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Slovo redakční rady

Vážení čtenáři,

jistě jste si povšimli v tiráži Buštěhradského zpravodaje (BZ), že do-

šlo k  určitým změnám. Především začala znovu fungovat redakční 

rada. Pravidla, jednotlivé zodpovědnosti těch, kdo se podílejí na tvor-

bě časopisu, který držíte v rukou a další důležité body nutné k zajištění 

otevřenosti našeho obecního periodika, budou řešeny aktualizova-

ným Statutem Buštěhradského zpravodaje. 

Jedna z důležitých věcí, kterou bychom chtěli publikovat, je pravi-

delný výpis usnesení z veřejných zasedání města. Především pro naše 

starší spoluobčany, kteří nejsou zvyklí používat internet a vyhledat si 

zápis a usnesení z webu města (www.mestobustehrad.cz). 

Chtěli bychom vás požádat o trpělivost zejména, pokud se týká pra-

videlnosti vydávání BZ. Věříme, že spolu s novou vizuální podobou BZ 

se stane časopis pravidelným, i co se týká uzávěrky. Uzávěrka každého 

čísla bude uvedena v tiráži spolu s aktuální emailovou adresou, kam 

je možné psát příspěvky. Prosíme přispěvovatele, aby si data uzávěr-

ky všímali v posledním vydaném čísle BZ a přizpůsobili datu své za-

sílané příspěvky. Pokud budou příspěvky zasílány po uvedeném datu 

uzávěrky, nemusí být zadány do tisku. Novou adresou je bzpravodaj@

seznam.cz . Na tuto adresu je možné směřovat i žádosti o vaši inzerci. 

Chtěli bychom vyzvat nejen místní spolky a organizace o pravidelné 

zasílání informací o jejich činnosti, ale také vás občany o vaše postře-

hy ze života obce, podněty, návrhy, kritiku. To vše obohatí stránky BZ, 

které tak nebudou suchým přetiskem ofi ciálních zpráv z MěÚ. 

Zároveň se nevyhýbáme ani novým členům redakční rady, kteří 

by o  tuto práci měli zájem a  chtěli by rozšířit naše řady. Můžete nás 

kontaktovat. Přejeme všem občanům Buštěhradu úspěšný rok 2015, 

zdraví a spokojenosti.

Informace ze zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Buštěhradu č. 2/ 2014 ze dne 3. 12. 2014

•  Usnesením č. 7 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 

škola Oty Pavla Buštěhrad poskytnutí investiční dotace do inves-

tičního fondu ve výši 250 000,- Kč a zároveň snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz o výši 250 000,- Kč. Z investiční dotace je pří-

spěvková organizace povinna realizovat investiční nákup interak-

tivních systémů.

•  Usnesením č. 8 volí jako předsedu Kontrolního výboru pana Anto-

nína Jeřábka.

• Usnesením č. 8a) volí předsedu výboru pro výstavbu Jiřího Bleska.

•  Usnesením č. 9 volí jako členy Kontrolního výboru tyto osoby: Mi-

roslav Oplt, Karel Jeřábek st., Karel Jedlička, Iva Forejtová.

•  Usnesením č. 10 volí jako členy Finančního výboru tyto osoby: 

Ing. Jitka Menclová, Ing. Luděk Zámyslický, Ing. Jiří Janouškovec 

a Zdena Vestfálová.
Dokončení na str. 2–3

Informace z radnice

Plán zasedání na příští půlrok:
Připravili jsme plán veřejných zasedání na příští půlrok, aby bylo pro Vás snazší je sledovat. Všechno 
jsou to poslední středy v měsíci, od 17.30 h. Termíny jsou: 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2014 - ze dne 3. 12. 2014 přijalo 

tato usnesení:

Schvaluje:
•  Usnesením č. 1 jako zapisovatelku Dagmar Novotnou, jako ověřo-

vatele zápisu Věru Mrázkovou a Jiřího Bleska.

•  Usnesením č. 4 zápis z  ustavujícího zasedání č. 1/2014 - ust. ze 

dne 5. 11. 2014.

• Usnesením č. 5 doplněný program zasedání 2/2014

•  Usnesením č. 6a) stanovení, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, kompetenci starostky města k provádění rozpočtových 

opatření v rozsahu dle usnesení č. 6 odst. II, které bylo schváleno 

na zasedání zastupitelstva konaném dne 18. 12. 2013.

• Usnesením č. 6c) rozpočtové opatření č. 15 / 2014.
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•  Usnesením č. 30 odměnu pro ředitelku ZŠ a  MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad ve výši 30.000,-Kč.

•  Usnesením č. 31 pomoc v nouzi nájemní smlouvu k obsazení bytu 
panu Milanu Dvončovi na dobu určitou do 28. 2. 2015.

•  Usnesením č. 32 zařazení pana Majora do registru čekatelů na byt 
v DPS.

•  Usnesením č. 33 Darovací smlouvu s MÚLP na prostředky pro vy-
budování chodníku v ulici Revoluční, Buštěhrad.

•  Usnesením č. 34 schvaluje pronájem 1. patra Kulturního střediska 
pro RC Pelíšek.

•  Usnesením č. 35 pronájem rybníka parc. č. 1407 na dobu 10 let 
pro Rybářský spolek Buštěhrad a pověřuje starostku města podpi-
sem smlouvy.

•  Usnesením č. 36a) schvaluje prodej pozemků parc. č. 132/3 
a 131/1 manželům Kůrkovým za cenu 11.644,-Kč a pověřuje sta-
rostku k uzavření kupní smlouvy.

•  Usnesením č. 36b) prodej pozemků parc. č. 899 manželům Pa-
chmanovým za  cenu 27.000,-Kč a  pověřuje starostku k  uzavření 
kupní smlouvy.

•  Usnesením č. 36c) schvaluje uzavření kupní smlouvy s  manžely 
Carthyovými a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy.

•  Usnesením č. 36d) prodej části pozemku parc. č. 1241 panu Tro-
jánkovi za  cenu 100,-Kč a  pověřuje starostku k  uzavření kupní 
smlouvy.

•  Usnesením č. 36e) prodej části pozemku parc. č. 450/2 panu 
Růžičkovi za cenu 400,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní 
smlouvy.

• Bod č. 36f) odkládá.
•  Usnesením č. 36g) prodej pozemku parc. č. 1505/9 manželům 

Skřipcovým a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy.
•  Usnesením č. 36h) odložení prodeje pozemků pro ČEZ až po zvo-

lení vhodné koncepce prodeje pozemků fyzickým a právnickým 
osobám ze strany zastupitelů.

•  Usnesením č. 37 dočasné bezplatné užívání prostor po gynekolo-
gické ordinaci v ul. Palackého 65 v období od 28. 12. 2014 do 29. 
12. 2014 pro zájmovou organizaci chovatelů harckých kanárů 
za účelem pořádání soutěže.

•  Usnesením č. 38 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi měs-
tem Buštěhradem a RWE Gas Net č. 8800075262 a pověřuje sta-
rostku podpisem této smlouvy.

•  Usnesením č. 39 podání podnětu na  Magistrát města Kladna 
za účelem prověření účelnosti výstavby severního obchvatu měs-
ta Buštěhradu.

•  Usnesením č. 40 Pravidla pro poskytování neinvestičních účelo-
vých fi nančních prostředků z rozpočtu města Buštěhradu pro rok 
2015.

•  Usnesením č. 41 podání odvolání ve věci Gonura Property vers. 
Město Buštěhrad.

•  Usnesením č. 42 pověření místostarostky města vedením agendy 
příspěvkových organizací města, agendou bytů a revizí nájemních 
smluv. Zároveň pověřuje místostarostku prověřením dotačních 
podmínek, které bylo nutno splnit při žádání o dotaci na rekon-
strukci bytových domů města.

•  Usnesením č. 43 vyvěšení záměru na pronájem bytové jednotky 
v čp 207, Kladenská, Buštěhrad.

Bere na vědomí:
• Bod 3 Kontrolu usnesení
•  Bod 6 b) Rozpočtová opatření č. 11/2014, 12/2014,13/2014 

a 14/2014.
• Bod 27 Zápis ze zasedání školské rady.
•  Bod 44 Seznámení s výsledky předběžného auditu ze Středočes-

kého kraje.
Zápis vyhotoven dne: 9. 12. 2014
Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 9. 12. 2014

•  Usnesením č. 10a) Jednací řád FV pro období 2014 - 2018 bez při-
pomínek.

• Usnesením č. 10b) Plán práce FV pro rok 2015
•  Usnesením č. 11 jako členy Stavebního výboru tyto osoby: Jiří 

Čermák, Jan Kasalický, Veronika Richterová, Jan Zelenka.
•  Usnesením č. 12 jako členy Sportovního výboru tyto osoby: Fran-

tišek Rák, Aleš Šturm.
•  Usnesením č. 13 volí jako předsedu Výboru pro životní prostředí 

Ing. Jiřího Müllera.
•  Usnesením č. 14 volí jako členy Výboru pro životní prostředí 

tyto osoby: Ing. Jitka Müllerová, Jiřina Kopsová, Jana Zemanová, 
Ing. Jiří Janouškovec st.

•  Usnesením č. 15 volí jako členy Grantového a dotačního výboru 
tyto osoby: Jitka Mahovská, Stanislava Šumná.

•  Usnesením č. 16 volí jako členy Sociálního a zdravotního výboru 
tyto osoby: Antonín Kadlec, Zdeněk Štefek, Hana Vaváková, Simo-
na Horníčková Bc.

•  Usnesením č. 17 volí jako členy Kulturního výboru tyto osoby: 
Ivona Kasalická, Gabriela Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, 
Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová. 

•  Usnesením č. 18a) provedení zemních prací - položení kabeláže 
fi rmou Elektromont Matějka za cenu 257.561,-Kč bez DPH.

