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Svatby na Buštěhradském 
zámku

Dvakrát foto do rodinného alba – Den 1 manželů Čermákových

Slavnostní premiéru měla i svat-

ba, která se uskutečnila dne 24. 4. 

2014 v nové obřadní síni MěÚ 

Buštěhrad.

Matrikářka představila panu 

oddávajícímu, místostarostovi 

města, prvou dvojici snoubenců, 

slečnu Ilonu Šlancovou a pana 

Radka Zazvonila ze Slaného, kteří 

se rozhodli vstoupit do manžel-

ského svazku právě v našem měs-

tě. Bylo to tedy prvé manželství, 

které bylo v nově zrekonstruova-

ných prostorách buštěhradského 

zámku a MěÚ Buštěhrad uzavře-

no.

Přejeme novomanželům hod-

ně štěstí na společné cestě živo-

tem!

-nov-

V sobotu dne 19. dubna 2014 

v 11.00 hodin dopoledne se park 

buštěhradského zámku stal jarní 

kulisou pro vůbec první svatbu 

v tomto krásném historickém 

prostředí. Sice chladný, ale jarní 

slunečný den se stal významnou 

událostí pro dva krásné mladé lidi 

– slečnu Veroniku Týčovou a pana 

Aleše Čermáka, kteří se rozhodli 

v tento den a na tomto místě uza-

vřít sňatek. 

Svobodně se rozhodli spojit 

své životy a stát jeden druhému 

po boku. Jejich dosavadní, skuteč-

ně hodnotný vztah, se tak přenesl 

do další fáze jejich vzájemného 

života, do kterého jim všichni pra-

covníci Městského úřadu Buště-

hrad přejeme všechno nejlepší, 

hlavně to, aby jejich manželství 

bylo stále plné lásky a jistoty. Hod-

ně štěstí, manželé Čermákovi!
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Informace nemá 

charakter ofi ciálního 

zápisu

Na svém v pořadí druhém za-

sedání v tomto roce zastupitelé 

projednávali kromě obvyklých 

legislativních procedur jako prv-

ní bod revitalizaci sportovního 

areálu v Buštěhradě. Místosta-

rosta přednesl návrh na etapovi-

té řešení tohoto areálu – ve třech 

fázích. Na žádost sportovních 

spolků přednesl pan Šturm ná-

vrh na alespoň základní sana-

ci oplocení areálu. Zastupitelé 

schválili tento záměr na celko-

vou revitalizaci a sanaci oplocení. 

Zastupitelé schválili také opravu 

havarijního stavu kanalizace 

v Mateřské školce v ulici Hřebeč-

ská. Při výstavbě nové třídy ma-

teřské školky bylo nutno upravit 

a navýšit kapacitu kuchyně, aby 

dostačovala novému počtu dětí. 

Při této akci bylo zjištěno, že od-

pady jsou prolomeny, zaneseny 

a svedeny nesprávně do dešťo-

vé kanalizace, navíc, bez lapačů 

tuků, jejichž instalaci vyžadují 

současné normy.  

Dalším bodem jednání byla 

rozpočtová opatření, a dále 

také bod revitalizace parku 

„U Macíků“. Projekt na tuto akci 

byl vytvořen na základě dotazů 

a stížností občanů na stav par-

ku již na konci roku 2013, v lis-

topadu, zejména na jeho větší 

ozelenění stromy. Výbor pro ži-

votní prostředí tak podal návrh 

na zhotovení projektu na revi-

talizaci nejen zeleně parku, ale 

celého areálu, který by měl být 

rekonstruován ve třech etapách 

Informace z radnice

Informace ze zasedání zastupitelstva č. 2/2014 ze 
dne 23. 4. 2014

Informace z radnice

a předložil jej ke schválení zastu-

pitelstvu.  

Dále se zastupitelé zabývali 

žádostí o bezúplatný převod po-

zemků za areálem školy z majet-

ku Státního pozemkového fondu 

na Město Buštěhrad, výstavbou 

nového veřejného osvětlení 

v ulicích Pražská, Náměstí, Krát-

ká, Stavební, Příční, Lípová, Hut-

nická. V těchto ulicích dochází 

v rámci staveb ČEZ k demontáži 

horního vedení NN a tím i slou-

pů veřejného osvětlení. Městský 

úřad tak v rámci společné pro-

jekční přípravy zajistil osazení 

nového veřejného osvětlení 

a nový povrch chodníků. Zastu-

pitelé rovněž projednali opravu 

havarijního stavu schodů v ulici 

Riegrova. 

Předložena byla zastupitel-

stvu také dotace z Ministerstva 

kultury. Městský úřad Buštěhrad 

podal žádost o dotaci z Progra-

mu záchrany architektonického 

dědictví na rekonstrukci přízemí 

buštěhradského zámku, části 

v majetku Města Buštěhradu. 

Dotace byla přislíbena ve výši 

600 tis. Kč a zastupiteli bylo 

schváleno její přijetí. 

Dále se zastupitelé zabývali 

potřebami příspěvkových orga-

nizací města – Odpisovým plá-

nem DPS, obsazením volného 

bytu v DPS, schválením přijímá-

ní sponzorských darů do výše 

20 tis. Kč pro Základní školu 

Oty Pavla v Buštěhradě pro rok 

2014. Na programu bylo rovněž 

vyhodnocení doplněných ná-

pravných opatření pro Odbor 

dozoru a kontroly Ministerstva 

vnitra a vyvěšení záměrů na pro-

dej a pronájem nemovitostí 

ve vlastnictví Města Buštěhra-

du, stejně jako smlouva o zajiš-

tění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů se společností 

EKO-KOM a.s.

Dagmar Novotná

Dne 9. 5. 2014 navštívil krát-

ce, v rámci své dovolené v Čes-

ké republice, Městský úřad 

Buštěhrad prezident společ-

nosti Compagnie des Chateaux 

d’Europe Centrale p. Jean-Pier-

re Ayrault s manželkou. Jed-

nalo se pouze o zdvořilostní 

návštěvu navazující na první 

setkání s francouzskou delega-

cí v Buštěhradě v únoru letoš-

ního roku. Pan Ayrault sdělil, 

že případ zámku Buštěhrad 

i dalších zámků v České repub-

lice je předmětem jednání mezi 

francouzskou a českou stranou, 

zatím žádné konkrétní závěry 

nebyly přijaty.   

Pozvání
Na informativní seminář

Vážení občané,

Městský úřad Buštěhrad Vás a čtenáře Buštěhradského 

zpravodaje zve na informativní seminář, který se uskuteč-

ní dne 28. května 2014 (středa), od 17:00 hodin ve spole-

čenském sále Městského úřadu Buštěhrad, Revoluční 1.

Program

1.  Představení univerzitního centra 

nízkoenergetických efektivních budov (UCEEB) 

a spolupráce s naším městem

2.  Informace o Bioplynové stanici 

Kladno-Vrapice – poslední vývoj

3  Informace o výstavbě obalovny asfaltových směsí 

v průmyslové zóně Kladno – východ

4. Revitalizace parku „U Macíků“

Všichni zájemci o výše uvedená aktuální témata jsou zváni.

Městský úřad Buštěhrad
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1. Volby do Evropského parlamentu se konají:

 v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin

 v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

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

Kladenská ul. Buštěhrad, pro voliče bydlící v ulicích:

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

Habrová, Havlíčkova, Hornická, Hřebečská, Husova, Hutnická, Javo-

rová, Kaštanová, Kladenská, Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Oli-

vová, Prokopova, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, 

Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, Vrbová, V Zahradě, Vodá-

renská, Žižkova.

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

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

lící v ulicích:

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

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

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

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

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

Vrapická, Zahradní, Zámecké schody.

3. Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má:

Informace z radnice

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 
2014

 a)  Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb do-

sáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka výkonu volebního 

práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, ome-

zení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a je za-

psán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

popř. hlasuje na voličský průkaz).

 b)  Občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů před 

druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. 4. 2014) přihlášen k tr-

valému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nevznikla 

u něj překážka volebního práva, je zapsán v seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu.

4.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství – platným občanským průkazem, platným cestov-

ním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, anebo cestovním 

průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže  

po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného 

členského státu.

5.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evrop-

ského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voli-

če okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak 

označené hlasovací lístky jiné.

