ho ošacení se začaly zabý-

vat i komerční fi rmy, které 

sice deklarují také humani-

tární pomoc, ale ne vždy je 

to pravda. Některé vyhla-

šují sbírky v ulicích Vašich 

měst, ale bohužel přecení 

své možnosti a věci nestačí 

sesbírat, ty pak leží v ulicích 

a dělají nejen nepořádek 

městu, ale je hlavně naruše-

na důvěra lidí. Toto vysvětle-

ní podáváme proto, jelikož 

po celý rok řešíme stížnosti 

z měst a obcí na organizaci 

sbírek, které jsme však ne-

pořádali, ale občané si nás 

často s těmito akcemi spoju-

jí. V současné době pracuje-

me na tom, aby sbírky, které 

pořádá Diakonie Broumov, 

byly jednoznačně identifi ko-

vatelné a naše idea POMOC 

POTŘEBNÝM byla to hlavní, 

co Vás i nás spojuje.

V roce 2013 jsme, díky 

Vám, mohli společně po-

moci lidem, které zasáhly 

povodně. Věříme, že obča-

ny stejnou měrou jako nás, 

potěšila solidarity a ochota 

pomoci lidem v nouzi.

Věříme, že naše spoluprá-

ce bude i v tomto roce po-

kračovat.

PhDr. Vítězslav Králík

– ředitel Diakonie Broumov
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1. Úvod
Tento dokument neboli plán 

aktivit MÚLP ukazuje na hlavní 

problémy, které postihuji členské 

obce našeho mikroregionu, spolu 

s možnostmi jejich řešení, ale také 

zmiňuje některé další aktivity. Je 

zaměřen především na rok 2014, 

ale s jistým výhledem vycházeje 

ze stanov mikroregionu, do roku 

2018. 

Úvodem je nezbytné uvést 

několik obecných konstatová-

ní. MÚLP vstupuje rokem 2014 

do své již třináctileté historie. Sa-

motný tento fakt zřejmě potvrzu-

je, že jeho existence je pro členské 

obce mikroregionu přínosná. Není 

předmětem tohoto dokumentu 

se podrobně zabývat jeho čin-

ností a výsledky za výše uvedené 

období. Nicméně, představitelé 

členských obcí, členstvím v mik-

roregionu, cítí určitou sounáleži-

tost k celému regionu a tedy ne-

jen ke své obci, což je nenápadný, 

ale důležitý fakt. Mají nesporně 

možnost v rámci činnosti mikrore-

gionu si vyměňovat zkušenosti ze 

své komunální práce, ale i podílet 

se na řešení některých problémů, 

které překračují hranice obcí. 

Je možné si připomenout eta-

pu, kdy se mikroregion na zákla-

dě spolupráce se Středočeským 

krajem významně fi nančně po-

dílel na výstavbě či rekonstrukci 

chodníků v jednotlivých obcích 

mikroregionu (2007). Významnou 

akcí bylo uzavření spolupráce 

s Českou zemědělskou univerzi-

tou, Katedrou zahradní a krajinné 

architektury (2008), jejímž prvot-

ním výstupem jsou zpracované 

studie intervilánů a extravilánů 

členských obcí, prezentované 

na semináři v Lidicích (2009). Další 

akcí, kterou je třeba připomenout, 

bylo historicky prvé setkání mi-

kroregionů Středočeského kraje 

(2011) v obci Lidice. Jako úspěš-

nou lze hodnotit i spolupráci 

mikroregionu se Svazkem měst 

a obcí, uspořádáním seminářů 

s aktuální tématikou pro zastupi-

tele členských obcí mikroregionů. 

Za důležité lze považovat i stano-

viska mikroregionu k tak rozsáh-

lým investičním akcím, jakými 

jsou např. výstavba nové letové 

dráhy na Letišti Václava Havla Pra-

ha, nebo k BPS na katastru města 

Buštěhrad, ale i k plánované nové 

dopravní infrastruktuře v regionu, 

která se dotýká bez výjimky všech 

členských obcí. Úspěšně se daří 

realizovat návštěvy jiných mikro-

regionů v ČR, spojené vždy s ná-

vštěvou příslušné radnice a dis-

kusí na různá komunální témata. 

