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TVOŘENÍ MOZAIKY

			

JARNÍ JARMARK, ČARODĚJNICE,

OŘEŠÍNSKÝ VANDRÁČEK, KONCERTY ZUŠ,
		

JAK NA ZADLUŽENOST

SK BUŠTĚHRAD, BUSHIDO VÍKEND
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Zleva: Marek Zikeš, Petr Zýka, Klára Síčová, Ester Komínová
Foto: M. Žitníková
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S LOVO R E DA KC E
Na podzim proběhnou volby právě ta doba, kdy se formulují
buštěhradských městských za- volební programy. Zkuste i vy vystupitelů. Je potěšitelné, že koa- slovit svá přání některému kandilice sestávající z hnutí Společně, dujícímu politickému uskupení a
ČSSD a ODS čtyřleté funkční ob- podílet se tím na plánech činnosdobí přestála bez větších otřesů. ti orgánů města v dalším čtyřleJeště lepší je ale skutečnost, že tém období.
RR
velká část zastupitelů bude kandidovat znovu. Je to jistě i tím,
Omluva pana Kočky ze slánské tisže volební sliby dané před čtyřmi kárny pro čtenáře Buštěhradského
lety se sice postupně plní, ale ně- zpravodaje:
které budou dokončeny až nově
zvolenými reprezentanty města. Velmi se omlouvám těm čtenáMezitím se však určitě objevila řům Buštěhradského zpravodaje,
kterým se č. 5/2018 dostalo
i další témata pro řešení. Teď je DOke
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

ve zhoršené kvalitě. Při finálním
zpracování zpravodaje došlo v
naší tiskárně k chybě v řazení stránek u některých jeho výtisků, a to
závadou technického zařízení.
Antonín Kočka
Doplnění za RR k výše uvedenému: Pokud si někdo Buštěhradské zpravodaje uchovává, může si
„vadný“ výtisk č. 5/2018 vyměnit
v knihovně nebo podatelně MěÚ,
kde jsou k dispozici časopisy z dotisku po reklamaci.

DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
I N F OFONTY
R M POUŽÍVAT
AC E ZSTEJNÉ
R A JAKO
D N IUJECBUŠTĚHRADSKÝCH
E
LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
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RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 4/2018

Zastupitelstvo na svém zasedání du č. 4/21018.
č. 04 ze dne 25.04.2018 přijalo Usnesením č. 7 – úplné znění Zřitato usnesení:
zovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy
Schvaluje:
Buštěhrad.
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Věru Mrázkovou a p. Jana Usnesením č. 8 – udělení výjimky
Mrkvičku, zapisovatelku tohoto ze stavební uzávěry pro pozemky
parc.č. 232/1, 232/2, 232/3, 232/4,
zasedání p. Janu Zemanovou.
k.ú. Buštěhrad, pro výstavbu
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedá- zpevněné parkovací plochy.
ní č. 3/2018 ze dne 28.03.2018.
Usnesením č. 9 – přidělení bytu
Usnesením č. 4 – upravený pro- č. 5, na adrese Palackého č.p.
gram zasedání městského zastu- 65, Buštěhrad, výše nájemného
pitelstva č. 4/2018.
8.690,- Kč/měs., a pověřuje staUsnesením č. 5 – rozpočtové rostku podpisem Nájemní smlouvy.
opatření č. 5/2018.
Usnesením č. 6a) – Obecně zá- Usnesením č. 10 – uzavření Pachvaznou vyhlášku města Buštěhra- tovní smlouvy mezi Městem
Buštěhrad (propachtovatel) a padu č. 3/2018.
nem (pachtýř) na propachtování
Usnesením č. 6b) – Obecně zá- pozemku parc.č. 2212, o výměře
vaznou vyhlášku města Buštěhra- 676 m2, k.ú, Buštěhrad, za nájem-

né ve výši 1.500,- Kč/rok na dobu
2 let s možností prodloužení.
Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku podpisem
Pachtovní smlouvy.
Usnesením č. 12 – nabídku společnosti ACCON managers&partners. s.r.o., se sídlem v Praze
7, jako zhotovitele pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, organizaci výběrového řízení, finanční
vypořádání a závěrečné vyhodnocení akce k projektu „Cyklostezka
Buštěhrad-Lidice“, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 13 – Smlouvu o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Buštěhrad a spol. Vodárny
Kladno-Mělník a.s., a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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Usnesením č. 14 – uzavření Usnesením č. 17 – jako dodava- starostku podpisem smlouvy.
Smlouvy o budoucí smlouvě o tele konvektomatu pro jídelnu Usnesením č. 24 – vyvěšezřízení věcného břemene a do- Základní školy a Mateřské školy ní záměru na prodej pozemku
hodu o umístění stavby č. IV- Buštěhrad firmu GAST-PRO s.r.o. parc.č. 1565/1 o výměře 35 m2,
12-6022083/VB/1, název stavby: za cenu 186.820,- Kč vč. DPH.
k.ú. Buštěhrad, LV 10001.
Buštěhrad_Tyršova BEMETT TS, Usnesením č. 18 – odložení proUsnesením č. 25 – snížení neinkVN, kNN, a pověřuje starostku jednání bodu č. 18.
vestičního příspěvku pro rok 2018
podpisem této smlouvy.
Usnesením č. 19 – návrh studie pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Usnesením č. 15 a) nabídku firmy vypracované Ing. Arch. na rekon- o 230.000,- Kč, a převod této částKEYSTONE COMPANY a.s. na strukci budovy ZUŠ Buštěhrad, s ky na příspěvek investiční.
zajištění II. fáze GDPR – tj. po- tím, že zatím bude realizována I. a
Usnesením č. 22 – pronájem
řízení dokumentů, zajištění sou- II. etapa stavebních úprav.
pozemku parc.č. 1655, k.ú.
ladu právních předpisů města s
GDPR a nastavení procesů v rám- Usnesením č. 20 – zhotovitele Buštěhrad, od Státního pozemci GDPR pro město Buštěhrad a na akci „Opravy zpevněných po- kového úřadu, a to do 30.9.2018
jeho příspěvkové organizace, v vrchů v ul. Lidická – firmu Mi- za cenu 806,- Kč/rok, další roční
lan Štědrý, TZV-Stavební práce, nájemné se stanovuje dohodou ve
ceně 112.613,- Kč bez DPH.
Průhonice, IČ 66047196, za cenu výši 1.085,- Kč.
Usnesením č. 15b) nabídku firmy DO
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
2 864.371,Kč vč. DPH,
a pověKEYSTONE COMPANY a.s. na JEřuje
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;Bere na vědomí:
starostku podpisem smlouvy.
zajištěníFONTY
výkonu
funkce
„pověPOUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
bezpatkový ofont;
Bod
č. 2 text
– informaci
kontrole
Usnesením
č. 21 –NORMÁLNÍ
podání žádosti
řence na ochranu osobních
úda-OKOLO
RÁMEČKY
FOTEK POUŽÍVAT
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
usnesení ze zasedání č. 3/2018 ze
jů-DPO“ pro město Buštěhrad o dotaci z Ministerstva kultury – dne 28.03.2018.
a jeho příspěvkové organizace, Podpora regionálních kulturních
na rok 2018 za cenu 53.200,- Kč tradic – na akce související s osla- Bod č. 5 – informaci o rozpočtobez DPH, a na rok 2019 za cenu vami spjatými s českou státností, vém opatření č. 4/2018.
a dále schvaluje nutnou spolu- Bod č. 23 – informaci o přerušení
73.200,- Kč bez DPH.
účast města ve výši 30% dle poža- provozu mateřské školy oo 23.7
Usnesením č. 16a) zařazení do davků programu.
do 31.8. 2018
registru čekatelů na byt v DPS
Usnesením č. 22 – přijetí dota- Zamítá:
Buštěhrad.
ce od Ministerstva zemědělství v
Usnesením č. 16b) zařazení do rámci programu 12929 – podpo- Bod č. 11 – vyvěšení záměru na
registru čekatelů na byt v DPS ra opatření na drobných vodních prodej části pozemku parc.č.
Buštěhrad.
tocích a malých vodních nádržích 1466, LV 10001, k.ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 16c) obsazení vol- na akci „Rybník Buštěhrad havaného bytu v DPS Buštěhrad z rijní sanace výpustí“ v celkové
Kladna.
výši 1 003.000,- Kč, a pověřuje

Aktuality
• Ve výběrovém řízení o dodavatele kompostérů pro Mikroregion údolí Lidického potoka zvítězila firma MEVA-TRADE, s.
r. o., Roudnice nad Labem. Ještě
ale neznáme termín, kdy kompostéry dodají. Snad se už brzy
dočkáme.
• Vzhledem ke špatnému stavu
povrchu vozovky v Lidické ulici schválili zastupitelé obnovu
povrchu v celé šíři Lidické ulice
od Pražské ulice až k bočnímu
vjezdu do DYNEXU. Co bude
nad rámec stavby DYNEXU, to
zafinancuje město Buštěhrad
(budou to práce za cca 3 mil.
Kč). Nový asfalt by se měl po-