•  Usnesením č. 18b) provedení montáže a dodávky VO fi rmou Elek-
tromont Matějka za cenu 370.917. - Kč, bez DPH.

•  Usnesením č. 19 nový statut Buštěhradského zpravodaje ve zně-
ní: „Časopis zastupitelstva města.“

•  Usnesením č. 19a) volí jako členy redakční rady BZ tyto osoby: 
Daniela Javorčeková, Luděk Zámyslický, Jiří Janouškovec, Jaroslav 
Pergl, Jitka Müllerová.

•  Redakční rada je začleněna do Kulturního výboru a podléhá před-
sedovi Kulturního výboru.

•  Usnesením č. 20a) pořízení územního plánu Buštěhradu, o kterém 
rozhodlo zastupitelstvo města podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona, který 
nahradí platný územní plán města Buštěhrad z roku 2005, ve zně-
ní jeho pozdějších změn.

•  Usnesením č. 20b ) pověřuje: starostku města Ing. arch. Danielu 
Javorčekovou k tomu, aby spolupracovala s pořizovatelem územ-
ního plánu Buštěhradu jako „určený zastupitel“ ve  smyslu § 47 
a násl. stavebního zákona.

•  Usnesením č. 21 pořízení personálního auditu na MěÚ fi rmou Tal-
terra s.r.o. za cenu 44.900,-Kč.

•  Usnesením č. 22a) Uzavření smlouvy o dílo pro zajištění tisku, gra-
fi ky a  dovozu pro Buštěhradský zpravodaj s  fi rmou Kočka Slaný 
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

•  Usnesením č. 22b) Vypovězení rámcové smlouvy o dílo s fi rmou 
Aria Press.

• Bod č. 23 odkládá
• Bod č. 24 odkládá
• Bod č. 25 odkládá
•  Usnesením č. 26 výjimku z počtu žáků ve třídách mateřské ško-

ly, dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona - navýšení počtu 
žáků ve třídách na adrese Hřebečská 660 do počtu 25 žáků, ve tří-
dě na adrese Tyršova 77 do počtu 28 žáků.

•  Usnesením č. 28 odměnu pro ředitele ZUŠ ve  výši 25.000,-Kč 
za školní rok 2013 - 2014

•  Usnesením č. 29 odměnu pro ředitelku DPS za období roku 2014 
ve výši 25.000,-Kč

Dokončení na str. 1

Informace ze zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města 
Buštěhradu č. 2/ 2014 ze dne 3. 12. 2014
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Zastupitelstvo na svém zasedání č. 3/2014 ze dne 17. 12. 2014 přijalo 

tato usnesení:

Schvaluje:
•  Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu Jitku Lefl erovou a Jiřího Mülle-

ra a jako zapisovatelku Janu Zemanovou.

•  Usnesením č. 3 zápis č. 2/2014 ze dne 3. 12. 2014.

•  Usnesením č. 4 doplněný program zasedání č. 3/2014.

•  Usnesením č. 5 rozpočet města Buštěhradu na rok 2015:

I. Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet na rok 2015 jako 

rozpočet přebytkový s  příjmy ve  výši 36  832  730,- Kč, a  s  výdaji ve  výši 

36 688 088,- Kč. Nedílnou součásti usnesení je návrh rozpočtu na rok 2015 

v podobě, v jaké byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, popis úprav /změn/ schváleného rozpočtu oproti návrhu 

rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2015.

II. Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje v souladu v § 102 odst. 2 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-

ších předpisů, kompetenci starostce města k provádění rozpočtových opat-

ření v následujícím rozsahu:

1. Na příjmové straně rozpočtu:

 1.  Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). 

Tyto prostředky nezapojuje starostka města do  výdajů, ale jsou 

rozpočtovány do fi nancování.

 2.  Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). 

A třídy 3 (kapitálové příjmy). Tyto prostředky nezapojuje starost-

ka města do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů a ná-

hrad výdajů.

 3.  Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) ze-

jména u rozpočtového zapojení dotací z jiných veřejných rozpo-

čtů v případě, že zastupitelstvo schválilo aktivní účast města při 

podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na zá-

kladě právních předpisů, Tyto prostředky může starostka zapojit 

do výdajů.

2. Na výdajové straně rozpočtu:

 1.  Navýšení závazného ukazatele do  výše 100.000,- Kč v  období 

mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Tato pravomoc 

se nevztahuje na  neinvestiční ani investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím. Navýšení závazného ukazatele 

musí být fi nancováno buď snížením jiného závazného ukazatele 

na  výdajové straně rozpočtu nebo zapojením fi nancování (po-

ložka 8115) nebo rozpočtováním náhrady výdaje. Financování 

lze zapojit v maximální výši 100.000,- Kč v období mezi jednotli-

vými zasedáními zastupitelstva.

 2.  Přesuny v  rámci jednoho paragrafu (pododdílu) mezi třídou 5 

(běžné výdaje) a  třídou 6 (kapitálové výdaje) u  akcí, které byly 

schváleny, ale u kterých je nutné pro uskutečnění plnění výdajů 

provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou. 

 3.  Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby i vyšší 

než 100.000,- Kč v případě havárií nebo stavu nouze, kdy výdaj je 

nutný k zajištění ochrany zdraví nebo odvrácení možných škod, 

dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a  do-

pady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neo-

právněné úhrady, dále v případě úhrady pokut, penále z rozhod-

nutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje k zajištění chodu 

města, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen 

formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

III. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na  informaci o  každém rozpočto-

vém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání 

zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou.

•  Usnesením č. 6 rozpočtové opatření č. 16/2014.

•  Usnesením č. 7 nová pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu.

•  Usnesením 8a) vyvěšení záměru na  pronájem obecního bytu 

v domě č.p. 128, Starý Hrad, Buštěhrad.

•  Usnesením 8b) vyvěšení záměru na  pronájem obecního bytu 

v č.p. 65, Palackého, Buštěhrad.

•  Usnesením č. 9 uzavření smlouvy na poskytování právní pomoci 

s advokátkou JUDr. Renátou Sladkou a pověřuje starostku podpi-

sem smlouvy.

•  Usnesením č. 11 uzavření smlouvy příkazní se společností PRIS-

VICH, s.r.o., IČ 27101053, která ve spolupráci s Městským úřadem 

zajistí veškeré úkony potřebné k vydání územního opatření o sta-

vební uzávěře v plochách „průmyslová výroba a sklady“ platného 

ÚPM Buštěhrad v souladu s platnými právními předpisy.

•  Usnesením č. 12 uzavření Směnné smlouvy o převodu vlastnictví 

nemovitých věcí mezi městem Buštěhrad a spoluvlastníky – Ale-

na Daniela Billgert, Joseph Jagr a Iva Stepan, a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy.

•  Usnesením č. 13 podání žádosti o  dotaci u  Ministerstva fi nancí 

ČR, podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Název 

projektu – „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.

Ukládá:
•  Usnesením č. 11 Městskému úřadu Buštěhrad připravit návrh 

územního opatření o  stavební uzávěře v  plochách „průmyslo-

vá výroba a  sklady“ vymezených takto platným ÚPM Buštěhrad 

do účinnosti nového územního plánu Buštěhradu a předložit jej 

po projednání k vydání Zastupitelstvu města Buštěhrad.

Bere na vědomí:
•  Usnesením č. 10 informaci o prodeji obecního pozemku parc. č. 

1437, k. ú. Buštěhrad a pověřuje vedení města zajištěním potřeb-

ných admin. náležitostí k uskutečnění prodeje pozemku.

Pověřuje:
•  Usnesením č. 14 starostku města jednáním se zástupcem fi rmy 

Biooptima o podmínkách a ceně odkupu pozemku, který je vlast-

nictvím fi rmy.

Bezúročná půjčka města na fasády
Do  minulého roku existovala bezúročná půjčka občanům Buš-

těhradu na rekonstrukci fasád 20 tisíc Kč. V posledních letech se příliš 

nevyužívala, možná i proto, že za dvacet tisíc se toho nyní již mnoho 

nepořídí. Rozhodli jsme se tedy půjčku zvýšit na 50 000,- Kč. V roz-

počtu je prozatím pro tyto půjčky určena částka 300 000,- Kč. Uvidí-

me, jaký o ně bude zájem, a jak se osvědčí. Požádat může kdokoliv, 

kdo má v Buštěhradě trvalé bydliště. Splátky pak budou činit mini-

málně 1500,- Kč měsíčně. Finanční prostředky lze použít na vše, co 

souvisí s fasádou a venkovním vzhledem domu, t. j. i na okna, dve-

ře, vrata a oplocení. Žádosti lze podávat průběžně. Je nutno v nich 

uvést rámcový rozpočet a specifi kaci oprav, na které má být použita, 

v případě nových výplní otvorů pohledy. Žádosti poté posoudí sta-

vební výbor. Možná je i bezplatná konzultace.

Cílem akce je podpořit občany v opravách fasád tak, aby byl zvele-

ben vzhled domů, a tím i celého města. Zvláštní podporu pak budou 

mít akce, které budou zlepšovat vzhled domů v historickém centru 

města – vítaný je citlivý přístup stavebníka, kdy zvolí opravy histo-

rických výplní (stará okna, dveře, vrata) či obnovu historické podoby 

fasády apod.

Daniela Javorčeková

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 3/201 ze dne 17. 12. 2014
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Náklady lze i  snižovat. První, co 

bude pravděpodobně levnější 

v roce 2015, bude elektrická ener-

gie pro budovy a osvětlení města. 

