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Oprava zázemí

pro třídu

v přízemí MŠ
str. 7

Slavnostní 

otevření nové

herny Pelíšku
str. 11

Vážení čtenáři 

Buštěhradského 

zpravodaje,

vážení 

spoluobčané,  

končí další volební období a tak 

nám dovolte malé zamyšlení nad 

jeho průběhem. Nechceme na tom-

to místě uvádět žádné statistické 

údaje, jen bychom chtěli připo-

menout některé události, které se 

Pokračování na str. 2

Informace z radnice

Bilance
nomiky a hospodaření s majetkem 

města, což znamenalo každodenní 

vysoké pracovní nasazení zejména 

v těchto oblastech. Tyto náročné 

úkoly se nám podařilo zvládat 

a navíc k tomu se podařilo zrea-

lizovat celou řadu věcí, které, jak 

doufáme, vám, občanům naše-

ho města, pomohly zlepšit život 

v Buštěhradě. Právě o nich bychom 

se zde chtěli zmínit. 

Již koncem r. 2010 jsme byli nuce-

ni se zabývat problematikou výstav-

Byli jsme u zahájení Projektu ČVUT – rektor prof. Havlíček a místostarosta Buštěhradu 

RNDr. M. Oplt

Navázali jsme také spolupráci s fi rmou Dynex, která zaměstnala několik občanů 

Buštěhradu

Podporujeme a účastníme se setkávání s potomky obyvatel vysídlených italských vesnic 

z Valle di Ledro

v tomto období staly a které měly 

vliv na chod města a jeho úřadu. 

Bylo to období naplněné obrov-

skou spoustou práce. Nejprve bylo 

nutné nastavit nové způsoby řízení, 

zejména v oblasti legislativy, eko-

by bioplynové stanice v průmyslové 

zóně Kladno-východ na katastru 

města Buštěhradu. Tento problém 

se táhne do dnešních dnů. V tomto 

zamyšlení se nezabýváme otázkou 

životního prostředí, která je pro nás 

ní nové třídy MŠ v základní škole 

a posléze na rekonstrukci prostor 

pro vytvoření další třídy v býva-

lých místnostech MěÚ. S celou řa-

dou problémů pokračovala rekon-

strukce buštěhradského zámku, 

s nimiž se vedení města muselo 

vypořádat. Mimo jiné to byla otázka 

chybějící prováděcí projektové do-

kumentace a projektové dokumen-

tace na přípojky energií pro západní 

křídlo zámku. 

V roce 2012 nabrala rekonstruk-

ce buštěhradského zámku větší 

rychlost díky jednáním s Minister-

stvem kultury a s naším partnerem 

jednou z klíčových priorit, a proto 

vzhledem k její důležitosti jí věnuje-

me samostatný článek, který nalez-

nete na straně 6. 

Rok 2011 začal vybudováním 

zpomalovacího pásu na Hřebeč-

ské ulici u Mateřské školky, aby 

byla zajištěna větší bezpečnost ob-

čanů a především dětí. Stavba byla 

realizována ve velmi krátkém čase. 

Zároveň se město zabývalo otázkou 

rozšíření mateřské školky, protože 

tehdejší kapacita tohoto zařízení 

zdaleka neodpovídala poptávce 

po umístění dětí. Proto byly zadá-

ny projekty jednak na vybudová-
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Technické služby města se podaři-

lo zajistit nákup nového vozidla 

Multicar, byla provedena změna 

územního plánu č. 4, v jejímž rám-

ci byly vypořádány žádosti občanů 

a také zadány a zrealizovány pro-

jekty na opravu chodníků v ulicích 

Hřebečská a Tyršova. Město zajisti-

lo inventarizaci městské zeleně. 

Zvláštní pozornost si zaslou-

ží akce přeložek vedení nízkého 

napětí v ulicích města. Na těchto 

akcích město získalo díky dobré ko-

munikaci s investorem – skupinou 

ČEZ – nejen výhodu moderního 

řešení rozvodů nízkého napětí, ale 

také výstavby nového veřejného 

osvětlení a úpravy chodníků v da-

ných lokalitách, včetně nového 

chodníku podél zámku a jeho nové-

ho veřejného osvětlení. 

Jistě si pamatujete, že v tomto 

roce začal vycházet nový Buště-

hradský zpravodaj. Hlavním obsa-

hem tohoto periodika je poskytovat 

občanům města objektivní a prav-

divé informace o dění ve městě  

a o hlavních úkolech, které město 

řeší. Zpravodaj poskytuje dostatek 

prostoru všem příspěvkovým a ne-

ziskovým organizacím pro zveřej-

nění zajímavých informací z jejich 

života. Buštěhradský zpravodaj ne-

slouží k tomu, aby reagoval na člán-

ky, které byly publikovány v tzv. 

Buštěhradských listech. Nebude 

tomu jinak ani v tomto čísle Buště-

hradského zpravodaje. Občané si 

názor o tom, co je napsáno v Buště-

hradských listech a o autorech člán-

ků udělají sami.

Je třeba se také zmínit o tom, 

že byla zahájena revize právních 

předpisů města a městského úřa-

du a také revize pohledávek měs-

ta, která byla provedena zpětně až 

do r. 2003 a jejímž výsledkem bylo 

předání pohledávek k vymáhání 

v částce takřka jednoho miliónu 

korun.

A nyní několik informací k roku 

2013. K pokračujícím pracím 

na rekonstrukci západního křídla 

buštěhradského zámku se vázala 

rovněž rekonstrukce zámeckého 

parku, kterou sice prováděl Středo-

český kraj, ale na jejímž dokončení 

se organizačně a manažersky po-

dílel také Městský úřad Buštěhrad. 

Z této iniciativy vedení města vzešla 

rovněž pro město možnost užívat 

zámeckou zahradu pro veřejnost. 

Slavnostní otevření zahrady pro-

běhlo v červenci 2013. 

V uvedeném roce také pokračova-

ly přeložky vedení nízkého napětí 

v buštěhradských ulicích. Město 

získalo za minimální cenu nově 

opravené chodníky s novým veřej-

ným osvětlením. Jednalo se o nový 

chodník v úseku ul. Kladenská 

v délce 260 m s osvětlením v počtu 

9 nových lamp, o opravu chodníku 

v ul. Vávrova s počtem 7 lamp. Byla 

provedena rekonstrukce zámeckých 

schodů a schodů v ulici Brandlova 

a Riegrova, také oprava chodníků 

v ulicích Prokopova, Oty Pavla a Tyr-

šova. Poděkování od obyvatel se 

nám také dostalo za úpravu ulice 

Slepá, za opravu můstku na Bouchal-

ce a za odvodnění v ul. Revoluční 

mezi rybníky. Po projednání se Stře-

dočeským krajem byla vybudována 

přístupová cesta k MěÚ a parkoviště 

na zámeckém nádvoří.  

Posledním velkým počinem r. 

2013 bylo dokončení rekonstrukce 

2. a 3. nadzemního podlaží v zám-

ku a přestěhování Městského úřa-

du Buštěhrad do nových prostor. 

Kdo někdy stěhoval sídlo fi rmy či 

úřadu ví, jak náročný je tento pro-

ces a že se nejedná jen o zabalení 

a vybalení krabic. Zajistit fungování 

všech sítí a vůbec celého chodu úřa-

du vyžaduje načasování a systema-

tickou práci, aby po přestěhování 

na svá místa mohl každý pracovník 

vykonávat svoji práci bez omezení. 

– Středočeským krajem, s kterým se 

podařilo dojednat nové podmínky 

pro spolupráci. Výsledkem jednání 

byla dotace ve výši 8 miliónů ko-

run od Středočeského kraje a část-

ka 820.000,- korun od Ministerstva 

kultury. 

Rok 2012 byl přelomovým 

rokem, pokud jde o výstavbu 

ve městě. Před začátkem budování 

nové třídy MŠ v základní škole jsme 

zjistili havarijní stav střechy právě 

nad křídlem, kde měla být nová tří-

da vybudována. Nezbylo než zajistit 

nejprve opravu střechy. Nová třída 

tak mohla být slavnostně otevře-

na před začátkem školního roku 

2012–2013. Bez podrobností uvá-

díme pouze některé akce, které se 

podařilo v tomto roce uskutečnit 

– nový chodník u dětského studia 

„Sluníčko“, nové dopravní značení 

u hřbitova, nový chodník u mateř-

ské školky včetně opravy plotu, pro 

Dokončení ze str. 1

Radní Štefek se starostkou Lefl erovou – převzetí prostor zámku Buštěhrad pro MěÚ – 2013

Pořádali jsme pro vaše děti Dětské dny

Opravili jsme pískoviště v MŠ Hřebečská 

– 2013

Slavnostní otevření integrované třídy MŠ v ZŠ – září 2012

Informace z radnice

Bilance

Zbudovali jsme novou střechu nad novou třídou MŠ v ZŠ – 2012
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Třebaže stěhování MěÚ probíhalo 

v předvánočním čase za velkého 

úsilí všech pracovníků městského 

úřadu, podařilo se tuto akci úspěš-

ně zvládnout.

Hned po začátku roku 2014 byly 

zahájeny práce na výstavbě druhé 

třídy mateřské školy v prostorách 

po městském úřadu včetně rekon-

strukce kuchyně mateřské školy 

v ulici Hřebečská a rekonstrukce ha-

varijního stavu kanalizace v tomto 

objektu. Vše se podařilo operativně 

zvládnut a třída byla slavnostně 

otevřena začátkem června 2014. 

Městu se podařilo získat další 

dotaci ve výši 4 miliony Kč na poří-

zení nového vozu Multicar a to pro 

snížení prašnosti ve městě ze Stát-

ního fondu životního prostředí. 

Přeložky vedení nízkého napětí 

v ulicích města se nezastavily ani 

v r. 2014. Tentokrát jsme stavěli 

s ČEZem v ulicích Pražská – Ná-

městí, celkem 19 svítidel, a v ulicích 

Příční – Lípová - Stavební, celkem 

20 svítidel. Nyní se realizují přeložky 

v ulicích U Rybníka a U Cihelny, kde 

bude celkem nových 13 svítidel. Při-

praven je také projekt přeložek ven-

kovních vedení pro ulice Prokopova 

a Na Skalech, který se v době, kdy 

čtete tyto řádky, rozjíždí. 

Důležitou stavební akcí letoš-

ního roku se stala dobře a nutno 

podotknout že také včas připrave-

ná – včetně výběrového řízení - re-

konstrukce tělocvičny v základní 

škole včetně rekonstrukce podlah 

a odpadů ve školní kuchyni. Sou-

částí této stavební akce byla oprava 

havarijního stavu střechy nad tělo-

cvičnou, která z technického a eko-

nomického hlediska byla nezbytná. 

