
ˇˇ´
ČÍSLO 8 .  ŘÍJEN 2015

                                

INFORMACE Z RADNICE  

  SLUNNÝ START  ŠKOLY  MISS KOMPOST 

SBOR ZAČÍNÁ NOVOU SEZÓNU  

  HOKEJBALISTÉ BUŠTĚHRADŠTÍ RYTÍŘI



ČÍSLO 8.  ŘÍJEN  2015           STRANA 2č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Průřez Rudickým propadáním, viz článek str. 17.

Začátkem září se Zámecká zahrada v Buštěhradě opět stala svědkem jednoho krásného 
okamžiku v životě člověka – společného slibu muže a ženy jít společně životem cestou man-
želství. V pátek 4.9.2015 si za přítomnosti matrikářky Jany Zemanové a oddávající – sta-
rostky Ing. Arch. Daniely Javorčekové – řekli společné ano a podepsali nejkrásnější lidskou 
smlouvu o vzájemné toleranci, úctě a touze snoubenci pan Miroslav Hruška a slečna Štěpán-
ka Novotná z nedaleké Hřebče. Velice nás těší, že si pro tento svůj velký den vybrali právě Bu-
štěhrad – snad i proto, že rodina pana Hrušky odtud pochází a dodnes zde žije jeho babička 
paní Zvoníčková. 

Novomanželům Hruškovým přejeme, aby jejich společný život byl naplněn zdravím, štěs-
tím, láskou a přátelstvím. 

Jana Zemanová, matrikářka 

P. BEZRUČE 3388, KLADNO
WWW.CENTRALKLADNO.CZ

SLEDUJTE NAVIGACI CENTRUM

Celkem více než 75 značek!
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Vážení čtenáři,

V září, stejně tak jako v říjnu se 
uskutečnila nebo uskuteční řada akcí 
pro veřejnost v naší obci. Je dobře, že 
se tyto aktivity konají a ještě lépe bude, 
když se jich budou občané naší obce 
ještě více účastnit a dělat je tak spo-
lečensky bohatšími. Zvlášť dobře se 
vydařil letošní Buštěfest. Jsme rádi, že 

o těchto akcích můžeme na stránkách 
Buštěhradského zpravodaje podávat 
informace. Uvítáme od vás i podněty 
ke zlepšení naší práce na jeho strán-
kách. 

Těšíme se také z rozrůstajícího po-
čtu redaktorů, jejichž řady posílila sta-
ronová kolegyně Ivona Kasalická. Ještě 
jedna událost nám udělala radost, a to 
narození dcerky Majdalénky naší re-

daktorky Elišky Hrabinové. Jistě uzná-
te, že vzhledem k věkovému rozložení 
členů redakční rady je nový přírustek 
v rodině málo pravděpodobný a tak 
dovolte, abychom jí i tímto způsobem 
pogratulovali. A možná, kdo ví, půjde 
jednou Majdalénka i po stopách své 
maminky a bude v Buštěhradě po-
dobně aktivní jako ona sama. 

RR 

S LOVO  R E DA KC E

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva bUštěhradU

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 8/2015 ze dne 22. 07. 2015 přija-
lo tato usnesení:

Schvaluje:
• Usnesením č. 1 /a) Zapisovatel-

ku Dagmar Novotnou
• Usnesením č. 1/b) Ověřovatele 

zápisu Jitku Leflerovou a Jana 
Mrkvičku

• Usnesením č. 3 Zápis ze zasedá-
ní č. 7/2015 ze dne 24. 6. 2015

• Usnesením č. 4 Doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva č. 
8/2015

• Usnesením č. 5 Rozpočtové 
opatření č. 12/2015

• Usnesením č. 6a) Výběr zho-
tovitele pro opravu učebny a 
skladu v ZŠ a MŠ Oty Pavla 
firmu APRIS a pověřuje starost-
ku podpisem Smlouvy o dílo za 
cenu 520 437,- Kč s DPH .

• Usnesením č. 6b) Výsledek 
výběrového řízení - zhotovitele 

pro projekt „Expertní a meto-
dologická podpora projektu 
„Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 
Oty Pavla, Buštěhrad“ společ-
ností ČVUT UCEEB za cenu 
689. 700,- Kč s DPH a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o 
dílo ve smyslu návrhu s tím, že 
smlouva bude v detailech ještě 
dopracována. Návrh smlouvy 
v definitivním znění předloží 
starostka ke schválení na nej-
bližším zasedání zastupitelstva.

• Usnesením č. 6c) Výsledek vý-
běrového řízení na zhotovitele 
na projekt „Rozšíření kapacity 
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad“ 
- vyhotovení koncepčního 
architektonického návrhu a 
cenovou nabídku na zhotove-
ní projektové dokumentace 1. 
Etapa, firmu ADR s.r.o. za cenu 
868.695,- Kč s DPH, a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o 
dílo ve smyslu návrhu s tím, že 

smlouva bude ještě v detailech 
dopracována. Návrh smlouvy 
v definitivním znění předloží 
starostka ke schválení zastu-
pitelstvu města na nejbližším 
veřejném zasedání.

• Usnesením č. 6d) Výsledek vý-
běrového řízení na zhotovitele 
díla - akci „Oprava komunikace 
a tarasu Podhradí, Buštěhrad“, 
firmu Salamánek Stavby s.r.o. - 
cena 1.319.798,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy 
o dílo. Akce se v letošním roce 
uskuteční pouze za podmínky, 
že město obdrží grant ze Stře-
dočeského kraje.

• Usnesením č. 7 Smlouvu o zří-
zení věcného břemene - obsluž-
nosti pro společnost ČEPRO 
na pozemcích parc. č. 1831/1 
a 1831/4, nacházejících se v 
majetku města Buštěhradu, za 
podmínek, stanovených zastu-
pitelstvem města.
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Často kladené dotazy (FaQ):
Jak to vypadá s úklidem černé sklád-
ky u haldy?

Jak jsme již na jaře psali, poda-
li jsme letos dvě žádosti o grant na 
odstranění skládky. Jednu na Kraj 
(cca na 1 mil. Kč.) a jeden na Mini-
sterstvo životního prostředí (cca na 
4 mil. Kč). Výsledek zatím nevíme 
ani u jednoho grantu. U krajského 
grantu nám oznámili, že projekt spl-
nil všechny náležitosti, avšak peníze 
se na něj nedostaly, nicméně krajské 

zastupitelstvo bude na konci září 
rozhodovat o případném navýšení 
finančních prostředků, takže bude-
me čekat.

Technické služby jsou banda ne-
makačenků, popíjejí a ulévají se pod 
mostem za Bouchalkou. Uděláte s 
nimi konečně něco? Na Úřadě práce 
je hromada lidí, kteří by se dali za-
městnat.

Ne, pracovníci TS nepopíjejí a 

neulévají se pod mostem. To je již 
minulost. Vedoucí TS, pan Veselý, v 
minulých letech dal dvěma pracov-
níkům výpověď za požívání alkoho-
lu v pracovní době. Od té doby je to 
v pořádku.  TS se snaží pracovat co 
nejlépe. Zda je při pohledu kolem-
jdoucího občana tempo sbírání pa-
pírků nebo zametání dostatečné je 
velmi subjektivní věc. Sehnat dobré 
pracovníky přes Úřad práce není 
vůbec snadné, protože jejich finanč-
ní ohodnocení je velmi nízké (ze tři-

• Usnesením č. 8a) Schvaluje 
Smlouvu o dílo mezi městem 
Buštěhradem a firmou TR 
Antoš, Turnov na dodávku a 
montáž dětského hřiště Ořešín.

• Usnesením č. 8b) Dodatek ke 
smlouvě o dílo mezi městem 
Buštěhradem a firmou TR An-
toš, Trutnov, kterým se navyšuje 
cena na celkovou výši za dílo 
667.991,- Kč.

• Usnesením č. 9a) Zadání výbě-
rového řízení na „Stavební prá-
ce na komunikaci U Panelárny“ 
a pověřuje starostku podpisem 
zadávací dokumentace.

• Usnesením č. 9b) Složení 
hodnotící komise a náhradníky 
hodnotící komise podle předlo-
ženého návrhu pro akci výbě-
rové řízení na „Stavení práce na 
komunikaci U Panelárny“.

• Usnesením č. 9c) Pověřuje 
starostku k uzavření Smlouvy 
o dílo pro akci „Stavení práce 
na komunikaci U Panelárny“, 
ve znění, schváleném zastupi-
telstvem, s uchazečem, který 
podal nejvýhodnější nabídku. K 
podpisu smlouvy dojde pouze 
za předpokladu zajištění finan-
cování akce z rozpočtu města.

• Usnesením č. 10 Výběr zho-
tovitele na akci „Geodetické 
zaměření pivovarských sklepů a 
pozemků nad nimi“ firmu Geo-
dézie Kladno za cenu 45.980,- 
Kč s DPH a pověřuje starostku 
podpisem Smlouvy o dílo.

