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Skautský tábor Střela. Foto V. Horká
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Svatojánský průvod. Foto: archiv RC Buštěhradský Pelíšek
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S LOVO R E DA KC E

N ová

rubrika na webu města

Vzhledem k tomu, že rozsah BZ
je z rozhodnutí zastupitelů limitován, může se stát, že se do něj
všechny zaslané příspěvky nevejdou. V oficiálních periodikách

„C o

se nevešlo do

B uštěhradského

je běžné, že dlouhé příspěvky
jsou redakčně kráceny, ale my
do Vašich textů nechceme zasahovat. Proto vznikla nová sekce
na webu města „Co se nevešlo do

zpravodaje “

Buštěhradského zpravodaje“. Zde
si budete moci přečíst i ty příspěvky, které se do tištěného zpravodaje nevešly, včetně reakcí na ně.
RR

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

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 7/2017

Zastupitelstvo na svém zasedání na akci: „Úpravy okolí základní školy ČEZ Distribuce a Městem Buštěhrad,
č. 7/2017 ze dne 12. 7. 2017 přijalo v Buštěhradě – II. etapa“, nabídku čís- na stavbu: Buštěhrad - parc.
lo 1, firmu Salamánek Stavby s.r.o., č. 1819/417, přeložka k NN a pověřuje
tato usnesení:
cenu 2PROSTORU
482 178,70
Kč bezOBSAH;
DPH starostku podpisem smlouvy.
DOzaTOHOTO
MONTOVAT
Schvaluje:
a
pověřuje
starostku
podpisem
smlouJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; Usnesením č. 11 Smlouvu na zřízení
Usnesením
č.POUŽÍVAT
1 Ověřovatele
zápisu
vy.
FONTY
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner,věcného
normální text
bezpatkový
břemene
mezifont;
společností
Pavla Vavrušku a Milana Mudru,
jako
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
ČEZ
Distribuce
a
Městem
Buštěhrad,
Usnesením
č.
8
Navýšení
kapacity
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
pro obsazení MŠ na celkem 131 dětí, na stavbu: Buštěhrad, parc. č. 2289/2
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání přičemž odloučené pracoviště ve třídě – k NN a pověřuje starostku podpič. 6/2017.
na odloučeném pracovišti v ulici Tyr- sem smlouvy.
Usnesením č. 4 Doplněný program šova 77, výjimka z 25 na 28 dětí, a dále Usnesením č. 12 Vyvěšení záměru
v těchto počtech:
zasedání č. 7/2017.
na směnu pozemků parc. č. 1811/414
o výměře 3 m2, 1811/415 o výmě1.
třída
Hřebečská
660
z
25
na
27
dětí,
Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření
č. 5/2017.
2. třída Hřebečská 660 z 25 na 27 dětí, ře 43 m2, 1811/416 o výměře 51 m2
v majetku města Buštěhradu za poUsnesením č. 6 Zhotovitele na akci: 3. třída Hřebečská 660 z 25 na 27 dětí. zemky parc. č. 2289/2 o výměře
,,Zámek Buštěhrad - obnova části
370 m2 a pozemek parc. č. 2289/3
středního křídla pro účely MěÚ - Usnesením č. 9 Žádost předsedy spol- o výměře 146 m2, v majetku RDB
vybudování infocentra“ a schvaluje ku Buštěhradské fórum o přerozdělení Development, všechny pozemky
zhotovitele firmu Archatt Památky přidělené dotace spolku Buštěhradské v k.ú. města Buštěhrad, okr. Kladno.
za cenu 2 144 063,- Kč bez DPH a po- fórum podle předloženého návrhu,
Bere na vědomí:
věřuje starostku podpisem smlouvy který je v příloze zápisu.
Usnesením č. 10 Smlouvu na zřízení Bod č. 2. Odložení kontroly usnesení
o dílo.
Usnesením č. 7 Výběr zhotovitele věcného břemene mezi společností ze zasedání č. 6/2017.

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 6/2017 ze dne 28. 6. 2017 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:

města

B uštěhradu č . 6/2017

Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska a Magdu Kindlovou, jako
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání
č. 5/2017.

Usnesením č. 4 Doplněný program
zasedání č. 6/2017.
Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření
č. 4/2017
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Usnesením č. 16 Smlouvu na věcné
Usnesením č. 6 Udělení výjimky Opatření:
ze stavební uzávěry pro záměr: – Ocenění a zaevidování majetku – břemeno pro vedení NN ul. Sokolská
293/4 mezi Městem Buštěhrad a sporozšíření skladovací kapacity, parc. bude provedeno do 31. 12. 2017
lečností ČEZ distribuce.
č. 1897/279, k. ú. Buštěhrad, areál Tři3) Nedostatek:
neckých železáren (investor – )
Usnesením č. 17 Vyvěšení záměru
Usnesením č. 7 Udělení výjimky ze Vznik správního deliktu dle zákona na prodej / pronájem části pozemku
stavební uzávěry – Třinecké železár- č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pra- parc. č. 223/1 o výměře 16 m2.
ny – parc. č. 1897/13 výstavba foto- vidlech územních rozpočtů neusku- Usnesením č. 18a) Udělení výjimky
voltaické elektrárny na střechu stáva- tečněním povinných rozpočtových ze stavební uzávěry pro společnost
jícího objektu a bateriového systému opatření k přijatým transferům.
na záměr výstavby logistického centra
do tohoto objektu.
Zodpovídá: rozpočtář, který uhradí Buštěhrad dle zastavovací studie (seznam pozemků a studie v příloze).
Usnesením č. 8 a 9 Projednalo zá- způsobenou škodu.
věrečný účet a účetní závěrku Města Usnesením č. 10 Odkoupení trafosta- Usnesením č. 18b) Udělení výjimky
Buštěhradu za rok 2016 a souhlasí nice na parc. č. 1654 od společnosti ze stavební uzávěry pro společnost
s celoročním hospodařením, s výhra- Level za cenu max. 130 tis. Kč, pově- na další stavební činnost nezbytně
dami.
řuje starostku jednáním o ceně a pod- nebo účelně související se stavebním
záměrem žadatele včetně přeložky
Přijímá následující opatření potřeb- pisem smlouvy.
ná k nápravě chyb a nedostatků vy- DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
Usnesením č. 11 Navýšení kapacity železniční vlečky (seznam pozemků
plývajících ze zprávy o přezkoumání JEZUŠ
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
na 400
žáků.PROSTOR NAHOŘE I DOLE;v příloze)
hospodaření
zaPOUŽÍVAT
rok 2016:STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
FONTY
normální text
font;výjimky
Usnesením
č. bezpatkový
18c) Udělení
Usnesením
č. 12 Finanční
odměnu
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
ze stavební uzávěry pro společnost
1) Nedostatek:
odstupujícímu řediteli ZUŠ
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou Usnesením č. 13 Prodej pozemků na záměr vybudování nového dose provádějí některá ustanovení zá- parc. č. 1954/3 a 2373 (komunikace pravního řešení (seznam pozemků
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, U Panelárny) z majetku města a základní parametry jsou uvedeny
ve znění pozdějších předpisů, pro ně- Buštěhradu společnosti Real Eco v zastavovací studii).
které vybrané účetní jednotky § 65 Technik za cenu 405 tis. Kč, pověřu- Usnesením č. 18d) Podmínku města
odst. 6, neboť:
je starostku podpisem smlouvy s tím, Buštěhrad směrem k žadateli, uznat
Nebylo účtováno o opravné položce že ke smlouvě bude připojen návrh takový závazek žadatele, že uvede
k pohledávce vedené na účtu 311 na zřízení věcného břemene užívání stavební záměr logistického centra
komunikace – jízdy a chůze - pro ma- do provozu, až po vybudování nového
0314.
dopravního řešení.
jitele a nájemce přilehlých pozemků.
Napraveno – zaúčtováno účetním
dokladem č. 17-007-00013 ze dne Usnesením č. 14 Stavbu a uzavře- Usnesením č. 19 Podání žádosti o doní smlouvy budoucí darovací (mezi taci z programu IROP – sociální byd15. 6. 2017
městem Buštěhrad a Středočeským lení – vybudování sociálního bydlení
2) Nedostatek:
krajem) na části pozemků parc. v přízemí bytového domu č. p. 128,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 1831/1 o výměře cca 17 646 m2, Buštěhrad.
ve znění pozdějších předpisů, § 30 parc. č. 1831/6 o výměře cca 886 m2, Usnesením č. 21 Podání žádosti
parc. č. 1831/11 o výměře cca 285 m2, o bezúplatný převod pozemku parc.
odst. 1 a 4, neboť:
Skutečné stavy majetku a závaz- parc. č. 1831/12 o výměře cca 24 m2, č. 2187/2 od KSÚS.
ků územního celku nebyly zjištěny. parc. č. 525 o výměře cca 390 m2, Usnesením č. 22 Jako zhotovitele
Do majetku obce na účet 021 není (s uvedením doby v roce 2018), a po- stavby na vstupní přístřešek u nové
zařazen veškerý nemovitý majetek věřuje starostku podpisem smlouvy.
budovy ZŠ – firmu Bursík Holding,
města – nejsou zařazeny a oceněny Usnesením č. 15 Výběr zhotovitele pro za maximální cenu 537 tis. Kč, pověněkteré místní komunikace. Lze kon- opravu zázemí v zadním pavilonu MŠ řuje starostku jednáním o ceně a podstatovat, že město nevede evidenci Hřebečská, firmu Salamánek Stavby pisem smlouvy.
veškerého majetku, nemá ho oceněn s.r.o., zhotovení za cenu 1 869 267,- Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
a zaveden do účetnictví.

Č asto

kladené otázky

Kdy dostaneme ty kompostéry?
Termín vyhodnocení žádostí o
dotaci zatím poskytovatel dotace
neuvedl, ale předpokládáme, že žádosti budou vyhodnoceny koncem
roku (listopad, prosinec). Jakmile

se dozvíme něco konkrétnějšího,
budeme občany informovat. Zatím
nelze slíbit, že kompostéry budou
na 100 %, ale máme, myslím, dobrou šanci, protože o dotaci žádáme
v rámci celého Mikroregionu údolí
Lidického potoka.
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Se zájmem jsem se podíval na informaci o skládce ve zprávách ČT v okolí Buštěhradu, kde jste s úsměvem
prezentovala, že už je to podruhé
a že to stojí kolem 12 miliónů. Je to
asi legrace, ale vy jste ještě nic neslyšela nic např. o fotopastích? To už by
strana 2
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se asi vyplatilo pochytat pár viníků
a napařit jim pořádnou pokutu.
Anebo aktivovat on-line zařízení
(třeba kamery), domluvit se s bezpečnostní službou nebo s někým, kdo
by hlídal signály z terénu a pak zavolal třeba policii? Za těch 12 mega
už by se to asi vyplatilo, ne? Jednou
jsem tam náhodou jel okolo, je to děs
a ostuda místních lidí. I když za to
třeba nemůžou...

ného odpadu), opravdu nevím, jak
bychom takové částky od vlastníků
vymáhali. Podívejte se na kteroukoliv skládku, kolik stojí skládkování jedné tuny odpadu, a musí
Vám být jasné, že pár náklaďáků
a brigádníků to nespraví.

tím to místo postupně zkultivuje.
Dynex také ještě letos na své náklady plánuje budování nové dešťové
kanalizace v Lidické ulici a v části
Pražské (až na Náměstí).