Nevýhodná smlouva na  dodávku 

elektrické energie uzavřená v roce 

2011 se v roce 2015 nahradí smlou-

vou s  dodavatelem vybraným 

výběrovým řízením. Prostřednic-

tvím internetových serverů bylo 

osloveno 49 dodavatelů. Dalších 

sedm podalo své nabídky již v létě 

roku 2014. Jejich nabídnutá cena 

nyní již nebyla platná, a proto byli 

rovněž poptáni. Výběrové řízení 

bude uzavřeno 21. ledna. Dodávky 

od  nového dodavatele začnou 4. 

března 2015. Očekává se úspora 

asi 95 000,- Kč za 12 měsíců. 

S  nákupem plynu je situace 

jiná. Předchozí vedení města 

Buštěhrad bohužel zapomnělo 

vypovědět smlouvu na  dodáv-

ku plynu uzavřenou v  roce 2012. 

Tato smlouva na  dodávku plynu 

obsahuje klauzuli o  automatické 

prolongaci smlouvy o 24 měsíců, 

pokud se nestihne vypovědět nej-

později 3 měsíce před jejím ukon-

čením. Poslední termín pro po-

dání výpovědi byl v  srpnu 2014. 

Zámek se proto bude vytápět 

drahým plynem až do roku 2016. 

Zbytečně bude město platit navíc 

přibližně 60 000,- Kč ročně.

Svoz komunálního odpadu 

stojí Buštěhrad více jak 2 miliony 

ročně. V  rozpočtu je plánováno 

navýšení nákladů o  100  000,- Kč. 

Členové fi nančního výboru měs-

ta Buštěhrad se pokusí tento au-

tomatismus navyšování nákladů 

zvrátit. Plánujeme vypsat na svoz 

komunálního odpadu výběro-

vé řízení, kde budou hodnoceny 

mimo ceny jako hlavního měřítka 

ještě další pomocné parametry. 

Důsledná realizace nákupu slu-

žeb nebo zboží formou výběro-

vých řízení zaručeně sníží výdaje. 

Není ale chytré trvat na  nejnižší 

ceně. Důležité je, aby nízká cena 

byla sice hlavním parametrem pro 

posouzení nabídky, ale za dopro-

vodu libovolného počtu dalších 

méně významných hledisek. Na-

příklad:

Informace z radnice

Výběrová řízení na dodávky služeb 
pro potřeby města Buštěhrad

Součet je 100 bodů, ale množ-

ství bodů z  pomocných kriterií 

může být vyšší než nabídka s nej-

nižší cenou.  Tímto způsobem 

můžeme vybrat o  něco dražšího, 

ale solidního dodavatele s   vyšší 

úrovní nabízené služby.

Luděk Zámyslický

1. Cena díla 35 bodů 

2. Reference 

 od zákazníků 15 bodů 

3. Rating A+ 10 bodů 

4. Prodloužená

 záruka na dílo 20 bodů 

5. Dodavatel

 z nejbližšího okolí 10 bodů 

6. Vlastnictví 

 certifi kátu

 o implementaci 

 Systému řízení

 jakosti 10 bodů

V listopadu (4. 11.) přišlo na MěÚ 

oznámení o  zahájení územního ří-

zení o  umístění stavby „přístavba 

administrativní budovy k hale Buš-

těhrad, rekonstrukce stávající haly“ 

na pozemcích č. 224, 232/4, 223/2, 

223/3, 220/2. Jedná se o záměr re-

konstrukce stávající haly býv. telet-

níku (na  pozemku mezi obytnou 

zástavbou u  hřbitova a  burzou) 

plus třípodlažní prosklenou přístav-

bu administrativní části v  přední 

části. V objektu by měly být sklady 

a  prostory pro prezentaci výrobků, 

nicméně funkce více specifi kovaná 

není. Lidé ze sousední  obytné zá-

stavby proti záměru bojují. Problém 

spočívá v tom, že přístavba je příliš 

vysoká, takže by mohla stínit po-

zemky přiléhající obytné zástavby 

(nehledě na ztrátu soukromí obyva-

tel v sousedství, jimž by měla vyrůst 

nad zahrádkami třípatrová proskle-

ná krabice). Problematicky je řešeno 

také odkanalizování – lokalita není 

napojena na kanalizaci, takže je ře-

šeno jímkou, umístěnou u  hranice 

pozemku se zahrádkami obytné zá-

stavby (její časté vyvážení by mohlo 

zápachem obtěžovat sousedy, a její 

velikost je vzhledem k  plánova-

né kapacitě objektu diskutabilní). 

Město Buštěhrad tedy podalo v zá-

konné lhůtě (18. 11.) námitku proti 

záměru, neboť se domníváme, že 

záměr je v rozporu s územním plá-

nem města, kde je pro plochy to-

hoto funkčního využití (průmyslová 

výroba a sklady) uvedena podmín-

ka, že stavby nesmí mít negativní 

vliv na sousední obytnou zástavbu. 

Nicméně jsme zjistili, že město ještě 

v květnu 2014 vydalo k záměru sou-

hlasné stanovisko! O záměru údajně 

věděl stavební výbor, který na něm 

ale zřejmě neshledal nic problema-

tického. Do zastupitelstva se tehdy 

věc nedostala. Škoda, neboť město 

mohlo možná záměr v  samém za-

čátku lépe ovlivnit. 

16. 12. jsem se zúčastnila jednání 

na  kladenském magistrátě, kde se 

sešel investor s  projektantem a  zá-

stupci sousedících domů. Na  této 

schůzce se toho bohužel mnoho 

nevyřešilo – na  požadavky snížit 

přístavbu budovy a  umístit jímku 

na druhou stranu od objektu (a tedy 

co nejdál od  obytných domů) in-

vestor zatím nerefl ektoval a  nebyl 

ochoten k  jakýmkoliv ústupkům. 

Ale doufejme, že na  ovlivnění zá-

měru ještě není pozdě – zatím jsme 

ve  fázi územního řízení. Město se 

bude vyjadřovat rovněž k  doku-

mentaci pro stavební povolení. 

Změnu územního plánu č. 5, 

kterou jsme chtěli více regulovat 

zástavbu na  pozemcích tohoto 

funkčního vymezení (průmyslo-

vá výroba skaldy) nám bohužel 

zrušil soud – budeme muset na-

jít jiný způsob regulace výstavby 

v  území do  doby, než budeme 

mít schválený nový územní plán. 

Do budoucna chceme totiž změnit 

image města. Buštěhrad by neměl 

již být městem v sousedství průmy-

slové zóny, které musí mlčky trpět 

všechny problematické záměry – 

chceme naopak klást důraz na  re-

zidenční charakter města, zkvalit-

nit podmínky bydlení ve  městě, 

a omezit jakékoliv záměry, které by 

narušovaly kvalitu bydlení.

DJ

Co se řeší?

Přístavba administrativní budovy a rekonstrukce 
haly u hřbitova
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Dne 5. listopadu 2014 se ko-

nalo ustavující zasedání, kde 

došlo ke  zvolení mé osoby, jako 

předsedkyně fi nančního výboru 

Města Buštěhrad. Na dalším zase-

dání jsem předložila zastupitelům 

ke  schválení 4 členy fi nančního 

výboru FV je tedy 5členný), Jed-

nací řád a Plán práce na 12/2014 

a rok 2015.  

Dne 5. prosince se konalo prv-

ní jednání FV. Na  programu byl 

hlavně návrh rozpočtu Města Bu-

štěhrad na rok 2015. Shodli jsme 

se, že například u nákladů na te-

lefony a  energie by bylo dobré 

sjednotit dodavatele z  důvodu 

množstevních slev či nabídky 

výhodných tarifů pro „skupiny“. 

Dále FV navrhuje, prověření všech 

smluv na  dodávky energií v  pří-

spěvkových organizacích města, 

knihovně, Technických službách, 

Městského úřadu, objektů města 

a veřejného osvětlení. V dodávce 

energií se angažoval ing.  Luděk 

Zámyslický a  nadále angažuje. 

Snaží se zabývat hlavně prově-

řováním a  porovnáváním cen 

energií a zpracovat nejvýhodněj-

ší nabídky pro město. K  rozpoč-

tu města se vážou i  požadavky 

příspěvkových organizací na  rok 

2015, jako je Základní umělecká 

škola, Dům s pečovatelskou služ-

bou a Základní a Mateřská škola. 

Já jsem diskutovala o  potřebách 

s paní ředitelku ZŠ a MŠ a paní ře-

ditelkou DPS. K panu řediteli ZUŠ 

se vydali další 2 členové fi nanční-

Řada   našich občanů zná po-

jem biologicky rozložitelný odpad 

(BRO) a má jej spojený s barevně 

odlišenými nádobami, které se 

podobně jako komunální odpad 

pravidelně vyvážejí. Od  letošní-

ho roku však platí nové zákonné 

opatření, které obcím ukládá po-

vinnost zajistit podmínky, aby ob-

čané mohli z  běžného komunál-

ního odpadu vytřídit biologicky 

rozložitelné složky, tedy biologic-

ky rozložitelný komunální odpad 

(BRKO). V  některých regionech 

ČR se touto problematikou začali 

aktivně zabývat už dříve, ale pro 

obce, mezi které patří i Buštěhrad, 

je povinnost vytvořit občanům 

podmínky pro třídění komunál-

ního odpadu novým a  ne zrovna 

snadným úkolem. Vycházejme 

však z  faktu, že vedle povinností 

pro obce přináší zmíněné opat-

ření občanům možnost pozitivně 

ovlivňovat životní prostředí a sní-

žit poplatky za popelnice. 

Za současné situace je to v Bu-

štěhradu tak, že kdo třídí odpad 

a  snaží se produkovat méně 

směsného odpadu, platí úplně 

stejně za svoz směsného odpadu, 

jako občan, kterému je to jedno. 

To není zrovna spravedlivé, ale co 

se s tím dá dělat? Odměňovat ty, 

co třídí a produkují méně odpadu! 

Přináším proto několik námětů, 

jak by systém třídění a sběru mohl 

probíhat. 