• Usnesením č. 11 Výběr zhotovi-
tele - nejvýhodnější nabídku na 
akci „Provedení nové vodovod-
ní přípojky na hřbitově“ firmu 
Salamánek Stavby s.r.o. za cenu 
195.910,- Kč s DPH a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o 
dílo.

• Usnesením č. 12a) Byt v č. p. 65 
Palackého jako služební byt.

• Usnesením č. 12b) Přidělení byt 
v č. p. 65 Palackého jako slu-
žební byt paní Ivetě Kallové na 
dobu neurčitou.

• Usnesením č. 12c) Pověřuje 
bytovou komisi města k vypra-
cování přehledů bytů města.

• Usnesením č. 13 Prodej části 
pozemku parc. č. 1413, k.ú. 
Buštěhrad, LV 10001, podle na-
vrženého schématu manželům 
Chalupovým.

• Usnesením č. 14a) Zřízení 
věcného břemene - obslužnosti 
kanalizace na pozemku parc. č. 

1240 ve prospěch města Buš-
těhradu za poplatek 1,- Kč.

• Usnesením č. 14b) Odložení 
bodu na další zasedání

• Usnesením č. 15 Smlouvu o 
dílo, Smlouvu o výpůjčce a 
kupní smlouvu mezi městem 
Buštěhradem a společností TRI-
TUME s.r.o. na užívání kávova-
ru a dodávku kapslí a pověřuje 
starostku podpisem smluv.

• Usnesením č. 17a) Zařazuje bod 
17 Oprava povrchu komunika-
ce v ulici Pražská, na program 
zasedání.

• Usnesením č. 17b) Opravu 
povrchu komunikace v ulici 
Pražská podle nabídky firmy 
Asfaltservis ze dne 17.7. 2015 
a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o dílo.

    
Bere na vědomí:

• Bod 2 Kontrolu usnesení ze 
zasedání č. 7/2015

• Bod 16 Žádné úkoly pro Kont-
rolní výbor

Zápis vyhotoven dne:
 28. července 2015
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ceti dvacet devět odmítne, že nemá 
zájem!). Snažíme se však zvyšovat 
kvalifikaci pracovníků – máme již 
vlastního elektrikáře, svářeče, nebo 
momentálně čerstvě přes Úřad prá-
ce vyškoleného pracovníka na údrž-
bu městské zeleně. Máme konečně 
dostatečně kapacitní komunální se-
kačku (dřívější vybavení bylo více-
méně pouze v hobby kategorii), kte-
rá umožní efektivnější sekání (neboť 
Buštěhrad má velký podíl zelených 
ploch). Snad se to již někde začíná 
projevovat.

Proč nevyčistíte potok? Vejbor ho 
vždycky čistil.

Tak, jednak už tu není žádný „vej-
bor“ (ani Národní výbor), ale měst-
ský úřad, jednak potok patří Povodí 
Vltavy, ne městu. Můžeme ho maxi-
málně vyzvat k údržbě (což udělá-
me). Je to stejné, jako s okolím ně-
kterých komunikací, které zase patří 
KSÚSce (Krajské správě a údržbě 
silnic). Na to, abychom uklízeli za 
někoho jiného, nemáme bohužel 
kapacitu. 

Prý pracuje na úřadě opět pan M.?

Ne, opravdu nepracuje.

Byla jsem onehdy v poledne na úřadě 
a nebyla tam ani starostka, ani mís-
tostarostka, a skoro nikdo z pracovní-
ků. Jak je to možné?

Jednak v poledne chodí většina za-
městnanců na oběd, a jednak úřední 
hodiny jsou především pro úřední-
ky. Starostka a místostarostka mají 
vlastní program (navíc místosta-
rostka je neuvolněná), často jsou na 
jednáních zcela mimo úřad (i mimo 
Buštěhrad), pokud se s nimi chcete 
sejít, není problém zavolat a domlu-
vit si schůzku. Velmi dobře funguje i 
komunikace emailem. 

Kvůli zaměření pozemků budoucí 
cyklostezky se vysekávalo křoví podél 
silnice od kapličky naproti hřbitovu k 
sušičce. Město si na to vzalo externí 
firmu. To by opravdu nezvládly naše 
technické služby? Já bych to udělal za 
polovinu….

Nezvládly. Ono se to sice nezdá, 
ale plocha zarostlá křovinami v úse-
ku k sušičce je poměrně rozsáhlá -  
cca 1500 – 2000 m2, některé nálety 
mají již docela tlusté kmeny, naše 
TS na toto jednak nemají techniku, 
a jednak ani kapacitu (pracovníci by 
zase chyběli jinde). I tak měli dost 
práce při vyřezávání křovin z dru-
hého úseku (od sušičky k zastávce u 
Lidic), který nebyl tak moc zarostlý. 
Odborná firma křoviny nejen vymý-
tila pomocí mechanizace (t. j bylo to 
poměrně rychlé), ale i zlikvidovala 
seštěpkováním. Příště Vás můžeme 
také poptat, ale obávám se, že pro 
někoho bez potřebné mechanizace 
je to příliš velké sousto.

Proč zůstal směrem k poli nevysekaný 
pás?

Tyto pozemky už nepatří městu, 
křoví je navíc plné odpadu (skruže, 
aj.). Nabízeli jsme vlastníkovi, že by 
to firma vzala při jednom, ale nemě-
li zájem – prý na jaře začnou v těch-
to místě kopat, takže to pak odstraní 
sami.

Proč není Buštěhrad napojen na PID? 

Tohle je věc, která se diskutuje již 
několik let. Nedávno jsem jednala s 
ředitelem kladenské ČSAD, zda na-
pojení Buštěhradu a okolí na Praž-
skou integrovanou dopravu plánují. 
Dozvěděla jsem se, že změna je sice 
technicky připravená, je však po-
třeba rozhodnutí ze Středočeského 
kraje (tedy politická otázka), a také 
z pražského magistrátu (nejasnosti 
kolem Opencard). Jediné, co tedy 

můžeme dělat, je na Kraj tlačit, aby 
to bylo co nejdříve. 

Proč je v Buštěhradě takový nepořá-
dek? Všude se něco válí. To se s tím 
nedá něco udělat?

Ano, je tu nepořádek. Dělají ho 
naši občané (a rozhodně nejen ti 
„nepřizpůsobiví“). Třeba právě i Vy 
máte někde u plotu „načerno“ něja-
kou hromadu. Také nepochopím, že 
někdo zbytky po úklidu garáže nebo 
po své kutilské činnosti prostě vyho-
dí na chodník nebo do dvorku ve-
dlejšího prázdného domku, kupičky 
suti se vesele kupí několik měsíců….
Jednou z cest k nápravě je, že vedou-
cí TS chodí po domech a upozorňu-
je lidi (v případě deponií suti, sta-
vebního materiálu, atp.) na nutnost 
ohlásit a zaplatit zábor veřejného 
pozemku. Divili byste se, jak jsou na 
něj lidé sprostí (a to i ctihodní obča-
né v nových domech, kteří by jistě 
pár korun za zábor unesli). Chystá-
me se s tím udělat následující: při-
stavíme do ulic kontejnery a vyhlá-
síme odpadovou „amnestii“. Ukliďte 
si nyní a zadarmo nepořádek v okolí 
svého domu. Kdo nevyužije této 
nabídky, bude už napříště platit po-
kutu (sousedé většinou dobře vědí, 
kdo to tam hodil…). Z plácku pod 
kaštanem naproti Hotelu si někdo 
neustále dělá skládku. TS to pokaž-
dé odvezou, a pokaždé se tam zase 
něco objeví. Asi tam budeme muset 
dát kameru. Specifický druh úklidu 
provádějí někteří obyvatelé způso-
bem, že nepořádek naloží na kárku 
a odvezou ho někam na kraj města 
do příkopu. Lidé, nechovejte se jako 
čuňátka! Copak Vy nechcete žít v 
uklizeném městě? Jestli chceme být 
vyspělou zemí a nikoliv „východem“, 
nebylo by na čase změnit své návy-
ky?

Daniela Javorčeková - starostka



ČÍSLO 8.  ŘÍJEN  2015           STRANA 6č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Z programu obce poskytování 
bezúročných půjček na fasády byla 
provedena další obnova – prostřed-
ky byly použity především na barevný 
nátěr fasád domu č. p. 109 v Revoluč-
ní ulici (u horního rybníka) manželů 
Sztogrýnových. Vápenný nátěr světle 
cihlového odstínu je dalším příkladem 
kultivované barevnosti, která je inspi-
rována barevností historických domů, 
a domu sluší daleko více, než před-
chozí bílá. V tomto domě bude navíc 
od podzimu otevřena nová soukromá 
alternativní škola Donum Felix, o které 
snad brzy přineseme další informace. 
PROGRAM pro poskytování návrat-
ných finančních výpomocí z rozpočtu 
města Buštěhradu naleznete spolu s 
formulářem žádosti na webu města, a 
město může takto poskytnout na jednu 
akci až 50 000,- Kč.

