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Slavnostní otevření nové třídy Mateřské školy 
Buštěhrad Hřebečská

Všechna fota D. Novotná

Dne 2. 6. 2014 v 8:00 hodin pro-

běhlo slavnostní otevření nové 

třídy Mateřské školy v areálu školy 

Hřebečská, místo původních pro-

stor Městského úřadu.

Podařilo se tak za poslední dva 

roky otevřít již druhou třídu ma-

teřské školy a navýšit tak kapaci-

tu školky o další místa pro naše 

nejmenší obyvatele. 

Otevření proběhlo za účasti 

veřejnosti, rodičů dětí, zástupců 

města Buštěhradu a radního Stře-

dočeského kraje pana Ing. Zdeňka 

Štefka. Všechny přítomné přivítala 

ředitelka Základní školy a Mateř-

ské školy Oty Pavla, Mgr. Kristýna 

Krečová, poděkovala za nové pro-

story a předala slovo paní starost-

ce Ing. Jitce Lefl erové. Paní starost-

ka přivítala děti v jejich nové třídě, 

popřála jim, aby se zde příjemně 

všemu učily, hrály, zpívaly, a aby 

se jim zde líbilo. Poté poděkovala 

všem, kteří se na výstavbě nové 

třídy podíleli, zejména p. Vav-

ruškovi a zástupcům zhotovitele, 

kteří se i zde museli vyrovnat s ne-

nadálými překvapeními v podobě 

opravy havarijního stavu kanaliza-

ce. Na závěr všem přítomným za-

zpívaly děti z třídy Krtečků, zatan-

čily a přednesly básničky. Přejeme 

všem dětem a jejich učitelkám, 

aby se jim v nové třídě líbilo a těši-

ly se do školky každý den.

Dagmar Novotná
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Dne 12. května 2014 navštívila 

Městský úřad Buštěhrad delegace 

pracovníků radnice z města Arad 

a dne 20. května 2014 delegace 

pracovníků radnice z města Kiryat 

Yam z Izraele. Setkání zprostředko-

vala cestovní kancelář LaBoheme 

z Prahy. Členové obou delegací se 

živě zajímali o práci našeho měst-

ského úřadu, o historii města, život 

jeho obyvatel a jeho demografi c-

ký vývoj, dále o rozpočet města, 

podíly jednotlivých jeho položek 

na chod města, technické záze-

mí, příděly prostředků ze státního 

rozpočtu, údržbu města, zaměst-

nanost v regionu, školství a o další 

otázky života v Buštěhradě a jeho 

okolí. I přes krátkou dobu, kterou 

měly delegace vyměřeny pro po-

byt u nás, to byly zajímavé besedy. 

Členové obou delegací zdůrazňo-

vali, že se jim v České republice 

velmi líbí a někteří projevili přání 

se k nám, konkrétně do Buštěhra-

du, znovu podívat a důkladněji si 

ho prohlédnout. 

J. Lefl erová 

Informace z radnice

Návštěva z ciziny
– z izraelských radnic

Informace

Jarní vínek ve Hřebči
Když jsme se dověděli, že 

ve Hřebči je v sobotu 10. 5. taneční 

zábava pro důchodce, neváhali 

jsme a vypravili se tam. Bylo to 

odpoledne od dvou hodin, ale my 

jsme tam už byli o hodinu dříve, 

protože jsme předpokládali, že 

z hlediska velkého zájmu veřejnos-

ti bude i zájem o místa u stolů. Náš 

předpoklad byl správný, protože 

taneční sál byl již z poloviny zapl-

něn. Když jsme do něho vstoupili, 

velice pozitivně na nás zapůsobil, 

byl krásný, prostorný, s podiem pro 

hudbu. Na stolech byly nachystá-

ny mísy s chlebíčky a sladkostmi. 

Přesně ve dvě hodiny kapela TOX 

z Poděbrad s kapelníkem panem 

Trnkou zahájila program. Líbilo 

se nám, že muzikanti měli dobře 

sladěnou zvukovou aparaturu, 

která nebyla příliš hlučná. Hud-

ba byla perfektní. Paní starostka 

obecního úřadu ve Hřebči Petra 

Piskáčková nás všechny přivítala 

a seznámila nás s programem, 

na němž vystoupil kladenský 

ženský soubor SMETANA vedený 

panem Ondřejem Novákem a ta-

neční skupina žen Sokola Hřebeč. 

Na této taneční zábavě bylo 160 

účastníků, a vstupné bylo dobro-

volné. Na závěr nutno dodat, že to 

bylo odpoledne strávené v krás-

ném prostředí s příjemnými lidmi, 

za což je nutno poděkovat všem, 

kdož se na jeho uspořádání podí-

leli. Zkrátka bylo to fajn.

Helena Kaplanová a Jiří Stuj

BPS - Kladno, poslední vývoj
Městský úřad Buštěhrad podal 

dne 3. 4. 2014 prostřednictvím 

právní kanceláře Čalfa, Bartošík 

a partneři, Braunův Dům, Karlovo 

náměstí 24, Žalobu proti rozhod-

nutí Krajského úřadu Středočes-

kého kraje, odboru regionálního 

rozvoje ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 

SZ012353/2014/ KUSK REG/MP, č.j. 

047091/2014/ KUSK, doručenému 

žalobci dne 3. 4. 2014. S návrhem 

na přiznání odkladného účinku 

žalobě.

Obdobnou žalobu podalo dne 

5. 6. 2014 Rodinné centrum Buště-

hradský pelíšek se sídlem Kladen-

ská 207/30, 27343 Buštěhrad.

M. Oplt

Záměr Ministerstva životního 

prostředí ČR, které se rozhodlo 

alokovat na společnou výzvu ze 

zdrojů Státního fondu životního 

prostředí (SFŽP) na podporu 

výměny kotlů stejnou výši 

fi nančních prostředků jako 

Středočeský kraj, je defi nitivně 

potvrzen. Na výměnu starých kotlů 

za nové tak bude ve středních 

Čechách k dispozici 80 miliónů 

korun. Je to obyvatele střed-

ních Čech velmi dobrá zpráva, 

protože nyní je možno občanům 

prostřednictvím dotace rozdělit 

dvakrát více peněz než během 

prvního kola programu výměny 

starych kotlů na nové ekologické 

a uspokojíme také daleko větší 

počet zájemců. -nov-

Informace

MŽP potvrdilo 80 milionů 
na kotle ve středních Čechách
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Po delší přestávce se sál buš-

těhradského zámku opět roze-

zněl tóny hudby a zpěvu. Dne 15. 

května 2014 se zde konal Jarní 

koncert, organizovaný Kulturní 

komisí města. Byl to hudební reci-

tál nejznámějších operních a mu-

zikálových melodií a skladeb pro 

sólovou kytaru a fl étnu. Flétnové 

party přednesla s bravurou paní 

Lenka Musilová, k překvapení pří-

tomných nás obdařila také vyni-

kajícím přednesem jedné jazzové 

písně, na kytaru ji doprovázel 

nám všem velmi dobře známý 

a oblíbený kytarista Jan Paulík. 