Jana Zemanová, MěÚ Buštěhrad

V pátek 25. 4. 2014 dopoledne 

se odehrála v Městské knihov-

ně Buštěhrad slavnostní tradiční 

událost, již třetím rokem se kona-

lo „Pasování prvňáčků na čtenáře“. 

Tentokrát vše proběhlo i s panov-

níkem Matyášem Bukem z Buš-

těhradu, který prvňáčky pasoval 

svým mečem.

Nejprve měli žáci za úkol přečíst 

úryvek z knížky, aby bylo zřejmé, 

že si pasování opravdu zaslouží. 

Kromě společného čtení žáci také 

recitovali básničky. Odměnou jim 

byla medaile a pohádková knížka 

jako dárek od paní knihovnice.

To, že se žáci během roku nauči-

li číst, je důvod k oslavě. Radost ze 

čtení je velkou hybnou silou, pozi-

tivní motivací, která vede efektiv-

něji k cíli. Základním cílem je po-

chopit obsah čteného, tedy čtení 

s porozuměním. Čtení je hlavní 

činností každého člověka v jeho 

cestě za poznáním.

Knížka je pro děti nejkrásněj-

Informace

Pasování prvňáčků na čtenáře 
v knihovně

Informace z MŠ

Otevření nové třídy MŠ Hřebečská

ším dárkem a čím více knížek děti 

přečtou, tím jejich říše písmenek, 

dobrodružství a fantazie bude 

barvitější a krásnější. 

„V knize najdeš moudrost, po-

učení či zábavu, s knihou můžeš 

prožít i dobrodružnou výpravu, 

proto si knihy važ, čti a měj ji stále 

rád, potom bude kniha Tvůj věrný 

kamarád.“ 

Doufáme, že děti budou dobrý-

mi čtenáři a častými návštěvníky 

knihovny.

Mgr. Milena Maršnerová, 

uč. 1.B a Mgr. Drahomíra

Čermáková, knihovnice

Jak jsme již uvedli v minulých 

číslech Buštěhradského zpravo-

daje, došlo k dokončení výstavby 

v pořadí již druhé třídy Mateřské 

školky, třídy, která je vybudována 

v prostorách po bývalém Měst-

ském úřadu. Přes neočekávanou 

komplikaci, v podobě havarijní-

ho stavu kanalizace, se dokonče-

ní podařilo a nyní již může tato 

nová třída přivítat své první oby-

vatele.

Zápis do předškolního vzdělá-

vání byl vypsán a proběhl 30. 5. 

2014. Nová třída bude pro své 

první obyvatele slavnostně ote-

vřena 2. 6. 2014.

Následně bude proveden ještě 

jeden zápis k předškolnímu vzdě-

lávání, ve kterém budou vybírány 

děti pro výuku v mateřské škole, 

která nastane klasicky, od září 

2014. Věříme, že se našim dětem 

bude nová třída líbit a že ji budou 

rády navštěvovat.

Jitka Lefl erová
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Byli jsme velmi potěšeni a po-

vzbuzeni – nejen množstvím in-

formací a příjemnou atmosférou 

konference (jedna paní nazvala 

setkání „ostrovem pozitivní devi-

ace“), ale především následující-

mi skutečnostmi: Zjistili jsme, že 

podobná „zapšklá“ situace, jaká 

je na naší radnici, je ve větší či 

menší míře téměř všude. I na ji-

ných radnicích rozhodují neprů-

hledně, nezveřejňují dostatečně 

vše o chodu města, neposkytují 

občanům, i samotným zastupite-

lům všechny potřebné informa-

ce a činí jim obstrukce při jejich 

získávání. I v jiných obcích mají 

radniční zpravodaje, které slouží 

pouze jako sebechvalný orgán 

radnice a nepřipouštějí alterna-

tivní názory, natož aby diskusi 

samy aktivně vyhledávaly. Ale 

posledních pár let se to prý lep-

ší. Přibývá totiž lidí, kteří se s tím 

8. 2. 2014 jsme s kolegou Jirkou 

Bleskem navštívili neobyčejně 

zajímavou konferenci s názvem 

„Otvírejme radnice“, kterou po-

řádala Vysoká škola ekonomická 

v Praze spolu s Fondem Otakara 

Motejla. Konference se zabývala 

tématem zprůhlednění místní po-

litiky. 1. část s názvem „Proč je 

na radnicích zavřeno?“ se týkala 

netransparentního prosazování 

soukromých zájmů na radnicích, 

neprůhledných výběrových řízení, 

různých způsobů „vylévání“ obec-

ních peněz do soukromých kapes, 

a jak se proti tomu všemu bránit. 2. 

část s názvem „Co, jak a proč kro-

mě dveří na radnicích otevírat?“ 

se zabývala tématem, jak udělat 

z veřejných informací skutečně věc 

veřejnou – dozvěděli jsme se, že 

ty nejotevřenější radnice již dnes 

mají na internetu všechny smlou-

vy, informace o prodeji a evidenci 

majetku, rozpočty,  zakázky. A ne-

znamená to, že zveřejňují jen za-

kázky většího rozsahu - zákonné 

minimum. Zveřejňují VŠE, od vel-

kých zakázek až po nákup toalet-

ního papíru (u některých nákupů 

se vyplatí elektronické aukce) – 

každý občan si může zkontrolovat, 

že město dobře hospodaří, a pře-

svědčit se, že nic netají. Např. obec 

Černošice má na internetu dokon-

ce i diář starosty – lidé se mohou 

podívat, s kým a proč má jednání. 

Mimochodem, právě starosta Čer-

nošic, který byl také přítomen, řekl, 

že za celou dobu ve funkci nedo-

stal žádnou korupcí či klientelis-

mem zavánějící nabídku – v takto 

transparentním prostředí se pro-

stě podobným praktikám nedaří. 

3. část měla název: Jak se dostat 

na radnici a jak to „nezvorat“? – 

dozvěděli jsme se příběhy a pou-

čení těch, kteří se o otevření radni-

ce v nějaké obci pokoušeli a stále 

pokoušejí. Jejich rady a praktické 

tipy k řešení různých problémů. 

4. část s názvem „Volbami to 

začíná…“ obsahovala především 

Desatero protikorupčních opat-

ření, které již některé radnice 

s úspěchem praktikují (desatero 

obsahuje taková přikázání, jako: 

Informace

Příspěvek zastupitele
Konference „Otvírejme radnice“

Nepokradeš a pokrásti nenecháš 

majetku veřejného. Nebudeš o ve-

řejných záležitostech v tajnosti 

rozhodovat. Hlasů svých kritiků 

v obecních médiích zazníti dovo-

líš. Apod.). V této části se také dis-

kutovaly psychologické a morální 

aspekty politiky – co s lidmi udělá, 

když dostanou na radnici moc, jak 

se pak teprve projeví jejich charak-

tery, jak je nutné odolávat řadě po-

kušení. Zajímavé téma také bylo, 

jak se aktivista (který v obci vše 

kritizuje a do všeho šťourá), po-

kud se dostane do zastupitelstva, 

mění v politika, který musí racio-

nálně a konstruktivně fungovat, 

a při tom neslevit z toho, co chtěl 

prosadit.

snaží něco dělat. Kteří se snaží 

přinést lepší politickou kulturu, 

naplňovat co nejlépe pojem po-

litiky jako skutečné veřejné služ-

by, získat důvěru lidí. Množí se již 

příklady dobré praxe, ze kterých 

je možno se poučit, že toto vše 

lze. Věci, které byly ještě před 

pár lety těžko představitelné, 

se již nyní stávají normou. Velmi 

se nám také ulevilo, že žijeme 

v tak malém městě. Podle toho, 

co jsme slyšeli - čím větší město, 

tím méně průhledná politika zde 

panuje, tím více peněz nedohle-

datelně mizí v soukromých kap-

sách, tím větší darebáci se zde 

prosazují. Můžeme být rádi, že 

máme pouze tři tisíce obyvatel – 

zde si snad ještě lze udržet pře-

hled, znát jednotlivé lidi i jejich 

pohnutky, snažit se o skutečně 

rozumnou správu města.

Daniela Javorčeková

Článek paní ing. arch. D. Javorčekové uvádíme v Buštěhradském zpravodaji jako vynucenou infor-

maci pisatelky, která se zaštiťuje novelou tiskového zákona a trvá na jeho uveřejnění v tomto periodi-

ku. Čtyři body, které jsou v článku pí Javorčekové uvedeny, jako program zmíněné konference, budou 

předmětem jednání na samostatném semináři za účasti občanů města. Pokud jde o druhou část člán-

ku, ve které se pisatelka zmiňuje o zapšklosti radnice, lze toto konstatování i obrátit. 