Mikroregion navázal svým člen-

stvím i spolupráci s MAS Přemys-

lovské Střední Čechy a v minulosti 

i s Agenturou pro zemědělství 

a venkov. S SKÚ se podařilo získat 

fi nanční prostředky na vybudo-

vání a dokončení cyklostezky ze 

spojnice Hřebeč – Hostouň smě-

rem na Dolany. Nezanedbatel-

nou se jeví i přímá fi nanční účast 

mikroregionu při odstraňování 

následků povodní v roce 2013 

v obcích Dolany a Čičovice. Do to-

hoto, spektra činnosti mikroregi-

onu je nutné zařadit nezanedba-

telné fi nanční prostředky získané 

na základě spolupráce a uzavření 

příslušných dohod mezi mikrore-

gionem a Letištěm Václava Havla 

Praha. Tyto prostředky byly pou-

žity na nejrůznější akce v jednot-

livých členských obcích mikrore-

gionu, což lze chápat jako přímou 

fi nanční účast mikroregionu na je-

jich realizaci. 

Jak bylo při nejrůznějších příle-

žitostech konstatováno, náš mik-

roregion se nachází v mimořádně 

exponovaném území mezi dvěma 

velkými aglomeracemi Kladnem 

a Prahou, což s sebou přináší 

objektivně i při některých poziti-

vech, negativní dopady na životní 

prostředí obyvatel mikroregionu. 

Jde o reaktivaci „Průmyslové zóny 

Kladno východ“, která je velkým 

konglomerátem celého spektra 

závažných problémů z hlediska 

životního prostředí překračujících 

lokální rozměr, přímo a nebo ne-

přímo dopadajících na členské 

obce. Obdobná situace je i v pří-

padě „Průmyslové zóny Kladno jih“, 

kde se dopravní situace na komu-

nikacích I/61 a III/10188 stává kri-

tickou a je nezbytné ji urychleně 

řešit na co nejvyšší úrovni. S tím 

souvisí i zhoršující se dopravní 

infrastruktura s jejím dopadem 

na celý mikroregion.

Smyslem tohoto dokumen-

tu je zaměřit se na odstranění, 

nebo alespoň snížení uvedených 

negativních dopadů ve spolu-

práci se státními orgány, organi-

zacemi, s akademickou obcí, ale 

i s využitím možností mikrore-

gionu.

2. Předmět činnosti.
Ve své činnosti MÚLP vychází 

z předmětu své činnosti, tak jak 

je uvedeno v kapitole II. „Stanov 

DSO MÚLP“, který je dále konkre-

tizován a je určujícím nasměrová-

ním činnosti MÚLP jak v roce 2014 

tak i pro další období.

Z Mikroregionu

Mikroregion Údolí Lidického potoka – 2014 (až 2018) 

Jde o : 
A. Rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu.  
 –  Zavádění, rozšiřování a rekonstrukce inženýrských sítí. Patří sem mj. 

plynofi kace obcí, výstavba kanalizací a ČOV, včetně jejich rekonstruk-
ce. 

 –  Výstavba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť 
s výsadbou doprovodné zeleně, s cílem rekreačního propojení obcí 
mikroregionu.

B.  Zlepšení průchodnosti krajiny převážně obnovou polních cest s dopro-
vodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou. 

C. Ochranu životního prostředí a krajiny 
 –  Zvýšením informovanosti a kontroly podnikatelských aktivit, ale i ob-

čanů v dodržování zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí 
a krajiny. (Limity a regulativy územních plánů obcí atd.).    

 –  Součinnost výše uvedených bodů a jejich vyústění v projekty revitali-
zace místních toků, včetně okolní krajiny.

 –  Obnovu a revitalizaci obcí s cílem obnovy architektonického výrazu 
alespoň středu obcí a ochrany všech objektů dokládajících historický 
a kulturní vývoj obce. 

 –  Nápravu škod na životním prostředí a krajině z minulosti, ale i ze sou-
časnosti.

 –  Spolupráci v oblasti intervilánu a extravilánu obcí, členů mikroregio-
nu.

 –  Spolupráci s vybranými mikroregiony ve Středočeském kraji a ČR s cí-
lem výměny zkušeností pro činnost mikroregionu a komunální prá-
ce. 

 –  Spolupráci s institucemi a orgány, které mají vazbu na životní prostře-
dí.

3. Činnost mikroregionu v roce 2014.
a)  Vycházeje z fi nančního daru Letiště Václava Havla Praha pro rok 2014, 

členské obce uvedené fi nanční prostředky využijí mj. k výsadbě dopro-
vodné zeleně podél vybraných místních komunikací. Jde o výsadbu 
izolační zeleně u komunikací a dalších zdrojů prašnosti.