Vynikajícím přednesem operních 

a muzikálových melodií potěši-

la posluchače Adéla Škopková, 

mladá, nadějná zpěvačka, která 

je i přes své mládí už také učitel-

kou zpěvu. Na klavír ji doprovázel 

prof. Jaroslav Šaroun. Koncert se 

opravdu vydařil, všichni účin-

kující připravili posluchačům 

z Buštěhradu i z okolí nádherný 

hudební zážitek, který přítomní 

návštěvníci ocenili dlouhotrvají-

cím potleskem. Všem umělcům 

patří dík za krásně strávený jarní 

podvečer. 

J. Lefl erová

Ve dnech 29. května až 2. červ-

na 2014 pobývali v České repub-

lice opět italští přátelé z oblasti 

Tridentska, z údolí Valle di Ledro. 

Tentokrát se jejich návštěva rozdě-

lila na několik akcí, které se konaly 

na různých místech v Čechách. 29. 

května se konala v Italském kultur-

ním institutu prezentace trident-

ských výrobků, které dodaly malé 

tridentské fi rmy a rodinní dodava-

telé. Poté následovala prezentace 

Informace z radnice

Setkání s přáteli
knihy „La fabbrica della Collegiata“, 

která představuje dílo a osobnost 

architekta Giovanniho Marii Filippi 

(1565 – 1621) a dobové propojení 

Tridentska s Čechami a Moravou. 

V pátek 30. června se v Clam-Galla-

sově paláci v Praze konal Slavnost-

ní večer s koncertem pěveckého 

sboru Cima d´Oro z Valle di Ledro, 

věnovaný 100. výročí vypuknutí 

1. světové války, který uspořádal 

Spolek přátel Ledra a Spolek Pra-

ha – Cáchy. V sobotu 31. května 

2014 se konal česko-italský kon-

cert na Pražském Hradě, odpo-

ledne koncert v pražském kostele 

sv. Mikuláše na Starém Městě. 

V neděli 1. června 2014 měli ital-

ští hosté na programu prohlídku 

hradu Křivoklát a odpoledne slav-

nost v Chyňavě – otevření naučné 

česko-italské turistické stezky. Poté 

následoval koncert sboru Cima 

d´Oro. Návštěva italských hostů 

byla zakončena prohlídkou skláren 

v Nižboru. Opět jsme měli možnost 

se setkat s našimi přáteli a opět si 

připomenout, že přátelství nezná 

hranic. Je jen škoda, že do jejich 

programu nemohla být zařaze-

na návštěva Buštěhradu, i když 

jsme jim naše přání tlumočili. Ale 

k naší radosti jsme byli ujištěni, že 

se do Buštěhradu určitě dostaví. 

Doufejme, že při takové příležitosti 

by se mohlo uskutečnit naše přání 

o pojmenování buštěhradského 

zámeckého parku na počest ital-

ských běženců tak, jak jsme navrhli 

Středočeskému kraji. A že se kraj 

nad tímto návrhem znovu zamyslí.     

J. Lefl erová

Jarní koncertJarní koncertna zámkuna zámku

Fota: D. Novotná, Z. Paulíková

Slavnostní večer v Clam-Gallasově paláci (Foto Jaroslav Pergl)

Otevření naučné italsko-české stezky v Chyňavě (Foto Jaroslav Pergl)
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kosti v Základní umělecké škole 

Buštěhrad bylo dalším bodem 

jednání zastupitelů. Historická 

budova ZUŠ se dlouhodobě 

potýká s vysokou vlhkostí zdiva 

a tím i špatnými hygienickými 

podmínkami uvnitř budovy. 

Městský úřad nechal vypracovat 

celkem tři posouzení k odstra-

nění této vlhkosti. Metoda pod-

řezání zdiva se nejeví vzhledem 

k historické stavbě jako možná, 

je technicky i fi nančně náročná 

a k budově nešetrná, metoda 

chemické injektáže je rovněž 

k budově nešetrná a fi nančně 

náročná. Jako nejšetrnější a fi -

nančně nejméně náročná se 

jeví metoda aktivní elektroos-

mózy, která byla zastupitelům 

navržena jako optimální řeše-

ní. Zastupitelé neschválili ani 

jednu z forem řešení, z diskuze 

vzešel návrh další metody a sice 

odstranění vlhkosti systémem 

navrtání větracích kanálů. 

Na svém v pořadí již třetím za-

sedání dne 29. 5. 2014 se zastu-

pitelé zabývali body o vyhodno-

cení hospodaření příspěvkových 

organizací města – Domova s pe-

čovatelskou službou, Základní 

umělecké školy a Základní školy 

a mateřské školy Oty Pavla Buš-

těhrad, jejich účetních závěrek, 

stejně tak jako i celkové účetní 

závěrky Města Buštěhrad. Zastu-

pitelé také schválili dokument 

nápravných opatření, zpracova-

ný na základě protokolu kont-

roly Odboru dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra. Zastupitelé 

a veřejnost byli rovněž seznáme-

ni s Plánem krizové připravenos-

ti Města Buštěhradu. Jedná se 

o dokument, který uvádí základ-

ní schémata řešení krizových 

situací, které by v našem městě 

mohly nastat a způsoby a postu-

py při jejich řešení od počátku, 

přes průběh až po následné od-

stranění škod.

Dalším významným bodem 

bylo stanovení počtu zastupi-

telů ve městě Buštěhradě pro 

volební období 2014 – 2018. 

Podle statistického úřadu Město 

Buštěhrad dosáhlo k 1. 1. 2014 

počtu obyvatel 3052. Hranice 

3000 obyvatel vyžaduje, aby 

počet zastupitelů v obci byl sta-

noven v rozsahu od 11 do 25 za-

stupitelů. Město Buštěhrad má 

nyní tedy schváleno 11 zastupi-

telů pro volební období 2014 až  

2018.

