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Kroupy v Buštěhradě – 13. května 2017. Foto: Z. Veselá
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S LOVO R E DA KC E
V minulém vydání BZ jsme
si více připomněli památku
Jiljího Teringera, který hluboce
zasáhl do života mnoha lidí nejen na Buštěhradě. Byl jmenován
za své zásluhy čestným občanem
Buštěhradu. Shodou okolností
nás také opustil pan Václav Říha,
na kterého také vzpomíná mnoho

S lovo

lidí v našem městě. Ačkoli každý
z nich byl jedinečný, svým způsobem života zaměřený jinak, s oběma se ztratila část našeho života,
kterou doplňovali.
Nejsou to samozřejmě pouze tyto
známé osoby, jistě si vzpomeneme
na mnoho jiných, které již mezi
sebou nemáme. Chtěli bychom

tedy vybídnout naše čtenáře, aby
společně zavzpomínali a zaslali
nám do redakce vzpomínku na ty,
kteří významně zasáhli do našeho
společenského nebo i čistě lidského života, a kteří nám tady chybí a
společně si je tak připomněli. Předem děkujeme.
RR

starostky

Ve víru událostí z „velké“ politiky vztahy. Není většinou směšné se když se dělo něco zvláštního nebo
není někdy špatné se zamyslet, ja- hádat se sousedem o nějakou vě- v neobvyklou dobu. To byla skvěkou máme výhodu my na malém tev před oknem či špatně parku- lá obrana proti trestné činnosti, či
městě. Všechno je tady daleko jící auto? Není zbytečné souseda možnost rychlé pomoci v případě
přehlednější. Velká část obyvatel DOnezdravit,
protože jsme si navzá- neštěstí. Čím menší anonymita,
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
města se navzájem zná. Když něcoJE DŮLEŽITÝ
jem udělali
nějakou hloupost? V tím menší je také kriminalita a
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
někdo FONTY
dělá POUŽÍVAT
pro druhé,
všichni
nových
čtvrtích
se -lidé
znají
Pokud tedy
STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ
nadpisy
fontještě
Binner,vandalství.
normální text bezpatkový
font;budeme
to vidí, a naopak, kdyžRÁMEČKY
se chová
méně.
Všichni
mají
vysoké
neprorozvíjet
naše
vzájemné
vztahy,
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
jako darebák, také se to o něm ví. stupné ploty a směrem do ulice co nebude nám jedno, co se děje za
Názory na to, jak by se měly věci nejmenší okna… v těchto pod- naším plotem, budeme ochotní
veřejné spravovat, se samozřej- mínkách ale lidské společenství pro své bližní občas něco udělat,
mě různí, různé skupiny lidí mají skomírá. Je naopak důležité vědět, můžeme si tady v Buštěhradě pěsrůzné priority. Radnice se snaží jak se jmenuje náš soused a kdo je. tovat naši malou republiku, kde
vyhovět tam, kde to jde, ale je to Třeba budeme od něj někdy po- se budeme cítit dobře, a kde buvelmi nevděčná role. Pokusme se třebovat pomoci. Nebo naopak on dou věci fungovat lépe, než jintedy řešit jen důležité věci, ne ma- od nás. Někomu může vadit blíz- de. Ostatně, pokud by se takhle
lichernosti. Když bude město dob- kost, v jaké tu všichni žijeme, a to, o sebe a své společenství staraly
ře fungovat, bude pro nás takovou že si tak říkajíc vidíme navzájem všechny obce, je to už dobrý zámalou baštou, ostrovem jistoty. do talíře. To je ale pro něco dob- klad státu (kromě rodiny, jak se s
Zde beze zbytku platí, že jaké si to ré. Dříve, v tradiční vesnici, kde se oblibou říká). A nakonec, recept,
uděláme, takové to budeme mít. A všichni znali, se okamžitě vědělo, který funguje vždy, je SLUŠNOST.
největší jistotou jsou dobré lidské když se tam pohyboval někdo cizí,
Daniela Javorčeková

I N F O R M AC E Z R A D N I C E

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 4/2017 ze dne 26.04.2017 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu

města

B uštěhradu č . 4/2017

p. Pavla Mikšovice a p. Věru Mrázkovou, zapisovatelku tohoto zasedání
p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání
č. 3/2017 ze dne 29.3.2017

