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VMS připravují výstavu Buštěhrádek II. Foto: J. Pergl
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S LOVO R E DA KC E
Tímto číslem končí čtyřleté
funkční období redakční rady
B u š t ě h r a d s k é h o  z p r av o d a je. Snažili jsme se dělat časopis
čtivý a zároveň vás informovat o rozhodnutích zastupitelů.
Hledali jsme s vaší pomocí zajímavosti z historie Buštěhradu. Přiblížili jsme vám životní

příběhy buštěhradských světových šampionů. Na základě vašich podnětů jsme vás seznámili
se zajímavými lidmi, kteří se do
Buštěhradu přistěhovali z ciziny a našli zde svůj nový domov
a nové přátele, přestože vyrůstali
v odlišném kulturním prostředí.
Klíčovou roli při každoměsíčním

vydání buštěhradského měsíčníku má předsedkyně redakční
rady, paní Daniela Javorčeková.
Redakční rada jí proto upřímně
děkuje a přeje novým městským
zastupitelům podobně šťastnou
ruku i při volbě nového předsedy
a redakční rady.
RR

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

P oděkování

zastupitelům a členům výborů

5. a 6. 10. se konají komunální na. Volbami zanikají také všechny věcech. Domnívám se, že zastupivolby. Datem 5. 10. také končí DOvýbory
předsedy
a OBSAH;
členy telstvo udělalo obrovský kus práTOHOTOměsta,
PROSTORU
MONTOVAT
mandát všem současným zastu-JE DŮLEŽITÝ
nových VOLNÝ
výborů
rovněžNAHOŘE
bude volit
PROSTOR
I DOLE; ce, vyřešilo spoustu „kostlivců ve
pitelům,
kromě
starostky
mísFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉaJAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner,skříni“
normálníatext
bezpatkový
font;
nové zastupitelstvo.
posunulo
Buštěhrad
zase
tostarostky, které plní RÁMEČKY
své povinOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉo- kus
SÍLA 0,8b
dál. Pokud bude i příští zanosti (v tzv. volebním mezidobí) Ráda bych zde velmi vřele po- stupitelstvo pracovat takto efekaž do nového ustavujícího zase- děkovala všem zastupitelkám tivně, bude to skvělé.
dání. To je potřeba vyhlásit do a zastupitelům za jejich čtyřle15 dnů od uplynutí lhůty, kdy je tou práci pro město. Domnívám Ráda bych tímto poděkovala také
možné soudu podávat návrhy na se, že nyní končící zastupitelstvo členkám a členům všech výborů,
neplatnost voleb (což je 10 dní fungovalo velmi nadstandardně. včetně redakční rady Buštěhradpo dni vyhlášení výsledků vo- V podstatě se v něm vůbec neřeši- ského zpravodaje (i ta má status
leb). Ustavujícího zasedání, kde lo, kdo je z které strany, nedochá- výboru).
všichni nově zvolení zastupitelé zelo k žádnému politikaření, ale Děkuji všem, a budu doufat, že se
složí zastupitelský slib a kde by zastupitelstvo pracovalo jako sku- v novém zastupitelstvu alespoň
mělo dojít k volbě nového staros- pina rozumných lidí, kteří se dos některými z Vás opět sejdeme!
ty a místostarosty, bychom se tedy kážou respektovat a i přes různost
mohli dočkat někdy koncem říj- názorů spolupracovat na dobrých
Daniela Javorčeková, starostka

M ěsto

vyřešilo jednou provždy problém bioplynové stanice

Možná se pamatujete na kauzu
bioplynové stanice (BPS), kterou
před pár lety plánovalo stavět
MPS Kladno, a později AVE Kladno, s. r. o. (které MPS převzalo) na
katastru Buštěhradu (pozemky se
nacházejí za haldou, za tunelem
vlevo směrem k SVT Parku, nyní
se na nich pasou koně). Městu

tehdy hrozila výstavba zařízení,
které zpracovává organické odpady, a to i odpady např. jateční,
prošlé potraviny apod., a které by
mohlo produkovat zvýšený zápach a obtěžovat jím město, které navíc leží na návětrné straně
od lokality. Jakkoliv je myšlenka
přeměny odpadu na bioplyn a na

energii lákavá, a jistě i ekologická,
investor – MPS Kladno – nebyl
schopen garantovat městu, že BPS
nebude zapáchat, ani mu za to
nabídnout nějakou kompenzaci.
Některá podobná zařízení na území naší republiky přitom zapáchají značně a sousedství s nimi je
velmi nepříjemné.
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Možná se ptáte, jaký je další vývoj
této kauzy. Tedy: v roce 2013 vydal Stavební úřad Kladno územní
rozhodnutí na výstavbu BPS, proti kterému se ovšem odvolalo na
Krajský úřad Středočeského kraje
jak město Buštěhrad, tak Rodinné
centrum Pelíšek. Zároveň město
Buštěhrad schválilo změnu územního plánu č. 5, kde se snažilo
zregulovat veškeré záměry na plochách určených pro průmyslovou
výrobu a sklady. Tuto změnu ÚP
v listopadu 2014 zrušil soud (na
popud některých firem sídlících
v průmyslové zóně) a městu doporučil namísto změny ÚP použít
takzvanou stavební uzávěru. Tak
se i stalo – město Buštěhrad v roce
2015 schválilo stavební uzávěru, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
— pozemky
BPS —
umístění předmětných pozemků.
která se vztahuje na všechny po- JE DŮLEŽITÝSituace
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,autorky
normální text bezpatkový font;
Foto: Archiv
zemky určené pro průmyslovou
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
výrobu a sklady, což se týká i po- územní, a poté stavební povolení. krátkodobý
úvěr), a posléze zase
zemků určených na bioplynovou Buštěhrad by sice jistě vydal za- odprodá (třeba i po částech), ovstanici. Stavební uzávěra je pro mítavé stanovisko, je však otázka, šem pouze pro konkrétní záměry,
město velmi silný nástroj. Bez vý- zda umíme najít takové argumen- které nebudou mít žádný negativjimky ze stavební uzávěry, o které ty, abychom tím vydání územní- ní vliv na naše město. V návrhu
rozhoduje výhradně zastupitel- ho povolení zablokovali (v oblasti nového územního plánu zde městvo města Buštěhradu, na tako- definování nadměrného zápachu níme funkci pozemků z „průmyvých pozemcích nepostaví nikdo je česká legislativa bohužel velmi slové výroby a skladů“ na „vědu
nic. Stavební uzávěra však přesta- nedokonalá). Stanovisko měs- a výzkum“. Je pravděpodobné, že
ne platit datem schválení nového ta nemá takovou váhu, aby celý pozemky prodáme za víc, než za
územního plánu, které se blíží proces mohlo vetovat. Celá věc kolik jsme je koupili, takže finanč(odhadem první polovina roku by mohla skončit buď výstavbou ně na tom město ještě získá. Tím
2019).
BPS, nebo vleklými soudy, AVE se zbavíme problému bioplynové
V březnu 2016 vydal Krajský zde hrozí soudem za zmařenou stanice na našem katastru jednou
úřad rozhodnutí, kde umístění investici. A dále – naše stavební provždy, a budeme mít kontrolu
stavby BPS ruší a věc vrací k no- uzávěra platí pouze do schválení nad záměry, které na pozemcích
vému projednání na Odbor vý- nového Územního plánu, pak už v budoucnu vzniknou. AVE Kladstavby kladenského magistrátu. nás neochrání. AVE Kladno navíc no se zároveň ve smlouvě zavázaNo a v minulém roce zástupci nedávno stavební uzávěru soudně lo k tomu, že na našem katastru
AVE Kladno za námi přišli s do- napadlo a požádalo o její zrušení. nebude (pod hrozbou finanční
tazem, co by město Buštěhrad ří- Doufáme, že bychom soud vyhrá- sankce) po dobu příštích dvaceti
kalo tomu, kdyby záměr bioplyn- li (už jsme jej jednou vyhráli proti let realizovat žádné záměry, jež
ky „oprášili“. Naše odpověď byla jinému investorovi), ale nelze na by jakkoliv mohly ohrožovat naše
životní prostředí. Na posledním
jednoznačně zamítavá. Začali to stoprocentně spoléhat.
jsme s AVE Kladno jednat o tom, Je zde ovšem ještě druhá mož- zasedání současného zastupiteljaké jsou alternativy řešení. AVE nost. AVE Kladno nám nabídlo stva, které se konalo 12. 9. 2018,
Kladno dostalo od Odboru vý- odkoupení všech předmětných byly schváleny všechny potřebné
stavby lhůtu do konce roku 2018 pozemků – za dobrou cenu. Za- smlouvy, a podepsány byly vzák doplnění podkladů pro územní stupitelstvo tedy rozhodlo, že pětí 13. 9. Nyní již probíhá proces
řízení. První možnost tedy byla, město pozemky odkoupí (přes- vkladu nového vlastnictví města
že AVE se znovu pokusí získat tože si na to budeme muset vzít do katastru nemovitostí.
DJ