Zastupitelé se dále zabývali 

opravou havarijního stavu stře-

chy nad tělocvičnou Základní 

školy Oty Pavla. Tělocvična je 

v havarijním stavu a je nut-

no provést přes prázdniny její 

opravu. V souvislosti s touto 

opravou vyvstala rovněž potře-

ba opravy střechy nad objektem 

tělocvičny, zastupitelé posoudi-

li nejvýhodnější nabídku na její 

opravu. Řešení odstranění vlh-

Zastupitelé se dále zabývali 

schválením prodeje pozemků 

a vyvěšením záměrů na prodej 

pozemků, schválením proná-

jmu nebytových prostor v č. 

p. 65, Palackého ul., po zubní 

ordinaci, žádostí o snížení ná-

jemného za nebytové prostory 

tamtéž, za prostory po bývalé 

gynekologické ordinaci, žá-

dostmi o zařazení do registru 

uchazečů o byt v DPS, žádos-

tí ZUŠ o využití fondu odměn 

a žádostí ZUŠ o schválení přijetí 

sponzorského daru. Zastupi-

telé vzali na vědomí informa-

ci, že RC Pelíšek bude stejně 

jako Město Buštěhrad podávat 

správní žalobu proti rozhodnutí 

o výstavbě BPS Kladno-Vrapice 

na katastru města Buštěhradu. 

Na závěr zastupitelé schváli-

li dovybavení společenského 

sálu zámku Buštěhrad o kober-

ce a textilie.

 Dagmar Novotná

UCEEB
vás zve na 

Den

otevřených 

dveří,
které plánujeme

na 

17. 6. 2014.
Komentované prohlídky

budou

toto červnové

úterý vždy 

od 9, 11, 13 

a 15 hodin.

Rezervace a info na

sekretariat@uceeb.cz.

Informace z radnice

Ze zasedání zastupitelstva dne 29. 5. 2014
(informace nemá charakter ofi ciálního zápisu)
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Informace z Mikroregionu

Oslava Mezinárodního dne 
dětí v Číčovicích 

Informace z radnice

Informativní seminář 
na MěÚ Buštěhrad
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Dne 28. 5. 2014 se uskutečnil ve společenském sále MěÚ Buště-

hrad historicky prvý seminář k některým aktuálním otázkám, které 

se přímo dotýkají našeho města a jeho obyvatel. Pozvání na tento 

seminář, včetně jeho programu, bylo uvedeno v dubnovém a květ-

novém čísle Buštěhradského zpravodaje. 

Tato nová forma informací pro občany našeho města byla zvolena 

proto, že některé otázky či problémy, před kterými naše město stojí 

anebo se s nimi potýká, není z věcných, ale ani z časových důvodů 

možné podrobně projednat na veřejných zasedáních. Nakonec pro-

gram výše uvedeného semináře to potvrzuje. Na programu seminá-

ře byla tato témata :

1.  Představení univerzitního centra 

nízkoenergetických efektivních budov 

(UCEEB) a spolupráce s našim městem.

2.  Informace o BPS Kladno v průmyslové zóně 

Kladno – východ, poslední vývoj.

3.  Informace o výstavbě obalovny asfaltových 

směsí v průmyslové zóně Kladno – východ. 

4. Revitalizace parku „U Macíků“. 

K prvému bodu programu vystoupil ředitel UCEEB pan doc. Ing. L. 

Ferkl, Ph.D. Seznámil přítomné s rozsáhlým spektrem činnosti UCEEB 

a ocenil i zahájenou spolupráci s naším městem. Je možné připome-

nout i článek pana doc. Ferkla ve čtvrtém čísle tohoto zpravodaje, 

uvedený pod názvem „Chceme být přínosem“. 

K druhému bodu vystoupil pan Ing. Dytrich, člen pracovního týmu 

UCEEB, který velmi odborně a podrobně vysvětlil technologii chodu 

BPS. 

K třetímu bodu programu vystoupil pan Mgr. T. Macenauer, vý-

konný ředitel a předseda představenstva „Pozemní komunikace 

Bohemia a.s.“ Obalovna asfaltových směsí byla otevřena dne 29. 5. 

2014. Přítomní byli seznámeni se základními technickými parametry 

této investice a s jejím provozem. V diskuzi byla akcentována zejmé-

na otázka logistiky. 

K bodu čtyři vystoupil autor prvotní studie Ing. arch. J. Červený. 

Seznámil přítomné s prvotními představami o úpravě výše uvede-

ného parku. Bylo doporučeno úpravu parku dále diskutovat. Každý 

z občanů má tedy možnost se k výše uvedené studii vyjádřit. V nej-

bližších dnech bude umístěna na webových stránkách města.

Závěrem je možné říci, že tato forma informací pro občany města 

by se mohla osvědčit.

M. Oplt  

Dne 7. června uspořádalo 

Občanské sdružení Číčo za pod-

pory rodičů, Obecního úřadu 

Číčovice a DSO Mikroregionu 

údolí Lidického potoka Spor-

tovní dětský den, aby se oslavil 

významný svátek všech dětí. 

Děti si u vstupu vyzvedly kar-

tu se svým jménem, s níž pak 

obcházely šestnáct stanovišť, 

na kterých prokázaly 

své vědomosti, kreati-

vitu, postřeh, tělesnou 

zdatnost a mnoho 

jiných dovedností. 

Například zjistily, zda 

se trefí vzduchovkou 

do terče, kam dohodí 

granátem, zda zvlád-

nou jízdu zručnosti, 

složí puzzle. Velmi 

přitažlivým se stalo 

stanoviště myslivosti, 

kde poznávaly lesní zvířátka. 

Za splnění úkolu byly odmě-

něny sladkostí či jinou drob-

nou odměnou. Po absolvování 

připravených disciplín došlo 

k vyhlášení vítězů, jimiž se stali 

všichni soutěžící. Za své výkony 

obdrželi hlavní cenu (I. kate-

gorie – dřevěné či nafukovací 

zvířátko; II. kat. – puzzle nebo 

stavebnici; III. kat. – stolní hru či 

badmintonové rakety). Během 

akce se všichni přítomní mohli 

občerstvit vynikajícími koláčky, 

připraveno bylo i dostatečné 

množství pití. Když se dospor-

tovalo, opekli jsme si buřty. 

Na závěr bychom rádi podě-

kovali všem, kteří nám pomá-

hali s přípravou a průběhem 

Sportovního dětského dne. 