Lidická ulice při povrchových úpravách. Foto: P. Vavruška
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•

•

•
•

•

kládat 30. 5.–1. 6., avšak termín
ještě nemusí být definitivní. Děkujeme za trpělivost při omezení provozu a dalších nepříjemnostech způsobených stavbou.
Zpoždění bylo způsobeno jednak dlouho trvajícími mrazy,
jednak obtížnými podmínkami
na staveništi (špatný stav podkladních vrstev). Připomínáme, že iniciátorem a investorem
stavby je DYNEX, vybudoval na
své náklady dešťovou kanalizaci
v Lidické, Pražské a na Náměstí,
která bude sloužit obci.
V Lidické a Pražské ulici město
Buštěhrad provede také na něInformační centrum před otevřením. Foto: J. Pergl
kterých místech nové zpevněné
pochozí plochy. Parametry uli- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nového
infocentra.
Po jehoI DOLE;
zaVOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE
ce jsou bohužel dané, takže naJE DŮLEŽITÝ
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální text bezpatkový font;
řízení
se
do
něj
přestěhují
naše
některá místa se chodník neveRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
dvě
pracovnice
z
provizorních
jde, nebo bude úzký. Je zde tedy
prostor.
Infocentrum
bude
slounutná ohleduplnost řidičů. Pěší
žit zároveň i jako kavárna (která
nyní mají nově možnost použít
v Buštěhradě chybí), bude zde
k cestě do „Zadňáku“ bezpečdětský koutek i možnost posenou (a bezbariérovou) cestu
zení v zámecké arkádě.
přes zámecký park novým průchodem skrz zámeckou sýpku.
• V zámeckém sále byly osazeny
nové lustry a nástěnná svítidla
Během letních prázdnin plávyrobená v buštěhradském panujeme nový povrch v části Sasířství Houska a Douda. Dosadové ulice – konkrétně úsek v
vadní novodobá typová svítidla
kopci za garážemi mezi ulicemi
byla jednak nehezká, jednak
Havlíčkova a Na Strži, kde je
málo svítila (v sále bylo naměpovrch komunikace již velmi
řeno 40 lx, a je tam potřeba 100
poškozen. Termín nám sdělí
lx), měla nepříjemnou barvu
zhotovitel – PKB – na začátku
a intenzitu světla. Nové lustry
července.
Lustr v zámeckém sále.
jsou kvalitní a krásné, vydrží na
Foto: D. Javorčeková
Na Náměstí pokračují práce na
zámku dalších sto let. Je to dalhavarijní sanaci výpusti z Dolší malý krok k důstojné obnově
sloupy, dráty by měly vést pod
ního rybníka.
zámeckých prostor. Sál bude
zemí. Pro ČEZ pracuje firma
nyní moci být využíván i pro
U lidického „místa pro přecháMeritum, která celou akci prosvatby (velké svatby se nám nezení“ byl vybudován poslední
jektuje. Pokud vás tedy osloví,
vejdou do obřadní síně).
kus chodníku, navazující na náš
vězte, že se jedná o solidní firnový chodník z Chmelnice, i po- • V některých částech Buštěhramu, a že s nimi můžete bez obav
kračování na lidické straně. Pokomunikovat. Pro vás to bude
du (Revoluční, Starý Hrad, Kladařilo se to díky žádosti o grant
znamenat pouze novou přípojdenská, Hřebečská a ulice mezi
ze SFDI, kterou podala obec Liku elektřiny.
nimi) chystá výhledově ČEZ
dice společně s Buštěhradem.
DJ
vybudování nového vedení,
tedy
by
měly
zmizet
betonové
31. 5. je termín pro kolaudaci

Energie

z komoditní burzy pro naše podnikatele

Město Buštěhrad a některé jeho
příspěvkové organizace nakupují
energie na kladenské komoditní
burze. V současné době je k dostání elektřina asi za 1000,- Kč/
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 6. ČERVEN  2018

MWh, plyn stojí okolo 600 Kč/ od příštího roku společně s měsMWh. Je pravděpodobné, že cena tem nakoupit energie na burze.
obou komodit bude ještě stoupat.
LZ
Finanční výbor MZ nabízí podnikatelům sdružit jejich poptávku a
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Dluhy –

naše věc

Víte, že na špatně nastavený systém doplácíme všichni?
14. 5. se na MěÚ konala veřejná
debata na téma dluhy a exekuce. Naše pozvání přijali zástupci Otevřené společnosti, o. p. s.,
ing. Radek Hábl, který je expertem na tuto problematiku, a zástupci Fóra 50 %, o. p. s. Jak už
jsme psali, Otevřená společnost
zveřejnila v minulém roce mapu
exekucí, kde se ukázalo, že přes
23 % buštěhradských občanů je
v exekuci. Rádi bychom se touto
problematikou zabývali více. V
tomto čísle Zpravodaje přinášíme DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
anonymní dotazník – jeho vypl- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR
Z NAHOŘE
veřejné debaty.
I DOLE; Foto: J. Pergl
něním nám
pomůžete
získat
více
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
informací o tomto problému,
RÁMEČKY o
OKOLO
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA webu:
0,8b
jej FOTEK
hoditPOUŽÍVAT
na MěÚ
do poštovní
našem
http://www.mestotom, jak jej veřejnost vnímá, i jak schránky (vedle brány, u kostela), bustehrad.cz/aktuality/207/
by se dalo postiženým pomoci. nebo jej odevzdat komukoliv na
DJ
Pokud budete mít chuť jej vypl- MěÚ či v infocentru. Lze jej vynit, budeme rádi (můžete nám plnit i v elektronické podobě na

První

buštěhradská pasáž

V minulém BZ jsme přinesli informaci o vzniku nového vstupu
do zámeckého parku průchodem
skrze zámeckou sýpku, který nejen laskavě umožnili, ale i vlastními silami vybudovali majitelé
sýpky, paní Peslová a pan Helísek.
15. 5. jsme se dočkali slavnostního otevření první buštěhradské

„pasáže“ v režii Divadla KIX. Po
dojemných i nudných proslovech následoval vstup „pasážového inspektora“, jehož úkolem
bylo posoudit bezpečnost pasáže.
Drobné komplikace se podařilo překonat, a tak po krátké instruktáži, jak procházet bezpečně pasáží, došlo k slavnostnímu

přestřižení pásky a zpřístupnění
pasáže, to vše za hudebního doprovodu WC tria. A že někdy v
pasážích potkáte bezdomovce či
lehké děvy – to už k velkoměstu
patří…
DJ

Slavnostní otevření pasáže. Foto: M. Žitníková
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B yla

provedena změna ve vymezení volebních okrsků v

B uštěhradě

Z rozhodnutí starostky jsou nyní dě, V Zahradě, Žižkova
6, 147, 159, 248, 285, 332, 627nově vymezeny hranice volebního Volební místnost: Muzeum Oty 629, 678, 681, 728, 859, Lidická,
okrsku č. 3 a změněna vymezení Pavla, Kladenská ul.
Liliová, Na Bouchalce, Na Vyhranice volebních okrsků č. 1 a 2
pichu, Ořešín, Podhradí, PražVolební okrsek č. 2
v našem městě.
ská, Revoluční 1, 2, 18, 28, 144,
Po provedených úpravách v RÚI- Bezručova, Bořivojova, Nad 153, 309, 323, 482, 654-657; Starý
AN je rozdělení města do voleb- Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Hrad, Šeříková, Trnková, VávroOkružní, Palackého, Průchodní, va, Vrbová, V Uličce, 5. Května,
ních okrsků nyní následující:
Revoluční 54, 107-110, 260, 280, Zámecké schody
Volební okrsek č.1
283, 286, 287, 494; Slepá, Sluneč- Volební místnost: v přízemí MěstBrandlova, Břízová, Buková, ní, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, ského úřadu, Revoluční 1
Družstevní, Dubová, Habrová, U Pivovaru, U Rybníka, U SchoHavlíčkova, Hornická, Hřebečská dů, U Studánky, Vrapická, Za- Ve dnech 5. a 6. října 2018 nás čekají komunální volby. Každý volič
(od ulice 5. Května k benzinové hradní
stanici), Husova, Hutnická, Jasa- Volební místnost: v budově zá- spolu s volebními lístky dostane
do kastlíku i adresu „své“ volební
nová, Javorová čp. 699, 711, 712, DO
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
kladní
školy,
Tyršova
ul.
725, 736, 739, 764, 838, 842, 975; JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;místnosti. V příštím Buštěhradském zpravodaji uveřejníme náVolební okrsekLISTŮ
č. 3 - nadpisy font Binner,
Kaštanová,
Kladenská
(od pošty
FONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
normální text bezpatkový font;
zornou
mapku pro ty, kdo by se
k vodojemu), Krátká, Lípová,
NaOKOLO
RÁMEČKY
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
Akátová, Hradní, Hřebečská 331, chtěli
přesvědčit
s předstihem, do
Skalech, Na Strži, Olivová, Pro- 336-340, 623-626, 668, 677; Javokterého
volebního
obvodu patří.
kopova, Příční, Riegrova, Sadová, rová čp.1088, 1090, 1095, 1096,
Sladkovského, Stavební, Švermo- 1118, 1127; Jasmínová, Kladenská
ZV
va, Topolová, U Dálnice, V Palan-

Informační

povinnost správce

Vážení občané,
v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec
zpracovává vaše osobní údaje.
Kdo spravuje vaše osobní údaje?
Správcem vašich osobních údajů
je:
Název: Město Buštěhrad
Sídlo: Revoluční 1, 273 43
Buštěhrad
Zast.: starostkou města Ing. arch.
Danielou Javorčekovou
IČO: 00234214
DIČ: CZ 00234214
Kdo je pověřencem pro ochranu
osobních údajů obce?

