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Na fotografii zleva: Salvator Al Ali, Antonie Kadlecová, Šimon Holubovský, Tomáš Hejný, Eva Štechová, Barbora Kovalčíková.
Foto: M. Žitníková
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S LOVO R E DA KC E
Realizace nápadů je vleklá věc.
Nadšení a dobrá předsevzetí většinou vezmou za své při první
nesnázi. Vizionáři to mají těžké,
ale bez existence idejí se nedá žít.
V letošním roce a v letech dalších
se dočkáme postupně realizace
myšlenek, které spojily stávající koalici městských zastupitelů.

Konečně se opraví stavebně velice zajímavě řešený odtok vody z
rybníka a na Bouchalce se bude
bagrovat rybník. Kanalizace se
dočkají i dosud neodkanalizované části Buštěhradu a bude opraveno nefunkční potrubí pro svod
dešťové vody v ulicích Pražská
a Lidická, navíc bude odvede-

na podzemní voda ze zámeckého parku. Bude toho více, co se
ještě podaří, a také hodně, co se
již nestihne. Myšlenka a vědomí,
že jsme v pozoruhodném městě,
jsou ale na světě a mají všechny
předpoklady, že budou žít.
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 . 2/2018

Zastupitelstvo na svém zasedání smlouvě o dílo — zhotovení in- smlouvě o závazku veřejné služby
č. 2/2018 ze dne 21. 2. 2018 při- focentra v prostorách zámku ve vnitrostátní linkové osobní doDOBuštěhrad,
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; pravě mezi Hlavním městem Pras firmou
ARCHATT
jalo tato usnesení:
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
DOLE; ha – organizací ROPID, a měsPAMÁTKY s. r. o., za cenu I 392
Schvaluje:
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
358,-Kč s DPH, a pověřuje statem Buštěhrad na straně jedné,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA 0,8b
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápi- rostku podpisem dodatku.
a- ČSAD
MHD Kladno, a. s., na
su Milana Mudru a Pavla Vavrušstraně
druhé
(linka PID č. 300) a
ku, jako zapisovatelku Dagmar Usnesením č. 9 Odložení bodu pověřuje starostku podpisem doč. 9. Schválení pronájmu bývalé
Novotnou.
ordinace v č. p. 65, Palackého, na datku č. 2.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání další zasedání.
Usnesením č. 15 Plán práce kontč. 1/2018.
Usnesením č. 10 Stahuje tento rolního výboru na rok 2018.
Usnesením č. 4 Doplněný pro- bod z programu zasedání.
Usnesením č. 16 Koupi pozemku
gram zasedání č. 2/2018.
Usnesením č. 11 Přijetí mimo- parc. č. 630, k. ú. Buštěhrad, za
Usnesením č. 5 Výběr dodavatele řádné účelové investiční dotace cenu 1 150 000,- Kč, a pověřuje
na akci: Rybník Buštěhrad, hava- ve výši 400 000,- Kč od Středo- starostku podpisem smlouvy.
rijní sanace výpusti, firmu DINE- českého kraje městu Buštěhrad Usnesením č. 17 Přijetí daru –
TZ s.r.o., za cenu 1 390 000,- Kč na řešení odvodu dešťové vody kancelářský nábytek od pana, v
bez DPH, a pověřuje starostku ze zámeckého parku Buštěhrad, hodnotě 39.800,-Kč.
podpisem smlouvy.
a pověřuje starostku podpisem
Usnesením č. 18 Záměr pronájmu
Usnesením č. 6. Podání žádosti o smlouvy.
bytu č. 3 ve 2. NP, ulice Palackého
úplatný převod pozemku parc. č. Usnesením č. 12 Zařazení paní do 65, Buštěhrad, o celkové výměře
1655 od Státního pozemkového registru čekatelů na byt v DPS- 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč
úřadu za cenu určenou znalec- Buštěhrad.
za měsíc.
kým posudkem.
Usnesením č. 13 Dohodu o vytvo- Bere na vědomí:
Usnesením č. 7 Žádost firmy Pe- ření společného školského obvoroutka o výjimku ze stavební uzá- du s obcemi: Lidice, Makotřasy, Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2018.
věry – nová hala Peroutka.
Dřetovice, Zájezd.
Usnesením č. 8 Dodatek č. 1, ke Usnesením č. 14 Dodatek č. 2 ke
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Č asto