DJ

další opravená Fasáda, tentokrát U rybníka

Opravená fasáda u rybníka. Foto Denisa Sztogrýnová

V době od 9. 9. 2015 do 23. 12. 2015 budou 
prováděny opravy povrchu na rychlostní ko-
munikaci R7 (investor – ŘSD). V souvislos-
ti s nimi bude nutná uzavírka pravostranné 
sjezdové a nájezdové větve MUK Stehelčeves 
EXIT 9. Z toho důvodu je možné očekávat 
zvýšení provozu ve městě v souvislosti s vede-
ním objízdných tras. Objízdná trasa pro osob-
ní automobily (do 3,5t) a BUS bude vedena – 
od Prahy ze silnici R7 na Exitu 7 po silnici I/61 
do Buštěhradu a po silnici III/00719 na křižo-
vatku s uzavřeným Exitem 9 PS. Bude vedena 
obousměrně.

Objízdná trasa pro nákladní automobily 
(nad 3,5t) bude vedena – od Prahy ze silnici R7 
na Exitu 7 po silnici I/61 kolem Buštěhradu do 
Kladna a dále po silnici II/101 do Stehelčevse 
a po III/10145 na MUK na křižovatku s uza-
vřeným Exitem 9 PS. Bude vedena obousměr-
ně. Přes město tedy nákladní doprava vedena 
NEBUDE.

Uzavírka pravostranné sjezdové a nájezdové větve MUk stehelČeves eXit 9

Celková situace - mapa objíždné 
trasy R7 - detaily křižovatek
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Z důvodu výstavby nové kanalizační stoky a vodovodu pro výstavu 29 RD společností RFK Invest, a. s. 
Bude v období provedena přechodná úprava provozu v horní části ulice Lidické včetně úpravy na křižovatce s 

ulicí Kladenskou.
Úprava bude spočívat v uzavření Lidické ulice v období od 1.10 do 21.10. 2015 a následně v úpravě provozu na 

14 dní na Kladenské - svedení provozu do jednoho pruhu za pomoci semaforů.
Objízdná trasa bude vedena ul. Revoluční, která v té době bude již plně průjezdná.

Upozornění pro obČany bUštěhradU

ŘidiČi, pozor! inForMace o zMěně dopravního znaČení v Ulici lípové a pŘi-
lehlých pŘíČných Ulicích

V návaznosti na úpravu dopravního značení v ulici Hřebečské proběhne v nejbližší době druhá 
etapa úpravy. V ulici Lípové a v přilehlých kolmých ulicích budou odstraněny dopravní značky „hlavní 
pozemní komunikace“ a „dej přednost v jízdě“. Pro celou tuto oblast bude tedy platit zásada přednosti 
zprava (dle dopravních předpisů – jestliže situaci neupravuje dopravní značka, platí automaticky před-

nost zprava!).

jak pokraČUje akce zvýšení kapacity zš a Mš bUštěhrad?
Na začátku září odevzdal projektant – architektonická kancelář ADR – hotovou projektovou dokumentaci pro 

sloučené územní a stavební řízení na 1. etapu akce. Ta bude zahrnovat nástavbu středního křídla nové budovy 
do patra a rozšíření školní jídelny, čímž by měl vzniknout i společenský prostor. Akce je sice časově napjatá, ale 
zatím se držíme naplánovaného harmonogramu, takže se vše, doufejme, podaří. V původním návrhu, který visí 
na chodbě ve škole, můžeme vidět spojovací krček mezi starou a novou budovou – nový centrální vstup do obou 
budov, navíc s oddělením pěší a automobilové dopravy. Přestože tento prvek je velmi pěkný a provozně bychom 
ho velmi potřebovali, museli jsme ho odsunout do 2. etapy – v 1. etapě především řešíme problém přeplněnosti 
školy vybudováním nových tříd a rozšířením jídelny, na víc nevystačí peníze z grantu. Při práci narazili projektanti 
na mnohá úskalí – při sondách a stavebně technickém průzkumu bylo například zjištěno, že stávající konstrukce 
(základy, pilíře) bude nutné zesílit. Mnoho přemýšlení také stálo řešení nástavby tak, aby vyhověla protipožárním 
požadavkům, a při tom jsme zachovali koncept nízkoenergetické dřevostavby, který od začátku zdůrazňujeme. 
Všechny problémy se snad týmu (který zahrnoval projektanty z ADR a firmy Bomart, a odborníky z UCEEBu) po-
dařilo vyřešit s tím, že naše škola bude mít oproti běžné přístavbě „něco navíc“ – například ohřev vody slunečními 
kolektory. Jestli vše půjde dobře, letos stihneme vysoutěžit dodavatele a začít vyrábět jednotlivé prvky (dřevopane-
ly) tak, abychom stihli proinvestovat poskytovatelem dotace předepsanou částku. Vlastní stavební práce v ZŠ pak 
začnou až v roce 2016, a v září by mělo být hotovo. Držte palce, aby další průběh akce byl hladký, a vše se stihlo.

DJ

Miss koMpost

Kompost  je zařízení, které z odpadu dokáže vyprodukovat biologicky velice cennou surovinu. V mnohém z nás 
je to místo spojené s nevábným vzhledem a s mračnem létajícího  nebo lezoucího hmyzu.

Jsou ale i komposty, které nejsou ošklivé. Někdy to jsou  laboratoře  pro  chování těch největších žížal  a někdy  
zkumavka ,  ve které  se nejrychleji rozkládají ty nejroztodivnější biologické odpady.

Pro všechny, kdo mají jakýkoliv kompost, je určena soutěž Miss kompost.  Můžete se přihlásit do této soutěže 
prostřednictvím webbových stránek www.misskompost.cz. Kdo z vás nemá připojení k internetu, tomu rádi s při-
hláškou pomůžeme. Soutěž  Miss kompost 2015 končí 30.11.2015. Do té doby můžete poslat fotografii kompostu, 
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vyplnit formulář a napsat příběh kompostu.
Mimo celostátní soutěž je vyhlášena i soutěž v regionální buštěhradské oblasti. 
Soutěže v buštěhradském regionu se účastní přihlášené komposty ležící na katastrálním území města Buštěhrad.
Buštěhradští vítězové budou vyhlašováni v následujících kategoriích:
1) Nejkrásnější kompost – nejhezčí a nejnápaditější doma vyrobený kompost
2) Nejlepší kompozice - nápaditost při realizaci místa pro kompost (začlenění do zahrady) Kompostér může 

být doma vyrobený i koupený,  plastový , dřevěný, i z jiných materiálů.
V popisu uvádějte i objem kompostu.
3) Co patří do kompostu – nejlepší inspirace a zkušenosti s úspěšným kompostováním nejneuvěřitelnějších 

biologických odpadů
4) Soutěž o nejhmotnější žížalu z Vašeho kompostu, která bude vyfotografována na digitální váze
5) Nejlepší využití kompostu  - inspirace jak nejlépe využít hotový kompost 
6) Divoká karta - výherce bude vylosován ze všech účastníků
Soutěžící budou soutěžit automaticky jak v celostátním kole tak v Buštěhradském. Přihlášky  budou přijímány 

na portálu www.misskompost.cz 
LZ

R OZ H OVO RY

Dobrý den, paní ředitelko, můžete 
nám trochu novou školu představit? 
Proč vlastně vznikla a co je hlavní 
ideou? Čím se bude lišit od školy běžné 
a v čem naopak ne?

JU: Naše škola vznikla proto, že 
pro některé z nás, zakladatelů, to 
byl náš profesní sen, mít svou školu 
a pro další kolegy škola podle jejich 
představ pro jejich vlastní děti. Chtě-
li jsme malou školu komunitního 
typu, kde se mohou potkávat a spo-
lupracovat spolu děti napříč věkem, 
v malých skupinkách a kde mohou 
pracovat především v projektech na 
různá témata než v hodinách podle 
předmětů. Obsah učiva budeme na-
šim žákům předávat a nabízet právě 
prostřednictvím tematických pro-
jektů a s pomocí Montessori výuko-
vých pomůcek.

Kolik chodí do školy dětí?
JU: V současné době chodí do 

školy Donum Felix 25 dětí.

Jak se budou děti učit a jak bude pro-
bíhat jejich běžný školní den?