Č asto

kladené dotazy a oblíbené mýty

V posledním předvolebním čís- slýchám stále dokola.
zbytečností (např. ostrůvek u kosle BZ bych se ráda soustředila na „Dotace jsou zlo, hlavně ty z EU, tela) a nemá na důležitější věci.“
vyvrácení některých mýtů, které město musí kvůli nim dělat spoustu Skutečnost: Zaplať pán Bůh za
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dotace! Jakékoliv dotace jsou víta- kterou obsluhují pracovníci na- financovalo nějakou soukromou
ným přilepšení do rozpočtu kaž- šich TS.
akci. Ani nechápu, kde se tyhle
dé obce. Na některé věci by men- „Zavřeli jste nám Tyršovku, proč hloupé fámy berou (jako když
ší obce bez dotací vůbec neměly. to na Kladenské šlo bez uzavírky, nám jednou studentky ZDARMA
Pro příklad, za toto volební ob- když se tam dělá totéž?“
vyrobily ceduli „KNIHOVNA“,
dobí jsme na dotacích sehnali cca
ale vykládalo se, že stála 49 000
37 mil. Kč. Rozpočet města byl My vám nic nezavřeli. O uzavírku Kč!).
roku 2014 kolem 40 mil. Kč, letos žádá soukromá firma, developer, A ještě několik upozornění, ktepřes 60 mil. Kč. Umíte si tedy jistě který napojuje budoucí novou rá připomínají, co je slušné chopředstavit, že 37 milionů je v tom lokalitu na vodovod a kanaliza- vání.
už dost znát! Dále – nebýt evrop- ci (a něco podobného, ale méně
ských dotací, město by nemělo rozsáhlého, dělá na Kladenské • Pro neznámé šikuly, kteří nám
ničí lampy veřejného osvětlení:
kanalizaci (130 mil. Kč), zateple- jiný soukromý developer). Developer
požádá
o
uzavírku
kladennou novou budovu ZŠ, MŠ a DPS,
Občas se nám stane, že nám něpark Ořešín, vozidlo na svoz bio- ský Odbor dopravy, a ten mu ji kdo vytrhne z lampy veřejného
odpadů s kontejnery a další věci. povolí. Uzavírka je nepříjemná osvětlení pojistky. Hlavně opakoMožná se někdy vyskytne nějaká i pro nás, ale přes docela dlouhé vaně u jedné lampy na Ořešíně.
ne zcela praktická podmínka, kte- jednání s firmou, která o uzavírku Nás pak ta oprava stojí peníze.
(za přítomnosti
zástupré se žadatel musí přizpůsobovat. DOpožádala
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; Nedávno se nám na ní navíc objeců kladenského
Odboru
dopravy,
Jsou to však zcela nedůležité věciJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; vil vzkaz, že někomu vadí, že mu
dopravní policie,
je lampa
FONTY že
POUŽÍVAT
STEJNÉstatisíJAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮKraje,
- nadpisykterý
font Binner,
normálnísvítí
text bezpatkový
proti tomu,
obec získá
do okna, afont;
ať ji vypímajitelem
komunikace,
ČSAD náme.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ a
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
ce až miliony Kč na dobré
věci.
Jednak, veřejné osvětlení
Mimochodem, dotace na chod- Kladno), se prostě nepodařilo je zde nejen proto, aby lidé viděli
ník, přechod a ostrůvek u kostela vyjednat, aby uzavírka byla pou- na cestu, ale i kvůli bezpečnosti
vůbec nebyla z EU, byla to česká ze částečná. Podle dodavatele to – naproti lampě jsou garáže, jakdotace (Státní fond dopravní in- technologicky není možné – vý- mile nebude svítit, nahrává to zlofrastruktury), a ostrůvek po nás kop na kanalizaci prý bude hlubo- dějům. Za druhé, když někomu
nechtěl poskytovatel dotace, ale ký, a kdyby se jeden pruh nechal něco vadí, ať přijde, napíše nebo
kladenský Odbor dopravy, proto- průjezdný, bylo by to prý na úkor zavolá, ale ne, že to bude řešit pože vozovka je v těch místech moc bezpečnosti. Na Kladenské se dě- škozováním obecního majetku
široká, a dneska se to takhle kvůli lalo něco jednoduššího a v men- a anonymními vzkazy. Oprava
bezpečnosti chodců zkrátka dělá, ším rozsahu, takže úplná uzavírka této jedné lampy už nás stála cca
včetně osvětlení. Takové jsou sou- nebyla nutná.
10 tisíc, asi by se ten člověk divil,
časné normy. S tím souvisí další Jinak prosím zkuste rozlišovat, kdyby to dostal k náhradě. A namýtus:
které stavby provádí město a kte- konec, jestli někomu vadí světlo
„Stačilo udělat přechod trochu níž, ré soukromé subjekty. V přípa- lampy, není nic jednoduššího než
dě podobných uzavírek je město si dát do okna závěs nebo roletu.
a ostrůvek by tam být nemusel!“
pouze jedním z účastníků řízení, Zajistit funkční veřejné osvětlení
Ano, to bylo to první, co nás na- prostě se staví, tak to musíme str- je povinnost obce!
padlo. Bohužel, kladenský Odbor pět. Zase pak budeme mít hotový
dopravy přechod níž nepovolil. nový úsek dešťové kanalizace (za • Pro majitele vozů, kteří si pletou
plácek na Babkách s parkovišMuseli jsme ho udělat tam, kde peníze developera).
těm:
nám to odbor určil.
„Posíláte pořád informační maily,
„Získáváte dotace na různé zbyteč- že budou nějaké koncerty a podob- Neparkujte nám prosím na trávnosti, proč radši nějaké neseženete ně, proč jste nás neinformovali, že níku na Babkách (u rybníka)!
Není to parkoviště, ale veřejná
na opravu silnic?“
pan doktor bude mít dovolenou?“ zeleň, a na veřejné zeleni je parProtože na silnice žádné dota- Protože to nevíme. Pan doktor by kování zákonem zakázáno! Jestce nejsou (respektive – jsou, ale musel nejdřív informovat nás.
li tam bydlíte, parkujte v garáži
pouze pro obce do 2000 obyvatel).
nebo před domem podél chodníMusíme je tak opravovat z našeho „Slyšela jsem, že byla nějaká velká ku, jestli máte více vozů, tak něrozpočtu, a tedy postupně, kom- soukromá oslava křtin v parku. To kde jinde, kde je to legální. A jestli
pletní výměna povrchu je věc by mě zajímalo, kolik to město stá- tam nebydlíte, nemáte tam s autodrahá (např. nový povrch v Lidic- lo!“
mobilem už vůbec co dělat. Pokud
ké stál 3,5 milionu Kč, a to ještě Město to stálo celý jeden polštá- pojede kolem policie, můžete být
druhou polovinu platil DYNEX!). řek s nápisem „občánek Buštěhra- pokutováni.
Na menší opravy jsme alespoň du“ a jeden bryndák. A nechápu,
pořídili vysprávkovou soupravu, že vás vůbec napadne, že by město • Pro majitele psů, kteří porušují
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vyhlášku:
Podle městské vyhlášky, která stanovuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství, máte
mít své psy na vodítku, a dokonce
s košíkem. Apelujeme na vás – své
psí mazlíčky nepouštějte na volno!
Nyní je to sice povoleno u rybní-

Proč

ka a na Ořešíně, ale vzhledem
k množícím se stížnostem a incidentům (až s následkem pokousání nebo smrti psa nebo pokousání
majitele) se pravděpodobně bude
vyhláška měnit. Bohužel, zde budou slušní pejskaři doplácet na ty
bezohledné.

potřebujeme infocentrum ?

A prosím, po psech si uklízejte!
Poplatek, který zaplatíte za svého
psa, městu zdaleka nepokryje ani
vývoz odpadkových košů, natož
sběr vašich exkrementů. Když neuklidíte po svém psovi, dopouštíte se přestupku, za který můžete
dostat pokutu až 1000,- Kč.
DJ