Sběr by byl založen na čárových 

kódech domácností. Čárovým kó-

dem by byla označena popelnice 

na  směsný odpad a  každý pytel 

s  naplněným roztříděným od-

padem. Pytel by mohl mít ještě 

na  sobě napsáno popisné číslo. 

Když by se popelnice v den svozu 

nenaplnily, občan by popelnici 

nenechal vyvézt a  odvoz by se 

mu v  tomto případě nezapočítal. 

Identifi kace čárového kódu a evi-

dence odpadu by byla na  straně 

společnosti, která s  odpady na-

kládá.

K  rozhodnutí, zda má smysl se 

tříděním zabývat, možná pomůže 

pár čísel: 

1 kg vytříděného plastu stojí 

5 Kč, odvoz 1 pytle s plastem sto-

jí 12 Kč. Když se pytel naplní se-

šlapanými PET lahvemi, výkupní 

cena takto „upraveného“ plastu 

převýší náklady za  odvoz. A  po-

dobné je to i papírem. 

Snížení produkce odpadu do-

mácnostmi je také cestou, jak řešit 

problém s odpadem. Můžeme na-

příklad přestat kupovat balenou 

vodu, odmítat letáky ve schránce, 

Informace z radnice

Zprávy z fi nančního výboru

ho výboru. Jednalo se nám o to, 

seznámit se s  prostředím, jejich 

prací, plány, požadavky apod. 

Vzhledem k  tomu, že byl nově 

zvolen i  Grantový a  dotační vý-

bor, navrhujeme, aby příspěvko-

vé organizace města s  ním spo-

lupracovaly. Spolupráce s  tímto 

výborem by mohla ušetřit městu 

významnou část fi nančních pro-

středků z rozpočtu. Jako důležité 

považujeme sdělení priorit pří-

spěvkových organizací, jak zastu-

pitelům, tak Grantovému a  do-

tačnímu výboru a  zahrnout je 

do  investičních i  neinvestičních 

plánů/akcí. Dále FV navrhuje, aby 

došlo k  poptávce cen za  služby 

u  fi rem zabývajících se svozem 

odpadů.

FV taktéž projednal Zprávu 

z  dílčího přezkoumání hospo-

daření města Buštěhradu za  rok 

2014. Tato zpráva bude jedním 

z bodů při kontrole na Městském 

úřadu Buštěhrad, která bude pro-

bíhat dle Plánu práce na začátku 

letošního roku. Nyní probíhají 

na  všech obcích roční závěrko-

vé práce a  inventury, a  proto 

přesuneme termín z  ledna (dle 

původního plánu práce) na únor 

2015.

Tento článek je zatím hodně 

stručný, prosím omluvte to, jsme 

teprve na začátku. Dokumenty fi -

nančního výboru, jako jsou Jedna-

cí řád, Plán práce a Zápis z jednání 

č. 1, můžete najít na  webových 

stránkách města v  sekci Městské 

zastupitelstvo nebo na Městském 

úřadu.  

http://mestobustehrad.cz/meu/

mestske-zastupitelstvo/financni-

vybor.php

Linda Libertinová

ignorovat igelitky a na nákup cho-

dit s nákupní taškou, jen bychom 

asi museli trochu slevit ze svého 

pohodlí. 

Rozumným řešením se v  tuto 

chvíli jeví důsledněji třídit odpad, 

a to za takových podmínek, které 

občanovi nebudou připadat jako 

zbytečná námaha, protože bude 

k  této činnosti motivován sníže-

ním poplatku za svoz komunální-

ho odpadu až o 70%.

Také se domníváte, že se jedná 

o  téma, o  kterém byste se více 

dozvěděli na  veřejném zasedání 

zastupitelstva?

Luděk Zámyslický

– člen fi nančního výboru

Oddlužení

Jak na BRKO a ušetřit 

Je osobní bankrot řešením 

obtížné fi nanční situace?

Dostali jste se do  fi nanční 

pasti? Hrozí vám exekuce?

Jste bombardováni věřite-

li, sankcemi a  dostáváte pe-

nále?

Hrozí vám ztráta střechy 

nad hlavou nebo odebrání 

dětí z vaší péče?

Na  situaci, kdy se člověk 

dostane do  kritické životní 

pozice, můžeme mít různý 

názor. Může být názor tako-

vý, že co si člověk svobod-

ným rozhodnutím zapříčinil, 

tak ať si nese také následky. 

Na druhé straně může každý 

člověk v životě udělat chybu 

a  měl by mít možnost začít 

znovu. Insolvenční zákon je 

pak jednou z  možností, jak 

se člověk vyhne pozici bez-

domovce nebo odebrání dětí 

do  státní péče, protože ne-

jste schopni se o ně postarat.

Pokud jste se ocitli v  po-

dobné situaci, můžete se 

obrátit na  Pobočku Diako-

nie Církve bratrské v  Kladně 

– Středisko křesťanské a  so-

ciální pomoci Zábradlí, kde 

vám poradí, co lze ve vašem 

případě dělat, a  pomohou 

sestavit návrh na  oddlužení. 

To vše zdarma s  poplatkem 

200 Kč na kopírování potřeb-

ných dokumentů. 

Kontakt: 

http://www.zabradlikladno.cz/; 

Víta Nejedlého 1503; 

272 01  Kladno

e-mail: 

info@zabradlikladno.cz 

tel: +420 720 453 672
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Kdo sleduje veřejná zasedání 

městského zastupitelstva nebo web 

města, ten ví, že buštěhradský vý-

bor pro výstavbu (dále jen stavební 

výbor nebo SV) pracuje ve složení: 

Jiří Čermák, Jan Kasalický, Veronika 

Richterová, Jan Zelenka a Jiří Blesk. 

Po volbách se činnost SV rozbíhala 

zvolna, většinou prostřednictvím 

e-mailů mezi členy, které jsem in-

formoval o  dokumentech, které 

mi byly předloženy na  městském 

úřadě. Povětšinou šlo o  starší zále-

žitosti, které již dlouhou dobu ležely 

úředníkům na stole (třeba i několik 

let zastupitelstvem schválené věci!). 

Starostka Daniela Javorčeková mne 

také požádala k  vyjádření k  věcem 

velmi aktuálním, které se násled-

ně podrobně probíraly na  poradě 

zastupitelů. Jednalo se převážně 

o nejrůznější žádosti o směny nebo 

odprodeje pozemků a  podobné 

úpravy. V návaznosti pak k takovým 

bodům přijalo zastupitelstvo kon-

krétní usnesení (viz zápisy na webu 

města).

Začátkem tohoto roku se SV 

sešel, zejména abychom se vyjád-

řili k  dalším aktualitám. Řešili jsme 

například žádost fi rmy Doma-je-

Doma o povolení ke stavbě dalších 

dvou domů na  Ořešíně, nabídku 

vodáren na  odprodej nemovitostí 

v oblasti nazývané Limburna nebo 

nabídku odprodeje pozemku a haly 

fi rmy Biooptima v areálu bývalého 

státního statku. Dalším bodem 

k diskuzi pak byla třeba úprava sa-

zeb, plošného limitu a  podmínek 

pro odprodeje nemovitostí v  ma-

jetku města. Výbor se sjednotil 

v  názoru, že pro povolovací řízení 

staveb jsou nejdůležitějšími aspek-

ty platný územní plán a snaha změ-

nit „rozpínavou tendenci“ výstavby 

a investic směrem dovnitř. Konečné 

resumé však nadále zůstane na kla-

denském magistrátu, protože Buš-

těhrad nemá vlastní stavební úřad 

a SV je jen poradním orgánem za-

stupitelstva. 

Přestože všichni členové SV měs-

to dobře znají, rozhodli jsme se 

uspořádat koncem února cílenou 

procházku, při které se zaměříme 

zejména na  „bolavá místa města“. 

Máme v plánu prohlédnout stav ko-

munikací a opěrných zdí, rekogno-

skovat situaci silničního provozu 

a  navrhnout možnosti jeho úprav, 

prozkoumat možnosti zlepšení sta-

novišť pro ukládání tříděného odpa-

du a stavu sběrného dvora (aktuální 

je také nutnost zřízení kompostár-

ny městského bioodpadu). Nejen 

zpestřením této vycházky bude 

i prohlídka stavu podzemního kaná-

lu odtoku z rybníka pod náměstím 

(pokusíme se zařídit přítomnost sta-

tika) a  komplexu tzv. pivovarských 

sklepů. Samozřejmě, že o závěrech 

z  této akce podáme zprávu nejen 

zastupitelstvu, ale i prostřednictvím 

článku v Buštěhradském zpravodaji.

Jiří Blesk – předseda SV

Při každém výročí se obyčej-

ně ohlíží lidé zpět. Co se za  tu 

dobu stalo a  jaké události měly 

vliv na  práci a  vývoj té či oné 

organizaci. Hudební školy, a  dá 

se říci, že pokusy o  jejich vznik 

byly již v  době národního obro-

zení, vždyť pokrokoví lidé v  té 

době měli k dispozici právě poe-

zii a  hudbu a  rodící se vynikající 

hudebníky, spisovatele a  výtvar-

níky, a ti dali základ vzniku české 

kultury. V roce 1811 byla založe-

na Pražská konzervatoř a  od  té 

doby se může směle říci, že se 

tradují i  pokusy založit hudeb-

ní školy ve  větších městech tzv. 

městské hudební školy. Vždyť 

i Bedřich Smetana se svojí ženou 

Kateřinou pokusil v r. 1848 založit 

hudební školu v  Praze na  Staro-

městském náměstí a její kapacita 

byla v  té době menší než naše 

buštěhradská. 

Největší rozmach vzniku hu-

debních škol nastává mezi dvě-

ma světovými válkami a  bohu-

žel ta druhá úplně tuto činnost 

V Buštěhradě je nutno řešit to-

lik věcí, že nevíme, čím začít dřív. 