kladené dotazy

Jak je to s platbami za odpad pro se vystavujeme hrozbě pokuty až na separovaný odpad, kontejnerů
majitele nemovitostí, ve kterých 300 tisíc. Je to jistě možné vidět na bioodpad, kompostérů, ktetak, že jde o pochybení města, či ré dostanete zdarma, až třeba po
není nikdo hlášen?
V minulých týdnech začalo město auditora, že na to nepřišel dřív, ale odpadkové koše na ulicích a jeobesílat majitele nemovitostí, ve pro vlastníky nemovitostí to na jich svoz. Nebo že když vyhodíte
kterých není nikdo trvale hlášen, věci nic nemění, protože nezna- na ulici po vánocích stromeček,
s tím, že jim vyměřilo poplatek lost zákona neomlouvá, což, jak někdo automaticky přijede a ukliza komunální odpad za tři roky známo, platí pro nás pro všechny. dí ho. Nežijeme na samotě u lesa
zpět. Mezi některými vlastníky to Buď by každý, koho se to týká, po- jako nezávislá jednotka, žijeme v
vzbudilo značnou nevoli (v objek- platek platil každoročně (kdyby obci, jejíž systém a infrastruktutu přece nikdo nebydlí, a žádný jej město vyměřovalo, jak mělo), ru využíváme. Taková je legisladalší odpad neprodukuje!). Rádi nebo jej zaplatí nyní – výsledek je tiva, kterou jsme všichni povinbychom tedy tento krok i všechny stejný, částka je stejná. Žádné úle- ni respektovat. Nemá tedy cenu
vy by nebyly možné ani dříve, ani nadávat za to našim úředníkům
souvislosti vysvětlili.
nyní.
a navrhovat nějaká nestandardní
Povinností vlastníka nemovitosti,
Město má zároveň právo zpět- řešení, jak Vám podle Vás určitě
která je určena k rekreaci, nebo DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
vyměřený
poplatek
navýšitOBSAH;
až můžeme vyjít vstříc (podle vzoru
je to rodinný dům, kde není ni- JEně
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
NAHOŘE I DOLE;tzv. „všechno jde, když se chce!“).
trojnásobně,
cožPROSTOR
jsme pochopitelkdo trvale
hlášen,
je
skutečně
Nemůžeme,
nezmění na
tom nic
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner,
normální textabezpatkový
font;
ně neudělali, vyměřili
jsme font
Vám
platit poplatek za komunální
odani
Vaše
odvolání,
pokud
nějaké
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
pad (a to i když je zároveň trvale ho v nejnižší možné výši. Popla- napíšete. Legislativa nám to neuhlášen v téže obci na jiné adrese tek odpustit zcela však nemáme možňuje. Pokud jste s tímto systéa za odpady již platí tam) – to právo – v zákoně má možnost mem nespokojeni, apelujte na své
není nějaký náš výmysl, nýbrž je osvobození od poplatku pouze poslance.
to zakotveno v Zákonu o míst- osoba umístěná do dětského doních poplatcích (565/1990 Sb., mova, do domova pro seniory či Je třeba si uvědomit, že již nyní
§ 10b)). Město si nemůže zákon osoba se zdravotním postižením. město likvidaci odpadů občanijak upravovat ani zmírňovat, Domníváme se, že člověk, který nům z poloviny dotuje. Z poplatnýbrž jej musí stoprocentně re- ve městě vlastní dvě či více nemo- ků za odpad jsme vloni například
spektovat. Problém nelze vyře- vitostí (ať už je využívá jakkoliv, vybrali cca 1,7 mil. Kč., ale reálná
šit tím, že upravíme příslušnou či dokonce nevyužívá), ve větši- likvidace odpadů nás stojí ročně
vyhlášku. Zákon je vyhláškám ně případů do této cílové skupiny téměř dvojnásobek! Mohli bynadřazen. Tento poplatek město nespadá. A rozhodně to není tak, chom poplatky za osobu zvýšit až
do současnosti nevybíralo (je to že by svojí platbou dotoval něko- na 1000,- Kč ročně, ale zatím jsme
stav, který přetrvával z dob mi- ho, kdo za odpad neplatí vůbec. to neučinili. Naopak jsme částku
nulých), což jsme se dozvěděli až Neplatiči jsou v exekuci, poplatky snížili na polovinu pro „třídiče“,
ve chvíli, kdy na to přišel auditor na nich vymáháme dle možností přestože na to doplácíme. I to
z Krajského úřadu Středočeského (opět – v souladu s legislativou prosím berte jako vstřícnost úřadu k občanům v otázce odpadů
kraje, který na městě každoročně jsme povinni to dělat).
provádí audit hospodaření (a ten Je to otázka i určité občanské (a dlouhodobě udržitelné to není
na to přišel také až na konci mi- solidarity k obci, v níž žijete. Po- – ke zvýšení poplatku výhledově
nulého roku, protože některé věci platek za odpad není pouze po- stejně nejspíše dojde, neboť likkontroluje jen namátkově). Audi- platek za likvidaci toho, co přímo vidace odpadů je čím dál dražší,
tor nám uložil poplatek vyměřit, fyzicky vyprodukujete. Zahrnuje a tlak na obce, aby snížily objem
a to zpětně za tři roky. Město to i náklady na další služby souvi- netříděného odpadu, je obrovudělat musí, neboť je povinno se sející s odpady, od provozu sběr- ský).
chovat jako řádný hospodář, jinak ného dvora, přes umístění nádob
DJ

Aktuality

• Likvidace černé skládky, hyzdící minimálně 10 let silnici u
haldy, je úspěšně u konce! Zlikvidováno bylo 5850 tun odpadu, a 1050 tun nebezpečného
odpadu. Provedeny byly laboratorní rozbory půdy. Zčásti
bylo vyřezáno křoví, v někte-

rých úsecích proběhlo odstranění kontaminované zeminy a
rekultivace. Oplocení a betonové zábrany zůstanou na místě i
nadále. Uklizeny byly i odpadky na druhé straně silnice, a
provedeny terénní úpravy (korekce hromady hlíny, která má
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sloužit jako prevence proti vjezdu vozidel a dalšímu vyklápění
odpadků). Cena za likvidaci je
9,544 milionu Kč, celou částku
nám pokryje dotace z MŽP a
Středočeského kraje. Kamerový
systém slíbila zřídit firma REAL
EKO TECHNIC (majitel haldy)
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zhruba do měsíce a napojit jej
na svůj systém ostrahy. Dále
máme příslib Městské policie
Kladno, že bude na místě častěji
hlídkovat, a rovněž zde budou
hlídkovat někteří zaměstnanci našich TS, a to i mimo svou
pracovní dobu. Pokud by byl
někdo přistižen při vyhazování
odpadu, čekají jej tvrdé postihy.
• Nedávno jsme vysoutěžili firmu, která opraví odtokový kanál z rybníka, na který jsme
dostali přislíbený grant cca 1,4
mil. od Ministerstva zemědělství. Práce bude provádět firma
DINETZ, s. r. o., Roudnice nad
Labem. Předání staveniště proběhne do konce dubna. Omlou- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
váme se za nepohodlí, kteréJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
budeFONTY
stavba
působit.
Nicméně
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
kanál z rybníka je v havarijním
stavu již několik let – oprava je
již naprosto neodkladná. Průjezd Náměstím bude omezen
na rychlost 30 km/h, avšak úplná uzavírka potřeba, doufejme,
nebude.
• Cca od 20. 3. 2018 probíhá kácení cca 15 vzrostlých vrb podél
potoka nad Bouchalkou v místě, kde je navržen nový rybník.
Kácení je povoleno všemi potřebnými institucemi. Na ostatních stromech bude proveden
zdravotní řez (jsou ve velmi neudržovaném stavu, proschlé a
k dispozici na místě kácení ve
pání a bruslení (dovolí-li popolámané – vrba není dlouhoformě velkých špalků. V přípačasí). Investorem akce je Státní
věký strom, a tyto jsou již dodě zájmu se domluvte přímo na
pozemkový úřad – kvůli stále
sti staré). Na přelomu dubna a
místě s prováděcí firmou.
častěji panujícím suchům jsou
května (dle počasí) pak začnou
nyní
státem
dotovány
projekty
na místě probíhat vlastní terén• V závislosti na počasí budou
na zadržování vody v krajině.
ní práce, výstavba rybníka a přípokračovat práce na venkovProtože jsme do projektu také
stupové komunikace. Počítáno
ních úpravách v areálu ZŠ, pomohli mluvit, prosadili jsme
je posléze i s náhradními výsadkládání dlažeb, betonových
výsadbu několika košíkářských
bami osmnácti nových stromů.
stupňů venkovního amfiteátru,
vrb, aby měli koledníci na veliKolem rybníka vznikne zatravmontáž dřevěných mol a výsadkonoce kam chodit na proutky.
něná plocha s novými stromy,
by rostlin.
keři a lavičkami. Buštěhrad tak • Dřevo z pokácených vrb nabíDJ
získá nové místo k procházkám,
zíme občanům za odvoz – bude
rekreaci, chovu ryb, snad i kou-