JU: Děti v naší škole se budou 
učit trochu jinak, než je asi větši-
na lidí zvyklá. Den bude zpravidla 
začínat komunitním kruhem, kde 
si řekneme, jak jsme se měli, sdělí-
me si novinky a také si řekneme, co 
kdo bude ten den dělat. Každý sám, 
nebo po skupinkách si pak půjde dě-
lat svou činnost, která je připravená 
v policích ve třídách – ať už to jsou 
pomůcky pro český jazyk, matema-
tiku, přírodopis nebo jiný předmět. 
Náš den ale také může probíhat 
tak, že budou učitelky mít pro děti 
připravený zajímavý projekt, který 
dětem nabídnou, a z toho vyplyne 
další práce, kterou budou děti dělat 
samy nebo i ve skupinkách. 

Plánujete zůstat v Buštěhradě, nebo 
máte jiné plány?

JU:  Nám se nyní v Buštěhradě 
moc líbí a jsme rádi, že se můžeme 

učit právě v domě u rybníka. Jen už 
teď vidíme, že dům je nám trošku 
malý, více dětí se sem již nevejde.  
Budeme určitě hledat větší prostor, 
kde bychom mohli mít větší počet 
dětí a uvidíme, jestli ho najdeme v 
Buštěhradě nebo blízkém okolí. 

A jak to vidí děti?
Je Donum Felix taková škola, jakou 
sis představoval/a?

Valerie: Ano, je, dokonce je ještě 
lepší, než jsem si myslela. Prostě nad 
moje očekávání. 

Ema: No já jsem si tuto školu 
představovala úplně jinak. Tak, jak 
vypadala moje předchozí škola. 

Hanys: Jo a ne. Líbí se mi tady 
spousta věcí a mnoho věcí mě i pře-
kvapuje. 

Miky: Jo, škola je taková, jakou 
jsem si představoval. Hlavně jsem 
doufal, že se k sobě tady budeme 
chovat kamarádsky a bude to poho-

jak to vidí děti, aneb donUM FeliX se pŘedstavUje
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R OZ H OVO RY

dovější. A tak to je.
Filip: Představoval jsem si, že 

tady hlavně bude sranda, a že do 
školy budeme chodit rádi. A já sem 
tedy chodím rád.

Jáchym: Přesně tak, jaká je. 
Karolína: Jo, jsem fakt ráda, že tu 

třeba nemáme zvonění, nebo že ne-
budeme dostávat známky.

Anežka: Mě to bylo vlastně doce-
la jedno. Ale teď se mi to takhle líbí.

Johanka: Já jsem o tom nějaké 
velké představy neměla.

Violka: Ne. Já jsem si to předsta-
vovala jako školku.

Johy: Ano, je. Jen jsem čekala, 
jsem, že bude větší a že bude mít víc 
místností. Ale nevadí to. 

V čem je tato škola jiná?
Valerie: V něčem je jiná a v ně-

čem je vlastně stejná. Stejná je v tom, 
že se učíme, jako v jiných školách. 
Ale učíme se trochu jinak. Ráno 
se vždy v klidu v kroužku sejdeme 
a řekneme si, co budeme dělat, co 
bude hlavní otázka dne, kdo třeba 
přijde na návštěvu a jak bude den 
vypadat. Pak se rozejdeme do tříd a 
dále si povídáme a už pracujeme na 
konkrétních věcech, v konkrétních 

předmětech. Třeba dneska jsme vy-
měřovali třídu a zjišťovali tak, co se 
nám tam vejde za nábytek, kterým 
bychom ji chtěli vybavit. Tak jsme se 
učili vlastně měřit, převádět jednot-
ky a objekty na papír a představovat 
si, jak to tu bude vypadat. A moc nás 
to bavilo!

Hanys: Skoro ve všem. 
Miky: Baví mě, že nemáme přes-

ný rozvrh, ve kterém nejde moc dě-
lat změny a nedají se předměty a ho-
diny prodlužovat, když to děti baví a 
chtějí vědět víc. 

Jáchym: Škola je jiná v tom, že tu 
nejsou přesně dané hodiny, ale že se 
vlastně stejně učíme celý den.

Karolína: Pro mě je to jiné, já 
jsem předtím chodila do lesní školy 
a tady je víc dětí, víc místností a víc 
se tady učíme. A to mě baví.

Tom: V hodně věcech. Třeba v 
tom, jakým způsobem se učíme. A 
i když to není ten klasický způsob, 
jako v jiných školách, s rozvrhem, 
učením nazpaměť a známkováním, 
učíme se vlastně to samé a líp se 
nám to pamatuje.  

Anežka: V podstatě v tom, že je tu 
málo dětí a že je ta škola v rodinném 
domku, což se mi moc líbí.

Johana: No jiná je v mnoha vě-

cech. Je menší, než ta předchozí 
škola, je tu víc volného času, ven 
můžeme chodit, když chceme, učí 
se tady jiným způsobem a nejsou tu 
známky.

Johy: Je jiná tím, jakým způso-
bem se v ní vyučuje a také kdo v ní 
vyučuje. Neučíme se jako v jiné ško-
le, kde se vyučuje přesně podle toho, 
co je v rozvrhu, nebo co řekne učitel. 
V naší škole můžeme navrhovat, co 
chceme dělat, co by nás bavilo a co 
nás zajímá a učitelé v tom pomáha-
jí. Je jiná také tím, že v naší škole je 
učitelkou i Australanka Annie. Je s 
námi 3 dny v týdnu po celý den, a 
protože neumí česky,  mluvíme s ní 
jenom anglicky a to je bezva.  

Jací jsou vaši učitelé a co se ti na nich 
líbí?

Valerie: Na učitelích, kterým ří-
káme průvodci, se mi líbí, že nás do 
ničeho nenutí a činnost nám spí-
še navrhují. Ale my vždycky jejich 
návrhům rádi podlehneme a pak je 
rádi děláme. A všichni jsou milí a 
zábavní.

Ema: Naši učitelé jsou hodní a 
snaží se, i když nás to třeba nebaví. 
To je dobrý.

Filip: Mě baví, že nás nenutí do 
ničeho, co nezvlád-
neme. Se vším nám 
pomáhají.

Jáchym: Mě na 
nich baví, že nás chá-
pou a rozumí nám.

Karolína: Učitelé 
jsou bezva, protože 
nám pomáhají. 

Anežka: Já mám za 
učitelku Ninu a ta to s 
dětma docela umí.

Johana: Líbí se mi 
na nich, že jsou tole-

Foto J. Pergl
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rantní a nejsou na nás přísní.
Violka: Mě se učitelé nelíbí, pro-

tože musíme čekat na přestávku, 
abysme si mohli hrát s Legem.

Johy: Jsou jiní, než jsem byla 
zvyklá. Máme k nim blízko a jsou to 
naši kamarádi.

Jak by měla vypadat škola snů?
Valerie: Ve škole snů by měla být 

na zahradě stáj s koněm, na kterém 
bych jezdila a zároveň učila jezdit 
mladší děti. 

Miky: Škola snů je pro mně Do-
num Felix, protože se v ní cítím 

skvěle.
Filip: Ve škole snů se nikdo nehá-

dá a nechová se ošklivě.
Karolína: Ve škole snů je pořád 

zima, já má totiž zimu hrozně ráda.
Tom: Ve škole snů by mělo být pi-

áno-křídlo, protože mě na něj baví 
hrát. A taky by tam měl být bazén. 

Anežka: Já mám ráda zvířata, 
takže já bych chtěla na zahradě psa 
nebo papouška.

Johana: V té škole by měly být 
velké přestávky a učitelé by neměli 
dávat tolik úkolů na doma.

Johy: Taková škola by měla mít od 

všeho něco – cokoli, co by dítě chtě-
lo dělat, to by tam našlo a učitelé by 
nikdy neřekli - to tu nemáme. 

Ptala se Johy a odpovídali:
Jana Udatná (ředitelka) a děti 
Valerie (12 let),  Ema (10 let), 

Hanys (12 let), Miky (12 let), Filip 
(8 let), Jáchym (11 let), Karolína (9 
let), Tom (11 let), Anežka (10 let), 

Johana (9 let), Violka (6 let) a Johy 
(12 let).

I N FO R M AC E

bUštěFest

Letošní důstojné místo konání Buštěfestu 12. září v zámeckém parku se uskutečnilo za příjemného slunečného 
počasí. Hlavní organizátor Milan Mudra v rámci kulturního výboru města zajistil „všehochuť“ různých skupin i 
jednotlivců spojených s Buštěhradem a posluchači se rozhodně nenudili. Tradičně se posluchači těšili na vystou-
pení Buštěhradských šťabajzen. Občerstvení perfektní – klobásy neměly chybu.

JJ 

Mikroregion Údolí lidického potoka vyhlašUje podziMní kolo „Malého dotaČní-
ho titUlU“ 2015

O MDT mohou žádat organizace, 
spolky a kluby, které působí na úze-
mí členských obcí mikroregionu. Za 
sdružení (sdružení důchodců, žen, 
zájmové kroužky atd…), které nemá 
právní subjektivitu, podává žádost 
obec. Malý dotační titul lze využít 
na nákup drobných věcí, materiálu 
a zařízení (např. vybavení hřišť, dí-
len a klubů, ceny pro vítěze apod.) 
pronájem prostorů či techniky, pro-
pagaci 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.