Úsudek o tomto článku ponecháváme na každém čtenáři Buštěhradského zpravodaje.   Redakce

V sobotu 29. 3. 2014 bylo uve-

deno v buštěhradské sokolovně 

představení kladenského ama-

térského divadla V.A.D. „Rozpaky 

zubaře Svatopluka Nováka“. 

I přes velkou propagaci před-

stavení to vypadalo, že účast 

buštěhraďáků nebude hojná. 

Naše obavy se naštěstí nenaplnily 

a toto velmi úspěšné představení 

zhlédlo bezmála 80 diváků. 

Všichni aktéři V.A.D. byli skvě-

lí a jejich výkony se rovnaly 

profesionálním. O diváckých 

(hereckých) výkonech ani ne-

mluvě. Troufám si říci, že všich-

ni odcházeli dobře pobaveni 

a někteří i ošetřeni. Vzhledem 

k velkému úspěchu tohoto 

představení jsme s divadlem 

V.A.D. předběžně dohodli uve-

dení dalšího kusu v podzimních 

Informace

Divadlo v sokolovně

měsících. Bližší informace včas 

zveřejníme.

V neposlední řadě musím velice 

poděkovat lidem, kteří se na reali-

zaci této akce podíleli – Eva Vara-

diová, František Rák a Václav Buk.

Speciální poděkování patří 

Městskému zastupitelstvu Buště-

hrad za fi nanční příspěvek, všem 

v „Krámečku u školy“ za předpro-

dej vstupenek a paní Žitníkové 

za fotografi cké zdokumentování 

celé akce. 

V. Buková

BZ_05_14.indd   4BZ_05_14.indd   4 13.5.2014   22:09:3513.5.2014   22:09:35



strana 5

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

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Květen 2014 | Informace 

Informace z radnice

Úprava parku „U Macíků“ 
(zastávka ČSAD v Buštěhradě)

Revitalizací náměstí a parku 

„U Macíků“ se zabývalo zastupi-

telstvo města na svém druhém 

letošním zasedání. Je zřejmé, že 

tato část intravilánu našeho měs-

ta je velmi špatná. Je dlouhodobě 

a zcela oprávněně občany naše-

ho města kritizována. Důvodů je 

hned několik. Jde o špatné par-

kování před ordinací lékaře pana 

MUDr. Karla Jeřábka a lékárnou, 

o podmínky občanů pro klidný 

odjezd nebo příjezd autobusem 

do města, tedy stav dnešní če-

kárny. Je evidentní, že odpočinek 

na lavičkách v době teplých dnů 

je pro nedostatek zeleně v tomto 

místě zcela vyloučený. Jde ale 

i o nekvalitní zámkovou dlažbu 

na chodnících parku, ale i o celou 

řadu dalších negativních faktorů. 

Např. sousedství večerky a ná-

sledné hygienické dopady v při-

lehlé části tohoto parku. Jistě víte 

o čem jde řeč. Z těchto důvodů 

byla Výborem pro životní pro-

středí iniciována a poté na zákla-

dě objednávky zadána prvotní 

studie revitalizace uvedeného 

místa, kterou zpracoval renomo-

vaný architekt pan Ing. J. Červe-

ný, jehož podobné návrhy byly 

uplatněny v některých okolních 

obcích. Poměrně podrobně zpra-

covaný návrh úpravy parku, ob-

sahující výkazy výměr a fi nanční 

ohodnocení nákladů na stavební 

práce, byl elektronicky poskytnut 

všem zastupitelům k vyjádření. 

Předpokládá revitalizaci parku 

v několika etapách. Od výsadby 

zeleně, instalaci nových proskle-

ných vitrín, odpadkových košů, 

úpravu zpevněných ploch, opra-

vu a umístění nových laviček, 

instalaci nového zastávkového 

přístřešku až po vymezení parko-

vacích ploch. Vzhledem k tomu, 

že na posledním veřejném zase-

dání městského zastupitelstva, 

které se konalo dne 23. 4. 2014, 

nebyla zmíněná revitalizace par-

ku zatím schválena, bude celý 

tento záměr představen autorem 

studie na informativním semináři 

pro občany města. Tento se usku-

teční dne 28. 5. 2014 od 17.00 

hodin ve společenském sále MěÚ 

Buštěhrad, kde bude dostatek 

prostoru pro připomínky nebo 

dotazy. 

Objevily se však zavádějící 

informace o tom, že projekt je 

drahý, nekoncepční či dokonce 

svévolný, což musíme rázně od-

mítnout. Bude pouze otázkou 

věcné diskuse a rozhodnutí za-

stupitelů města, zda se revitali-

zace parku uskuteční, nebo ne. 

Úprava tohoto parku a okolí, by 

měla být neoddiskutovatelnou 

nutností.

Jedna poznámka na konec. 

Týká se vysázení sedmi stromů 

lip podél chodníku v uvedeném 

místě. Je téměř neuvěřitelné, 

jaká se může zvednout negativ-

ní diskuse k jejich výsadbě. Ano, 

oněch sedm stromů je součástí 

revitalizace parku. Byly ale vysá-

zeny proto, a na návrh odborné 

fi rmy, že končí období vegetač-

ního klidu, ve kterém se stromy 

měly sázet. Mimo jiné, na zá-

kladě provedené inventarizace 

205 stromů v Buštěhradě, byly 

některé stromy upraveny a ně-

které, na základě jejich zdravot-

ního stavu, pokáceny. Za jejich 

náhradu lze považovat i oněch 

sedm vysázených stromů. Jestli 

tedy někomu vadí, že Buštěhrad 

má o sedm stromů více (z nichž 

jeden už byl poškozen) dokonce 

v místě, které to nutně potřebuje, 

tak to je opravdu mírně řečeno 

zarážející.

RNDr. M. Oplt, CSc.,

místostarosta a předseda VŽP 

Spolupráce s výše uvedeným 

UCEEB byla zahájena de facto 

položením základního kamene 

k jeho výstavbě v roce 2012 (viz. 

článek v BZ). Zdá se neuvěřitelné, 

že objekt, v němž dnes Universitní 

centrum sídlí, byl postaven za rok, 

kdy investiční náklady dosáhly 

800 mil. korun. Jde o technicky 

i technologicky velmi náročnou, 

ekologicky zcela nezávadnou 

stavbu s architekturou, která je 

bezprecedentně velkým příno-

sem pro celou oblast tzv. Průmys-

lové zóny Kladno východ.

Je třeba si znovu uvědomit, že 

na katastru našeho města vyrost-

lo centrum výzkumu evropského 

rozměru. Nebývá samozřejmostí, 

že slova o možné budoucí spo-

lupráci s naším městem, která 

zazněla při pokládce základního 

kamene, jsou již dnes naplňována 

konkrétní činností. Je třeba zvlášť 

ocenit, že paralelně s náročnou 

etapou zahájení výzkumných 

prací v tomto centru, se našel čas 

i na projednání spolupráce s na-

šim městem, která má stále kon-

krétnější podobu. Lze jednoznač-

ně potvrdit slova ředitele UCEEB 

pana doc. Ing. Lukáše Ferkla, Ph., 

že “UCEEB nechce být anonymním 

subjektem v sousedství Buštěhra-

du, ale snažíme se o spolupráci 

a pozitivní přínos okolí“.

To o čem hovoří článek „Chce-

me být přínosem“ v tomto čísle 

BZ, lze plně potvrdit. Většina za-

stupitelů města vyslovila souhlas 

s nabídnutou spoluprací našeho 

města s UCEEB na přípravě evrop-

ského projektu „Reset Regional 

Economy for Sustainable Transiti-

on in the built enviroment“. Sna-

hou tohoto projektu, je do něho 

zapojit v maximální míře místní 

subjekty a vytvořit koncept udrži-

telného rozvoje území, za aktivní 

účasti všech klíčových subjektů 

při zohlednění jejich priorit.

Předpokládá se 
zapojení:

–  místní samosprávy – defi nice 

stávajících problémů lokality,

–  místních fi rem – podpora lo-

kální ekonomiky,

–  akademické sféry - uplatnění 

aktuálních vývojových trendů 

v oblasti regenerace a revita-

lizace území a rekonstrukcí 

budov na základě technické 

a sociologické analýzy území.