Doufáme, že se dětem sportov-

ní odpoledne líbilo a za rok se 

opět setkáme. Jana Skuhravá

Mikroregion 
Údolí Lidického potoka nabízí

Mikroregion Údolí Lidického potoka chce i nadále pomáhat všem 

obyvatelům svých členských obcí. Tentokrát jsme se zaměřili na malé 

řemeslníky. Protože žije na území členských obcí mnoho lidí, kteří se 

zabývají malou výrobou, chtěli bychom jim pomoci s prezentací jejich 

výrobků a zpřístupnit spojení na ně všem, kdo by jejich výrobky mohli 

potřebovat. Během několika týdnů budou spuštěny www stránky naše-

ho mikroregionu a na nich bude i sekce malí řemeslníci a výrobci. Zde 

bychom chtěli zveřejnit spojení na všechny drobné výrobce, kteří bu-

dou o tuto službu mít zájem. Tato služba bude poskytována zdarma. 

Představujeme si, že uveřejníme seznam asi takovém rozsahu:

Předmět podnikání: košíkář, šperky, mýdla, kožené výrobky...

František Franta Horní Dolní 24 tel. 555 555 555 e-mail: fr@seznam.cz

Možno přiložit 1–3 fotografi e výrobků.

Kdo má zájem o zveřejnění svého podnikání, může se obrátit na sta-

rostu své obce a zaslat či předat mu své údaje, které zveřejníme. Je to: 

jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, předmět podnikání (šperky, ko-

žené výrobky, šití, pletení, vyšívání atd…) a max. 3 fotografi e. Případně 

svá data můžete zaslat na adresu starosta@obecstehelceves.cz.

Seznam drobných řemeslníků bude součástí webu MÚLP a průběžně 

bude doplňován, ale bylo by dobré, aby právě spojení na vás bylo již 

od počátku v naší prezentaci.

BZ_06_14.indd   5BZ_06_14.indd   5 12.6.2014   11:07:0512.6.2014   11:07:05



strana 6

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

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Červen 2014 | Technické okénko 

Technické okénko

Výstavba v našem městě
Společnost ČEZ Distribuce a. s. 

zahájila další stavbu v našem měs-

tě.  Jedná se o přeložky dvou vrch-

ních vedení VN 22 kV a vrchního 

vedení NN. 

Stavba přeložky vysokého napě-

tí  VN se nachází v severozápadní 

části Buštěhradu a začíná montáží 

nového úsekového odpínače a svo-

dičů přepětí na sloupu se stávající 

trafostanicí  TS_KL_5332, který se 

nachází na křižovatce ulic Okruž-

ní a Tyršova. Odtud povede jeden 

svazek nové kabelové trasy podél 

ulice Tyršova k ulici U cihelny, kde 

trasa kabelů odbočí a bude pokra-

čovat až do ulice Sadová podvrtem 

pod Buštěhradským potokem. Dále 

povede trasa podél potoka ke stá-

vající trafostanici TS_KL_4102_U 

rybníka. Vedle této věžové trafo-

stanice bude umístěna rozpínací 

kompaktní stanice BETONBAU UK 

1700-15, osazená kompaktním 

rozvaděčem VN-SIEMENS 8DJH-

RR, kde budou kabely ukončeny. 

Po uvedení do provozu nového ka-

belového vedení kVN bude stávající 

vedení 22kV odpojeno a demon-

továno v úsek  mezi trafostanicemi 

TS_KL_5332 a TS_KL_4102. V sou-

časné době vede vrchní vedení VN 

22kV nad pozemky s rodinnými 

domy a zahradami, což je z hlediska 

bezpečnosti obyvatel nepřípust-

né a nebezpečné. Je potřeba vzít 

na vědomí, že dočasné nepohodlí 

při realizaci stavby vynahradí ob-

čanům tato úprava tím, že se mimo 

jiné zvednou ceny jejich nemovi-

tostí v dané oblasti.

Druhá přeložka vrchního vedení 

nízkého napětí NN se také nachází 

v severozápadní části Buštěhradu 

a povede v nové trase v ulici U ci-

helny od křižovatky s ulicí Tyršo-

vou ke křižovatce s ulicí U rybníka. 

V této trase budou provedena nová 

připojení pro jednotlivé odběry 

rodinných domů. Zde město Buš-

těhrad musí provést  nové veřejné 

osvětlení v ulici U cihelny a v ulici 

U rybníka. V rámci jedné stavby tak 

budou najednou v jedné výkopové 

rýze uloženy kabely pro vedení  NN, 

VN a VO. Po ukončení staveb budou 

povrchy dotčené stavbou předány 

v původním stavu, přičemž chodní-

ky budou předlážděny v plné šíři.

P. Vavruška

Jak možná víte, v uplynulých 

měsících přibylo v Buštěhradě 

hned několik míst, kde mohou 

občané odevzdat baterie. V pro-

storách městského úřadu na zám-

ku je umístěn nový, dobře viditel-

ný box na použité baterie hned 

v prvním patře oproti schodům. 

Nově mohou občané odevzdat 

baterie také v lékárně a do čer-

veného venkovního kontejneru 

na drobné elektro, který je umís-

těn u pošty. Již druhým rokem sbí-

rají použité baterie také děti v zá-

kladní a mateřské škole (za necelý 

rok a půl odevzdaly ZŠ a MŠ již 

164 kg). Dlouhodobě pak fungu-

jí sběrná místa v prodejně COOP 

a v papírnictví RP TRADE

Použité baterie a akumulátory, 

nesprávně vyhazované s běžným 

odpadem, mohou vážně ohrozit 

životní prostředí. Po čase se z nich 

uvolňují škodlivé látky, zejména 

těžké kovy, které mohou znečistit 

půdu nebo spodní a povrchové 

vody. Těžké kovy obsažené v ba-

teriích mají prokazatelně škodlivý 

vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny 

baterií lze přitom recyklací znovu 

získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 

205 kg manganu a přibližně 15 kg 

niklu a mědi.

Správným tříděním baterií 

napomáháme k jejich recyklaci. 

Čím více vybitých baterií se do re-

cyklačního procesu dostane, tím 

Použité baterie nepatří do koše! 
Škodí životnímu prostředí 
i lidem

Městský úřad Revoluční 1

Venkovní červený kontejner Vodárenská - u pošty

Prodejna COOP Kladenská 330

Lékárny Eisner s.r.o. Hřebečská 677

prodejna RP TRADE Družstevní 403

Základní škola Tyršova 77

Mateřská škola Hřebečská 660

méně přírodních zdrojů je nutno 

vytěžit k výrobě nových. Zdra-

ví nebezpečné materiály, které 

mnohé baterie obsahují, se pro-

střednictvím recyklace podaří 

zachytit.

Podle průzkumu neziskové spo-

lečnosti ECOBAT zajišťující zpětný 

odběr baterií, lidé odhadují, že 

mají doma v průměru 12,7 baterií. 