Jako orgán veřejné moci musíme
mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá
chránit vaše osobní údaje. Naším
pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní
2569/108
IČO: 05983649
E-mail: bustehrad.dpo@keystonecompany.cz
Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních
údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu
s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence
pro ochranu osobních údajů.
Z jakého důvodu zpracovává
obec vaše osobní údaje?
Zpracováváme vaše osobní údaje
zpravidla proto, že nám to ukládá
zákon nebo jiný právní předpis

číSLO 1., březen 2015
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(zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme
vaše osobní údaje v rámci výkonu
územní samosprávy či pro plnění
smluvních vztahů.
Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?
Ano, předáváme osobní údaje v
případě, že nám to ukládá právní
předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v
případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme
osobní údaje jen v případě, že je
to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).
Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje do třetích zemí
(zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.
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Po jakou dobu budou vaše osob- jiné osoby, musíte mít od ní plnou bezplatné. Nicméně v odůvodnění údaje uloženy v našich evi- moc.
ných případech můžeme požadodencích?
Jakým způsobem můžete tako- vat náhradu některých nákladů
(např. cenu přenositelného disku,
Vaše osobní údaje budou v našich vou žádost podat?
evidencích uloženy po dobu sta- Obec přijímá žádost o informace na kterém vám je poskytnut senovenou vnitřními předpisy obce, jak v listinné podobě, tak i žádost znam všech osobních údajů, které
o vás zpracováváme).
příp. po nezbytně nutnou dobu podanou elektronickou formou.
dle účelu zpracování.
Dal jsem souhlas se zpracováSoučástí přijetí žádosti je ověření ním osobních údajů a chtěl bych
Jaká máte vůči nám, jako správci totožnosti žadatele. Toto ověření
ho odvolat.
mých osobních údajů, práva?
žadatele je nezbytné pro ochranu
Kdykoliv od nás můžete požado- osobních údajů žadatele proti ne- Pokud udělujete souhlas se zpravat, abychom vám umožnili pří- oprávněnému zpřístupnění těchto cováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdystup k vašim osobním údajům, osobních informací.
koli souhlas odvolat. Tím však
opravili vaše osobní údaje, kte- Způsoby ověření totožnosti:
není dotčena zákonnost zpracoré nejsou přesné, vymazali vaše
osobní údaje (v případě, že jsou Přijetí datovou schránkou z dato- vání osobních údajů založená na
schránky
subjektu
údajů. OBSAH; souhlasu uděleném před jeho odsplněny podmínky uvedené v DOvéTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
voláním. To znamená, že zpracočlánku 17 Nařízení GDPR), pří-JE DŮLEŽITÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE; vání osobních údajů do odvolání
Přijetí VOLNÝ
prostřednictvím
e-podapadně omezili
jejich zpracování.
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - je
nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
telny, kde podání
podepsáno
souhlasu je legální.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
V čem spočívá právo na přístup platným kvalifikovaným elektro- - SÍLA 0,8b
Co máte dělat, pokud se domnínickým podpisem.
k osobním údajům?
váte, že nezpracováváme vaše
Můžete nás požádat, abychom Ověřením totožnosti na podatel- osobní údaje správně?
vám sdělili, zda zpracováváme ně obce.
V takovém případě se můžete
vaše osobní údaje.
Žádost je podepsána ověřeným obrátit na našeho pověřence pro
Můžete nás požádat o přístup ke podpisem (úřad, notář)
ochranu osobních údajů nebo
zpracovávaným osobním údajům Jiný způsob ověření není přípust- máte právo podat stížnost u doa o informace o zpracování těchto ný.
zorového orgánu, kterým je Úřad
údajů.
pro ochranu osobních údajů se
Dokdy mi poskytnete odpověď? sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00
Můžete nás požádat o poskytnutí
kopie zpracovávaných osobních O přijatých opatřeních vás bu- Praha 7, telefon: +420 234 665 111
deme informovat zpravidla do (ústředna), fax: +420 234 665 444,
údajů.
jednoho měsíce. V některých slo- elektronická podatelna (zpracoMůžete požádat o přístup k žitých případech však můžeme vává oznámení došlá na elektroosobním údajům jiné osoby?
nickou adresu úřadu), e-mail:
lhůtu prodloužit.
posta@uoou.cz; datová schránka:
Můžete požádat pouze o přístup Kolik taková žádost stojí?
qkbaa2n, webové stránky: https://
ke svým osobním údajům. Pokud
www.uoou.cz
Tato
žádost
a
její
vyřízení
jsou
chcete požádat o osobní údaje

O rdinační

hodiny praktického lékaře pana doktora

Ordinační hodiny pana MUDr.
Shepelyaka v Buštěhradě jsou od
května následující:
PO 11–17
ÚT 7–12,30 – možnost objednání

Soupis

akcí na červen

ST 7–13
ČT 11–14, 14–18 pouze objednaní pacienti
PÁ 7–12,30
20 minut před koncem pracovní
doby pan doktor přijímá posled-

ního pacienta.
Na tel. čísle 312 250 677 rádi zodpovíme veškeré informace týkající
se ordinace.
Věra Mrázková

2018

• 2.6.
Vycházka – Záplavy – Srby
(VMS)
U Macíků, čas bude stanoven

číSLO 1., březen 2015
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Shepelyaka

• 3.6.
Dětský den (RC Pelíšek + KV)
14:00 v zámeckém parku +
nádvoří zámku

• 7.6.
Petar Introvič & Bluesberry
(vinotéka Sýpka + KV)
19:00 vinotéka Sýpka
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• 13.6.
Setkání s Afrikou II – Dr. Albert Kasanda
18.30 velký sál zámku
Buštěhrad (Městská knihovna)
• 14.6.
Koncert ZUŠ
17:00–19:00 velký sál zámku
Buštěhrad
• 15.6.–17.6.
Den otců (rybáři)
17:00–12:00 na Babkách
• 16.6.
Výročí založení Šťabajzen
(Buštěhradské Šťabajzny)
16:00 vinotéka Sýpka

18:00–do rána, vinotéka Sýpka
• 20.6.
Nesnesitelná lehkost bytí – film • 24.6.
(BFK)
Hledání svatojánského pokla19:00 Spolková místnost
du (RC Pelíšek)
• 21.6.
15:00, místo bude upřesněno
Jarní slavnost (ZŠ)
AKCE V OKOLÍ
16:00–18:00 areál školy
• 21.6.
• 10.6.
Koncert ZUŠ
Divadlo KiX – Kladenské
17:00–19:00 velký sál zámku
dvorky (Spolek Podprůhon,
Buštěhrad
z.s.)
• 23.6.
13:45 U Mrhů
Buštěhrad na vodě (Bufo)
• 16.6.
10:00–15:00 na Babkách
Dvacetiny Divadla V.A.D.
• 23.6.
(V.A.D.)
Zpívání při cimbálu (BuštěhraPavlici)
DOdišťan
TOHOTOOty
PROSTORU
MONTOVAT OBSAH; 20:00 Kino Sokol, Kladno

JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
F otografie
z oblíbené akce : Č arodějnice 2018
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;

POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLAkulturnímu
0,8b
Děkujeme všem, kdo se RÁMEČKY
podíleli OKOLO
na jejíFOTEK
přípravě
– zejména
místním
Skautům,
výboru a těm,
kdo ozvláštnili letošní zapálení hranice – hercům Divadla KIX.