Přínosem pro naše 
město bude:

–  konfrontace a diskuze regio-

nálních problémů v meziná-

rodním týmu odborníků,

–  pilotní studie, analýzy území, 

sociologické průzkumy, tech-

nické průzkumy a navrhovat 

možná řešení,

–  fi nanční pokrytí aktivit pro 

zapojení místních občanů 

do tvorby konceptu obce 

a regionu.

Kromě výše uvedeného 
projektu a naší 
participace na něm, 
se nabízí spolupráce 
v následujících oblastech:

–  tech. poradenství nad zadáva-

cími podmínkami s ohledem 

na vyhodnocení celkové hod-

noty veřejné zakázky,

–  kompletní agregace dat ze 

všech středisek se spotřebou 

zemního plynu či el. energie 

tak, aby byla vysoutěžena 

nejnižší cena poptávaných 

energií,

–  možnost založení vlastní 

teplárenské společnosti, což 

je analogie TS, ale v oblasti 

energií (v mnoha městech již 

osvědčený koncept),

–  tech. pomoc a argumentace 

pro územní řízení k BPS na na-

šem katastru atd.

Veškeré uvedené služby pro 

naše město jsou zcela bezplatné!

Na závěr lze pouze konstato-

vat, že město má „souseda“, který 

bude nesporně velkým přínosem 

pro realizaci jak aktuálních pro-

blémů, které město řeší, tak těch, 

které v  blízkém časovém horizon-

tu bude nutné řešit.

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov (UCEEB) a město Buštěhrad
Dovětek k článku „Chceme být přínosem“,který byl publikován  v dubnovém  čísle BZ
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Výstavba v našem městě

Technické okénko

Chodník Lidická ulice

V letošním roce také byla pra-

covníky Městského úřadu zahá-

jena projekční příprava na řešení 

dlouhodobého problému města, 

kterým jsou nádoby na tříděný 

odpad. Moderní řešení spočívá 

v instalaci nových velkoobjemo-

vých podzemních kontejnerů, 

které zajišťují komfortní řešení 

odpadového hospodářství, a kte-

ré je možné umístit do center 

měst, historických a památkových 

zón, tak i parků nebo rušných ulic 

měst a obcí. Objemově tyto kon-

tejnery dosahují až 5 m3. Stávající 

nadzemní typy kontejnerů, jak je 

znáte, mají objem necelé 2 m3, 

přičemž plocha potřebná pro je-

jich umístění zůstává stejná. Tyto 

podzemní kontejnery jsou zhoto-

veny z vysoce kvalitních materiálů 

se špičkovým povrchem a s horní 

podlahou, vybranou podle typu 

okolí. V nadzemní části těchto 

moderních kontejnerů je viditelná 

pouze esteticky zpracovaná část 

pro vhazování tříděného odpadu. 

Dalším velmi důležitým aspektem 

je i fi nancování tohoto moderní-

ho řešení, kdy Státní fond životní-

ho prostředí poskytuje dotaci pro 

nákup těchto podzemních kon-

tejnerů a město Buštěhrad bude 

opět samozřejmě o tento typ do-

tace žádat.

P. Vavruška

Pro ilustraci sami posuďte ten 

rozdíl při použití nadzemních 

kontejnerů a při použití moder-

ního řešení pomocí podzemních 

kontejnerů.

Foto ze začátku, průběhu a po dokončení akce (Foto: Pavel Vavruška)

Stavba: Buštěhrad, Pražská 
– kNN čp. 71 Houska
Harmonogram prací na stavbu Buštěhrad – kNN.

13. týden – zahájení výkopových prací (výkop hlavních kabelových 

tras)

14. týden – pokračování výkopových prací na hl. kabelových trasách

15. týden – pokračování výkopových prací na hl. kabelových trasách

16. – 19. týden – pokládky kNN a úklid po výkopových pracích

20. -  23. týden – přepojování st.odběrných míst na nové kNN

24. – 26. týden – demontáž venkovního vedení NN, úklid

Pavel Vavruška

Pro lepší informovanost občanů města, zvláště pak všech, kterých se 

týkají výkopy a terénní úpravy v rámci staveb fi rmy ČEZ Distribuce, a. s., 

která realizuje přeložky venkovních rozvodů, Vám přináším plánovaný 

harmonogram prací. V rámci těchto staveb město Buštěhrad provádí 

výstavbou nového veřejného osvětlení.

Harmonogram pro stavbu:    Trafostanice, kVN a kNN Buštěhrad – 

ul. Hutnická, Lipová, Příční, Stavební 

a Krátká

Harmonogram pro stavbu:    Buštěhrad kNN – ul. Pražská, Náměstí

Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti v těchto místech.

P. Vavruška

Ještě před zahájením sečení trá-

vy provedli pracovníci Technických 

služeb v letošním roce opravu dal-

šího chodníku, a to v Lidické ulici 

v úseku od křižovatky ul. Kladen-

ská k vjezdu do areálu fi rmy Dynex. 

Opravu kvalitně provedli p. J. Mar-

šík, P. Fürst a P. Godla pod odbor-

ným dohledem vedoucího Tech-

nických služeb, pana Veselého.

Technické okénko

Harmonogram prací
Stavba  Trafostanice, kVN a kNN Buštěhrad – ul. Hutnická, 

Lipová, Příční, Stavební a Krátká

28. 4.–30. 4. 2014  Pokládka bet. žlabu, kabelu VN a NN pískování, hut-

nění, zahrnutí výkopu 

 výkop kabelové drážky v ul. Lipova, Hutnická

5. 5.–7. 5. 2014  Odvoz zeminy v ulicích Krátká, Stavební, Příční

 výkop kabelové drážky v ul. Lipová, Hutnická

12. 5.–16. 5. 2014  Výkop kabelové drážky a startovacích jam v ul. Kla-

denská

 výkop startovacích jam ul. Hřebečská,

  výkop kabelové drážky v ul. Lipová, Hutnická, Hře-

bečská

19. 5.–21. 5. 2014  Pokládka betonových žlabů, kabelu VN a NN, písko-

vání, hutnění, zahrnutí výkopu, odvoz zeminy, úklid

21. 5.–30. 5. 2014  Zásyp, hutnění, odvoz zeminy, osazení TS, zapojení 

el. pilířů a TS

29. 5.–3. 6. 2014 Asfaltování povrchů, dláždění chodníků

4. 6.–5. 6. 2014 Spojkování kVN – dle rozhodnutí ČEZu

5. 6.–6. 6 .2014  Zásyp spojkoviště, hutnění, odvoz zeminy, úklid
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Nákup nové techniky pro Město 
Buštěhrad

Na podzim loňského roku bylo 

pracovníky Městského úřadu za-

žádáno o dotaci na pořízení nové 

techniky na snižování prašnosti 

v našem městě. Jednalo se o pod-

poru ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, pri-

oritní osa 2 – Zlepšování kvality 

ovzduší a omezování emisí. Tuto 

45. výzvu OPŽ v rámci evropské-

ho fondu pro regionální rozvoj 

se podařilo Městu Buštěhrad rea-

lizovat, a tak bylo v dubnu toho-

to roku předáno do užívání nové 

vozidlo pro úklid města Buště-

hradu. Jedná se vozidlo Multicar 

M27C s výměnnou zametací ná-

stavbou ICM FUMOCITY 2000. Je 

to již druhé vozidlo pro údržbu 

komunikací města, které se po-

vedlo v tomto volebním období 

zajistit. Jako první bylo pořízeno 

vozidlo značky Multicar M27C se 

zimními nástavbami – sněhovou 

radlicí a sypačem vozovek. Obě 

vozidla jsou vzájemně nahra-

ditelná, což přináší výhodu při 

jejich nasazení jak v letním, tak 

i zimním období při údržbě měs-

ta. V rámci dotace je 90 % z cel-

kové částky hrazeno ze Státního 

fondu životního prostředí ČR 

a město Buštěhrad uhradí pouze 

10 % z celkové ceny. Město Buš-

těhrad je tak nyní schopno samo 

si zajistit udržení čistoty komuni-

kací města pomocí této moderní 

techniky.

Některé technické údaje 
o vozidle a nesené 
nástavbě

Podvozek
Rozvor kol 2.450 mm -> rozměry 

vozidla 4.140 x 1.620 x 2.190 mm, 

trvalý pohon zadní nápravy (4x2) 

s možností připojení přední ná-

pravy (4x4). 