Celý soubor těchto prací pro základ-

ní školu byl zpracován koncepčně 

a tak, aby tyto akce byly provedeny 

současně v  období prázdnin z dů-

vodů minimálního omezení výuky 

ve škole, což se nám i proti obstruk-

cím podařilo. Pro mateřskou školu 

na Hřebečské ulici se podařilo zre-

konstruovat sociální zařízení pro 

třídu v přízemí prvního pavilonu 

a zmodernizovat školní byt v areálu 

mateřské školy. 

Technickým službám města je 

třeba poděkovat za to, že je naše 

město uklizené a čisté. To oceňují 

nejen obyvatelé města, ale i jeho 

návštěvníci.

Při hodnocení všech stavebních 

akcí ve městě je třeba se zmínit 

o mimořádném podílu na jejich 

zdárném průběhu a ukončení pana 

Pavla Vavrušky ve funkci správce 

majetku města.

V oblasti kultury považujeme 

za podstatné zmínit řadu koncertů, 

uskutečněných nejen v rámci festi-

valu „Buštěhradský podzim“. Hos-

tovala na nich významná hudební 

tělesa a i v tomto roce jsme dodr-

želi tradici. V prostorách zámeckého 

sálu se uskutečnil poslední koncert 

„Buštěhradského podzimu“ v tomto 

volebním období. Tento rok byl také 

spestřen „Jarním koncertem“ a dal-

šími kulturními aktivitami, které 

byly organizovány ve spolupráci se 

Základní uměleckou školou a dal-

šími umělci. Kulturní aktivity, které 

město zorganizovalo a podporovalo 

jako například „Rozsvěcení vánoč-

ního stromu“, „Pálení čarodějnic“ 

a slavnostní otevření Městského 

úřadu v prostorách Buštěhradské-

ho zámku, obohatily svými výkony 

Dětský soubor při družině základ-

ní školy Duha a Smíšený pěvecký 

sbor Buštěhrad. 

Pokračovala setkání s našimi 

italskými přáteli z oblasti Valle di 

Ledro na různých místech ve Střed-

ních Čechách za účasti významných 

osob politického a kulturního ži-

vota, na kterých jsme samozřejmě, 

jakožto zástupci města Buštěhra-

du, nechyběli. Poslední setkání 

s italskými přáteli a se starosty 

družebních obcí ze Středních Čech 

se uskutečnilo na pozvání starost-

ky města Buštěhradu dne 26. 9. 

2014 na zámku Buštěhrad. 

Naskýtá se tedy otázka – je to 

dost za čtyři roky nebo málo? Už 

jsme se zmínili o tom, že to bylo ob-

dobí naplněné spoustou práce, ale 

prosím, vezměte na vědomí, že jen 

úzké skupiny lidí. Ten, kdo se nad 

těmito řádky zamyslí a představí 

si, kolik úkonů se za strohým kon-

statováním o té či oné akci skrývá, 

dokáže úsilí této skupiny lidí ohod-

notit. Ti, kdo nemohou předložit 

občanům výsledky své práce, se 

prezentují pomluvami, útoky a ne-

pravdivými, v mnoha případech 

nekvalifi kovanými tvrzeními. I to je 

podoba „úspěchů“ – ale jakých? 

Co říci na závěr?  Máme dobrý 

pocit z toho, že úkoly, které jsme si 

vytkli na začátku volebního obdo-

bí, se nám podařilo splnit. Chceme 

poděkovat vám všem za podporu 

a pochopení naší práce. Děkujeme 

také těm zastupitelům, jejichž čin-

nost byla přínosem pro město. Naše 

poděkování patří samozřejmě také 

pracovníkům Městského úřadu Buš-

těhrad za zodpovědné plnění svých 

úkolů. Jitka Lefl erová,

Miroslav Oplt

Zažádali jsme o dotaci pro rok 2014 a 2015 na dokončení přízemí Buštěhradského 

zámku – pro rok 2014 bude prostavěno ještě letos

Opravili jsme pro vás chodník v ulici 

Lidická – 2014

Slavnostně jsme pro vás otevřeli novou 

třídu v MŠ Hřebečská – červen 2014

Slavnostně jsme pro vás otevřeli zrekonstruovanou zámeckou zahradu v červenci 2013

V březnu 2014 jsme zařídili obřadní síň v zámku Buštěhrad
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Důležitou součástí hodnocení 

uplynulého volebního období 

je účast zastupitelů na veřej-

ných zasedáních městského za-

stupitelstva. Patří k základním 

povinnostem každého zastupi-

tele, i když se někdy mohou stát 

nepředvídané okolnosti, které 

zastupiteli účast na veřejném za-

sedání městského zastupitelstva 

znemožní. 

Předkládáme vám přehled 

účasti jednotlivých zastupitelů 

za celé uplynulé funkční období, 

kdy se konalo celkem 37 zase-

dání.

Jméno+datum
Jitka

Lefl erová

Miroslav

Oplt

Věra

Mrázková

Miroslava 

Burešová

Daniela

Javorčeková

Roman

Dědič

Petr Sejkora/

/L. Kluiber

Magda 

Kindlová

Lukáš Kohl/

/Václav Nový

ROK 2010

15. 11. 2010 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

1. 12. 2010 ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO NE ANO

15. 12. 2010 ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE

21. 12. 2010 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

ROK 2011
od 29. 6. 2011 

Nový

10. 1. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

31. 1. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

17. 2. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

9. 3. 2011 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

13. 4. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

27. 4. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

1. 6. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

29. 6.2011 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

10. 8. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO

29. 8. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

25. 10. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

13. 12. 2011 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

ROK 2012

7. 3. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO

11. 4. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

16. 5. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

25. 6. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE

19. 9. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE ANO

19. 12. 2012 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE

ROK 2013
od 7. 11. 2013

 L. Kluiber

28. 1. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

28. 2. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO

10. 4. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

24. 4. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

26. 6. 2013 ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO

31. 7. 2013 ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE

11. 9. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE

2. 10. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE

29. 10. 2013 ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO NE NE

18. 12. 2013 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

ROK 2014

26. 2. 2014 ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO NE

23. 4. 2014 ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE

29. 5. 2014 ANO ANO ANO NE ANO ANO NE NE NE

25. 6. 2014 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

24. 9. 2014 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

CELKEM 37 37 34 35 35 35 33

SEJKORA 

24 z 31

KLUIBER 5 z 6

16
KOHL 6 z 9

NOVÝ 7 z 25

Informace z radnice

Tabulka účasti zastupitelů na zasedáních
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Informace z radnice

Tělocvična v základní škole v novém

Celkový pohled do nové tělocvičny ZŠ

Nové umývárny a sprchy (vpravo) Fota D. NovotnáNové stříška nad vchodem do tělocvičny

Již od 7. října letošního roku mohou 

žáci základní školy používat nově zre-

konstruovanou tělocvičnu. Co před-

cházelo této rekonstrukci? Především 

pečlivá a systematická příprava celé 

akce od konce roku 2013 včetně po-

drobného harmonogramu prací a vel-

mi dobrá spolupráce s vedením školy, 

paní ředitelkou Kristýnou Krečovou 

a jejím zástupcem panem Václavem 

Bartákem.

Jak jistě víte, tělocvična nebyla 

rekonstruována, stejně jako ostatní 

interiéry školních budov a budov ma-

teřských škol, takřka 30 let. Nyní do-

stala tělocvična nové odvětrání, nový 

dřevěný obklad stěn, nový prostor pro 

nářadí a hlavně novou hrací plochu, 

včetně hracích prvků jako jsou basket-

balové koše a žebřiny. Byla také prove-

dena modernizace zázemí tělocvičny 

a to šatny, umývárny, upraven byl také 

vlastní venkovní vstup do tělocvičny. 

Část budovy s tělocvičnou měla stře-

chu v havarijním stavu, proto musela 

být střecha opravena ještě před začát-

kem rekonstrukce tělocvičny.

Žáci tak získali novou moderní spor-

tovní plochu pro svoji výuku. Tělocvič-

na bude ale sloužit také všem ostatním 

návštěvníkům, kteří provozují mimo-

školní sportovní aktivity na základě 

smlouvy se školou. Za předpokladu, že 

všichni budou dodržovat pravidla pro-

Informace ze zasedání zastupitelstva 
města ze dne 24. 9. 2014
(Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu)

Dne 24. 9. 2014 se v prostorách spole-
čenského sálu zámku Buštěhrad konalo 
v pořadí 5. zasedání zastupitelstva měs-
ta Buštěhradu.

Zastupitelé měli na programu zejmé-
na důležitý bod, který se týká využití 
a rekonstrukce té části zámku, která je 
ve vlastnictví Středočeského kraje. Fran-
couzská společnost Chateau Compa-
nies de France pojala jako původní zá-
měr vybudovat a provozovat ve střední 
části Buštěhradského zámku Evropské 
středisko setkávání mládeže. Protože fi -
lozofi í této společnosti je zajišťovat v Ev-
ropě jako součást zrekonstruovaných 
objektů také kvalitu hotelů a restaurací, 
tomuto záměru lépe odpovídá myšlen-
ka na vytvoření institutu pro vzdělávání 
kuchařů. Zmíněná společnost získala 
pro tento námět podporu Institutu Pau-
la Bocuse v Lyonu. Za těchto okolností 
podala tedy také Středočeskému kraji 
návrh na využití prostor severního a vý-
chodního křídla Buštěhradského zámku 

a tento záměr rada Středočeského kra-
je také schválila. Společnost Chateau 
Companies de France má v úmyslu zde 
zbudovat Institut pro vzdělávání kucha-
řů na evropské úrovni. Tento záměr byl 
tedy předložen také zastupitelstvu Měs-
ta Buštěhradu k vyjádření. Zastupitelé 
tento návrh využití schválili. 

V oblasti ekonomiky města schvalova-
li zastupitelé rozpočtová opatření a také 
mezitimní účetní závěrky příspěvkových 
organizací města, Domova s pečovatel-
skou službou Buštěhrad, Základní umě-
lecké školy Buštěhrad a také Základní 
školy a mateřské školy Oty Pavla Buště-
hrad. Všechny tři organizace hospodaří 
s přebytkem a vykazují mnohem větší 
výnosy, než tomu bylo v minulých le-
tech. Zastupitelé vzali na vědomí.