Jak

pomoci zadluženým občanům

Minulý rok zveřejnila Otevřená
společnost (neziskovka, která se
věnuje mnoha závažným tématům v naší společnosti) mapu
číSLO 1., březen 2015
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exekucí, ve které jsou zpracovány statistické údaje o předluženosti občanů České republiky
(týká se pouze fyzických osob).

Můžete ji najít na adrese: www.
mapaexekuci.cz. Mapa přinesla
alarmující údaje. V ČR je v exekuci 863 tisíc lidí. Nejhůř jsou
strana 2
STRANA 5

na tom obce v pohraničí – Kar- ťuje, že i vysokoškolsky vzdělaní procentům postižených. Zbytek
lovarský, Ústecký a Liberecký lidé, kteří se obvykle pokládají za již má exekucí (a tím i naskakujíkraj, ale také řada obcí např. na finančně gramotné, a kterým se cích úroků z prodlení) tolik, že v
severní Moravě. Jaké bylo naše konvenčně připisuje větší míra podstatě nemá za stávajících stapřekvapení, když jsme zjistili, že odpovědného finančního rozho- vu legislativy šanci dluhy splatit.
právě Buštěhrad patří mezi obce dování, se také dostávají do dlu- To se snaží změnit Ministerstvo
s největším zadlužením občanů hové pasti. V podstatě se to za spravedlnosti (ministr R. Pelive Středočeském kraji – na mapě nepříznivých životních okolností kán), které navrhlo novelu exeexekucí přímo svítí! V exekuci je může stát téměř každému z nás. kučního řádu. Zatím se ji v par23,34 % Buštěhraďáků, což je 608 Nebezpečné je, že v naší společ- lamentu ale nepodařilo prosadit
lidí. Z toho 28 je dokonce dětí a nosti se určitá míra zadluženosti (exekutorská lobby je jistě silná a
mladistvých (!). Mezi postižený- považuje takzvaně za „normál- statisíce frustrovaných lidí, kteří
mi převažují ženy. Průměrný po- ní“ – každý druhý má hypoté- pak volí populisty a extremisty,
čet exekucí na osobu je 4,4. Jedna ku, všude na nás útočí reklamy nebo nevolí vůbec, se asi leckoredaktorka se mě ptala, zda víme, na produkty různých finančních mu hodí).
čím to je, a zda nám tu nezkra- společností, které slibují „plnění Město Buštěhrad v nedávné době
chovala nějaká fabrika. Vybavila snů“ bez starostí a ukazují šťast- navázalo spolupráci jednak se
se mi samozřejmě Poldovka – ale né rodinky na vysněné dovolené. společností Člověk v tísni, která u
to je už mnoho let, a navíc, to by DO
OdTOHOTO
„plněníPROSTORU
snů“ však
může být za
MONTOVAT OBSAH; nás bude provádět v rámci terénsnad postihlo i okolní obce, a ne JEnepříznivých
okolností
jen malý
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;ní služby také dluhové poradenjen Buštěhrad.
krok
k
předluženosti.
Proto
něFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font
Binner,
normální
textjsme
bezpatkový
font;
ství,
jednak
se stali
v rámci
které
subjekty
již
nyní
navrhují
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Zjišťujeme tedy, že vůbec nevíme,
grantu z Operačního programu
proč zrovna u nás je tolik předlu- zákaz takovéto reklamy, anebo Zaměstnanost přímo partnerem
žených lidí, a ani nevíme, kdo to alespoň označení o škodlivosti Otevřené společnosti, ve spoluje. Statistika udává pouze čísla. (jako je to např. u reklam na ci- práci s níž se pokusíme našim
Přitom bychom jim rádi nabídli garety).
občanům nabídnout pomoc.
nějakou pomoc. Ne každý, koho Řada postižených nevyhledá po- 14. 5. 2018 v 18.00 se bude v zátoto postihne, je pouze obětí své moc, neboť se domnívá, že situ- meckém sále konat veřejná disnezodpovědnosti či finanční ne- aci nějak zvládne, stydí se, nebo kuse na téma exekucí. Před tím
gramotnosti. Někdo může být i neví, kde o pomoc požádat. Jejich zveřejníme anonymní anketu,
obětí drakonického systému (do- blízcí často nemají o jejich potí- pomocí které se pokusíme zjistit
nedávna si mohli exekutoři účto- žích tušení.
více o našich občanech, kteří mají
vat nekřesťanské poplatky – to již V současnosti existuje možnost tento problém, i o tom, co by jim
bylo naštěstí legislativou změně- oddlužení, které mohou prová- mohlo pomoci. Pokud Vás toto
no), lichvářů či souběhu nešťast- dět akreditované subjekty – na téma zajímá, sledujte Zpravodaj i
ných životních okolností.
Kladensku např. Člověk v tísni web města.
Otevřená společnost ve svém vý- nebo Zábradlí (pobočka diakonie
DJ
zkumu nabourává stereotyp, že Českobratrské církve v Kladně).
(V článku byly použity údaje z
předluženost je hlavně problé- Ukazuje se však, že těchto subjekwebu a výzkumu Otevřené spomem lidí s nízkými příjmy a níz- tů je zatím málo, a také, že takto
lečnosti, o.p.s.)
kým vzděláním. Naopak se zjiš- lze pomoci pouze jen cca dvaceti