Kabina
Sklopná kabina konstrukce 

Space-Frame s rámem z vysoko-

pevnostních speciálních profi lů 

a opláštěním z plastových dílů, 

panoramatické přední okno z ví-

cevrstvého bezpečnostního skla, 

sedadla řidiče a spolujezdce jsou 

komfortní, podélně a výškově na-

stavitelná s nastavitelným  opěra-

dlem.

Motor 
Vznětový 4válcový motor VW - 

typ CJDA s fi ltrem pevných částic 

v uzavřeném systému, zdvihový 

objem, 2,0 l, 75 kW / 102 PS při 

3500 ot./min., krouticí moment 

250 Nm při 1600 do 2600 ot./

min., výfukové potrubí vyvedené 

nahoru za kabinu, vstřikovací sys-

tém Common Rail (Bosch), emisní 

hodnoty podle Euro 5.

Převodovka
5 převodových stupňů vpřed 

a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 

převodových stupňů vpřed a 2 

vzad, jízdní a pracovní rychlost 

mezi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 

km/h

Řízení
Servořízení s oběžnými kulička-

mi -> jednoduché a přesné.

Brzdy
Kotoučové brzdy s vnitřním 

chlazením na všech kolech a 4ka-

nálový systém ABS

samočinné nastavení brzd a be-

zazbestové brzdové destičky.

Dvouokruhová mobilní hyd-

raulika

Pro pohon nástaveb vč. pohonu 

přední rychloupínací desky, výkon 

45 l/min. – již při otáčkách motoru 

ca. 2750 ot./min, tlak max. 200 

bar, plovoucí poloha pro funkci 

„spouštění“.

Elektrické zařízení
Alternátor s integrovaným re-

gulátorem 12 V, 140 A, vysokoka-

pacitní akumulátor 12 V, 100 AH, 

světlomety 2 H4 a 2 H7 s regulací 

sklonu, počítadlo pracovních ho-

din vozidla a hydrauliky.  

Další výbava
GPS monitoring vozidla, který 

zajišťuje ukládání historie pohy-

bu vozidla, generování knihy jízd 

a zajištění vozidla proti krádeži.

Popis nástavby
Nástavba je vyrobena z nere-

zové ocele, výklopný zásobník 

smetí má obsah 2 m3. a má hranu 

sklápění ve výši 1450 mm, což mu 

umožňuje vyklápění do velkoob-

jemových kontejnerů. Dále ob-

sahuje integrovanou plastovou  

vodní nádrž o obsahu až 400 litrů  

Vlastní zametací agregát má 2 ta-

lířové kartáče o průměru 900 mm 

a jeden čelně nesený přídavný 

kartáč má průměr 900 mm a do-

sahuje tak šíře pracovního záběru 

až 2600 mm. Sací hubice agregátu 

je osazena kyvně na pojezdových 

kolech a pružně zavěšena, je tak 

chráněna před nerovnostmi vo-

zovky. Pohon zametače je hydrau-

lický. Vodní skrápěcí zařízení má 

trysky na kartáčích a v sací hubici. 

Zařízení je doplněno systémem 

recyklace odpadní vody, čímž je 

dosaženo velké úspory vody.  Ná-

stavba je také vybavena ručním 

sacím zařízením, které je umístě-

né na zadním čele, na otočném 

rameni s pružinovým odlehčením 

pro snadnou manipulaci, sací ha-

dice má průměr 150 mm, délku 

3000 mm, ocelový pracovní násta-

vec má vestavěnou vodní trysku. 

Zařízení umožní mimo běžného 

odsávání volně loženého mate-

riálu (listí, odpad pod auty, koše 

apod.) také vysoce účinné čistění 

ucpaných dešťových vpustí.

Pavel Vavruška
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Helena Slavíková-Hrušková, akademická malířka 
a významná pedagožka

V těchto dnech slaví význam-

né životní jubileum vynikající 

malířka, držitelka mnoha tu-

zemských i zahraničních oce-

nění, velmi skromná paní uči-

Z vernisáže výstavy (Foto B. Bednář)

(Tento spolek působí již 54  

let v Praze.)

Akademická malířka paní 

Helena Slavíková-Hrušková se 

narodila 24. 4. 1924 v Praze.

solvovala na Akademii výtvar-

ných umění čestný studijní rok. 

Je členkou Svazu výtvarných 

umělců.

Od padesátých let se pravi-

delně účastní celostátních a ji-

ných výstav nejen v Praze ale 

i ostatních městech České re-

publiky. V zahraničí vystavova-

la zejména v Berlíně, Budapešti 

a Lučenci. Získala také zvláštní 

cenu poroty  na III. Trienále pro 

akvarel v Lučenci, v roce 1989. 

Získala také medaili Franze 

Kafky za výtvarnou činnost a je 

držitelkou ceny Evropské unie 

a ceny Univerzity T. G. Masary-

ka v Brně.

Její díla jsou zastoupena 

ve veřejných i soukromých 

sbírkách v České republice, 

na Slovensku, v Německu, 

Dánsku, Brazílii, Itálii, Švýcar-

sku, Velké Británii ale i Spoje-

ných státech.

Hlavním tématem umělec-

ké tvorby Heleny Slavíkové je 

krajina, jejím typickým proje-

vem vyjadřování je akvarel. Při 

zobrazení krajiny jí však nejde 

o převedení vnímané skuteč-

nosti do obrazu. Původní, op-

tický vjem, převádí do vnitř-

ního prožitku, jehož výrazem 

je poetická vize zobrazené 

krajiny, téměř až snové. Uměl-

kyně mistrně ovládá techniku 

akvarelu a je schopna se v ní 

vyjádřit ve zcela osobním du-

chu. Tahy štětcem po mok-

rých plochách jí umožňují 

vytvářet barevné symfonie se 

silnou emotivní působivostí. 

Inspiraci jí poskytuje příroda 

a podnebí Orlických hor, ze 

kterých autorka čerpá většinu 

svých motivů.

Přejeme paní učitelce pevné 

zdraví do dalších let a zachová-

ní neutuchajícího entuziazmu 

pro práci. Těšíme se na mnoho 

dalších skvělých úspěchů, kte-

ré budeme moci obdivovat.

Vše nejlepší, paní učitelko!

Kolektiv pracovníků Městské-

ho úřadu Buštěhrad

telka Základní umělecké školy 

Buštěhrad, paní Helena Slaví-

ková-Hrušková. Do Základní 

umělecké školy Buštěhrad na-

stoupila 1. 9. 1994. Je to tedy 

pro paní učitelku, akademickou 

malířku, dvojnásobně význam-

né jubileum. Za dvacet let své 

činnosti v Základní umělecké 

škole Buštěhrad vychovala ce-

lou řadu žáků, kteří se věnovali 

studiu výtvarného umění a to 

v různých směrech. Žáci se pod 

jejím vedením zúčastňují pra-

videlně soutěží, pořádaných 

Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy, i jinými or-

ganizacemi. Stejně tak se pod 

jejím vedením každý rok žáci 

Výtvarného oboru ZUŠ Buště-

hrad zúčastňují Mezinárodní 

výtvarné soutěže v Lidicích –

Q u e r n i k a.

V rámci své pedagogic-

ké činnosti v ZUŠ Buštěhrad 

vede úspěšně  Výtvarný spolek 

Hruška, pojmenovaný po svém 

manželovi akademickém  so-

chaři M. Hruškovi. Z oslav ve škole (Foto B. Bednář)

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

Vystudovala Státní grafi ckou 

školu v Praze, Akademii výtvar-

ných umění Praze studovala 

u Prof. K. Mináře, Prof. J. Želib-

ského a Prof. V. Pukla a také ab-
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Je to již několik měsíců, co na-

vštívil Městský úřad buštěhradský 

kronikář, pan Pergl, a nesl s sebou 

obsažnou složku starých dopisů. 

Tyto dopisy byly nalezeny ve věži 

buštěhradského zámku, při re-

konstrukci střechy. Protože toto 

kulturní dědictví jistě zaslouží 

archivaci pro další generace, do-

mlouvali jsme, jak tento soubor 

dopisů nejlépe zpřístupnit veřej-

nosti. Zcela jistě je možné vysta-

vit tyto dopisy v podobě obrazů, 

možná právě trvale na buštěhrad-

ském zámku. Nedalo mi to však 

a protože jsem od přírody zvěda-

vý tvor (jako snad každá žena), 

kontaktovala jsem svého známé-

ho z Národního památkového 

archivu písemností a požádala jej 

o identifi kaci dopisů ve smyslu 

alespoň nějakého časového zařa-

zení a stejně tak i jejich obsahu.