Průzkumy v západní Evropě však 

ukazují, že ve skutečnosti se v do-

mácnosti nachází přes 100 kusů 

baterií a akumulátorů. Vysloužilý 

monitor či rtuťový teploměr by-

chom do směsného odpadu nikdy 

nevyhodili. Jedna či dvě malé ba-

terie se však v koši snadno ztratí. 

Třídit baterie je snadné. Ve své 

domácnosti k tomu můžete vyu-

žít krabičku ECOCHEESE, která se 

hodí do každého interiéru. Na vý-

běr je hned několik barevných 

variant. Lze ji objednat zdarma 

na www.ecocheese.cz. 

Použité baterie lze pak bezplat-

ně odevzdat ve všech prodejnách, 

které v rámci svého sortimentu 

prodávají přenosné baterie. Pro-

dejci jsou povinni od vás baterie 

převzít bez ohledu na jejich znač-

ku, velikost, množství či místo ná-

kupu. Baterie lze odevzdávat také 

ve sběrných dvorech, na školách, 

úřadech a v některých fi rmách. 

Buštěhrad má sběrné nádoby 

umístěny:

Sběrný dvůr, který se v Buš-

těhradě nachází pod křižovat-

kou u vodojemu, je otevřený 

ve dnech:

Úterý 14.30 - 16.30 h

Čtvrtek 14.30 - 16.30 h

Sobota 10.00 - 12.00 h

Neděle 13.00 - 15.00 h 

Pro podporu třídění baterií 

v Buštěhradě jsou občanům zdar-

ma k dispozici krabičky ECOCHEE-

SE na třídění baterií v domácnosti. 

Vyzvednout si je mohou na měst-

ském úřadě při placení poplatků 

za komunální odpad nebo objed-

nat na www.ecocheese.cz

Aktuální seznam všech sběr-

ných míst a další informace nalez-

nete na www.ecobat.cz.  -nov-
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Informace

Volby do Evropského parlamentu 
– jak jsme volili

Volební účast Buštěhrad

Počet zapsaných voličů: 2346

Vydané obálky: 442

Odevzdané obálky: 442

Platné hlasy: 440

Volební účast v %: 18,84

Jak jsme volili

číslo název počet

strany strany hlasů v % 

 1 SNK Evropští demokraté 5 1,13 

 2 Koalice SP a NO!  2 0,45 

 3 Klub angažovaných nestraníků 1  0,22 

 4 NE Bruselu-Národní demokracie 3 0,68 

 5 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.  13 2,95 

 6 Str. zdr. rozumu - NECHCEME EURO  4 0,90 

 7 Koalice TOP 09 a STAN 90 20,45 

 8 Liberálně ekologická strana 5 1,13 

 9 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 

 10 Komunistická str. Čech a Moravy 45 10,22 

 11 evropani.cz  0 0,00 

 12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00 

 13 Fair play - HNPD 0 0,00 

 14 Česká str. sociálně demokrat. 55 12,50 

 16 ANO 2011 94 21,36 

 17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00 

 18 Moravané 0 0,00 

 19 Česká strana regionů 0 0,00 

 20 Občanská demokratická strana 40 9,09 

 21 VIZE 2014  3 0,68 

 22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury  2 0,45 

 23 Strana zelených  13 2,95 

 24 Strana svobodných občanů 29 6,59 

 25 Romská demokratická strana 0 0,00 

 26 Komunistická str. Českosloven. 0 0,00 

 27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 2 0,45 

 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00 

 29 Koalice DSSS a SPE 2 0,45 

 30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00 

 31 Republika  1 0,22 

 32 Česká pirátská strana  24 5,45 

 33 Česká Suverenita 0 0,00 

 34 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,45 

 35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 

 36 Česká strana národně sociální 2 0,45 

 37 Občanská konzervativní strana 0 0,00 

 38 Věci veřejné 3 0,68 

 39 OBČANÉ 2011 0 0,00 

  Platné hlasy celkem 440

K tajemství věže
buštěhradského zámku

V minulém čísle Buštěhradské-

ho zpravodaje jsem vás seznámila 

s překladem milostné korespon-

dence, která byla nalezena zde 

na zámku.  Tajemství věže buště-

hradského zámku ale ještě teprve 

bude muset být odhaleno. Jak mi 

sdělil jeden ze čtenářů, tato ko-

respondence milostných dopisů 

se totiž původně skrývala, a tím-

to musím uvést věci na pravou 

míru a čtenářům se omluvit, pod 

podlahou jedné z místností, když 

došlo ke zborcení stropů, a byla 

tedy nalezena následně, když byly 

odstraňovány důsledky tohoto 

zborcení. 

Ovšem věž buštěhradského 

zámku skutečně skrývala písem-

nosti, které byly nalezeny právě 

při opravě střechy. Tyto písem-

nosti byly odborně ošetřeny 

již v době po nálezu a uloženy 

a na své rozluštění a překlad tepr-

ve nyní čekají. S jejich obsahem 

čtenáře samozřejmě také sezná-

míme.

Dagmar Novotná

Poděkování
Jsem velmi ráda, že mohu prostřednictvím Buštěhradského zpra-

vodaje poděkovat všem, kteří mi pomohli v těžké chvíli, kdy jsem 

doma upadla a bez pomoci jsem se nemohla zvednout. Prosím 

MUDr. Karla Jeřábka, p. Františka Ráka a jeho kamaráda p. Marka 

Dražana a pí Helenu Bleskovou, aby přijali mé srdečné díky za po-

moc, kterou mi všichni v onen nešťastný den 2. června poskytli. 

Protože věk mi nedovoluje postarat se v takové chvíli o sebe sama, 

bez jejich pomoci bych zůstala ležet na zemi a možná, že bych ne-

dopadla dobře a můj zdravotní stav by se podstatně zhoršil. Znovu 

jsem se přesvědčila, že dobří lidé existují. K těm patří také manželé 

Tesárkovi, kteří mi poskytují pomoc po celý rok. Manželům Tesár-

kovým chci vyslovit můj velký dík. Marta Burgrová, Buštěhrad

Dne 15. května 2014 se uskuteč-

nilo slavnostní otevření Univerzit-

ního centra energeticky efektivních 

budov a zahájení provozu tohoto 

objektu, jehož projekt zastřešuje 

od samého počátku ČVUT Praha.

Projekt sám o sobě zahrnuje vý-

zkum a řešení efektivity v oblasti 

energetické náročnosti staveb, jak 

ostatně již sám název napovídá. 

Pozváni obdrželi ofi ciálně zástupci 

města, starostka Ing. Jitka Lefl ero-

vá a místostarosta RNDr. Miroslav 

Oplt. Paní starostka byla přizvána 

ke slavnostnímu přestřižení pásky, 

spolu s dalšími významnými hosty. 