Na hřbitově je propadlý hrob. To si to
nemůžete opravit? Někdo tam spad5) Protože v tomto rozsahu to už ne.
není jen problém vlastníků pozemků, ale i obce (leží to na na- Potřebujeme, abyste nám nahlásili,
šem katastru, a inspekce životního o který hrob se jedná. Dále záleží
Budete se divit, ale o fotopastích prostředí se v první řadě ptá nás, na tom, čí ten hrob je. Pokud má
jsem slyšela. Nicméně, věc není tak jak to budeme řešit), a vlastníkům vlastníka, tak za jeho stav odpovíjednoduchá, jak si představujete. pozemků jsme chtěli pomoci, nej- dá vlastník. My ho můžeme pouze
V první řadě je potřeba o skládce schůdnější možností bylo na li- obeslat, aby si jej udržoval. Pokud
vědět pár faktů.
kvidaci získat dotaci, abychom je to zrušený hrob, zajistí jej město.
do toho nemuseli vložit peníze Pak jsou hroby, které sice majitele
1) Pochytat pár viníků, to zní dobře, z rozpočtu města. To se podařilo teoreticky mají, ale my jej nemůPROSTORU MONTOVAT OBSAH; žeme dohledat (předchozí majitel
ale jednak nemáme obecní policii, DO- TOHOTO
likvidaci
skládky
zaplatí
MinisJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; např. zemřel, a rodina se dozví až
jednak obecní policie Stehelčeves terstvo životního
prostředí
(to Binner,
už normální text bezpatkový font;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
(se kterou jsme měli smlouvu) byla do reportáže nedali). Těch 12 mi- při
dědickém řízení, že nějaký hrob
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
letos zrušena, a státníRÁMEČKY
policie OKOLO
se lionů,
má,
což může trvat dosti dlouho).
je pouze tabulková cena
tam zajede podívat možná jednou, likvidace, vysoutěží se to prav- Nemůžeme tedy hrob zrušit jen
dvakrát, ale když budeme chtít, aby děpodobně za podstatně méně. proto, že se k němu majitel nehlásí.
tam hlídkovali průběžně, řeknou V rozpočtu jsou i peníze na oplo- Zároveň nemůžeme opravovat cizí
nám, že na to nemají kapacitu.
cení. Dále máme dohodu s firmou hrob.
2) Záznamy z fotopastí může vy- Real Eko Technic, že tam zřídí ka- Proč nechodíte na akce SK Buštěhrad?
hodnocovat pouze policie, obec- mery a připojí si je na svůj systém Máte něco proti fotbalistům?
ní policii ale bohužel, jak už jsem ostrahy, který si mezitím vybudoProti fotbalistům vůbec nic nepsala výše, nemáme. Nebo bezpeč- vala ve svém nedalekém objektu.
nostní agentura, ale do té by měli 6) Dotace na likvidaci skládky se mám, ale o jejich akcích se většiinvestovat spíše vlastníci pozemků, nedá použít na nic jiného. To zna- nou předem nedozvím. Pozvánneboť ty většinou nejsou města. mená, že i když to nakonec bude ky na akce do Zpravodaje, nebo
do kalendáře akcí na městský web
A stojí to peníze.
stát méně, nemůžeme ten „přeby- posílají málokdy. Mně osobně po3) Pozemky pod skládkou patří tek“ použít třeba na silnice a chod- zvali (poprvé za tři roky) teprve
z větší části soukromým vlastní- níky. Dostaneme jen tolik, kolik to nedávno na turnaj 5. a 6. 8., ale to
kům, hlavně firmě Real Eco Tech- opravdu bude stát.
jsem bohužel zrovna byla na donik. Právě tato firma skládku před Takže, myslím, že jsme to vyřešili volené, za město se tedy zúčastnila
pár lety na svoje náklady uklidila. v rámci možností docela smyslupl- paní místostarostka. Takže, na akci
Umístila tam pak i kamery, které ně, a stálo nás to tři roky úsilí, tři ráda přijdu, ale musím vědět, že se
jim vzápětí ukradli, a tím bohužel neúspěšné žádosti o dotace a zkou- vůbec nějaká koná.
úsilí této firmy skončilo (což bylo šení různých dalších možností (posamozřejmě špatně). Později už dali jsme i trestní oznámení na pů- Myslím, že město nevedete dobře. Co
skládka nabyla takového rozsahu, vodce odpadu - byly tam autodíly je to například za blbý nápad, úpraže vlastníci pozemků rezignovali, s VIN kódy, s dálničními známka- va přednosti na Hřebečské? A co ta
pěší zóna na Starém Hradě? Prý už
protože na to prostě neměli.
mi...a co byste řekl? Policie případ nakupujete značky? Ale mě to vlast4) Namítnete možná, že je povin- odložila s tím, že nikomu nic nelze ně nezajímá. Informací je moc a já
ností vlastníka si skládku na svém dokázat!). Může Vám jistě vadit to nesleduji.
pozemku uklidit, a budete mít způsob, jakým jsme situaci vyřešili
pravdu. Problém je, že když si ně- (úklid za peníze z Ministerstva ži- Hřebečskou už tu vysvětlujeme
kdo neudržuje svůj pozemek, my votního prostředí), protože Vy bys- po několikáté. Úpravu na Hřebečjako obec máme možnost sankce te to řešil jinak, nicméně podstatné ské si vyžádali někteří obyvatelé
Hřebečské, kteří si stěžovali, že se
pouze pokutou 100 tisíc Kč, a jest- myslím je, že skládka zmizí.
tam jezdí moc rychle. Svůj účel splliže likvidace stojí miliony (mo- Co se to staví vedle Dynexu?
nila (přibrzďování na každé křižomentálně tam je už pět tisíc tun
odpadu, z toho tisíc tun nebezpeč- Druhá budova Dynexu. Snad se vatce je natolik nepříjemné, že kdo
číSLO 1., březen 2015
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tam nemusí, nejede tam). Úpravu jsme nevymysleli my, navrhl ji
ODBOR DOPRAVY KLADENSKÉHO MAGISTRÁTU. Obecně,
cokoliv se týká dopravy, značení,
retardérů apod. nemůžeme bohužel rozhodovat sami, ale musíme
čekat na rozhodnutí kladenského
Odboru dopravy, a tomu to bohužel dost dlouho trvá. Ohledně
pěší zóny – žádné značky zatím
nenakupujeme. Odbor dopravy
slíbil poslat konkrétní podmínky
provozu v zóně, jak přesně budou
fungovat vjezdové karty apod. Zatím neposlal nic, přestože už jsme
se připomínali.

Kdybyste informace z radnice sledoval, možná byste zjistil, že se tu
dějí i jiné věci, než změna přednosti
na Hřebečské, troufám si tvrdit, že
pro město daleko důležitější. Buď
můžete sledovat, co radnice dělá,
ptát se na všechno, co Vás zajímá,
a diskutovat s námi o tom, nebo
samozřejmě veřejné dění sledovat
nemusíte, to pak ale není úplně fér
posuzovat, jak to tady vedeme, jen
podle toho, co jste někde slyšel.

Protože v souvislosti s napojením
Buštěhradu na ROPID zde budou
jezdit kloubové autobusy, které
jsou dlouhé 18 m, tím pádem by se
do zastávky nevešly a přesahovaly
by na přechod tam, kde byl dřív.
O změně rozhodl Odbor dopravy
kladenského magistrátu. A dále,
objekt pizzerie naopak byl odjakživa v prostoru autobusové zastávky,
i když tam chyběla cedule. Návštěvníci pizzerie mohou parkovat
podélně na Kladenské nebo zezadu
Proč se přesunul přechod na zastáv- u hasičárny.
ce u Macíků? A proč je zastávka před
DJ
pizzerií?

Aktuality

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘEjim
I DOLE;• V minulých týdnech se zde vyVarování pro občany
vůbec nebavit,
nesdělovat
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před nepovoleným podomním
prodejem a před podvodníky, nabízející opravy klempířských prvků.
• V minulých dnech se ve městě
opět objevili podomní prodejci
nabízející výhodnější smlouvy
na energie. Zdůrazňujeme, že
podomní prodej v našem městě
je zakázán, a pokud prodejci tvrdí, že mají povolení města, tak
lžou. Doporučujeme se s nimi

se mohou ptát pod záminkou
slev na věk), ani jim neukazovat
žádné Vaše smlouvy na energie.
Pokud budou neodbytní, vyžádejte si od nich občanský průkaz
a pokud Vám ho ukážou (což se
asi spíše nestane), opište si jejich jméno a rodné číslo (pokud
víme, kdo to je, můžeme proti
nim zahájit přestupkové řízení)
nebo rovnou pohrozte, že zavoláte policii.

dili s dodávkou s polskou SPZ
a nabízeli opravy okapů. Cílí
opět především na seniory. Pokud jim někdo uvěřil, donutili ho jet s nimi k bankomatu a
vybrat peníze jako zálohu, začali
nějaké práce na střeše a pak s penězi zmizeli. Tyto případy jsou
hlášeny i z jiných obcí. Pokud by
k Vám zavítali, napište si jejich
SPZ a rovnou volejte policii.
DJ

Základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Termín voleb a volební místnosti
Parlamentní volby se konají každé
čtyři roky. Letos je termín voleb 20.
– 21. října 2017. Volit může každý
občan, který dovršil 18 let a to alespoň do druhého dne voleb. Volí
se ve vybraných volebních místnostech, v případě Buštěhradu v
Základní škole a v přízemí Městského úřadu. (Bude upřesněno
podle volebního okrsku nejpozději 14 dní před volbami.) Je možné
hlasovat i mimo volební místnost,
ale jen ve výjimečných případech
ze závažných zdravotních důvodů.
V případě, že tedy zdravotní stav
některému z voličů neumožní do
volební místnosti dojít, oznámí
tuto skutečnost a svůj zájem volit

nejlépe předem, nejpozději v den
voleb na MěÚ na tel. 312 278 032
. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i
přímo příslušné okrskové volební
komisi...Tohoto voliče pak zástupci příslušné volební komise navštíví s přenosnou volební urnou.
Voličský průkaz
Pro volení v jiném místě, než je trvalé bydliště, je nutné včas zažádat
o voličský průkaz, díky kterému je
možné hlasovat v jakémkoli volebním okrsku. Žádost o něj však
musí obsahovat úředně ověřený
podpis a žádost musí být doručena úřadu trvalého bydliště voliče
nejdéle 7 dní před volbami. Žá-
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dost je možné zaslat i v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky – na MěÚ Buštěhrad
nejpozději v pondělí 16. 10. 2017
do 13:00 hod. ID datové schránky:
pmdgb47. Osobně lze žádost podat nejpozději 2 dny před volbami
– na Městském úřadě Buštěhrad
dne 18. 10. 2017 do 17:00. Nejdříve je možné průkaz vydat 15 dnů
před volbami.
Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy se začnou vydávat od 5.10.2017 – tj. předávat
osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se budou
voliči zasílat na adresu uvedenou
v žádosti.
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Volební lístky a kroužkování
kandidátů
Volební lístky dostane volič do
schránky nejdéle jeden den před
začátkem voleb. Hlasovací lístek
je vždy pro kandidující stranu a je
možnost na něm zakroužkovat až
čtyři kandidáty. Udělením těchto
preferenčních hlasů je možné posunout některé kandidáty výše a
mají pak větší šanci se dostat do
poslanecké sněmovny. Do urny je
možné vložit pouze jeden volební
lístek a musí být vložen do správné obálky k tomu určené (a ne do
obálky od volebních lístků).

České republiky v roce 2017 v
nemocnici nebo v obdobném zařízení
V případě, že lze předpokládat, že
bude volič hospitalizován dlouhodobě v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení, a bude
tam i v době voleb do Poslanecké
sněmovny v roce 2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do
zvláštního seznamu voličů, na
základě kterého by potom mohl
uplatnit své volební právo. Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po
stálého MONTOVAT
seznamu OBSAH;
voliMožnost volit při volbách do Po- DOuzavření
TOHOTO PROSTORU
čů,
tj.
ode
dne
18.
října
2017
od
slanecké sněmovny ParlamentuJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

16.00 hodin, je tato skutečnost
považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v roce 2017 v zahraničí
Pro omezený prostor v našem zpravodaji podrobné informace k možnosti volit v zahraničí najdete na
internetových stránkách MV ČR
(viz odkaz níže) :
h t t p : / / w w w. mv c r. c z / c l a n e k /
moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemov ny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017-v-zahranici.aspx
ZV
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Z měny linek , spojů
a jízdních
řádů
autobusů
odJEDNODUCHÉ
26. 8. 2017
Intergrace
Kladenska

K termínu 26. 8. 2017 nastává významné rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Kladenska. Na jednu jízdenku
bude možné cestovat nejen pražskou MHD a vlakem, ale také všemi autobusovými linkami mezi
Prahou a Kladnem, Kladnem a
Slaným, celou MHD v Kladně i
dalšími doplňkovými regionálními spoji. Linky mezi Prahou a
Slaným, jakožto i další linky v této
oblasti, budou integrovány v dalších etapách v průběhu roku 2018.
Díky Tarifu Pražské integrované
dopravy lidé výrazně ušetří zejména při pravidelném dojíždění
mezi Kladnem a Prahou. Navíc
ušetří za pražský úsek, pokud již
vlastní předplatní jízdenku pro
Prahu. S jízdenkami PID bude
také možné přestupovat na kladenskou MHD bez dalšího doplácení. Při cestách mezi Prahou a
Kladnem bude platit jízdenka PID
ve všech autobusových linkách i
na železnici. Už nebude záležet, s
jakým dopravcem jedete.
Podrobné informace jsou postupně zveřejňovány a aktualizovány
na webové stránce
https://pid.cz/integrace-kladenska/.
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Praha – Kladno
V systému PID budou nově zahrnuty veškeré autobusové linky mezi Prahou a Kladnem. Na
páteřní polorychlíkovou linku
300 mezi Nádražím Veleslavín a
Kladnem přes Buštěhrad budou
nově nasazeny kapacitní kloubové autobusy. Nejrychlejší spojení
mezi Prahou a Kladnem zajistí
rychlíkové linky 330 a 399, které
budou také ukončeny na Nádraží
Veleslavín. A z Veleslavína pojede
i zastávková linka 322, která jako
náhrada stávající linky A22 obslouží všechny obce na trase mezi
Prahou a Kladnem (Kněževes,
Středokluky, Makotřasy, Lidice,
Buštěhrad a Hřebeč) včetně zajíždění na ruzyňské letiště. Ze Zličína pojede do Kladna linka 324
nahrazující stávající linku A24.
Doplňkové alternativní spojení
do Prahy zajistí prodloužená linka 350, která pojede přes Okoř a
Roztoky na Vítězné náměstí. Přímé spojení se Zličínem nabídne
také linka 626 vedená přes Hřebeč
nebo Přítočno do Jenče, kde bude
přímo propojena s linkou 306 na
Zličín.
V Kladně budou linky 300, 324 a
399 vedeny až do Rozdělova, linka
330 pojede do Švermova a vybra-