Žádosti nutno doručit na adresu: 
Obecní úřad Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

K rukám starostky paní Jaroslavy 
Štancové.

Žádost je nutné podat na přede-
psaném formuláři s požadovanými 
přílohami do 1.10.2015 do 16.00 
hod. v uzavřené obálce, na níž bude 
nápis „Malý dotační titul“. Přílohou 

bude ověřená kopie základního do-
kumentu organizace (statut, stanovy, 
registrace apod.) – pokud organiza-
ce již v loňském roce žádala o MDT 
a předložila základní dokument or-
ganizace, může tento dokument na-
hradit čestným prohlášením o tom, 
že nedošlo k žádným změnám.

Formulář „Žádost o poskytnutí 
podpory z Malého dotačního titulu 
DSO Mikroregionu údolí Lidického 
potoka na rok 2015“ si můžete stáh-
nout na webu MÚLP http://www.
mulp.cz/mdt/  stejně jako logo pro-
jektu, případně vyžádat na OÚ ve 
vaší obci.
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ČÍSLO 8. ŘÍJEN  2015

I N FO R M AC E

Vyúčtování MDT:

1) Dotace musí být vyúčtována nejpoz-
ději 31. 1. 2016 a vyúčtování bude do-
ručeno opět na adresu OÚ Stehelčeves.
2) Z akce musí být pořízena fotodoku-
mentace.
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 vy-
účtování akce.

Linda Libertinová

výlet pro seniory obcí MÚlp do Mariánské týnice a chyše

V úterý 8. září 2015 jsme usku-
tečnili výlet pro seniory z členských 
obcí Mikroregionu údolí Lidického 
potoka do Mariánské Týnice a Chy-
še. V autobuse se nás sešlo 44 a vy-
razili jsme směrem na Plzeň. Cesta 
rychle ubíhala a tak jsme do Týnice 
dorazili těsně před otevřením koste-
la Zvěstování Panny Marie a muzea, 
které je umístěno v jednopat-
rové budově proboštství. Nej-
prve jsme si prohlédli krás-
ně opravený kostel a ambity 
s freskovou výzdobou, které 
byly postaveny podle plánů 
Jana Blažeje Santiniho v 18. 
století. Pak jsme vystoupali 
po starých dřevěných scho-
dech do 1. patra a prohlédli si 
muzeum. Překvapilo nás, že 
jsme neviděli tradiční muzej-
ní vitríny, ale každá místnost 
měla svůj příběh. Tak jsme 
prošli starou kuchyní, stodo-
lou, pekárnou atd… Moc se 
nám zde líbilo, ale přece jen 

jsme museli pokračovat v cestě. Asi 
za hodinu jsme dorazili do městečka 
Chyše. Zde jsme nejprve poobědvali 
v renovovaném pivovaru a ochutna-
li zdejší pivo. Pak jsme si prohlédli 
zámek. Počátkem roku 1996 zakou-
pil zdevastovaný areál tohoto zám-
ku Ing. Vladimír Lažanský se svou 
manželkou Marcelou s plánem tuto 

významnou kulturní památku za-
chránit.  V červnu roku 1996 byla 
zahájena celková obnova a opra-
va zámecké budovy, která neustále 
probíhá. Postupná celková oprava 
zámku v Chyších je velmi náročnou 
činností, která probíhá za velkého 
organizačního a finančního vypětí 
majitelů.

Foto Tereza Cimburková, kro-
nikářka Obce Velké Přítočno

Mikroregion údolí Lidického potoka nabízí všem organizátorům 
kulturních a společenských akcí v členských obcích mikroregionu 
zveřejňování pozvánek na tyto akce na webu www.mulp.cz.  Vaší po-
zvánku stačí zaslat na email  info@mulp.cz a pozvánka bude bezplatně 
zveřejněna. Prezentujte svou práci v rámci mikroregionu a zajistěte si 
tak větší účast návštěvníků na Vašich akcích. 

Na webu mikroregionu je umístěn adresář firem, který je určen pro 
prezentaci firem, podnikatelů a malých živnostníků, kteří sídlí v člen-
ských obcích Mikroregionu údolí Lidického potoka. Mikroregion tvo-
ří tyto obce: Buštěhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké Přítočno, Malé Pří-
točno, Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a Číčovice. Patříte-li 
mezi ně a chtěli byste sem přidat údaje o své firmě či živnosti, můžete 
si na stránkách http://www.mulp.cz/firmy/ vyplnit příslušný formulář.

Linda Libertinová
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V současné době je již část zám-
ku zpřístupněna veřejnosti. Dne 
30. května 1999 byla slavnostně 
otevřena první zámecká expozice 
včetně stálé expozice „Karel Čapek 
a západočeský kraj“, která připo-
míná pobyt K. Čapka na chyšském 
zámku v roce 1917. Následně při-
byly expozice v 1. patře.

Obnova zámecké budovy však 
nadále pokračuje. Do budoucna 

plánují manželé Lažanští prodlou-
žení prohlídkové trasy o další krás-
né historické interiéry, jež se skrý-
vají v prostorách novogotického 
zámku.

Nás zámeckou expozicí proved-
la sama paní Lažanská, která nám 
podrobně vylíčila minulost tohoto 
zámku i celého panství a prozradi-
la nám i plány do budoucnosti. Její 
manžel nás zase seznámil s histo-

rií přilehlého pivovaru a došlo i na 
ochutnávku chyšského piva.

Celý výlet proběhl v klidném, 
přátelském duchu a všichni účast-
níci byli s tímto zájezdem spoko-
jeni.

Text: Jaroslava Štancová, starost-
ka Obce Stehelčeves

JJ 

bUštěhradský spolek Fairtrash poŘádá sbírkU telplého obleČení pro běžence 
- pŘípojte se

Blížící se zima zastihne většinu 
běženců nepřipravených na nízké 
teploty. Prosím, pamatujte na ně, až 
budete dělat probírku vašeho zimní-
ho oblečení a obutí. Máme k dispo-
zici dodávku, kterou pomoc odve-
zeme po 20. říjnu do uprchlického 
tábora Traiskirchen nedaleko Vídně, 
nebo, v případě změněné situace na 
místo, kde to bude nejvíc potřeba.

CO? Kabáty, bundy, šály, čepice, 
rukavice, ponožky, teplé boty, svet-

ry, teplé prádlo pro děti i dospělé. Z 
kapacitních důvodů prosíme nenos-
te jiné než teplé oblečení.

JAK? Zabalte do pytle nebo igelit-
ky, boty v páru dejte zvlášť do pytlí-
ku nebo svažte k sobě.

KDY? V kteroukoli denní i noční 
dobu od zveřejnění této výzvy do 20. 
října 2015.

KAM? Do ulice Oty Pavla 34 (z 
kopce od pošty k rybníku) bez zvo-
nění vhazujte přes bambusový plů-

tek u garáže se zelenou střechou - 
místo bude viditelně označeno. Vaše 
dary hned pečlivě uskladníme.

CHCETE ZNÁT VÝSLEDEK 
AKCE? Nalepte na pytel cedulku s 
vaším mailem, rádi vás budeme in-
formovat!

Všem dárcům předem děkujeme!

za spolek FairTrash Veronika 
Richterová

I v našem malém městě a 
při malé rychlosti jedoucích 
vozidel můžeme být svědky 
dopravní nehody s poměrně 
velkou škodou. Dne 9.9. 2015 
okolo 10 hodiny se před Seifr-
tovnou dvě taková auta střetla. 
Řidič osobního automobilu se 
zřejmě rozhodl otočit na místě 
pro otáčení nejméně vhodném. 
Že to rozhodnutí nebylo šťast-
né záhy potvrdila protijedoucí 
dodávka. Naštěstí se střet těch-
to vozidel obešel bez zranění.

LZ 

dopravní nehoda v bUštěhradě 
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ČÍSLO 8. ŘÍJEN  2015

N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

zprávy ze sokolovny

Avizované divadelní představení V.A.D 24.10.2015 je z technických důvodů souboru zrušeno. 
Divadlo V.A.D. nám přislíbilo představení na únor 2016. Bližší informace včas zveřejníme.

Věra Buková

slUnný start školy

Rok se s rokem sešel, prázdniny skončily 
a 1. září začala škola. Letos jsme po delší 
době opět mohli školní rok zahájit společně 
v atriu. S námi ho přivítala paní starostka 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková, všichni 
učitelé a 347 žáků školy. 

Pravděpodobně nejvíc v očekávání, co je 
vlastně čeká, byli prvňáčci. Letos je ote-
vřena 1.A, 1.B, a dokonce i 1.C. Děti byly v 
atriu školy slavnostně pasovány na prvňáky, 
odnesly si domů mnoho školních pomůcek 
a pamětní medaili. Všechny slíbily, že se 
budou poctivě učit a nebudou zlobit.