  Předpokládá se, že každá členská obec vysadí minimálně 15–20 stromů 
na podzim 2014. 

b)  V průběhu měsíce dubna osloví mikroregion ČZU a s odvoláním na „Do-
hodu o spolupráci s ČZÚ“ projedná aktivaci projektu „Rekultivace a oze-
lenění údolí Lidického a Buštěhradského potoka.  

c)  V průběhu měsíce června bude MÚLP organizovat pro občany, podni-
katele a neziskové organizace setkání s cílem informovat o dodržování 
zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí a krajiny. 

d)  Členské obce mikroregionu vyhodnotí na základě intervilánu stav čer-
ných skládek na svých katastrech, s cílem jejich odstranění za přimě-
řené fi nanční podpory mikroregionu. Bude zpracováno v průběhu 1. 
pololetí 2014.

e)  MÚLP se bude s okamžitou platností podílet na přípravě „2. setkání mi-
kroregionů Středočeského kraje“, které je plánováno na měsíc červen 
2014. Předpokládá se účast zástupců všech členských obcí mikroregio-
nu včetně vystoupení na tomto setkání. 

f )  Členské obce mikroregionu se budou s okamžitou platností, podle 
vypracovaného časového harmonogramu, podílet na prezentaci své 

BZ_04_14.indd   12BZ_04_14.indd   12 7.4.2014   9:39:057.4.2014   9:39:05



strana 13

w w w. m e s t o b u s t e h r a d . c z  |  m e u @ m e s t o b u s t e h r a d . c z  ☎  3 1 2  2 5 0  3 0 1

Informace pro občany

Buštěhradský kostel sv. Kříže 
ožije akcí „NOC KOSTELŮ“
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Noc kostelů je pozoruhod-

ný mezinárodní projekt, jehož 

cílem je otevřít a představit tu-

ristům, návštěvníkům i obyva-

telům jednotlivých měst a obcí 

kostely a nabídnout v nich kul-

turně-naučný program. V rámci 

této „Noci“, která letos připadá 

na pátek 23. května, bude ten-

tokrát otevřen a zpřístupněn 

i buštěhradský kostel Povýšení 

sv. Kříže. 

Přestože poslední stálý buš-

těhradský farář P. A. Bětík ze-

mřel v r. 1987, kostel sv. Kříže 

žije dále a je spravován farností 

Kladno-Rozdělov. Každý týden 

se v něm konají pravidelné bo-

hoslužby, na které přijíždí sou-

časný rozdělovský farář P. Jaro-

slav Kučera. Rozdělovský kostel 

sv. Václava a především jeho far-

níci a podporovatelé se do akce 

Noc kostelů zapojili v minulých 

letech už třikrát. Tentokrát 

však přišli s myšlenkou otevřít 

a oživit nejen rozdělovský farní 

kostel, ale také jeden z kostelů 

fi liálních, a to právě ten buště-

hradský. 

V pátek 23. května 2014 ve-

čer tedy budete mít možnost 

nejen do bývalé zámecké kaple 

nakouknout, ale také se účastnit 

bohatého večerního programu 

nebo alespoň jeho části. 

Kostel bude otevřen od 18. 

hodiny večerní a ve zhruba 

dvouhodinovém předprogramu 

se návštěvníci budou moci se-

známit s myšlenkou akce Noci 

kostelů, poslechnou si zajíma-

vosti z historie buštěhradské-

ho zámku a dozví se ledacos 

o uměleckém zařízení kostela. 

V rámci tohoto prvního bloku 

vedle slova zazní také hudba, 

o kterou se postarají žáci a učite-

lé buštěhradské ZUŠ. 

Ve 20.00 h začne v buštěhrad-

ském kostele hlavní program, 

který připravují farníci z Kladna 

Rozdělova. Po uvítání a ofi ci-

álním zahájení Noci kostelů si 

bude moci každý z návštěvníků 

zapálit svíčku za zemřelé a za ty, 

které nosí v srdci – tato možnost 

bude během celého večera. 

Na programu dále zazní koncert 

duchovní sborové hudby, zasvě-

cené povídání o velkovévodkyni 

Toskánské, v dramatickém vý-

stupu se představí rozdělovská 

mládež, velmi živé a veselé (ze 

zkušeností z Kladna) bývá vy-

stoupení rozdělovské farní kape-

ly a celý komponovaný program 

zakončí kolem desáté hodiny 

večerní v setmělém kostele zpěv 

meditativních „Taizé písní“ při 

svíčkách. 

Srdečně jste na akci zváni, 

přijďte aspoň nakouknout – 

za šera a v noci mají nejen archi-

tektonické památky, ale také slo-

vo či hudba, své zvláštní kouzlo 

a moc...

Podrobný program Noci koste-

lů 2014 v Buštěhradě bude otištěn 

v květnovém čísle Buštěhradského 

zpravodaje.

(Farnost Kladno-Rozdělov)

Vsobotu 8. března se obyvatelé 

“DOMEČKU” sešli s obyvateli Buš-

těhradu v restauraci Hotel, kde  

společně oslavili MDŽ.