B uštěhradská

černá skládka je zelená

Neumíte si představit, kolik práce a nápadů je potřeba, když je
nutné zbavit se cizího odpadu.
Likvidace nelegální skládky byla
v buštěhradských komunálních
volbách v roce 2014 ve volebním
programu hnutí Společně a ODS.
Mnohému z vás tento cíl připadal
malicherný. Trvalo to ale dlouhé
3 roky, než se legálně zlikvidovalo neuvěřitelných pět tisíc tun.
Samotný odvoz suti, plastů a nebezpečného odpadu netrval déle
než dva měsíce. Používaly se těž-

Uklizeno. Místo po černé skládce. Foto: J. Pergl
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kotonážní automobilové návěsy s
maximální užitečnou hmotností
30 tun, za jeden den se naložilo
až 12 těchto souprav. Samotné
nakládce předcházela příprava. Nepořádek se musel snést ze
stráně a vyhrabat z křovisek. Na
zpevněné silnici potom probíha-

Z ájezd

la nakládka tempem jedno naložené auto za 30 minut. Na kontrolním dnu v pátek 16. března
bylo konstatováno, že je prostor
vyčištěn. Kamery snímající přístupy budou instalovány během
příštích dnů. Zabránit vytvoření
nové skládky bude v kompetenci

pro seniory členských obcí

MULP

společnosti REAL EKO TECHNIC, která je majitelem větší
části pozemku. Nicméně hlídat
a dokumentovat případné černé
skládkaře můžeme každý. Příležitost nedělá jenom zloděje, ale
také ochránce zákona.
LZ

se koná ve středu

Trasa zájezdu:
MULP hradí vstupné do muzea,
1. Kamenický Šenov – muzeum oběd a cestovné.
skla
Zájemci – senioři z Buštěhradu
2. Panská skála – kamenné var- (od 60 let výše) se mohou do 11.
4. 2018 osobně přihlásit v kancehany
láři MěÚ Buštěhrad v 1. patře u
3. Oběd v České Kamenici
Zdeňky Vestfálové.
4. Individuální prohlídka histoTOHOTOúčastník
PROSTORUzájezdu
MONTOVAT
Každý
přiOBSAH;
přirického centra České KameniceJEDO
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

16.

května

2018

hlášení na tuto akci uhradí příspěvek 150,- Kč.
Po předběžné domluvě na telefonním čísle 312 278 032 je
platba i úhrada příspěvku možná
také mimo úřední hodiny.
ZV

FONTY
POUŽÍVAT&
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner, normální
bezpatkový
font;S ýpky
Iván G
utiérrez
Madera
4. 4. – Pozvánka
na koncert
(a na text
výstavu
) do
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Na frontmana tria Madera, kolumbijského hudebníka, básníka,
filozofa a pedagoga Ivána Gutiérreze, jsem poprvé narazil už v
devadesátých letech v komorní
kapele Zuzany Navarové „Tres“.
Jejich nádherné písně, úžasná
souhra a sdílený hudební pulz
mě tehdy naprosto okouzlily. Po
vydání prvního, a bohužel jediného alba s názvem „Tres“ jejich
fenomenální baskytarista Karel
Cába onemocněl a trio zaniklo.
Iván se Zuzanou ale ve spolupráci pokračovali a přišli s další pozoruhodnou formací, KOA. Když
si nebe vzalo Zuzanu, Iván Prahu
na pár let vyměnil za Barcelonu,
aby se po čase překvapivě znovu
k Vltavě vrátil, setkal se s novými
hudebníky a založil své nové trio
s nezvyklým názvem. „Madera
znamená dřevo, což je materiál
s obdivuhodnou strukturou – je
pevný a přitom dýchá, jako třeba moje dřevěná kytara,“ říká k
tomu I. G. v jednom z rozhovorů.
Už když jsem pány slyšel před rokem a půl v pražském Jazz Docku,
bylo mi jasné, že jednou k nám do
Buštěhradu přijet prostě musejí.
Madera je totiž jedinečnou mozaikou latinsko-americké hudby
a folku v autorských písních, ve
kterých zaznívá kubánský son,
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Gutiérrez & Madera. Foto: Archiv autora.

brazilská samba, městský folk a
rock, šanson, ale i klezmer. Je zaříkáváním prostřednictvím podmanivých písní, v nichž žijí podivuhodné příběhy, sny a básnické
obrazy. Je podmanivým hlasem
vypravěčů příběhů, které jsou
žity v každém městě, přístavu, v
každém z nás. Člověk na jejich
koncertě s překvapením zjišťuje,
že rozumí, aniž potřebuje umět
španělsky, německy nebo anglicky, stačí totiž, aby tyhle písně člověkem jenom prošly a dotkly se
na správných místech. Ale dost

pouhých slov, tohle se musí zažít, takže už jen stručně. Zpívající
kytarista Iván Gutiérrez, kontrabasista Tadeáš Mesany a bubeník
a perkusista David Landštof ve
vinotéce Sýpka zahrají od 19.00
hodin, vstupné je 100 Kč. Pokud
ale přijdete už v šest, o patro výše
si v Galerii Sýpka můžete dopřát
i vernisáž výstavy současné české
mozaiky s průvodním slovem výtvarnice a kurátorky Magdaleny
Kracík Štorkánové.
Martin Kosa
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B ushfest O pen Air 2018
Říkali jsme si, že by „náš“ festival potřeboval omlazovací kúru,
a když už, tak pořádnou.
První velkou změnou je přesunutí na začátek festivalové sezony,
jeho brány se otevřou v sobotu
26. května již v 11 hodin a první kapela začne hrát od 12 hodin.
Nabízíme zajímavější program a
snažíme se přilákat návštěvníky
z širokého okolí. Těšit se proto
můžete na velikány jako je Gaia
Mesiah a další vycházející hvězdy
současné hudební scény.
Bushfest jsme se rozhodli věnovat místu, kde se v několika posledních letech usadil, a tím je

