


Sídlo: Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad  

Email: info@mestobustehrad.cz 

Oficiální internetové stránky: www.mestobustehrad.cz 

Buštěhrad je malé, rychle se rozvíjející město s unikátním historickým jádrem, které leží 
22 km severozápadně od centra Prahy a 5 km západně od Kladna v průměrné nadmořské 
výšce 322 m. n. m. Je založeno na pozoruhodném geologickém podloží v oblasti osídlené po 
tisíce let, součástí jeho bohaté historie jsou mimořádné osobnosti a události českých 
i evropských dějin.  Se svou zajímavou historií a památkami se Buštěhrad v poslední době 
stává také turistickým cílem. Návštěvníkům je k dispozici naučná Stezka historií Buštěhradu, 
prohlédnout si mohou i Muzeum Oty Pavla, slavného spisovatele, který  
v našem městě prožil část mládí a často na něj ve své tvorbě vzpomínal. 

Buštěhrad je jakýmsi kompromisem mezi městem a venkovem, což je v mnoha ohledech 
velmi příjemné. Spojuje v sobě prostředí venkovského typu se zázemím, které byste  
v menších obcích stěží nalezli - v místě je základní a mateřská škola, základní umělecká 
škola, kulturní středisko, městská knihovna, obchody. Dojíždět není třeba ani za základní 
lékařskou péčí - v místě můžete navštívit praktického lékaře pro dospělé i pro děti, jsou zde 
dvě zubní ordinace a gynekologická ordinace. Našim seniorům slouží Domov  
s pečovatelskou službou. 

Buštěhrad 

http://www.mestobustehrad.cz


Sídlo: Obec Číčovice, Číčovice 16, 252 68 Středokluky  

Email: info@cicovice.cz  

Oficiální internetové stránky: www.cicovice.cz 

Obec Číčovice leží při Zákolanském potoce, skládá se ze dvou obcí – Malé a Velké Číčovice. První zmínky  
o obci jsou  doloženy v roce 1542. V Malých Číčovicích stojí na návrší osmiboká barokní kaple Nalezení 
svatého Kříže z let 1711 – 1714, obnovena  v letech 1908 – 1909. V kapli se pořádají svatební obřady  
a vánoční koncerty. K dalším památkám patří Kalingrův mlýn z roku 1752 a jižně od obce kostel svatého 
Vavřince, původně románská svatyně z 12. století, přestavěná v letech 1764 a 1905. Na přilehlém hřbitově 
Černovičky stojí kaple svatého Floriana z 18. století a náhrobek ze 17. století. Jižně od obce  
se nad kostelem svatého Vavřince nachází buližníkový útvar Číčovický kamýk, který byl ostrovem  
ve svrchnokřídovém moři. 

V obci je dětské a nohejbalové hřiště. Obě hřiště byla bohužel zničena při povodních v červnu 2013.  
Za finanční podpory Mikroregionu údolí Lidického potoka byla obě hřiště zrekonstruována a dál slouží  
ke svým účelům. 

Pokud chceme představit naší obec, je třeba zmínit staročeské máje. O tomto hezkém zvyku mluví již naši 
dědové a ti o něm slyšeli od dalších generací. Vždy se procházelo celou vsí s muzikou, která hrála  
u každého domu. Tam, kde bydlelo svobodné děvče, zdobily vchod opletené břízy. Velká máj byla tak, jako 
dnes, postavena na návsi. Až v roce 1976 jsme nacvičili podle starého psaného záznamu předtančení 
nejprve České a o rok později Moravské besedy. První rok předtančily besedu dvě kolony, později  
se přidávali další tanečníci, včetně těch nejmladších. V posledních letech se díky iniciativě několika zdejších 
občanů daří udržet toto předtančení v lidových krojích v počtu pěti až sedmi kolon, což je 40 - 56 tanečníků. 
Vše ukončuje večerní taneční zábava a dražba máje. 

Číčovice 

http://www.cicovice.cz


Sídlo: Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 Dolany  

Email: obecni.urad@dolany-kladno.cz  

Oficiální internetové stránky: www.dolany-kladno.cz 

Dolany se nacházejí v jihovýchodní části okresu Kladno a první zmínky pocházejí z roku 1354. Obec byla vždy 

zemědělská. Hospodařilo v ní 16 rolníků na 450 ha půdy. Založením JZD a rozvojem průmyslu se začala měnit i její 

struktura. V obci začalo v důsledku růstu průmyslu ubývat obyvatel. Vzácnou památkou je kaplička z 15 století, 

která sloužila jako poutní místo při procesích do unhošťského kostela. V obci navíc rostou dva památné duby, 

jejichž stáři se odhaduje na cca 300 let.  

Po roce 1989 se uspokojivě rozvíjelo podnikání. Najdeme zde několik soukromě hospodařících zemědělců,  

ale i několik firem s různým zaměřením – prodej plastových materiálů, údržba el. zařízení a pronájem 

vysokozdvižných plošin, klempířství a pokrývačství atd.  