Usnesením č. 4 – upravený program
zasedání městského zastupitelstva
č. 4/2017
Usnesením č. 5 A) Bere na vědomí
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1. Informaci pořizovatele k dokumen- Sb., správní řád, ve znění pozdějších ku za rok 2016 příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad s navrženým rozlotům
předpisů (dále je „správní řád“).
• Vyhodnocení společného jednání o C) Vydává změnu č. 6 územního žením financí do fondu odměn ve výši
návrhu změny č. 6 územního plánu plánu města Buštěhrad (zhotovitel 39.035,- Kč a do rezervního fondu ve
města Buštěhrad (dále jen „změna PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, výši 58.553,72 Kč.
č. 6“), konaného dne 22. prosince projektant Ing. Arch. Petr Foglar, au- Usnesením č. 10a) – nabídku fir2016, uvedené v příloze č. 3 tohoto torizovaný architekt ČKA 02667) po- my INREKA PLOŠINY PLUS s.r.o.,
usnesení.
stupem podle § 171 a násl. správního Praha 2, na dodávku vysokozdvižné
• Záznam o průběhu veřejného pro- řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) plošiny vč. montáže na automobilojednání návrhu změny č. 6, konaného a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 2 a vý podvozek za cenu 821.100 Kč bez
dne 3. dubna 2017, uvedený v příloze § 188 odst. 3 stavebního zákona, DPH a pověřuje starostku podpisem
ve formě opatření obecné povahy smlouvy.
č. 4 tohoto usnesení.
č. 1/2017/OOP uvedeného v příloze Usnesením 10b) – nabídku firmy
• Vyhodnocení veřejného projedná- č. 1 tohoto usnesení.
AUTA s.r.o., Příbram, na dodávku
ní návrhu změny č. 6, konaného dne
užitkového vozidla do 3,5 t pro monD)
Ukládá
starostce
města
3. dubna 2017, uvedené v příloze
tohoto usnesení.
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle táž vysokozdvižné plošiny, za cenu
542.213,22 Kč bez DPH, a pověřuje
2. Stanovisko Krajského úřadu Stře- § 25 správního řádu vydání změny starostku podpisem smlouvy.
č. 6TOHOTO
ve formě
opatřeníMONTOVAT
obecné povaPROSTORU
OBSAH;
dočeského kraje, odboru regionálního DO
hy
č.
1/2017/OOP
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souladu
s
§
173
JE
DŮLEŽITÝ
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NAHOŘE
I DOLE;Usnesením 10c) – nabídku firmy
rozvoje (dále jen „krajský úřad“) č.j.
DAS
elektrotext
s.r.o.,
Kostelec,font;
na dodávodst.
1
správního
řádu
a
vyznačit
její
FONTY
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font
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účinnost,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
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2017, k posouzení návrhu změny č. 6,
za
cenu
211.024,Kč
vč.
DPH
a pověuvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 2. poskytnout dokumentaci změny
řuje
starostku
podpisem
smlouvy.
3. Sdělení pořizovatele, že k veřejné- č. 6, opatřenou záznamem o účinnosmu projednání návrhu změny č. 6 ti, stavebnímu úřadu, úřadu územní- Usnesením č. 11a) – podání žádosti o
dotaci z Operačního programu Životnebyly uplatněny žádné námitky ani ho plánování a krajskému úřadu,
připomínky podle § 52 odst. 3 staveb- 3. zveřejnit způsobem umožňují- ní prostředí na akci „Podpora dománího zákona ve spojení s § 55 odst. 2 a cí dálkový přístup, údaje o vydané cího kompostování města Buštěhrad“
§ 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o změně č. 6 a místech, kde je možné a dále schvaluje nutnou finanční spoúzemním plánování a stavebním řádu do dokumentace nahlížet, a oznámit luúčast předepsanou programem.
(stavební zákon), ve znění pozdějších tuto informaci jednotlivě dotčeným Usnesením 11b) – odložení bodu
předpisů (dále je „stavební zákon“).
orgánům neuvedeným v předchozím 11b) – nabídka na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na akci: „PodpoB) Ověřilo návrh změny č. 6 územ- bodu.
ního plánu města Buštěhrad podle 4. Zpracovat registrační list změny ra domácího kompostování města
§ 54 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 2 a č. 6 a podat návrh krajskému úřadu na Buštěhrad“ firmou ISES, s.r.o.
§ 188 odst. 3 stavebního zákona a vložení jeho dat do evidence územně Usnesením č. 12 – výjimku z nařízení
města č. 1/2015/OOP o vyhlášení stakonstatuje, že
plánovací činnosti,
• Není v rozporu s Politikou územní- 5. Zabezpečit archivování úplné- vební uzávěry pro Třinecké železárny
ho rozvoje České republiky, schvále- ho spisu změny č. 6, včetně dokladů a.s. na akci „Rekonstrukce a prodlounou usnesením vlády České republiky a písemností dokládajících proces žení jeřábové dráhy“, parc.č. 1897/74,
1897/122,
1897/123,
1897/135,
č. 929 dne 20. července 2009, ve znění pořizování.
1897/139
a
1897/146,
k.ú.
Buštěhrad.
Aktualizace č. 1, schválené usnesením Usnesením č. 6 – rozpočtové opatřeUsnesením č. 13 – udělení Čestného
vlády České republiky č. 276 ze dne ní č. 2/2017
občanství města Buštěhradu p. Bohu15. dubna 2015,
Usnesením č. 7a) – roční uzávěrku míru Bednářovi.
• Není v rozporu se Zásadami územ- za rok 2016 příspěvkové organizace
ního rozvoje Středočeského kraje DPS Buštěhrad s navrženým rozlože- Usnesením č. 14 – přijetí dotace z Miúčinnými dne 22. února 2012, ve zně- ním financí do fondu odměn ve výši nisterstva kultury z programu Veřejné
ní 1. Aktualizace účinné dne 26. srpna 48.491,- Kč a do rezervního fondu ve informační služby knihoven (VISK)3
ve výši 58.000,- Kč na akci „Infor2015,
výši 200.000,- Kč
• Není v rozporu se stanovisky dotče- Usnesením 7b) – roční uzávěrku za mační služby a automatizace městské
ných orgánů nebo stanoviskem kraj- rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ knihovny Buštěhrad“
ského úřadu, jak je doloženo příloha- a MŠ Oty Pavla Buštěhrad s navrže- Usnesením č. 15a) – zařazení paní
mi č. 2, 3 a 5 tohoto usnesení,
ným převodem do rezervního fondu xxxxxxxxxxxxxx do registru čekatelů
na byt v DPS Buštěhrad.
• Při projednávání návrhu změny č. 6 – 28.680,36 Kč
nebyl řešen žádný rozpor postupem Usnesením 7c) – roční účetní uzávěr- Usnesením č. 15b) – přidělení volných bytů v DPS Buštěhrad paní
podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 6. ČERVEN 2017									

strana 2
STRANA 4

xxxxxxx a panu xxxxxxx
Usnesením 15c) – podání žádosti
o dotaci na akci/projekt „Vybudování nové bytové jednotky v DPS
Buštěhrad“ z programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského
humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Sociální oblast“, a
schvaluje závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši stanovené podmínkami poskytovatele.

B uštěhradský

zámek

–

Zamítá
Usnesení č. 9 – studii revitalizace sportovního areálu Buštěhrad
– variantu C3
Usnesením č. 17 – nájemné ve slu- Bere na vědomí
žebním bytě v budově MŠ ve výši
1. Kontrolu usnesení ze zasedání
72,- Kč/m2.
č. 3/2017 ze dne 29.03.2017
Usnesením č. 18 – nové složení Fi- 2. Opravu Usnesení č. 7c) v zápise
nančního výboru – za odstupujícího č. 2/2017 ze dne 1.3.2017
člena xxxxxxx schvaluje xxxxxxx
Usnesením č. 16 – žádost o odkup pozemků parc.č. 1644/1, k.ú. Buštěhrad,
jehož majitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

diskuse o navrácení do majetku města

Poslední vývoj jednání se Středo- mátky měl zákonnou povinnost se setkání připomněli, jak se město
českým krajem vypadá tak, že ma- o ni starat. Bylo by tedy proti dob- Buštěhrad v minulosti zbytečně
jetková komise Krajského úřadu rým mravům zámek prodat sou- zbavovalo svých objektů, a nyní
posuzuje naši žádost o bezúplat- kromému investorovi, či za jeho zde začíná být nedostatek prostor,
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; především chybí velký sál (proný převod zámku zpět do majetku DOnavrácení
Buštěhradu
chtít peníze.
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; dej bývalého Vinohradu, zbourání
města Buštěhradu, a zároveň na- Dne 3. 5. 2017 se na MěÚ konala
FONTY
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koupení zámku. Jednání majetkové které byl přítomen radní středo- ho pionýrského domu, apod.). Na
komise jsem navštívila již v břez- českého kraje, RNDr. Martin Ma- zámku konečně získáme dostanu, zrekapitulovala celou kauzu, cháček, a zástupkyně tisku a roz- tečně velký a reprezentativní sál
vše, co už si Buštěhrad se zámkem hlasu. Cílem diskuse bylo ověřit, že na všechny akce, který jistě půjde
zažil, a zdůraznila morální důvo- navrácení zámku městu skutečně využívat i komerčně a pokryje tak
dy bezúplatného převodu zámku má v Buštěhradě veřejnou pod- alespoň provozní náklady zámeczpět Buštěhradu (vždyť město jej v poru. Výsledek byl velmi jedno- kého areálu (Kladnu – kromě kulroce 2010 kraji převedlo také bez- značný a pozitivní. Přítomno bylo turního domu na Sítné – také chyúplatně). To, že dnes zámek má cca 55 lidí, a drtivá většina z nich bí sál, stejně tak Lidické galerii).
alespoň opravené střechy a krovy, vyjádřila záměru navrácení pod- Nejlepší cestou nejspíš bude využít
a kompletně opravené a fungující poru. Všichni jsou si vědomi toho, dostupných dotací a opravovat zázápadní křídlo, je výsledek třinác- že obnova zámku bude finančně mek na etapy. V budoucnu by zde
tiletého úsilí města, kraj se na tom i časově náročná, shodli jsme se bylo možno vybudovat např. také
nijak nepodílel. Hejtman Rath sice však na tom, že je nutné, aby zá- chráněné bydlení pro seniory či zástihnul opravit zámecký park, od mek, naše nevýznamnější památka, zemí pro buštěhradské spolky (tředoby jeho uvěznění však kraj se v budoucnu patřil městu, nikoliv ba buštěhradští Junáci dlouhodobě
zámkem již neudělal vůbec nic, soukromému subjektu. Buštěhrad řeší problém s prostorami). Dále se
neinvestoval ani korunu alespoň více potřebuje občanskou a kultur- pokusíme získat jako partnera nědo základního zajištění a údržby ní vybavenost, než hotel. Účastníci jakou instituci, např. vysokou škoobjektu, přestože jako vlastník palu.
Přítomny byly i Věčně mladé seniorky, iniciátorky petice, která za pár
dní nasbírala již přes 300 podpisů –
i tato petice jistě bude dobrým argumentem pro naši věc. Pan radní
Macháček poté sdělil svůj názor, že
majetková komise rozhodne v náš
prospěch a bezúplatný převod nakonec doporučí. Rozhodující pak
bude, zda to schválí také krajská
Rada, která zasedá v červnu. Do
krajského zastupitelstva návrh půjde v září. Věřím, že jsme zástupce
kraje přesvědčili a zámek získáme
zpět, a děkuji všem, kdo nás přišli
podpořit!
Kdo je pro navrácení zámku městu? Foto: J. Pergl
DJ
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Parkování –