nými spoji dokonce až do Smečna, linka 322 bude ukončena na
autobusovém nádraží.
Linky 324 a 399 pojedou zadem
přes kročehlavské sídliště, linka
330 zas obslouží oblast starých
Kročehlav. Přes Sítnou pojede
většina pražských linek (300, 322,
324 a 399). Prodloužená linka 350
bude ukončena hned na okraji
kročehlavského sídliště u obchodního centra OAZA, linka 626 z
Jenče propojená s linkou 306 ze
Zličína pojede přes centrum na
autobusové nádraží.
MHD Kladno
Jízdenky PID budou nově platit
také na všech linkách kladenské
MHD. Současně s integrací budou
tyto linky přečíslovány, pro snadnou zapamatovatelnost jim až na
výjimky zůstane stejná koncová
číslice. Například linka 1 bude
nově označena jako 601 atd. Většina tras stávajících linek MHD
se však nemění. Stávající linka 7
(nově 607) bude doplněna o spoje do Třebichovic a o víkendu už
nepojede na Havlíčkovo náměstí (tyto spoje nahradí linka 602).
Linka 17 (nově 617) bude doplněna o spoje linek A36 a A47 do
Slaného a Mělníka.
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Kladno – Slaný
ného přes Zákolany a Holubice platním kuponem (minimálně
Páteřní spojnicí mezi Kladnem do Libčic nad Vltavou, kde bude dvoupásmovým). Okolí Kladna
a Slaným zůstává původní linka možné přestoupit na vlak do Pra- se bude nacházet buď v pásmu 2,
MHD Kladno č. 9, nově pod čís- hy. Noční linka 954 bude prodlou- nebo 4. Pro cesty i do okolí Kladna
lem 609, která vede přes Vinařice žena z Okoře do Velkých Číčovic. do 30 minut od nástupu tak bude
stačit jízdenka za 18 Kč s možností
a Třebichovice a v Kladně jede až
do Kročehlav. Další základní lin- Cestování mezi Prahou a Klad- přestupů a samozřejmě také dvoupásmový předplatní kupon (buď
kou mezi Kladnem a Slaným bude nem
612, nahrazující dnešní linku A12 Město Kladno bude zařazeno v pro pásmo 2+3 nebo 3+4). Stávajívedenou přes Pchery a Knovíz. Tu tarifním pásmu 3. Pro cestu mezi cí tarif MHD bude platit na všech
doplní ještě linka 622 zajíždějící Prahou a Kladnem tedy bude po- linkách PID v rámci území města
také do Zvoleněvsi a Žižic. Obě třeba čtyřpásmová jízdenka za Kladna včetně všech dosavadních
linky pojedou v Kladně z náměs- 32 Kč (bez přestupu na pražskou slev. Jedinou výjimkou je zlevněné
tí Svobody. Přes Smečno pojede MHD, projetá pásma 3+2+1+B), jízdné za 1 Kč, které nebude platit
do Slaného linka 608 začínající pro cestu včetně pražské MHD na linkách číselné řady 300.
na autobusovém nádraží a vede- bude potřeba sedmipásmová jízná přes Rozdělov. Tu do Smečna denka za 54 Kč (projetá pásma Cestování mezi Kladnem a Sladoplní také linky 330 a 607 přes DO
3+2+1+B+0+dvojpásmo
P). OBSAH;
Ma- ným
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT
Libušín. Doplňkové spojení mezi JEjitelům
jízdenky
DŮLEŽITÝpředplatní
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘEpro
I DOLE;Kladno bude zařazeno do tarifKladnemFONTY
a Slaným
nabídne
Prahu postačí LISTŮ
třípásmový
ního
pásma
okolí Kladna
POUŽÍVAT
STEJNÉlinka
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy lístek
font Binner,
normální
text3,bezpatkový
font; smě617 vyjíždějící od kladenského
za FOTEK
24 KčPOUŽÍVAT
(pásmaNORMÁLNÍ
3+2+1). JEDNODUCHÉ
Pravi- rem
na 0,8b
Slaný včetně města Slaný
RÁMEČKY OKOLO
- SÍLA
vlakového nádraží přes Vinařice, delní cestující, kteří díky Tari- do pásma 4. V praxi to znamená,
Libušín a Smečno s pokračováním fu PID ušetří nejvíce, budou pro že cestujícím mezi Kladnem a Slado Velvar a Mělníka.
cestu mezi Prahou a Kladnem ným postačí dvoupásmová jízdenpotřebovat třípásmový doplňko- ka pro jednotlivou jízdu za 18 Kč,
Ostatní regionální linky
vý kupon pro pásma 3+2+1 (mě- pokud nebude cesta trvat déle než
Spolu s integrací Kladenska bude síční za 700 Kč nebo čtvrtletní 30 minut. Pokud ano (týká se části
do systému PID zapojeno také ně- za 1800 Kč) + kupon pro Pra- cest mezi Kladnem a Slaným i do
kolik dalších regionálních linek. hu (nejvýhodnější za 3650 Kč některých vzdálenějších obcí), buStávající linka 306 ze Zličína do na rok). Ti, kteří pouze dojíždějí dou potřebovat jízdenku za 24 Kč,
Jenče bude nově propojena s lin- autobusem z Kladna do Prahy a jejíž časová platnost je 60 minut.
kou 626 (bez nutnosti přestupu), dále už nepřestupují na MHD, si Pravidelní cestující mezi Kladnem
která nahradí dnešní linku A26 budou moci zakoupit čtyřpásmo- a Slaným budou potřebovat pouze
vedenou přes Dobrovíz a Hře- vý kupon pro pásma 3+2+1+0 dvoupásmový kupon (za 460 Kč
beč nebo Přítočno do Kladna a v (920 Kč na měsíc nebo2400 Kč na na měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí). Ti, kteří budou z okolních obcí
úseku mezi Jenčí a Hostouní na- čtvrtletí).
mezi Kladnem a Slaným nebo ze
hradí také dnešní spoje linky 306.
Slaného pokračovat třeba do PraDnešní linka 319 bude prodlou- Cestování po Kladně (MHD)
žena o školní spoje linky A28 do I když bude na všech linkách PID hy, si zakoupí jízdenku nebo předUnhoště. Linka 323 v trase Praha, na území města Kladna uznáván platní kupon podle potřebného
Nádraží Veleslavín – Koleč (ná- také stávající tarif MHD, bude počtu tarifních pásem.
hrada za linku A23) doplní linku možné použít nově i jízdenky Například pro cestu z Libuší322 v Kněževsi a Středoklukách PID. Nejlevnější jízdenka PID na, Vinařic či Smečna do Prapro spojení s metropolí. Spojení pro jednotlivou jízdu bude v rám- hy (vše v pásmu 4) postačí pěmezi Okoří a Kladnem zajistí jed- ci Kladna za 18 Kč (přestupní na tipásmová jízdenka za 40 Kč
nak prodloužená linka 350, vede- 30 minut) a nejlevnější předplatní (pásma 4+3+2+1+B), pokud však
ná k obchodnímu centru OAZA, kupon pro pravidelné cestování mají předplatní kupon pro Praa také linka 624 nahrazující dneš- bude dvoupásmový (za 460 Kč na hu, zaplatí pouze 32 Kč (pásma
ní linku A52. Linka 620 nahradí měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí). 4+3+2+1). Lidé, kteří do Pradnešní linku A50 mezi Kladnem a Cestující, kteří jezdí mezi Prahou hy cestují pravidelně, si pro tyto
Kralupy nad Vltavou. Nová linka a Kladnem, budou moci přestupo- trasy pořídí čtyřpásmový kupon
621 mezi Kladnem a Velvary na- vat na MHD Kladno bez dalšího (920 Kč na měsíc nebo 2400 Kč
hradí dnešní linky A48, 220060 doplácení, a to jak s jízdenkou na čtvrtletí) a také kupon pro Praa 220084. V Zákolanech doplní PID pro jednotlivou jízdu (v mi- hu (nejvýhodnější za 3650 Kč na
linku 323 ve směru na Prahu také nimální ceně 18 Kč a s odpovídají- rok).
nově trasovaná linka 456 ze Sla- cí časovou platností), tak i s předčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 9. ZÁŘÍ 2017									
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Na webové stránce https://pid.cz/
integrace-kladenska/ byly zveřejněny základní informace o připravované integraci dopravy v
oblasti Kladenska k termínu 26.
8. 2017. Najdete zde jak základní
informace o změnách linkového
vedení, o tarifu i jízdném (včet-

Proč

ně příkladů cen jízdného a mapy
tarifních pásem), tak i schémata a
mapky nově integrovaných oblastí. Postupně zde budou doplňovány další informace včetně jízdních
řádů.
Výše uvedené informace poskytl:

Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy, Rytířská 10,
Praha 1, 110 00
Více na www.pid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.cz, telefon 234 704 560

ještě nemáme bankomat ?

Protože se množí dotazy, proč pouze za úplatu. Bankomat by nás jsem, že podobný problém s chyměsto nemá stále ještě bankomat, stál cca 80 – 250 tis. za osazení, bějícím bankomatem mají zřejmě
ráda bych shrnula současný stav. a pak do 17 000,- Kč/měsíčně, i jiné české obce… Pokud někdo
V minulosti, pokud vím, město pokud by v něm nebyl uskuteč- z občanů má nějaké dobré konpoptalo ČS a KB, výsledek žád- ňován dostatečný počet transakcí. takty na jakýkoliv bankovní ústav,
ný. My jednáme od roku 2015 Namítali jsme, že lidé samozřej- uvítáme je. Jinak se zastupitelé bus kladenskou ČSOB. Nejdříve mě vybírají jinde, když tady ne- dou muset rozhodnout, zda tyto
nám bankomat najisto slíbili (to DOmají
kde,PROSTORU
a že když
tu bankomat
TOHOTO
MONTOVAT
OBSAH; peníze do zlepšení vybavenosti
když jsme si od nich brali úvěrJE DŮLEŽITÝ
bude, budou
využívat.
To však
VOLNÝjej
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; města investují, či nikoliv. Pro
na přístavbu
základníSTEJNÉ
školy),
poU BUŠTĚHRADSKÝCH
banku nezajímá.
I řekli
jsme
si,Binner,
že srovnání,
zabezpatkový
služby obecní
FONTY POUŽÍVAT
JAKO
LISTŮ
- nadpisy
font
normální text
font; policie
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVATjinou
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b jsme platili cca 20 tis.
dlouhých urgencích však
oznámijistě
seženeme
banku,
která Stehelčeves
li, že se v kladenské pobočce mění bude ochotnější, a poptali Českou měsíčně, za autobusové spoje plavedení, takže nám ještě nemohou Spořitelnu – jenže od nich by ban- tíme cca 27 tis. měsíčně. V nedávdát definitivní informaci, a letos komat stál dokonce 24 000,- Kč/ né době proběhla na Facebooku
na jaře jsme se dozvěděli, že se jim měsíčně. Poptali jsme tedy další neoficiální anketa, ze které vyplýbankomat na Buštěhradě údajně banky: Sberbank – zamítli. KB – vá, že valná většina lidí by za tuto
nevyplatí (podle jejich analýzy nemají zájem. FIO banka – nemá cenu bankomat nechtěla.
lidé vybírají v Praze a v Kladně), zájem. Moneta - neodpověděli (čeDJ
takže nám ho mohou poskytnout káme ještě na čtyři další). Zjistila

Asistenti

prevence kriminality

Protože v červnu uplynul rok fungování našich APK, ráda bych
shrnula jejich činnost, i co je nového. Především, v červnu odešla
paní Stejskalová, a na konci srpna
nastupuje na její místo nový pracovník, pan Stanislav Smékal. Pan
Smékal je z Dřetovic, je mu 41 let,
a na Buštěhradě trénuje malé judisty. Profesí je letecký specialista,
a má výcvik v řadě bojových umění a speciálních dovedností týkajících se osobní ochrany, záchrany
obyvatel při krizových situacích
apod.
Činnost APK se dá shrnout těmito body:
1. Hlídková služba na přechodu
pro chodce u školy v ranních hodinách a usměrňování provozu v
tomto místě.
2. Monitoring a hlášení různých
odložených odpadů v místech s
minimálním, nebo žádným pročíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 9. ZÁŘÍ 2017

(APK) –

bilance po roce fungování

vozem (černé skládky).
3. Monitoring autovraků a vozidel
a upozorňování na špatné parkování, převážně v zeleni, nebo v
blízkosti křižovatek.
4. Hlášení různých stížností občanů na nepořádek, nebo na vandalismus. Následné hlášení o poničeném majetku města.
5. Monitoring a případné hlášení
pohybu podezřelých osob a volně
se pohybujících zvířat (psů).
6. Pomoc občanům hledajícím
nějakou adresu či firmu, případně
odpovědi na otázky občanů různého typu. Především na koho,
nebo kam se mají obrátit se žádostmi nebo stížnostmi.
7. Ústní domluva občanům porušujícím městské vyhlášky (rušení
nočního klidu, obecné soužití)
8. Nově budou mít APK v náplni

práce evidenci nepovolených záborů veřejného prostranství.
Za rok činnosti APK jsme si ověřili, že velmi zásadním přínosem
je jejich ranní hlídkování na přechodu u základní školy. Z dopravní analýzy, kterou jsme u školy
prováděli (kvůli projektu úprav
křižovatky) vyplynulo, že v době
ranní špičky mezi 7.15 – 9.00 hod.
pomohou naši pracovníci přejít
přechod cca 146-ti osobám, přičemž počet lidí přecházejících
mimo přechod, je nula. Křižovatkou projíždějících vozidel v tomto
časovém úseku bylo neuvěřitelných 451 (v obou směrech). Staly
se i případy, kdy APK strhnul dítě
z vozovky a uchránil jej od střetu
s automobilem, jehož řidič nerespektoval přechod ani pracovníka
s reflexní vestou a projel plnou
rychlostí.
APK také upozorňovali řidiče na
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nesprávné parkování, což v některých případech bylo účinné, v
jiných bohužel nikoliv, hlavně co
se týká parkování na zeleni. Vlnu
nevole vyvolaly lístečky s upozorněním na nesprávné parkování,
které naši APK dávali lidem za
stěrače („takhle tady přece parkujeme odjakživa!“). Ráda bych připomněla, že to bylo pouze zdvořilé upozornění ze strany úřadu.
Pokud by do dané lokality zavítala policie, rovnou by pokutovala.
Ale jsme si vědomi toho, že v pří-