Dále byly zastupitelům předloženy 
nové návrhy smluv- smlouva o užívání 
zámecké zahrady mezi Městem Buště-
hradem a Středočeským krajem a návrh 
smlouvy o výpůjčce části zámeckého 

nádvoří mezi Městem Buštěhradem 
a Středočeským krajem, jakožto majite-
lem. Nové návrhy smluv byly vypracová-
ny na základě ujmutí se funkce novým 
hejtmanem, panem Paterou. Zastupite-
lé oba návrhy smluv schválili. 

Předloženo zde bylo také zhotovení 
elektronického zabezpečení objektu 
Technických služeb. Nutnost zabezpeče-
ní tohoto objektu si vyžádal nákup nové 
techniky a podmínky pojistné smlouvy. 
Dále byla také řešena dodávka a montáž 
kabelových rozvodů VO v rámci stavby 
ČEZ na úseku U rybníka a U Cihelny, kte-
rá byla také zastupiteli odsouhlasena.

Na žádosti ředitelky základní školy 
bylo městem, jakožto zřizovatelem, po-
voleno základní škole přijetí sponzor-
ského daru od rodičů žáka ZŠ, byl schvá-
len prodej nepotřebného majetku ZŠ 
a MŠ, schválení přijetí účelového daru 
od rodičů dětí MŠ. V neposlední řadě za-
stupitelé schválili důležitý dokument – 
vypracování základních parametrů pro 

podání žádosti o grant, který nechalo 
zpracovat Město ve spolupráci s vede-
ním školy. Do budoucna je v Buštěhra-
dě reálný předpoklad navýšení počtu 
dětí v následujících letech, které budou 
zahajovat školní a předškolní docházku 
v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Město 
reaguje na tuto prognózu a na základě 
výzvy, vydané Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy, nechalo jakožto 
zřizovatel zpracovat základní parametry 
pro podání žádosti o grant k zařazení 
do programu fondu rozvoje výukových 
kapacit mateřských a základních škol. 
Předsedající paní starostka předložila 
zastupitelům ke schválení podání žá-
dosti o zařazení do programu fondu 
rozvoje výukových kapacit mateřských 
a základních škol na základě výzvy vy-
dané Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Žádost o grant je ve výši 
20. mil. Kč, spoluúčast zřizovatele se 
pohybuje ve výši 4. mil. Kč. Zastupitelé 
schválili podání žádosti o grant.

Dále zastupitelé schválili zařazení 
žadatelů do registru uchazečů o byt 
v DPS a také ve třech případech obsaze-
ní volných bytů v DPS, dále bylo zastu-
piteli odsouhlaseno použití fi nančních 
prostředků z rozpočtu DPS pro opravu 
podlahové krytiny v přízemí DPS, která 
byla zničena havárií vody. Schválen byl 
také fi nanční příspěvek pro TJ Sokol 
Buštěhrad pro účely oslav 120. výročí 
založení TJ Sokol Buštěhrad. Zasedá-
ní pokračovalo schvalováním záměrů 
na prodej části městských pozemků 
a na pronájem rybníka. V jednom pří-
padě nebyl záměr na prodej majetku 
schválen. 

Zastupitelům bylo předloženo do-
poručení bytové komise o přidělení 
obecního bytu, které bylo schváleno. 
Také zastupitelé schválili změnu ná-
jemní smlouvy u stávajícího nájemníka, 
kdy byla schválena nová verze smlouvy, 
na dobu  určitou.

Na návrh členů SK Buštěhrad bylo 
schváleno pojmenování sportovního 
stadionu Buštěhrad na Sportovní stadi-
on Eduarda Nováka, na počest buště-
hradského rodáka tohoto jména. Man-
želka zesnulého pana Nováka souhlasila 
s tímto záměrem také.

Zastupitelé také schválili návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
za účelem položení kabeláže k veřejné-
mu osvětlení, návrh dohody o vytvoření 
společného školského obvodu s obcí 
Stehelčeves pro rok školní 2015/2016 
a vzali na vědomí provozní dobu MŠ 
Buštěhrad.

Předseda kontrolního výboru vyjme-
noval nejdůležitější kontroly, kterými 
byl kontrolní výbor pověřen a seznámil 
přítomné s výsledky.

Celý zápis naleznete na webových 

stránkách města. Dagmar Novotná

vozování a budou se v nově opravené 

tělocvičně chovat ohleduplně k jejímu 

novému vybavení, bude tělocvična 

sloužit minimálně dalších 20 let. Na-

ším přáním je, aby tělocvična sloužila 

jak žákům, tak i ostatním sportovcům 

k jejich plné spokojenosti. 

 Jitka Lefl erová

Pavel Vavruška
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Vážení občané, vážení čtenáři 
Buštěhradského zpravodaje,

s odvoláním na úvodní článek to-
hoto čísla bychom  Vás chtěli informo-
vat o některých faktech z oblasti ži-
votního prostředí. Především bychom 
Vás chtěli ujistit, že vedení města 
považuje otázku životního prostře-
dí za zcela prioritní. Vždyť se dotýká 
každého z nás, každého kousku naše-
ho města i jeho okolí. Chtěli bychom 
se dotknout tří hlavních problémů: 

1) zeleň v našem městě a černé 
skládky 

2) změna územního plánu č. 5 
3) problém výstavby bioplynové 

stanice Kladno. 
Je faktem, že naše město je sevře-

no dvěma velkými aglomeracemi, 
tedy Prahou a Kladnem, ke kterým je 
nezbytné dnes přiřadit intenzivně se 
rozvíjející průmyslovou zónu Klad-
no východ. To vše s dopravní infra-
strukturou jsou faktory, které naše 
životní prostředí bezprostředně 
ovlivňují. Jde ale i o stavební rozvoj 
našeho města, který z jedné strany 
přináší pozitiva a uspokojení staveb-
níků, ale který se také podílí přirozeně 
na nárůstu počtu obyvatel města. To 
je jistě dobře. Tato skutečnost však zá-
roveň přináší řadu problémů, protože 
dynamickému rozvoji neodpovídá 
jeho současná infrastruktura, tedy 
počet a úroveň obchodní sítě, škol-
ských zařízení, možnosti větší relaxa-
ce a sportovních příležitostí. V žád-
ném případě však nejde o vybydlené 
a šedivé město, v němž se zastavil čas, 
jak jej charakterizovala jedna paní „ak-
tivní“ zastupitelka v jednom z článků 
v kladenském periodiku „Kamelot“. 
Naopak jsme přesvědčeni, že se v pří-
padě Buštěhradu jedná o dynamický 
rozvoj města, který je třeba umět 
řídit s pohledem na jeho současnost, 
ale i blízkou a vzdálenou budoucnost.     

Pojďme k prvému problému tedy, 
zeleň ve městě. Byla dokončena in-
ventarizace zeleně. Je zpracována 
v elektronické podobě tak, aby jí bylo 
možné po každém provedeném zá-
sahu aktualizovat a mít tak neustálý 
přehled o stavu stromů. Město bylo 
rozděleno na 7 menších oblastí a to: 
hřiště (sportovní areál), ulice Proko-
pova, Žižkova, Kladenská, U pivovaru, 
Revoluční, Starý rybník. V uvedených 
oblastech bylo vyhodnoceno 205 
stromů, jejich název, výška, obvod 
kmene, zdravotní stav a jejich vitali-
ta. Na tomto základě byly postupně 
zahájeny kultivační nebo výsadbové 

práce. Stejným způsobem byla vy-
hodnocena i alej 33 ořešáků od hřbi-
tova podél komunikace Lidická až 
de facto ke komunikaci I/61. V takto 
zahájených pracích by se mělo po-
kračovat i v dalším období. Sem patří 
i zeleň v zámecké zahradě a některé 
plánované revitalizace částí města, 
např. parku „U Macíků“ atd. 

Dalším problémem jsou černé 
skládky, které životnímu prostředí 
nepřidají a které hyzdí okolí města. 
Sem patří např. obě strany komu-
nikace od vodojemu k průmyslové 
zóně, tedy po Měsíčku a zejména 
černá skládka podél tělesa buštěhrad-
ské haldy. Jistě všichni víte, o co jde. 
Uvedená černá skládka je dále zcela 
neudržitelná, devastující životní pro-
středí nejbližšího okolí. Samotný fakt, 
že někdo je vůbec schopen se podílet 
na jejím permanentním rozšiřování, 
se pohybuje na hraně trestně-právní-
ho činu. K jejímu odstranění iniciova-
lo město jednání s odbory životního 
prostředí Ministerstva pro životní pro-
středí, Středočeského krajského úřa-
du, Magistrátu města Kladna a také 
s majitelem této skládky společnos-
tí REAL ECO TECHNIK. Příliš velkou 
vstřícnost uvedených orgánů jsme 
nezaznamenali. Nicméně Vás chceme 
ujistit, že bude nalezena cesta, jak 
tento velký problém vyřešit. Píšeme 
o tom proto, že se s ním vedení města 
dlouhodobě zabývá, otázka majetko-
vých vztahů k dotčeným pozemkům 
je totiž dosti komplikovaná.         

Do nesporných úspěchů práce v ob-
lasti životního prostředí, patří zpraco-
vání a odsouhlasení velmi rozsáhlé 
dokumentace, změny územního 
plánu č. 5. Důvodem jejího poří-
zení bylo nadále nepřípustné zne-
hodnocování životních podmínek 
dalšími investičními záměry v okolí 
města, zejména v průmyslové zóně 
Kladno-východ. S ohledem na výraz-
ně se rozvíjející obytně-rezidenční 
charakter města, nelze považovat 
aktuálně účinnou územně plánovací 
dokumentaci z roku 2005 za dosta-
tečnou záruku příznivého rozvoje 
území. Stávající územně plánovací 
dokumentaci bylo třeba změnit tak, 
aby nadále nedocházelo k dalšímu 
zatěžování životního prostředí, tedy 
aby nebyly připuštěny takové aktivity 
a záměry v řešeném území, při kte-
rých dochází k poškozování životního 
prostředí, zejména jeho složek, funkcí 
ekosystémů nebo ekologické stabili-
ty. Z tohoto zadání vyplynuly poža-

davky na základní koncepci rozvoje 
města. Vývoj kolem změny územního 
plánu č. 5 pokračuje a město musí če-
lit žalobě, kterou proti pořízení uvede-
né změny podala na Krajský soud jistá 
logistická společnost s návrhem, aby 
Krajský soud Praha opatření obecné 
povahy, tedy změnu územního plá-
nu č. 5, zrušil. Je to bezprecedentní 
krok, který neurvale zasahuje do práv 
místní samosprávy města a sleduje 
jen a jen investorské zájmy v okolí 
našeho města. Ale ani zde se nevzdá-
váme. K výše uvedené žalobě bylo 
zpracováno kvalifi kované vyjádře-
ní města, (uveřejněno na webových 
stránkách města), které spolu s celou 
rozsáhlou dokumentací bylo předáno 
Krajskému soudu Praha. Chceme vě-
řit, že soud rozhodne v náš prospěch, 
protože jde o nás občany, naše město 
a naše životní prostředí. 