Buštěhradské čarodějnice — kdo chce podpalovat, musí sám
hořet! Divadlo KIX zapaluje. Foto: M. Žitníková

Buštěhradské čarodějnice plné hudby.
Foto: M. Žitníková

Z H I STO R I E B U Š T Ě H R A D U
D okončení

seznamu živností z předcházejících čísel

46. Kdo má rád knihy, chodí
ke knihkupci H U M L O V I v
Buštěhradě – Tel. 22.
47. Doporučujeme odborný
závod krejčovský J O S E F A
M I C K Y Buštěhrad.
48. Plnicí pera, automatické tužky, dopisní papíry, veškeré papírnické zboží L A D I S L A V
H U M L odborný závod papírnický, Buštěhrad – Tel. 22.
49. F R A N T I Š E K B U N D A

BZ a reklamní přílohy z r . 1947

lakýrnictví Buštěhrad u lékárny.
50. Dobře vás obslouží při nákupu
A N N A S R Š Ň O V Á, obchod
potravinami Buštěhrad.
51. Mléko * Máslo * Sýry vždy čerstvé v mlékařství u K Ú H N E L Ů
Buštěhrad 28.
52. Veškeré práce pokrývačské
a asfaltérské odborně provádí
F R A N T I Š E K K Á C L
Buštěhrad 520.
53. Stavební a nábytkové stroj-
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ní truhlářství K A R E L T Ý B L
Buštěhrad – Starý hrad 403 – Tel.
16.
54. Veškeré střižní a galanterní zboží obdržíte u J O S E F A
K A U F M A N A v Buštěhradě.
55. Kdo chce dobrý chleba jíst,
musí pro něj k BLÁHOVŮM jít.
B O H U M I L B L Á H A pekařství Buštěhrad.
56. Ondulaci trvalou, vodovou,
barvení a odbarvování vlasů, vše
strana 2
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odborně provádí F R A N T A
N Ě M E Č E K, holič a kadeřník
Buštěhrad.
57. Doporučujeme autodopravu V Á C L A V A V I N K L A,
Buštěhrad 214.
58. Jemné pečivo * cukrovinky * čokoláda * zmrzlina
L A D I S L A V J E H L Í K, cukrárna, Buštěhrad čp. 393.
59. V Á C L A V V A C E K, výroba zmrzliny a jemného pečiva,
Buštěhrad čp. 391.
60. J O S E F K O P Á Č E K, povoznictví Buštěhrad.
61. Veškeré práce sedlářské a čalounické provádí S T A N I S L A V DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
M Y Š K A, Buštěhrad, náměstí. JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
62. Elektro-radiozávod
VLAD
I MRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Í R P O D R Á Z K Ý, Buštěhrad
Obchod Františka Rotta, 1923. Foto: z archivu p. V. Kuny
70, Masarykovo náměstí.
63. Dobře vás obslouží v MÓDNÍM OBCHODĚ B O H U M Í R A
M R Á Z K A v Buštěhradě.
64. Školní pomůcky, kancelářské potřeby, všechny časopisy,
výběr hraček najdete v obchodě
L I B U Š E L E V É, Buštěhrad –
Tel. 17.
65. Drogérie – Parfumérie
O L D Ř I C H R O T T, konc. prodej jedů, barvy, laky, fotopotřeby,
Buštěhrad.
66. Knihkupectví – antikvariát –
hudebniny O L D Ř I C H R O T T,
Buštěhrad.
Opravdu to nebylo málo služeb,
Kolářství u Hudlických. Foto: z archivu p. V. Kuny
co se tu nabízelo pro ostatní obyvatele, kteří povětšinou byli zaměstnáni v kladenských šachtách, ství. Nespornou výhodu to mělo takové konkurenci. Nestojí to za
hutích anebo v místním zeměděl- i v kvalitě nabízených služeb při zamyšlení? 			
JP

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkuji za přání k narozeninám od Městského úřadu. Velmi mě to potěšilo.

Vítání

občánků

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo v obřadní síni městského
úřadu tradiční Vítání občánků.
Naše nejmladší přivítala místostarostka Magda Kindlová spolu se
mnou do života letos již potřetí.
číSLO 1., březen 2015
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Jaroslava Tidrichová

Rodičům přejeme hodně zdraví, budoucích snů. A pokud je život
pohody, radosti a vzájemné lásky. zavane kamkoliv, aby si vzpomněDětem přejeme, aby vždycky mi- ly, 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
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S P O L K Y, R OZ P O Č TOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA
N ázory rodičů předškoláků , kteří přišli v dubnu 2018

k zápisu do

1.

třídy

Rodiče předškoláků vždy u zápisu vyplňují dotazníky, jejichž
součástí jsou i otázky, které škola
vyhodnocuje jako zpětnou vazbu. Uveřejňujeme zde nejčastější
odpovědi na otázky „Podle čeho
si školu vybíráte?“ a „Co se vám
na škole nelíbí?“ U druhé otázky
jsem se pokusila zároveň vysvětlit
postup školy a důvody, proč tomu
tak je. Zároveň jsem požádala
paní starostku, Ing. arch. Danielu
Javorčekovou, aby se vyjádřila k
otázkám, které jsou v kompetenci
města Buštěhrad.