V polovině srpna bylo slavnost- jíždějí městské vývěsky (kterých dvojku vína, i něco malého k zaně otevřeno nové turistické in- máme po městě celkem devět), kousnutí, přečíst si knihu či časoformační centrum v opravených dávají tam aktuální plakáty a vy- pis. Rádi bychom v budoucnu naprostorách v přízemí středního ndávají staré. Vzhledem k tomu, bídku rozšířili o domácí zákusky.
křídla zámku. Reportáž o tom že se v Buštěhradě měsíčně konají A divili byste se, ale i turisté se
jste si přečetli v minulém čísle i desítky akcí, rozhodně tato čin- v Buštěhradě vyskytují, a jejich
BZ. Stavební obnova klenutých nost zabere dost času. Také mají počet roste. Jedním z magnetů
barokních prostor, které byly na starosti vymýšlet a rozšiřovat je právě zámek, a aféra bývalého
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
prodejní
nabídku infocentra. Za
v havarijním stavu, včetně no- DO
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;hejtmana Ratha nám nyní spíše
vých sítí, hygienického zázemí, poslední měsíce jejich činnosti pomáhá, neboť tím větší zámek
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
přilehlé FONTY
arkády
i vybavení
vyšla máme vytisknuté nové krásné po- vzbuzuje
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8bzájem. Chystáme tedy
cca na 2,8 mil. Kč, z toho 1 mili- hlednice města, nové magnetky, nárazově prohlídky pro veřejnost
on Kč jsme získali z grantu Stře- turistické deníky a vizitky a v pří- s kronikářem města (když se kodočeského kraje. Rekonstrukce pravě jsou nové orientační plány naly v době letošního Bushfestu,
trvala od podzimu roku 2016. Ne města, trhací mapy a turistická byl o ně velký zájem).
že bychom to neuměli zvládnout známka. Dále občas neplánovarychleji, spíš jsme chtěli financo- ně fungují i jako ztráty a nálezy, Podobná infocentra spojená s kavání – vzhledem k jiným priori- či zveřejňují aktuální informace várnou jsou v řadě obcí – většinou
tám – rozložit do delšího časové- (třeba že nepoteče voda, nebo že bývají příjemnou oázou k posezeněkdo nabízí práci). Obě dámy ní i počtení si. Někdo sem chodí
ho úseku.
i pracovat s notebookem – k disProtože kolem infocentra se točí také pomáhají s organizací vše- pozici je wi-fi. Naší inspirací bylo
řada otázek a ne každému je jas- možných akcí města (a nepochy- infocentrum v Rabštejně nad
né, k čemu všemu je dobré, při- bujte o tom, že i nad rámec své Střelou, zřízené v objektu bývalé
nášíme vám na vaše otázky odpo- pracovní doby, neboť je to baví četnické stanice. Řekli jsme si, že
a dělají to rády). Infocentrum dále
vědi:
funguje také jako kavárna – máte když to zvládne Rabštejn, který
„Proč máme turistické informač- možnost zde v krásném prostředí má 25 stálých obyvatel, zvládne
ní centrum, když tu nejsou žádní posedět, dát si skvělou kávu, čaj či to Buštěhrad také! Zajímavé infoturisti? Co tam ty dvě zaměstnankyně mají na práci?“
Informační centrum není jen nějaký kamrlík, kde sedí důchodkyně, informuje turisty a prodává
jim pohlednice, a když zrovna
nechodí turisti, tak se nudí nebo
plete svetry. Infocentrum má na
starosti veškerou propagaci města, jeho pamětihodností i kulturních, společenských a sportovních akcí (a to nejen městských,
ale i našich spolků, a z okolí).
Naše pracovnice tedy denně vytvářejí a tisknou programy akcí,
pozvánky, rozesílají je na různá místa, umísťují je na webové
Interiér Infocentra Buštěhrad.
a facebookové stránky města. ObFoto: J. Pergl
čas o tom ještě píšou do BZ. ObčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018							
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centrum je také na zámku Valeč,
tam se pro změnu točí pivo a funguje to v podstatě jako hospoda
– my však zvolili raději model
„kavárna“. Z prodeje suvenýrů
a občerstvení máme navíc mírný
zisk.
„Proč kavárna? Nemá město na
práci jiné věci než kavárnu?“
Město má podle našeho názoru
zlepšovat občanskou vybavenost,
což je i kavárna. A zároveň vytvářet pracovní místa. Chceme
vytvářet pro lidi prostor a nabídnout jim nové místo pro setkávání.
V Buštěhradě dlouhodobě kavárna chybí, a míst, kde je možné si
dát opravdu dobrou kávu a v kli- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
du posedět (jak už jsem zmínilaJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTYi POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
výše, třeba
s dětmi),STEJNÉ
je pomálu.
Helena
Hedvika
Servusová
— pracovnice
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ - SÍLA
0,8b Blesková — pracovnice
Tím, že má infocentrum otevřeinfocentra.
Foto:
M.
Žitníková
infocentra.
Foto: M. Žitníková
no i o víkendech (sobota i neděle 13.00–18.00), lidé tam rádi síly v nějakém infocentru?“
a buštěhradského ochotnického
zajdou, protože je tam příjemné
divadla KiX, a novopečená členka
prostředí – zvláště když se „íčko“ Domníváme se, že i kdybychom buštěhradského Červeného kříže,
nachází přímo v zámeckém areá- je platili z rozpočtu města, luxus je jako ryba ve vodě všude, kde se
lu, neboť park je cílem procházek by to nebyl (jsou to dva polovič- něco děje. Jako mimořádně příi oblíbenou zkratkou. V infocen- ní úvazky, tedy dohromady je- jemná a komunikativní dáma je
tru je k dispozici dětský koutek, den celý úvazek). Ale my je navíc pro infocentrum ideální volbou.
a děti mohou běhat i po nádvoří máme zaplacené z dotace (Ope– nic zde nejezdí, takže mamin- rační program Zaměstnanost), Hedvika Servusová je nadaná
ky mohou při tom v klidu popí- a to na tři roky. Už teď jsou jejich výtvarně, má na starosti grafické
jet kávu. A už se úplně těšíme, úvazky nedostatečné. Aby nemě- práce i obchodnickou stránku injak infocentrum zlepší komfort lo infocentrum dva dny v týdnu focentra (někteří ji mohou znát
akcí, jako je rozsvícení vánočního zavřeno, potřebovali bychom dal- jako průkopnici legendárních
barevných holínek, nyní se – krostromku na zámeckém nádvoří. ší pracovní sílu.
Také jsme do infocentra přesunu- Na závěr pár slov o našich za- mě práce v infocentru - věnuje
li promítání Buštěhradského fil- městnankyních (které jsou obě prodeji balónků všeho druhu).
mového klubu – oproti spolkové zároveň členkami Kulturního vý- Z nedávné doby pochází výjimečné dílo – mozaikový znak města
místnosti je zde výhodná právě boru města):
Buštěhradu, který vytvořila na
možnost zakoupení občerstvení
Helenka
Blesková
je
v
infocentru
schodech ze Starého hradu spolu
i pohodlnější sezení.
a kavárně ve svém živlu. Bývalá s Milanem Jarošem. Je autorkou
„Proč tam radši není lékárna?“
dlouholetá pečovatelka, a poz- řady zajímavých i vtipných článKromě toho, že infocentrum ději vedoucí pečovatelka v DPS ků do BZ. Jestli vás zajímá, jak se
v těchto prostorách chceme a po- Buštěhrad (kteroužto práci muse- stalo, že byla svého času automotřebujeme, na lékárnu jsou malé. la opustit ze zdravotních důvodů), bilovou závodnicí, můžete se jí
Ta potřebuje minimálně 80 m2, poté „teta“ v Rodinném centru zeptat, když k ní zajdete do infoPelíšek i v soukromé školce Slu- centra na kávu…
což tato místnost nemá.
níčko, zároveň i členka tanečního
DJ
„Není to luxus, mít dvě pracovní souboru Buštěhradské Šťabajzny

Z ámek

žije !

Plnící se tabulka vytíženosti
zámeckých prostor mě přivádí k myšlence, že by bylo dobré
napsat, co vše se dnes v zámku
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018

již všechno děje a jakou hraje
významnou roli v životě města,
přestože opravená je zatím jen
třetina. Na začátku roku 2014,

když se městský úřad přestěhoval
z budovy mateřské školky (!) do
nově opravených zámeckých prostor, byl nový provoz ještě celkem
strana 2
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poklidný. V zámku se nic, kromě
činnosti úřadu, nedělo. Změna
nastala v novém volebním období. Již v zimě 2015 se v zámku
začaly konat taneční pro dospělé
tanečního mistra pana Kvasničky
z Neratovic. Pamatuji si tehdejší
debatu na zasedání, kdy někdo

dostalo k dispozici Muzeum Oty
Pavla), a dokončila se spolková
místnost. Prostory se postupně
plnily aktivitami města i spolků.