věčný problém

V souvislosti s plánovanou pěší Protože se často ptáte, jak chce- fotbalového hřiště a tenisového
zónou na Starém Hradě se opět me nedostatek parkovacích míst klubu, podél Hřebečské. V delotevřela diskuse na téma par- řešit, ráda bych připomněla, že to ším výhledu chystáme projekty
kování. Připomněla bych násle- řešíme již od začátku našeho vo- revitalizace Tyršovky, Kladenské
dující fakta: parkování není jen lebního období. Například jsme a Náměstí, kde také bude parkoproblém Buštěhradu, ale celé vybudovali nové parkoviště u vání nově vyřešeno, a parkovací
republiky (a pravděpodobně i hřbitova, se značnou kapacitou. místa zcela jasně vymezena, aby
celého tak zvaně civilizovaného Zatím nikdy se ještě nestalo, že se neparkovalo na zelení nebo
světa). Automobily přibývají, a by bylo plné. Je pouze na lidech, v křižovatkách. Samostatná kaomezené dimenze starých ulic aby jej začali používat, a nepar- pitola je křižovatka u základní
zůstávají. Všechny obce mají - kovali před hřbitovními vraty, školy, kde každé ráno dochází k
hlavně ve staré zástavbě - problém jak byli dříve zvyklí. Nyní jsme totálnímu dopravnímu kolapsu
s nedostatkem parkovacích míst. čerstvě dokončili nové parkovi- – množství rodičů vozí děti do
K tomu se přidává, že mnoho ště v areálu základní školy – to školy autem, a místo, aby dítě vylidí neparkuje na svém pozemku, je určeno učitelům a personálu ložili někde za rohem, chtějí tak
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za ně, kde parkovat, zvlášť pokud nádvoří otvírá i v neděli pro ná- ho nezmohou, když někteří rodimají více automobilů. U novosta- vštěvníky bohoslužby v přileh- če, přestože o bezpečnost i jejich
veb je parkování na vlastním po- lém kostele (opět jde jen o to, aby dětí se zde staráme, jsou na naše
zemku většinou již samozřejmou si zvykli do nádvoří zajíždět, a preventisty nepříjemní, pokud
podmínkou pro získání staveb- neparkovali nadivoko podél ces- jim chybné parkování vytknou.
ního povolení. Ve staré zástavbě ty). Na nádvoří může parkovat Polovina úspěchu záleží tedy i na
samozřejmě není parkování na kdokoliv, třeba také návštěvníci Vaší ukázněnosti a slušnosti. O
vlastním pozemku vždy možné. ZUŠ. Dále, zastupitelstvo jed- chybném parkování na zeleni, na
Na druhé straně je i celá řada pří- ná o koupi prázdného pozemku chodnících, blíže než 5 m od křipadů, kdy lidé na svůj pozemek naproti DPS – pokud se s maji- žovatky či před přechodem, jsme
nezajíždějí čistě z pohodlnosti, teli dohodneme, získáme zcela už psali. Je potřeba vzájemná
aby nemuseli otvírat vrata, nebo novou plochu pro parkování (a ohleduplnost, raději vyjet o chvísi ničit trávník, přestože prostor zeleň) jednak pro návštěvníky li dřív, zaparkovat správně a uděna parkování tam mají. Apeluje- DPS, jednak pro návštěvníky lat pár kroků navíc, než způsobit
me tedy na všechny majitele au- akcí v zámeckém parku. Dále se nepřehlednou či nebezpečnou sitomobilů – pokud můžete parko- nyní v souvislosti s projektem tuaci nebo ničit zeleň a chodník.
vat na svém pozemku, čiňte tak. revitalizace sportovního areáDJ
lu projektuje nové parkování u

Výsledky

výběrového řízení na ředitele

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 21 ze dne
25. 1. 2017, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, bylo
dne 13. 3. vyhlášeno konkurzní
řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele ZUŠ
Buštěhrad, příspěvkové organizace. Do konkurzu se přihlásili
tři kandidáti, všichni tři splnili
formální náležitosti konkurzu
a byli pozváni k ústnímu poho-

ZUŠ Buštěhrad

voru, který se konal 12. 5. 2017.
Poté konkurzní komise posoudila vhodnost uchazečů (všichni byli shledáni jako vhodní),
a pomocí bodování stanovila
jejich pořadí. Starostka města
tentýž den rozhodla o jmenování nového ředitele – je jím Martin Fila, MgA., klavírista žijící v
Buštěhradě. Starostka rozhodla
v souladu s doporučením konkurzní komise, neboť p. Fila se
umístil mezi uchazeči na prvním
místě. V konkurzní komisi byli

zástupci zřizovatele, krajského
úřadu, České školní inspekce,
ZUŠ Buštěhrad, a nezávislý odborník v oblasti státní správy.
Pan Fila je jmenován ředitelem
od 1. 8. 2017. Nepochybujeme,
že je to dobrá volba, a těšíme se
na spolupráci města s novým
ředitelem. O p. Filovi napíšeme
více v některém z dalších čísel
BZ.
DJ
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Aktuality
• Na jednání se zástupci ROPIDu
la na zasedání diskuse, ze ktev některých ulicích provádět poré vyšla domluva, že iniciátoři
mocí kouřostroje zjišťování, zda
a SIDu jsme se dozvěděli, že z
petice proti zóně se setkají s
nejsou dešťové svody rodinných
technických a personálních důvodů se spuštění integrace dop. Fridrichem z kladenského
domů napojené do splaškové
pravy Praha-Buštěhrad-KladOdboru dopravy, a prodiskutují
kanalizace. Splašková kanalizace
no posouvá na 20. srpna 2017.
s ním možná řešení. Zprostředslouží pouze k odvádění splaškovali jsme kontakt obou stran,
ků. Do této kanalizace nesmí být
Mrzí nás to, ale neovlivníme to.
schůzka na místě se uskutečniodváděny dešťové vody (pokud
O tom i dalších souvisejících věcech budeme cestující veřejnost
la 16. 5. Závěr je, že spolu s dojsou, hrozí pokuta v řádu desepravním odborem navrhneme
titisíců Kč). Napojení dešťových
informovat průběžně na webu
pravidla, která by v pěší zóně
(srážkových) vod obvykle způměsta, a také v Buštěhradském
sobí zahlcení kanalizace, která
fungovala (jak by fungovaly
zpravodaji. Čekáme další konkrétní informace od organizátonení pro takové množství vod
povolenky ke vjezdu apod.), a
rů.
dimenzována a může zapříčik návrhu svoláme další diskusi,
nit zatopení níže položených
případně
zvážíme
další
varianty.
• Nový Výbor pro životní prostřeP.
Fridrich
však
upozornil,
že
z
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košů. TS
kvidoval své srážkové vody na
již část nakoupily a budou je po- • Vzhledem k tomu, že přívalové
svém pozemku (pokud samodeště opět odhalily řadu problestupně instalovat.
zřejmě nějaký má).
matických míst v našem systé• Jak to dopadlo s pěší zónou na
mu dešťové kanalizace, budeme
DJ
Starém Hradě: 26. 4. proběh-