P

buštěhradský zámek. Naším zá- předprodejní sítě GoOut.cz za
měrem je přispět k jeho záchra- zvýhodněnou cenu. Aktuální inně a k proměně povědomí o něm formace najdete na nově založejako pasivní oběti korupční afé- ném webu www.bushfest.cz nebo
ry v aktivního nositele pozitivní na facebookových stránkách
změny. V doprovodném progra- Bushfest Open Air, kde vytvářímu proto nabídneme i komento- me novou událost pro tento ročvané prohlídky jeho vybranými ník s motem „Naděje žije!“
prostory, nebudou chybět výtvar- Přijďte podpořit Bushfest a
né instalace a festivalový chill buštěhradský zámek s rodinou a
out.
kamarády. Určitě bude co ochutMěníme i prodej vstupenek, kte- nat, co pít a co vidět, hlavně ale
ré si budete moci zakoupit jak slyšet, co tu ještě nebylo. Těšíme
na místě v den konání akce, tak se na vás!
i s předstihem v turistickém In- Za kolektiv Bushfest Open Air
focentru vedle městské knihov- 2018
DO
PROSTORU
OBSAH;
ny TOHOTO
nebo na
portáluMONTOVAT
renomované
Vojta Mudra

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
rogram kulturních
akcíOKOLO
na duben
RÁMEČKY
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

:

• 4. 4. Současná česká mozaika
– průřezová výstava / Galerie
Sýpka
• 4. 4. Iván Gutiérrez & Madera – latinskoamerický folk /
Vinotéka Sýpka
• 6. 4. Noc s Andersenem –
akce pro děti / Rodinné centrum Pelíšek
• 7. 4. Ukliďme Buštěhrad –

Automatická

kresba

Buštěhrad a okolí
• 11. 4. Norman Jewison: V žáru
noci — film BFK / Restaurant
U Bečvářů
• 13. 4. J. Pergl: Počátky dolování uhlí na Buštěhradě – přednáška — Restaurace U Bečvářů
• 18. 4. Vladimír Vondruška –
beseda / Společenský sál zámku Buštěhrad

M ea Rei

Až půjdete na náš městský úřad,
rezervujte si čas na prohlídku
obrázků a četbu básní. Příčiny a
důsledky vpádu fenoménu automatické kresby do svého života popsala autorka na vernisáži.
Je to jedna z cest, jak ulevit své
duši. Zavřít oči a naslouchat svému srdci. Správně vidíme jenom
svým srdcem. Co je důležité, je
očím neviditelné. Je to myšlenka Saint-Exupéryho, která Meu
Rei provází celým životem. Při
příležitosti zahájení její výstavy v pátek 16. 3. vystoupilo také
vokální trio LeMaJa. Výstava je
v 1. patře zámku a potrvá do 18.
května 2018. Na webových stránkách www.mearei.cz si můžete
poslechnout i Pavlem Kratochvílem zhudebněné čtyři básně. Stojí
to za to.
LZ

• 22. 4. Ořešínský Vandráček –
akce pro děti RC Pelíšek
• 26. 4. Zdravá výživa – ochutnávka / Spolková místnost
• 27. 4. Střešovická Kramle –
koncert / Pivovarské sklepy
• 29. 4. Vitráže – veřejný kurz /
Spolková místnost
• 30. 4. Buštěhradské Čarodky –
vítání jara Na Babkách

Mea Rei na vernisáži výstavy svých kreseb na zámku. Foto: M. Žitníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ítání

občánků

Ve středu 14. 3. 2018 proběhlo
v obřadní síni městského úřadu
tradiční Vítání občánků. Naše
nejmladší přivítala místostarostka Mgr. Magda Kindlová spolu
se mnou do života letos podruhé.

Rodičům přejeme hodně zdraví, budoucích snů. A pokud je život
pohody, radosti a vzájemné lásky. zavane kamkoliv, aby si vzpomněDětem přejeme, aby vždycky mi- li, kde je jejich domov.
lovaly své rodiče a šťastně vykroJana Zemanová, matrikářka
čily do života, který je teprve čeká.
Aby dosáhly svých cílů a naplnění

Speciální dárek pro nové občánky od města Buštěhrad:
V rámci obřadu vítání občánků nabízíme možnost využít služeb profesionální fotografky Moniky Žitníkové, která bude vždy v obřadní síni na MěÚ k dispozici hodinu před vítáním občánků,
a minimálně hodinu po něm (dle domluvy s Vámi). Paní Žitníková může na Vaše přání pořídit
fotografie Vašeho miminka i rodiny v improvizovaném ateliéru, které Vám pak zdarma zašle ve
DO TOHOTO
PROSTORU MONTOVAT
vysokém rozlišení elektronicky
(tj. fotografie
nebudouOBSAH;
k dispozici v papírové podobě).
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
DJ
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Dovolte mi poděkovat paní starostce Ing. Daniele Javorčekové a
paní matrikářce Janě Zemanové
za milou návštěvu u příležitosti

mých 98. narozenin. Obě dámy a dění v Buštěhradu.
mi přinesly květiny a dárky, poVáclav Mildorf
seděly se mnou a velice hezky
jsme si popovídali o mém životě

Z H I STO R I E B U Š T Ě H R A D U

D okázali

byste odhadnout , kolik měl B uštěhrad před sedmdesáti lety šikov ných lidí schopných se samostatně uživit , a ještě dát práci jiným …?