VÝZVA –

výstava

520

padě některých ulic je to skutečně
obtížně řešitelné – museli bychom
část zelených pruhů předělat na
parkovací stání, na což momentálně nemáme prostředky, a možná bychom ani nevyhověli prostorovým požadavkům kladenského
Odboru dopravy. Dále APK prováděli monitoring neposekaných,
plevelem zarostlých parcel (poté
jsme majitele vyzývali k údržbě). V několika případech řešili
domluvou popíjení alkoholu na
veřejnosti. Pomáhali majitelům

let města

hledat zaběhlé psy či dopravili
opuštěného psa do útulku. Domluvou řešili několik stížností na
porušování sousedského soužití
(hlukem, nepořádkem, apod.).
Upozorňovali prodejce porušující
zákaz podomního prodeje. Obecně, důležitý efekt těchto pracovníků spočívá v tom „být viděni
v ulicích“. Uniformovaný člověk
přeci jen budí respekt a určitý pocit bezpečí.
DJ

B uštěhrad

Vážení a milí spoluobčané, dovo- proč ji pořád mám, když už je tak
rozvrzaná?
luji si vás všechny upozornit, na DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
vernisáž výstavy k výročí 520 let JEPředměty
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;
jsou koupené,
vypůjčeměsta Buštěhradu,
kteráSTEJNÉ
se koná:
FONTY POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
né, ukradené, ztracené a nalezené,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
23. září 2017 od 14 hodin na ale ze všeho nejvíce uchované a
drahocenné. Každý předmět má
Sýpce
Výstava bude sestavena z před- svůj příběh: o jeho vlastníkovi,
mětů, tiskovin a fotografií, které odkud je, nebo o momentu v čase.
nám připomenou minulost našich Těžko někdy věci vyhazujeme,
předků, proto vás ještě jednou protože k nim přilneme; sentiprosíme o to, abyste se doma po- ment je většinou silnější než rodívali a zapůjčili předměty, které zum.
Hledáme příběhy o Buštěhradu,
nám minulost připomenou.
Půllitry Poldi. Foto: Archiv VMS
Pomozte nám vyprávět nevyřče- každý z nich spojený s předměné příběhy našeho města pomocí tem, který bychom si mohli vy- vý trikot, nebo půllitr ukradený
vašich osobních předmětů a vzpo- půjčit a vystavit v galerii Sýpka z Poldovské kantýny po dlouhém
mínek. Podívejte se kolem sebe, od 23. 9. 2017. Předměty mohou dnu v práci.
doma nebo v práci. Odkud všech- být velké i malé, mohou být i nány ty věci jsou? Proč támhle visí hodné a zvláštní, ale i úplně běžné V současné době věci shromažten obrázek? Odkud je ta váza? a pro každodenní použití: mince ďujeme v podobě fotografií,a tak
Kdo koupil tu kuchyňskou židli a vykopaná při práci na zahrádce, nám můžete fotografie posílat na
babičky stará židle, starý hokejo- e-mail, nebo je umístit na Facebook Buštěhrádek.
Veškeré informace vám rádi poskytneme na tel. č. Martin Kosa 725 827 263,
St. Šumná – 736 660 753, Zdena
Doušová – 721 190 939.
Zapůjčené věci budou řádně evidovány a přebírány na základě
předávacího protokolu, aby se
vám opět v pořádku vrátily. Nyní
máme zdokumentováno cca 130
předmětů a fotografií. Všem, kteří
s námi již spolupracujete, mnohokrát děkujeme za váš čas a chuť se
na této události podílet.
Starožitný kočár. Foto: Archiv VMS
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Jak nabídnout vaše předměty a
příběhy:
* napište váš příběh (1-2 stránky)
* vyfotografujte váš předmět
* kontaktujte Martina Kosu (725
827 263, kosa@mestobustehrad.
cz), Stáňu Šumnou (736 660 753,

B uštěhrádek - Výstava

s.sumenka@email.cz), nebo Zde- v neděli 10. září od 10.00 do
nu Doušovou (721 190 939, za- 18.00 na Sýpce
jdousovi@seznam.cz)
Těšíme se na Vaše příspěvky!!!
SHROMAŽĎOVÁNÍ VĚCÍ NA
VÝSTAVU se uskuteční
Za organizátory „Věčně mladí
senioři“ - Stáňa Šumná
v sobotu 9. září od 10.00 do 18.00
na Sýpce

i film k

520.

výročí města

B uštěhradu

Úvodem mi dovolte podělit se o Podíval jsem se na pár filmů na kalendáři.
malý příběh. V odpoledních hodi- www.alicemasters.com a bylo Staré příběhy ožívají
nách 21. prosince minulého roku jasné, že tohle si pro sebe rozhodmě na městském úřadě navštívily ně nenechám. Počátkem ledna se Možná, že někteří z Vás během
dvě sympatické dámy a Buštěhra- s námětem seznámil i kulturní dubna nebo skoro celého června
ďanky s nabídkou, která nepřichá- výbor městského zastupitelstva, v buštěhradských ulicích spatřili
zí každý den: natočit film a udělat zástupci Věčně mladých seniorů pobíhat mladou dámu s kamevýstavu o Buštěhradě. S mírnou DOa TOHOTO
GaleriePROSTORU
Sýpka a MONTOVAT
všichni seOBSAH;
jed- rou, jiní zas 16. června přišli na
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
dávkou skepse, avšak s vědomím nomyslně shodli: tenhle
film aI DOLE;
vý- premiéru upoutávky k filmu, kteFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,rý
text ve
bezpatkový
je právě
střižně.font;
Možná, že
jubilejního
roku a zvědavostí, stavu podpoříme a obojí zapojíme normální
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉněkteří
- SÍLA 0,8b
z
Vás
právě
přemýšlíte
nad
jsem oběma návštěvnicím nabídl jak do programů připomínajících
židle, kávu a čaj a zaposlouchal se 520. výročí povýšení Buštěhradu výzvou v předchozím příspěvku,
do jejich příběhu. Když odešly, v na město (červen, září 2017), tak protože jste si vzpomněli na něco
duchu jsem si přehrával ústřed- i do programu 17. ročníku putov- po předcích, co byste rádi na výní souvětí, které tu před několi- ního festivalu regionální kultu- stavu nabídli. Možná, že po dočteka minutami zaznělo z úst Alice ry PřeDivO ´17 v rámci regionu ní tohoto článku si na facebooku
Masters, buštěhradské rodačky a Přemyslovské střední Čechy, kte- prohlédnete skupinu Buštěhráčeská filmařky žijící v Londýně: rý proběhne během měsíce září dek s řadou příspěvků a starých
„Zajímají mě především zdejší právě v Buštěhradě (viz následují- fotografií a debat nad minulostí
lidi, tohle město mám moc ráda, cí příspěvek). Příběh výstavy i fil- a starými příběhy. Možná, že jste
vyrostla jsem tu a ráda bych mu mu s názvem „Buštěhrádek“ mohl nějakou dávno zapomenutou věc
poděkovala tím, co umím nej- začít a v den, kdy vznikají tyto už našli, vyfotili a fotku jste políp. A bez nároku na honorář“. řádky, již obrací svůj 250. lístek v slali emailem, a my si ji začátkem
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září pak u Vás doma osobně vypůjčíme a v polovině října Vám
ji zase vrátíme. Že to zní to jako
utopie? K dnešnímu dni má facebookový profil Buštěhrádek 175
členů a sešlo se nám neuvěřitelných 150(!) podivuhodných věcí,
nábytku, dobových dokumentů,
vlajek, šatů, hudebních nástrojů,
nádobí a nástrojů a hraček, které
nám zdejší dámy a pánové nabízejí na výstavu. Pod starými fotografiemi si na facebooku lidé píší
a hádají, z jaké ulice nebo místa
starého Buštěhradu ta která fotka
je. Staré příběhy pomalu ožívají...

PřeDivO ´17

Benefice pro Buštěhrádek
Film a výstavu můžete podpořiti
tím, že si koupíte vstupenku a přijdete na benefiční koncert Floyd
Pulses: All Right Band a hosté,
který ve čtvrtek 31. srpna v zámeckém parku začne v 19.00 hodin. Jeho pořadatelem a hlavním
investorem je zdejší buštěhradský filantrop Jan Zelenka, který
se rozhodl celý zisk ze vstupného
věnovat na podporu vzniku filmu
a výstavy. POZOR: úplně každý,
kdo se do filmu a výstavy zapojí,
a nebo jej podpoří, vstoupí do

aneb putovní festival poprvé v

historie: své jméno a poděkování
totiž najde v závěrečných titulcích filmu, které uvidí stovky očí
na domácích i zahraničních festivalech dokumentárních filmů, na
které bude Buštěhrádek vyslán.
Sledujte facebook Buštěhrádek ,
sledujte web města, městské vitríny i své poštovní schránky a: čtěte
Buštěhradský zpravodaj. Těšíme
se na Vás a brzy se Vám opět ozveme!
za team Buštěhrádek Martin Kosa

B uštěhradě

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
V září do našeho města poprvé JEtém
ročníku.
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;je akce zcela mimořádná, totiž
zavítá festival
regionální
kultury
výstava
a text
filmbezpatkový
„Buštěhrádek“
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisyzfont
Binner,
normální
font; o liBuštěhrad cobyLISTŮ
poslední
celPřeDivO (PřemyslovskáRÁMEČKY
divadel-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
dech
a příbězích
našeho města.
- SÍLA
0,8b

ní orba), který vznikl ve Slaném,
centru místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, s více
jak 85 tisíci obyvateli.
Za vznikem festivalu před sedmnácti lety stála otázka, jak důstojně uctít 700. výročí vymření Přemyslovců po meči (úmrtí Václava
III. v roce 1306) a odpověď, že divadlem, muzikou a kumštem všeho druhu, a to v době kolem svátku sv. Václava. Zároveň vznikla
tradice putovní akce, jejímž cílem
je propojování měst a obcí a zapojení lidí do dění v regionu, která k
nám zavítá ve svém již sedmnác-

K ruh

kem deseti větších měst a dalších
menších pořadatelských obcí byl
s nabídkou uspořádání festivalu
osloven již na počátku roku 2016,
jeho patrony a donátory jsme ale
přesvědčili, že bude lepší si PřeDivO schovat na letošní jubilejní rok
520. výročí povýšení Buštěhradu
na město. Do „Přediva“ jsme tedy
zapojili jak některé typické akce,
jako jsou Bushfest, přednášky v
městské knihovně nebo promítání
Buštěhradského filmového klubu,
tak i nedávno vzniklé Divadelní
parkování, anebo úplné novinky jako je v září vznikající Kruh
přátel hudby. Zlatým hřebem pak

Na přípravě festivalových akcí se
spolu s kulturním výborem MZ
podílejí Věčně mladí senioři, Divadlo KiX, městská knihovna a
ZUŠ. Další akce a události během
září, stejně tak jako celá zdejší
kulturní a společenská scéna budou poprvé propagovány v rámci
celého regionu Přemyslovských
středních Čech, v obcích Mikroregionu údolí Lidického potoka,
v Kladně, jako i v regionálních a
národních médiích s odkazem na
web města a též nově vznikající
web městské knihovny.
Martin Kosa

přátel hudby

Buštěhrad je unikátním místem
v řadě ohledů, jedním z jeho největších „hřiven“ jsou ale lidé, kteří
tu žijí. Možná také patříte k těm,
kteří vědí, že se právě tady vyskytuje nebývalé množství obdivuhodných amatérských, ale i profesionálních hudebníků neobyčejné
umělecké úrovně. I to byl jeden z
důvodů vzniku Kruhu přátel hudby v Buštěhradě.
Kruhy přátel hudby jsou unikátní sítí koncertního dění a malých
pořadatelských subjektů v oblasti
klasické hudby s působností na
celém území naší republiky. Ně-