• Výuka jazyků, lokalita, vzděláva- a pro pobyt dětí. V rámci akce by
cí program.
měly být doplněny chodníky po
celé délce Tyršovy ulice tam, kde
• AJ od první třídy.
chybějí. Hotovou studii si může• Metody učení, kroužky, recenze. te prohlédnout na našem webu v
sekci „projekty“, momentálně jsme
• Vztahy ze školky.
vybrali zhotovitele dalších stup• Kvalita, doporučení, vzdálenost ňů projektové dokumentace. Je
od bydliště.
to však velmi investičně náročná
• Bydliště, Hejného metoda, spo- akce, kterou je nutné zkoordinovat
s KSÚS (majitel komunikace), volužáci.
dárnami (120 let starý vodovodní
• Úroveň, dostupnost.
řad v Tyršově), ČEZ a dalšími sub• Vzdálenost, zkušenost, výroční jekty, takže to bude pár let trvat,
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; než se to podaří realizovat.
zpráva, web.
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Ještě
ohledně
parkování
Otázka: „Podle
čeho si školu
Otázka: „Co se LISTŮ
vám -na
škole
neFONTY POUŽÍVAT
STEJNÉvybíJAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
nadpisy
font
Binner,
normální
text bezpatkový
font;– situaci- SÍLA
by velmi
líbí?“
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
0,8b pomohla také větší
ráte?“
ohleduplnost některých rodičů.
Odpovědi rodičů + vyjádření ve- Aby to měly děti do školy co nejVýběr z odpovědí rodičů:
dení školy k problému z pohledu
• Hlavně podle referencí. Na vaši školy a z pohledu paní starostky. blíž, rodiče často zastavují přímo
v křižovatce nebo na nevhodných
školu mám výborné doporučení.
Parkoviště pro rodiče, chodník místech, a ještě tím zhoršují ranní
• Bydliště, vzdálenost, kamarádi, kolem hlavní silnice, kolem závo- dopravní situaci u školy (někteří i
lokalita.
nevybíravě reagují na našeho asisry, do vedlejší budovy.
• Dosavadní zkušenost, dojezdová Parkování v okolí školy je problém, tenta prevence kriminality, pokud
vzdálenost, obslužnost autobu- jsme si toho vědomi. Hlavně v čase je na to upozorní). Prosím, vyjeďte
radši z domu o pět minut dříve a
sovou dopravou.
před začátkem školy je parkování a zaparkujte dále od křižovatky, ať
• Dostupnost, udržení kolektivu z dopravní situace před školou vel- dopravní chaos u školy nezhoršumi nepřehledná. V současné době jete! Jde o bezpečnost i vašich dětí.
MŠ.
jsme rádi, že každé ráno u školy
• Vzdálenost, přátelské prostředí, na přechodu pro chodce pomáhá Hezké by bylo venkovní posezení
způsob výuky
s bezpečností asistent kriminality před jídelnou.
• U dcery jsme spokojeni, proto pan Smékal.
Právě se realizuje, dokončeno bude
jsme zvolili stejnou školu i pro Vyjádření paní starostky: Problé- spolu s terénními úpravami na
syna.
my dopravního uzlu u školy se podzim 2018.
• Sourozenci, blízkost domova.
snažíme řešit ve studii revitaliza- Vyjádření paní starostky: Před jíce Tyršovy ulice. Před školou by delnou je navržena terasa, a nava• Kvalita vyučování.
mělo výhledově dojít k velkým zovat bude venkovní amfiteátr s
• Trvalé bydliště, kvalita.
změnám – zcela jinou podobu by posezením ve svahu, dvěma dřevě• Kvalita výuky + reference, při- měla mít křižovatka Tyršovy a Vra- nými moly, herními prvky a novou
pické, takže by vzniklo daleko více zelení, podle velmi krásného propravenost dětí na SŠ.
prostoru pro parkování rodičů (i
• Dětský kolektiv, kamarádi ze krátkodobé typu K+R) i pro chod- jektu architektů M. Prchala a M.
Pěšičkové. Mělo by vzniknout příškolky.
ce. Úroveň komunikace před ško- jemné místo pro pobyt dětí i pro
lou by měla být zvýšena, což bude venkovní akce školy. Do amfiteá• Chodila jsem do stejné školy.
fungovat jako zpomalovací prvek. tru bude mít rovněž vstup navazu• Bydliště, spolužáci.
Terén před starou budovou by měl jící třída v přízemí. Během prázdbýt naopak snížen, takže vznikne nin se bude provádět ještě nový
• Kvalita, spádovost školy.
něco jako malé náměstíčko s pose• Místo bydliště, sourozenci ve zením. Doplní se zeleň. Celkově by povrch komunikace mezi starou a
novou budovou a úprava parkováškole.
měla být komunikace u školy bez- ní u staré budovy. Na podzim jsou
pečnější, i příjemnější pro chodce
• Výuka AJ od první třídy.
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plánovány v podstatě již jen výsad- Tráva – z družiny je dítě stále od priority v rozvoji školy – přistaby zeleně. I tento projekt si můžete bláta, chodí na zahradu školy.
vění tří tříd a fyzikálně-chemické
prohlédnout na webu města, v sek- Žáci mají mít ve školní družině laboratoře (dokončeno na podzim
ci projekty.
oblečení na ven. Jedná se stejný 2016), zvětšení kapacity jídelny a
Nové fungující zvonky do družin systém převlékání, který funguje kuchyně (dokončeno na podzim
na 1. stupni, výmalba.
v MŠ. Je normální, že se děti při 2016), terénní úpravy před jídelnou (dokončení je plánované na
Nové zvonky jsou v řešení se zři- hře na školní zahradě ušpiní. Tráva podzim 2018). V létě 2014 byla
zovatelem školy, realizace by měla na zahradě je, ale děti chodí ven, i zrekonstruována tělocvična, která
proběhnout v létě 2018. Výmalba když je např. po dešti. Milují pobyt do té doby měla pouze betonový
se postupně obnovuje každý rok v venku. Dejte jim převlečení a „za- povrch, neexistovalo v ní ostění na
létě, každé léto se malují 3–4 třídy hradní“ boty a domů budou chodit zdech. Je škoda, že škola nemá úplčisté.
a dle možností i další prostory.
ný venkovní sportovní areál, tedy
Menší
počet
dětí
ve
třídách.
současné hřiště doplněné o prvLepší přístup do školy.
ky pro atletiku jako doskočiště na
Bohužel nevíme, jak toto bylo Toto je i naše přání, ale bohužel ho skok daleký či tartanová rovinka.
přesně myšleno. Na novou budo- neumíme naplnit. Povolený po- Nicméně ve škole byly a jsou stále
vu je poměrně jednoduché se do- čet dětí je 30 a v případě výjimky důležitější věci pro investice.
34. VePROSTORU
škole nejsou
prostory
na
MONTOVAT
OBSAH;
stat po zazvonění. Zvonek zvoní v DOažTOHOTO
další
třídy
a
nemáme
ani
další
kvakanceláři školy, díky videotelefonuJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; Vyjádření paní starostky: Zde
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dovy pouští. Na starou budovu se
třech
letech
jsme
do
školy
a školv dopoledních hodinách lze dostat Více sportovních kroužků…
ky
investovali
téměř
40
milionů
opět přes kancelář školy. Zvonky Je pravda, že sportovní kroužek má
na staré budově ve třídách nejsou, škola jen jeden – florbal od 3. třídy Kč, v podstatě téměř nepřetržitě
protože by zazvonění rušilo výuku. s panem zástupcem Bartákem. Za- tam probíhá nějaká stavba (což saA kancelář nebo vrátnice ve staré měření kroužků, jež škola nabízí, je mozřejmě není pro výuku ideální,
budově nejsou. Na družinu je v od- dáno dovednostmi a zájmy učite- ale vše nelze stihnout pouze přes
poledních hodinách možné zvonit, lů, kteří kroužky vedou (výtvarný prázdniny), investice a vylepšení
pokud jsou děti v budově, pokud zájem paní učitelky Maršnerové, jsou tam potřeba všude (důležijsou na zahradě, nikdo v budově zájem o keramiku u paní učitelky tější než doskočiště pravděpodobnení. Věříme, že mnohé vyřeší in- Odvárkové, zájem o deskové a lo- ně budou třeba nová WC ve staré
stalování nových zvonků na staré gické hry u paní Zelové a Dvořá- budově), ale nelze zvládnout vše
najednou.
budově.
kové, hra na kytaru paní Čihová,
Volba jazyka na 2. stupni.
paní Stašková atd.). Ze zkušeností Nesouhlasím s výukou matematiky, není možnost vybrat z výuky
V současné době škola nabízí jako také víme, že o kroužky je největší matematiky…
druhý cizí jazyk němčinu. Důvo- zájem na 1. stupni, hlavně v 1.–3.
dem je malý počet tříd na 2. stup- třídě, potom zájem žáků i rodičů Ve škole prozatím jen na 1. stupni
ni, výuka probíhá od 7. třídy vždy opadá. Realizace kroužků na 2. využíváme pro výuku matematiky
2 hodiny týdně. Je velmi obtížné stupni se nám vzhledem k malé- metody profesora Hejného. Něktesehnat učitele na úvazek 4–6 hodin mu počtu zájemců neosvědčila. O ří rodiče uvádějí právě metody za
týdně, který by byl ochoten jezdit otevření sportovního kroužku se jeden z důvodů, proč pro své dítě
do Buštěhradu jiný cizí jazyk učit. uvažuje, ale časově by musel být zvolili buštěhradskou školu. Jsme
Uvažujeme o nabídce na výuku posunut do odpoledních hodin, si vědomi toho, že se jedná i v méfrancouzštiny jako druhého cizího např. na 14:30, kdy je již volná tě- diích o diskutované téma. Nicméjazyka. Záleží však na zájmu o ten- locvična. Pokud bude sportovní ně výsledky žáků 1. stupně (např.
to jazyk a na možnostech učitelky kroužek nabídnut, bude se jednat v Matematickém klokanu) nám
o kroužek se zaměřením na rozvoj nepotvrzují, že by žáci v matemafrancouzštiny.
sportovní všestrannosti, nikoli o tice nedosahovali výsledků srovnaAvízo na e-mail, když je zápis či specializovaný sport typu házená, telných se svými vrstevníky. Stejně
zpráva na ŠOL.
basketbal. Na to nemáme ve škole jako ve třídách, kde se učí běžná
matematika, žáci u nás procvičují
Škola online (ŠOL) slouží jako odborné trenéry.
hlavní komunikační kanál mezi Lepší vybavení venkovního hřiš- sčítání, odčítání, násobení, dělení,
učí se geometrii i násobilku. Vedle
rodiči a učiteli. Z tohoto důvodu tě, venkovní sportoviště.
toho však v hodinách matematiky
se nedublují zprávy na ŠOL a na eVedení
školy
i
její
zřizovatel
se
v
sami hledají řešení, diskutují nad
-mailu.
minulých letech soustředili na jiné postupy a čtou zadání. Všechny
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rodiče na dni otevřených dveří informujeme o tom, že matematika
je u nás trochu jiná, že není stejná,
než jakou zažili ve škole oni.
Výuka angličtiny alespoň 3 hodiny týdně.
To není škola schopná zajistit. Od
školního roku 2017/18 se učí povinně od 1. třídy AJ jednu hodinu týdně, druhou hodinu týdně
si rodiče mohou zaplatit formou
kroužku. Od 3. třídy, kdy je cizí jazyk povinný, byly od školního roku
2017/18 zavedeny čtyři hodiny
týdně. Není však možné vyučovat

AJ na úkor jiného předmětu.
Osobní kontakt.
Na tuto odpověď opět nedokážeme
reagovat. Těžko říct, zda je osobního kontaktu málo, nebo moc. Každý učitel má konzultační hodiny
pro rodiče i žáky po předchozí domluvě.
Více prostoru.
Škola má určité dispozice a zaměstnanci školy se snaží žáky neomezovat v pohybu po škole, pokud
to není z bezpečnostního pohledu
rizikové. Žáci na nové budově mají

prostoru více, na chodbách jsou
stoly na stolní tenis, stolní fotbálky.
Na staré budově tento prostor není
a nikdy nebude. Žáci mají alespoň
na chodbách sedací pytle, které v
zimě 2018 zakoupilo SRPŠ.
Zatím nedokáži posoudit, ale
myslím, že mi nic chybět nebude
:)
Velmi příjemná odpověď od jedné
maminky.
Mgr. Kristýna Krečová,
ředitelka školy

E cho ZUŠ
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Úspěch Vítka Nováka
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velkou radost. Náš žák Vít
Novák,OKOLO
hodinu.
si NORMÁLNÍ
nechávámJEDNODUCHÉ
volný
který studuje saxofon u pana uč. :-D.
Petra Vaňka, se probojoval až do Pověz něco o sobě – máš jiné zájmy?
finále soutěže základních uměleckých škol ČR a získal zde 1. cenu! Rád cestuji, poslouchám hudbu,
Jedná se o výjimečnou událost, po- čtu, učím se hrát na piano, baví mě
žádal jsem tedy Vítka o malý roz- chodit do kina i divadla...
hovor, abychom se o něm dozvědě- Stíháš sportovat?
li více.
Ano, chodím na kurz horolezecVítku, kdy jsi začal hrát na hudební tví, mám rád fotbal, plavání a jsem
nástroj?
dobrý atlet.
Když mi byly 3 roky, viděl jsem Když jdeš na pódium, máš trému?
obrázek saxofonu a hned mne zaujal. Tehdy jsem prý řekl rodičům, Občas ano, hlavně při soutěžích.
že až budu velký, budu na něj hrát. Chtěl by ses jednou hudbě věnovat
Od čtyř let jsem hrál na zobcovou profesně?
Vítěz soutěže Vítek Novák.
flétnu a v sedmi letech jsem začal
Foto: Archiv autora.
hrát na saxofon, takže se mi můj Doufám, že budu jednou úspěšný
hudebník, mám velký vzor v panu
sen vyplnil.
Děkuji za rozhovor.
učiteli Vaňkovi.
Jak často na nástroj cvičíš? Hraješ
Martin Fila