Byl jsem požádán, jestli bych
nenapsal něco, co by vysvětlilo,
hlavně čerstvým občanům města,
některé pomístní názvy. S přáteli,
a nejen domorodci, jsem si udělal jakýsi seznam názvů blížící se
dvacítce. Potom jsem si uvědomil,
že důležitější by možná bylo poznání trochu jiné. Je sice důležité
pro jakousi příslušnost k místu, kde jsem se rozhodl žít (nebo
jsem to nechal na rodičích a nic
jsem už na jejich rozhodnutí neměnil), znát alespoň trochu jeho
historii. S tou se nejsnadněji seznámíte pečlivou procházkou po
zdejší stezce. Občasné přednášky
archeoložky PhDr. Dany Stolzové,
nebo mé kronikářské maličkosti,
vám představí některé časové úseky nebo osobnosti detailněji. Ale
významným osobnostem našeho
města se budeme věnovat někdy
příště.
Tentokrát jsem sáhl do minulosti,
která zde má ještě pamětníky a pro
číSLO 1., březen 2015
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život města měla velký význam.
Mnozí z vás mají doma „Monografii Buštěhradu“ vydanou u příležitosti oslav 450. výročí povýšení na město. Vyšla v prosinci 1947,
tedy před sedmdesáti lety. V době,
kdy automobil nebyl běžnou záležitostí ani u většiny větších podnikatelů a autobusovou dopravu na
trati Kladno – Buštěhrad – Praha
zajišťoval pan Benďák. U té monografie byla reklamní příloha
nazvaná Obchod a živnosti města
Buštěhradu. Obsahuje 66 reklam,
které nám oznamují, jaké živnosti
tu působily. Nebudu dělat výběr
třeba místních restaurací, i když o
ty by byl asi největší zájem, protože tu stejně nejsou všechny, o
kterých vím. Ale asi ne každý si
mohl tu reklamu dovolit, nebo ji
prostě nepotřeboval. Představím
vám tehdejší podnikatele v takovém pořadí a tak, jak se tehdy prezentovali.
1. Navštivte Hotel Buštěhrad, ná-

jemnice EMILIE VĚTROVCOVÁ
hostinská.
2. RADIOZÁVOD. OPRAVY JOSEF PAVLÍČEK Prodej radiopřijímačů a vše pro radio a elektriku.
BUŠTĚHRAD, U ŠKOLY 299.
3. Doporučujeme buštěhradskou
pivnici
ANTONÍNA FIŠERA
Buštěhrad u zastávky autobusů.
4. Tradiční jakostní výrobek
BUŠTĚHRADSKÉ PIVO je výslednicí dobré práce a prvotřídních surovin. Dodává SPRÁVA STÁTNÍHO PIVOVARU V
BUŠTĚHRADĚ
Anno Dom.
MDXLVIII.
5. Doporučuje se MODERNÍ
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
Stanislava Kinšta BUŠTĚHRAD
Stalinova třída 392 – Denně čerstvé prvotřídní uzeniny.
6. Doporučujeme jídelnu a restauraci U HRUŠKŮ V BUŠTĚHRADĚ.
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7. STROJNÍ TRUHLÁŘSTVÍ 12. OPRAVY VŠECH DRUHŮ 17. Fotoatelier JIŘÍ ČERMÁK
VOZIDEL BUŠTĚHRAD provádí veškeré
STAVBY A NÁBYTKU BRAT- MOTOROVÝCH
ŘI KONOPÁSKOVÉ Buštěhrad. SVĚDOMITĚ . LEVNĚ . RYCH- fotografování.
Pobočný závod, sklad a prodej ná- LE provádí JAROSLAV NObytku Kladno – tržnice – telefon VOTNÝ automechanik, dlou- 18. FRANTIŠEK KVÁČA pekař129. Ložnice . jídelny . kuchyně. holetý zaměstnanec při generál. ství a hokynářství BUŠTĚHRAD
Zařizování obchodních a kance- zastoupení angl. a amerických U RADNICE .
lářských místností. Veškeré práce automobilů a motocyklů v Praze 19. JEMNÉ PEČIVO . CUKROodborné seřizování splynovačů VINKY . ČOKOLÁDA . BONstavební vzorně a levně.
8. UHLÍ . DŘÍVÍ nejlepší jakosti Solex BUŠTĚHRAD . STALINO- BONY BOHUMIL VOŇAVKA
CUKRÁŘSTVÍ BUŠTĚHRAD.
A VEŠKERÝ STAVEBNÍ MATE- VA 472.
RIÁL vám dodá KAREL ŠÍPEK 13. Výborná domácí kuchyně V 20. VOJTĚCH VEJVARA kupec
BUŠTĚHRAD Sklad v bývalé ce- HOSTINCI U VOKATÝCH U BUŠTĚHRAD, ŽIŽKOVA 205 *
SLUNCE dobře a levně SE NA- NA SKALECH Vás vždy poctivě
mentárně p. Mildorfa.
9. Doporučujeme KOLONIÁLNÍ JÍTE a ovšem také POBAVÍTE.
a dobře obslouží.
OBCHOD ČENĚK SEIFERT V 14. Dámská krejčová BETY SLEA protože si myslím, že i tohle (a
PIČKOVÁ Buštěhrad.
BUŠTĚHRADĚ Stalinova třída.
nejen) o našem městě něco vypoPROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; vídá, budu v příštím čísle pokra15.TOHOTO
Dámská
krejčová
MILADA
10. Ovoce . zelenina RŮŽENA DO
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE I DOLE;čovat.
Buštěhrad.
KUČEROVÁ obchod V Buštěhra- JEŠVANTNEROVÁ
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
dě.
16.FOTEK
Textil
FRANTIŠEK
RÁMEČKY OKOLO
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍVOKAJEDNODUCHÉ - SÍLA
0,8b
Taky
váš kronikář Jarda Pergl
11. JAROSLAV PALAS dámský a TÝ BUŠTĚHRAD 500 Vás vždy
pánský krejčí V BUŠTĚHRADĚ. dobře obslouží.