Po roce 1989 se obec silně změnila – došlo i k výrazné modernizaci. Byly zpevněny místní komunikace, 

vybudovány chodníky ze zámkové dlažby, dokončen vodovod atd. Následně byla vybudovala plynofikace  

a uvažuje se o čističce odpadních vod. Linkovými autobusy je možné se denně dopravit do Kladna a částečně  

i do Prahy. Dopravu zajišťuje především ČSAD Kladno a.s. Další spojení je možné po železnici a to z "Nádraží 

Unhošť" ( v Malém Přítočně ) na trati Praha – Chomutov je od Dolan vzdáleno cca 1 Km.  

V Dolanech je prodejna se smíšeným zbožím, kterou zřídila obec. Po 35 letech zde byla otevřena i restaurace, kde 

se za spoluúčasti obce pořádají společenské zábavy s hudbou, které jsou velice oblíbené. Restaurace byla zřízena 

na náklady obce. V sousedství dětského hřiště vznikla letní alternativa místní restaurace s příjemným posezením  

u rybníka s místem pro letní sporty. 

Dolany 

http://www.dolany-kladno.cz


Sídlo: Obec Hřebeč, Nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč  

Email: obec@hrebec.cz  

Oficiální internetové stránky: www.hrebec.cz  

Vznik obce Hřebeč se datuje do roku 1285, kdy zde byla založena osada, přestože první zmínka o tvrzi 

Tasov, která se kdysi nacházela východně od obce směrem na Lidice v místě lidově zvaném Klobouk, 

pochází již z počátku 11. století. Jméno obce vzniklo pravděpodobně přetvořením a počeštěním jména 

zakladatele osady, kterým byl Vojslav Rebecki. Původně se tedy obec jmenovala Řebeč a později 

Hřebeč. 

Obyvatelé obce se v minulosti zabývali především zemědělstvím a řemeslnou činností. Vývojem regionu 

a zejména vlivem blízkosti průmyslového Kladna přibylo později obyvatel dělnických profesí, kteří 

pracovali v hutnickém a hornickém průmyslu. 

V současné době je Hřebeč obcí středočeského regionu s více jak 2000 obyvateli. Věkový průměr 

obyvatelstva je 37 let. Máme vlastní mateřskou školku a plnohodnotnou základní devítiletou školu. Ke 

společenským setkáním, pořádání plesů, výstav a dalších akcí využíváme společenský sál a restauraci 

v našem Kulturním domě. V obci je Dům služeb, kde máme nejen knihovnu a klub seniorů,  

ale i obchod, kadeřnictví a poštu. Obec vybudovala bytový dům s byty podporovaného bydlení.  V roce 

2014 jsme zmodernizovali víceúčelový sportovní areál. K rekreaci slouží obyvatelům zejména okolí vodní 

nádrže zvané Přehrada.  Na společenském, kulturním a sportovním životě v obci se aktivně podílejí 

společenská a zájmová sdružení, jako jsou hasiči a rybáři. V obci působí fotbalový oddíl, Sokol a další. 

Hřebeč 

http://www.hrebec.cz


Sídlo: Obec Lidice, 10. června 1942  čp. 161,  273 54 Lidice  

Email: obec@obec-lidice.cz 

Oficiální internetové stránky: www.obec-lidice.cz 

Obec Lidice leží 20km západně od Prahy a 8km od Kladna a její jméno se stalo symbolem 

nacistické zvůle za 2. světové války. 

První zmínku o Lidicích lze nalézt v kronice zbraslavského opata Petra Žitavského z roku 1300. 

Nejstarší veřejnou budovou byl kostel sv. Martina z roku 1352 a první zmínka o lidické škole 

pochází z roku 1713. 

Osud malé vesnice se naplnil 10. června 1942, kdy z rozkazu  zastupujícího říšského 

protektora  K.H. Franka byla obec  srovnána se zemí, všichni muži od 15 let byli 

zastřeleni,  ženy od 16 let byly převezeny do koncentračního tábora Ravensbrück a 82 dětí od 

1 roku  bylo zavražděno výfukovými plyny v nacistickém táboře v Polsku. Zpráva o zničení Lidic 

obletěla celý svět a po  válce československá vláda rozhodla o vybudování nových Lidic. 

V současné době žije v Lidicích 501 obyvatel  a  kvete zde  bohatý společenský život, na jehož 

rozvoji se podílejí spolky rybářů, myslivců, fotbalistů, mateřského centra a ve velké míře i 

Památník Lidice. Obec je zřizovatelem  mateřské školky  a  veřejné knihovny.  Také je jedním se 

zakladatelů domu pro seniory,  Mementa Lidice. 

Lidice 

http://www.obec-lidice.cz


Sídlo: Obec Makotřasy, Makotřasy 11, 273 54 Lidice 

Email: ou.makotrasy@volny.cz 

Oficiální internetové stránky: www.makotrasy.cz 

Makotřasy jsou obcí ležící přibližně 9 km východně od Kladna, v otevřeném mělkém údolí po obou 

stranách Lidického potoka. Zabírají katastrální plochu čítající 432 hektarů, na kterých žije přibližně  

420 stálých obyvatel. 