Za město Buštěhrad popřála uni-

verzitnímu centru hodně úspěchů 

v jejich činnosti a vyslovila pře-

svědčení o vzájemné užitečné spo-

lupráci města Buštěhradu a UCEEB 

v rámci města.

Představitelé města rovněž ob-

drželi pozvání na slavnostní ote-

vření objektu vývojového centra 

v Dubí, které se konalo dne 29. 5. 

2014.

Oba subjekty se do budoucna 

hlásí ke spolupráci s městem Buš-

těhradem. -nov-

Slavnostní otevření UCEEB
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Den dětí byl právě zahájen...

Exibice Karate Klubu a exibice SportAcademy (dole)

házení na cíl a chůzi na chůdách se 

děti mohly dopracovat  k pěknému 

množství buštěhradských chechtá-

ků, za které si nakupovaly ceny, které 

na ně čekaly na stánku pod stříškou 

u kabin. 

Velmi mnoho diváků přivábilo vy-

stoupení Divadla Spejbla a Hurvínka 

které zpestřilo tak Den dětí na Buš-

těhradě více jak půlhodinovým vy-

stoupením. Známé fi gurky Spejbla 

a Hurvínka předvedly dětem a do-

spělým známé dialogy s vtipným 

podtextem a pobavily tak diváky na-

příč věkovým spektrem. Vystoupení 

sportovních loutek, které se prolína-

lo vystoupením Spejbla a Hurvínka 

zase dětem ukázalo, že i dřevění 

herci si umí poradit se sportovními 

disciplínami, což teprve tak šikovné 

děti, jako jsou na Buštěhradě.

Také vystoupení karatistů z Kara-

te Klubu Kladno byla pro děti zají-

mavou podívanou a nemálo kluků 

a holčiček po jejich vystoupení pro-

silo rodiče o možnost přihlásit se 

do tohoto sportovního klubu. Jestli 

vystoupení Karate Klubu Kladno za-

ujala především chlapce, vystoupení 

dívek ze Sport Academy Kladno zase 

nadchla většinu děvčat. Vystoupení 

obou sportovních klubů je vedeno 

na skutečně vysoké úrovni, vždyť 

oba kluby se pravidelně účastní mi-

strovství na všech úrovních v rámci 

naší republiky a reprezentují nás 

také v zahraničí. Určitě stojí za zmín-

ku, že se v nich účastní také buště-

hradské děti.

V sobotu 31. 5. 2014 se počasí ko-

nečně po delší době umoudřilo a vy-

svitlo dlouho očekávané sluníčko. 

Optimální den pro oslavu Dne dětí, 

který pro buštěhradské děti uspořá-

dal Městský úřad Buštěhrad ve spo-

lupráci s Kulturní komisí města.

Začátek byl naplánován na 14:00 

a klauni Jarda a Olda se svého úko-

lu moderování a bavení přítomných 

dobře zhostili. Přivítali všechny pří-

tomné děti, a samozřejmě také paní 

starostku, která Den dětí na Buš-

těhradě ofi ciálně zahájila. Děti do-

staly ihned pokyny od Jardy a Oldy 

k rozcvičení se pro nejrůznější disci-

plíny, které pro ně byly připraveny 

a rozcvičovaly se skutečně velmi 

ochotně.  A že těchto disciplín ne-

bylo málo! Od tradičního skákání 

v pytli, přes nošení pingpongového 

míčku na lžíci, přetahování na laně, 

Zkoušíme házet na cíl... ... chodit na chůdách...

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

Den dětí v BuštěhraděDen dětí v Buštěhradě
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…vyzkoušet jak se sedí za volantem…

... nosit vajíčko na lžíci a mnoho dalšího... (Všechna fota: Dagmar Novotná)

Vůbec poprvé byla při této příleži-
tosti uskutečněna výstava techniky 
Technických služeb města Buštěhra-
du. Starší děti, ale i ty menší, v do-
provodu rodičů, si mohly vystavená 
vozidla prohlédnout, a navíc také 
zkusit své řidičské dovednosti jízdou 
na traktůrku pro sekání trávy, který 
byl součástí výstavy. Děti si mohly 
vyzkoušet, jak se sedí za volantem 
a rodiče si zase své děti fotografovali 
pro vzpomínku. Traktůrek a zelená 
Multikára zde byly vystaveny jakožto 
nejstarší technické prostředky měs-
ta, vedle nich byla vystavena zbrusu 
nová vozidla typu MULTICAR, která 
město získalo mimo jiné i z dotace. 
Výstava techniky lákala nejen děti, 
ale i dospělé po celou dobu trvání 
Dětského dne.

Den dětí na Buštěhradě sponzoro-
vali společnosti Letiště Václava Havla 
Praha, Unikont, Veolia, Acrone a SAT 
AN STAVBY, kterým bychom chtěli 
touto cestou velmi poděkovat.

Poděkování rovněž patří všem, 
kteří se na organizaci a průběhu Dne 
dětí na Buštěhradě podíleli. Zvlášť 
velký dík patří členům místní orga-
nizace Junáka, kteří mají obrovský 
podíl na úspěchu celého dne.

Dagmar Novotná

PROGRAM PELÍŠKU 
NA ČERVEN

10. 6. 2014   od 16:00

Psychologická přednáška - 

Dětská agresivita

Proč se u dětí agresivita obje-

vuje a jak na ní reagovat? Bít či 

nebít děti? Jak by se měl zacho-

vat rodič dítěte, které bije ostatní 

a jak rodič dítěte, které je bito? 

Agresivita mezi sourozenci a so-

ciální vztahy. A mnoho dalšího se 

dozvíte na přednášce psycholož-

ky Mgr. Kateřiny Beerové. Vstupné 

dobrovolné. V případě hezkého 

počasí se bude akce konat na hřiš-

ti u Pelíšku.

11. 6. 2014   od 15:30

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. V případě 

hezkého počasí se bude akce ko-

nat na hřišti u Pelíšku.

16. 6. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení 

Přijďte si s námi zakouzlit křída-

mi na chodník a vytvořit originál-

ní malbu. Vstup zdarma. V případě 

nepříznivého počasí se přesune-

me do herny.

17. 6. 2014   od 15:00  

Relaxační odpoledne

Přijďte si k nám na chvíli od-

počinout od celodenního shonu 

a udělat pro změnu něco pro své 

tělo. Manikůra, P-shine, parafíno-

vý zábal, pedikůra a další. Rezer-

vace si můžete dělat na rcpeli-

sek@email.cz. Zájemci s rezervací 

mají přednost.