Pokud jde o BPS Kladno, jistě víte, 
že se tento problém datuje od roku 
2009. Současné vedení města spolu 
se zastupiteli a s Vámi občany dělá 
vše pro to, aby uvedený investiční 
záměr nebyl realizován. Podrob-
nosti o této kauze byly průběžně pu-
blikovány v tomto zpravodaji. Jen pro 
zopakování. Městu se podařilo proti 
územnímu rozhodnutí k BPS Kladno, 
vydaného Magistrátem města Kladna, 
Odborem výstavby, napsat odvolání 
k odboru regionálního rozvoje Středo-
českého krajského úřadu, který územ-
ní rozhodnutí vrátil Magistrátu města 

Kladna k novému projednání. Již ten-
to fakt lze považovat sice za dílčí, ale 
za úspěch. Na nové rozhodnutí výše 
uvedeného odboru jsme však byli 
nuceni již reagovat žalobou, podanou 
na Krajský soud se žádostí o odkladný 
účinek. Přesto, že odkladný účinek 
dává soud jen zcela výjimečně, nám 
jej na základě dobře koncipované 
žaloby přiznal, což znamená, že Ma-
gistrát Města Kladna, Odbor výstavby, 
nemůže v současnosti vydat staveb-
ní povolení na výstavbu BPS Kladno. 
Nyní je tedy vše v rukou soudu. Teprve 
po jeho rozhodnutí bude třeba stano-
vit další postup v předmětné věci.  Po-
drobnosti jsou průběžně uveřejňová-
ny na webových stránkách města.

Vážení občané, vedení města má 
zcela jasnou představu, jak dále 
řešit řadu problémů, které se život-
ního prostředí dotýkají. Ať již jde 
o další techniku pro město a tedy pro 
jeho úklid, problematiku tříděných 
odpadů, včetně kontejnerů na textil, 
řešení sběrného dvora, systematickou 
výsadbu zeleně a tvorbu relaxačních 
zón, vymezení prostoru, kam by ob-
čané mohli zajít se svými pejsky atd. 
S tím vším souvisí zpracování nové-
ho územního plánu města, jako zá-
kladního dokumentu pro jeho dlou-
hodobý rozvoj, který bude otázku 
životního prostředí refl ektovat na jed-
nom z prvních míst.   

M. Oplt
J. Lefl erová

Bilance – pokračování

Naše město a životní prostředí

Mýty a fakta
Mýtus Fakt

Město nebuduje místa v MŠ Byla navýšena kapacita MŠ o 50 míst, 
postaveny dvě nové třídy a jsou přijí-
mány děti, které splňují kritéria.

Nebudují se chodníky  Bylo vybudováno několik nových 
chodníků.

Neopravují se chodníky  Bylo opraveno celkem 1,5 km chod-
níků.

K vítání občánků jsou zváni jen 
starousedlíci

K vítání občánků jsou zvány všechny
 děti, jejichž matka má v Buštěhradě 
trvalý pobyt.

Město nehledá investora pro zbývající 
část Buštěhradského zámku

Město v současné době jedná s poten-
ciálním investorem.

Město se nestará o silnice v Buště-
hradě

 Město pravidelně opravuje komuni-
kace svépomocí ve vlastnictví města 
a dává požadavky na opravy komuni-
kací ve vlastnictví kraje.

Město se nestará o bezpečný přechod 
u Lidic

Město vede pravidelná jednání s ŘSD 
a dává připomínky k zapracování 
do projektu.

Město nežádá o dotace  Městský úřad zajistil pro město dotace 
v celkové výši přes 23 mil. od roku 
2011 do 2014.

Město vydalo zákazy
v zámeckého parku

Provozní řád je vypracován na základě 
požadavků kraje, jakožto vlastníka.
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V základní škole byla také včas, 
před začátkem nového školního roku, 
dokončena oprava školní kuchyně. 
Byla zde provedena výměna povrchu 
kluzké, nevyhovující a nebezpečné 
podlahy za novou, s protiskluzným 
povrchem. Upraveno bylo také zá-
zemí pro kuchařky školní kuchyně 
a provedena instalace nové kanaliza-
ce včetně lapače tuků.

Nový stav podlahy, zázemí a kanali-
zace již splňuje hygienické normy pro 
bezpečnou práci v těchto prostorách.

Děkuji vedení základní školy a za-
městnancům základní školy, kterých 

Týden před zahájením nového 
školního roku byla podle plánované-
ho harmonogramu prací dokončena 
oprava zázemí pro třídu v přízemí 
mateřské školy.  

Byly zde nově provedeny rozvo-
dy vody, odpadů, elektroinstalace, 
instalována nová umyvadla, spr-
chový kout a nové toalety včetně 
zázemí pro učitelky. Na závěr byly 
provedeny nové obklady stěn, po-
loženy nové podlahy a nové pro-
story byly vymalovány.

V září letošního roku byla zahá-
jena v pořadí již čtvrtá stavba spo-
lečnosti ČEZ spojená s výstavbou 
nového veřejného osvětlení. Stavba 
začíná na křižovatce ulic Sadová 
a U Cihelny, kde navazuje na před-
chozí stavbu ČEZ. Přeložka kabelů 
VN bude pokračovat v krajnici ulice 
Sadové podél garáží až ke křižovat-
ce s ulicí Na Strži, do které odbočí 
a ve stráni budou pokračovat asi 
do poloviny délky ulice, kde odbočí 
k nové rozpojovací kompaktní sta-
nici umístěné nedaleko od stávající 
věžové trafostanice Na Skalech (TS_
KL_5207). V nové rozpojovací stani-
ci na rozvaděči SIEMENS DJH-KKT 
v prvním poli budou kabely ukon-
čeny a z druhého pole rozvaděče 
budou nové kabely pokračovat 
na horní straně Prokopovy ulice 
až ke křižovatce s ulicí Na Skalech, 
do které odbočí a budou ukončeny 
před křižovatkou s ulicí Kladenská 
u stávajícího sloupu ČEZ. V rámci 
přeložky VN v ulici Prokopova bude 
zároveň realizována přeložka kabe-
lů NN.

Stavbu provádí fi rma ELEKTRO-
MONT MATĚJKA. Stavbyvedoucím 
je zde opět pan Radek Judl, tel. 
724 398 678. Také zde bude městem 
vybudováno nové veřejné osvět-
lení, které bude umístěné v roz-
sahu stavby ČEZ v ulicích Sadová, 

Ředitelství silnic a dálnic poskytlo 
městu Buštěhradu projektovou do-
kumentaci skutečného provedení 
rekonstrukce silnice 1/61 od nájezdu 
z rychlostní komunikace R7 – exit R7 až 
po křižovatku před 
Kladnem. Budou 
zde provedeny tzv. 
udržovací práce, 
zejména oprava 
asfaltových vrstev 
vozovky. V úseku 
kolem Buštěhra-
du a Lidic bude 
položen tzv. tichý 
asfalt, který bude 
tlumit hluk projíž-
dějících aut s ohle-
dem na obytnou 
zónu na Chmel-
nici a U Dálnice. 
Místa pro pře-
cházení budou 
znovu upravena. 
Další významnou 
úpravou je změna 

Technické okénko

Oprava zázemí pro třídu 
v přízemí MŠ

Výstavba v našem městě Oprava kuchyně v ZŠ 

Vedení ZŠ a MŠ zakoupilo nový ná-
bytek, lavičky, věšáčky, držáky ručníků 
a provedli výzdobu budovy mateřské 
školy. Děkuji za spolupráci všem za-
městnancům mateřské školy za jejich 
vstřícný přístup, ochotu a nasazení 
po celou dobu rekonstrukce a při zá-
věrečném úklidu před otevřením.

Jsem rád, že se nám v letošním 
roce podařilo zmodernizovat další 
část mateřské školy pro nejmenší 
a věřím, že všichni rodiče ocení tento 
postup a budou spokojení, že jejich 
děti mohou tyto nové prostory vy-
užívat.

P. Vavruška

Na Strži a Prokopova.  Po ukončení 
všech prací budou také zde uprave-
ny všechny povrchy dotčené touto 
stavbou. 

P. Vavruška

Oprava silnice 1/61

se tato úprava dotkla za jejich vstřícný 
přístup při opravě a za jejich ochotu 
při závěrečném úklidu školní kuchy-
ně a jídelny. Díky tomuto sehranému 
týmu bylo vše včas a řádně připrave-
no pro zahájení provozu na začátku 
školního roku 2014/2015.

P. Vavruška

typu křižovatky z průsečné na okružní. 
Bude tedy u vodojemu vybudován 
kruhový objezd. O této naléhavé po-
třebě řešení této křižovatky jednalo 
město Buštěhrad s ŘSD v posledním 

roce. V rámci naší společné komuni-
kace a v akceptaci požadavku na  zvý-
šení bezpečnosti řidičů v této oblasti 
bylo městu Buštěhrad ze strany ŘSD 
vyhověno. D. Novotná
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Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč

V letošním roce uplynulo 120 

let od doby kdy byla několika ná-

rodně uvědomělými vlastenci za-

ložena tělocvičná jednota  Sokol 

Buštěhrad. Byli to bratři: F. Rott, V. 

Koula, V. Čermák, Fetter, A. Týfa, J. 

Huřík, Biňovec, V. Lapáček, F. Kel-

ler, A. Kiml, Kozel, J. Žák, B. Kolařík, 

Č. Buk, V. Částka, V. Vlasák a jiní. Ti 

měli to samé cítění jako zakladatel 

celého sokolstva Dr. Miroslav Tyrš. 

U zrodu jednoty tehdy stálo 42 za-

kládajících členů, kteří již spí svůj 

věčný sen. Nebudou však nikdy 

zapomenuti.

Ustavující valná hromada se ko-

nala 4. srpna 1894 za přítomnosti 

občanů i z okolních vesnic. Prv-

ním starostou jednoty byl zvolen 

br. František Rott a náčelníkem br. 

Kolařík. Cvičilo se na dvoře u Kou-

lů, jindy zase na pile br. Buka. 