Ne všichni však ve škole měli dva měsíce 
prázdnin. Díky spolupráci se zřizovatelem 
školy se přes léto povedlo zcela opravit 
učebnu fyziky nebo vybudovat novou počí-
tačovou učebnu.

A protože žáčků bude i nadále přibývat, již se všich-
ni s očekáváním a napětím těšíme na přístavbu školy, 
která by měla být za rok touto dobou hotová a v níž 
vzniknou 3 nové třídy.  

Děkujeme sponzorům za příspěvky na školní po-
můcky, zejména firmě Dynex a firmě RIDE HARD.

Kristýna Krečová 
ředitelka školy

    Foto J. Pergl          .

3.10. od 16h  DRAKIÁDA 
Přijďte a zúčastněte se hromadného 
sobotního vzletu draků v Ořešíně. 
Součástí akce bude i ohníček - špe-
káčky si přineste vlastní, tyče na 
opékání budou k dispozici na místě. 
Účast zdarma.  

7.10. od 15:30  PODZIM
Tvoření s vlastnoručně nasbíranými 
přírodními materiály (kaštany, listy, 
šípky, žaludy, suché větvičky a trá-

vy) – modelování ze samotvrdnoucí 
hmoty, brčkování. Vstupné: nečleni 
20,-, členi 10,- 

 14.10. od 15:30   HVĚZDÁŘSKÝ 
DALEKOHLED
Vyrobíme si dalekohled s naším ob-
líbeným souhvězdím. Vezměte si s 
sebou ruličku od alobalu (dlouhou, 
slabší a pevnější než od kuchyň-
ských utěrek). Vstupné: nečleni 20,-, 
členi 10,- 

 21.10. od 15:30   ŠIŠKOHRÁTKY 
Přineste si z procházky růné druhy 
šišek, vyrobíme si z nich zvířátka. 
Přiberte do košíčku všechno, co vám 
cvrnkne do nosu a padne do oka.

 27.10.  STRAŠIDELNÝ REJ
Malý duchařský karneval v herně 
Pelíšku se bude konat v úterý od 16-
18h. Těšíme se na nápadité příšerky.

prograM pelíškU na Říjen
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sbor zaČíná novoU sezónU

V pondělí  31. srpna  od 18,00 
hod., začal Smíšený pěvecký sbor 
města Buštěhradu novou sezónu 
první zkouškou, která měla dvě 
zvláštnosti. Tou první byla premi-
éra oficiálního vedení sboru novou 
sbormistryní Evou Gallatovou, 
která nastoupila po Emilu Červe-
ném. Tou druhou přítomnost týmu 
České televize, která natočila něko-
lik záběrů, které budeme moci vidět 
pravděpodobně počátkem příštího 
roku v jednom z televizních pro-
jektů. Je sboru ke cti, že se kame-
ramana nezalekl a trénoval písně a 
další aktivity, které sbor čekaly bez 
známky trémy. 

Již první veřejné vystoupení če-
kalo sbor na pódiu buštěhradského 
Buštěfestu.  Za ztížených podmínek 
zkoušky, těsně před vystoupením v 
zámeckém parku, se pěvecký sbor 
zhostil svého výstupu za potlesku 
přihlížejících. Další vystoupení 
čekalo Smíšený pěvecký sbor města 

Buštěhradu tradičně ve Žluticích. 
Společná jízda členů v autobuse 
přispěla k utužení vztahů i k úspěš-
nému vystoupení.  

Pěvecký sbor posílily nové členky 
a tak věříme, že další, kteří mají 
rádi společný zpěv, najdou do sboru 
cestu. Budou rádi přijati. Děkujeme 
sbormistrovi Emilu Červenému 

za jeho laskavé a trpělivé vedení a 
nové sbormistryni přejeme hodně 
úspěchů v nové pozici ve sboru a 
vytrvalosti v jeho vedení. 

JJ

pondělí  8:30-11:30  Klub bez maminek
úterý     zavřeno
středa   9-12:00        Angličtina s hlídáním dětí + volná herna
               od 15:30      Výtvarná dílnička podle měsíčního plánu + volná herna
čtvrtek  9-11:30        Volná herna    
pátek     8:30-11:30   Klub bez maminek
               19:30-20:30  Hathajóga
Rezervace na jógu prosíme zaslat do středečního poledne na náš email: rcpelisek@email.cz
Aktualizace a případné změny v programu naleznete na našem webu  www.mcpelisek.cz

týdenní prograM pelíškU

Foto J. Pergl

S P O RT

hokejbalisté bUštěhrad rytíŘi hrají 10. sezonU

Podzimní část sezony 2015-16 se 
hraje od září do konce listopadu.

Zatím náš oddíl odehrál dvě utkaní, 
jedno vítězství bylo v náš prospěch 

kontumováno 5-0 pro neplatnou 
soupisku oddílu Psi Kladno .

Další zápas 13.9.2015 se hrálo proti 
Lvu Cvrčovice. Náš oddíl využil slu-

žeb Milana Krpelána (střídavý start 
z Kovo Praha)

 velice talentovaný 18ti letý brankář 
chytajíci v 1.lize Hokejbalu v Praze. 
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ČÍSLO 8. ŘÍJEN  2015

S P O RT

Zápas byl první dvě třetiny zcela v 
režii Buštěhradkého oddílu ,bohu-
žel se nepovadlo využít přesilové 
hry a tak po dvou třeti-
nách byl výsledek jen 2-0 
pro Buštěhradské. Třetí 
třetinu se Cvrčovicím po-
vedlo to co nevycházelo 
Buštěhradským a to pře-
silová hra. Stav byl 2-1 a 
probuzený Cvrčovický 
Lev Jakub Diviš řádil a Lví 
silou vyrovnal na 2-2 těs-
ně před koncem utkaní. 
V Hokejbalu se po neroz-
hodném výsledku jedou 

nájezdy, což nás díky výbornému 
brankáři favorizovalo a přišlo vítěz-
ství 3-2 na nájezdy. Zápas se hrál v 

krásném počasí a hrdě se znakem 
města na dresu.

Příští zápasy se odehrají :

Hnisousy                          neděle   
20.9.2015 na Kladně sítná od 13h 
proti Beer Stars 

Kladno                             neděle   
27.9.2015 na Kladně sítná od 14h 
proti P.P.T Delta 

Kladno                              pondělí  
28.9.2015 na Kladně sítná od 12h 
proti HBC Moribundus 

Kročehlavy                       neděle   
4.10.2015 na Kladně sítná od 16h 
proti HC Narko 

vedoucí oddílu o.s HBC Buštěhrad 
Rytíři jan Maškulík.

Foto Marka Petříka, hráč číslo 33 kapitán oddílu.

K A M  Z A  K U LT U R O U

cesta za bUštěhradskýMi UMělci drUhá - pozvánka

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, 
slíbila jsem vás informovat o další 
cestě za umělci, kteří žijí s námi v 
Buštěhradě, lépe za jejich výstavami.

Tentokrát se vydáme v sobotu 
10.10.2015 na výstavu SRDCERÁJ 
výtvarníků Veroniky Richterové a 

Michala Cihláře do zámku v Litví-
nově.

Protože jsem tuto cestu pojala tak 
trošku jako rodinný výlet, tak jsem 
se podle toho zařídila. 

Cíl je jasný, ale cestou je spousta 
lákavých míst a škoda je nenavštívit, 

když už jsme na výletě, že?!. Vlastně 
si může každý vybrat a ti kteří si ne-
chtějí nechat nic ujít, půjdou prostě 
všude.

Co je důležité sdělit,  je způsob 
dopravy, jedeme autobusem, tak 
jak se na pořádný výlet sluší. Vyu-
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žili jsme Autodopravu Lamer, takže 
profesionály.

PLÁN CESTY – v 8.00 vyrážíme 
z autobusové zastávky u Kahance ( 
na letáčku je U Junků, chybička se    
vloudila, ale kdo bude u Junků, ne-
necháme ho tam :-) )další zastávka 
u Macíků.

V 10.00 je zajištěná prohlídka 
zámku Jezeří – neobyčejné místo, 
kde uvidíme, jak dokáží nadšenci 
zachránit stopy naší minulosti a ne-
jen to. Trocha tajemna neuškodí :-).

Pokračujeme do Litvínova, kde 
bude čas na oběd, který organizova-
ný není, ale po něm následuje 

ve 13.00 hodin SRDCERÁJ, kte-

rým nás provede sama výtvarnice 
Veronika Richterová a snad i Michal 
Cihlář ( Jedná se o jedinečný soubor 
ztvárnění jednoho ze symbolů lásky 
a života vůbec , který provází celý 
náš život – srdce)  . Po tomto zážitku 
bude následovat workschop, kde si 
budete moci pod vedením Veroni-
ky Richterové sami vyzkoušet svou 
šikovnost, tady by si mohly přijít 
na své právě děti.   Na zámku jsou 
další dvě výstavy. Historická filmo-
vá technika a sochy pana Stanislava 
Hanzlíka. Samotný zámek Litvínov 
stojí za prohlídku.