Na  spoustu věcí existují dotace, 

ale abychom na ně dosáhli, potře-

bujeme projekty, které nemáme 

– musíme tedy začít od projektů, 

takže na viditelné výsledky si ješ-

tě chvíli počkáme. Čeká nás ne-

chat vypracovat nový strategický 

plán, projekty např. na  chodníky 

v Tyršově ulici a dalších lokalitách, 

na bortící se taras v ulici Oty Pav-

la, na  revitalizaci Kladenské ulice 

i městských prostranství (Náměs-

tí, prostranství „u Macíků“), na re-

konstrukci kapličky na  Náměstí 

apod.

Na  pár věcí však přeci jen pro-

jekty máme. Například na  po-

lovinu chodníků v  Tyršově ulici, 

v  Hřebečské, na  naši část zámku, 

na  rekonstrukci hřbitova, na  re-

konstrukci tarasu a léta zavřeného 

schodiště, které vede ze Starého 

hradu na křižovatku ulic Oty Pavla 

a Podhradí. Pokud bude možnost 

dotace na některou z těchto akcí, 

nebudeme váhat a zkusíme ji zís-

kat.

Od  ledna znovu začaly práce 

v  přízemí západního křídla zám-

ku. Na  jaře by měly být prostory 

hotové a  budou se dělat nové 

fasády – jak do  ulice Revoluční, 

tak do  nádvoří. Myslím, že tím 

nastane velký posun k  lepšímu. 

Do přízemí zámku se do krásných 

prostor přestěhuje knihovna a při 

ní bude zřízeno nové informační 

centrum.

Předposlední prosincový den 

jsem vezla na Ministerstvo fi nancí 

žádost o  dotaci na  rozšíření naší 

základní školy. Žádost vypracoval 

náš grantový a dotační výbor spo-

lu s  ředitelkou školy a  UCEEBem. 

Uvidíme, zda uspějeme. Kapacitu 

školy nutno rychle řešit – za  dva 

roky se nám tam děti nevejdou, 

neboť dorůstají silné ročníky, 

kvůli kterým bylo pár let před tím 

nutné zvyšovat kapacitu školky. 

Pokud by dotace vyšla, čeká nás 

akce cca za 20 milionů s 30% účas-

tí města, která by měla být dokon-

čena do září 2016. Musíme ovšem 

rovněž vypracovat projekt, zatím 

máme pouze studii.

Dostali jsme nabídku od  fi rmy 

LEGO na dotaci, která se může po-

užít např. na  herní prvky dětské-

ho hřiště. Vytipovali jsme Ořešín 

– v  současnosti zde již bydlí vel-

ké množství lidí, a při tom je zde 

minimální vybavenost. Na  hřiště 

se nabídl přispět také developer, 

fi rma Doma-je-doma. Žádost 

o  dotaci jsme podali a  uvidíme, 

jak budeme úspěšní. Pokud to 

vyjde, zorganizujeme schůzku 

s obyvateli Ořešína a dalších blíz-

kých čtvrtí, aby se mohli vyjádřit 

k  poloze a  budoucí podobě hřiš-

tě. Akce by se realizovala zhruba 

v červenci.

Daniela Javorčeková

Informace z radnice

Zpráva ze stavebního výboru
Co nás v tomto roce čeká 
za stavební akce:

zastavila. Po  r. 1945 až 1951 se 

začínají obnovovat hudební ško-

ly ve  velkých městech a  jedna 

z nich je i hudební škola v Klad-

ně. A  i  představitelé menších 

měst v okrese Kladno si přejí mít 

vedle základních škol (ty byly 

samozřejmostí a to s velkou tra-

dici) i  školy hudební. Nejstarší 

hudební školu má okres Klad-

no ve  Slaném. Byla založena již 

v roce 1838. Ostatní vznikly nej-

dříve jako pobočky a  postupně 

se osamostatnily.

Vznik hudební školy Buštěhrad 

je určen na 1. února 1950. Původ-

ně šlo o hudební školu asi se 40 

žáky hudebního oboru. Později 

v 60-tých letech se změnil název 

Informace

65. výročí ZUŠ Buštěhrad
1. února 1950–1. února 2015

na Lidové školy umění a u někte-

rých škol přibyly i další umělecké 

obory. Všechny školy byly organi-

zovány a  kontrolovány školským 

odborem při ONV a  tam byli 

všichni pracovníci zaměstnáni. 

Počet žáků LŠU Buštěhrad se v té 

době pohyboval kolem 80 v HO. 

Zásadní zlom přinesla sameto-

vá revoluce a zákon o tom, že ka-

ždá škola bude vystupovat vlast-

ním jménem. To znamená, že se 

stává samostatným právním sub-

jektem. 1. ledna 1994 vstupuje 

do  subjektivity i  ZUŠ Buštěhrad 

a zřizovatelem zůstává město Bu-

štěhrad. V  současnosti má škola 

250 až 260 žáků v hudebním, vý-

tvarném a tanečním oboru.
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Paní učitelka Hrušková s dětmi (Foto M. Žitníková)

Novoroční výstup  (Foto J. Pergl)

Za  účasti 13 členů spolku Buš-

těhradského fóra se 17. prosince 

uskutečnila valná hromada. Schů-

ze řešila vydávání Buštěhradských 

listů, které budou vydávány jako 

občasník. Dále nastínila akce, které 

bude chtít spolek v  letošním roce 

uskutečnit. Mezi ně patří Garden 

party jako novinka v  zámeckém 

parku, pod patronací Elišky Hra-

binové, Buštěhrad na  vodě a  Buš-

těhradská jednodenní organizova-

né Jiřím Janouškovcem st., Poklady 

Velkého pátku zajišťované manžely 

Bleskovými ve  spolupráci s  DPS. 

Dále by se aktivity spolku chtěly za-

měřit na tematické a naučné výlety.

Valná hromada Buštěhradského fóra Byla konstatována nutnost ak-

tualizovat stanovy na  základě 

platnosti nového občanského zá-

koníku, nutnost využívat dotací 

a zapojení celého členstva do jejich 

využití z různého zdroje. Byl zvolen 

nový výbor ve složení Jiří Janouško-

vec st., Daniela Javorčeková, Luděk 

Zámyslický, Eliška Hrabinová a  Jiří 

Blesk. Do revizní komise byli zvoleni 

J. Müllerová, L. Zamprová a J. Pergl.

Tradičního výletu se na  přelo-

mu roku účastnilo 21 chodců, čle-

nů spolku a jejich přátel. Novoroč-

ním výstupem završili příjemně 

strávený společný čas a  přivítali 

rok 2015.

Ing. Jiří Janouškovec 

– předseda spolku 

Buštěhradské fórum 

Napsal jsem hodně článků jak 

do  Buštěhradského zpravodaje, 

tak i do regionálních novin o vý-

znamu právní subjektivity pro 

školy, ale v  poslední době jako 

kdyby někteří představitelé 

měst nevěřili, že umíme hospo-

dařit.

My v  Buštěhradě máme velké 

štěstí. Zřizovatel nás vždy pod-

poroval a podporuje a věří nám. 

To vnáší do činorodého učitelské-

ho sboru klid a pohodu.

Mohu směle konstatovat: žáci 

k nám chodí a jezdí rádi a rodiče 

mají z jejich úspěchů radost. To 

je největší odměna nám peda-

gogům. 

V Buštěhradě 1. února 2015

Bohumír Bednář, ředitel

Pedagogové a  provozní zaměst-
nanci ZUŠ v jubilejním roce 2015:
Bednář Bohumír, ředitel, BcA. Vaněk 
Petr, zástupce ředitele (klarinet, sa-
xofon), Bryndová Zdeňka (kytara), 
Prokop Ladislav (zobcové fl étny), 
Hochmanová Lucie, DiS (příčné 
a zobcové fl étny, PHV), Čechová Eva 
(zpěv, klavír), MgA. Javorček Marcel 
(klavír), Mgr.  Filová Lenka (hoboj 
a  zobcové fl étny), MgA.  Petr Kuna 
(housle, viola), MgA. Böhmová Vero-
nika, PhD. (klavír), Hokynková Elena 
(klavír), MgA. Mutak Ozren (kytara), 
Štěpán Petr, DiS. (kytara), Musilová 
Lenka, DiS (příčné a  zobcové fl ét-
ny), Akad. malířka Hrušková Helena 
(výtvarný obor), Mgr. Vašková Lenka 
(klavír), Blagoevová-Hájková Hele-
na (taneční obor). provozní zaměst-
nanci: Hlavová Ivana (ekonomka), 
Víšková Jiřina (školník).

Současný učitelský sbor ZUŠ
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Knihovnička v autobusové zastávce

Vážená redakce,
dostalo se mi dnes do ruky nové, 

povolební vydání Buštěhradského 

zpravodaje. Vedle představení no-

vých zastupitelů zde byly učině-

ny i  některé sliby. Mimo jiné byla 

slíbena lepší komunikace radnice 

s  občany a  její otevřenost novým 

nápadům a  podnětům ze strany 

voličů. S  novým vedením města 

tedy snad konečně v našem měs-

tě zavane i  nový vítr v  komunální 

politice a zmizí (jak bylo přislíbeno 

na str. 1) i dosavadní cenzura uve-

deného periodika. V  souvislosti 

s  tím bych nyní chtěl vyzvednout 

a  připomenout některé postřehy, 

přímo i  nepřímo související s  rad-

nicí a naším městečkem. 