kteří pamětníci praví, že u jejich
vzniku bylo legendární Smetanovo kvarteto, které si před výjezdem na významná zahraniční
turné chtělo svůj nový koncertní
repertoár „ohrát“ nejdříve někde na vsi, a tak již v padesátých
létech minulého století založilo
svoji vlastní tradici koncertů v jihočeských Trhových Svinech. Nápadu se postupně chytili hudební
nadšenci a organizátoři i v dalších
obcích a městech. V devadesátých
létech „Kruhy“ utrpěly značné
ztráty, řada organizátorů tváří v
tvář novým poměrům své činnosti zanechávala, ale v nedávné době
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se zvedla nová vlna zájmu o ně a
celá síť KPH znovu oživuje.
Do nově revitalizované části
buštěhradského zámku se již druhým rokem postupně vrací kulturní a společenský život, zdejší
prostory v zámeckém sále, městské knihovny či spolkové místnosti postupně zaplňují zdejší spolky
a Základní umělecká škola, která
od letošního září do zámeckých
prostor vstupuje i s pravidelnou
výukou svého taneční oddělení.
Když škola v minulém roce do
zámeckého sálu pořídila i zánovní koncertní křídlo Petrof, bylo
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již jen otázkou času, kdy se ob- • 12. 9. 2017, od 19:30 – Collegzák (klavír) - Recitál laureátů
jeví téma vzniku zdejšího Kruhu
ium 419: Trotz dem Allen dramezinárodní soutěže Pražsképřátel hudby. U jeho kolébky stochen hudba 16.-18. století (J. S.
ho jara a žáků ZUŠ Buštěhrad
jí nový ředitel buštěhradské ZUŠ
Bach, J. H. Schein)
Koncert komorní hudby v záMartin Fila a referent pro granty
Mimořádný koncert staré hudmeckém sále od 19:30
a kulturu MěÚ Martin Kosa, kteří
by v Pivovarských sklepích, • 24. 4. 2018, od 19:30 – HAMU
spolu s městskou knihovnou zdejTyršova ulice, od 19:30
Praha:
Recitál
studentů
ší Kruh zakládají a připravují reHAMU v rámci přípravy na
gistraci u Nadačního fondu české • 26. 9. 2017, od 19:30 – Koncert
klasické hudby: Buštěhradští
soutěž Pražského jara 2018
hudby. Velkou přidanou hodnoprofesionálové
tou je i volná spolupráce s hudebKoncert komorní hudby v zání fakultou AMU v Praze, která
Zahájení první sezony Kruhu
meckém sále od 19:30
do našich koncertních programů
přátel hudby v zámeckém sále • 16. nebo 23. 6. 2018, od 18:00
vyšle své studenty a účastníky svěod 19:30
– Buštěhradišťan Oty Pavlici
tově proslulé soutěže Pražského
Účinkují:
Marcel
Javorček,
Kajara.
Tradiční muzicírování při cimteřina Kalvachová, Evžen Zdrábále ve dvoraně Galerie Sýpka
Srdečně Vás tedy zveme na zahal, Gabriela Plachá, Martin
hajovací koncert buštěhradského DO TOHOTO
PROSTORU
OBSAH; Off - program
Zpěvák,
Martin MONTOVAT
Fila
KPH, který se uskuteční v zámec-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
• 21. 10.text2017
Bushfont;
Blues Day
• 24. 12. 2017,
od -22:00
Jakub
kém sále
v úterý
26. září.
Vystoupí
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy–font
Binner, normální
bezpatkový
III
Jan
Ryba:
Česká
mše
vánoční:
na něm prominentní buštěhradští
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
profesionální hudebníci v oblasti
Celodenní bluesový minifestiSmíšený buštěhradský pěvecký
klasické hudby (viz níže).
val v divadelním sále restauransbor v kostele Povýšení Svatého
tu U Bečvářů
kříže
Plán všech koncertů buštěhradského Kruhu přátel hudby v sezo- • 13. 3. 2018, od 19:30 – Matouš
Martin Kosa
ně 2017/18 je následující:
Pěruška (housle) a Marek Ko-

B uštěhradský

zpravodaj se v soutěži zpravodajů umístil v první desítce

Slavnostní vyhlášení šestého ročníku celostátního klání se uskutečnilo 4. července 2017 na Velehradě, a to v rámci Dní lidí dobré
vůle.
„Soutěž vyhlašuje Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s.,
Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.
a Sdružení místních samospráv
České republiky,“ uvedl předseda
poroty Pavel Šaradín z Katedry
politologie a evropských studií
Filozofické fakulty Univerzity Pa-

lackého. Soutěž o nejlepší obecní
a městský zpravodaj se podle jeho
vyjádření koná k podpoře významného komunikačního kanálu, jímž právě zmíněné zpravodaje
jsou.

následující města či městské části
(řazeno abecedně) Buštěhradský
zpravodaj, Frýdlanstké noviny,
Kolovratský zpravodaj, Magazín
Zlín, Pilníkovský zpravodaj, Prio
(Ostrava-Poruba) a Tišnovské
noviny. Mezi obcemi zabodovaly
také Hrádecké noviny, Huštěnovský zpravodaj, Líšnický zpravodaj,
Prušánský zpravodaj, Štítinský
zpravodaj, Velehradský zpravodaj
a Zpravodaj obce Baška

Cílem soutěže je povzbudit tvůrce, kteří se na vzniku zpravodajů
podílejí. „Zároveň chceme ukázat
i ostatním obcím, městům a sdružením obcí, že zpravodaje v tištěné podobě mají smysl i budoucnost,“ zaznělo při slavnostním Zdroj: web Sdružení místceremoniálu.
ních samospráv ČR, aktuality
www.smscr.cz
V celkové desítce nejlepších jsou

ST Ř Í P K Y M Í ST N Í H I STO R I E
Od počátku května do poloviny
června jsem se opět ponořil do
badatelny kladenského archivu,
kde se mi podařilo přesvědčit
děvčata, aby mi vyhledala materiály vztahující se k sirotčinci, který
byl od roku 1919 dočasně umístěn
v buštěhradském zámku. Kromě
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informací o sirotčinci jsem se zde
dozvěděl i mnohé jiné zajímavosti
o Buštěhradě té doby. Rád se s vámi
o výsledky svého bádání podělím.
Nejen, že po skončení první světové války zůstalo mnoho rodin
bez živitelů, ale v tomto rychle
rostoucím průmyslovém regionu,

i bez rodinného zázemí, které by
bylo schopno vypomoci. Proto
Okresní správní komise v Kladně
rozhodla v r. 1919 zvolit šestičlenné kuratorium, které dostalo vše
na starost. Zřídit sirotčinec pro
opuštěné děti v Buštěhradě (včetně jeslí – v Kročehlavech, Rozdě-
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lově a Dubí). Tak se stalo, že 30. 4. ce odvedl zámečník Gabriel Ton. jste odváděti za 4 členy rodiny den1919 vydalo ředitelství habsbur- Účtování stravy Gusta Brejník. ní poplatek po 2.K, tj. 8,-K denně.
sko – lotrinských statků souhlas V dopise datovaném 12. 5. 1920 je Vaší rodině poskytuje bezplatný
s uvolněním uprázdněných míst- psáno, že sirotčinec už má 70 cho- byt v ústavě, sestávající z kuchyně
ností (po okresní vodohospodář- vanců, využívá 11 místností a žádá a dvou pokojů, palivo a světlo. S
ské správě) „ku zřízení provisor- další 4 pro zřízení jeslí. Stále řeší poznámkou: Po bezvadném proního domova pro opuštěné děti nedostatek vody a žádá posílení žití ročního provisoria jest volno
z okresu kladenského“. Místnosti vodovodu, (který je dosud gravi- požádati o jmenování definitivní s
v zámku musely být adaptovány tační od Dříně v potrubí o malém právem postupu.“ (V té době jsou
pro potřeby sirotčince. Počítalo průměru) a jeho financování. Na manželé Hoffmanovi uváděni
se s umístěním 40 dětí. Musela dopise je použito razítko s textem: jako správci sirotčince.) Také mne
se zajistit přístavba záchodů ve Ředitelství sirotčince a jeslí okre- zaujal i údaj o „Řízení odchodu p.
druhém patře, rozdělení místnos- su kladenského na Buštěhradě. Marie Hoffmanové – ředitelce okr.
tí pro oddělení děvčat, chlapců i Podepsán je ředitel Hoffmann. Z sirotčince v Buštěhradě k datu 30.
personálu, zajistit lékařskou péči dalších dopisů se dozvídáme, že 5. 1925 a vyplacení odchodného
u místního lékaře MUDr. Jeřábka dochází k zatékání dešťové vody, a (odbytného). Tehdy se jednalo o
a financování celého humanitár- tím poškozování stropních maleb. jedenáctinásobné, naposled vyního podniku. K tomu se poda- (Střechu opravil pokrývač Bíba z placené měsíční požitky (tj. 11 x
TOHOTO PROSTORU
OBSAH;
řilo získat příspěvky od americké DO
Mozolína.)
Také, žeMONTOVAT
první voda
je 1.223,-K), čili 13.453.-K.“ Paní
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
DOLE;Hoffmannová (*15.X.1895) byla
vlády, červeného kříže, legionářů přiváděná novým vodovodem Iod
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
LISTŮ
- nadpisy
font Binner,
normální text
bezpatkovýsprávcovou
font;
i jednotlivých
obcí. Vlastní
si- U BUŠTĚHRADSKÝCH
16. 10. 1920, a též
byla
provedena
jmenována
provisorní
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
rotčinec byl zřízen ze zápůjčky odbočka vodovodu ze zámku do 23.VII.1919 se služebními příjmy
77 060,- Kč od Městské spořitelny ovčína (pod silnicí). Bylo požádá- 13.308,-K za rok s kvalifikací: učiv Kladně. Ze zápisu schůzí kurato- no o zřízení telefonní přípojky pro telský ústav s maturitou a zkoušria vyplývá, že 24. 11. 1919 podalo sirotčinec. V r. 1920 byl ředitelem kou učitelské způsobilosti, praxe
„žádost o jmenování na Sirotčinec císařského statku p. Souček. Nebo 9/1914 – 3/1921 v Tachlovicích a
Dr. Alice Masarykové, okresu kla- také, že ředitelství statků Habs- Kročehlavech.
denského na Buštěhradě“. K tomu bursko–Lotrinských sídlilo v Tosale z neznámých důvodů nedošlo kánském paláci na Hradčanech. Dále následují desítky složek jed(viz razítko). Protokol z 9. 1. 1920
Ze záznamů o zaměstnancích notlivých chovanců, jež sirotčinhovoří o přidělení dalších míst- jsem se dozvěděl, že vedením cem prošli. Jenom jejich popis by
ností ve středním traktu zámku, ústavu byli od počátku pověřeni vydal na dlouhý a neveselý román.
kde se v té době nalézá registratu- manželé Marie a František Hoff- Jednotlivé osudy dětí, které je sem
ra všech spisů bývalých císařských mannovi (po určitou dobu také přivedly, se velice různí. Samotný
velkostatků v Čechách z doby za jako správci, ale všechny doklady chod ústavu, zajišťování jeho proposledních 300 let. Zmiňuje i hos- byly podepisovány Fr. Hoffmann- vozu od přijímání chovanců (rozpodářského správce Kratochvíla, em jako ředitelem). Zajímavé jsou hodování o tom, které přijmout
který „dosud slouží v sibiřských i údaje o příjmech. Zápis z r. 1920 do stále přeplněného zařízení),
financování jejich pobytu, které
legiích“. Dále byt nejmenovaného uvádí:
se nejprve vyžadovalo po příbuzstavitele (6 místností), byt kanJarmila
Klabanová
–
jako
proviných (pokud nějací byli), nebo
celisty Machuty, místnosti které
sorní
ředitelka
má
příjmy:
po domovských obcích, které se
používá místní posádka, včetně
zdráhaly vyhovět. V případě nemístnosti pro poddůstojníky. Ještě základní služné XI. třídy 3.408,-K.
dostatečné výživy mnohých čerbyt hospodářského asistenta Bez- 50% místní přídavek 1.704,-K.
stvě přijatých jim zajistit ozdravděka, byt inž. Herdy (taky hospo- drahotní přídavek 1.932,-K.
né pobyty (v Toušeni). Ale taky v
dářský asistent), který se teprve nákupní přídavek 1.200,-K.
případě těžkých kázeňských převrátí ze zajetí. Na zámku též by- celkem za rok		
8.244,-K.
stupků přemístění do polepšovny
dlel kancelářský sluha. Protokol
rovněž upozorňuje na nedosta- Josef Klaban – od 17. 6. 1920 pro- (Ústav pro zpustlou mládež v Králíkách). Stálý dohled nad školní
tek pitné vody, a žádá komisi, aby visorní ředitel okr. sirotčince:
docházkou, a po jejím dokončení
podpořila návrh na zřízení přívo- zákl. služné VIII tř. 5.808,-K.
ve věku 14 let se vedení ústavu
du vody už při přípravě stavby sil- 50% místní přídavek 2.904,-K.
muselo postarat o uvedení do dalnice. Také se obává, aby chovanci drahotní přídavek 4.656,-K.
šího života. Najít jim místo k vynepoškozovali rostliny v parku. nákupní příplatek 2.720,-K.
učení, nebo nějakou službu (často
Jako zajímavost beru i to, že zasklí- celkem za rok		
16.720,-K.
velmi daleko) nebylo jednoduché.
vání oken provedl sklenář Firyt
(květen 1919), a zámečnické prá- „Za stravování v ústavě povinen Ani pro mistra řemeslníka, aby si
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 9. ZÁŘÍ 2017									
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vzal učně s povinností postarat se
o jeho vyučení, ubytování, stravu i
ošacení. To se ne vždy podařilo na
poprvé. Zpracování těchto údajů
by zřejmě vydalo na kvalitní sociologickou studii (třeba i diplomovou práci).