Informace

k posunutí termínu integrace dopravy

V minulém čísle Buštěhradského
zpravodaje jsme uvedli informace z jednání k budoucí integraci
autobusové dopravy týkající se
Buštěhradu.
Z následného jednání na kladenském magistrátu, za účasti zástupců dotčených měst a obcí, ČSAD
Kladno, ROPID a IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) v pátek 5.5.2017 jsme bohužel
přinesli nový termín pro zahájení integrované dopravy Praha
- Buštěhrad - Kladno. Je to, podle vyjádření ředitele IDSK Pavla
Procházky, datum
20. srpna
2017.
Důvodem posunutí termínu
z 1. 7. na 20. 8. 2017 jsou technické
problémy na straně organizátorů
a personální problémy u dopravce
(ČSAD Kladno - nedostatek řidičů).
V pravidelném prázdninovém
omezení provozu a čerpání dovolené řidiči autobusů by nebylo možné zajistit rozšíření počtu
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Praha-B uštěhrad-K ladno

U Kostela“, ve směru do Prahy
spojů.
linka začíná v zastávce „Kladno,
Na trase Praha - Slaný dojde k zaRozdělov“)
členění do integrovaného systému
dopravy až od 1.4.2018 v návaz- • všechny připomínky k navrhonosti na vybavení autobusů mulvaným jízdním řádům, které
tikanálovým odbavovacím systédošly na adresu Městského úřamem, který umožní v autobusech
du Buštěhrad většinou mailem,
dokonce i platby kartou.
jsme předali zástupcům IDSK
a ROPID, kteří je podle svých
Na základě žádostí a připomínek
možností zohlední při své pránašich občanů jsme zpracovatele
ci na nových jízdních řádech.
upozornili na nutnost doplnění
Děkujeme všem, kteří nám své
prvního ranního spoje, který v
návrhy zaslali.
prvních návrzích jízdních řádů
• kladná informace zvláště pro
„vypadl“.
naše seniory - po zavedení inA tak u linky 322 (dosud 22) je
tegrované dopravy budou i
plánovaný spoj s odjezdem ve
na linkách Praha-Buštěhrad4:51 z Buštěhradu.
-Kladno jezdit zdarma cestující
K nové lince 300 (dosud linka
od 70 let věku (budeme dou56) Praha, Nádraží Veleslavín fat, že to bude opravdu už od
Kladno, Rozdělov,
U Kostela
20. 8. 2017 a nenastanou další
časové posuny!)
• na lince dochází na základě
projednání se zástupci Magis- • až získáme další nové konkrétní
trátu města Kladno ke změně
informace v této věci - budeme
ukončení linky na území města
vás zde průběžně informovat.
Kladno (ve směru z Prahy linZV
ka končí v zastávce „Kladno,
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Výstava

k výročí

520

let města

B uštěhradu

Vážení a milí spoluobčané, obraličky, mlýnky, nádobí atd.)
Fotografie můžete posílat na níže
cím se na vás již podruhé a opět • pracovní a hobby pomůcky
uvedenou e-mailovou adresu a
vyzývám ke spoluúčasti na realiobracet se můžete na uvedená
zaci výstavy k výročí 520 let naše- • křesla, židle, lenošky
telefonní čísla a domluvit se, jak
ho krásného města Buštěhrad.
budeme postupovat.
• hračky
Aby se výstava vůbec uskutečnila, Prostě, co vás napadne a co doma Informace o věcech, které nám
je potřeba, abyste měli chuť za- schraňujete, nebo se možná nej- budete ochotni půjčit, můžete
půjčit nám věci, které připomínají prve musíte podívat.
také napsat na web Věčně mladých seniorů.
doby dávno a možná i nedávno
Možná již dokonce víte, co na výminulé.
www.senioribustehrad.cz
stavu zapůjčíte.
Již v předešlém čísle jsem vás vye-mail - s.sumenka@email.cz
zývala k zapůjčení různých před- S ohledem na to, že výstava bude v
mětů, které nám mohou připome- září a my nemáme skladovací pro- tel. č. – 736 660 753
nout vaše, naše, předky. Přiblížit story na tak dlouhou dobu, před721 190 939
nám a připomenout jejich život a měty budeme vybírat cca na konci
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
srpna. Potřebujeme, ale napláno606 530 982
prostředí, ve kterém žili.
JEvat
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
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NAHOŘE
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budetefont;
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JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
vědět, s jakými poklady můžeme dovat
vývěskách MěÚ.
RÁMEČKY
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLAna
0,8b
vás napadne ještě mnoho
dalšíchOKOLO
počítat.
věcí:
Těšíme se na vás a naší společnou
Prosíme vás o vyfocení vámi za• fotografie, obrázky, časopisy, půjčeného předmětu. Pokud je výstavu.
mapy
St. Šumná a Věčně mladí senioři
toto pro vás obtížné, můžete oslo• předměty denní i noční potřeby vit nás a my za vámi dojdeme a
(dečky, lůžkoviny, oblečení, žeh- vyfotíme je sami.

Č arodějnice 2017
Tak, začněme třeba hned s poděkováním. Na prvním místě by nejspíš
mělo být počasí. Apríloví bubáci
jako zázrakem zmizeli, takže naše
nejnavštěvovanější akce nezmokla. Díky starostce a zastupitelstvu,
díky městskému úřadu a technickým službám, za to, že poskytli
organizátorům jasnou podporu a
pomoc. Děkujeme také všem sousedům, kteří bydlí Na Babkách a
v okolí, hlavně za pochopení, s jakým „trpí“ (dá se říci celoročně!)
mumraj a humbuk za plotem i před
vraty. Díky vlastně patří nám všem
Buštěhraďanům i našim hostům,
kteří v hojném počtu přišli oslavit jaro a pobavit se u společného
ohně. Hranice, kterou i letos pečlivě připravili buštěhradští skauti, ozařovala naše spokojené tváře dlouho do noci. Na tradičním
pódiu (také práce šikulů z Junáka
Buštěhrad) zase zářily domácí i
přespolní hudební hvězdy, výborně ozvučené M. Knorem. Nekompromisní M-Code, veselé punkové
Kozičky, příjemná country Zem,

populární Marná snaha a zábavní
rockeři Message zaslouží poděkování za dobrou muziku, ale také za
to, že sníženými požadavky ušetřili
fondu kulturního výboru finance.