Zábavy se konaly v hostinci u Vla-

sáků na Rynečku. První veřejné 

cvičení se konalo na dvoře u Bi-

ňovců, dnes Burgrů. Čistý zisk činil 

76 zlatých a 12 krejcarů. Po kaž-

dém veřejném vystoupení a zá-

bavě stoupala členská základna 

a dosavadní podmínky pro rozvoj 

sokola již nevyhovovaly. Začalo 

se uvažovat o stavbě sokolovny. 

Od nápadu k realizaci nebylo da-

leko. Do čela družstva pro stavbu 

budovy byl jmenován br. Koula, 

který také přenechal družstvu 

svůj pozemek za zcela málo zla-

tek. Stavba byla započata v r. 1903 

a ještě téhož roku dokončena. 

Roku 1907 se členové naší jedno-

ty zúčastnili V. Všesokolského sle-

tu. Jednota měla též svůj zdárně 

se rozvíjející pěvecký spolek, byl 

založen roku 1912. 

První světová válka znemož-

nila další rozvoj spolku a činnost 

jednoty klesala. Nastaly zlé časy. 

V jednotě zůstali jen starší členo-

vé a dorost, kteří udržovali činnost 

jednoty po celou válku až do pře-

vratu r. 1918. 

Po roce 1918 byl do čela jedno-

ty postaven br. Hnát a výbor dopl-

něn mladšími členy. Dne 20. pro-

since 1918 se zúčastnili členové 

naší jednoty uvítání prvního pre-

1922 umožnila jednota sestře 

Kučerové a br. Novotnému účast 

na sokolském sletu v Lublani. 

Rok 1925 se stal významným 

rokem pro jednotu, neboť toho 

roku T.J. Sokol rozvinula svůj spol-

kový prapor. Žerď byla zakončena 

Suchardovým sokolem. Základem 

praporu byla státní vlajka bohatě 

lemována. Škoda, že dílo tak pře-

krásné a hodnotné bylo později 

vydáno do rukou nepovolaných 

a pravděpodobně zničeno. 

Léta pomalu plynula a jednotu 

zastihla II. Světová válka v plné 

síle a činnosti na X. všesokolský 

slet v Praze. Po sletu činnost ni-

jak nepoklesala, ale volně jsme 

prožívali osudný Mnichov a jeho 

následky. V lednu roku 1939 málo 

týdnů před okupací pořádala jed-

nota šibřinky s půlnoční scénou 

„Byli jsme a budem“. Jaká to byla 

tehdy odvaha si umíme představit 

až s odstupem času.

V roce 1940 byla rozpuštěna 

Česká obec sokolská a tím i všech-

ny sokolské jednoty. 16. dubna 

1941 oznámil vrchní strážmistr 

Babůrek starostovi jednoty br. 

Babykovi, aby nejpozději do dvou 

hodin předal celý sokolský maje-

tek do rukou tehdejšího vládní-

ho komisaře města Josefa Oplta. 

Spolkový prapor byl již předem 

odnesen do bezpečí a loutkové 

divadlo uloženo na půdě u učitel-

ky Smrčkové. Bohužel úkryt obé-

ho během neblahých let byl pro-

zrazen a není již svědků, kteří by 

nám podali věrohodnou zprávu. 

Sokolský majetek později přešel 

do vlastnictví německých turnerů. 

Tak začalo postupné ničení a roz-

krádání sokolského majetku, které 

trvalo až do konce války.

Pro naši jednotu byl nejsmut-

nějším rokem r. 1942. V tomto 

roce ztratila naše jednota dva 

staré dobré členy a to br. Rákose 

a Moravce. Oba dva byli 10. červ-

na s ostatními občany obce Lidice 

zavražděni. V roce 1944 v září byla 

těžce raněna při náletu na Kladno 

v lese u sv. Jana ses. Zdena Kučero-

vá. Svému zranění podlehla v kla-

denské nemocnici. Ke konci války 

byl zatčen br. Z. Babyka a s ostat-

ními vězni převezen do Terezína 

a uvězněn v Malé pevnosti. Bratr 

Babyka byl odvezen s poznámkou 

„návrat nežádoucí“. V den, kdy 

Významné jubileum

Tělocvičná jednota Sokol Buštěhrad 
slaví 120 výročí založení

zidenta československé republiky 

T. G. Masaryka při jeho příjezdu 

do Prahy.

Po roce 1919 činnost jedno-

ty rostla, neboť se připravovala 

na první okrskové veřejné cvičení, 

které se konalo na pile br. Buka. Cvi-

čení se vydařilo a jeho fi nanční zisk 

byl tak značný, že stačil zaplatit celý 

váznoucí dluh na sokolovně. V roce 

Československý prezident T. G. Masaryk, 1932

Sokolské slavnosti 1932, průvod Kladnem

Okrskové cvičení sokolů Kladno Dubí, Buštěhrad 1932
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celý národ jásal nad znovunaby-

tou svobodou podlehl útrapám 

nacistického běsnění. 

Spolkový život se dostával 

do povědomí lidu jen pozvolna. 

Noví členové pomalu přibývali 

a nový život se vracel do prázdné 

poničené sokolovny. Dne 25.kvě-

tna 1945 se konala valná hroma-

da a do čela jednoty byl postaven 

br. Rudolf Babyka, jednatelem 

byl Josef Veselý, náčelník F. Žižka, 

náčelnicí ses. Váňová – Růžičko-

vá. Pomalu začaly cvičit všechny 

složky a připravovaly se šibřinky. 

Závěrečná píseň při šibřinkách 

„Sláva tobě, velký synu slávy“ vy-

zněla jako hold milovanému pre-

zidentovi Dr. E. Benešovi.

V roce 1947 byla již sokolovna 

plně obsazena žactvem, doros-

tem i členstvem. Spolek rostl jako 

lavina. Začínalo se s nácvikem 

skladeb na XI. Všesokolský slet 

v Praze. Všichni činovníci i veškeré 

členstvo pracovali s láskou a nad-

šením. A byl tu XI. Všesokolský 

slet.

Politické seskupení, které 

po únoru 1948 v naší zemi bylo 

nastoleno, nemohlo oslabit sokol-

ské nadšení, přesvědčení a čisté 

ideály. Avšak persekuce, které 

po skončení XI. Všesokolského 

sletu v sokolských řadách nasta-

ly, postihly i několik našich sester 

a bratrů. Byla to velice těžká doba, 

ale také poučná, neboť člověk po-

znal dobré a věrné přátel a zase 

naopak. Je to však šťastně za námi 

a na zlé a špatné se těžko vzpomí-

ná. Řídíme se podle sokolských 

zásad  „Odpouštěj, ale nezapo-

mínej!“. Všesokolský slet v r. 1948 

jasně dokázal, že ne jen tělo, ale 

i duch musí být svobodný. Proto 

byl sokol téhož roku zrušen a ob-

noven byl až v roce 1990.

Po roce 1948 státem dotovaná 

organizace ČSTV převzala na sebe 

veškerou tělovýchovnou činnost. 

Na ustavující schůzi byli jmenová-

ní noví činovníci a do sokolovny 

nastoupili noví cvičenci, kteří se 

zúčastňovali masových vystoupe-

ní a Spartakiád.

Budova sokolovny pomalu ale 

jistě chátrala, jakož i její vybavení. 

Nakonec přešla budova do užívá-

ní Sportservisu a krátce nato Tech-

nosportu a ten její úplnou zkázu 

dokonal.

Konečně nastává 17. Listopad 

1989. V tento den přesně v 15 ho-

din se sešel padesátitisícový dav 

studentů v Praze, aby si připomněl 

památku Jana Opletala, který za-

hynul před 50 lety rukou nacistů. 

Po 42 letech se národ opět vrací 

k demokracii. A tak i pro sokol se 

otevřela opět cesta k naplnění 

hesla „Paže tuž – vlasti služ“! Toto 

heslo je v naší sokolovně doslova 

naplněno činy.

V roce 1990 byla v budově kina 

několika dřívějšími členy obnove-

na TJ. Sokol Buštěhrad. Na počátku 

čítala 32 členů. Dvaačtyřicetiletá 

stagnace udělala své. Přesto jsme 

se znovu sebrali a dali dohromady. 

Prvním starostou nově obnove-

né jednoty se stal br. Karel Veselý, 

jednatelem Jiří Stuj, náčelníkem 

Jan Vokatý, náčelnicí Jaroslava 

Růžičková. Počátek jednoty byl 

velice těžký. Schůzovalo se jednou 

měsíčně v místním kině a bylo co 

projednávat. Budova sokolovny 

patřila ještě v roce 1990 Techno-

sportu, který ji používal jako sklad 

stavebního materiálu. Nákladním 

autem se jezdilo přímo ze dvora 

do velkého sálu. Prvořadou snahou 

činovníků bylo získat sokolovnu 

zpět. O této kalvárii by mohli lépe 

hovořit br. Veselý a br. Stuj. Snaha 

a úsilí byla po zdlouhavých jedná-

ních korunována úspěchem  a so-

kolovna byla konečně v roce 1991 

vrácena. Dne 15.2.1992 se konala 

první valná hromada již v sokolov-

ně. Abychom alespoň důstojně při-

vítali naše členstvo, bylo třeba část 

sokolovny uklidit, vyčistit a umýt. 

A všem, kteří položili ruku k dílu 

patří poděkování. Valná hromada 

dopadla na výbornou a výbor byl 

rozšířen o další dva členy. 

V roce 1993 v únoru nezazna-

menala naše jednota na valné 

hromadě žádných změn ve slože-

ní výboru. Po celý rok bratr Buk, 

Ton, Vokatý, Eminger a Zeman 

pokračovali na úpravách budo-

vy. Tento rok celé sokolstvo  žilo 

ve znamení příprav na XII. Všeso-

kolský slet v Praze, jemuž 4. červ-

na předcházel župní slet v Kladně. 

Za naší jednotu nacvičovali sklad-

bu „Věrná garda“ a na Strahově 

cvičili – Karel Kühnel, Karel Vese-

lý, Marie Buková, Jana Herianová 

a Hana Kühnelová.

Mladší žákyně nacvičovaly sle-

tové prvky ve škole a na Strahov 

jelo devět dětí. Slavnostního sle-

tového průvodu Prahou se zú-

častnilo naše členstvo v hojném 

počtu. Nadšení bylo ohromné.

U příležitosti stoletého výročí 

založení Sokola Buštěhrad jsme 

10. Září 1994 uspořádali velké 

oslavy. Účast byla hojná a nálada 

srdečná. O zpestření programu se 

zasloužily buštěhradský pěvecký 

sbor a taneční kroužek žen a žá-

kyň kladenské jednoty. 

Během pětileté obnovené čin-

nosti nastalo ve výboru několik 

změn. Funkcí starosty byl do dal-

ších voleb pověřen br. Čeněk Buk. 