Výtvarná soutěž Dráček.
Foto: M. Žitníková

v zámeckém parku netřeba připomínat. Nové otvírací hodiny
infocentra i v sobotu a neděli odpoledne přivádějí do zámeckého
ZUŠ zakoupila do sálu nový špič- areálu nové návštěvníky, kteří si
Koncert KPH. Foto: J. Pergl
kový klavír. Spolková místnost jdou dát kávu a posedět v hezposkytla
zázemí MONTOVAT
loutkářskému
DO
TOHOTO PROSTORU
OBSAH; kém prostředí.
tvrdil, že dělat taneční na zám- JEkroužku
a dětskému
kroužku
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE diI DOLE;
ku je problém,
a důvodem
vadla KiX (Kixindlíci).
V srpnu
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉbylo,
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
že by někdo musel odemknout
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
2018
pakPOUŽÍVAT
bylo otevřeno
nové
ina odkódovat a po skončení taneč- focentrum s kavárnou.
ních zase zamknout a zakódovat.
Zde bylo potřeba si ujasnit, že Dnes vypadá vytíženost zámku
opravdu chceme, aby se zámec- následovně: V zámeckém sále se
ké prostory využívaly co nejvíce, v pondělí dopoledne a večer koná
a odemykání a zamykání zkrátka jóga. V úterý zde probíhá výuka
někdo dostane do popisu práce tanečního oddělení ZUŠ (balet(v prvních měsících jsem to byla ky jsou nadšené, protože tolik
často já, protože bydlím nejblíž, prostoru v budově ZUŠ neměly).
později Martin Kosa a Helena Večer zde zkoušejí Buštěhradské
Blesková; také se občas stane, že Šťabajzny. ZUŠka navýšila kase podívám některý večer z okna pacitu a má víc žáků, takže učí
a zjistím, že v 2. patře někdo za- také ve spolkové místnosti, a to
pomněl zhasnout na WC, takže v pondělí, v úterý a ve čtvrtek odMódní přehlídka na zámku.
poledne. Ve středu se ve spolkové
Foto: J. Pergl
místnosti scházejí Věčně mladí
senioři. Dále se v zámeckém sále
kromě zastupitelstev konají kon- Museli jsme si zvyknout na zvýcerty, přednášky a besedy, veřej- šený provoz – chodí tu víc lidí,
ná setkání na téma prezentací je to náročnější na koordinaci,
projektů města, a některý půlrok v pondělí posloucháme ze spoltaneční (dle naplněnosti kurzů). kovky trombón, v úterý ze sálu
Ve spolkové místnosti promítal klavír a ve čtvrtek zpěv. Ale vlasttaké Buštěhradský filmový klub, ně je to, aspoň pro mě, příjemné.
Jóga v zámeckém sále. Foto: J. Pergl
který se nedávno přesunul do A také máme větší spotřebu toajdu, odkóduji celý zámek, jdu nového infocentra, které je pro- letního papíru a papírových ručzhasnout, a pak zase zakódu- storově vhodnější. Na chodbě 1. níků. Ale krásné zámecké proji…). V červnu roku 2015 byla patra MěÚ se konají pravidel- story jsou čím dál víc využívané
otevřena v přízemí nová Městská né výstavy, ve 2. patře vystavu- a zámek žije!
DJ
knihovna, přestěhovaná ze Sei- je výtvarné oddělení naší ZUŠ.
fertovny (kteréžto prostory zase A že se koná čím dál více akcí
Pasování malých čtenářů
zámecký sál. Foto: J. Pergl

Informace

k volbám do

M ěstského

zastupitelstva

B uštěhrad

KDO MŮŽE VOLIT ?
šeho města má občan Buštěhradu občana České republiky, který
Právo volit do zastupitelstva na- za předpokladu, že jde o státního alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018							
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2018, dosáhl věku nejméně 18 ti vyhovět nelze.
lební místnost:
let, je v den voleb v této obci při- Dva dny přede dnem voleb, tj. Buštěhrad, Revoluční 1 – zámek,
hlášen k trvalému pobytu, a stát- 3. 10. 2018, obecní úřad seznam přízemí Městského úřadu, vstup
ní občan jiného státu (EU), který včetně dodatku v 16:00 hodin za výtahem; pro voliče podle
alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. uzavře.
místa, kde jsou přihlášeni k trva2018, dosáhl věku 18 let, je v den
–
VEL- lému pobytu v ulicích: Akátová,
voleb v této obci přihlášen k po- UPOZORNĚNÍ
Hradní, Hřebečská čp. 331, 336–
bytu a jemuž právo volit přiznává KÉ ZMĚNY V ROZDĚLENÍ 340, 623–626, 668, 677; Javorová
mezinárodní úmluva, kterou je BUŠTĚHRADU – 3 volební čp. 1088, 1090, 1095, 1096, 1118,
Česká republika vázána a která okrsky a z toho u mnoha obča- 1127; Jasanová, Jasmínová, Klabyla vyhlášena ve Sbírce meziná- nů vyplývá i změna příslušné denská čp. 6, 147, 159, 248, 285,
rodních úmluv. Tuto skutečnost volební místnosti – názorně vi- 332, 627–629, 678, 681, 728, 859;
prokáže každý volič ve volební díte na mapě, kterou naleznete Lidická, Liliová, Na Bouchalce,
místnosti předložením platného na poslední straně Zpravodaje Na Vypichu, Ořešín, Podhradí,
dokladu totožnosti (občanský č. 8–9/2018.
Pražská, Revoluční čp. 1, 2, 18,
průkaz nebo cestovní pas, ci- 1. Místem konání voleb
28, 144, 153, 309, 323, 482, 654–
zinci předloží průkaz o povolení
ve volebním okrsku č. 1 je voleb- 657; Starý Hrad, Šeříková, Trnpobytu).
ková, Vávrova, Vrbová, V Uličce,
ní místnost :
Překážkami ve výkonu volební- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; 5. května, Zámecké schody
Buštěhrad,
Kladenská
207 – MuVOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;
ho práva pro volby do zastupitel-JE DŮLEŽITÝ
nebudete
něčím
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,Pokud
normálnísitext
bezpatkový
font; z výše
zeum
Oty
Pavla;
pro
voliče
podle
stev obcí je zákonem stanovené
uvedeného
jisti,
doplňující
inRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK kde
POUŽÍVAT
místa,
jsou NORMÁLNÍ
přihlášeniJEDNODUCHÉ
k trva- - SÍLA 0,8b
omezení osobní svobody
z důvoformace
podá
na
MěÚ
paní
du výkonu trestu odnětí svobody, lému pobytu v ulicích:
Zdeňka Vestfálová na tel. 312
omezení svéprávnosti k výkonu Brandlova, Břízová, Buková, 278 032 nebo posílejte dotazy
volebního práva (musí být uve- Družstevní, Dubová, Havlíčkova, e-mailem na vestfalova@mestodeno ve výroku rozhodnutí sou- Hornická, Hřebečská (od ulice 5. bustehrad.cz
du), zákonem stanovené omezení května k benzinové stanici), Huosobní svobody z důvodu ochra- sova, Hutnická, Javorová čp. 699, VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOny zdraví lidu (karanténa), výkon 711, 712, 725, 736, 739, 764, 838, LIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU ?
vojenské základní nebo náhradní 842, 975; Kaštanová, Kladen- Volič, který má trvalý pobyt na
služby nebo služba vojáka z po- ská (od pošty a křižovatky s ul. úřední adrese (Revoluční 1, 273
volání v zahraničí.
5. května směrem k vodojemu), 43 Buštěhrad) je zapsán ve stálém
Stálý seznam voličů vede obecní Krátká, Lípová, Na Skalech, Na seznamu voličů, a tudíž může své
úřad pro voliče, kteří jsou v obci Strži, Olivová, Prokopova, Příční, volební právo uplatnit ve volebRiegrova, Sadová, Sladkovského, ním okrsku
přihlášeni k trvalému pobytu.
Stavební, Švermova, Topolová,
Voliče, který není státním obča- U Dálnice, V Palandě, V Zahra- č. 3 – Buštěhrad, v přízemí zámku – Revoluční 1
nem České republiky, zapíše na dě, Žižkova
jeho vlastní žádost obecní úřad
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
do dodatku stálého seznamu ve volebním okrsku č. 2 je voVoličské průkazy se pro volby do
voličů vedeného jen pro volby lební místnost:
podle tohoto zákona, jestliže ten- Buštěhrad, Tyršova 77 – budova zastupitelstev obcí NEVYDÁto volič prokáže státní občanství ZŠ a MŠ Oty Pavla – 2. stupeň, VAJÍ. Volič hlasuje ve volebním
státu (EU) a dále přihlášení se přízemí vpravo (nová budova) – okrsku, kde je zapsán ve stálém
k pobytu v obci (žádost o zápis/ vstup ve dvoře; pro voliče podle seznamu voličů.
vyškrtnutí do/z dodatku nalezne- místa, kde jsou přihlášeni k trva- VOLBY V ZAHRANIČÍ:
te v příloze). Z dodatku stálého lému pobytu v ulicích
Při volbách do zastupitelstva obce
seznamu voličů lze voliče vyškrtBezručova,
Bořivojova,
Nad
není možné hlasovat na zastunout na jeho vlastní žádost nebo
Rybníkem,
Náměstí,
Oty
Pavla,
pitelských úřadech v zahraničí.
z důvodu pozbytí práva volit. KaOkružní,
Palackého,
PrůchodVolič hlasuje pouze ve volebním
ždý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, ní; Revoluční čp. 54, 107–110, okrsku, kde je zapsán ve stálém
zda je zapsán v seznamu; může 260, 280, 283, 286, 287, 494; Sle- seznamu voličů.
požadovat doplnění údajů nebo pá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, Pokud je volič veden na zvláštprovedení oprav. Obecní úřad U Cihelny, U Pivovaru, U Rybní- ním seznamu voličů vedeným zaje povinen do 48 hodin žadateli ka, U Schodů, U Studánky, Vra- stupitelským úřadem v zahraničí
vyhovět nebo mu v této lhůtě pí- pická, Zahradní
a chtěl by hlasovat při volbách do
semně sdělit důvody, proč žádos- ve volebním okrsku č. 3 je vo- zastupitelstev obcí, musí se dočíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018
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stavit do svého volebního okrsku Do
Zastupitelstva
města
dle místa trvalého pobytu a sou- Buštěhradu se bude v říjnu 2018
časně musí předložit potvrzení volit 11 zastupitelů. Po obdržení
o vyškrtnutí ze zvláštního se- hlasovacího lístku a úřední obálznamu vedeným zastupitelským ky vstoupí volič do prostoru určeúřadem, kde byl doposud zapsán. ného k úpravě hlasovacích lístků.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLA- Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupiSOVACÍ SCHRÁNKY:
telstva obce má být zvoleno.
Ilustrační foto. Zdroj: idnes.cz
Volič může požádat ze závažVolič
může
na
hlasovacím
lístku:
ných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb • označit křížkem ve čtverečku
kem další kandidáty, pro které
okrskovou volební komisi o to,
v záhlaví sloupce s kandidáty
hlasuje, a to v libovolných saaby mohl hlasovat mimo volebvolební strany nejvýše jednu
mostatných sloupcích, v nichž
ní místnost, a to pouze v územvolební stranu (hlas dostanou
jsou uvedeny ostatní volební
ním obvodu volebního okrsku,
všichni kandidáti této strany),
strany. Takto volí předně jedpro který byla okrsková volební • označit v rámečku před jménotlivě označené kandidáty,
komise zřízena. Požadavky na
dále tolik kandidátů označené
nem kandidáta křížkem toho
návštěvu s přenosnou volební DOkandidáta,
pro kterého
hlasuTOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; volební strany, kolik činí rozdíl
schránkou můžete zasílat na e- JE DŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE; počtu členů zastupitelstva, kteří
je, a to VOLNÝ
v kterémkoliv
ze sloup-mail: FONTY
vestfalova@mestobustebýttext
zvoleni,
a označených
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮuvedeni
- nadpisy font
Binner,mají
normální
bezpatkový
font;
ců, v nichž jsou
kanhrad.cz nebo na tel.: 312RÁMEČKY
278 032OKOLOdidáti
kandidátů, a to
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉjednotlivých
- SÍLA 0,8b
jednotlivých
volebních
(jméno, příjmení voliče, adresa
v pořadí, v němž jsou kandidáti
stran (max. 11 křížků),
trvalého pobytu, tel. kontakt na
označené volební strany uvede• označit křížkem ve čtverečku
voliče).
ni v jejím sloupci.
jednu volební stranu a zároJak na to? aneb ZPŮSOB HLAveň může označit v rámečku … ale hlavně: 5. nebo 6. října —
SOVÁNÍ:
před jménem kandidáta kříž- přijďte volit !