I letos se na zahájení akce kreativně vyřádili členové divadelního spolku KiX, takže díky! Takřka
bezchybně fungovalo občerstvení
u stánků Hotelu Buštěhrad a Re-

Skauti připravují dřevo na Čarodějnice. Foto: O. Horký
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staurantu U Bečvářů i u Rydvanů.
Elektřina nám letos „nevypadla“,
takže se všichni mohli bezstarostně
bavit až dlouho přes půlnoc. Jistě
jsem nevyjmenoval všechny, kteří
pomohli, kde mohli, ale to víte …
A závěrem ještě malá připomínka víceméně „tradičních“ nešvarů.
Mnozí opět přijeli na zábavu auty,
přestože by to měli pár minut pěšky. Divoké parkování v zeleni nebo
bezohledně někomu před vraty pak
nedělá pohodlným jezdcům žádný
problém. Také bezstarostně odhodit kelímek, tácek nebo obal od
cukrátka na zem místo do koše, je
„tradiční sport“, bez ohledu na věk

pachatelů. Letos poprvé byl na akci
sice dostatek míst k posezení na
„městských“ pivních setech, ale neuklizeného nepořádku po strávnících na nich zůstávalo také až dost.
Možná by tomu příště mohli věnovat více pozornosti hlavně prodejci
občerstvení, ale v jednadvacátém
století už by si měl po sobě každý umět uklidit sám. No, a závěrem ještě to obvyklé buštěhradské
„brblání“. Někomu se zdá hořící
hranice příliš velká a nebezpečná,
jinému zase moc malá. Jednou se
nelíbí tahle muzika, jindy nějaká
jiná. Hudrujeme, že je program
příliš pomalý, nebo třeba končí
dřív než by se chtělo. Tomu ne-

chutná tohle, druhému zase tamto. A také jsou pořád ty fronty na
pivo a párek… Hmm, zde se dá jen
citovat nějaké úsloví o tom, jak se
prostě nedá zavděčit všem. A dodávat výzvu, aby se příště organizace
chopil některý z kritiků, je bohužel
stále zbytečné.
Ale už dost těch stesků k Čarodějnicím 2017, které se jinak opravdu
povedly! Ještě jednou díky všem!
JB
p. s.: Jo, a někdo nám ze skladovacího stanu zřejmě přes noc ukradl
skládací stolek se židlí a rybářské
křeslo! To se fakt nedělá.
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Vzpomínka

Dne 1. května 2017 zemřel pan Karel Kühnel, který byl starostou města Buštěhrad od 7. 12. 1991
do 8. 12. 1993. Byl známý buštěhradský patriot. V době svého starostování procházel Buštěhradem a osobně se
zajímal o vše, co se děje s majetkem města a s jeho organizacemi. Těšil se přirozené autoritě a duševní svěžesti
až do sklonku svého života. Jeho druhé datum narození byl okamžik výměny kyčelního kloubu. Po operaci
byl vídán na procházkách po Buštěhradě a v jeho okolí ještě častěji. Byl všude, kde se něco dělo. Zajímal se i o
hudební a jiné akce v nově upraveném zámeckém parku. Se svým Buštěhradem žil až do konce.
LZ

Vzpomínka

na

„ pana

dirigenta .“

První vzpomínka na Jilku Teringera, charizmatického a šarmantního člověka, je z doby, kdy
mě trénoval na souhře coby malou holku v LŠU v Buštěhradě.
Poslední, když jsme si spolu s
jeho úžasnou manželkou Věrou
loni zazpívali jeho i moje oblíbené
dudácké a lidové písničky. Také
na to, jak mu chutnala obyčejná
topinka s česnekem u našeho malého ohýnku při Tondově harmonice nebo jak si rád i v pozdním
věku zatancoval při jeho oblíbené
písničce „Ta naše písnička česká.“ Superlativů na jeho osobu již
bylo vyřčeno mnoho. Nechci se
opakovat, vše jen potvrzuji. Je mi
však čím dál více líto, že jsem pod
„jeho“ taktovkou v pěveckém sboru nepůsobila déle. Možná to bylo
z respektu, který jsem k němu

jako malá cítila a měla jsem také
trochu i strach pod jeho vedením
zpívat. Teď vím, že jsem se neměla čeho bát. Byl (škoda, že píši v
minulém čase) to totiž neskutečně laskavý a moudrý člověk. Také
trochu přísný, to ale muselo být.
Patřil mezi ty, kteří i když něco
umí, nedávají o sobě samochválou
vědět, ale čekají, až ho ocení druzí. Toho se mu také v plné míře
dostalo. Nikdy nemyslel pouze na
sebe a na svůj úspěch. Ačkoli sám
perfektní profesionál, nikdy jsem
od něj neslyšela, že by se neuctivě
vyjádřil k někomu ze zpěváků, i
když věděl (hlavně slyšel), že to se
zpěvem není vždy tak, jak by mělo
být. Chodit na jeho zkoušky pro
mě byl vždy malý svátek. Abych
moc nezameškala, ráda jsem si
měnila služby v zaměstnání, i

když to vždy nebylo jednoduché.
Na soustředění, která jsme s ním
prožili, budu vzpomínat stále. I
když tam bylo dost pěvecké dřiny,
bylo také mnoho legrace. To se již
po ukončení jeho působení bohužel nikdy neopakovalo. Oceňovala jsem ho i za to, že když před
léty onemocněl, s laskavostí jeho
vlastní zaučoval svého důstojného
nástupce Emila Červeného. Věděl
v pravý čas, kdy má s dirigováním
skončit, abychom si ho uchovali v paměti v jeho nejlepší formě. I když ho mohu pojmenovat
různými přízvisky, pro mě to byl
a zůstane nezávistivý, a hlavně
slušný člověk.
Pane Teringere,
měla jsem Vás ráda!
Zdeňka Marešová

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří nám zaslali projev upřímné soustrasti k úmrtí mého otce Václava Říhy.
Zároveň děkuji za milou vzpomínku na něho v BZ č. 5.
Zdeňka Kůrková s rodinou
číSLO 1., březen 2015
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S P O L K Y, R OZ P O Č TOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA

T ým T ygrů ZŠ B uštěhrad

získal bronzové medaile ve

Školní

florbalové lize

13.5.2017 proběhlo finále ŠFL
(školní florbalové ligy) ročník 2016/2017. Tým Tygrů ZŠ
Buštěhrad vybojoval pod vedením trenéra Mgr. Václava Bartáka bronzové medaile. Jedná se o
historicky nejlepší umístění.
Více na:
úspěchy

zsbustehrad.cz/naše

Rodiče děkují týmu Tygrů za
krásnou sezónu!
Lucie Berecová

Co

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ
- nadpisy
Binner, normální
text bezpatkový font;
Tým Tygrů
Zš font
Buštěhrad.
Foto: L. Berecová
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

se děje v

Pelíšku

Noční spaní v Pelíšku
V pátek 7. dubna pořádal
Buštěhradský Pelíšek již druhou
Noc s Andersenem, akci pod záštitou Klubu dětských knihoven
SKIP. Patronem pohádkového
nocování byli tentokrát nesmrtelní hrdinové našeho dětství –
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín
alias Čtyřlístek.