Pětičlenná pracovní četa ve svém 

úsilí o zvelebení sokolovny po ce-

lých pět let nepolevila a s pomocí 

fi nančních dotací od ČOS vytvořila 

dílo, které umožnilo oživit v Buště-

hradě sokolský život. V budově je 

v prvním patře zřízena společenská 

místnost která slouží jako klubov-

na šachistů. Další dvě využívají Ju-

náci. Tělocvična si vyžádala velkou 

úpravu: celý nový strop z ocelové 

konstrukce a jeho zateplení, opra-

vy stěn, plastová okna a obložení 

stěn dřevotřískou. Bývalý výčep byl 

přestavěn na kuchyňku a bylo vy-

budováno nové sociální zařízení, 

vodovodní řad a nová elektroinsta-

lace. V roce 1996 bylo instalováno 

i nové ústřední plynové topení. 

Na budově došlo k výměně střeš-

ní krytiny a okapů. Stavební četa 

vykonala mnoho užitečné práce 

velkých hodnot. Bratři Čeněk Buk, 

Josef Emingr, František Rák, Jan Vo-

katý a Jiří Zeman poctivě odpraco-

vali za pět let takřka 16 000 hodin. 

Úprava sokolovny umožnila zahájit 

v ní cvičení. 

V současné době má buštěhrad-

ská jednota velmi úspěšný šacho-

vý oddíl, oddíl stolního tenisu, vo-

lejbal, cvičení žen, buštěhradské 

šťabajzny a kroužek ručních prací, 

tedy celkem 120 členů.  

Naším přáním je získat nové cvi-

čitele, aby většina buštěhradských 

občanů, hlavně děti a mládež, na-

šla svou cestu do naší sokolovny.

Z dostupných materiálů sestavila 

Věra Buková, 

fota archív MěÚ a archív Sokola

Průvod Buštěhradem, 1932

Buštěhradští sokolové, 1932
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Volby vyhlásil prezident rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod 

č.j. 112/2014 Sb. 

1.  Volby do 1/3 Senátu (1. kolo) a do zastupitelstva obce se konají na území 

České republiky:

 • v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin

 • v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

  Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná v případě, že žádný 

z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční 

většinu odevzdaných platných hlasů.  Tzn., že případné druhé kolo voleb 

do Senátu proběhne ve dnech 17. a 18. října 2014.

  Volby do Senátu se konají pouze na území České republiky a pouze v těch 

obvodech, kde byly vyhlášeny volby do Senátu.

2. Místem konání voleb

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

ská ul. Buštěhrad, pro voliče bydlící v ulicích:

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

rová, Havlíčkova, Hornická, Hřebečská, Husova, Hutnická, Javorová, Kaš-

tanová, Kladenská, Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopo-

va, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, 

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

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

školy Oty Pavla v Buštěhradě, Tyršova 77, pro voliče bydlící v ulicích:

  Bezručova, Bořivojova, Hradní, Jasmínová, Lidická, Liliová, Na Bouchalce, 

Na Vypichu, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Ořešín, Palacké-

ho, Podhradí, Pražská, Průchodní, Revoluční,  Slepá, Sluneční, Sokolská, 

Starý Hrad, Šeříková, Trnková, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, 

U Schodů, U Studánky, V Uličce, Vávrova, Vrapická, Zahradní, Zámecké 

schody.

3. Právo volit do zastupitelstva obce má:

 a) státní občan  České republiky, který

  – alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

  – je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu

 b) státní občan jiného členského státu Evropské unie, který

  – alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

  –  je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu (má povolení k tr-

valému pobytu)

  –  jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázá-

na, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv

  –  občan jiného členského státu EU může hlasovat pouze za pod-

mínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

  Občané jiných členských států EU

   Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chor-

vatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko,Lucembursko, Maďarsko, Malta, Němec-

ko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

  Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič v těchto 

případech (překážky volebního práva):

  –  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody

  –  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

  –  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu (karanténa)

  – služba vojáka z povolání v zahraničí

4.  Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má pouze  státní občan České 

republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý 

den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.

  Hlasovat ve volbách do senátu však nemůže volič (překážky výkonu vo-

lebního práva) v těchto případech:

  –  Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu (karanténa)

  – Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

5. Voličské průkazy

  Obecní úřad vydává voličské průkazy pouze ve volbách do Senátu 

na žádost voliče, který má v jeho územním obvodu trvalý pobyt.  Voličský 

průkaz opravňuje voliče s trvalým pobytem v příslušném senátním obvo-

du volit v jakémkoliv volebním okrsku tohoto senátního obvodu. Obecní 

úřad může vydat voličský průkaz nejdříve dne 25. září 2014.

  O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle 

místa trvalého pobytu voliče:

 a)  Podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem, 

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím da-

tové schránky

   Nejzazší lhůta pro doručí podání v listinné nebo elektronické podobě 

je pátek 3. října 2014 do 16.00 hod.

 b) Osobně

   Nejzazší  lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu je 

ve středu 8. října 2014 do 16.00 hod.

   Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi 

prvním a druhým kolem voleb do Senátu, tj. do 15. října 2014 do 16.00 

hod.

  

  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

6.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-

ní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané 

jsou oprávněni volit na území ČR  - tzn. platným občanským průkazem 

nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince průkazem o povolení k poby-

tu.

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

obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hla-

sovat mimo volební místnost, a to pouze v obvodu volebního okrsku, pro 

který byla okrsková volební komise zřízena.

  V takovém případě okrsková komise vyšle své 2 členy  s přenosnou voleb-

ní schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

8.  Každému voliči budou dodány nejpozději v úterý 7. října 2014 hlaso-

vací lístky. V případě  konání druhého kola voleb do Senátu obdrží vo-

lič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.  Ve dnech voleb 

na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo 

jinak označené hlasovací lístky jiné.

Jana Zemanová – MěÚ Buštěhrad

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva města Buštěhradu 
a do Senátu Parlamentu České republiky
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Informace ze zš

Škola a školka po roce práce 
s novým vedením

Informace

Do škol se hrne nejsilnější ročník

Je to už více jak rok, co jsem 
poprvé usedla do křesla ředitelky 
základní a mateřské školy v Buště-
hradě. Za tu dobu se udála spousta 
věcí, pokusím se zde proto shrnout 
ty nejzajímavější změny, k nimž už 
došlo, nebo dojde.

Jednou z těch klíčových bylo roz-
šíření kapacity mateřské školy. Bě-
hem února a března došlo k dlou-
ho slibované rekonstrukci prostor 
po bývalém městském úřadě v ulici 
Hřebečská a k 1. červnu 2014 byla 
slavnostně otevřena nová třída ma-
teřské školy. Městu Buštěhrad se 
tak za poslední dva roky povedlo 
navýšit kapacitu školky o 50 míst. 
Školka momentálně disponuje 5 
třídami s kapacitou 125 míst, což je 
do budoucna dostačující, protože 
nejsilnější ročníky dětí již pomalu 
míří do školy.

A to se projevilo i letos v lednu 
u zápisu. K němu přišlo 70 budou-
cích prvňáčků. Po odkladech a od-
chodech na jiné školy do prvních 
tříd nakonec nastupuje 56 žáčků. 
Mnohé ale napadne: Jak to bude 
vypadat v příštích letech? S největší 
pravděpodobností budou ve škole 
v nejbližších pár letech 3 první třídy. 
Po letech naříkání si, že jsou školní 
třídy i chodby prázdné, bude zase 
škola v Buštěhradě plná dětí. A to 
mě jako ředitelku a učitelku samo-
zřejmě moc těší. 

S narůstajícím počtem žáků 
na prvním stupni škola mohla za-
žádat Středočeský kraj o navýšení 
kapacity školní družiny a ve školním 
roce 2014/15 bude nově otevřeno 5 
oddělení oproti 3 oddělením v roce 
2012/13. 

Škola se nejen zvětšuje, ale i mo-
dernizuje. Největší přestavbu bě-
hem léta zažila tělocvična. Ještě 
v červnu byla díky zřizovateli vy-
měněna krytina na střeše, do které 
léta zatékalo. To však nebyl jediný 
problém tělocvičny - v polovině 
80. let se přes zimu zvedly původní 
parkety a musely se vytrhat. Pamět-
nicí vypráví, že se nouzově použila 
podlaha, která se pokládala jinde 
do hasičárny. Výsledkem byla beto-
nová podlaha, na kterou se nakres-
lily čáry hřiště. A toto provizorium 
se nakonec stalo řešením na třicet 
let... Žáci se však letos na podzim 
konečně dočkají pružné podlahy, 
která splňuje všechny bezpečnostní 
normy, a učitelé tělesné výchovy si 

oddechnou a nebudou se již tolik 
bát při pádech svých žáků.

Tělocvična kromě špatné podla-
hy trpěla i neexistencí nářaďovny, 
kdy se lavičky, trampolíny, žíněnky 
či švédské bedny skládaly po okra-
jích tělocvičny. Stačí si představit 
dítě letící za míčem, které zakopne 
o nohu trampolíny, aby člověk po-
chopil, proč byla nářaďovna nutná. 
V rámci rekonstrukce tělocvičny se 
proto přebudovala část přilehlé šat-
ny na nářaďovnu, za což jsem velmi 
ráda, protože bezpečnost žáků je 
pro mě naprosto zásadní.

Nový kabát ovšem má více čás-
tí školy a školky. Ve školce se přes 
léto vybudovaly v jedné třídě nové 
toalety a šatny, opravily se odpady 
z jídelny, takže mají nově lapač tuků 
a nevypouštějí tolik nečistot do ka-
nalizace. Během roku také škola 
koupila nové lavice do čtyř tříd. Jen 
pro zajímavost: lavice a dvě židle 
stojí 3500 korun a v každé třídě je 
13 až 15 lavic...

Od září se také bude ve škole po-
užívat elektronická žákovská kníž-
ka. Jedná se o produkt Škola Online, 
který ocení hlavně rodiče. V dnešní 
rychlé internetové době si přejí in-
formace o svých dětech mít hned, 
s většinou učitelů komunikuji hlav-
ně emailem a nejsou zvyklí čekat 
několik dní na odpověď. Doufám, 
že prostředí Školy Online jim bude 
sympatické a oblíbí si všechny mož-
nosti, které díky elektronické žá-
kovské knížce získají. Škola se tímto 
opět posouvá na úroveň kladen-
ských a pražských základních škol.

Přes léto jsme také spustili moder-
nější a přehlednější web, na kterém 
mohou všichni najít aktuality i foto-
grafi e z akcí školy, školky a družiny.