Upozornění – pneumatiky nepatří
do buštěhradského sběrného dvora!

Nevozte, prosím, pneumatiky na sběrné místo (dvůr u vodojemu). Pneumatiky
se na sběrných dvorech nevybírají. Je třeba, abyste se informovali u svých prodejců
nebo pneuservisů, kam můžete pneumatiky odevzdat.

Železná neděle (a sobota) bude v našem městě 20. 10. a 21. 10. 2018

Prosíme občany, aby v uvedených dnech věci odkládali na následujících místech
do přistavených kontejnerů na železný odpad, a také aby do kontejnerů nedávali jiný
odpad než železo.
ulice Švermova – u kontejnerů na tříděný odpad
ulice Revoluční – mezi rybníky, u transformátoru
ulice Pražská – na konci Buštěhradu, směrem k Bouchalce
Kdo nemá možnost odvozu na výše uvedená místa, může v neděli 21. 10. 2018 ponechat odložený železný odpad před svým domem (ne na silnici). Pracovníci Technických služeb jeho odvoz provedou na začátku následujícího týdne.
Upozorňujeme také, že do kontejnerů na kovový odpad nepatří žádný nebezpečný
odpad, kterým jsou například plechovky od barev, nádoby od olejů nebo např. elektrospotřebiče…
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018							
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A K T UA L I T Y
Projekt A traktivní
prostranstvích ?

obec v  B uštěhradu

–

co se lidem líbí ve veřejných

mu. Moc děkujeme všem, kteří
se do této fáze zapojili! Celkem
se vrátilo 133 kompletně vyplněných dotazníků od širokého
okruhu lidí žijících v Buštěhradu
– obyvatelé, co znají toto místo
od narození, nově příchozí, lidé
různých věkových kategorií a lidé
žijící v různých částech města.
Jaká témata se v dotaznících nejvíce objevovala, co si lidé myslí
o místě, kde žijí? Pozitivně vnímá
ve městě
koDOveřejná
TOHOTOprostranství
PROSTORU MONTOVAT
OBSAH;
lem 45 VOLNÝ
% lidí,PROSTOR
podobný
je počet
JE DŮLEŽITÝ
NAHOŘE
I DOLE;
obyvatel, kteříLISTŮ
jsou- nadpisy
méně spokoFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
jeni
a POUŽÍVAT
prostranství
se jim
spíše - SÍLA 0,8b
nelíbí. Odpovědi velmi souvisely

Město Buštěhrad společně s městy Drahelčice a Mnichovice spolupracuje na výzkumném projektu
Univerzitního centra energeticky
efektivních budov ČVUT v Praze, který se zabývá kvalitou veřejných prostranství. Cílem projektu Atraktivní obec je zjistit,
jakým způsobem lidé tráví čas na

Prezentace projektu — Jak má chutnat Kladenská. Foto: M. Žitníková

veřejných prostranstvích, co se
jim na nich líbí, a co jim naopak
schází. Výsledkem projektu bude
metodika navrhování veřejných
prostranství zohledňující potřeby
obyvatel i moderní řešení a technologie. Výzkum je realizován
ve spolupráci se Středočeským
inovativním centrem a poslouží
pro rozvoj malých měst a obcí ve
Středočeském kraji.
V květnu byli obyvatelé měst zapojených do projektu požádáni,
aby vyplnili online dotazník, který odstartoval první část výzku-

Veřejné prostranství v Buštěhradě
u rybníka. Foto: J. Pergl

Prezentace projektu — Jak má chutnat Kladenská. Foto: M. Žitníková

s tím, v jaké lokalitě respondent
bydlel, a návazné otázky odkrývají některá témata, proč tomu
tak je.
Co tedy obyvatelé města nejvíce
oceňují ve veřejném prostoru?

Zcela nejvýznamnějším tématem se zdá být zeleň a její údržba.
Celá třetina obyvatel zmiňovala
právě parky, péči o zeleň, kterou
zajišťuje město, okrasné květiny
či stromy jako to, co se jim na veřejných prostranstvích ve městě
líbí. S tímto souvisejí i oblíbená
místa obyvatel města. Rybníky
a jejich okolí patří k těm nejvíce
zmiňovaným právě proto, že je
zde hodně zeleně, je o ni dobře

Veřejné prostranství u rybníka — Buštěhrad na Vodě. Foto: J. Pergl

číSLO 1., březen 2015
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postaráno a místo je příjemné na
procházky. Z podobného důvodu
byla zmiňovaná zámecká zahrada
s parkem, oceňována byla její revitalizace a opravená část zámku,
společně s dobrou péčí o zeleň
a o dětské hřiště. To, že lidé mají
příjemná místa na procházky,
mají zde dostatek udržované zeleně a bezpečných chodníků a cest,
je pro občany zásadní. Pětina
respondentů také vyzdvihovala
snahu a ochotu města se o veřejná prostranství zajímat a citlivě
rekonstruovat historicky cenné
budovy. Dále se v odpovědích vyskytovaly důvody, proč mají obyvatelé své město rádi – pro jeho
historický charakter a vesnický DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
klidný ráz města, přičemž zde ale JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
nechybí FONTY
základní
občanská
vy- U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
bavenost, kulturní a společenské
akce a snaha o modernizaci.
A co by naopak podle obyvatel bylo třeba ve městě vylepšit?
Město by se dle občanů mělo
zaměřit na opravu silnic a chodníků, což je téma, které trápilo
nejvíce lidí, a to především u ulice Kladenská a Tyršova. Kromě
opravy chodníků jsou i místa,
kde chodníky chybějí, a to zejména ve staré části města (v okolí
ulice Lidická). Silnic se také týká
problém nesprávně parkujících
aut na komunikacích, které nejenom že zabírají prostor, ale také
ohrožují bezpečnost tím, že brání výhledu do křižovatek. Jak už
bylo zmíněno, lidé velmi oceňují ky z dalších měst, dojde i k po- ty od obyvatel k tomu, co se jim
dostatek zeleně a přáli by si více rovnání toho, jestli se priority ve veřejných prostranstvích líbí
vzrostlých stromů, jež by stínily mezi městy liší, či jestli existu- a co již méně. Všechna zapojená
v horkých letních dnech, a okras- jí podobné potřeby z pohledu města naštěstí patří k těm, které
né keře a květiny, které by mohly obyvatel. Současné poznatky toto téma zajímá, a chtějí svá prozvelebit místa, jako je U Macíků. z dotazníku budou sloužit pro stranství postupně zvelebovat na
Až budou vyhodnoceny dotazní- vedení měst jako cenné podně- základě podnětů občanů.