Postřeh první 
– problém nezmizel

Před časem – přibližně před 

rokem – jsem se zabýval otázkou 

„nového vylepšení“ přechodu 

„u  valu“ mezi Buštěhradem a  Li-

dicemi. V  té době došlo k  totální 

destrukci přechodu stávajícího 

a k jeho nahrazení přechodem na-

prosto nevyhovujícím. Tehdy jsme 

dostali ujištění jak od  starostky 

Lidic, tak i Buštěhradu, že na  jeho 

konečné a hlavně bezpečné úpra-

vě se pracuje. Obě obce musí k da-

nému místu přivést odpovídající 

komunikaci pro chodce a  místo 

náležitě osvětlit. Pak bude dokon-

čen přechod. Za  Lidice v  té době 

probíhalo jednání, kdo tyto práce 

provede, za  Buštěhrad bylo přislí-

beno, že si tyto práce provedeme 

svépomocí. Rok se sešel s  rokem 

a sliby – chyby. Kdo chodí přes ten-

to přechod, vidí stále totéž. Zkaže-

ný, nedodělaný přechod v podobě 

jakéhosi nebezpečného kočkopsa, 

který není ani bezpečným pře-

chodem, ani bezpečným místem 

na  vozovce s  vyšším výskytem 

chodců; co víc, stal se místem ne-

bezpečnějším, než byl před svou 

úpravou. Nedávno jsem se někde 

dočetl, že jestli se tato akce nestih-

ne dokončit v roce 2014, pak to již 

nebude možné nebo jen velmi ob-

tížně. Je to skvělý pocit vědět, že ti, 

co nám slibovali nápravu, jsou již 

mimo hru a jsou zde jiní, s novým 

elánem a  přístupem. Uvidíme, jak 

se k problému postaví…

Postřeh druhý 
– investujme do dětí

Stále slyším stesky našich komu-

nálních politiků, že nejsou fi nance 

na veřejně prospěšné akce, na in-

frastrukturu. V  našem městečku 

jsou často v  této debatě zmiňo-

vány chodníky. Jezdím do  práce 

a z práce autem, a tak často vidím 

opakující se situaci. Po  silnici si 

středem vykračuje babička nebo 

maminka s kočárkem s dalším dí-

tětem za  ruku a  – pokud možno 

– ty babičky nebo maminky jsou 

vedle sebe dvě až tři a  ještě tře-

ba pes. Nepřekvapí mě ani, když 

do křižovatky mi proti autu vyrazí 

malý capart na odstrkovadle nebo 

kolečkových brusličkách a  teprve 

hodnou chvíli za ním jeho udýcha-

ný rodič. Ve všech případech, když 

tyto lidi upozorníte, že by se měli 

pohybovat po chodníku nebo být 

s dítětem na hřišti, se vám dostane 

odpovědi, kterou není vhodné zde 

přepisovat. Podotýkám, že toto se 

odehrává denně a  zejména v  no-

vých čtvrtích, tam, kde pochopi-

telně chodník je, mnohdy na obou 

stranách vozovky. Zde je místo pro 

radu; místo, aby zastupitelé těžce 

sháněli fi nance a pak je (z uvede-

ného důvodu) vyhazovali za stav-

bu chodníků, které nikdo nepouží-

vá, měly by se tyto peníze věnovat 

naší školce a škole, na výuku a se-

znamování dětí se silničními pra-

vidly. Když se správnému chování 

na veřejných komunikacích nena-

učí děti od  svých rodičů (viz má 

zkušenost), musí se to do dětí „na-

lít“ ve školce a škole. Do té doby si 

s chodníky dejme pohov…

Postřeh třetí 
– lepší cukr než bič

I  tento postřeh iniciovalo pro-

sincové vydání Buštěhradského 

zpravodaje se svou obšírnou 

informací „o  přihlášení se k  po-

platkové povinnosti“ za  vyvážení 

odpadu, informací o nutnosti dů-

slednějšího třídění odpadu v  na-

šich „popelnicích“, o  bio odpadu 

a  o  strašácích v  podobě sankcí, 

které nastanou, když někdo neu-

poslechne nebo nebude třídit. To 

je obvyklý přístup českých poli-

tiků: přikazovat, přenášet povin-

nosti a fi nanční zátěže na občany 

a  zastrašovat je (různé pokuty 

a penále). Peníze, které se přene-

sením fi nanční zátěže na  občana 

„vydojí“, jsou pak mnohdy „odklo-

něny“ jinam. Doba jde ale kupře-

du a jistě si mnozí z čtenářů všimli, 

že již existují takové obce, kde se 

za tyto služby (odvoz komunální-

ho a  bio odpadu) neplatí, kde se 

tyto služby poskytují občanům 

- voličům ZDARMA! Protože se 

jedná v uších našich politiků o cizí 

nebo nové slovo, je napsáno vel-

kým písmem. A opět, i zde, je mís-

to na poučení. Není lepší, než lidi 

neustále prudit a znechucovat ne-

ustálými změnami a  výmysly, jak 

je připravit o peníze, je raději mo-

tivovat? Tak třeba: jestliže budete 

důkladně třídit odpad, pak vám 

SNÍŽÍME cenu za  odvoz odpadu, 

případně (např.) poskytneme od-

voz odpadu jedné osobě hlášené 

v  místě ZDARMA (opět dvě cizí 

slova). Tomu se myslím říká „pozi-

tivní motivace“ (pravděpodobně 

taky cizí slovo). 

Tak co? Myslíte si, že by alespoň 

jeden z  uvedených postřehů stál 

za rozpracování? Sám bych se při-

mlouval za  ten třetí, ale nechme 

to na našich radních. Uvidíme teď 

ve skutečnosti, jak bude fungovat 

naše nová samospráva. Nebo se 

vše po  volbách vrátí do  vyjetých 

kolejí? To vše se dozvíme již v ná-

sledujících měsících, kdy začnou 

noví radní pracovat.  Přeji všem 

obyvatelům Buštěhradu do nové-

ho roku 2015 jen to nejlepší, našim 

radním pak pevné nervy a hlavně 

hromadu selského rozumu při ře-

šení podobných problémů. 

Vladimír Fraj

Čtenáři nám píší

Mám moc ráda knihy. Doma jich 

mám spoustu a  ty další si chodím 

půjčovat do zdejší knihovny. Co tam 

nenajdu, to mi velmi ochotně vyhle-

dává a shání naše paní knihovnice. 

Další možností, kam si dojít pro 

knihu a  nebo tam třeba nějakou 

zanechat, je autobusová zastáv-

ka. Ano čtete správně. V  prosinci 

vznikla v  autobusové zastávce 

U  Macíků (směr Praha) veřejná 

knihovnička, kde si lze vypůjčit 

nebo vyměnit knihu. Zrealizoval ji 

spolek FAIR TRASH v čele s Veroni-

kou Richterovou, který již na  jaře 

instaloval podobný útulek pro 

přebytečné knihy ve zdejší základ-

ní škole. I  tady je knihovnička vy-

robená z  recyklovaného nábytku 

a  výtvarně pojednaná. Myšlenku 

dát knihám nové čtenáře podpořila 

obecně prospěšná společnost Pře-

myslovské střední Čechy. Čtenářů 

je v Buštěhradě určitě dost, protože 

knihy se v poličkách stále mění. Vím 

to, sama při každé cestě kolem ob-

hlížím knižní „novinky“. 

Blanka Kufnerová
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Připadá mě to jako včera, když 
jsem psala do  Buštěhradského 
zpravodaje ohlédnutí za  rokem 
2013 a dnes tu sedíme a rekapitu-
lujeme rok 2014. 

Naším přáním je, aby naši klien-
ti zde v „domečku“, i v  terénu byli 
spokojení a  vždy se na  nás mohli 
obrátit s  jakýmkoliv přáním, pros-
bou, ale samozřejmě i  připomín-
kou, kritikou, což pro nás bude 
další hnací silou stále se zlepšovat 
a  poskytovat pečovatelskou služ-
bu v  co nejlepší kvalitě a  profesi-
onalitě. Nyní bych krátce shrnula, 
co se za rok 2014 u nás v “domečku 
„ událo a co se nám povedlo.  Pe-
čovatelskou službu  se nám kromě 
Lidic a  Hřebče, kde služby posky-
tujeme, začali poskytovat  i v  obci  
Dolany, což považujeme za  velký 
úspěch, vzhledem k  tomu, že se 
touto problematikou intenzivně 
zabýváme a  máme radost, když 
se na nás lidé obracejí i z okolních 
obcí.

Naše pečovatelka Petra Kyn-
dlová  absolvovala v  období října 
a listopadu rekvalifi kační kurz „Pra-
covník v sociálních službách“, který 
úspěšně zakončila písemnou a úst-
ní zkouškou. 

V  našem zařízení jsme provedli 
několik nezbytných úprav. V příze-
mí našeho „domečku“ se zrealizo-
valo položení nové dlažby, vzhle-
dem ke  špatnému stavu dlažby 
původní. V rámci zefektivnění hos-
podárnosti spotřeby tepelné ener-
gie jsme nechali nainstalovat tzv. 
regulátor tepla, který nám bude 
regulovat správný chod kotlů, ten-
to regulátor fi nancovalo město Bu-
štěhrad, jakožto náš zřizovatel.