J arní

hraní v parku

Z iniciativy pana uč. Petra Vaňka vznikl zajímavý nápad, jak
opět představit náš nový komorní orchestr a zároveň pozvat do
Buštěhradu zkušenější soubory z
partnerské ZUŠ z Prahy Jižního
Města. Akce pod názvem Hraní v
parku se uskutečnila v sobotu 12.
5. Přes riskantní předpověď počasí
bylo nakonec nádherně. Jsme rádi,
že přišlo hodně posluchačů. Jako
první vystoupil soubor Hudba z
Marsu ze ZUŠ Jižní Město, který

zahrál pod vedením Simony Vaňkové nejznámější melodie z muzikálu Jesus Christ Superstar. Poté
se předvedl náš nový orchestřík se
třemi písněmi od Čechomoru pod
vedením Petra Vaňka a Luboše Krtičky. Obsazení našeho školního
souboru se už ustálilo, zahráli v
tomto obsazení:
Housle – Ondřej Nevoral, Aneta
Galiová, Eliška Křivánková
Klavír – Tereza Šuldová
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Bicí – David Šulda (účinkoval se
všemi soubory!)
Akordeon – Matyáš Buk
Saxofon – Vít Novák
Klarinet – Alžběta Nevoralová
Zpěv – Anna Plutnarová, Vladimír
Záruba a Vojtěch Cibulka j.h.
Ve druhé půli vystoupil početný
flétnový soubor Aulodie, který
vede naše bývalá učitelka Jitka Petříková. Doufejme, že se nám postrana 2
STRANA 14

vedlo založit novou hezkou tradici. zapůjčení městské dodávky, panu pravou.
Velké poděkování patří našemu Zárubovi a Zuzaně Šípkovské za
MgA. Martin Fila, ředitel školy
zřizovateli, městu Buštěhrad, za občerstvení a panu Martinu Kosovi za pomoc se stěhováním a pří-
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Koncert ZUŠ v parku. Foto: M. Žitníková

K ruh

Manželé Filovi sledují vydařenou akci.
Foto: M. Žitníková

přátel hudby si zaslouží pochvalu , ale také více posluchačů

Nové vedení ZUŠ a vedení města
se postaraly o vznik Kruhu přátel
hudby, který se do úvodu koncem
března prezentoval koncertem laureátů mezinárodní soutěže Pražské
jaro. Matouš Pěruška na housle i
Marek Kozák na klavír předvedli
vynikající ukázku svého interpretačního umění. To ještě místní příznivci dobré vážné hudby podcenili a účast byla tristní. Ale ti, kdo si
ten koncert nenechali ujít, zřejmě
udělali dobrou propagaci, protože
už druhý koncert téměř naplnil

zámecký sál. Posluchači se nejprve mohli přesvědčit, jak kvalitně
připravuje své žáky pedagogický
sbor naší ZUŠ. Žáci, kteří vystoupili jako „předskokani“ před hlavní
částí koncertu, předvedli, co už se
naučili, a opravdu se za to nemuseli stydět. Dále už mohli sledovat,
kam až se mohou dopracovat. Koncert předvedl výbornou koncepci
ředitele MgA Martina Fily ve formě spolupráce s HAMU. Musíme
také poděkovat vedení akademie,
že k tomu přistoupilo a své vynika-

jící studenty i absolventy k nám na
Buštěhrad „půjčuje“. Pan proděkan
prof. Vlastimil Mareš se tentokrát
osobně přišel podívat, a myslím,
že mohl být spokojen. Návštěvníci
byli nadšeni výkonem všech účinkujících obou stupňů vzdělávání.
Věřím, že na dalším koncertu už
bude nedostatek míst k sezení. Ve
větších městech by takto obsazené
koncerty byly beznadějně vyprodané i za nesrovnatelně vyšší ceny.
JP

Z koncertu Kruhu přátel hudby.
Foto: Archiv autora
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Na

jarním jarmarku se letos střílelo o růže

Ve slunečnou neděli bez mráčku
13. května jsme se sešli na každoročním Jarním jarmarku na Babkách. Prodejce poprvé uvítala nová
elektrocentrála s řadou přípojek
navíc, kterou si všichni pochvalovali. Kromě svěžího vánku u vody
bylo možno se osvěžovat i výtečným sushi, zelňačkou nebo hovězí
v polívkáriu pod vrbou, chroupaly se mandle a koštovaly olivové
oleje, ke kávě byly dorty a koláče
slané i sladké, pekly se brynzové
oplatky a jáhlové koule, nechybělo vychlazené víno, pivo, klobásy.
Pro děti byly připravené dva stany,
kreslící, a jak děti říkávají, „dělací“, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
které připravily Rodinné centrum JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Pelíšek aFONTY
Dětské
studioSTEJNÉ
Sluníčko.
Řemeslníky zastupovalyRÁMEČKY
nejvíceOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Střelnice Piff-Paff v obležení. Foto: M. Žitníková
dámy s pletacími jehlicemi a textiliemi všeho druhu, prostíráními,
čepicemi, ubrusy i hravými těžítky. Hojně navštívenou akci mezi
buštěhradskými rybníky oživila
tentokrát vzduchovková střelnice Piff-Paff, kterou Divadlo KiX
připravilo společně se zdejšími
otrostřelci Buš-gun. Děti si mohly vystřelit sladkou odměnu nebo
krásnou růžičku od Moniky Žitníkové, a pokud měli dobrou mušku,
pak i jednu z plyšových hraček,
které do střelnice darovalo RC
Pelíšek. Zastříleli si i ti nejmenší,
kteří se mohli trefovat do balónků
věnovaných Hedou Servusovou,
anebo do plechovek. Neřídnoucí fronta dokazovala, že v koutku
Piff-Paff o zábavu nouze rozhodně
nebyla a s prázdnou neodcházel
Na jarmarku se to hemžilo mladými podnikatelkami.
nikdo. Jarní jarmark je za námi –
Foto: M. Žitníková
ať žije jarmark podzimní! Jiří Žitník a kol.

N oc

s

Andersenem (6. 4. 2018)

Rodinné centrum Pelíšek se již
potřetí připojilo k 18. ročníku
pohádkové Noci s Andersenem,
která proběhla v sobotu 6. 4. 2018.
Tato akce je velmi populární jak v
Buštěhradě, tak na více než 1600
míst po celé České republice, odhadovaná účast činí 95 000 malých i velkých...

Leitmotivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z
knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, 180. výročí
vzniku pohádky H. Ch. Andersena O statečném cínovém vojáčkovi a 80. výročí vzniku klubu
Rychlých šípů. Téma Rychlé šípy
využije minimálně 108 registrovaných míst, což nám říká, že více
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než 8000 dětí a dospělých si v Noci
s Andersenem připomene letošní
výročí vzniku Rychlých šípů.
Na začátku jsme si řekli něco málo
o H. CH. Andersenovi (jenom pro
připomenutí, poněvadž opakování je matka moudrosti), a také
jsme si představili knihu Povídání
o pejskovi a kočičce. Pak už jsme
strana 2
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se zaměřili na J. Foglara. Toho sice
děti příliš neznaly, ale na jeho příběhy o ježkovi v kleci a Rychlých
šípech už reagovaly víc.
Je jasné, že bez her a soutěžení by
celá akce neproběhla, vyběhli jsme
ven a pořádně si tam zařádili. Děti
byly rozděleny do tří oddílů a za
úkol měly vytvořit vlastní vlajku.
Všem se moc dařilo a taky nám
vyhládlo. Po večeři nás čekalo po

vzoru Rychlých šípů řešení záhad
a tvorba hlavolamů. Večer jsme
tradičně zakončili kinem. A co se
promítalo? Nejprve Cínový vojáček a pak pohádky o pejskovi a
kočičce, popcorn samozřejmě nechyběl.
Ráno děti probudila vůně snídaně
(napečené dobroty od maminek).
Než jsme se postupně rozešli do
svých domovů, stačili jsme si ještě

trochu zahrát. Domů si děti odnesly hlavolamy, které vytvořily.
Věříme, že nejeden rodič se zapotil při připojování kosmonauta k
raketě.
Za všechny z Pelíšku moc dětem
děkujeme, báječně jsme si to zase
užili a těšíme se na další ročník.
Hana Hejná

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
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Noc s Andersenem v RC Pelíšek. Foto: Jitka Ulrichová