Zájem byl obrovský a místa byla
zaplněna prakticky okamžitě po
zveřejnění události. Pro děti jsme
měli připravenou řadu úkolů,
takže si nestíhaly ani na chvilku
snad jen trochu zastesknout po
domově. S Bobíkem si děti vyzkoušely udělat těsto na mufinky, které se potom upekly a samozřejmě snědly. :) S Fifinkou si

Noční spaní v Pelíšku. Foto: Archiv autora
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navlékaly korálky na náramek. 4. 6.
od 14:00 Dětský den v zámeckém parku je pořádaný ve spoPinďa si s nimi zacvičil a prohnal 2017
lupráci s Městem Buštěhrad, dalšími spolky a pod
je opičí dráhou a protože nám pozáštitou redakce Čtyřlístek
časí příliš nepřálo, Kámen mudrZveme děti na den plný zábavy, divadel, skákací
ců jsme se Čtyřlístkem kamarádů
hrad, a spoustu soutěží s postavičkami Čtyřlístku.
hledali po celé herně. Byl opravdu
Nebude chybět ani hudba a občerstvení
pečlivě ukryt, ale díky několika
indiciím ho děti objevily a mohlo 8. 6.
od 18:00 Přednáška na téma Jak přežít vlastní mateřství –
se jít vynalézat s Myšpulínem!
2017
herna RC Pelíšek
Odpoledne a večer utekly jako 17. 6. od 15:00 Den otců - bohatý program, soutěže pro tatínky s
voda a byl čas se připravit do 2017
dětmi - Ořešín
pyžamek a spacáků. Na dobrou 24. 6. od 16:00
Hledání svatojánského pokladu
noc děti zhlédly film Čtyřlístek
2017
ve službách krále a pak už se jen
Plánované akce. Zdroj: Archiv Pelíšek
krásně spinkalo až do rána :)
Akce byla finančně podpořena ho Vandráčka. Akce pro rodiny, puzzle, pexeso, kimovku, přiřaz Mikroregionu údolí Lidického DOpořádaná
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; dit oříšky ke správným stromům,
Rodinným
centrem
potoka
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
Buštěhradský Pelíšek, se siceI DOLE;
ani poznat bylinky, prohlédnout si leFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,tadýlka
normální atext
bezpatkový font;
další.
letos neuskutečnila za příznivéPro RC Pelíšek JanaRÁMEČKY
Zárubová
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
ho počasí, ale naštěstí také za ne- V Ořešíně samotném se mohly
deštivého. Děti si s rodiči mohly projet na koni, nechat si namaloprojít trasu vedoucí od rybníka až vat obličej a nakonec zhlédnout
Ořešínský Vandráček
do parku Ořešín. Po cestě čekaly
V sobotu 22. 4. 2017 se usku- na všechny zajímavé úkoly. Děti pohádku v podání Štěpánčina ditečnil již 6. ročník Ořešínské- si tak mohly vyzkoušet skládání vadla. V cíli na děti čekala sladká
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medaile, maminky si mohly dopřát třeba výborný dortík a tatínkové se mohli po náročné trase
osvěžit u stánku s pivem, klobásami a dalším občerstvením.
Podle nadšení dětí se akce velice
vydařila, a to i díky pomoci členů

a přátel Pelíšku, městu Buštěhrad,
Junáku Buštěhrad, společnosti
Doma je doma, cukrárně Zuzky
Šípkovské, Hotelu Buštěhrad,
koníkům a jejich doprovodům a
všem, kteří si to prostě přišli užít.
Děkujeme a příští rok na viděnou!

Novinky:
Od pondělí 18. 5. otevřen nový
kroužek FLÉTNIČKA, který vede
Zuzka Kunová
Za RC Pelíšek Zuzka Kunová

S P O RT

SK B uštěhrad -

fotbal

Po třech vyhraných zápasech měl první poločas skončil 0:0. Ani cí, kteří se hnali za vyrovnáním.
,,A“ tým slabší období. Druhé druhou půli, se nestalo nic pře- To se povedlo v 76. minutě Radjarní domácí utkání se hráčům vratného, co by utkání rozhodlo kem. Bohužel v 80. minutě předSK Buštěhrad nevydařilo. Přijel v základní hrací době. Na řadu vedl opět hostující útočník svoje
vedoucí tým tabulky z Vinařic a tedy přišly penalty. Domácí byli kvality a zvýšil na 2:1 pro hosty.
potvrdil svoje kvality. Po vyrov- DO
šťastnější
a vyhráliMONTOVAT
rozstřel OBSAH;
4:2. Buštěhradští poté vsadili vše na
TOHOTO PROSTORU
naném prvním poločase, se ve JE19.
kolo VOLNÝ
- SK Buštěhrad:
TJ SloDŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;jednu kartu a v 90. minutě se podruhé půli
třikrát
prosadili
van Kladno. Utkání
vedlo
Křišťanovi
z pokutového
FONTY
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body za výhru 3:0. V 18. kole jsme vsadily na útočnou aktivitu a jen Penaltový rozstřel ovládli hosté v
zavítali na hřiště sousedních Dře- díky gólmanům byl stav neroz- poměru 4:2. Za Buštěhrad uspěl
tovic. Čekalo nás derby s domácí hodný až do 43. minuty, kdy se Kaštánek a Křišťan. SK Buštěhrad
Spartou. Utkání jsme začali slibně nádhernou střelou prosadil hos- se stále pohybuje v horní polovia domácí několikrát zachránila tující útočník. Poločas 0:1 pro Slo- ně tabulky, a to na průběžném 6.
branková konstrukce. Bylo to po van. Druhý poločas začal lépe pro místě.
střelách Štefka a Roztočila. Bohu- hosty, ale domácí veterán v brance
Za SK Buštěhrad Aleš Šturm
žel se nám nepovedlo i přes pře- Musel, čaroval. Druhou polovinu
vahu vstřelit první branku, a tak druhého poločasu ovládli domá-

Revitalizace

sportovního areálu

V Buštěhradském zpravodaji
č. 4/17 jsem Vás informoval o vývoji situace, ohledně revitalizace
sportovního areálu. Ještě v tom
samém vydání se na můj článek
strhla vlna kritiky z řad zastupitelstva, převážně ve smyslu, že
fotbalisté jsou nepřizpůsobiví a
nejsou ochotni dělat žádné ústupky. Vycházíme-li z připomínek a
požadavků, které si mohli občané
a buštěhradské spolky k tomuto
tématu na schůzkách říci, na názor fotbalistů, kteří se o areál již
několik desítek let úspěšně a reprezentativně starají, nikdo nebere ohled. Připomínám, že naše
hlavní přání bylo zachovat hřiště
důstojné velikosti a tréninkové
hřiště, které jsme nemalým úsilím
vybudovali. To ovšem nebylo dodrženo a hned na druhé schůzce,
kdy byl předložen počáteční výkres jsme na toto upozorňovali.