Ze zhruba stovky osudů dětí, kte- by ale jejich potomci projevili záré zdejším sirotčincem prošly, a jem, rád jim poznatky z jejich majejichž materiály jsem si mohl teriálů postoupím.
pročíst, bylo z Buštěhradu 18 choVáš kronikář
vanců. Někteří dokonce opakovaně. Jejich jména, ani osudy zde
JP
vyprávět veřejně nebudu. Pokud

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

L etní

skautský tábor na

Střele

Jako každoročně se junáci v první najít všechny Voldemortovy vite- lodi, která dokáže doletět do jiné
polovině července vydali na letní ály a nakonec samotného Pána zla galaxie. Kluci tak vyrazili na cestu
tábor kousek od Rabštejna nad porazit. To se nakonec podařilo vesmírem, kde zužitkovali znaStřelou. Měsíc předem ale také vr- koleji z Nebelvíru, přestože všech- losti z předchozího výcviku, nacholily veškeré přípravy v řadách ny koleje dokázaly stejnou stateč- vštívili různé planety a tam čelili
vedoucích, ať už šlo o samotnou nost a došly až do samotného cíle. různým nebezpečím. Nakonec se
stavbu a přípravu tábořiště, tak DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; přiblížili k planetě cizí rasy a zaOddíl Vlků
vesmíru.
VOLNÝzavítal
PROSTORdo
NAHOŘE
I DOLE; chytili její komunikaci. K pohonu
také chystání celotáborových herJE DŮLEŽITÝ
Všichni
účastníci
tábora
byli
poFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,lodí
normální
text bezpatkový
pro děti.
potřebovali
zdroj,font;
tzv. ATOzváni
do
pobočného
výcvikového
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉMIKO,
- SÍLA 0,8b
ten jim však došel a na
Poslední školní den vyrazily střediska NASA – Střela. Ve stře- místo jeho výskytu už nedoletěli.
všechny oddíly, kromě nejmlad- disku pak prošli výcvikem – na- Kluci se přidali do konverzace s
ších Vlčat, autobusem na dlou- učili se opravit součástky lodě v tím, že přilétají v míru a nabídli
ho očekávaný tábor. Z počátku rukavicích od skafandru, sestavit pomoc. Mimozemšťané se omluvšechny čekalo velké zabydlování raketu, atd. Po ukončeném výcvi- vili za sestřelenou družici – mysa také stavba potřebných táboro- ku se však přihodilo nečekané… leli si, že je špehujeme a nabídku
vých staveb, jako byla brána, su- Neznámý paprsek, který přiletěl z pomoci přijali. Kluci následně
šáky, či stožár pro vlajku. V neděli jiné galaxie, nám sestřelil satelit. nalezené ATOMIKO předali a dopak všechny čekal první táborák, Při prozkoumání snímku z dru- čkali se tak i odměny od mimokterý připravil oddíl Berušek. Cel- žice vyšlo najevo, že to byl nej- zemské rasy.
kem za tábor proběhly tři velké spíše útok cizí rasy. NASA proto
táboráky, o které se postaral vždy odtajnila tajný projekt vesmírné Nejstarší oddíl Zálesáků hrál lejeden z oddílů. Poslední táborák
pak byl zvláštní nejen v tom, že
byl slibový, ale také proto, že se
podobal raketě – symbolu celotáborové hry oddílu Vlků.
Celým táborem provázely jednotlivé oddíly hry. Nejmladší oddíl
Berušek se vydal za tajemstvím
kouzel a čar do Bradavic, kde se
musely nejen učit základům všech
školních předmětů (jako např.
lektvarů, jasnovidectví, studiu
mudlů či obrany proti černé magii), ale současně s tím procházely
známým příběhem o Harry Potterovi. Na začátku tak hledaly ztracený kámen mudrců, bojovaly s
baziliškem, nebo luštily tajný Pobertův plánek. V polovině tábora
pak proběhl turnaj čtyř kouzelníků – studentů z každé bradavické
koleje. Druhá polovina se pak podobala urputnému boji ve snaze
číSLO 1., březen 2015
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Skauti na Střele, táborová brána. Foto: Archiv autora
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a trasu si na základě zadaných
měst a obcí plánovali sami. Poklady Montezumy však zůstaly neobjeveny, neboť Rodrigo nechytil
klíč….
Vedle her jsme trávili volný čas
koupáním v řece, proháněním
míčů a frisbee po louce, projížďkami na loďkách a večery u ohně
či v teepee s kytarami. Někdy bychom ani nevěřili, co se za dva
týdny dá všechno stihnout, ale
tím spíše utekl tábor jako voda a
nakonec přišla chvíle odjezdu a
také bourání tábora – nejsmutnější chvíle pro děti i vedoucí.
Přestože se všichni těšili domů
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; na rodiče, svoji postel nebo tepJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;lou vodu, stejně má tábor svoje
kouzlo,
které
nás každoročně
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; nutí
se -zase
vracet. Toto léto nám naRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
SÍLA 0,8b
víc přálo i počasí, které bylo velmi
Skauti na Střele, plavidlo. Foto: Archiv autora
podařené a dokonce ani jindy tak
tos dlouhodobou hru Po stopách oni jsou vyvolenými a mohou po- dotěrní komáři nás letos moc neAlvareze, která právě na táboře klady vyzvednout. Jejich pátrání obtěžovali.
vrcholila. Hoši se vydali do pra- je zavedlo například do rozvalin
lesů Jižní Ameriky po stopách Chrámu Boha ohně, hledali desku Přejeme všem účastníkům pěkný
dobrodruha Alvareze, který zde fialovou, museli si obstarat peníz zbytek léta a v září se těšíme na
před staletími hledal zlatý poklad průkazní nebo uspět v klášteře společných schůzkách!
Montezumy, avšak svou touhu po Němých. Při závěrečné celodenní Za Junák - Stráž Lidic Buštěhrad,
zlatu zaplatil životem. Zálesáci etapě se všechny tři družiny doprocházeli jednotlivými úseky za stali do cíle v rozmezí 10 minut,
Vlaďka Horká
doprovodu potomků původních což je velmi neobvyklé, vzhledem
Strážců a snažili se prokázat, že k tomu, že našlapali kolem 30km

Včelky

na týboře

W akan

„Všichni opusťte autobus!“ vykři- všechny, ale sáhnout mezi oprav- Skoro každý večer také probíhakl šerif. „Naše město Drahota- dové myši, červy nebo cvrčky bylo ly takzvané zkoušky jednotlivců,
town je obsazeno bandity. Zatím opravdu jen pro ty nejodvážnější. které byly pro děti sice dobrovolse ukryjte támhle do lesa!“ Nějak takto začal náš letošní tábor.
Když se šerifovi podařilo vyhnat
všechny bandity z města – tábora, mohli jsme se konečně všichni
ubytovat ve stanech. Hned poté,
začal program, který byl až do
konce tábora pestrý. Mimo etapové hry inspirované divokým západem si děti vyzkoušely pevnost
Boyard alias dobytí Drahotského
pokladu. Úkoly byly opravdu náročné a i přesto, že byly přidělené
podle věku dětí, některé se všem
nepodařilo splnit úplně dokonale. Šplhání po provazovém žebříZ letního tábora Včelek. Foto: Archiv autora
ku do několika metrů zvládly asi
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né, ovšem tak lákavé, že se všechny snažily stihnout jich co nejvíce. Děti si tak vyzkoušely svou
sílu, paměť, učily se rozdělávat
oheň bez použití papíru, vázání
nových i známých uzlů, procvičily
se v plavání a dalších dovednostech. Když zbýval čas, houpaly se
na houpačce několik metrů nad
zemí, nebo si samy vyřezávaly
klacíky noži.
Několikrát za tábor nás přepadli
bandité a jednou dokonce i v noci.

Po

desáté v

Noční skupině – Pepovi a jeho Beruškám tímto ještě jednou děkujeme a doufáme, že už se usušili,
jelikož naši táborníci jim krádež
sekery práce a dalších věcí jen tak
neodpustili!
Boje proti banditům byly drsné
a vzhledem k tomu, že některé
probíhaly v noci, neobešly se bez
zranění. Všichni všechna zranění nebo i případná vosí bodnutí
zvládali téměř s úsměvem, a i proto se skoro vše dobře hojilo.

Děti byly z tábora unavené a
vzhledem k poslednímu deštivému dni špinavé, ale podle úsměvů
šťastné. U závěrečného táboráku
bylo veselo, až na jednu vážnou
chvilku, kdy se z našich šesti světlušek staly skautky a z jednoho
nováčka světluška.
Doufáme, že si i příští tábor užijeme ve zdraví a pohodě!
Za oddíl včelky a tábor
Wakan Zuzka

Sovoluskách

Utíká to, utíká. Je pomalu neuvě- ky ze života indiánských kmenů, ně druhý týden našeho táborovéřitelné, že je to již deset let, kdy jak Jižní tak i Severní Ameriky. ho pobytu, kdy nám dost pršelo, a
PROSTORUetapách
MONTOVAT
jsme opustili tábořiště na řece DOVTOHOTO
jednotlivých
seOBSAH;
děti my se snažili udržet děti alespoň
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; trochu v suchu v našem jídelním
Střele „U jezu“ a postavili si naše učily obarvovat textilie, stopovat
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKOna
U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy
Binner,stanu.
normální
text bezpatkový
font;
letní vigvamy
na novém
místě,
a vyhledávat LISTŮ
nepřátele
z font
jiných
I když
to byl nadlidský
výRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
řece Střele u Sovolusk. Od jezu kmenů, luštit dosud nevyluštěné kon. Každou chvíli někdo z nich
jsme odešli kvůli nově vytvoře- písmo Inků kipu nebo nocovat v vyběhl ven – na wc, pro něco ve
ným zátopovým zónám, které neznámé krajině mimo své stany. svém stanu nebo se napít – samoprakticky zakazují tábořit na lou- Při těchto hrách dost náročných zřejmě bez pláštěnky. (Na druhou
ce, kde jsme více jak třicet let tá- na přesuny na větší vzdálenosti, stranu – v jejich věku jsme nebyli
bořili a trávili tak letní prázdniny. jsme měli ze začátku obavy, zda jiní.)
Zátopové zóny však po pěti letech hlavně ty menší děti pochody Nakonec i ten déšť a chladno jsme
dohnaly i naše nové tábořiště, kte- zvládnou. Byli jsme však mile pře- v pohodě přečkali,a po 14ti dnech
ré šlo naštěstí “šoupnout“ z jed- kvapeni. S několika malými pu- jsme se vrátili domů obohaceni
noho konce louky na druhý, čímž chýři to zvládli naprosto všichni, novými zážitky a novými kamajsme splnili podmínku Povodí těch nejmenších nevyjímaje.
rády, a to v nás zůstane do konce
Vltavy, které při neuposlechnutí Mimo CTH však naši táborníci v našich životů.
hrozí pokutou. Nic nového pod žádném případě nezaháleli. VeTakže tábor skončil a na ten příští
sluncem. Ale teď k táboru.
doucí a instruktoři měli z domova za rok se již těšíme.
Pro letošní celotáborovou hru připravenu spoustu her, kvízů či
Za sdružení Střela z.s.
jsme vybrali indiány, s obyčejným sportovních klání, což děti zabaJ. Fencl
názvem „Putování s indiány“. Ne- vilo prakticky na celý den, kromě
byl to konkrétní příběh z nějaké poledního klidu a osobního volna.
knihy, ale vlastně takové povíd- Jejich přípravu jsme ocenili hlav-

Den O tců

v

Z ámeckém

parku proběhl

Na třetí červnovou sobotu připadl
letošní den otců. Při té příležitosti
připravil Buštěhradský Pelíšek ve
spolupráci s městem Buštěhrad
program nejen pro tatínky a jejich ratolesti. V areálu zámecké
zahrady bylo zřízeno 10 stanovišť,
na kterých bylo možné vyzkoušet
různé sportovní disciplíny.
Na jednom z prvních stanovišť
čekala na tatínky malá rozcvička,
v rámci které naložili svá dítka do
kolečka a objeli s nimi určenou
trasu. Cílem bylo rozehřát se a mít
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17.

června

2017

co nejlepší čas. Pak se rozhýbaly i tovaných instruktorů, proto účastděti, které o kousek dál zdolávaly níkům nehrozilo žádné zranění.
překážkovou dráhu z pneumatik.
Tahákem hlavně pro kluky se stala
malá sportovní letadélka na dálkové ovládání. Vzhledem k větrnému počasí se sice nedalo létat
do vzduchu, ale každý si mohl vyzkoušet ovládání letadla na zemi.
Svou zručnost, schopnost soustředění a přesnou mušku si všichni mohli ověřit při lukostřelbě
a střelbě ze vzduchovky. Střelba
probíhala pod dohledem akrediDen otců. Foto: Archiv RC Pelíšek
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Pokud se ti menší necítili na to,
aby vyzkoušeli zbraně, mohli také
na dalším stanovišti otestovat, jak
umějí mířit. Do dračí tlamy házeli míčky a na kužely kroužky a šlo
jim to skvěle.
Aby byli spokojeni i ti, kteří milují techniku, auta a mechanizaci všeho druhu, byli tu hasiči ze
Stehelčevsi, kteří všem ukázali,
jak vypadá hasičský vůz zevnitř
a odpovídali na zvídavé otázky o
svém povolání. Velký úspěch slavila ukázka multikár a jízda na
traktůrkových sekačkách před budovou Městského úřadu. Na závěr
potrápily děti i tatínci hlavu při
sestavování hlavolamů ze šroubků
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
a matiček.
JE
Na pódiu zámeckého parku pro- DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
bíhala poFONTY
celý den
ukázka
bojovéRÁMEČKY
ho umění judo v podání trenérů aOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
dětí z TJ Sokol Buštěhrad. Judisté
Den otců. Foto: Archiv RC Pelíšek
nám předvedli jak svou obratnost,
tak některé techniky. Jejich pre- Tatínkům byla odměnou zejména a účastníkům akce a těšíme se na
zentace byla beze sporu motivač- radost z příjemně stráveného času viděnou příště!
ní.
s dětmi a některým maminkám
Každý malý účastník si mohl za volné sobotní odpoledne.
Za RC Pelíšek
absolvování akce vybrat dáreček. Děkujeme všem organizátorům
Karolína Šilhavá

Svatojánské

pohádkové odpoledne s

V sobotu 24. června na svatého
Jana se už před třetí hodinou odpolední začaly v Buštěhradě scházet
pohádkové bytosti, aby se připravily na oslavy letního slunovratu. Při

Svatojánský průvod.
Foto: Archiv RC Buštěhradský Pelíšek

B uštěhradským Pelíškem

té příležitosti nachystaly pro děti
trasu, kde se mohly s pohádkovými postavami setkat a zároveň jim
pomoci rozmotat zašmodrchaná
kouzla.
Děti vyrazily v doprovodu rodičů a
víl průvodkyň od Pelíšku k rybníku ve čtyři hodiny odpoledne. Na
začátku se setkaly s pohádkovou
babičkou, která jim vyprávěla příběh o rozhádaných, popletených,
nebo zakletých pohádkových bytostech, které potřebují pomoc.
Všechny děti souhlasily, že zkusí
bytosti vysvobodit, a tak postupně pomohly kanibalům, kteří se
pohádali, papouškovi, který zapomněl zpívat, luční víle, zakletému
malíři a popletené čarodějce i dvěma ježibabám. Každá z bytostí jim
za jejich dobrotu darovala kouzelné byliny, včetně nezbytného zlatého kapradí, nebo klíče k truhle s
pokladem. Byliny děti zužitkovaly
při setkání s věštkyní, která z nich
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Svatojánský průvod.
Foto: Archiv RC Buštěhradský Pelíšek

uvařila kouzelný lektvar pro spící
Sněhurku. Děti pomohly usmířit
i dva draky a na závěr u rybníka
potkaly Vodníka, který věděl, kde
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je ukrytý poklad. Nalezení truhly s
pokladem bylo pro všechny statečné děti sladkou odměnou.
Aby dospěláci nepřišli zkrátka,
bylo odpoledne zakončeno zapále-

M aminky

ním svatojánského ohně a opéká- účastníkům a doufáme, že se příště
ním buřtů. Někteří malí účastníci sejdeme ve stejně hojném počtu.
se ještě stihly projet na lodi v rámci
Za RC Pelíšek
akce „Buštěhrad na vodě“.
Karolína Šilhavá
Děkujeme všem malým i velkým

a tatínkové , škola volá ….