O řešínský Vandráček (22. 4. 2018)
7. ročník tradičního putování rodičů s dětmi se konal nádhernou
slunečnou neděli. Pro děti tu bylo
připraveno během putování několik stanovišť a nechyběl ani vědomostní kvíz s tajenkou. Letošním
tématem tajenky byla „PLANETA“.
Děti soutěžily v rozpoznávání léčivek, vůní, stromů a zvířátek, třídily odpad, malovaly duhu, která se
záhy objevila v loutkovém představení, hádaly, co nepatří do lesa, a
lezly po lanech.
Všechna stanoviště se opravdu
snažila držet prvotní myšlenku,
na základě které tato akce vůbec
vznikla, a to oslavu Dne Země.
Naši malí soutěžící jako první vyzkoušeli průchod pasáží mezi Sýpkou a zámeckým parkem, děkujeme za tuto možnost, byla to určitě
vítaná změna.
Za neuvěřitelnou námahu při plnění všech roztodivných úkolů
pak děti zaslouženě dostaly malou
číSLO 1., březen 2015
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Z Ořešínského Vandráčku. Foto: M. Žitníková

odměnu. Potom už jim nic nebránilo užít si zbytek odpoledne v
parku Ořešín, kde pro ně byla připravena další zábava. Mohli jste tu

najít skákací hrad, balónky, malování na obličej, jízdu na koních a
spoustu dobrot z cukrárny Zuzky
Šípkovské nebo stánku s občerstrana 2
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stvením, který zajistil Hotel.
Třešničkou na dortu byla loutková písničková pohádka O chudém
tovaryši a princezně, při které byly
děti zapojeny do děje celé pohádky. Nakonec všechno dobře dopadlo a po menším deštíčku v publiku vyšlo sluníčko a Kuba si vzal
princeznu Helenku za ženu.
Myslíme si, že to byla výborná
akce, a chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se jakkoliv na této vydařené akci podíleli, od organizátorů, přes dobrovolníky až po
soukromé osoby, které nám umožnily připojení do sítě. V neposlední
řadě děkujeme našim sponzorům:
městu Buštěhrad, Doma-je-Doma,
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
REMAX a Letišti Praha.
JE
H. Hejná DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy
fontmozaiku.
Binner, normální
textŽitníková
bezpatkový font;
JakLISTŮ
jsme se
učili dělat
Foto: M.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

S P O RT

SK B uštěhrad

stále bez ztráty bodu

V 18. kole přivítali buštěhradští
fotbalisté tým Hrdlíva. Podzimní
porážka byla motivací pro hráče,
aby soupeři oplatili nepovedený
podzimní zápas. To se povedlo
a od samého začátku jsme se do
soupeře pustili jako do ostatních
týmů na domácím hřišti. Ve 33.
minutě byl stav utkání už 5:0, když
se postupně trefil Radko, Rudolecký, Křišťan z penalty, Výborný a
podruhé Radko. Vyzdvihnout za
první poločas musíme domácího
gólmana Kryštofa Vaňka, který
poprvé nastoupil za A-tým a dvěma skvělými zákroky v úvodu domácí podržel. O poločase se prostřídalo všech 5 možných hráčů a
domácí tým přidal do rozložené
obrany ještě další dva góly (Lucký). Konečný výsledek 7:0 pro SK
Buštěhrad a stále první místo v tabulce! V 19. kole zavítal Buštěhrad
na Baník Stochov. Kvůli pracovní
vytíženosti některých hráčů a také
vinou zranění přijel Buštěhrad jen
s dvanácti ne zcela zdravými hráči. Čekalo se, co to s týmem udělá,
ale je vidět, že hráči hrají v dobré
formě a ani tato situace je nezaskočila. Opět se podařil dobrý vstup
do utkání a hned v první minutě
skóroval Štefek. Do poločasu se
trefil ještě Výborný – 2:0. Ve dru-

hé půlce přidal třetí branku Radko
a na konečných 4:0 pro Buštěhrad
upravil kapitán týmu a sváteční střelec Kurajský. Druhý start
za muže si připsal mladý Vaněk a
opět udržel čisté konto! Ve 20. kole
čekal domácí Buštěhrad obávaný
soupeř Slavoj Kladno. Soupeř přijel bez některých zraněných hráčů
a domácí je od samého začátku
přehrávali. Po dvou brankách Jindry a jedné brance Výborného byl
poločas 3:0 pro SK Buštěhrad. Do
druhé půle vstoupili do hry lépe
hosté a vytvořili si pár nebezpečných šancí. Domácím se ale podařilo dvěma brankami hosty položit
na lopatky – konečné skóre 5:0 pro
SKB. V dohrávaném 14. kole přivítali Buštěhradští Kamenné Žehrovice. Ve sváteční den a od 14:00
hod. se domácím podařil vstup do
utkání a v 9. minutě vstřelil první gól Musel. Bohužel od té doby
přestali domácí fotbalisté hrát svůj
fotbal a de facto celý zápas nechali
hrát hostující tým. Žehrovice překvapily svojí aktivitou, napadáním
a chutí zlomit buštěhradskou šňůru bez ztráty bodu. To se jim skoro
povedlo, když po hodině hry a po
nesprávně nařízené penaltě vyrovnal hostující kapitán z pokutového
kopu. Buštěhradští začali hrát až

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 6. ČERVEN 2018							

po obdržené brance, ale ani vyložené šance se tentokrát nepovedlo
proměnit. Až v 83. minutě rozhodl
gólem na 2:1 Radko o třech bodech
pro Buštěhrad. Další zápas jsme
opět sehráli na domácím hřišti, a
to opět s obávaným soupeřem, se
Spartou Kladno. Opět se potvrdilo, že Buštěhrad hraje ve výborné
formě. V první minutě stav 1:0 pro
domácí, druhá minuta 2:0. O tento
kvalitní vstup do utkání se postaral oběma góly Jindra. Do poločasu měl Buštěhrad mírnou převahu,
ale gól se vstřelit nepodařilo. Druhá půle vypadala herně podobně,
přičemž Buštěhradští byli více
při střelecké chuti a přidali ještě
čtyři góly (Jindra, Musel, Radko,
Stoupal). Hosté pouze korigovali výsledek na konečných 6:1 pro
Buštěhrad.
Do konce soutěže zbývá pět kol a
věříme, že se buštěhradským fotbalistům povede i nadále předvádět dobré výkony a dosáhnout tak
vysněného cíle. Všechny příznivce zveme i na další utkání našeho
týmu. Přijďte si zafandit, občerstvit
se či se zapojit do poločasové soutěže o ceny. Více na www.skbustehrad.cz nebo na fb skbustehrad.
Za SKB A. Šturm
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B ushido

víkend

–

děti a

Judo

Pilotní Bushido víkend máme v rukou Stanislava Smékala, který kala staršího, a Jan Smékal předúspěšně za sebou, vše klaplo tak, nasázel do terče všechny vypuště- vedl mířenou střelbu na terč. Děti
jak mělo, a dětem se doufejme ví- né šípy za povelů Stanislava Smé- si mohly vyzkoušet střelbu z luku,
kend strávený s námi na tatami líbil. Jistě se líbil i trenérům, kteří za
námi přijeli ze spřátelených oddílů
Judo Týnec nad Labem, Martinovi Drugdovi a z Judo SKS Arena
Kladno Josefu Fraškovi, Stanislavu Obytovi a Ladislavě Luňákové,
kteří nemalou měrou přispěli k
úspěšnému průběhu celého judo
víkendu, pořádaného poprvé, a
doufejme, že ne naposledy, na domácí půdě Sokol Buštěhrad. Děkujeme kronikáři a průvodci panu
Perglovi za krásnou procházku DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Starým Hradem a za úžasné vyprá-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
vění o starém
Buštěhradu,
které
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKOse
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dětem i trenérům veliceRÁMEČKY
líbilo. OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
V sobotu navečer po celodenním
velmi náročném programu proběhlo pohodové opékání vuřtů
za doprovodu písniček a kytary,
na kterou dětem zahrál Stanislav
Smékal nejstarší. Ti, kteří zůstali
i na večer, ještě zažili kouzelnou
atmosféru nočního promítání filmu o legendárních japonských
bojovnících samurajích. Neděle
proběhla v duchu prověření získaných vědomostí a zkoušek na vyšší
stupně Kyu. Všem, kteří uspěli a
Společná fotografie části oddílu Judo TJ. Sokol Buštěhrad jako poděkování
získali barevný pás, gratulujeme.
Následovalo venkovní zaměstná- Krajskému úřadu Středočeského kraje za dotaci na nové tatami, které je pro nás
ní spojené s ukázkou zbraní, při obrovským přínosem. Náš oddíl tak konečně získal své vlastní tatami a může jej
němž měly děti možnost sledovat využívat dle potřeb ve vnitřních i venkovních podmínkách, na tréninky, judisticbravurní ovládání tradičního loké víkendy či ukázky pro veřejnost, jako je například Den otců apod.
veckého luku za pohybu terénem
Foto: Archiv autora

Tatami a Judo TJ Sokol Buštěhrad 2018. Foto: Archiv autora
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hod cvičným granátem na cíl, vojenskou vzduchovku a potěžkat si
útočnou pušku SA 58 s možností
vyndat a zandat zásobník do zbraně a získaly informace k bezpečnému ovládání střelných zbraní.