Neustále se snažíme vymýšlet 
a  rozšiřovat nabídku aktivizačních 
programů a  zařazovat mezi stálé 
programy i  něco nového. Každé 
pondělí se scházíme s  obyvateli 
našeho „ domečku“ u  tzv. Společ-
né chvilky u kávy, kde si obyvatelé 
povídají a  rozebírají různá téma-
ta. V  úterý vždy v  9: 30 hodin se 
obyvatelé schází na Cvičení s paní 
Dlouhou, která k  nám již nějaký 
ten rok dochází ze Studia Pohoda 
z  Kladna. Obyvatelé se vždy moc 
těší a podle jejich rozesmátých tvá-
ří, když ze cvičení odcházejí je patr-
né, že si to zase moc užili. Každou 

středu nás navštěvuje paní Krejzo-
vá, která se s našimi klienty věnuje 
ručním pracím. Čtvrtky patří naší 
již proslulé “Kavárničce„ kterou 
otevíráme každý čtvrtek ve  14:00 
hodin. Stále chodí i obyvatelé z Bu-
štěhradu, kteří si s našimi obyvateli 
z  „domečku“ rádi popovídají při 
kávě a  nějaké té sladkosti. Každý 
pátek v  9: 30 hodin společně tré-
nujeme zábavnou formou svoji 
paměť, pozornost i  soustředění. 
Protože trénujeme v  kolektivu, 
vždy si u  toho užijeme spoustu 
legrace. Tuto aktivitu s klienty pro-
vozujeme od listopadu, do té doby 
k nám docházela každý pátek paní 
Stanislava Šumná na  RUMI-CUBY, 
tímto jí moc děkujeme.  Všem, kte-
ří se na  těchto aktivitách podílejí, 
patří velký dík. Děkuji i  své dceři 
Leoně, která vypomůže a spolehli-
vě zastoupí v době nepřítomnosti 
pečovatelek, a  svému manželo-
vi, na  kterého se mohu nejen já, 
ale i  obyvatelé „domečku“ obrátit 
ve chvíli, když se v zařízení přihodí 
něco, s  čím si nedokážeme pora-
dit, tím myslím drobné, ale i  větší 
opravy.  Děkuji celému kolektivu 
školní jídelny v  Buštěhradě, který 
se s  velkou ochotou a  pracovním 
nasazením stará o to, aby naši kli-
enti byli spokojeni s  obědy, které 
jim ze školní jídelny vozíme. Zá-
roveň paní Haně Ludvíkové, která 
se také stará o spokojenost našich 
klientů, kteří odebírají obědy z re-
staurace Hotel, a  i  panu Uhlířovi 
a  panu Kellerovi, kteří restauraci 
provozují. Děkujeme jim za  jejich 
ochotu a vstřícnost. 

Velký dík patří panu MUDr.  Je-
řábkovi a  paní Věře Mrázkové, 
kteří se nám o  naše klienty stara-
jí s  velkou trpělivostí a  ochotou. 
Děkujeme i  zubnímu středisku, 
paní doktorce Vaverové, která je 
tak ochotná, že k  našim klientům 
do domečku dochází. 

 Paní Čermákové, která se nám 
po  celý rok věnuje v  rámci půj-
čování knih pro klienty, vždy je 
ochotná a  snaží se maximálně 
našim klientům vyjít vstříc. Děku-
jeme naší milé paní  Holeyšovské 
a  jejím dětem ze školní družiny, 
kteří naše obyvatele vždy potěší 
svou přítomností a  originálními 
nápady. Tak jako loni, i  tentokrát 

se naši obyvatelé mohli podílet 
na  zrodu knihy autorských děl 
a  básní na  téma „ řezaná poezie“, 
kde společně s dětmi skládali bás-
ně na toto téma. 

Nesmíme zapomenout na  ty 
nejmenší z Mateřské školky v Buš-
těhradě, kteří nás chodí navštěvo-
vat průběžně během celého roku. 
Poděkování patří  panu řediteli 
Bednářovi ze Základní umělecké 
školy v  Buštěhradě za  všechny 
hudební zážitky, které máme mož-
nost  v  našem „domečku“ prožít.  
Intenzivně s  námi spolupracuje 
paní učitelka Michala Ludvíková, 
která se svými dětmi ze Základ-
ní školy v  Buštěhradě navštěvuje 
naše obyvatele s různými tematic-
kými programy. Děkujeme. 

Paní Lence Filové z  dětského 
studia Sluníčka, která zorgani-
zovala návštěvu úplně těch nej-
menších, kteří přišli navštívit naše 
babičky a  dědečky. Bylo to moc 
krásné setkání, které, doufáme, 
nebylo poslední a  zase se brzy 
sejdeme. Nechci zapomenout ani 
na Technické služby, kteří jsou nám 
nápomocni vždy, když se na ně ob-

rátíme. Děkujeme jim za jejich spo-
lupráci. Určitě velký dík patří našim 
milým členkám Červeného kříže, 
paní Procházkové, paní Spálenské 
a paní Týblové za jejich obětavost, 
a ochotu s námi spolupracovat. 

A na závěr bych chtěla moc po-
děkovat svým kolegyním, vedou-
cí pečovatelce Helence Bleskové, 
účetní Šárce Vojnové, pečovatel-
kám, Evičce Nachtigalové a  Pétě 
Kyndlové, všechny jsou mi velkou 
oporou a  já  jim děkuji  za  jejich 
ochotu pracovat s  takovým nasa-
zením, s  jakým pracují. A  hlavně 
za to, že mají srdíčko na tom správ-
ném místě, protože tato práce se 
musí dělat hlavně srdcem. Dík pa-
tří i  paní Kalové, která nám chodí 
náš „ domeček“ uklízet. Poděková-
ní patří i  obyvatelům DPS a  všem 
klientům, kterým poskytujeme PS 
i v terénu. 

Všem obyvatelům Buštěhradu 
na  závěr přeji s  celým kolektivem 
DPS Buštěhrad jen to nejlepší 
v Novém roce, hlavně pevné zdra-
ví a všechna přání ať se Vám všem 
splní.  Simona Horníčková, 

ředitelka DPS Buštěhrad

Informace

DPS BUŠTĚHRAD SE OHLÍŽÍ 
ZA ROKEM 2014
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V  září 2014 začala škola v  Bu-

štěhradě ještě více podporovat 

talentované a nadané děti. Velké 

úspěchy v  celonárodních sou-

těžích nás vedly k  úvahám, že je 

nutno se na  tyto žáky ještě více 

zaměřit, a  hlavně najít je v  co 

nejmladším věku. Proto za  spo-

lupráce s  Mensou ČR proběhlo 

dobrovolné testování žáků školy, 

jehož výsledky jsou ohromující 

– na  škole se vzdělává téměř 10 

procent žáků s hodnotou IQ pře-

sahující hranici 130, čehož v běž-

né populaci dosahují pouze 2 pro-

centa lidí. Hranici IQ 120 přesáhlo 

dalších 12 procent žáků. Za tento 

výsledek jsme velmi rádi, zároveň 

je to však pro školu a její pedago-

gy velká výzva. 

Změny ve  vzdělávání, nové 

metody práce, které škola již re-

alizuje, jsou pro všechny žáky 

potřebné a  přínosné a  je nutno 

v  nich nadále pokračovat.  Dal-

ším krokem vpřed je zlepšení 

PELÍŠEK V ÚNORU

11. 2.  od 16:00

Ples princezen a princů 

Plesová sezóna začala i  v  Pe-

líšku, proto zveme všechny malé 

prince a  princezny v  krásných 

plesových šatech na  taneční bál. 

Kostýmy královských rodičů vítá-

ny! Čeká nás výuka mazurky a vý-

roba královských erbů. Rodinné 

vstupné 30 Kč (členové RC 15 Kč).

Neziskové organizace

Buštěhradští žáci zabodovali 
v IQ testech

Foto:  M. Zelová

materiálních podmínek ve  škole. 

Postupné vybavování novými 

pomůckami, kultivování prostor 

a v brzké době i zavedení nových 

multimediálních učeben výrazně 

posouvá školu dopředu. Nesmí-

me opomenout ani vzdělávání 

pedagogů, které velmi podporu-

je vedení školy. Škole byl i  díky 

těmto aktivitám udělen titul 

„Škola spolupracující s  Mensou 

ČR“ a  stala se teprve třetí školou 

ve Středočeském kraji, která ten-

to titul dostala. 

Pro žáky se také otevřel Klub 

nadaných dětí Vševěda, kte-

rý vznikl rovněž za  spolupráce 

s Mensou ČR a v současné době 

se může pyšnit prvenstvím 

ve  Středočeském kraji. Vševěda 

je volnočasová aktivita sdružující 

děti, které pod vedením pedago-

ga mohou zábavnou formou roz-

víjet své logické a kognitivní na-

dání. Děti se scházejí pravidelně 

dvakrát v měsíci a to vždy v pon-

dělí od  13.30 do  15.00 hodin 

ve třídě Základní školy Oty Pavla 

v Buštěhradě. Zde mají k dispozi-

ci různé společenské hry, počíta-

če a  v  nejbližší době také multi-

mediální učebnu. Účast v  klubu 

je zdarma a  vstup není omezen 

dosaženou hodnotou v  IQ tes-

tu. V  současné době ho navště-

vuje zhruba 20 žáků především 

z 1. stupně.

Mgr. Martina Zelová

23. 2.  od 15:30

Výtvarné kouzlení

Přijďte si k  nám vytvořit ori-

ginální tričko (nebo jiný kousek 

oděvu), s  pomocí barev na  tex-

til. Kurzovné 30 Kč (členové RC 

15  Kč). Tričko (nebo jiný kousek 

oděvu), který budete chtít nama-

lovat, si přineste s sebou. 

25. 2.  od 15:30

Čtení do ouška 

Pro všechny, kteří rádi čtou po-

hádkové příběhy, s naší novou ko-

ordinátorkou Lindou Pazákovou. 

Rodinné vstupné 10 Kč (členové 

RC zdarma).

Aktuální program, případné 

změny v programu najdete na na-

šich stránkách www.mcpelisek.cz. 

Z posledních aktivit Pelíšku

(Foto M. Žitníková)
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Sport
1. ročník ve střelbě ze vzduchovkových 
a fl obertkových zbraní 3 generace

Tento závod se konal 30. 11. 2014. Účast byla 100 % tedy 9 borců 

a  všichni účastníci ze sebe vyždímali veškeré dovednosti a  padaly 

skoro samé desítky na terčích. Závod trval bezmála 2,5 hodiny, ale 

chladné počasí nikomu nevadilo. Všichni se již těší na 2. ročník.