Nikdy jsme, ale nebyli vyslyšeni a
z počáteční varianty se stala varianta finální.
Můj
předchozí
článek
v
Buštěhradském zpravodaji, sice u
zastupitelů vyvolal určitou reakci,
ale jak se na konec ukázalo, byl to
spíše takový politicky alibistický
kruh událostí. Byl jsem vyslán za
panem architektem, který vymyslel ještě možnou úsporu místa. Po
několika mých návštěvách v projekční kanceláři vznikly další dvě
varianty. Na schůzi fotbalového
výboru jsme po té dospěli k názoru, že jedna z těchto variant by
již byla schůdná. Sice pro trénink
a fotbalová utkání ne tak ideální
varianta, ale jak jsem již minule
psal, dali jsme k revitalizaci podnět a chceme, aby areál byl nový
a mohli ho využívat i další sportovci a mládež! Tedy z naší strany

kompromis a přizpůsobení se!
Na dalším veřejném zasedání si
zastupitelé tuto variantu dali do
programu na schválení. Před početnou skupinou fandů buštěhradského fotbalu a po vášnivé diskusi
tuto nově vypracovanou variantu zamítli! Prý se jim to tam zdá
moc nahňácané…Nadále tedy
platí původní počáteční varianta,
nenastala žádná změna a nikdo
kromě fotbalu SK Buštěhrad neudělal žádný ústupek. (Je to varianta se zúžením hřiště o 25 m na šířku. Tzn. celkových 52 m na šířku,
to není nikde na okrese a nedá se
na takovém place prakticky hrát.
Je to spíše hřiště pro osm hráčů a
ne pro jedenáct).
Také bych chtěl znovu připomenout, že argument zastupitelů, že
,,pozemek je náš a můžeme si s
ním udělat co chceme“ je přinej-
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menším zavádějící. Ne z hlediska
kusu papíru, ale z hlediska lidského by se mělo na situaci nahlížet. Je sice nová doba, ale nezapomínejme na to, že členové SK
Buštěhrad za dobu trvání našeho
oddílu, také velkou měrou, kromě sportovního areálu, přispěli

k vybudování našeho, rychle se
rozvíjejícího se Buštěhradu! Např.
obchodní středisko, bytovky v
zadním konci, bytovky u Macíků,
mateřská školka, atd.. Také proto
si myslím, že fotbal měl a má na
Buštěhradě svoje místo a má právo na důstojný prostor pro svou

činnost. Věřím, že není ještě nic
ztraceno a že rozumným kompromisem můžeme dojít ke společnému řešení, ve prospěch všech!
Sportu zdar! Za SK Buštěhrad
Aleš Šturm.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Jmenuji

se

K alous Ušatý

a žiji v

B uštěhradě

v

„Z adňáku“

„Mistr ornitolog“ a příležitostný
„fotostřelec“ mě ulovil do hledáčku fotoaparátu rovnou z okna bytovky. A teď dovolte, abych přidal,
co byste o mně měli vědět:
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Kalous ušatý (Asio otus) je střed-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
ně velký
druh
sovy zSTEJNÉ
čelediJAKO
pušFONTY
POUŽÍVAT
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
tíkovitých hnědého aRÁMEČKY
černého
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
zbarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením kolem ušních otvorů, díky kterému získal
svůj název v mnoha světových jazycích. V České republice se jedná
o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov vůbec. Jejím přirozeným biotopem jsou převážně
řídce porostlé otevřené kulturní
krajiny, přes den se často zdržuje
v lesích. Obývá všechny kontinenty severní polokoule a izolovaně se vyskytuje také v Africe,
na svém areálu rozšíření přitom
tvoří celkem 4 poddruhy. Je aktivKalous Ušatý. Foto: J. Paulík
ní za soumraku a v noci, v zimě
přes den se přitom často zdržuje v
menších skupinách. V jeho potra- tečného, ale požírá také jiné sav- těná hnízda krkavcovitých ptáků,
vě se nejčastěji objevují hlodavci, ce, menší druhy ptáků a hmyz. K kam klade 3–7 světlých vajec.
díky čemuž je považován za uži- hnízdění nejčastěji využívá opušJan Paulík

B udoucnost B uštěhradu

se zámkem aneb otázky , které bychom si měli předem
nejen položit ale i zodpovědět

Kdo byl přítomný na veřejné diskuzi o zámku, mohl nabýt dojmu,
že jsem proti opětovnému získání
zámku do majetku Buštěhradu.
Tak to ale není. Já se jen na celou
věc dívám pravděpodobně z jiného úhlu než ostatní (nebo aspoň
ti, kteří byli přítomní). Nespokojím se s krokem A. Tím to totiž

nekončí. Je třeba znát B, C, D, …,
aby se dal udělat na věc kvalitní
názor. Nestačí mi vědět, že město
se bude snažit, aby to vyšlo. Chci
slyšet, že zastupitelé vědí, do čeho
jdou, co všechno budou muset
udělat a co to nás občany bude
stát. Nejen finančně.
Proto bychom se měli ptát. A chtít

Koupím pole, louky, zahrady do 50,- Kč/m2
číSLO 1., březen 2015
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znát odpovědi. Ne tužby a domněnky. Ale fakta, realitu.
Při diskuzi v plném sále lidí to
vypadalo, že jenom minimum
přítomných chtělo vědět víc než
jen to, že zámek se vrátí městu a nebudeme se tak muset bát
Ukrajinců.
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A tak jsem pokládala i já otázky.
Odpovědi jsou psané mými slovy
tak, jak jsem je jako občanka pochopila.

ta, aniž by tím byli omezeni obča- danou formu zpravodaje, ale měsné na dlouhou řadu let. Je jedno, to nechtělo. A udělalo si to podle
jestli se zámek získá zpět nebo ne, svého.
je potřeba vědět, co bude násle- Nevím, jak by se to dalo zaručit.
1. Jaký má město ucelený pro- dovat, pokud by to vyšlo. Na so- Ale já také přece nevím všechno.
jekt/plán, až získá zámek do své- ciální využití, které by město rádo Třeba by někdo nějaký nápad měl.
realizovalo, by byla potřeba další
ho majetku?
Na následující otázku jsem se ptát
diskuze.
Odp.: Plán vlastně žádný není.
nemusela, byla zodpovězena paní
2.
Jak
zaručíte,
aby
byl
zámek
Není přeci možné dělat plán, když
starostkou a panem radním Mazámek ještě město nevlastní. Až prioritou i pro další vedení měs- cháčkem během diskuze.
zámek bude zpátky majetkem ta?
3. Kde město vezme peníze na
Buštěhradu, mohou tam být třeba Odp.: Nezaručíme. Nejsme jasno- opravu zámku, pokud nebudou
byty pro seniory, nebo startovací vidci. Ale předpokládáme, že za- možné dotace z EU?
byty nebo klubovny pro spolky. Ty stupitelé města jsou hlasem občajsou potřeba. Ale to se ještě uvidí. nů a vzhledem k tomu, že občané Odp.: Dotace z EU velmi pravchtějí zámek, tak ho zastupitelé děpodobně už nebudou. Možná
Co si myslím o odpovědi?
jako
prioritu
mít musí.
DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT OBSAH; Norské fondy. Město se bude snaProjekt měla být první věc, která JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;žit získat jiné granty a dotace.
Co si myslím o odpovědi?
měla býtFONTY
hotová.
Na jejím
záklaPOUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Co si myslím o odpovědi?
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
- SÍLA 0,8b
dě se pak mělo udělat rozhodnutí.
Nemusí.
Stačí se NORMÁLNÍ
otočit o JEDNODUCHÉ
pár let
Jestli to je nebo není v silách měs- dozadu. Občané chtěli zachovat Cože? Město už nyní ví, že dotace

Pronajmu garáž v Buštěhradě u vodojemu. Tel.: 721 190 939
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z EU pravděpodobně v nejbližší
době (minimálně několik let) nebudou a stejně si jde ukousnout
takto velké sousto s tím, že možná
někde se něco podaří? Není to pro
tak malé město, jako je Buštěhrad,
trochu nerozvážné rozhodnutí?
Cca 120 miliónů, které zmínil pan
Macháček jako částku za hrubou
opravu, nejsou malá částka.