Akce v B uštěhradu,

říjen

2018

5. a 6. 10.
9. 10.
13. 10.
Muzeum Oty Pavla: v důsledku BFK: Tvář (Polsko 2017), od SK Buštěhrad – SK Slavoj Pozdeň,
konání voleb zavřeno!
19.00
utkání v kopané
6. 10.
12. 10.
14. 10.
Věčně mladí senioři: Výlet na RC Pelíšek: Tvoření nejen pro Podzimní jarmark Na Babkách,
Lužnou
maminky, od 16.30
od 10.00 do 16.00 l

číSLO 1., březen 2015
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18. 10.
ZUŠ: Koncert k 100. výročí vzniku Československa, od 17.00
24. 10.
BFK: Pan dokument, přednáška
P. Riese + promítání filmu Krise (ČSR/USA 1939, A. Hackenschmied),100. výročí ČSR, 19.00h

28. 10.
26. 10.
RC Pelíšek: Tvoření nejen pro ma- Sázení Stromu svobody, louka
u parkoviště u hřbitova, od 15.00
minky, od 16.30
28. 10.
27. 10.
SK Buštěhrad – TJ Vikto- Divadlo KiX: Res Pubica; divadelria Černuc, utkání v kopané ní skica k 100. výročí vzniku ČSR,
restaurace U Bečvářů, od 17.00

Z H I STO R I E B U Š T Ě H R A D U

S třípky ze života slavného buštěhradského rodáka RND r . K arla Ž ebery , D r S c .
V minulém čísle Zpravodaje jsem (čp. 265) v dnešní Husově ulici. Na i archeologickou sbírku, která se
v souvislosti s čerstvými archeo- své dětství v Buštěhradě i násled- nachází v Národním muzeu. Jako
logickými nálezy za pivovarským ná školní léta u rodičů v Kácově autor je podepsán pod stovkami
v mnoha OBSAH;
člán- odborných publikací. Díky nim
sklepem zmínil jméno Dr. Žebery. DOkrásně
TOHOTOvzpomínal
PROSTORU MONTOVAT
cích, které
otiskoval
skoro
deset
let měl Buštěhrad (jako jedno z mála
Protože jsem se v několika přípa-JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
(zemřel
v
r.
1986)
coby
dopisovatel
dech setkal
s
dotazem,
kdo
že
to
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,měst
normální
textubezpatkový
nejen
nás, ale i vfont;
Evropě) už
v FOTEK
Buštěhradském
zpravodaji.
Jeho - SÍLA 0,8b
vlastně byl, tak se jej vynasnažím
RÁMEČKY OKOLO
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
tehdy
tištěnou
podrobnou
geoloalespoň trochu přiblížit těm, kte- celoživotní profesi i další zájmy
rým jeho jméno už nic neříká. Je předznamenala práce s kladívkem, gickou mapu. Mnohým z jeho puvýznamným buštěhradským ro- jímž vytrvale překopával zahrádku blikací bychom asi ani nerozumědákem. Narodil se zde v malém u prarodičů, kde se zřejmě snažil li, ale jeho vzpomínky na dětství
domku (čp. 204) na rohu Žižko- napodobovat práci svého dědečka, v Buštěhradě nebo třeba Buštěhrad
vy a Husovy ulice na jaře r. 1911. který byl horníkem na dole May- v dávnověku určitě potěší i dnešJeho otec pracoval jako strojník rau. Když později, už při studiu na ního čtenáře. Psal je formou prov císařském velkostatku při ob- kladenské reálce, chodil vykopávat cházek s vnukem po okolní krajině
sluze parních „voraček“. Když byl „poklady“ na pole u pivovarského s geologicko-historickým výklana zdejší velkostatek zakoupen sklepa, zájem o půdu jej přivedl ke dem. Možná tehdy zaujaly něktejeden z prvních motorových plu- studiu na přírodovědeckou fakul- ré místní kluky tak, že vzali doma
hů (možná vůbec první, vyrobený tu Karlovy univerzity, kde později kladívko a skončili na studiu přífirmou Laurin a Klement v Mladé také přednášel. Původní dědečkoBoleslavi), ještě před první světo- vo zednické kladívko vyměnil za to rodních věd. Zkuste se doma podívou válkou, byl pan Žebera pově- geologické. Ještě si přibral archeo- vat na půdu a nahlédnout do prvřen i jeho obsluhou. Po krátkém logii na Filozofické fakultě tamtéž. ních ročníků našeho Zpravodaje.
čase byl i s tímto výkonným stro- Po studiích se stal doktorem geo- Třeba vzpomínky slavného rodáka
jem přeložen na jiný císařský sta- logických a mineralogických věd RNDr. Karla Žebery, DrSc., potěší
tek s náročnějším terénem, a to a je považován za zakladatele mo- i vás. Mně tedy radost udělaly.
do Kácova. Malý Karlík zde zůstal derní české geologie. Byl řediteVáš kronikář, JP
a vyrůstal u babičky a dědečka, lem Státního ústavu geologického.
kteří bydleli v sousedním domku Vytvořil velkou mineralogickou

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
BUŠTĚHRÁDEK II
V sobotu 8. září jste se možná účastnili vernisáže výstavy
Buštěhrádek II. v Galerii Sýpka,
kterou nám umožnili využít Víťa
Helísek a Eva Peslová.
Krásné a magické prostředí Sýpky
je svými výstavami již známé.
Pokračování loňské úspěšné výčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2018

stavy se nabízelo z důvodů nasbíraného materiálu a naší představy,
že nám obyvatelé Buštěhradu rádi
poskytnou fotografie, které nám
ukážou, jak Buštěhrad vypadal
v minulosti. Realita byla trošku
jiná, ale díky ochotě některých
Buštěhraďáků jsme výstavu, která dostala podtitul Včera a dnes,

mohli uskutečnit.
Je úžasné zjistit, jak je náš
Buštěhrad zelený a jak se snažíme jej zvelebovat. Pravda, někde
jsme museli uznat, že se nám vše
nepovedlo, ale jak se říká, pokrok
nezastavíš.
Váš zájem o výstavu nás opět přestrana 2
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svědčil, že jsme udělali dobře a na
staré časy zavzpomínali.
Na výstavě jste si také mohli připomenout dva filmy z loňské výstavy, které o Buštěhradu natočila
Alice Doušová, která s námi letos
spolupracovala na vytvoření plakátku pro výstavu. Film Buštěhrádek a krátký film je příjemným
nahlédnutím do života našeho
města.
To vše znamená, že jsme dostali
další nápady a opět vás poprosíme, abyste vaše rodinné poklady
zrevidovali a neváhali nám je zapůjčit. Fotografie vašich domů,
rodin a spolků včetně vašich příběhů by mohly být součástí dal- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
šího projektu, ale o tom vás jistě JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ
Vernisáž
II. Foto: M.
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ výstavy
- nadpisyBuštěhrádek
font Binner, normální
textŽitníková
bezpatkový font;
budeme včas informovat.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Od nápadu k realizaci Buštěhrádku II uplynulo 7 měsíců a na přípravě se podílelo spousta skvělých
lidí, kteří věnovali svůj čas a nasazení. Nejvíce práce a času věnovali
členky a členové „Věčně mladých
seniorů“. Možná to pro někoho
není důležité, ale já jsem šťastná,
že má naše město skvělé lidi jako
Zdenu a Jardu Doušovy, Marušku
a Lubu Kaiserovy, Evu Procházkovou, Aničku Kořínkovou, Jitku
Fršlínkovou, Marušku Týčovou.
Vždycky nám pomáhá Helena a Vašek Horešovských, Hana
Hormánková a Růžena Hykyšová,
Zdena Doležalová a Maruška KaVernisáž výstavy Buštěhrádek II. Foto: M. Žitníková
šáková.
Tím, bez koho by se výstava vlast- Neodmyslitelnými pomocníky Vernisáž nás odměnila za všechně vůbec neuskutečnila, byla Jit- byli Martin Homola, který všech- no, protože jste na ni přišli v poka Havlíčková a Jarda Pergl, kteří ny zapůjčené fotografie zpracoval, čtu opravdu nemalém. Zahájení
všechny současné pohledy nafotili a Jirka Žitník, jenž dal celé výsta- se ujala paní starostka Daniela
a ukázali nám tak dnešní podobu vě konečnou podobu. Honza Ze- Javorčeková, které jsme vděčné
záběrů z minulosti.
lenka patří téměř ke všem akcím za její podporu a uznání při naší
Na začátku s námi stál jako vždy v Buštěhradu a byl to on, který za- práci. Ráda také poděkuji dalMartin Kosa, s ním jsme vše pro- jistil všechny tisky Jirkou připra- ším úžasným lidem, kteří žijí
v Buštěhradu a přesto, že jsou
jednávali a bez jeho zkušeností, vených „plachet“.
rad a pomoci bychom vše asi zvlá- Za hodiny práce jim patří velký zaneprázdnění svou prací a jsou
uznávanými umělci, tak si udědali velmi těžko.
dík.
lali čas a obohatili vernisáž svým
Děkujeme podpoře MěÚ a Hed- S konečnou podobou výstavy nám vystoupením – Martin a Lenka
vice Servusové s Helenkou Bles- pomohl Michal Fiala.
Filovi. Monika Žitníková a Jarda
kovou z Infocentra, kde pro nás
Pergl nám opět zdokumentovali
měly vždy pochopení a pomohly O veškerou techniku se postaral celý průběh svým fotografickým
Víťa Helísek.
nám hlavně s propagací.
uměním, díky moc.
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To, že se vše snad opravdu vydařilo, je tou největší odměnou,
zůstává nám krásný materiál pro
budoucnost, který nám může připomínat Buštěhrad v různých po-