S pozdravem Jiří Penc

Ve  dnech 29. 12. až 2. 1. se 

sešli mladí lidé z  celé Evropy 

i  z  ostatních částí světa v  Praze 

a nejbližším okolí hlavního města 

na  křesťanském setkání. Setkání 

organizuje každý rok na  jiném 

místě křesťanské společenství 

Taizé se sídlem ve  stejnojmenné 

obci ve Francii. V naší zemi se toto 

setkání uskutečnilo po roce 1989 

podruhé. Na  30  000 poutníků 

z  různých církví a  zemí spojovala 

myšlenka spirituality, porozumě-

ní a  míru mezi křesťany různých 

denominací a  různých zemí. Fe-

noménem je ubytování účastní-

ků. Jsou zadarmo ubytováváni 

v  soukromých bytech a  domech. 

Část z  nich je ubytovávána v  tě-

locvičnách a  zařízeních pro větší 

množství lidí. Spolužití s  hostitel-

skými rodinami a poutníky je tak 

zajímavým způsobem oživení pro 

obě strany. 

Buštěhrad navštívilo šest účast-

níku mezinárodní akce. Pět Ukra-

jinců a jedna Běloruska. Jejich za-

jímavé pohledy na krizi v Ukrajině 

i  styl a zvyky z  jednotlivých zemí 

byly zajímavé. Přestože jejich círk-

ve byly odlišné, vzájemné poro-

zumění bylo jasné pozorovatelné 

Našim buštěhradským spoluobčanům s  potěšením přinášíme pře-

hled akcí, kterých se náš Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu v loň-

ském roce zúčastnil:

 28. února -  Slavnostní otevření prostor MÚ na zámku v Buštěhradě

 21. dubna - Velikonoční mše P. Proška, Středokluky

 23. května - Noc kostelů, Dolín

 31. května - Koncert tří sborů, Jindřichův Hradec

 6. září - Buštěhradský hudební festival

 13. září - 120. výročí T. J. Sokol Buštěhrad, sokolovna

 8. listopadu - Sborobraní, Hostivice

 13. prosince - Adventní koncert, Dřetovice

 20. prosince - Česká mše vánoční J. J. Ryby, Středokluky

 24. prosince - Česká mše vánoční J. J. Ryby, Buštěhrad

 26. prosince - Česká mše vánoční J. J. Ryby, Hostouň

 28. prosince -  Česká mše vánoční J. J. Ryby, kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie, Kladno

Ohlédnutí za rokem 2014 
Buštěhradského 
smíšeného pěveckého sboru

Členka sboru Maruška Horová 

oslavila 80 let. O  nové webové 

stránky se aktivně stará členka 

sboru Eva Gallatová (www.buste-

hradskysbor.cz). Je možné komu-

nikovat i na facebooku - Smíšený 

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhrad s ostatními sbory v kladenském kostele při 

Rybově vánoční mši.  (Foto: A. Garamszegi)

Kultura

Taizé

Účastníci akce Taizé v Buštěhradě

i při běžném soužití. Tato meziná-

rodní akce je dobrým příkladem 

pro mladé lidi, kteří chtějí poznat 

jiné národy a učit se vzájemnému 

porozumění.

Jiří Janouškovec st. 

pěvecký sbor města Buštěhradu. 

Do  sboru přišlo v  roce 2014 osm 

nových zpěváků, kteří omladili 

sborovou základnu. Významnou 

oporu má sbor v osobě sbormistra 

Emila Červeného, který spolehlivě 

a  citlivě vede členy k  chvályhod-

ným výkonům na koncertech pro 

veřejnost. Buštěhradský pěvecký 

sbor vzorně prezentuje a  zvidi-

telňuje město Buštěhrad. Zhruba 

polovina členů je přespolních 

a  i  jim platí poděkování, protože 

jsou ochotni pravidelně dojíždět 

na zkoušky do naší obce. Reperto-

ár sboru je obohacen o nácvik no-

vých skladeb. Buštěhradský sbor 

rád uvítá další zájemce a  milov-

níky sborového zpěvu. Atmosféra 

mezi členy je otevřená a přátelská. 

Co Smíšený pěvecký sbor měs-

ta Buštěhradu v  nejbližší době 

připravuje? Již tradiční Velikonoč-

ní mši P. Proška ve Středoklukách 

a koncert tří sborů na konci květ-

na, tentokrát v Buštěhradě.

Jiří Janouškovec st.

Foto z akce
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T. J. SOKOL Buštěhrad
pořádá

letní příměstský tábor - léto 2015 

Datum konání:  27. -31. července 2015

Předběžný časový plán: pondělí až pátek, 7.30 – 16.00 h

Místo konání: sokolovna Buštěhrad, Sokolská 291, 273 43 Buštěhrad

  V týdnu budou nabízeny turistické, sportovní i výtvarné aktivity, celotáborová hra, podle možností a počtu 

dětí bude zařazen celodenní výlet. Součástí tábora budou alespoň dvě zajímavé besedy a bude ponechán 

i prostor pro volné hry dětí.

Nabídka činností:

 ➤ turistické pochody do okolí s plněním úkolů 

 ➤ sportovní turnaje – fotbal, vybíjená

 ➤  soutěže družstev i jednotlivců (hod, skok, běh, švihadlo, netradiční zábavné soutěže)

 ➤ besedy s hosty

 ➤ celotáborová hra

 ➤ práce s přírodninami

 ➤ batika, savování – zdobení triček

 ➤ mozaika – dárkové předměty

 ➤ práce s papírem 

 ➤ výrobky z plastových lahví

 ➤ tradiční táborák s opékáním vuřtů

Stravování: V ceně tábora je pitný režim, 2x svačina a oběd 

Cena: 1 800 Kč

Hlavní vedoucí: Marcela Jonešová

Žádosti nutno doručit na adresu: Obecní úřad Stehelčeves

 Hlavní 43

 273 42 Stehelčeves

K rukám starostky, paní Jaroslavy Štancové.

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři s požadovanými 

přílohami do  31. 3. 2015 do  16.00 hodin v  uzavřené obálce, na  níž 

bude nápis „Malý dotační titul“.

Žádost o MDT 
1.  Žádost musí být podána na předepsaném formuláři.

2. Přílohou žádosti bude: 

a)  Ověřená kopie základního dokumentu organizace (statut, stano-

vy, registrace apod.) – pokud organizace již v loňském roce žádala 

o MDT a předložila základní dokument organizace, může tento do-

kument nahradit čestným prohlášením o  tom, že nedošlo k  žád-

ným změnám.

O MDT mohou žádat organizace, spolky a kluby, které působí na území 

členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců, žen, zájmo-

vé kroužky atd…), které nemá právní subjektivitu, podává žádost obec.

Z Mikroregionu

Mikroregion Údolí Lidického potoka vypisuje 
jarní kolo malého dotačního titulu

Malý dotační titul lze využít na nákup drobných věcí, materiálu a za-

řízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze apod.) proná-

jem prostorů či techniky, propagaci sdružení atd.

Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximál-

ně jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80 % celkových nákladů 

na projekt, max. však 3 000,- Kč.

Vyúčtování MDT
1.  Dotace musí být vyúčtována nejpozději 30. 6. 2015 a vyúčtování 

bude doručeno opět na adresu OÚ Stehelčeves

2.  Z akce musí být pořízena fotodokumentace

3.  Při akci musí být vyznačeno, že se akce koná za podpory DSO 

4.  Finance budou poukázány na účet žadatele do 14 dnů od doručení 

vyúčtování akce

Formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Malého dotačního ti-

tulu DSO Mikroregionu Údolí Lidického potoka na rok 2015“ si mů-

žete stáhnout na webu MÚLP www.mupl.cz stejně jako logo projektu, 

případně vyžádat na OÚ ve vaší obci.

Přihlášku si vyžádejte na sokol.bustehrad@seznam.cz
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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 Tetra hnědá a Dominant – černý, 

modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V pátek 27. března 2015

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

Ve středu 3. prosince 2014 jsme 

v  obřadní síni Městského úřadu 

v  Buštěhradě slavnostně přivítali 

do  života nově narozené občán-

ky. Dětem přejeme, aby prožily 

hezké, klidné a pohodové dětství 

uprostřed láskyplného rodinné-

ho kruhu a rodičům, aby největší 

odměnou pro ně byla láska a úcta 

jejich děťátka. 

Matrikářka Jana Zemanová 

Na fotografi i zleva:  Ondřej Lašťovka, 

Adéla Kovačíková, Natálie Janková, 

Mikuláš Stříteský, Petr Veselý, Sára 

Ondrová Foto: P. Suchopár

Vítání Vítání 
občánkůobčánků

Vás zve na přednášku
Miroslava Švejnohy

Tajemná Barma
Přátelská, fascinující, nezapomenutelná. Taková je Barma. Země, 

která ještě není ovlivněná masovou turistikou. Nasajte atmosféru 

měsíční dobrodružné cesty po nedávno otevřených destinacích 

Myanmaru.   

Na západě země žijí kmeny, kde staré ženy stále zdobí husté tetová-

ní v obličeji. Navštívíme slavný Bagan, místo tisíce pagod. Na jezeře 

Inle se vydáme lodí do rybářských vesnic. Dále projedeme západní 

oblast Zlatého trojúhelníku, kde se zastavíme v animistických vesni-

cích kmene Akha a Enn. Co znamenají jejich černé zuby? Vydáme se 

do domovských vesnic známých Paduangů, kde žijí ženy s dlouhý-

mi krky. Nezapomeneme ani na posvátná místa a města jako jsou 

Yangoon, Mandalay, Sagaing… a ještě mnohem více…

ve čtvrtek – 19. 2. 2015
od 19. 00 hod.v restauraci U Bečvářů
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