- Máte alespoň hrubou představu, kolik bude stát ročně údržba zámku? (Když to přeženu, tak
mytí oken, malování, uklízení, zahrada…)

Další otázky přicházely a odcházely v rámci celé debaty. Tady by
byly vytržené z kontextu. Možná
někoho také něco napadalo, ale
málokdo se zeptal.

- Jak by mohl být vyřešen výhled
na bytovky před zámkem, které
jsou zvenku v dost ošklivém stavu?

Přeju si, aby město Buštěhrad
mělo opravený, krásný zámek,
který bude jeho majetkem a
chloubou. Přesto ale nevěřím, že
- Pokud jde o tak velkou věc, jako stačí jen být velkým optimistou a
Otázky, na které jsem se nezepta- je diskuze s občany o zámku, věřit, že se to nějak podaří. Je pola, protože mi bylo jasné, že to v proč nejsou přítomní všichni za- třeba být připravený na všechno.
dané chvíli nemělo smysl.
stupitelé? Resp. ani polovina??? Zdá se mi, že to teď ale zastupitelé
nejsou. Bohužel.
ER

Jarní

práce v areálu

ZŠ

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; V rámci jarní úpravy v areálu ZŠ
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,bylo
normální
text bezpatkový
font; pomocí
provedeny
tyto práce
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
pracovníku TS:

• Vyřezány a seštěpkovány vzrostlé nálety dřevin podél zadní části
pozemku ZŠ.
• Vybudováno nové oplocení v
této části pozemku.
• Odstranění starých betonových
zbytků obrubníků a terénní úpravy travnaté plochy včetně dosetí
za školním hřištěm.
• Provedení všech terénních úprav
pro vybudování nového parkoviště před tělocvičnou pro zaměstnance a pedagogy ZŠ.
• Vybudování nového osvětlení
parkoviště.
Chlapci si pořádně „mákli“ – jsou
to borci!!! ;) výsledky jejich práce
jsou dost vidět!
Jedná se o dobře odvedenou práci
všech pracovníků TS pod vedením p. Veselého provedené na rámec pracovní činnosti. Děkujeme
a chválíme :)
Pan Veselý sám seděl v kabině
malého bagru a odborně provedl všechny výkopové a skrývkové
práce.
Uzávěra hlavní letištní dráhy. Autor: M. Janoušková (Samostatné sdělení)
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Plánované akce v areálu ZŠ do budovy ZŠ a upravit vjezd a kokonce roku:
munikaci včetně jejího okolí mezi
• Další úpravy v areálu ZŠ jsou budovami ZŠ.
naplánovány v období letních • Dále zde bude ještě zahájena
prázdnin a bude se zde upravovat stavba společnosti ČEZ na výstavzejména plocha před školní jídel- bu nové trafostanice v areálu ZŠ,
nou.
na kterou bude napojena stavba
• Je v plánu také vybudovat pří- veřejného osvětlení města.
střešek před vstupem do nové … o tom si přečteme na podzim

zase i s fotkami pana P. Vavrušky,
kterému za ně dík ;)
Plánované akce v areálu MŠ
• Provedení modernizace hygienického zázemí a šaten v zadním
pavilónu MŠ v průběhu prázdnin.
Souhrn Pavla Vavrušky
s dovětky ZV

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

Stavební práce v areálu školy. Foto: Archiv autora
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M ěstská knihovna uvádí
7. června 2017:
Vojtěch K yncl - L idice.
Z rození symbolu
Čas: 19:00 - 21:30
Místo konání: Spolková místnost
městské knihovny
Pořadatel:
Buštěhrad

Městská

knihovna

Evropská společnost vzpomíná zločinů druhé světové války
už sedmdesítek let. Každý národ
má místo, které se pro něho stalo
symbolem utrpení. Jen málokteré
dosáhlo světového věhlasu, byť by
si to svým významem zasloužila DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
všechna.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Lidice byly zničeny v RÁMEČKY
pomstě OKOLO
za
smrtvelitele Říšského bezpečnostního úřadu a zastupujícího
říšského protektora Reinharda
Heydricha v červnu 1942. Vražda
téměř všech mužů, kteří by udrželi zbraň, děsivá smrt nevinných
dětí i krutý osud lidických žen zůstávají mementem lidické tragédie
s nadnárodním významem.

Ve své nové knize Lidice. Zrození symbolu (Academia, 2016)
autor přináší nové dokumenty z
českých i zahraničních archivů,
svědectví pamětníků i dokumenty dochované v rodinných archivech. Představuje Lidice jinak,
než jak je známe z knih a filmů a
zamýšlí se nad možnostmi nového přístupu k symbolu Lidic, který se v dobách totality (podobně
jako celá řada jiných historických
událostí) stal předmětem ideologické manipulace před rokem 89.
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D.,
(1983) vystudoval obor historie−
germanistika pro střední školy
na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích a současně strávil tři roky na
univerzitách v Irsku a Německu.
Doktorské studium v oboru historie 20. století dokončil v r. 2011
na Filozofické fakultě Univerzity
číSLO 1., březen 2015
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Takhle může vypadat Cimbálovka u Sýpky. Foto: Archv autora
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Pardubice. Je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR v oddělení dějin 20.
století.
Cimbálka na dvoře u vinotéky
Sýpky
Datum: 24.6.2017
Čas: 18:00
Místo konání: Dvůr před vinotékou Sýpka, Kladenská 332
Pořadatel: Vinotéka Sýpka, V. Helísek
Již každoročně tradiční posezení,

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; zatančení a zabékání s cimbáloJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;vou muzikou. Těšíme se na vaši
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální text bezpatkový font;
návštěvu.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Závěrečný koncert žáků a výstava prací výtvarného oboru - ZUŠ
Buštěhrad
Datum: 7. 6. 2017
Čas: 17:00
Místo konání: ZUŠ Buštěhrad
Pořadatel: ZUŠ Buštěhrad
Absolventský koncert žáků a výstava prací výtvarného oboru
Datum: 14. 6. 2017
Čas: 17:00
Místo konání: ZUŠ Buštěhrad
Pořadatel: ZUŠ Buštěhrad

Pozvánka

na

Víkend

otevřených dveří

– Runway

ZV
festival

Účast na akci je zcela zdarma, nic- Bližší informace :
méně je nutná registrace na odka- • Hana van der Hoeven, Specialiszu níže:
ta externí komunikace
https://www.letisteslavi80.cz/festival • Letiště Praha, a. s. / Prague
Airport
Jaký bude program?
Expozice zajímavých letadel - • tel.: +420 220 113 791,
Kdy se Runway festival koná?
+420 604 953 299
Představení letištní techniky - Ex10.-11. června 2017 na Letišti kurze po letišti - Zajímavé profese
Václava Havla v Praze od 10 do 17 na letišti - Vystoupení psovodů, • e-mail:
hana.vanderhoeven@prg.aero
hodin.
sokolníků, letištních celníků Jak se přihlásit na Runway festi- Koncerty - Atrakce a program pro • www.prg.aero
val?
děti
Hana van der Hoeven
Jedná se o akci k oslavám 80. výročí zahájení provozu pražského
letiště, která bude probíhat přímo
na letištní ploše a je určená pro
všechny fanoušky létání, milovníky letadel i širokou veřejnost.
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MÓDA

NÁS BAVÍ
WWW.CENTRALKLADNO.CZ
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