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

Z ápis

do

1.

tříd

Zápis do 1. tříd se uskuteční v úterý
17. dubna a ve středu 18. dubna od
13.00 do 17.00.
Od pondělí 9. dubna bude na našem webu možná online rezervace
konkrétního času k zápisu.
K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí do 1. třídy, vyplněný
Dotazník pro rodiče budoucích
prvňáků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými
doklady, kterými jsou doporučení
příslušného poradenského zařízení
(PPP, SPC) a vyjádření odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Z ápis

Žádost o odklad spolu s dalšími
2 doklady je nutné podat do 30.
dubna 2018. Pokud uvažujete u
svého dítěte o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již
nyní. Nemá význam čekat na termín zápisu, odklad nestihnete v
zákonné lhůtě vyřídit.
Kritériem pro přijetí do 1. třídy
je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte).
Nespádové děti budou přijímány
jen v případě volné kapacity v 1.
třídách.
Kritéria přijetí do 1. třídy:
1. bydliště dítěte ve spádové oblasti

2. bydliště dítěte v nespádové oblasti
Den otevřených dveří – Škola
před školou
Den otevřených dveří „Škola
před školou“ se koná 21. března
2018 od 16.30 ve staré budově
ZŠ. Určitě s sebou přiveďte své
předškoláky, ti si vyzkoušejí, jaké
je to být ve škole, rodiče získají
potřebné informace k zápisu i
průběhu školní docházky. Tato
akce není pro děti ani pro rodiče
povinná.
Mgr. Bc. Kristýna Krečová

k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání
se koná dne 15. května 2018 v MŠ
Buštěhrad – Hřebečská 660 8.00–
12.00 a 13.00–16.00
K zápisu je nutné předložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• žádost o přijetí (získáte v MŠ)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad,
okres Kladno, stanovila následující
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
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zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního
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počtu dětí pro mateřskou školu.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených
kritérií:
1. Předškoláci – děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky
2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Buštěhradě – od nejstaršího
dítěte k nejmladšímu
3. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích – od nejstaršího dítěte k nejmladšímu
Mgr. Bc. Kristýna Krečová,
ředitelka ZŠ a MŠ Buštěhrad

Oslavy MDŽ v BuštěhraděDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
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svátku žen.
Jako vždy nám ochotně umožnil
využít příjemné prostředí sálu v
Restauraci u Bečvářů pan Kuthan
s manželkou.
Možná si říkáte, proč mám opět
číst o tom, jak si kde někdo něco
užil, co se podařilo, ale věřte, nejde
to, abychom tuto radost nesdíleli.
Měli jsme možnost setkat se skvělými tvůrčími lidmi, nejenom ženami, ale také muži :).
Sál byl zaplněn a všichni mohli využít pohoštění a ženy si odnést kytičku, ano, byl to karafiát. Mnoho
žen nám ale řeklo, že je mají rády,
takže vlastně žádné retro :).
při které své modely představila to od ní nebylo málo, mohly jsme
Chci se zmínit hlavně o programu další neuvěřitelná žena, Martina se těšit také jejími šperky, prostě
a seznámit s ním ty, kteří neměli Jarkovská. Svou tvorbu směřuje žena s neuvěřitelným nábojem.
možnost vše vidět na vlastní oči a hlavně na večerní šaty a překrásné Celou akci doprovázely šperky a
sukně, které zdobí vlastními kres- vitráže paní Moniky Felvarčné,
slyšet na vlastní uši.
bami. Modelkami byly, mimo jiné,
V první řadě jsme měli velkou ra- odvážné ženy z našeho města, a která všechny zaujala svou neuvěřitelnou tvorbou. Měli jsme
dost, že naše pozvání přijalo trio tak byl zážitek umocněn.
možnost si nedávno na kurzu vyLEMAJA. Tyto tři skvělé zpěvačky jsou v Buštěhradu známé, a tak Modely doplňovaly kabely, kabel- zkoušet techniku Tiffanyho vitrábyla radost o to větší, že je můžeme ky a tašky zhotovené podle návr- že, která nás uchvátila. Další žena,
opět slyšet. K většině svých písní hů Gabriely Gabčik Beranové. Na jež dokáže svou prací vykouzlit
používají pouze svá ústa a hlasiv- nich jsme mohli obdivovat motivy úsměv na našich tvářích, a můžeky a o to úžasnější je to zážitek. Tři mandal, které jsou její doménou, a me nad jejím umem jen žasnout.
krásné mladé ženy, které svůj vol- mandaly se objevily také na suk- Hudbu, přehlídku a výstavu doný čas věnují hudbě a zpěvu a nám ních, které předváděly modelky plnil četbou ze své knížky „Život
při přehlídce. Gabča je současně po padesáti (slovech)“ pan Jan
přinášejí radost.
autorkou techniky tvorby mandal
V programu určenému ženám z čajových obalů, které jsme na Beran, který se zhostil role modenemůže chybět módní přehlídka, oslavě mohli také obdivovat. Aby rátora. Pan Beran je také autorem
básniček ke každému jménu v kačíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN  2018
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Řecké tance — Sirtaki. Foto: Tomáš Fencl

lendáři, a tak bylo velmi příjemné
mu jen tak „nahazovat“ data a on
k nim vždy přečetl vtipnou, ale
mnohdy také poetickou básničku.
Že je Honza Beran také mužem
s velkým talentem, a doplnil tak
hezky skvělou ženskou část, jsme
nikdo z nás nepochybovali. Později vzal do ruky ještě kytaru a mohli
jsme si večer krásně prodloužit a
zazpívat si.
Nezůstali jsme pozadu ani my