Příští víkend bude zaměřen také
na tradiční japonské zbraně.
Podařilo se nám konečně vytvořit
krásné nové logo oddílu Judo T.J.
Sokol Buštěhrad, které nám graficky zpracoval Václav Buk, a tímto

mu velice děkujeme za ochotu a
věnovaný čas. Máme také již vlastní oddílová trička, která jsou připravena na předání mladým sportovcům.
Stanislav Smékal

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Sběrný dvůr
Celá řada občanů, využívajících spět k celkovému zlepšení.
příklad cesta k sochorově válcovně
místní sběrný dvůr, si určitě všim- V této souvislosti je potřeba kon- z Buštěhradu. Také vyčištěná černá
la pronikavé změny v jeho vzhle- statovat, že i odpady, které se na skládka pod buštěhradskou vlečdu a uspořádání. Je tomu již řadu katastru naší obce vyhazovaly do kou se díky oplocení a zamezení
měsíců a k jeho proměně přispěla úžlabin podél cest, zmizely díky přístupu drží bez dalšího návozu
pokuta z Ministerstva životního silnému zásahu prořezu do poros- odpadu. Bohužel za cenu zamezeprostředí, kterou město Buštěhrad tu křovin a stromů. Všude je dobře ní přístupu veřejnosti. Je to ale podostalo. Úhledné označení separo- DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; dle mého názoru lepší než se dívat
vidět,
a tak tam, kde se pravidelně
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;na haldy odpadu černé skládky.
vaných odpadů, přehlednost i pozi- JEnezákonně
vyhozený odpad praFONTY POUŽÍVAT
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tivní prostorové
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videlně
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FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
svědčí o tom, že i pokuta RÁMEČKY
může při-OKOLO
hlavně se znovu neobjevuje. Na-

O ddlužení

Rád bych oslovil ty čtenáře, které
trápí jejich situace se zadlužením.
Ty, kteří vidí, že nejsou schopni
dostát svým finančním závazkům,
nebo ty, kteří již mají nějaké exekuce. Především bych chtěl zdůraznit, že během čtyř let zkušeností s pomocí v oblasti oddlužení
byly všechny návrhy na oddlužení
Krajským soudem v Praze uznány
a osoby, které o oddlužení žádaly,
dosáhly soudního rozhodnutí o
povolení oddlužení.
Chtěl bych povzbudit ty z vás, kteří
chtějí začít svůj život opět s čistým
štítem a bez dluhů, že cesta zde je
a je realizovatelná. Základní podmínkou je, že během pěti let musí
dlužník splatit minimálně 30 %
svých dluhů u svých věřitelů, se
kterými jedná zprostředkovaně
ustanovený insolvenční správce.
Pokud zde tato podmínka není,
lze situaci řešit i tzv. smlouvou o

B uštěhrad

je propojen s

Spojení je navázáno novým chodníkem. Skutečně již projdete z
Buštěhradu do Lidic po betonových kostkách. Kritické místo na
této trase je přechod silnice 1. třídy, která vede z Kladna na dálnici
D7. Tisíce řidičů jedoucích ráno

důchodu. Po získání všech potřebných podkladů (smlouvy o půjčkách, exekuční příkazy, oznámení
o výši dluhu a dalších), dále po
sepsání žádosti o oddlužení spolu se všemi potřebnými přílohami je pak potřeba jen těch pět let
vydržet. Je nutno zmínit, že výdrž
klientů v tomto bodě (pět let) je
přibližně 50 % (podle vlastních
zkušeností).
Jak prakticky pomoc při vyřízení
žádosti o oddlužení vypadá? Diakonie Církve bratrské na Kladně
(www.zabradli.cz) se zabývá především pomocí potřebným osobám v nouzi. Tato nezisková organizace sdružuje dobrovolníky,
kteří se věnují i pomoci lidem s
oddlužením. Je možné se obrátit
na následující kontakty:
info@zabradlikladno.cz,
tel.: 720 453 672

L idicemi
z Kladna do Prahy a odpoledne
se vracejících zpět jsou sice dopravní značkou upozorněny, že se
blíží k místu se zvýšeným výskytem chodců a že mají omezit svoji
rychlost na 70 km/h, ale regulérní
přechod to není – pouze „místo
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jiri.janouskovec@s eznam.cz,
tel.: 736 203 133
Domluví se první osobní schůzka,
kde se vymění vzájemně informace a sdělí se zájemci o oddlužení,
co za podklady je třeba k oddlužení sehnat, a spočítá se možnost dosažení oddlužení a nastíní varianty realizace. Podle rychlosti sběru
podkladů, zejména dokladů dokládajících aktuální výši dluhů, pak
poradce sepíše žádost a požadované přílohy ze zákona a oficiální
cestou se vše zašle krajskému soudu. Usnesení o schválení oddlužení v současné době trvá od podání
žádosti asi 5 měsíců. Je zřejmé, že
soudy mají hodně žádostí k řešení.
Dobrovolníci vykonávají tuto činnost zdarma. Činnosti Diakonie
Zábradlí využívají ve spolupráci i
organizace jako Člověk v tísni na
Kladně nebo Úřad práce.
Ing. Jiří Janouškovec
pro přecházení“, kde chodec sice
přejít smí, ale nemá přednost.
ŘSD totiž argumentuje tím, že na
silnici 1. třídy přechod být nesmí.
Nezměnilo na tom nic ani letité
vyjednávání vedení obcí Lidic a
Buštěhradu.
LZ
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Střešovická

kramle

Pivovarské sklepy hostily 27. dubna Ples upírů, na kterém hrála
kapela Střešovická Kramle. Výborná akustika, vyčištěné chodby
a barevné osvětlení byly ideálním
prostředím pro psychedelickou
hudební show. Frontman Václav
Girsa je malíř. Vyvolávání emocí malováním vlastního vidění
světa je umění jiného druhu než
hudba. Spojení malíře a hudebníka je důvodem jedinečnosti a
nezaměnitelnosti projevu tohoto
bandu. Zážitek z poslechu kapely
Střešovická Kramle byl obohacen
o celou řadu nečekaných vjemů
jak optické, tak akustické pova- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
hy. Dresscode zpěváka a nalíče-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
ní publika
nikoho
FONTYnenechalo
POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKOna
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
pochybách, že je na plese
upírů.
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Je zřejmé, že Pivovarské sklepy se
stávají součástí kulturního života
Střešovická Kramle. Foto: Jan Ságl
v Buštěhradu.
LZ
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Maloprodejna na sile Buštěhrad *otevřeno PO - PÁ od 7:00 – 13:30 hodin* nabízí:
-krmné směsi pro domácí zvířata (slepice, kachny, králík, koně aj..)
-nově krmiva pro psy a kočky, hnojiva, postřiky a další sortiment pro zahrádkáře
SILO BUŠTĚHRAD, ul. Kladenská 729, Buštěhrad. Tel: 702 197 511

N ež

vznikla republika

Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně zve na výpravnou výstavu připomínající vznik samostatného československého státu
a Kladensko v letech 1914—1919.
Výstava potrvá do 30. června
2018. Všichni jsou srdečně zváni!
První část výstavy, připravená
ve spolupráci s Československou DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
obcí legionářskou, přiblíží všech- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
na důležitá
fakta
o vzniku
společFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
ného svobodného státuRÁMEČKY
Čechů OKOLO
a
Slováků. Dočteme se zde o Masarykově zahraniční akci, působení
Československé národní rady i o
vzniku a nasazení čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Zmíněny budou též boje o územní integritu
mladé republiky v letech 1918 –
1919, kdy muselo být pohraničí,
Slovensko a Těšínsko tvrdě vybojováno.
V druhé části výstavy vzpomínáme na válečné Kladensko, ze
kterého pocházely tisíce vojáků
sloužících jak v rakousko–uherské armádě, tak i v legiích na straně Dohody. Dozvíte se o osudech
některých z nich, prohlédnete si
unikátní fotografie, zbraně a výstroj ze sbírek SVMK, Vlastivědného muzea ve Slaném, Muzea
T. G. M. v Rakovníku, Národního technického muzea v Praze,
Československé obce legionářské
i soukromých sběratelů (zejména pana Milana Hlásenského).
Opomenuty nebudou ani osudy smečenského zámku a jeho
posledního šlechtického vlastníka hraběte Jindřicha II. Clam-Martinice, kladenští námořníci, zbrojní výroba kladenských
průmyslových závodů či otřesná Sládečkovo vlastivědné muzeum Otevírací doba: úterý až neděle
vyživovací situace místního oby- v Kladně, p. o., Huťská 1375, mu- 9—12 a 13—17 hod.
zeum@omk.cz
vatelstva.
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Buštěhradský Judo víkend (Bushido víkend), duben 2018. Foto: SK Buštěhrad
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Barevný jarní jarmark.
Foto: M. Žitníková

Ořešínský vandráček.
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