Rodinné centrum Buštěhradský
pelíšek umožňuje i letos maminkám nebo tatínkům na mateřské
dovolené legálně odložit dítě a věnovat se studiu angličtiny. Během
výuky si děti pod kvalifikovaným

dohledem hrají a rodič se na oka- ři, kterým jsou svěřena vnoučata.
mžik může věnovat osvěžení stu- Neváhejte a vydejte se na souboj se
dijních dovedností. Výuka začne svojí pamětí.
v září a je určena jak začátečníkům
LZ
tak pokročilým. Do této školy se
mohou přihlásit i aktivní senio-

S P O RT

L etní

turnaj ve fotbale

-

příprava

SK B uštěhrad

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Ve dnech 5. a 6. 8. 2017 se naJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
buštěhradském
hřišti
uskutečRÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
nil 1. ročník letního turnaje

Buštěhradu ve fotbale. V dřívějších dobách posezónní turnaj na Buštěhradě již probíhal,
ale znovu obnovit ho a zároveň
posunout na přelom července a
srpna se ukázalo jako dobrý nápad. Jednak z důvodu, že v tomto
období se na Buštěhradě žádná
větší akce neděje (to se projevilo
dobrou diváckou kulisou) a zároveň tento turnaj využil fotbalový ,,A“ tým jako součást letní

Letní turnaj ve fotbale. Foto: J. Pergl

Letní turnaj ve fotbale. Foto: J. Pergl
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přípravy. V sobotu byla na programu dvě semifinálová utkání.
Los rozhodl o tom, že od 14.30
proti sobě nastoupí FK Brandýsek a Slavoj Kladno. Z tohoto
utkání vyšel vítězně FK Brandýsek a to v poměru 7:2. V druhém
semifinále pak od 17.00 změřili síly AFK Horoměřice a SK
Buštěhrad. První poločas se lépe
vyvíjel pro Horoměřice a tak po
45 minutách hry vedly 2:0. Ovšem s tím se domácí ,,A“ tým nechtěl smířit. Bojovným výkonem
v druhém poločase se podařilo s
tímto kvalitním soupeřem, posíleným o hráče z pražských klubů
srovnat tempo a dvěma góly výsledek srovnat (góly Vinter, Roh-

la). V penaltovém rozstřelu jsme
byli šťastnější a SK Buštěhrad
tak postoupil do finále. V neděli
odpoledne nejdříve proběhl boj
o třetí místo mezi AFK Horoměřice a Slavojem Kladno. Horoměřice měly utkání, zvláště v
druhém poločase pod kontrolou, zvítězily 7:3 a umístily se tak
na třetím místě. Po té, od 17.00
začalo finále turnaje mezi domácím SK Buštěhrad a účastníkem
okresního přeboru FK Brandýsek. S papírově silnějším soupeřem držel domácí tým tempo a
hrál se pohledný fotbal. Hosté
však potvrdili roli favorita a po
dvou, dá se říci šťastných gólech,
vedli po poločase 2:1. Pěkný fot-
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bal pokračoval i po poločase,
avšak domácímu týmu se již výsledek otočit nepodařilo. Padly
ještě tři góly a konečný výsledek
byl 4:2 pro FK Brandýsek. (Za
domácí, góly Křišťan a Výborný.) Vítězem celého turnaje se
tedy stal FK Brandýsek. Domácí
tým bral stříbrný pohár za druhé místo. Ceny vítězům předala
místostarostka Buštěhradu Mgr.
Magda Kindlová, začež vřele děkujeme. Dobrou úroveň turnaje
ocenili diváci potleskem.
Turnaj na Buštěhradě byl také

N edělní

jedním z vrcholů letní přípravy
,,A“ týmu. Mužstvo začalo trénovat čtrnáct dní před turnajem
a to třikrát týdně. Druhý hlavní
bod přípravy nás čekal hned týden po turnaji na Buštěhradě, a
to turnaj ve Dřetovicích (v době
psaní článku ještě neodehraný).
Ve dvou dnech za sebou odehrané dva zápasy,a to hned dva víkendy po sobě je dobrá varianta
fyzického tréninku. V těchto přípravných zápasech se dají dobře
vyzkoušet taktické varianty a
varianty možné sestavy do ostrých bojů v mistrovské soutěži.

Mistrovská soutěž III. třídy nám
začíná v sobotu 26. 8. od 10.15 v
Kamenných Žehrovicích. Do té
doby se trénuje stále třikrát týdně. Novým trenérem pro tuto sezónu je Ondřej Křišťan a asistentem trenéra je Aleš Šturm. První
domácí mistrovské utkání se
odehraje v sobotu 16. 9. od 17.00
hod. na hřišti SK Buštěhrad.
Všechny příznivce srdečně zveme.
Za SK Buštěhrad
Aleš Šturm

sportovní aktivita !DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

DŮLEŽITÝ VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Oddíl Hokejbalu Buštěhrad Ry- JEpotřebné
k zapůjčení.
FONTY
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malé soutěžení v Hokejovo-ho- če dětí, které mají zájem trénovat
kejbalové dovednosti. Odměna a hrát Hokejbal, a také o seznáza úspěšnou účast jistá - např. mení se sportem.
poukaz na točenou zmrzlinu v
provozovně Pizza Buštěhrad u Místo konání v areálu městského
hřiště vedle fotbalového hřiště od
zastávky autobusu.
11 hodin v neděli 10. září.
Soutěže pro dospělé i děti, holky
i kluky. Turnaj o pohár v nájez- Těšíme se na Vaši účast, Buštěhrad
dech na brankáře. Hokejky a vše Rytíři sport. oddíl Hokejbalu.

Sokolský

příměstský tábor

V týdnu 31. 7. - 4. 8. 2017 SOKOLOVNA v Buštěhradě patřila
dětem – konal se již třetí ročník
Příměstského tábora.
V pondělí se dostavilo všech 29
přihlášených dětí ve věku od 5
do 13 let a po prvním představení přišly hned na řadu sportovní, výtvarné i všechny ostatní
aktivity. Ty nás ostatně provázely
celý týden. Sport k našemu táboru prostě patří, zrovna tak jako
poznávání naší vlasti. Tentokrát
jsme navštívili zámek Veltrusy a prohlédli si nejen samotný
zámek, ale i zámecký park a dozvěděli se spoustu zajímavostí.
Příjemné odpoledne jsme prožili
v Železničním muzeu ve Zlonicích, kde si mohly děti prohlédnout nejen starší lokomotivy
a vagóny, ale také se v malém
vláčku projet. Kromě železniční

2017

dopravy jsme se seznámili i s tou
lodní – přímo na hladině místního rybníka jsme pozorovali
modely lodí a všichni si mohli
zkusit, jak se takový model lodi
ovládá. A velkým zážitkem byl

určitě trénink JUDA. Pod vedením zkušených trenérů měli
všichni možnost se s tímto sportem seznámit a hlavně si toho
hodně vyzkoušet.

Sokolský příměstský tábor. Foto: M. Jonešová
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Týden rychle utekl a i v tom velkém horku, které celý týden panovalo, jsme ho zvládli v dobré
náladě. Určitě k tomu přispěly
i dobré obědy ze školní jídelny,

Z právy

kde jsme měli možnost se stra- Tak nezapomeňte své děti včas
vovat. A tak už jsme koncem přihlásit!
týdne přemýšleli …co bude za
Marcela Jonešová
rok??? Přece příměstský tábor
Simona Vinšová
a téma INDIÁNSKÉ LÉTO!!
Diana Heráková

ze sokolovny

Přijďte s námi cvičit do soko- Děti cvičí bosé v kimonu nebo Stolní tenis
lovny – nabídka pro děti
teplácích.
• Středa 17:15 – 19:00
Judo
Všestrannost
• Pátek 17:30 – 19.00
pro děti od 4 do 15 let
Cvičení pro děti od 3 do 9 let. Noví zájemci jsou vítáni kdyTréninky začínají v pondělí Děti se formou pohybových her koli
11. září 2017
seznámí s gymnastikou i atletiCapoeira
• Pondělí 15:15 – 16:15 pokro- kou.
Brazilský bojový tanec s akrobačilí – závodníci
začínají
ve čtvrtek
DOTréninky
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; tickými prvky.
• Středa 15:00 – 16:00 začáteč-JE DŮLEŽITÝ
21. záříVOLNÝ
2017PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
začínají
v úterý
níciFONTY
– rekreační
judo
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,Tréninky
normální text
bezpatkový
font; 19. září
•
Čtvrtek
15:00
–
16:00
starší
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ2017
- SÍLA 0,8b
• Pátek 14:30 – 15:30RÁMEČKY
začátečníděti 6 – 9 let
• Úterý 15:00 – 16:00 mladší
ci – rekreační judo
děti 5 -7
15:30 – 16:30 pokročilí - zá- • Čtvrtek 16:00 – 17:00 mladší
děti 3 – 5 let
• Úterý 16:00 – 17:00 starší děti
vodníci
8 – 13
Noví zájemci si mohou přijít Nabízíme možnost vyzvedáváZkušební
hodina
zdarma
vyzkoušet judo zdarma vždy ve ní dětí ze školní družiny
19. září od 15:00
středu od 15:00 do 16:00 hod.

Všestrannost

v

T.J. S okol B uštěhrad

Po zkušebním prvním roce s naší sunuli jejich cvičení na pozdější náší základy atletiky, gymnastisokolskou všestranností má naše dobu. Cvičení všestrannosti ob- ky, sportovních a míčových her.
jednota v plánu v této aktivitě
i nadále pokračovat. Připravili
jsme koncept cvičení pro děti ve
dvou skupinách. První skupinka
jsou děti předškolní cca od 3 do
5-6 let. Druhá skupinka mladší
žactvo, tedy děti, které už zahájily školní docházku v rozmezí
věku 6-10 let. Cvičení bude jako
v loňském roce probíhat ve čtvrtek. Od tří hodin odpoledne cca
55 minut budou cvičit ti starší,
pět minut necháváme na úklid
nářadí a výměnu dětí, od čtvrté
do třičtvrtě na pět budou cvičit
předškolní děti. Jako v loňském
roce nabízíme pro naše svěřence, kteří chodí do ZŠ Buštěhrad
odvod z družiny do Sokolovny.
Předpokládáme, že děti z mateřských škol už rodiče stihnou
vyzvedávat sami, když jsme poŠachisté. Foto: Archiv autora
číSLO 1., březen 2015
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Samozřejmě vždy s ohledem na
věkovou skupinu dětí, která se
na cvičeních sejde. V loňském
roce se nám podařilo dokoupit
nové atletické náčiní, překážky,
frekvenční žebříky, průlezové
tunely, pěnové oštěpy, raketky
na házení a další pomůcky, které
dělají cvičení zábavnější a hravější. Všechna cvičení se vždy
snažíme provádět formou her,
nebo alespoň s herní motivací,
protože hlavním cílem našeho
cvičení je, aby sport děti bavil,
aby si k cvičení vytvořily pozitivní přístup a stal se tak později

třeba denní součástí jejich života. Plánujeme se opět zúčastnit i
sokolských župních závodů, které se většinou konají na jaře, ale
pokud bude zájem ze strany dětí
a rodičů, máme pro tento případ připravený i seznam závodů, zejména běh, atletika či jiné
dětské závody, které je možné s
dětmi navštívit, aby si vyzkoušely závodní atmosféru a viděly na
vlastní oči, že sport je jak rekreační, tak i závodní, co všechno
závodění obnáší a kolik skvěle
strávených chvil na ně při sportování čeká. Naše cvičení bylo

zařazeno i do systému atletických přípravek, kde byl vytištěn
i rozhovor s naší trenérkou, který pokud máte chuť získat více
informací o naší skupině, rozhodně stojí za přečtení. Adresa
článku je zde: http://www.atletikaprodeti.cz/predstavujeme/prvni-atleticke-krucky-se-sokoliky-bustehrad_1999.
Věříme, že i letos se bude dětem
cvičení líbit a sejdou se nám v
hojném počtu.
K. Stašková - trenérka

ČTENÁŘÍ NÁM PÍŠÍ
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B

Odpověď je velmi jednoduchá
– špatně, protože cenzor odvádí tak špatnou práci, že pro ni
mám pouze jedno slovo - fušeřina. Přímo učebnicový příklad
cenzury je v zápise z dubnového
zasedání zastupitelstva, zveřejněném na webových stránkách
Buštěhradu, bod č. 18. Pozorně
si tento článek přečtěte, je citovaný ve znění z 5. 6. 2017 v 17.00.
Jakých chyb se cenzor dopustil?
Stačí si pozorně tento bod přečíst. V prvním řádku je začerněné jméno J. Kratochvíla, aby se

Reakce

?