18. 6. 2014   od 16:00

Pohádkové odpoledne

Pro všechny, kteří mají rádi po-

hádky, budeme hrát pohádku 

O Šípkové Růžence. Přijďte si ji 

poslechnout nebo třeba i zahrát. 

Na děti se už těší Zuzana Šípkov-

ská. Vstup 30 Kč za dítě (členové 

RC 15 Kč), další sourozenci zdar-

ma. V případě hezkého počasí 

hrajeme venku.

Přestože jsou od 23. 6. 2014 

do 7. 9. 2014 v Pelíšku prázdniny, 

můžete se těšit na několik letních 

akcí, o kterých vás budeme včas 

informovat. Celý tým Pelíšku 

vám přeje slunečné a pohodové 

prázdniny!

Markéta Kučerová

Neziskové organizace

Ořešínský Vandráček

Třetí ročník Ořešínského Van-

dráčku, který se konal 26.dubna, 

korunovalo skutečně nádherné 

počasí, jako by chtělo vynahra-

dit všechny potíže, které tento 

ročník provázely (např. na po-

slední chvíli zrušené původně 

avizované pohádkové pásmo 

plzeňského Divadelního spolku 

Jezírko, které se naštěstí podaři-

lo nahradit výborným loutkovým 

divadlem Kaká, jehož Werichův 

příběh Lakomá Barka zaujal jak 

malé, tak velké diváky!).

Jako každý rok děti sledova-

ly značenou trasu a plněním 

různých úkolů se seznamovaly 

s okolní fl orou a faunou nejen 

očima, ale i ušima či rukama. 

I tentokrát na děti v parku Oře-

šín čekaly různé soutěže a hry, 

malování na obličej, již zmíněná 

pohádka a také živá zvířátka. Do-

konce i chameleon, který dětem 

vyšel v tajence. Letošním ozvlášt-

něním akce byly, dětmi nadše-

ně vítané, projížďky na koních. 

Ty řídil ostražitý šerif, který měl 

plné ruce práce - obrazně řečeno 

i ve skutečnosti. Akci spojenou 

s oslavou Dne Země, kterou or-

ganizovalo RC Buštěhradský pe-

líšek, podpořili: Doma-je-doma, 

Přemyslovské střední Čechy, Da-

none, MÚ Buštěhrad, Junák, MŠ 

a školní družina, Rybářský spolek 

Buštěhrad, ZOO Zájezd a Červený 

kříž. Děkujeme jim i všem ostat-

ním, kteří s akcí pomohli!
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Informace

Laboratoř pro rozbor mléka v Buštěhradě
1964–2014

Text i fota zdroj LRM

Budova dnešní laboratoře byla 

postavena v roce 1948, patřila 

pod Státní statek Buštěhrad a nej-

prve sloužila jako chovná stanice 

pro 15 – 20 býků. V roce 1963 byl 

objekt zrekonstruován a poté, co 

byla zrušena laboratoř pro Středo-

český kraj v Praze, se zde poprvé 

začaly provádět rozbory mléčné 

užitkovosti. Vlastníkem byl v té 

době již Plemenářský podnik Pra-

ha.

Ze začátku se rozbory provádě-

ly pouze na tuk, v průběhu dalších 

let se přidal rozbor na bílkovinu, 

laktózu, a od r. 1994 po zakoupení 

přístroje Fossomatic se začaly mě-

řit i somatické buňky.

V témže roce se také začaly po-

stupně rušit laboratoře v jednotli-

vých krajích, v Ústí n. L., v Ústí n. 

O., v Plzni, ve Veselí n. L. a došlo 

k postupnému přesunutí těchto 

vzorků do Buštěhradu.

V r. 2003 se tak zde již rozboro-

valo cca 210 tis. vzorků za měsíc.

V průběhu let došlo k nákupu 

dalších přístrojů a to jak od dán-

ské fi rmy Foss, tak i americké fi rmy 

Bentley. Pro rozbor močoviny se 

začal používat přístroj Ureakvant 

od českého výrobce Dr. M. Jílka.

V září r. 2001 získala laboratoř 

akreditaci ČIA.

Vzorky, které byly do r.2003 do-

pravovány Českou Poštou a ČD, se 

začaly do laboratoře svážet vlast-

ními auty, které jsou vybaveny 

chladící jednotkou a několikrát 

do týdne objíždějí území ČR.

Od r.2006 se začaly provádět 

rozbory pro zpeněžování, bazéno-

vé vzorky pro jednotlivé mlékárny, 

což sebou přineslo i zřízení mik-

robiologické laboratoře, a nový 

druh rozborů, jako je stanovení 

celkového počtu mikroorganismů 

(CPM), reziduí inhibičních látek 

(RIL),koliformních bakterií (CB), 

psychrotrofních mikroorganismů 

(PTM), termorezistentních mikro-

organismů (TRM), sporulujících 

anaerobních bakterií (SAB) a bodu 

mrznutí mléka (BM). Pro měření 

CPM byly zakoupeny 2 přístroje 

Bentley IBC150, na měření BM pří-

stroj Cryoscop.
V uplynulých dvou letech pro-

běhla další modernizace přístro-
jové techniky, a proto můžeme 
v současné době nabídnout cho-
vatelům meření na nejmoder-
nějších dánských přístrojích Foss 
FT6000, Foss FT +, a můžeme tak 
kromě již zavedených rozborů 
na T, B,L, SB, casein , urea, … na-
bízet i měření tzv. minoritních 
složek, jako je stanovení volných 
mastných kys. (VMK), kys. citróno-
vé, a ketolátek (BHB a aceton)

Závěrem dovolte, abychom 
vám všem, našim zákazníkům, ob-
chodním partnerům, jakož i všem 
ostatním, kteří se podílejí na cho-
du a činnosti LRM poděkovali. Vá-
žíme si naší vzájemné spolupráce 
a pokud byste měli jakýkoliv ná-
pad, připomínku, jak naši činnost 
zlepšit, neváhejte nás prosím kon-
taktovat.

S přáním příjemně stráveného 

dne v naší laboratoři vás zdraví 

kolektiv pracovníků LRM Buště-

hrad
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BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Červen 2014 | Technické okénko

V letošním roce se v Mnichově 

uskutečnila po dvou letech opět 

výstava komunální techniky IFAT 

2014. Tento známý mezinárodní 

veletrh pro odpady a komunální 

techniku IFAT 2014 se koná kaž-

Výstava komunální technikyTechnické okénko

Oprava střechy tělocvičny

Úklid města

V červnu bude zahájena oprava střechy nad  tělocvičnou základní 

školy Buštěhrad. Oprava proběhne v termínu od 16. 6. do 4. 7. 2014. 