N ový

dobách.
věc. Díky všem, kteří nám své poJeště jednou díky všem, kteří se klady zapůjčili, a mohli jsme je tak
přípravy výstavy účastnili, za je- využít k uspořádání výstavy.
jich čas a práci, kterou ochotně
Stanislava Šumná
a nezištně věnovali pro dobrou

školní rok a ještě více tříd

Nový školní rok letos odstartoval školy byly vyměněny zvonky na
deštivým pondělím, proto ne- staré budově, což jistě ocení hlavmohlo proběhnout tradiční ven- ně rodiče, kteří si odpoledne vykovní společné přivítání všech zvedávají děti ze školní družiny.
žáků školy a obzvláště nových Zřizovatel školy rovněž zajistil
prvňáčku. Letos jich do školy výměnu starých zářivek za nové
nastoupilo 62 a všichni byli při- osvětlení ve všech třídách na staré
vítáni třídními učitelkami a paní budově.
starostkou Ing. arch. Danielou Největší a na první pohled vidiJavorčekovou alespoň ve svých DOtelná
TOHOTO
PROSTORU
změna
stále MONTOVAT
probíhá vOBSAH;
protřídách. Celkový počet žáků školyJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
I DOLE;
storu mezi školními NAHOŘE
budovami.
Laboratoř ZŠ.
se od září
rozrostl
na STEJNÉ
481. Těchto
FONTY
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální
textIng.
bezpatkový
font;
Již od června zde vzniká venkovFoto:
Sylva Vinklová
481 žáků dohromady RÁMEČKY
navštěvuje
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
ní prostranství pro žáky se zelení
13 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stup- a odpočinkovým prostorem. Sponě. Velice nás překvapil i počet lečně s tímto prostorem dostává Škola i školka budou i v tomto
žáků, kteří do školy přestoupili nový vzhled také přístupová ko- školním roce pokračovat v akcích
během léta z jiné základní školy, munikace do nové budovy. Velmi pro rodiče. Díky projektu Dětneboť v průběhu prázdnin o pře- se těšíme, až budeme moci tento ským úsměvem ke vzdělání škola
stup požádalo 13 spádových žáků. prostor slavnostně otevřít všem disponuje prostředky na pořádání
besed s rodiči. V loňském roce se
Vzhledem k uvedeným počtům žákům i rodičům.
jsou letos plně obsazeny všechny
proto mohlo uskutečnit několik
učebny školy. Do mateřské školy Na konci května ve škole vznikla setkání nad Hejného matematiod září nastoupilo 130 dětí, které ještě jedna novinka. Konečně se kou nebo besedy s paní psychonám podařilo vybavit chemickonavštěvují 5 tříd.
-fyzikální laboratoř, jejíž prostor ložkou Švandovou z kladenské
Kromě administrativních záleži- vznikl v roce 2016 při nástavbě Pedagogicko-psychologické potostí jsme se ve škole během let- školy. Již v červnu se zde během radny Step. V besedách budeních prázdnin věnovali hlavně výuky odehrávaly první chemic- me pokračovat i tento školní rok
rekonstrukcím a opravám. Došlo ké pokusy. Vyučující přírodo- a budeme velice rádi, když se s rok výmalbě chodeb na nové budo- vědných předmětů jsou po dvou diči (ale nejen s nimi) setkáme při
vě. Ve dvou třídách byly nainsta- letech opravdu rádi, že mohou těchto odpoledních aktivitách.
lovány nové tabule a dataprojek- s žáky pracovat v bezpečném
Kristýna Krečová, ředitelka ZŠ
tory, byly dokoupeny nové lavice, a odpovídajícím prostředí, a věří,
a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
protože v některých třídách jejich že žáky ještě více nadchnou pro
počet nestačil. Díky zřizovateli kouzlo přírodních věd.

D arujte

nevyužité oblečení na sbírku šatstva

Po domluvě se zástupci Diakonie
Broumov a ve spolupráci s Městským úřadem Buštěhrad uspořádá
MO ČČK po delší přestávce sbírku
šatstva.
Uskuteční se ve dnech 2. a 3. listopadu v přízemí Městského úřadu
– ve spolkové místnosti (vchod za
výtahem). Po oba dny nám můžete
věci nosit od 8.00 do 16.00 hodin.
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Vybraný textil, který donesete,
pomůže šetřit životní prostředí,
protože neskončí v komunálním
odpadu. Dostane se k lidem v tíživé životní situaci, nebo se využije
k druhotnému zpracování na netkané textilie.
Co můžete přinést? Jakékoliv oblečení, lůžkoviny, prostěradla, vatové
i péřové přikrývky, deky, ručníky,

záclony, látky – vše čisté.
Co nenosit? Kožichy, ledničky, televize, počítače, nábytek, kočárky,
jízdní kola či znečištěný a vlhký
textil.
Věci od vás převezmou členové
MO ČČK zabalené v pevných igelitových pytlích.
ZV

strana 2
STRANA 15

S P O RT

SK B uštěhrad -

vstup do

O kresního

přeboru

V sobotu 25. 8. 2018 čekal Bodový základ by tedy byl, ovšem lívala na obě strany a skóre otevřel
buštěhradské fotbalisty tolik oče- hned v druhém kole nás čekalo až před koncem poločasu domácí
kávaný vstup do okresního pře- další nelehké utkání, a to derby útočník, kterému střela moc nesedboru. Los pro nás určil na začátek s týmem Lidic. I za nepříznivého la, a kromě sebe překvapil i všechsoutěže velmi těžké soupeře. Hned počasí tento duel zajímal mno- ny ostatní, když doskákala za záda
v prvním kole se Buštěhrad utkal ho diváků, a tak se na buštěhrad- našeho gólmana. Na tuto situaci se
s týmem SK Kročehlavy, a to na ském stadiónu sešla velmi hojná Buštěhradu zadařilo reagovat ze
jeho domácím hřišti. Buštěhrad- divácká kulisa. Za podpory fandů standardní situace, a tak stav o poským se povedl vstup do utkání obou týmů se rozehrála vyrovna- ločasu byl 1:1. O poločase Švera svoji aktivitou zaskočil soupe- ná partie. Zezačátku neproměněná movští střídali brankáře. A tak na
ře. Po dvaceti minutách se hra tutovka Buštěhradu, potom mír- začátku druhé půle, kdy Buštěhrad
srovnala a byl k vidění zajímavý ný tlak soupeře. Postupem času se pohrozil několika pěknými střelafotbal. Nováčkovskou daň si ale hra srovnala, ale první gól vstřelili mi, se zdálo, že odvezeme z třetíBuštěhradští vybrali hned v prv- Lidičtí. Na situaci Buštěhrad do- ho utkání sezóny další body. To se
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; ale nepotvrdilo. Po chybě obrany
ním poločase, když si poslední DO
kázal
reagovat
a deset
minut před
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
pětiminutovku nepohlídali a do- koncem půle bylo srovnáno na 1:1. ze standardní situace vstřelili hosPOUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
stali gól FONTY
do šatny.
Po změně
stran Bohužel po chybě obdrželi domácí té nečekaný gól. A hned vzápětí,
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
se změnilo rozestavení hráčů ještě jeden gól do kabiny. Poločas po neodpískaném ofsajdu, další –
Buštěhradu a povedlo se navázat byl tedy 2:1 pro Lidice. Nutno do- 3:1. Tato situace nakopla domácí
na výkon ze začátku zápasu. Po dat, že Lidičtí mají velmi zkušený a povzbudila je k výkonu. Naopak
standardní situaci vstřelil vyrov- mančaft, který se již dlouho pohy- Buštěhrad byl psychicky sražen na
návající gól Kurajský a obrat do- buje ve vodách okresního přeboru. zem. Švermov přidal ještě dva góly,
konal novic týmu Vávra. V dalším To se projevilo i v druhé půli. Li- a tak konečný výsledek 5:1 byl pro
průběhu zápasu se Buštěhradští dice přidaly ještě jeden gól a i přes Buštěhradské krutým obrazem,
stáhli níže do své obrany a hrozili závěrečný tlak se domácím poda- který neodpovídal průběhu celého
z brejků. Domácí zvýšili na obrát- řilo již jen snížit na konečných 2:3. utkání. Ale s takovýmito situacekách a s „pomocí“ hlavního roz- Buštěhrad si vybírá nováčkovskou mi se bude muset tým v okresním
hodčího se jim povedlo vyrovnat daň a příští kolo odjíždí na hor- přeboru umět vypořádat. Tým se
až v 96. minutě po velkém závaru kou půdu do Švermova. Favoritem stále ještě hledá a s pěti novými
před pokutovým územím. O vítězi utkání byl Švermov, ale to od za- hráči musíme dojít k optimálnímu
rozhodly až pokutové kopy, kte- čátku utkání nebylo vůbec patrné. nastavení a souhře. Okresní přebor
ré zvládli lépe hráči Buštěhradu. Jelikož oba týmy mají mladý vě- je pro nás nová zkušenost a douZ prvního, tolik důležitého zápasu, kový průměr, hrál se velmi rychlý fejme, že v dalších kolech přijdou
hráči přivážejí domů dva body do a také pohledný fotbal. Hra se pře- i další cenné okresní body!
tabulky.