Plánů na modernizaci školy je 
samozřejmě hodně, nechci však za-
pomenout na to nejdůležitější. A to 
jsou naši žáci. Škola se může poch-
lubit výbornou, téměř rodinnou 
atmosférou. A i když není veškeré 
vybavení to nejnovější, myšlenky 
a způsob výuky našich učitelů jsou 
velmi moderní. Mojí snahou je vy-
tvořit stabilní kolektiv, který nebu-
de učit žáky jen se věci memorovat, 
ale bude používat i na jiné metody 
výuky. Takových existuje nepřeber-
né množství, z těch, jež používáme 
v Buštěhradě, bych zdůraznila pře-
devším výuku matematiky podle 
profesova Milana Hejného, kterou 

Tolik prvňáků bylo naposledy 

koncem devadesátých let. Podle 

odhadů ministerstva dnes poprvé 

zasedne do školních lavic 115 tisíc 

dětí. 

Do věku povinné školní docházky 

totiž dospěly děti narozené na vr-

cholu babyboomu. V roce 2008 se 

narodilo rekordních 119 570 dětí 

a v roce 2009 jen asi o tisícovku 

méně. Poté už se populační růst 

zase snížil. 

Rozdíly v počtech narozených 

dětí a nastupujících školáků jsou 

způsobeny mj. datem narození 

v kalendářním roce a také výkyvy 

v odkladu povinné docházky. 

Celkem bude na základní školy 

od pondělí docházet 853 tisíc žáků, 

tedy o téměř 26 tisíc žáků méně než 

loni. Z toho na prvním stupni bude 

528 tisíc dětí. 

Díky silným populačním roční-

kům sice ředitelům odpadly oba-

vy o naplnění tříd, protože školy 

jsou fi nancovány podle počtu dětí, 

na druhou stranu se potýkají s jiný-

mi problémy. 

Třídy jim praskají ve švech a v ně-

kterých oblastech musely obce 

hodně improvizovat, aby poptávku 

uspokojily. Ve větších městech, ze-

jména však v prstenci kolem Prahy, 

už není výjimkou třída obsazená 34 

dětmi, což je nejvyšší možný počet 

dětí na třídu, jaký může obec povo-

lit. 

Učitelé tak mají s výukou spous-

tu práce a na trend individuálního 

přístupu nezbývá prostor. Nicméně 

může učitele povzbudit fakt, že jim 

ministerstvo školství přidá na pla-

tech. 

V září dostanou ředitelé stovky 

miliónů korun na udělování odměn, 

od ledna se pak zvednou tarifní pla-

ty, a to zhruba o 800 korun pro starší 

učitele a o 300 korun pro začínající. 

Přidáno dostanou i nepedagogičtí 

pracovníci, a to v průměru o pěti-

stovku. 

Ministerstvo plánuje také navý-

šení prostředků na nákup učebnic 

a dalších pomůcek, které se hradí 

z ostatních neinvestičních výdajů. 

Na tuto položku bylo loni i letos 

vyčleněno přes 1,5 miliardy korun, 

přičemž v roce 2015 by to mělo být 

o 300 miliónů více. 

Na střední nastoupí 
104 tisíce studentů 

Studenti, žáci, rodiče, učitelé, 

ředitelé a všichni ostatní účastníci 

školského provozu se nyní při deli-

kátních záležitostech a sporech bu-

dou moci obrátit na školského om-

budsmana, kterým byl jmenován 

bývalý ministr školství Eduard Ze-

man. Ten může pomoci radou, mo-

derováním diskuse, případně může 

požádat ministra o intervenci. 

Deváťáci si poprvé mohou vy-

zkoušet nové přijímačky na střední 

školy z dílny ministerské organizace 

Cermat. Letos sice proběhnou ne-

závazně, ale osmáky a mladší jistě 

bude zajímat, že už v příštím škol-

ním roce budou povinné u všech 

maturitních oborů. Testovanými 

předměty bude matematika a jazyk 

český. 

Na střední školy letos nastoupí 

104 tisíce žáků a studentů, z toho 

23 600 na gymnázia. 

Do škol… 
Na ostatní maturitní obory 47 300 

a na učiliště 33 tisíc. 

„Ve srovnání s předchozím škol-

ním rokem zůstává počet podaných 

přihlášek a přijetí v 1. kole přijímací-

ho řízení na střední školy víceméně 

stabilní,“ uvedlo ministerstvo. 

Celkem bude letos na středních 

školách 405 tisíc studentů a žáků, 

tedy o 7700 méně než v loňském 

roce.

Jiří Mach

zavádíme nově od prvních tříd. Ta 

sází na zábavnější a praktičtější pří-

stup s pomocí názorných příkladů či 

experimentů. Dále se ve škole již ně-

kolik let používá metoda Začít spo-

lu, která vede žáky k samostatnosti, 

zodpovědnosti, ale také ke spolu-

práci při práci v netradičním členění 

třídy do tzv. center.

V naší škole vychováváme žáky 

k samostatnosti, k tomu, aby umě-

li hledat a zpracovávat informace, 

aby je uměli prezentovat a zároveň 

dokázali obhájit svůj postoj. Nechci, 

aby pouze mlčky seděli, psali a bif-

lovali se. Buštěhradská škola není 

školou klasické frontální výuky, ale 

školou, která učí žáky přemýšlet.

Mgr. Kristýna Krečová,

ředitelka školy a školky
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PELÍŠEK V ŘÍJNU

6. 10. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení

Přijďe si s námi vyrobit zvířát-

ka ze skořápek ořechů. Kurzovné 

včetně materiálu 15 Kč (členové 

RC 10 Kč).

7. 10. 2014   od 17:00

Kurz první pomoci

V první části semináře, kterou 

povede Mgr. Radka Jakubová, 

MBA, se zaměříme na prevenci 

úrazů (pasivní a aktivní prevence, 

nejčastější úrazy, vybavení do-

mácnosti, vhodné vybavení lékár-

ničky apod.). Druhá část, pod ve-

dením Heleny Šmucerové, bude 

o správném poskytnutí první po-

moci jak u lehkých zranění (typu 

odřeniny, vyražený zub, správné 

vyndání klíštětě) až po ta těžká 

(údery do hlavy, otravy, popále-

niny, omrzliny, bezvědomí a zá-

stava srdce), včetně nácviku ma-

sáže srdce a dýchání z úst do úst 

na fi guríně. Cena kurzu je 200 Kč. 

Rezervace nutná do 2. 10. 2014  

na rcpelisek@email.cz. Hlídání 

dětí není zajištěno. Kurz je podpo-

řen z projektu MPSV.

8. 10. 2014   od 16:00

Čteme knížku v Pelíšku

Pro všechny, kteří rádi čtou po-

hádkové příběhy, se Zuzkou Šíp-

kovskou. Rodinné vstupné 10 Kč 

(členové RC zdarma).

11. 10. 2014   od 13:30

Bleší bazárek v Sokolovně

RC Buštěhradský pelíšek ve spo-

lupráci s T. J. Sokol Buštěhrad po-

řádá bazar, na kterém můžete pro-

dat i koupit nejen dětské oblečení, 

ale veškeré potřeby pro rodinu. 

Vstup zdarma. Při prodeji nutno 

rezervovat stůl (poplatek 50 Kč) 

do 9. 10. 2014 na rcpelisek@email.

cz. Bazar se koná v Sokolovně, ul. 

Sokolská 291. Přijďte se podívat!

18. 10. 2014   16:00

Drakiáda

Jako již tradičně se bude dra-

kiáda konat v parku Ořešín. Přijďte 

si zalétat ať již s doma vyrobeným 

nebo koupeným drakem. Nejlep-

ší drak vyhrává! Můžete se také 

těšit na soutěže pro děti a tábo-

rák. Špekáčky si vezměte s sebou! 

Vstup zdarma.

22. 10. 2014

Pohádkové odpoledne

Pro všechny, kteří mají rádi po-

hádky, budeme hrát tentokát ma-

ňáskovou pohádku O Kohoutkovi 

a slepičce. Rodinné vstupné 30 Kč 

(členové RC 15 Kč). 

21. 10. 2014   od 18:00

Dobrou noc mami
Seminář o dětském spánku, 

spánkové fáze, cykly, usínací rituá-
ly. Spánek novorozenců a starších 
dětí, jak naučit dítě lépe spát. 
Denní versus noční spánek a nej-
častější spánkové poruchy. Semi-
nář je podpořen z projektu MPSV. 
Více informací již brzy na www.
mcpelisek.cz

Bližší informace a případ-

né změny programu naleznete 

na www.mcpelisek.cz.

Markéta Kučerová

Foto Monika Žitníková

První zářijový čtvrtek se 

v Pelíšku slavnostně oteví-

rala zbrusu nová herna. Vy-

malováno, obrázky na stěně, 

nové lino a nová relaxační 

terasa - to vše se podařilo bě-

hem prázdnin připravit pro 

návstěvníky herny, kteří byli 

příjemně překvapeni novým 

prostředím. Připraveno bylo 

také malé občerstvení, díl-

ničky a soutěž o nejhezčího 

„mazlíka“, který se vybíral 

z donesených ručně šitých 

i kupovaných polštářů a ply-

šáků. Účast byla veliká, herna 

téměř praskala ve švech, ale 

vydržela :-) Všem, kteří nám 

s rekonstrukcí herny pomohli 

anebo na ní nějakým způso-

bem přispěli, moc děkujeme!

Neziskové organizace

Slavnostní otevření nové herny 
Pelíšku

Informace

Den otevřených dveří 
v DPS Buštěhrad

Vážení občané Buštěhradu, 

ale nejen Buštěhradu,

tímto bych Vás všechny chtěla 

jménem mým i celého kolektivu 

DPS pozvat na Den otevřených 

dveří, který se uskuteční v úterý 

7. října 2014 od 8:00 do 18:00 

hodin v rámci  TÝDNE SOCIÁL-

NÍCH SLUŽEB ČR.

A protože je tento Týden so-

ciálních služeb  obdobím pre-

zentací a  potkávání se,  budeme 

moc rádi, když  k nám přijdete, 

zeptat se nás, co Vás zajímá 

v této oblasti, podívat se, jak 

naši obyvatelé  našeho „domeč-

ku”, „dědkodomu”, jak leckteří 

našemu zařízení říkají, žijí, jak 

tráví své volné chvíle a  jak ak-

tivně dokáží naši senioři  žít. 