Po dobu opravy střechy bude tělocvična po dohodě s paní  ředitelkou 

Základní školy a Mateřské školy Buštěhrad uzavřená. 

Harmonogram opravy
 16. 6. Zahájení opravy

 16. 6.–20. 6. Demontáž a instalace střešní krytiny na I. části střechy

 23. 6.–27. 6. Demontáž a instalace střešní krytiny na II. části střechy

 2. 7.–4. 7. Instalace klempířských prvků a hromosvodu, úklid

 4. 7. Ukončení opravy P. Vavruška

Probíhá pravidelné sečení zele-

ných ploch na pozemcích města, 

v areálu mateřské a základní školy, 

na dětských hřištích a v zámecké 

zahradě. Nově jsou nyní také uklí-

zeny komunikace města pomocí 

nového stroje Multicar se zame-

tací nástavbou, o kterém jsem Vás 

informoval v minulém čísle BZ.

P. Vavruška

dé dva roky. Letošní ročník na-

vštívili na pozvání fi rmy Unikont 

Group s. r. o. pracovníci města pan 

P. Vavruška, J, Veselý a F. Rák, kte-

ří se tak mohli seznámit s úrovní 

techniky používanou standardně 

u našich sousedních zemí. Jsme 

rádi že se i v našem městě poda-

řilo zahájit vybavení města tech-

nikou na evropské úrovni. Jsme 

ale zatím na začátku vzhledem 

k tomu s čím jsme se na veletrhu 

seznámili.

Pro řádnou údržbu a péči města 

je ale nutné v tomto směru nadá-

le pokračovat a využívat všechny 

dotační tituly k jejímu nákupu, tak 

jak se nám podařilo u posledního 

stroje pro letní údržbu komunika-

cí. P. Vavruška 

Opravené schody RiegrovaJ. Penc při údržbě vozidla Úklid zámecké zahrady

Dva záběry z výstavy
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Vzpomínka

Vzpomínka na rodáka, na kněze, 
na vzdělaného a skromného člověka

V sobotu 10. května tohoto 

roku proběhlo na místním hřbi-

tově vzpomínkové setkání pa-

mětníků na rodáka našeho města, 

kněze Mons. ThLic. Františka 

Kohlíčka. Narodil se v Buštěhradě 

11. 5. 1914 a pamětníci, jeho žáci, 

rodáci, farníci, přátelé a ti, kterým 

byl vzorem nejen jako kněz, ale 

hlavně jako skromný člověk s vy-

sokými morálními zásadami, přišli 

zavzpomínat na jeho nedožité sté 

narozeniny. Záštitu nad vzpomín-

kovým aktem převzal Mons. Karel 

Herbst, světící biskup pražský, 

kněží a věřící z jeho nejbližšího 

okolí, kde jako kněz působil. Mezi  

přítomnými byla i starostka města 

Buštěhradu paní ing. Jitka Lefl e-

rová. Vzpomínka pokračovala mší 

v místním kostele. 

Pro ty, kteří nejsou již pamětníci 

a s životem kněze Františka nejsou 

seznámeni, považuji za potřeb-

né uvést, že tento náš rodák byl 

po vystudování kněžského gym-

nasia v Praze vyslán budoucím 

kardinálem Beranem na kněžská 

studia do Říma. Ta ukončil v červ-

nu 1939, kdy byl ve Vatikánu vy-

svěcen na kněze. Nezůstal v bez-

pečí Vatikánu a vrátil se domů již 

do okupovaného Československa. 

Válečné období prožil jako kněz 

farnosti v Příbrami a v kostele 

Srdce Páně na Pražských Vinohra-

dech. V roce 1946 byl ustanoven 

vicerektorem bohosloveckého 

semináře v Praze, kde sloužil pro 

budoucí kněze až do doby svého 

zatčení v roce 1949. Vzinscenova-

ném politickém procesu byl v září 

roku 1950 odsouzen za spojení 

s římským papežem a za pokus 

o zničení a rozvracení republiky 

na 18 let do vězení. Byl vězněn 

v nelidských podmínkách věz-

nic Mírov, Jáchymov, Leopoldov 

a Valdice a na amnestii propuštěn 

s podlomeným zdravím v roce 

1960. Následně pak pracoval jako 

dělník a na konci šedesátých let 

mu bylo umožněno znovu vy-

konávat kněžské poslání. Stal se 

kaplanem v kostele sv. Antonína 

v Holešovicích. Z Prahy pak musel 

odejít a působil ve Chválenicích 

na Plzeňsku. Od roku 1990 byl 

knězem v kostele sv. Cyrila a Me-

toděje karlínské farnosti. Zemřel 

v roce 2007 a je pochován na na-

šem buštěhradském hřbitově.

Jan Mikšovic, synovec 

Vedení a zaměstnanci města 
přejí všem školákům 
pěkné prázdniny

23. května 2014 proběhla v celé 

České republice Noc kostelů. Po-

prvé v její pětileté historii u nás se 

konala také v Buštěhradě v míst-

ním kostele Povýšení Svatého 

kříže. Tato akce znamená otevře-

ní kostelů, modliteben, klášte-

rů, věží, kůrů, sakristií a dalších, 

jindy nepřístupných církevních 

míst. Letos se konala ve více jak 

270 místech. První akce proběh-

la před 10 lety ve Vídni, jejím za-

kladatelem je p. Bernhard Linse, 

který o Noci kostelů prohlásil: 

„Noc kostelů přesahuje hranice 

národní i konfesní, nabízí setkání 

s lidmi, kteří jsou daleko od církve. 

Kostel je důležitou součástí ve-

řejného života a prostřednictvím 

Noci kostelů chceme představit 

tento významný symbol života 

křesťanských církví.“ V Buštěhradě 

proběhla Noc kostelů s kulturním 

programem a ve spolupráci s roz-

dělovskou farností. Koncert zajis-

tila zdejší Základní umělecká ško-

la, její učitelé i žáci a rozdělovský 

chrámový sbor a rozdělovská far-

ní kapela. Místní kronikář p. Pergl 

promluvil o historii buštěhradské-

ho zámku a o vztahu vévodkyně 

Anny Františky Toskánské k Buš-

těhradu, k uměleckému zařízení 

kostela promluvil p. dr. Přibyl. 

Součástí oslav bylo také zapále-

ní svíček za zemřelé. Noc kostelů 

v Buštěhradě, i když se zde konala 

poprvé, byla opravdu důstojnou 

součástí této celonárodní akce.

 J. Lefl erová

Informace

Noc kostelů

Fota J. Pergl
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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 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

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