SK B uštěhrad –

mládež

Mladých buštěhradských fotbalistů stále přibývá. Vedení klubu má
z této situace velkou radost. Je to
nejen dobrá předzvěst pro klub do
budoucna, ale také dobrá naděje
a možnost pro pohybovou stránku dětí z pohledu dnešního světa,
plného všudypřítomného internetu! Buštěhradská fotbalová mládež
se rozrostla již do čtyř kategorií.
Nejmladší parta buštěhradských
Lvíčátek má zhruba 10 až 15 klučíků ve věku 4 a 5 let. Tuto kategorii
vede zasloužilý člen buštěhradského fotbalu a zároveň hráč, který
v historii buštěhradského fotbalu

odehrál nejvíce utkání – Jaroslav
Šturm. Mladým fotbalistům tak
předává své bohaté zkušenosti. Pro
o něco starší kluky, kteří již patří do
kategorie mladší přípravka, se nám
před začátkem sezóny podařilo sehnat také zkušeného trenéra, který
má zkušenosti s mládeží ze Slovanu Kladno. Pan David Záruba se
s chutí pustil do práce a již nyní se
domlouvají první přátelská utkání
pro naši mladší přípravku. Další dvě kategorie, starší přípravku
a mladší žáky, mají na starosti také
zkušení trenéři Pavel Heidenreich
a Tomáš Horák. Ostatně oni dva
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jsou s našimi mladými borci již od
začátku od prvního náboru. Starší
přípravka i mladší žáci již vstoupili do mistrovské soutěže. Oba dva
týmy to ale nebudou mít vůbec
snadné. Jelikož někteří kluci jsou již
starší a aby bylo možné týmy udržet pohromadě, je nutné některé
mladší hráče „postaršit“. Tyto dvě
kategorie budou tuto sezónu hrát
proti starším hráčům a žáci také
již na větším hřišti. Přejeme tedy
hráčům, trenérům a rodičům dětí
z této kategorie mnoho trpělivosti
na překlenutí tohoto období. Toto
období je velice důležité jak pro
strana 2
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mladé fotbalisty, tak pro oddíl. Věříme, že kluci se s touto situací co
nejdříve vypořádají a zastřílejí si co
nejvíce tolik vysněných gólů. Pojď-

me je v tom společně podpořit!
máte doma mladého fotbalistu,
Tréninky mládeže jsou vždy v pon- který by se chtěl přidat – přijďte to
dělí a ve čtvrtek od 17.00 hod. na zkusit, rádi vás uvidíme.
místním hřišti SK Buštěhrad. Kdo
Za SKB A. Šturm

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

F inanční

pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Dvě rodiny z Buštěhradu a dalších
sto sedm z Mladoboleslavska již
dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců –
Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po fi- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nanční stránce. Pomozte najít dalšíJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
rodiny,FONTY
které POUŽÍVAT
tuto podporu
STEJNÉ potřeJAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
bují!
vážné onemocnění. Typicky se Jak můžete pomoci právě vy?
„Dětí s vážným onemocněním, je- jedná o onkologické onemocnění,
jichž rodiny by potřebovaly finanč- selhání orgánů, vážné metabolic- Pokud máte ve svém okolí rodinu
ní podporu, je mnohem více. Ro- ké poruchy, těžká kombinovaná s takto vážně nemocným dítětem,
diče často nevědí, že u nás mohou postižení, svalovou dystrofii Du- neváhejte jí pomoc nadace dopoo příspěvek požádat. Naší snahou chenne, cystickou fibrózu či ne- ručit. Kontakt je velmi jednoduchý
je, aby se tato informace co nejvíce moc motýlích křídel. Mimo vy- – stačí zavolat nebo napsat e-mail
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spo- jmenovaná onemocnění je možné a pracovníci již zajistí vše potřebluzakladatel nadace Dobrý anděl. také pomoci dětem, které se potý- né. Důležité je nebát se ozvat, Dob„Některým rodinám poradí lékaři kají se vzácnými onemocněními ří andělé rodinám rádi pomohou.
či sociální pracovníci přímo v ne- a s těžkými kombinovanými poruStaňte se i vy Dobrým andělem
mocnici, jiným pomoc doporučí chami (mentálními, smyslovými,
Stačí krátká registrace na www.
pacientské organizace. K mnohým
tělesnými).
dobryandel.cz a můžete začít přiz nich se ale i přesto tato informace
Kromě dětských pacientů nada- spívat. Vaše finanční pomoc bude
nedostane,“ dodává.
ce podporuje také rodiny s dětmi, rodinám odeslána do posledního
Komu nadace pomáhá?
v nichž onemocněl rakovinou je- haléře. Díky svému Andělskému
Dobří andělé pravidelně každý den z rodičů. Za šest let fungová- účtu si navíc můžete přečíst konměsíc podporují rodiny s neza- ní nadace podpořili dárci více než krétní příběhy rodin, kterým poopatřenými dětmi, které zasáhlo 5643 rodin z celé České republiky. máháte.

E xtrémní

překážkové závody dětí budou v říjnu na

Rádi bychom vás jménem OCRA
CZ (Česká asociace extrémních
překážkových závodů) požádali
o pomoc. Nechceme žádnou finanční ani jinou materiální pomoc,
ale rádi bychom vás poprosili jen
o sdílení 3. otevřeného MČR v OCR
pro děti na stránkách vašich úřadů,
fb stránkách, případně i jiných kanálech, které máte k dispozici.
Jedná se o celorepublikové klání
v extrémních překážkových závo-
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K ladně

dech, které se bude konat dne 6.
10. 2018 v Kladně. K účasti zveme
všechny děti ve věku 5–12 let, které rádi sportují. Veškeré informace
o MČR najdete na našich stránkách
OCRA CZ, přesně zde: http://bit.ly
/3MCRvOCRproDETI
Pro děti máme připravený bohatý
doprovodný program, který budeme postupně odhalovat. Na své si
přijdou i rodiče. Ambasadorem se
pro letošní rok stal moderátor spor-

tovních zpráv na TV NOVA Petr
Suchoň.
OCR (extrémní překážkové závody
typu Spartan Race) je rychle rostoucí sport nejen v České republice, ale
hlavně v zahraničí. Těší se stále větší
oblibě nejen u poloprofesionálních
sportovců, ale právě u sportovců
z řad kancelářských pracovníků,
kteří rádi vystupují ze své komfortní zóny, a samozřejmě i u dětí.
Pro zajímavost i odkaz na video
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z posledního ročníku a odkaz na
fotogalerii.
https://www.youtube.com/watch?v=ruXH2F8m19A
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/1527233807520008/
photos/?t ab=a lbum&a lbum_
id=1880114875565231
Zároveň posílám odkaz na fb událost:
ht t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/198052194384359
informace na: www.ocra-cz.cz; e-mail: team@ocra-cz.cz; info telefon: 775 99 44 45
Za OCRA CZ Jan Hladký

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
v zámec
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

LUCIE REVIVAL

-

kém parku

15. září se konala pravděpodobně
poslední letošní akce pod širým
nebem v zámeckém parku – koncert plzeňské skupiny LUCIE REVIVAL. Iniciátorem celé akce byl
opět buštěhradský mecenáš a rockový fanoušek Honza Zelenka.
Šlo tedy o akci sice soukromou,
konanou však pod záštitou města
a s přispěním osvědčeného týmu
organizátorů Bushfestu (který se
zčásti kryje s kulturním výborem).
Počasí se vydařilo, takže i přes
souběh s několika dalšími akcemi
(od oslavy výročí Dundee Jamu na
Kladně až po svatbu v blízké sýpce)
byla účast velmi dobrá.
Skupina LUCIE REVIVAL (LR)
vznikla počátkem roku 2005
v Plzni v době, kdy kapela LUCIE
ukončila svoji činnost. V té době
byla prvním a jediným revivalem
kapely Lucie. Během své dnes již
třináctileté historie odehrála přes
800 vystoupení na nejrůznějších
akcích, získala a stále se snaží získávat svým vlastním pojetím písní
LUCIE a Wanastových vjecí návštěvníky koncertů. Zvláštností je,
že ač se jedná o revival, do svého
koncertního programu postupně zařadila autorské písně, které
si našly u posluchačů místo mezi

slavnějšími písněmi a jsou dnes
nedílnou součástí téměř každého
vystoupení. A že mezitím kapela
LUCIE opět začala hrát, to může
fanoušky jen těšit.
Příjemným překvapením byla kapela Rocksana, která vystoupila
jako předskokan. Hrála svůj vlastní
repertoár a přes jejich velmi mladý
věk (bubeník dokonce pouhých 11
let!) to muzikantům výborně šlapalo.
Díky všem organizátorům, byla to
opět skvělá akce!
DJ
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Nejmladší čtenář Buštěhradského
zpravodaje.
Foto: Daniela Kopicová Horová
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Už nyní přijímáme objednávky na dušičkové věnce
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Zámek žije — baletky ze ZUŠ v zámeckém sále. Foto: M. Žitníková

č í S L O 1 . , b ř e z e n 2 0Zámek
15
žije — klavír a zpěv ve spolkové místnosti. Foto: M. Žitníková
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Lvíčata — malí fotbalisté. Foto: A. Šturm
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