Mezi 16-tou a 17-tou hodinou se 
vydáme domů, abychom cestou na-
vštívili Panenský Týnec a vyzkoušeli 

jeho jedinečnost. 
Myslím, že je z čeho vybrat právě 

pro celou rodinu. 
V autobuse je 45 míst a za jedno 

zaplatíte 120,- Kč. 
Další korunky utratíte za vstu-

penky na zámek v Jezeří  a Litvínov, 
ceny jsou na letáčku a jsou opravdu 
lidové. Letáčky budou umístěny ve 
vývěskách, kde je celý popis cesty 
včetně vstupných.

Moc se těším, že společně zažije-
me krásnou sobotu. 

Přihlásit se můžete na telefon 736 
660 753.        
         Stanislava Šumná

6. 10. Křeslo pro Josefa Vejvodu (k umělcovým 70!)
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Jitka 
Hosprová – viola, Kateřina Englichová - harfa

15. 10.  Křeslo pro Zbigniewa Czendlika
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

22. 10. Křeslo pro fotografa Roberta Vano 
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

29. 10. Křeslo pro režiséra Petra Horkého
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Ja-
vorček

5. 11.  Křeslo pro Helenu Štáchovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

10. 11. Koncert Trio Siraels 
Účinkují: Pavlína Senić - soprán, Jitka Hosprová - viola, 
Lada Jirásková - klavír

19. 11. Křeslo pro Felixe Slováčka st.
večerem provází Jiří Vaníček, hudba F. Slováček

26. 11. Křeslo pro fotografa Martina Homolu
večerem provází ředitel PL, klavír Martin Fila

 

1. 12. Křeslo pro Miroslava Bobka, ředitele ZOO Praha
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

7.-10. 12. Křeslo pro Karla Rodena   VYPRODÁNO! 
večerem provází ředitel PL, klavír Marcel Javorček

16. 12. Křeslo pro Marii Tomsovou 
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

17. 12. Vánoční koncert TRIO 75
Účinkují: Martin Fila – klavír, Jiří Partyka – housle, Jan 
Keller - violoncello

Všechny pořady začínají v 18 hodin a trvají cca 1,5 ho-
diny. 

Vstupenky je možno zakoupit v recepci Lidické galerie, 
cena 90,- Kč, změna programu vyhrazena.

Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 
312253063, 312253702, e-mail: lidice@lidice-me-
morial.cz, www.lidice-memorial.cz

Z Buštěhradu je možné využít autobusové linky č. 22, 
která zastaví přímo před Lidickou galerií. Možné na-
vštívit restauraci Lidická galerie.

pŘehled kUltUrních pŘedstavení  paMátníkU lidice pŘipravovaných v ráMci 
“lidických ziMních veČerů“ sezóna 2015 – 2016 (aktUalizace)

 V Í T E ,  Ž E . . .
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ČÍSLO 8. ŘÍJEN  2015

david nitschMann

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY do 60kč/m2           603 442 474

 V Í T E ,  Ž E . . .

Dne 5. října 1772 umírá v se-
veroamerickém městě Bethlehem 
první biskup Moravské církve – ob-
novené Jednoty bratrské – David 
Nitschmann. Na kněze byl vysvě-
cen vnukem Danielem Arnoštem 
Jablonským z polské větve Jednoty, 
vnukem posledního biskupa staré 
jednoty bratrské J. A. Komenského. 
V čem si tohoto muže připomíná-
me? Je totiž jedním z mnoha, kteří 
založili na německém území v sou-
sední Lužici na panství říšského 
hraběte Zinzendorfa obec Ochra-
nov (Herrnhut), která sloužila čes-
kým a moravským exulantům (ak-
tuálně imigrantům) jako azyl, kde 
mohli svobodně vyznávat svou víru. 
A protože svoboda je jedním z dů-
ležitých atributů spokojenosti člově-

ka, je dobré si připomenout, co vše 
naši předkové zahodili a nechali za 
sebou, když z oblasti Suchdola nad 
Odrou, Fulneku a dalších obcí vážili 
ilegálně pěšky cestu, která trvala 20 
dní a byla dlouhá 350 km a na je-
jímž konci měli jen to nejnutnější, 
co unesli na zádech a své ruce.   

Z tohoto odchodu se vyvinula 
nejúžasnější misijní činnost v Ame-
rice mezi Irokézy, Delewary, Hurony 
a dalšími indiánskými kmeny, stejně 
tak jako zakládání misií v Grón-
sku, na Jamajce, v Africe a v Asii. 
Tito lidé z Moravy a východních 
Čech stavěli osady, které prospero-
valy, školy, chudobince, nemocnice 
a měli na svou dobu velmi neotřelý 
způsob misie a života v nových pod-
mínkách. Mnozí Češi o této mohut-

né činnosti ví málo nebo vůbec nic, 
ale je nesmírně pozoruhodná. Čes-
ká televize v minulém roce vysílala 
3 dokumenty o životě a historií Mo-
ravanů. David Nitschmann se naro-
dil v Suchdole nad Odrou a zemřel 
v daleké Americe, ale stopy našich 
předků jsou rozesety doslova téměř 
na všech kontinentech. 

Kdo by se chtěl podívat na místo, 
odkud se začala psát historie toho-
to pozoruhodného hnutí, může se 
jet do Herrnhutu podívat. Odjezd 
je z Kladna. 28. října v 7,00 hod. 
Bude připraven průvodce. Další 
informace na: jiri.janouskovec@
seznam.cz

JJ

rUdický sestUp

Sestupujete do propasti několika 
set metrů po ocelových žebřících. 
Všude je vlhko a chlad. Kolem tma, 
kterou prosvěcuje jen světlo vaší 
lampy na helmě, napájené důlní 
baterií umístěnou za opaskem. Ve 
skupině 10 lidí sestupujete s prů-
vodcem až na dno Rudického pro-
padání. Pohyb na dno je přehlušen 
vodním vodopádem, který dopadá 
do malého jezírka ve velké síni jes-

kyně. Pozoruhodný přírodní úkaz 
hluboko v podzemí, dlouhou dobu 
skrytý lidskému oku. Pokračujete v 
korytu podzemního potoka a pozo-
rujete přírodní krápníky Moravské-
ho krasu. Chodbou vzdechů o prů-
měru místy 1 m2 se dostaneme na 
závěr podzemní cesty. Návratem si 
vyzkoušíme i traverz po laně. Spor-
tovní, adrenalinový a místy dobro-
družný výkon je znásoben a vizuál-

ním dojmem přírodních krás. 
To vše vás čeká, pokud využijete 

nabídky Buštěhradského fóra a za-
registrujete se na email:  jiri.janous-
kovec@seznam.cz . Termín sestupu 
je domluven s průvodcem na 31. 10. 
Start po vlastní ose v 9,00 hod. v Ru-
dicích u Blanska. Ostatní informace 
na výše zmíněné adrese. 

JJ

další výroČí

„Zvířata jsou naši malí bratři a 
sestry, jsme za ně zodpovědní, ne-
mají takový rozum jako my.“ Tato 
slova pronesl František z Assisi, je-
hož smrt si připomínáme (+ 3. 10. 
1226). Zakladatel uznávaného řádu 
Františkánů, který nenásilným způ-
sobem ukázal, že se dá žít i jinak než 
jak to praktikovali uznávaní preláti 

v jeho době.

„Země, země na obzoru“, těmito 
slovy napsaly novodobé dějiny no-
vou stránku objevů, které neměly 
obdoby. Ani Kryštof Kolumbus, ani 
námořník, který americký ostrov v 
Karibiku uviděl, si nebyli vědomi 
obrovského objevu, který 12. října 

1492 učinili. Byli přesvědčeni, že 
dopluli do Indie a objevili Ameriku. 
Objevili brambory, rajčata, tabák, 
atd. Plodiny, bez nichž si dnes život 
ani nedovedeme představit. 

Překvapivý útok dne 6. října 1973 
znamenala pro Izraelce nejtěžší za-
těžkávací zkoušku přežití v novo-
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dobé historii státu Izrael. Syřané za-
hájili mohutnými tankovými svazy 
útok na Golánské výšiny a byli díky 
rychlé mobilizaci izraelské armády 
(10 dnů proti kalkulovaným 20) s 
vypětím všech sil odraženi před ře-
kou Jordán a zatlačeni zpět. Den po 
útoku na Golánské výšiny zaútočili 
Egypťané přes Suezský kanál a za-
útočili na obranné linie Izraelců na 

Sinaji. 
Za cenu těžkých ztrát odrazili Iz-

raelci další postup Egypťanů přes Si-
naj a zahájili protiútok překročením 
Suezského kanálu na jihu a obklíče-
ním egyptské armády pod Káhirou 
si vynutili příměří. Izrael i Egypt se 
cítili vítězi, ale malý a málo početný 
stát Izrael si velké ztráty na životech 
nemohl dovolit, proto následné roky 

vedly k navrácení Sinaje Egyptu za 
příslib míru mezi oběma státy.