Díky překladu některých dopisů 

nyní už vím, že se jedná o milost-

nou korespondenci a mohu se tak 

alespoň částečně o jejich obsah 

s vámi podělit. Na pozadí dopisů 

se odvíjí příběh dvou zamilova-

ných, z nichž jeden, bydlící zde, 

na zámku a příjemce dopisů, nej-

prve opětoval lásku slečny, která 

mu psala. Později došlo k tomu, 

že tento muž byl oženěn s jakousi 

snad výhodnou, snad donucenou 

partií, a celý příběh tak dostává 

nádech hořkosti a zklamání z ne-

naplněných citů a zmařených 

nadějí na společný život. Příběh, 

jakých je v lidském životě mnoho 

a čas ani nic jiného tato témata 

nezmění. Osudy lidí se stále stejně 

proplétají v současnosti tak i dale-

ké minulosti. 

Vyjádření překladatele vám zde 

v kostce poskytuji, stejně tak jako 

obsah dvou dopisů.

„Pravopisně to není úplně do-

konalé, pisatelka měla problémy 

zejména s psaním předložek. 

Bohužel s tím, jak si pisatelka ne-

lámala hlavu s pravopisem a sty-

listikou, tak samozřejmě už vůbec 

neřešila takové formálnosti jako 

datum a podpis. Ona zkrátka psala 

svému Josífkovi, který věděl, že je 

psaní od ní a že ho napsala teď...

Obsah druhého dopisu: 

Moje z nejmilejších a nejdražší 

potěšení na světě já tě nastotisíc-

krát pozdravuju a líbám a vinšuju ti 

stálý zdraví a je mě to přeci milý že 

si mě přeci aspoň třikrát za rok psal 

je na tebe dost. Ty mě staroušku pí-

šeš abych tobě za zlý neměla že ty si 

nemoh to mi nepovídej to není jako 

jindy když mě moc psal celej arch 

ale nýčko dost málo na půli archu 

napíšeš v chůzi kdybys chtěl ale je 

to nýčko jiný psaní než bejvalo po-

moct si nemůžu já staroušku jen 

prosím boha za svatou trpělivost 

aby mi bůh dal to jsem sama vina 

co jsem chtěla to mám ty mě píšeš 

že bych já se tobě skrejvala to si se 

zmejlil když ti celej čas dolů nejdeš 

tak mě vidět nemůžeš to už já sta-

roušku jsem ti mockrát psala i řekla 

že ty jsi už jinej víc než před rokem 

to jsem já na všelijakej způsob zpo-

zorovala na světě by mě nemoh být 

žádnej upřímnej než ty ale je to jiný 

snad ti to bude přeci líto co jsem já 

pro tebe zkusila a slzích vylila a cest 

nadělala to mám za to za všecko 

mě se ještě jakživo žádnej dobrým 

nevodsloužil já jsem pořád ta ale 

tím jináč ti říct nemůžu na to moc 

přesvědčenosti mám stranu tý ve-

selky to jsem pořád čekala jestli mě 

kdo řekne že ty taky jsi že jsi taky 

v mejch očích tak falešnej ? jako 

voni ale dovědět se to nemůžu ptát 

se na to žádnýho nemůžu nebo 

skrz ně moc mrzutostí pošlo to se 

mi vodsloužili a tobě jako vlastní-

mu strejčkovi byli upřímný co měly 

skrz ještě přidali mě by nesměla při-

jít kdyby po kolenách lezla by mě 

víc ti psát nemůžu já to říct můžu 

mě je jináč tobě to ti psát nejsem 

jak jiný když si vzpomenu a rozvá-

žím na to p... dvouma třema lety 

je mi kumšt zapomenout a stranu 

vodejití může být že ten náš pojede 

v sobotu do Prahy tak může bejt 

že bych vodejít mohla když půjdu 

udělám tak jak ty jsi chtěl s tím tě 

poroučím za to tě staroušku tuze 

prosím kde ty peníze máš půjčený 

kdybys na ně vejpověď dal když 

tak pořád strašejí? s tou vojnou 

a žádnej to neví než ta naše holka 

a my dva jsme smrtelný třebas by je 

ta tvá mohla užít my žádnej ne to 

bych je radši do bláta zašlapala než 

aby ona je užila ???

Dagmar Novotná

Snad jediné aspoň přibližné 

vodítko je zmínka o hrozící válce 

v závěru jednoho z dopisů, mohlo 

by se jednat o rok 1866, 1878, ale 

klidně také 1859.“

Obsah dopisu ze srdíčka: 

Můj z nejmilejší a nejdražší dra-

hej Jozífku já ti vinšuju šťastnej 

a veselej svatek aby si ho ve zdraví 

užil a zas jinýho dočkal s menšíma 

hříchy s většíma radosti a po smrti 

aby si se shledal s Kristem panem 

a my i sebou a to co si vinšuješ to ti 

přeju.

Z historie

Tajemství věže buštěhradského zámku
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Exkurze do Pasířství 
Houska & Douda

Texty Markéta Kučerová, autor fotek Jaroslav Pergl.

Každý, kdo využil příležitost 

nahlédnout 25.3.2014 do nových 

dílen místního pasířství, určitě ne-

litoval. K vidění byly nádherné věci 

a nebyly to zdaleka jenom děti, 

kdo s úžasem obdivoval řemesl-

nou zručnost dnešních pánů pa-

sířů i dávných řemeslníků. Děti si 

dokonce zkusily vytepat z plechu 

mističku a asi nejvíce je zajímala 

obrovská andělská socha z Čecho-

va mostu, kterou v současné době 

v pasířství restaurují. Dospělí zase 

žasli nad informací, že tato socha, 

stojící na jedné noze, je samonos-

ná. RC Buštěhradský pelíšek orga-

nizovalo exkurzi do buštěhradské-

ho pasířství Houska & Douda, jehož 

věhlas dalece přesahuje rámec 

Buštěhradu a které se může pyšnit 

např. restaurováním devítimetro-

vého jezdeckého pomníku Jana 

Žižky z Trocnova v Praze na Vítko-

vě,  již podruhé a vzhledem k zájmu 

jistě né naposledy. Moc děkujeme 

pánům Ivanovi Houskovi a Petrovi 

Doudovi za milé přijetí a zajímavé 

povídání!
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PELÍŠEK V KVĚTNU

14. 5. 2014   od 15:30

Chytré hraní s montessori prvky

Přijďte si s námi vyzkoušet oblí-

bené vzdělávací montessori aktivity 

hravou formou. Vstup 30 Kč za dítě 

(členové RC 15 Kč), další sourozenci 

zdarma.

14. 5. 2014   od 15:30 do 17:30

Psychologická poradna 

s možností hlídání dětí 

Konzultace s psycholožkou 

(na půl nebo na celou hodinu) jsou 

zdarma, a je nutné je objednat 

na rcpelisek@email.cz. Hlídání dětí 

je také zdarma a je nutné ho také 

objednat na rcpelisek@email.cz.

18. 5. 2014   od 8:00 do 16:30 

Seminář – Jakou školu pro mé 

dítě + Montessori pedagogika

Během interaktivního seminá-

ře z projektu Leknín, se účastníci 

seznámí s typy škol, které v ČR 

existují a dozví se základní infor-

mace o formách výuky. Zamyslíme 

se nad tím, co bychom chtěli, aby 

škola naše dítě naučila a jaké jsou 

naše rodičovské priority. V druhé 

půlce semináře se dozvíme něco 

více o montessori vzdělávání. Semi-

nář je zdarma, včetně občerstvení 

a oběda. Rezervace nutná do 11. 5. 

2014 na rcpelisek@email.cz. Hlídání 

dětí není zajištěno.

19.5.2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení

Pojďte s námi pomalovat hrad 

pro princeznu a prince. Vstup zdar-

ma. Tvořit budeme na hřišti u Pelíš-

ku, v případě špatného počasí se 

přesuneme do herny Pelíšku.