Výňatek ze zmiňovaného zápisu. Foto: Archiv autora

nevědělo kdo odstupuje. Ovšem
v posledním řádku jeho jméno
začerněné není. Ve druhém řádku je napsané, že jej má nahradit
L. Libertinová. Ovšem v posledním řádku je její jméno začerněné, aby se nevědělo, kdo J. Kra-

na předchozí příspěvek p . I ng .

Úřad bohužel ve zveřejňovaných
zápisech jména musí začerňovat,
je to naše povinnost ze zákona.
Jedna věc je veřejné zasedání,
kde člověk, /který není veřejně
činný jako zastupitel nebo jako
člen výboru či nějaké komise
při zastupitelstvu města, protože
když je veřejně činný, dobrovolně, musí snést i to, že jeho jméno
je zveřejněno, další osobní údaje
také s jeho souhlasem v rozsahu
výkonu své funkce, kterou přijal
slibem nebo souhlasem s účastní v orgánu města/, se účastní
zasedání a pronese nějakou při-

tochvíla nahradil. Tím ovšem
fraška nekončí. Abych celý bod
18 nemusel přepisovat, převedl
jsem jej do textového editoru a
ejhle, začernění zmizelo a objevila se jména.
Ing. Ladislav Keller

L adislava K ellera

pomínku či žádost nebo cokoliv, svůj názor na věc, fungování
města,…. Tento člověk tam jde s
tím úmyslem, že se zde veřejně,
na základě svého práva občana
města, přihlásí ke svým názorům v této době, na tomto zasedání, a využije tak svého práva občana. To je zákon o právu
shromažďovacím, dále o právu
projevu svobodné vůle zakotvený v Ústavě…, a v několika dalších jiných zákonech.
Zápis z tohoto zasedání se pořizuje autenticky, ne však doslovně

číSLO 1., březen 2015
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/není to protokol/, se všemi jmény diskutujících a jinak účastných osob, a je uložen k nahlédnutí na MěÚ občanům, kteří se s
tímto zápisem chtějí podrobněji
seznámit. Město nemusí zápisy
ze zasedání zveřejňovat, musí
však dostát své povinnosti dle
ustanovení § 97 zákona o obcích
a informovat občany o činnosti
orgánů města buď na zasedání
zastupitelstva města a dále také
jiným způsobem v místě obvyklým. /Což děláme umístěním na
webové stránky a místním periodikem/.
strana 2
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Pro zveřejňování dokumentů
o činnosti zastupitelstva města
obecně platí, že toto zveřejňování není ze zákona povinné a
zákony o územních samosprávných celcích zveřejňování tím
pádem neupravují. Pokud město
ale dobrovolně zveřejní zápis a
přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva města z důvodů maximální informovanosti svých
občanů, na webových stránkách
městského úřadu, nebo ve veřejném periodiku, je jeho povinností zachovat ochranu osobních
údajů podle zákona na ochranu
osobních údajů. To znamená, že
jména diskutujících, kteří nejsou
veřejně činní, musí začernit.
Neučiní tak pouze v případě, že
diskutující dá předem veřejně
souhlas s publikací jeho jména v
zápise, což se běžně samozřejmě
neděje. Občan je tak tím chráčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 9. ZÁŘÍ 2017

něn před případnými útoky na
svoji osobu za projev svého přesvědčení či vůle. Může se stát, že
přímo na zasedání jej za to někdo napadne, ale zde má občan
možnost ochrany – svědci, zastupitelé, možnost zavolat policii
a označit útočníka.
Pokud se někdo z občanů dostaví na MěÚ a požádá o nahlédnutí do originálu zápisu a poté
na onoho občana nějak slovně
či jinak zaútočí, odpovědnost za
tento útok nese on sám, protože
zneužil údaje, které mu byly na
základě jeho práva na poskytnutí informací poskytnuty. Když
však město zveřejní jméno diskutujícího a on bude nějakým
občanem nebo skupinou občanů
za své názory nějak / většinou
anonymně, a třeba i fyzicky/ napaden, může napadený občan
žalovat město za neposkytnu-

tí dostatečné ochrany své osoby tím, že bylo zveřejněno jeho
jméno. Na malé obci či městě se
považuje za hodně osobní údaj
už jen příjmení občana nebo přívlastek např. : „paní Zemanová
z Tyršovky“. Možnosti zneužití
osobního údaje však mohou být
samozřejmě i jiné, než jen napadení za názory a přesvědčení.
Takže diskuze či vyjádření se na
veřejném zasedání zastupitelstva, a publikace zápisu ze zasedání, jsou dvě zcela odlišné věci
pro vyjádření se v diskuzi, ve
svých důsledcích pro občana.
A my máme povinnost občana
nejen maximálně informovat,
ale také v mezích zákona, za jeho
uplatnění práv občana města, jej
chránit.
Dagmar Novotná, MěÚ
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N enechte

si ujít

45. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2017 s tématem CESTOVÁNÍ
Pod lampou bývá tma, to se ví.
Přesto mě pořád překvapuje, jak
je stále rozšířený názor, že když do
Lidic, tak jen do muzea a tam je to
smutné. Takže s malými dětmi do
Lidic raději vůbec a my dospělí, no,

pozitivními věcmi. A s dětmi, které
to baví nejvíc.
V Lidické galerii, jen 20 minut pěšky z Buštěhradu přes novou zástavbu Na Chmelnici, můžete navštívit
jubilejní 45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2017. Málokdo ví, že je to jedna
ze 4 největších a nejstarších výstav

světa, zasvěcena tématu Cestování. A děti to rozjely! Jsou tu stovky
dopravních prostředků, zavazadel i
toho, co můžete při cestování vidět.
Jsou tu obrázky, sochy, fotografie
a dokonce i filmy, které děti z různých koutů světa do soutěže natočily. Výstava Vás ohromí dětskou
fantazií, barvami, kreativitou, zajímavými pohledy. Můžete porovnat
obrázky ze Srí Lanky nebo Bruneje
s pracemi dětí ze Slovenska a zkusit zjistit, čím se nejvíce liší. Pro
děti jsou připravena další lákadla
– přímo ve výstavě mohou vylézt
na rozhlednu a navštívit koutek, ve
kterém se dozví zajímavosti o naDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; šich cestovatelích, jejich cestách a
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;objevech a mohou si na vlastní kůži
vyzkoušet,
co bezpatkový
takový cestovatel
poFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální text
font;
třebuje
jak se obléká.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA a0,8b
Pokud o tuto výjimečnou přehlídExpozice výstavy v Lidické galerii a doprovodná grafika - M. Homola
ku prací z celého světa nechcete
vždyť jsem tam byl kdysi se školou. dětských prací na světě. Jinde v Ev- přijít, zavítejte do Lidické galerie –
Málokdo ví, že se muzeum za po- ropě ani v Čechách podobný klenot otevřeno je každý den od 9 do 17,
sledních 12 let změnilo v oceňova- nenajdete.
v listopadu do 16 hodin. Výstava
nou audioviziuální expozici a že se Letos je expozice, kterou tvoří přes bude k vidění do konce listopadu.
už do Lidic nechodí jen za smutný- 1 200 dětských prací ze 76 zemí
IK
mi událostmi, ale také za veselými a

PILATES

od září zpátky v Bráně zdraví

- lekce pravidelně ve čtvrtek v podvečer v malé tělocvičně s kapacitou max. 8 osob
- cvičení s overballem, gymballem, na rolleru, ale i sestavy bez pomůcek jen na podložce

více na www.eliskareine.cz nebo na 607 602 935
číSLO 1., březen 2015
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Integrace Kladenska

od 26. srpna 2017

Vážení cestující,
od 26. 8. 2017 dojde k významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Kladenska. Na jednu jízdenku tak bude možné
cestovat nejen pražskou MHD a vlakem, ale také všemi autobusovými linkami mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným, celou MHD v Kladně
i dalšími doplňkovými regionálními spoji. Linky mezi Prahou a Slaným, jakožto i další linky v této oblasti, budou integrovány v dalších etapách
v průběhu roku 2018.
Díky Tarifu Pražské integrované dopravy výrazně ušetříte zejména při pravidelném dojíždění mezi Kladnem a Prahou. Navíc ušetříte za pražský
úsek, pokud již vlastníte předplatní jízdenku pro Prahu. S jízdenkami PID bude také možné přestupovat na kladenskou MHD bez dalšího doplácení.
Při cestách mezi Prahou a Kladnem bude platit jízdenka PID ve všech autobusových linkách i na železnici. Už nebude záležet, s jakým dopravcem
jedete.
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Za kolik cestovat mezi Prahou a Kladnem
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Město Kladno bude zařazeno v tarifním pásmu 3. Pro cestu mezi Prahou a Kladnem tedy
bude potřeba čtyřpásmová jízdenka za 32 Kč (bez přestupu na pražskou MHD, projetá pásma
Zličín
3+2+1+B), pro cestu včetně pražské MHD bude potřeba sedmipásmová jízdenka za 54 Kč
(projetá pásma 3+2+1+B+0+dvojpásmo P). Majitelům předplatní jízdenky pro Prahu postačí třípásmový lístek za 24 Kč (pásma 3+2+1). Pravidelní
cestující, kteří díky tarifu PID ušetří nejvíce, budou pro cestu mezi Prahou a Kladnem potřebovat třípásmový doplňkový kupon pro pásma 3+2+1
(měsíční za 700 Kč nebo čtvrtletní za 1800 Kč) + kupon pro Prahu (nejvýhodnější za 3650 Kč na rok). Ti, kteří pouze dojíždějí autobusem z Kladna
do Prahy a dále už nepřestupují na MHD, si budou moci zakoupit čtyřpásmový kupon pro pásma 3+2+1+0 (920 Kč na měsíc a nebo 2400 Kč na
čtvrtletí). Tento kupon bude díky tarifní výjimce platit i na linkách 100, 119 a 191 pro jízdy mezi zastávkami U Hangáru, Terminál 1, Terminál 2
a Letiště/Schengenská.

Za kolik cestovat po Kladně (MHD)
I když bude na všech linkách PID na území města Kladna uznáván také stávající tarif MHD (dočasně kromě linek 608, 621 a 622 dopravce ČSAD Slaný),
bude možné použít nově i jízdenky PID, a to následovně. Nejlevnější jízdenka PID pro jednotlivou jízdu bude v rámci Kladna za 18 Kč (přestupní na
30 minut) a nejlevnější předplatní kupon pro pravidelné cestování bude dvoupásmový (za 460 Kč na měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí). Cestující,
kteří jezdí mezi Prahou a Kladnem, budou moci přestupovat na MHD Kladno bez dalšího doplácení, a to jak s jízdenkou pro jednotlivou jízdu
(v minimální ceně 18 Kč a s odpovídající časovou platností), tak i s předplatním kuponem (minimálně dvoupásmovým). Okolí Kladna se bude nacházet
buď v pásmu 2 nebo 4. Pro cesty i do okolí Kladna do 30 minut od nástupu tak bude stačit jízdenka za 18 Kč s možností přestupů a samozřejmě také
dvoupásmový předplatní kupon (buď pro pásmo 2+3 nebo 3+4). Stávající tarif MHD bude platit na všech linkách PID v rámci území města Kladna
(dočasně kromě linek 608, 621 a 622 dopravce ČSAD Slaný) včetně dosavadních slev. Výjimkou je zlevněné jízdné za 1 Kč (resp. rodičovské za 4 Kč),
které nebude platit na linkách číselné řady 3xx (300-399).

Za kolik cestovat mezi Kladnem a Slaným
Kladno bude zařazeno do tarifního pásma 3, okolí Kladna směrem na Slaný včetně města Slaný do pásma 4. V praxi to znamená, že cestujícím
mezi Kladnem a Slaným postačí dvoupásmová jízdenka pro jednotlivou jízdu za 18 Kč, pokud nebude cesta trvat déle než 30 minut. Pokud ano
(týká se části cest mezi Kladnem a Slaným i do některých vzdálenějších obcí), budou potřebovat jízdenku za 24 Kč, jejíž časová platnost je 60
minut. Pravidelní cestující mezi Kladnem a Slaným budou potřebovat pouze dvoupásmový kupon (za 460 Kč na měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí).
Ti, kteří budou z okolních obcí mezi Kladnem a Slaným nebo ze Slaného pokračovat třeba do Prahy, si zakoupí jízdenku nebo předplatní kupon podle
potřebného počtu tarifních pásem.
Například pro cestu z Libušína, Vinařic či Smečna do Prahy (vše v pásmu 4) postačí
pětipásmová jízdenka za 40 Kč (pásma 4+3+2+1+B), pokud však mají předplatní
kupon pro Prahu, zaplatí pouze 32 Kč (pásma 4+3+2+1). Lidé, kteří do Prahy cestují
pravidelně, si pro tyto trasy pořídí čtyřpásmový kupon (920 Kč na měsíc nebo
2400 Kč na čtvrtletí) a také kupon pro Prahu (nejvýhodnější za 3650 Kč na rok).

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 9. ZÁŘÍ 2017

Přejeme Vám příjemné cestování s linkami Pražské integrované dopravy
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Skautský letní tábor - Včelky. Foto: Archiv Včelek
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