Pelíšek

Martina Jarkovská se šperky.
Foto: Tomáš Fencl

Buštěhradští, připravovali jsme
se poctivě na hodinách řeckého
tance, abychom přítomné potěšili
krásnými rytmy řecké hudby. No,
pravda, tréma byla veliká, ale při
tanci se k nám dokonce přidali
další odvážlivci a byla i legrace :).
Celý večer dokumentoval další
skvělý muž, pan Tomáš Fencl, díky
němuž máme zdokumentované
krásné zážitky.
Mnoho ze zúčastněných si odnes-

lo nejen spoustu zážitků, ale také
šperky, vitráže, kabelky a knížku,
které si mohli zakoupit přímo od
autorů, a tak se těšíme na příští
rok a oslavu si zopakujeme.
Všem, kteří se na přípravě a průběhu celého večera podíleli, ještě
jednou mnohokrát děkuji, stálo to
za to :).
Za „Věčně mladé seniory“
St. Šumná

ličtinu. Pokud neprobíhá některá z
akcí, je dětem k dispozici herna na
Kladenské ulici nad Muzeem Oty
Pavla. Dospělí si zde mohou zacvičit jógu. V letošním roce se bude
pořádat Ořešínský Vandráček a
příměstský tábor a jako novinku
možná zařadí RC do svého programu půjčování kánoí od spolku
Buštěhradské fórum pod názvem

Indiánské léto. Určitě vás napadne
něco dalšího, čím by se daly malé
buštěhradské děti zabavit. Přijďte a
zkuste si to! Dostanete se do dobré
společnosti. RC Pelíšek přivítá zejména takové maminky a tatínky,
kteří by měli chuť a čas pomáhat
při organizování jejich akcí.
LZ

je akční

Členská schůze Rodinného centra
Pelíšek se konala v předjaří dne 5.
března. Tento buštěhradský spolek
má 44 členů a patří mezi nejpočetnější v našem městě. Přítomné
maminky iniciativně plánovaly zábavu pro děti své a svých sousedů.
Standardní týdenní program pro
děti obsahuje výuku hry na flétničku nebo kytaru, cvičení a ang-

S P O RT

K ruhový

trénink v sokolovně

Pro velký zájem jsme otevřeli další hodinu kruhového tréninku.
Cvičení nyní můžete navštěvovat
v pondělí a ve čtvrtek. Pondělí

2x

týdně

19.00–20.00. Čtvrtek 20.00–21.00.
Nezapomeňte si vzít s sebou pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv se světlou podrážkou
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a pití. Cena jedné lekce je 120 Kč.
Permanentka na 10 lekcí – 1000
Kč. Trénink je určen pro dospělé a
mládež starší 15 let.
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Sněženková vzpomínka
Jistě to tak také máte. Uvidíte ulice, domu. A pak ihned dodala,
nějakou věc, jdete kolem domu, kdo v tom domě bydlel předtím
místa, ucítíte vůni a najednou a kdo ještě dříve. Buštěhrad znala
se vám vybaví konkrétní vzpo- jako málokdo.
mínka, člověk, situace. Když
jdu kolem domku pana Míška, Při jedné z mých pravidelných
vzpomínám na jeho příjemnou návštěv mi paní Cachová darospolečnost a otevřenost, při pře- vala sněženky. Zasadila jsem je
kročení prahu Sokolovny vzpo- v záhonu před domem u hradní
mínám s láskou na pana Buka. brány a od té doby mě každoročA na konci každé zimy, když už ně fascinuje jejich nezdolnost a
se jaro začíná snažit, vzpomínám čistá krása. Nic je neporazí, ani
s pokorou a láskou na kronikář- letošní nenadálé mrazy. A tak
ku paní Věnceslavu Cachovou, pokaždé, když už nás zima moc
těšíme seMONTOVAT
na jaro, OBSAH;
vzpoTOHOTOaPROSTORU
která byla mým velkým vzorem DOnebaví
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
mínám
na
tu
vzácnou
paní,
která
od první chvíle, kdy jsem se do
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
to normální text bezpatkový font;
Buštěhradu přistěhovala. Milá, mi nabídla přátelství a které zaBinner,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
klidná, vstřícná, sečtělá, s abso- nepřestanu být vděčná.
lutní znalostí Buštěhradu, jeho Paní Cachová, děkuji.
obyvatel a historie. Když jsem jí o
Sněženková vzpomínka.
IK
někom vyprávěla, hned se ptala,
Foto: Johana Kasalická
kde bydlí, aby si ho zasadila do
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PO–NE 8–20 h
603 167 452

KOMFORT• DESIGN• KVALITA

B

17.

dubna 2018

10-16 hodin

Dùm kultury Kladno
Sítná 3127, Kladno

v oborech technických, sociálních službách, chemickém prùmyslu, logistice,
autodopravì, administrativì, obchodì, zemìdìlství a dalších a také v oblasti státní
služby firem z okresù Kladno, Mìlník, Rakovník a Praha-východ. Burza práce je urèena
zájemcùm o práci z regionu, uchazeèùm o práci registrovaným na ÚP ÈR a také
absolventùm støedních škol, zvána je i široká veøejnost. Akce je urèena také osobám s
handicapem, které mají zájem najít práci. Souèástí burzy bude poradenství od Úøadu
práce, krátké prezentace firem a také pøedstavení nìkterých støedních škol v regionu.

Doporuèujeme

zájemcùm o práci, aby si s sebou vzali obèanský prùkaz a také životopis, pøípadnì
doklady o dosaženém vzdìlání èi pøedchozí praxi.

Organizuje

VNITŘNÍ
STÍNĚNÍ

VENKOVNÍ
STÍNĚNÍ

OBJEDNÁVKY
Lukáš Černý - 603 167 452
č í S L OČerná
1 . , b- řinfo@zaluziedodomu.cz
ezen 2015
Veronika
ČÍSLO 4. DUBEN  2018
www.zaluziedodomu.cz

SÍTĚ PROTI
HMYZU
AKCE
zaměření
zdarma
s tímto
kuponem

Krajská hospodáøská komora Støední Èechy
ve spolupráci
s Okresní hospodáøskou komorou Kladno
Úøadem práce Kladno
Støedoèeským krajem
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