21.5.2014   od 16:00

Pohádka o Perníkové chaloupce

Víte děti, jak to bylo s Mařenkou 

a Jeníčkem? Že ne? Tak si to přijď-

te poslechnout anebo třeba i za-

hrát na hřiště u Pelíšku, kde na vás 

bude čekat opravdová perníková 

chaloupka. Vstupné 30 Kč za dítě 

(členové RC 15 Kč), další sourozenci 

zdarma. V případě špatného počasí 

se přesuneme do herny Pelíšku.

27. 5. 2014   od 16:00

Seminář – Mluvíme, kreslíme, po-

čítáme aneb náměty na podporu 

rozvoje dítěte ve věku 2–6 let
Seminář, který povede Mgr. Mar-

tina Švandová, PhD., bude zaměřen 
na důležité etapy ve vývoji před-
školního dítěte a možnosti podpory 
vývoje ze strany dospělých. Náměty 
vhodných rozvojových aktivit bu-
dou zaměřeny na oblast řeči, gra-
fomotoriky, početních dovedností, 
vnímání a prostorové představivosti. 
Vstup zdarma

28. 5. 2014   od 16:00

Přednáška – Jak na rodinné 

fi nance
Finanční poradkyně Ing. Jana Kett-

nerová vám poradí jak lépe spravo-
vat rodinné fi nance. Vstup zdarma. 
Hlídání dětí po předchozí domluvě 
zajištěno, ale kapacitně omezeno. 
Cena za hlídání 20,- Kč za dítě. Rezer-
vace hlídání dětí nutná do 25.5.2014 
na rcpelisek@email.cz. Přednáška je 
podpořena z projektu MPSV.

2. 6. 2014   od 15:30

Korálkování
Pro všechny korálkové princezny 

a prince tu máme oblíbené navlé-
kání skleněných korálků na siliko-
novou niť. Přijďte si vyrobit vlastní 
originální náramek nebo náhrdelník. 
Vstupné 50 Kč (členové RC 25 Kč). 
V případě hezkého počasí budeme 
tvořit venku.

3. 6. 2014   od 17:00

Beseda s pediatrem 
Přednáška buštěhradského prak-

tického lékaře pro děti a dorost, dět-
ského endokrinologa a diabetologa 
MUDr. Pavla Skály, na téma očkování 
a onemocnění štítné žlázy. Vstup 
zdarma. V případě hezkého počasí 
se bude beseda konat na hřišti u Pe-
líšku.

4. 6. 2014   od 13:30

Výlet do ZOO Zájezd
Pojeďte s námi za zvířátky! Od-

jezd autobusem ze zastávky U školy 
ve 13:39. Zpátky odjezd ze Zájezda 
v 16:19. Spojení obsluhuje školní 
autobus, který nebývá plně obsa-
zen, takže je vhodný i pro kočárky. 
Zvýhodněné skupinové vstupné, 
odborný výklad a krmení zvířátek 
v dětském koutku.

V případě hezkého počasí se akti-

vity konají venku na hřišti u Pelíšku. 

Bližší informace či případné změny 

programu naleznete na www.mcpe-

lisek.cz.

Městský úřad Buštěhrad
ve spolupráci s kulturní komisí 

města Buštěhradu

Vás zve na

Den dětíDen dětí
na Buštěhraděna Buštěhradě
Areál fotbalového hřiště Hřebečská ulice

Kdy: 31. 5. 2014

Začátek: 14:00

Uvítání paní starostky

14:10 klaunské vystoupení

spojené se soutěžemi zaměřenými 

na motoriku, pohyb, orientaci,

malování na obličej, 

zvířátka z balónků

14:40 divadlo Spejbla a Hurvínka

15:00 exibice Karate klubu Kladno 

a Sport Academy

Po celou dobu programu si budou moci děti, ale i rodiče 

prohlédnout techniku Technických služeb 

města Buštěhradu, v závěru je možno provézt malé 

zájemce kolem areálu hřiště

Nebude chybět opékání buřtů 

a malé občerstvení

Na závěr proběhne malá dětská diskotéka

Celým programem vás provede moderátor Rádia Relax 

Honza Lukavský

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kulturní komise a Městský úřad Buštěhrad

Zdravotnický dozor – členky ČČK Buštěhrad

V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesune 

do prostor společenského sálu zámku
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Informace

POKLADY VELKÉHO PÁTKU
Určitě stojí za to zmínit se o II. 

ročníku Výstavy buštěhradských 

kraslic, která se konala na Bílou  

sobotu, 19. dubna 2014 v DPS 

Buštěhrad  ve spolupráci s Buště-

hradským fórem.  

Soutěže se zúčastnili obyvatelé 

Buštěhradu, kteří nám své nazdo-

bené vejdumky do soutěže při-

nesli. Oproti loňskému roku byla 

letos ještě dětská kategorie, které 

se zúčastnili děti ze školní družiny 

ZŠ Buštěhrad, pod vedením paní 

Holeyšovské.

Věřte, a ti co se na naší výstavu 

přišli podívat mě jistě potvrdí, že 

všechny kraslice byly krásné, ale 

všichni vyhrát nemohou. Nejvíce 

hlasů dostaly kraslice, které nám 

přinesla do soutěže  paní Marie 

Kotoučová z Buštěhradu.

V dětské kategorii se nejlépe 

umístila Natálie Slanařová z Buš-

těhradu.

Při této příležitosti se naše šikov-

né obyvatelky, které se pravidelně 

zúčastňují každou středu ručních 

Z mikroregionu

Informace

Výzva Českého červeného kříže, organizace Buštěhrad,

nábor nových aktivních členů

Vyzýváme všechny „mladší důchodce“, ať již starousedlíky,

nebo přistěhovalé, kteří mají vůli pomoci členkám

Českého červeného kříže v jejich práci,

aby se přihlásili, u paní Olgy Procházkové,

tel: 312 250 260, mobil 737 506 034

nebo u paní Jiřiny Týblové a paní Jany Spálenské.

Jste srdečně zváni k návštěvě zajímavého kulturně-duchovního pro-

jektu Noc kostelů, který se každoročně odehrává nejen v mnoha koste-

lech po České republice, ale i v rámci dalších evropských států. Po třech 

vydařených ročnících uskutečněných v kostele sv. Václava v Klad-

ně-Rozdělově, se tamní farníci rozhodli uspořádat večerní program také 

v městě Buštěhradě. Dveře kostela Povýšení sv. Kříže se pro všechny 

zvídavé návštěvníky otevřou již od 18 hodin, ale přijít můžete kdyko-

liv v průběhu večera na blok, který Vás v programové nabídce nejvíce 

osloví. Vstup zdarma.

Více informací na ofi ciálních webových stránkách: 

www.nockostelu.cz

Program Noci kostelů – 23. května 2014

Buštěhrad, kostel Povýšení sv. Kříže

18:00–18:05  Proč Noc kostelů poprvé v Buštěhradě?  

18:10–18:30  Koncert - Základní umělecká škola Buštěhrad (I. část) 

18:30–18:45   K historii buštěhradského zámku (J. Pergl, kronikář měs-

ta)  

18:45–19:10  Koncert - Základní umělecká škola Buštěhrad (II. část)  

19:10–19:30   K uměleckému zařízení kostela a ostatek sv. Kříže v Buš-

těhradě  

19:30–19:50  Koncert - Základní umělecká škola Buštěhrad (III. část)  

20:00–20:05  Zahájení hlavního večerního programu 

20:05–20:10   Zapálení svíček za zemřelé a za ty, které nosíme ve svém 

srdci 

20:10–20:30  Koncert rozdělovského chrámového sboru 

20:30–20:45   Velkovévodkyně Anna Františka Toskánská a Buštěhrad 

(J. Pergl, kronikář města)  

20:50–21:20  Koncert rozdělovské farní kapely 

21:20–21:30   K uměleckému zařízení kostela a ostatek sv. Kříže v Buš-

těhradě 

21:30–21:45  Lifehouse - scénka 

21:45–22:15  Zpěvy z Taizé 

Na Vaši návštěvu se těší organizační tým z Římskokatolické farnosti 

u kostela sv. Václava v Kladně - Rozdělově, společně s farářem P. Jarosla-

vem Kučerou / pifkucera@centrum.cz / www.farnostrozdelov.cz

prací, které nám vede paní Krejzo-

vá, rády pochlubily svými výrob-

ky, které si široká veřejnost mohla 

za dobrovolný příspěvek pořídit 

a tím udělat radost nejenom sobě, 

ale i našim obyvatelům, a přispět  

na další výrobní materiál.