A konečně 28. října si připomíná-
me státním svátkem vznik Česko-
slovenské republiky v roce 1918. T. 
G. Masaryk by se divil, kam až jsme 
to dnes dopracovali. 

JJ

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Vážení spoluobčané,

tímto bych chtěl reagovat na článek Jiřího Bleska  v posledním vydání BZ. Nelíbí se mi, že pisatel (zastupitel města) 
ani neví, který rybník je nový, a který starý, kde se vzala průměrná délka kaprů 40cm, vždyť minimální lovná míra je 
45cm a buštěhradský rybář Václav Sýkora (zvaný Vincek), se světe div, jmenuje Vincent Sýkora ( zvaný Vincek ). Tak 
Vážení spoluobčané popřejme panu Bleskovi šťastnější ruku při psaní a ještě šťastnější při hlasování o důležitějších 
problémech města Buštěhradu, které by měly daleko horší následky, než jeden zpackaný článek.

                                                                                                                                                                             Roman Dědič

iMigrace - tabU v bUštěhradě?

Zdá se, že psát na stránkách BZ 
o imigraci se nehodí, ačkoliv si o 
tom kde kdo povídá i v našem měs-
tě. Stejně tak, jako na mnoho jiných 
žhavých témat, jsou i na otázku imi-
grace v dnešních dnech různé od-
povědi. Chtěl bych se přesto k této 
situaci vyjádřit.

Nejdříve srovnání. Před vypuknu-
tím 2. světové války se snažili politič-
tí uprchlíci a Židé dostat do bezpečí 
v zahraničí. Šlo jim skutečně o život. 
Přesto, pokud byli chyceni, jako ile-
gální přistěhovalci, byli deportováni 
na hranice Třetí říše a vyhoštěni. V 
Německu je čekalo vězení, koncent-
rační tábor, pro mnohé smrt. Jejich 
útěk z Německa byl často tajný, kon-
spirativní. Ve mnoha případech šlo 
o lidi vzdělané, nekonfliktní.

Rok 1968. Bezkonfliktní přijetí 
československých imigrantů v zá-
padních státech. Jejich umístění do 
sběrných táborů a po vyplnění žá-
dostí o azyl a jejich uznání za poli-
tické uprchlíky, mohli požádat o vy-
cestování do států, které si vybrali, a 
které byly ochotni je převzít.

Současnost. V televizi vidíme 
davy uprchlíků z Blízkého východu, 
z Afriky i z Afghánistánu. Většinu 
tvoří mladíci, část z nich se agresiv-
ně projevuje a vyžadují průchod do 
zemí, které si vybrali, kde chtějí stu-
dovat, pracovat a žít. Mnoho z nich 
je muslimů.

Dovoluji si vyjádřit svůj názor. 
Tyto velké uprchlické vlny jsou váž-
ným destabilizačním prvkem pro 
Evropu. Nevím, kolik z právě do-
cházejících imigrantů je doktorů, 
zdravotních sester, inženýrů a jinak 
vzdělaných lidí, které Evropa potře-
buje, troufám si ale myslet, že jich 
bude menšina. Mnoho z nich roz-
šíří řady nezaměstnaných a zatíží 
sociální systém zemí, kde budou žít. 
Kde vzroste nezaměstnanost, ros-
te i sociální napětí. Pokud k tomu 
přidáme nekompromisní postoj Is-
lámu, máme zde zaděláno na vážný 
problém. Vzpomínám si na vyhoš-
tění několika imámů z Francie, kteří 
pobízeli k nesnášenlivosti ze svých 
mešit. Po pravdě, byl jsem překva-
pen, že k tomu demokratická Fran-
cie vůbec dospěla. Slabost Evropy 
v této krizi je zřejmá. USA má přes  

3000 km dlouhou hranici s Mexi-
kem, kde ji chrání vysoký plot a řada 
bezpečnostních prvků. Příliv uprch-
líků si pečlivě hlídá. Ekonomické 
uprchlíky nekompromisně vrací.

Je přirozené, že každý člověk chce 
žít, co nejlépe. V případě migrač-
ních vln do západoevropských států 
jde podle mého názoru o ekonomic-
ké imigranty, ne o lidi, kterým jde 
o život. Svůj život mají v relativním 
bezpečí již například ve sběrných 
táborech v Turecku. Totéž platí o 
Srbsku, Chorvatsku a Maďarsku, je-
jich cílem je ale Německo, případně 
Skandinávie.

Kdysi jsem viděl jeden film o vy-
puknutí hladu v Africe, vůdcové 
Afričanů, kteří neměli, co ztratit, se 
vydali přes Gibraltar a postupně ra-
bovali obchody a putovali postupně 
přes Španělsko do Francie. Myslím, 
že to nejhorší nás ještě čeká. A s ev-
ropskou připraveností si nedělám 
iluze.

Ing. Jiří Janouškovec 
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Říjnové výtvarné 
dílny v Ateliéru 
Divadla Lampion

4 / Ne 13:30 
Kelímkový telefon 

11 / Ne 13:30  
Věnečky a čelenky od 
dvanácti měsíčků 

18 / Ne 13:30 
Obyčejný míček čarovným

25 / Ne 13:30 
Papírová mosaika jelena
ochranáře

28 / St 13:30 
Vyrob si      a odnes si své 
nekonečno, bez fantazie 
zůstane jen poušť

Předprodej vstupenek

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla č. 4, Kladno, 
t: 312 242 732

online na www.divadlokladno.cz

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, Kladno, 
t: 312 604 540

Ceny vstupného na domácí představení 
Městského divadla Kladno

Premiéry 200 Kč

Reprízy
•  dospělí: 180 Kč
•  studenti do 26 let, hendikepovaní a senioři    
   nad 65 let: 99 Kč

Ceny vstupného na domácí představení
Divadla Lampion

Premiéry 100 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

První premiérou nové sezo-
ny bude podívaná s názvem 

České Vánoce Josefa Lady v režii 
Braňo Mazúcha. Název napoví-
dá, že se nejmenší diváci v tomto 
svátečním pohádkovém vyprá-
vění podívají do idylické zimní 
krajiny Josefa Lady a světa jeho 
vánočních obrázků.

Premiéra
sobota 28. listopadu / 17:00

Na říjen pro vás soubor MDK 
připravuje druhou premiéru 

své 101. sezony. Stále se bude-
me pohybovat ve francouzských 
vodách, tentokrát se na kla-
denském jevišti představí slav-
ný současný dramatik Florian 
Zeller a inscenace pod názvem 
Otec / Matka. Připravujeme pro 
vás večer, ve kterém jsme spojili 

dvě komorní tragikomedie, v ti-
tulních rolích se představí Alena 
Štréblová a hostující Miloslav 
Maršálek.

Premiéra
sobota 17. října / 18:00

Repríza
sobota 24. října / 17:00

18:00
Plíce
netradiční love story

19:30 
Vinnetou
western na houpacích koních

19:30
Plíce
netradiční love story

15:00
Mach a Šebestová
napínavé příhody žáků 3.B

15:00
O dvanácti mesíčkách
pohádka o moci přírody potrestat každou lidskou 
špatnost

17:00 (první repríza)
Otec / Matka 
rozostřený rodinný portrét

15:00
Klaun Bruno a čarovný klíč
dobrodružné pátrání po ztraceném klíči 
k cirkusovému štěstí

18:00 (znovu na repertoáru)
Brémská svoboda
silná káva s překvapením

10:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

19:30
Jentl
strhující příběh dívky bojující s předsudky

15:00 (novinka)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

10:00
Hobit
dobrodružná výprava za pokladem draka Šmaka

10:00
Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé 
choboty
putování zvědavého slůněte

10:00
Čertovská pohádka
marionetová pohádka s kašpárkem, čerty 
a zlobivou princeznou

10:00
O Nosáčovi
pohádka o pyšném princi s obrovským frňákem

19:30
Noční motýl
divadelní adaptace české filmové klasiky

18:00
Česká kuchařka
příběh legendární kuchařky

19:30 (novinka)
Podnájem na bulváru Courteline
těkavá komedie

15:00
Smolíček Pacholíček
pohádkový muzikál s jezinkami

Program na měsíc říjen
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Francouzský podzim pokračuje!

 
Nová sezona  
v Divadle Lampion

18:00 premiéra
Otec / Matka 
rozostřený rodinný portrét17 So
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