Chceme široké veřejnosti uká-

zat, že sociální služby pomáhají 

zachovat lidskou důstojnost 

a soběstačnost, že sociální služ-

by jsou i u  nás v ČR kvalitní, že 

dokážeme pomoci i rodiným 

příslušníkům našich klientů prá-

vě tím, že mohou v klidu chodit 

do práce s pocitem, že je o jejich  

tatínka, děděčka, maminku, ba-

bičku postaráno.

Přijďte se podívat a strávit 

s námi úplně běžný den. I přesto, 

že naše zařízení funguje již 15. ro-

kem,  pro značnou část veřejnosti 

jsou sociální služby a konkrétně 

naše zařízení DPS v Buštěhradě 

stále velkou neznámou a to by-

chom rádi změnili. Nyní se budu 

opakovat, ale opravdu je moc 

fajn, že město Buštěhrad vlastní 

takové zařízení, jako je Domov 

s pečovatelskou službou,  kde je 

o seniory nejenom z Buštěhradu, 

ale i z blízkého okolí postaráno. 

Spousta mladých lidí si určitě 

teď říká, že se ho to netýká, ale 

bohužel všichni stárneme, nikdo 

nemládne a fakt, že každý z nás 

bude jednou od někoho pomoc 

potřebovat, je nesporné. Už dost 

psaní, přijďte a sami uvidíte.

Těší se na Vás celý kolektiv  

DPS Buštěhrad.

Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad
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Ve středu  13. srpna 2014 jsme v nově upravené obřadní síni Měst-

ského úřadu v Buštěhradě slavnostně uvítali do života nově narozené 

občánky. Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství 

zprostřed láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odmě-

nou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka.

Na fotografi i zleva: Anna Vorlová, Vít Kováč,  Tadeáš Chocholáček,  

Martin Růžička,  Katrin Kluiberová,  Lea Smilkovská,  Lewis Mrázek, Stella 

Rokosová, Ondřej Holub

Foto: P. Suchopár

Jana Zemanová
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Foto: P. Suchopár

Jana Zemanová

Vítání občánkůVítání občánků

Děkuji Městskému úřadu Buštěhrad za milé blahopřání k životnímu 

jubileu.

Za veršovanou gratulaci a květinu děkuji také paní Olze Procházkové 

a všem milým ženám z ČČK. Z. Kroupová

 

Výročí kulatých narozenin – 85 let

Ráda bych touto cestou poděkovala především své nejbližší rodině 

za jejich lásku a podporu, kterou mi každý den dopřávají. Dále paní Jitce 

Lefl erové a Lindě Libertinové i zástupkyním ČČK za příjemné posezení 

a milé blahopřání.  Věra Rohlová

Vážení čtenáři, dovolte mi pár 

řádků o akcích MO ČČK.

Naše činnost je stále stejná, 

zajišťujeme zdravotnický dozor 

na akcích, pořádaných Městským 

úřadem Buštěhrad a také se vě-

nujeme seniorům. O tomto se ale 

nyní nechci moc rozepisovat.

Měla bych pár otázek 

na p. Ing. Janouškovce, na článek 

v BL akce „Buštěhrad na vodě“. 

Nevím, jaké má pan Ing. posta-

vení a jakou zastává stranickou 

funkci, ale jednání má necha-

rakterní. Jedná se mi o v článku 

veřejné jmenovité poděkování 

jedné člence ČČK za zdravotní 

dozor. Na této akci jsme byly také 

za ČČK, to asi nebylo, p. Ing., za-

dobře nám poděkovat, nežádá-

me jmenovitě, stačilo nám podě-

kování pro ČČK.

Pan Janouškovec i organizace 

Pelíšek byli několikrát upozor-

něni, že uvedená členka ČČK 

není oprávněna tento veřejný 

zdravotnický dohled vykonávat, 

jelikož nemá potřebné instruk-

torské školení, nemá osvědčení. 

O toto školení je nutno zažádat 

OS ČČK Kladno, prostřednictvím 

MO ČČK Buštěhrad.

Nemáme nic proti jmenované 

člence ČČK. Byla požádána o spo-

lupráci při přípravě schůzky, po-

moc při přípravě balíčků pro se-

niory v DPS, účast při veřejných 

akcích – besedách v DPS... apod.

Omlouváme se za upřímnost, 

ale článek, a nebyl to první, se 

nás ostatních velice dotkl.

Členky MO ČČK Buštěhrad

Opětovně vyzýváme buště-

hradskou veřejnost, aby ti, co 

by měli zájem pokračovat v naší 

práci, kontaktovali (i např. přes 

MěÚ) paní Olgu Procházkovou, 

předsedkyni MO ČČK Buště-

hrad.

Sdělení členek ČČK Buštěhrad
Vodárny Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník 

si vás dovolují informovat o možnosti používání služby SMS Info. 

Prostřednictvím této služby informují zákazníky 

o plánovaném přerušení dodávek pitné vody, ale také operativně 

i o náhlých haváriích a poruchách na vodovodní či kanalizační 

síti. Jedná se o službu bezplatnou 

a registrace je velmi jednoduchá. 

Zaregistrovat se lze na webových stránkách 

www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra 

na tel. čísle 840 111 111 – 112. Můžete rovněž využít možnost 

zaslání SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. 

Naše operátorky vám obratem zavolají a vyřídí s vámi 

registraci společně. 
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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 149–180 Kč/ks dle stáří.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V úterý 21. října 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

Vydavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, IČ: 0234214.
Internet: www.mestobustehrad.cz
Vychází 1x měsíčně
Odpovědná koordinátorka: Dagmar Novotná
tel.:  312 278 036
email: bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz
Grafi cké zpracování a tisk: ARIA PRESS CZECH s.r.o.
 Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem vydavatele.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Registrační číslo: MK ČR E 20696
Zdarma

INZERCE

Přináším Vám zprávy a výsled-
ky našich hráčů z TKT. Od května 
do června každý víkend naši hrá-
či reprezentovali TKT Buštěhrad 
v mistrovských soutěžích družstev 
v kategoriích minitenis, babyte-
nis, mladší žáci a starší žáci. Všem 
hráčům a realizačním týmům patří 
velká pochvala za bezproblémovou 
a úspěšnou reprezentaci. Naši mi-
nitenisté to jsou děti do 7 let, bojo-
valy do posledního zápasu o první 
příčky v tabulce, nakonec skončily 
čtvrtí. Hráli ve složení: Martin Žák, 
Kristýna Otrusinová, Emma Novot-
ná, Julie Hynková, Alice Jeřábková 
a Eliška Kratochvílová. Pokud budou 
ve svých výkonech pokračovat, jistě 
o nich ještě uslyšíme. Družstvo baby-
tenistů si v nabité konkurenci vedlo 
velice dobře, bohužel poslední dva 
mistráky s Nehvizdami a Rakovní-
kem těsně prohrálo 4:6 a 5:5 (o skó-
re). Boj o střed tabulky se nepovedl 
a družstvo ve složení: Ondřej Štor-
kán, Jan Plachý, Lukáš Záruba, Tereza 
Otrusinová, Tadeáš Rejdík, Christian-
ne Mašková se muselo spokojit se 

sedmým tedy předposledním mís-
tem. Nicméně průběhy zápasů byly 
vyrovnané a věřím, že v příštím roce 
zúročí své zkušenosti v kategorii 
mladších žáků. Naši mladší a star-
ší žáci hráli soutěže v kladenských 
a pražských týmech, protože se nám 
ještě pro letošní rok  nepodařilo se-
stavit kompletní družstva. Přesto 
hráči David Dvořák, David Chýský, 
Vladimír Záruba, Filip Jeřábek, Karel 
Jeřábek, Maxmilián Halaj, Stanislav 
Sochr dosahovali velmi dobrých vý-
sledků a přispěli tím k šíření dobrého 
jména našeho klubu.

Na mistrovské zápasy navazo-
valy turnaje jednotlivců. V našem 
klubu jsme měli v plánu o prázdni-
nách zorganizovat čtyři turnaje, ale 
pro malý počet přihlášených hráčů 
se uskutečnil jen jeden a to turnaj 
babytenistů, kterého zúčastnilo 15 
hráčů.  Hrálo se u nás na kurtech TK 
Tenisek a  na kurtech TO Buštěhrad, 
které jsme pro tento turnaj měli re-
zervované. Hrála se hlavní soutěž 
a poražení v prvním kole hráli sou-
těž útěchy. Semifi nalisté a fi nalisté 

bojovali o poháry a ceny věnované 

naším generálním partnerem VZP 

ČR.   Ponaučením pro nás je, pořádat 

turnaje mimo termín prázdnin. 

Na přelomu července a srpna jsme 

pořádali u nás na kurtech týdenní te-

nisové soustředění. Zúčastnilo se ho 

10 dětí ve věku od 8 do 12 let. Sou-

středění bylo zaměřené na soutěžní 

zápasy a fyzickou přípravu. Navázali 

jsme na započatou spolupráci s TO 

Buštěhrad, kde jsme měli k dispozi-

ci vždy na dopoledne dva kurty vč. 

zázemí. Ve čtvrtek jsme uskutečni-

li celodenní cyklovýlet do Kladna 

na Sletiště, kde jsme měli zajištěný 

i oběd. Děkujeme za obědy restaura-

ci u Bečvářů a našemu generálnímu 

partnerovi VZP CŘ za dlouhodobou 

podporu našich akcí.

Na začátek školního roku chys-
táme nábor nových členů, klu-
bový turnaj spojený s oceněním 
našich závodních hráčů. Připravu-
jeme nový hrací rozvrh pro podzim 
a zimu. Plánujeme také několik zim-
ních celostátních turnajů.

Stavební práce v areálu neustále 
pokračují. Z důvodu stavby přilehlé 
komunikace nebylo možné začít se 
stavbou tréninkové odrazové stěny, 
se kterou se stále počítá. Recepce 
a bufet pro hráče je před dokonče-
ním, předpokládaný termín otevře-
ní je v říjnu před zimní sezonou.

Naším cílem v TKT je vytvářet 
dobré zázemí jak pro závodní, ale 
také i pro rekreační hráče. Věříme 
a z dosavadních výsledků se utvr-
zujeme v tom, že jdeme správ-
ným směrem, byť to nejde vždy 
tak snadno a rychle jak bychom si 
představovali. Zároveň si ale uvě-
domujeme, že ne všichni chtějí hrát 
tenis, proto se pokusíme rozšířit 
naší činnost o sport, který v našem 
městě ještě není a mohl by být o něj 
zájem.  O výsledku jednání s trené-
ry vás budu informovat v některém 
z dalších vydání BZ.

S pozdravem Tonda Jeřábek

Sport

Tenisek v létě

Cyklovýlet 31. 7. 2014
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