Všechna nazdobená vejce 

byla po vyhlášení těch nej... také 

za dobrovolný příspěvek k dispo-

zici všem, kteří o kraslice projevili 

zájem. Všem soutěžícím, zúčast-

něným a všem sponzorům, kteří 

nám na tuto akci přispěli cenami 

pro vítěze moc děkujeme a těší-

me se na další shledání.

Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad

Mikroregion Údolí Lidického 

Potoka pořádá ve dnech 6 až 7. 

června 2014 zájezd do jihomo-

ravského mikroregionu se sídlem 

v Telči. Zájemci o tento zájezd, 

nechť kontaktují nejpozději do 20. 

května 2014 tajemníka MÚLP, 

pana Miroslava Oplta. -nov-

V sobotu 29. 3. 2014 od 7 hodin 

se po třídenních přípravách (stroje-

ní) začal výlov horního (nového ryb-

níka), který prováděli členové Ry-

bářského spolku Buštěhrad. Během 

dne po dvou zátazích při nádher-

ném počasí se tak mohli před zraky 

několika desítek diváků radovat z 31 

karasů, 175 kaprů, 4 tolstolobiků, 

34 amurů, 3 štik, 2 candátů, 2 línů, 

1 úhoře a 1 koi kapra. Tyto ulovené 

ryby byly převezeny do spodního 

(starého) rybníka, který slouží čle-

nům spolku jako sportovní rybník. 

O oba tyto rybníky, které má spolek 

v nájmu, se stará a ročně odpracuje 

na úpravě a zvelebování jejich okolí 

přes 400 brigádních hodin.

Za Rybářský spolek Buštěhrad  

Roman Dědič

Neziskové organizace

Výlov rybníka
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Sport

Tenisová sezóna 2014 může být 
zahájena

Sport

Vážení tenisoví příznivci,

Tenisový oddíl TJ Sokol Buště-

hrad, připravil vše co je potřeba 

pro zahájení letošní tenisové 

sezóny. V sobotu 28. 3. 2014 se 

členky a členové tenisového od-

dílu sešli v jeho areálu, aby při-

pravili kurty a celý areál po zim-

ním období. Podařilo se rozvézt 

antuku na kurty a zaválcovat ji. 

Byl proveden úklid celého záze-

mí tenisu, tedy klubovny, sprch 

atd.

I letos budou naše město re-

prezentovat dvě tenisová druž-

stva. Družstvo A bude hrát 2. 

třídu a družstvo B 4. třídu kraj-

ského přeboru, tedy tenis velmi 

dobré úrovně. Věříme, že i tato 

sezona bude patřit k úspěšným.

Zájemci o tento krásný druh 

sportu, především bydlící v na-

šem městě, jsou zváni mezi nás.

Za výbor tenisového oddílu

M. Oplt, předseda

dovolte mi několik infornací z na-

šeho TK Tenisek Buštěhrad. V březnu 

proběhla náborová promoakce spo-

lu s testováním nových ternisových 

raket. Do našeho klubu jsme přivítali 

další nové hráče. Podobnou akci plá-

nujeme po letních prázdninách, nic-

méně další zájemci se mohou hlásit 

i v průběhu roku. 

26.–27. 4. proběhlo již tradiční jar-

ní soustředění, kterého se zúčastnilo 

19 hráčů. Během soustředění se děti 

zdokonalovaly v tenisových doved-

nostech a zlepšovali svoji fyzickou 

kondici. 

Partnerem těchto akcí byl náš ge-

nerální partner VZP ČR. 

Od května se naplno rozjíždí letní te-

nisová sezona. Naši hráči budou repre-

zentovat náš klub ve všech věkových 

kategoriích, jak v soutěžích jednotlivců 

tak družstev. Držme jim palce !!!

Také postupně dochází ke spolu-

práci s TO Buštěhrad. Pro větší akce 

jako jsou žákovské turnaje a tenisová 

soustředění, budeme využívat i tyto 

kurty. Do budoucna věřím, že hráči 

obou klubů k sobě najdou cestu a bu-

dou se tenisově srovnávat. 

Díky našim sponzorům a generál-

ního partnera VZP ČR využívají někteří 

naši mladí hráči výhodných podmínek 

pro svůj tenisový rozvoj.

Dále pokračuje výstavba v našem 

areálu. Před dokončením je klubová 

kavárna, která bude sloužit zároveň 

jako recepce klubu. Probíhá pokládka 

dlažby v okolí mezi kurty a příprava 

stavby odrazové zdi.

Ještě mi dovolte, i když to s tenisem 

úplně nesouvisí, ale cítím nutnost 

o tom napsat. V našem městě často ví-

dáme a jsme svědky různých projevů 

násilí, nesnášenlivosti, závisti a dalších 

vlastností, které většinu z nás obtěžují 

a zbytečně přivádí konfl iktních situ-

ací. To všechno vidí naše děti a tento 

model považují za normální. Pojďme 

raději obout tenisky a tuto agresi vy-

být na sportovitě, kterých naštěstí 

máme v Buštěhradě dost. 

Sportu zdar Tonda J.
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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 Do-

minant černý, modrý, žlutý, kropenatý 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

Jste cizinec či cizinka a chcete zlep-

šit svoji češtinu nebo si najít lepší za-

městnání? Bydlíte ve Středočeském 

kraji? Právě pro vás Evropská kontakt-

ní skupina připravila bezplatné kurzy 

češtiny, přípravy na pohovor a rozvo-

je komunikačních dovedností. „Naše 

kurzy cizincům kromě praktických 

informací nabízejí možnost češtinu tré-

novat a zlepšovat. Mnoho našich absol-

ventů také jako velmi přínosné hodnotí 

příležitost poznat další lidi a navázat 

nová přátelství.“ lektorka kurzů Marké-

ta Cudlínová.

Evropská kontaktní skupina je ne-

zisková organizace, která se více než 

10 let věnuje vzdělávání dospělých. 

V rámci projektu „Na cestě do práce“ 

fi nancovaného z ESF nabízí vzděláva-

cí kurzy pro cizince žijící v okolí Prahy. 

Výuka probíhá v pražské učebně a je 

v českém jazyce. Zájemcům z Buš-

těhradu a okolí proplatíme jízdenky 

do Prahy a zpět. Pokud máte o kurzy 

zájem, kontaktujte koordinátora Mar-

Neziskové organizace

Nabídka vzdělávání pro cizince zdarma!

tina Petráše, martin.petras@ekscr.

cz, tel: 774 454 902, který Vám rád 

poradí.

Společenská rubrika

Dne 13. 5. 2014 uplyne 20 let, 

co nás opustil pan Jaroslav Sou-

kup. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. Rodina Soukupova

Výkup papíru, železa, 
barevných kovů
Třinecká 991, Buštěhrad

Otevřeno:

Po-Pá 8.00–16.00 h

So 8.30–11.30 h

T.J. Sokol Buštěhrad 
ve spolupráci s Junákem Buštěhrad a MC Pelíšek

pořádá 17. 5. 2014 u příležitosti Mezinárodního dne rodiny

Sokolskou stezku
soutěž pro celou rodinu

Start bude v buštěhradské sokolovně od 14:00 do 15:00 h, trasa povede od sokolovny, kolem rybníku, přes zámecký park, starým hradem do muzea, mezi 

rybníky, školní pozemek zpět do sokolovny, kde na všechny účastníky čeká odměna a příjemné posezení. 

Navíc budou všichni zúčastnění zařazeni do slosování o rodinný víkendový pobyt s polopenzí v hotelu Medlov na Vysočině. 

Na jednotlivých stanovištích pro vás budou připraveny různé disciplíny.

Přijďte si vyzkoušet lukostřelbu, pádlování po rybníce, hod na cíl, jízdu na koni, střelbu ze vzduchovky a další. Možná se dozvíte i něco nového o Buštěhradě.

Těšíme se na Vás

17. 5. 2014 od 14:00 h sokolovna Buštěhrad
Sokolská stezka – soutěž pro celou rodinu

Startovné 50 Kč/rodina.

Vzhledem k náročnosti přípravy a zajištění odměn je nutná registrace soutěžících předem.

Registrovat se můžete na tel. 603 848 889 nebo e-mailem: sokol.bustehrad@seznam.cz
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