Po celou dobu hrála divadelní 

společnost TAŠKA. Protože nám 

tato parta milých lidí již v DPS hrá-

la a myslím, že jejich vystoupení 

nás chytlo za srdce, oslovili jsme 

je, aby s námi oslavili MDŽ.

Jak jsem se už zmínila, jsou to 

úžasní lidé, kteří hrají hlavně pro 

potěšení druhých a mají srdce 

na tom správném místě. Jejich 

práci pokládám za velice zásluž-

nou, protože úzce spolupracují se 

ZAHRADOU KLADNO- poskytova-

telem chráněného bydlení a soci-

álních služeb mládeži a dospělým.

Díky panu Uhlířovi a panu Kelle-

rovi, kteří se o restauraci Hotel a je-

jich hosty tak dobře starají, posta-

rali se na výbornou i o nás a naše 

klienty a pravdou je, že se u nich 

vždy cítíme jako doma. Touto ces-

tou bych jim chtěla za celý náš ko-

lektiv a hlavně za naše obyvatele 

moc poděkovat. Dále bych chtěla 

poděkovat paní Monice Žitníkové, 

která nám celou tu naší akci úžas-

ně nafotografovala,dále jejímu 

manželovi Jiřímu a jeho kamará-

dovi Milanovi Jarošovi , kteří se 

společně  o naše klientky vzorně 

starali a vyzývali postupně naše 

dámy k tanci. I jim patří velký dík. 

Myslím si, že si to všichni náramně 

užili a odcházeli spokojeni. Každá 

žena si odnášela symbolický kara-

fi át, který k MDŽ bezesporu vždy 

patřil a patří. Všem moc děkujeme 

a doufáme, že se opět v tak hoj-

ném počtu sejdeme a prožijeme 

tak hezké chvilky jako byly tyto.

Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad

obce v časopisu „Buštěhradský zpravodaj“, tedy v sídle mikroregionu, 
který vychází každý měsíc a pro mikroregion je v něm vyhrazen pro-
stor. 

g)  MÚLP vypracuje do poloviny dubna systém dotačního titulu, na jehož 
základě bude poskytován fi nanční příspěvek členským obcím.

h) MÚLP připraví své webové stránky. 
ch)  Zástupci členských obcí zpracují do konce měsíce dubna 2014 ve své 

obci tzv. „Databázi“ občanů, kteří se zabývají výrobou a prodejem nej-
různějších produktů své profese. 

i)  MÚLP se bude permanentně zabývat možností založení technických 
služeb, jako organizace s.r.o. S největší pravděpodobností by základem 
pro tuto jednotku byly TS města Buštěhradu. Závěr by měl být znám 
do začátku druhé poloviny roku.

j)  MÚLP bude v roce 2014 sledovat a zaujímat stanoviska k vývoji kolem 
velkých investičních záměrů. BPS Kladno, nové letové dráze Letiště Vác-
lava Havla Praha, dopravní infrastruktuře regionu s akcentem na Tra-
su I/61, která se dotýká většiny obcí mikroregionu. Předpokládá se, 
že k této tématice bude v měsíci dubnu pod hlavičkou mikroregionu 
a města Buštěhradu, organizován tzv. workshop.

k)  MÚLP bude permanentně sledovat možnost vybudování sběrného 
dvora. 

l)  MÚLP se bude zabývat koncepcí budování cyklostezek, vycházeje z ÚP 
členských obcí mikroregionu. Jako aktuální se jeví cyklostezka podél 
lidické silnice, spojující Buštěhrad s Lidicemi, dále cyklostezky v trase M. 
Přítočno – V. Přítočno – Kročehlavy, dále V. Přítočno – Újezd a V. Přítočno 
– Lego – Kožovská ulice.

m)  V měsíci červnu se uskuteční tematický zájezd do mikroregionu 
Telč, spojený s návštěvou a jednáním s představiteli radnice měs-
ta. 

n)  V druhé polovině roku bude uskutečněna exkurze na Letiště Václava 
Havla Praha. 

4. Závěr
Tento dokument ukazuje jen na některé činnosti MÚLP. V žádném pří-

padě nejde o neměnný návrh, naopak se předpokládá, že bude v prů-

běhu roku 2014 obohacen o další náměty činnosti. 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

Neziskové organizace

Jak obyvatelé DPS oslavili MDŽ?
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P R O D E J  S L E P I Č E K
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK, FIRMA DRÁB,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává

slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kro-

penatý a bílý.

Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–185 Kč/ks dle stáří.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky 

pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V pátek 30. května a 27. června 2014

Buštěhrad – u fotbalového hřiště –12.35 hodin.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle 

poptávky

Případné bližší informace Po–Pá 9–16 h na tel.:

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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