Makotřasy jsou významnou archeologickou lokalitou. Při záchranném výzkumu uskutečněném  

v průběhu výstavby rychlostní silnice, byla východně od vsi objevena neolitická osada lidu 

nálevkovitých pohárů z období kolem roku 3500 před naším letopočtem. Pocházejí odtud nejstarší 

doklady zpracování kovů na našem území. První písemná zmínka o vsi Makotřasy pochází z roku 

1316, kdy jednu část drželi Štěpán a Pešek z Makotřas a druhou Jetřich ze Skuhrova. Počátkem 15. 

století náležela ves s tvrzí pražskému měšťanu Petrovi Meziříčskému, přednímu odpůrci husitů. Když 

na jaře 1420 táhli ozbrojení husitští měšťané ze Žatce, Loun a Slaného na pomoc Pražanům, zmocnili 

se Makotřas a upálili zde dva kněze. 

V posledních letech pracuje v obci spolek Mako, který je velmi aktivní. Za podpory obce pořádá různé 

kulturní a společenské akce pro občany Makotřas a okolí. Jeho cílem je podporovat harmonický 

rozvoj obce v návaznosti na její dosavadní historický vývoj, podporovat ochranu přírody a krajiny, aby 

se všem v obci dobře žilo.   

Makotřasy 

http://www.makotrasy.cz


Sídlo: Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 Unhošť 

Email: ou@malepritocno.cz 

Oficiální internetové stránky: www.malepritocno.cz 

Na šťastném místě, což bylo pro naše předky vždy velmi důležité, při jižním břehu Dolanského 

potoka, vznikl někdy počátkem 14. věku poplužní dvůr. Kolem něho pak v průběhu téhož století 

vyrostla osada, zvaná Přítočen či Přítočno Dolní nebo také Malé. Bylo obklopeno lužními lesy, 

několika velkými i malými rybníky, protkáno přítoky Dolanského potoka, po nichž dostalo své jméno: 

Przetoczno - dvůr ležící nad přítokem. 

Prvním úředně doloženým datem o existenci obce je rok 1355, kdy prodal Přítočno dvorní krejčí krále 

Jana Lucemburského pan Jindřich Queck jinému královskému úředníku, a to písaři Janovi z Kladska. 

V současné době žije v Malém Přítočně 261 obyvatel včetně dětí. Katastr obce má rozlohu 184 ha, 

většinu tvoří zemědělská půda. V obci není škola, školka ani zdravotní zařízení. Obec má dobré 

dopravní spojení s okolními městy jak po železnici, tak autobusovou dopravou. 

Obcí vede silnice I. třídy I/61, která je v současné době značně přetížená, což vadí většině občanů. 

Funguje zde spolek „Sportovní klub Malé Přítočno“, který zajišťuje většinu akcí jak sportovního, tak 

společenského charakteru. 

Obci byl udělen znak a vlajka dne 17. 4. 2012. Obecní znak obsahuje mimo zvonu vlnící se tok potoka, 

který dal obci již v historii název Przetoczno. 

Malé Přítočno 

http://www.malepritocno.cz


Sídlo: Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 273 51 Unhošť 

Email: pleteny.ujezd@cbox.cz 

Oficiální internetové stránky: www.pletenyujezd.cz 

Obec Pletený Újezd se rozkládá na mírném svahu na úpatí Kožové hory, která je  vysoká 456 m nad mořem. 

Na východní straně sousedí s obcemi Malé Přítočno a Velké Přítočno, z jižní strany s městem Unhošť  

a na západní straně s osadou Toskánka. Ze severozápadu obec obepíná les zvaný Kožova. 

Ve 14. století Pletený Újezdec, jak se tenkrát jmenoval, patřil Maříkům z Dolan. Roku 1620 bylo v Pleteném 

Újezdci 6 gruntů. Hned na začátku třicetileté války ale ves byla vypálena. Teprve po deseti letech – 8. června 

1630 – za vlastnictví Adama Sobětického ze Sobětic se ves začala osidlovat a od roku 1655 do roku 1745 zde 

bylo již 14 gruntů. 

Na severozápad od obce Pletený Újezd se v jejím katastru zdvihá vyvýšenina,  nazývaná „v Kožovech“. Její 

úřední název je Kožova hora. Na jejím vrcholu je rozhledna, která byla postavena Klubem československých 

turistů a slavnostně otevřena dne 11. května 1930.  

V dolní části obce je náves, kde stojí kaplička skrytá pod mohutnou korunou staré Lípy, kaplička byla 

opravena v roce 2014 a při příležitosti 660 let výročí obce, byla do kapličky vložena soška Svatého Václava, 

kterou posvětil Martin Davídek kanovník Svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích a v které byl zanechán odkaz 

příštím generacím. Náves je lemována renovovanými hospodářskými usedlostmi, z nichž areál usedlosti 

bývalé čp. 5 – obytný dům, brána a hospodářská budova – je kulturní památkou kladenského okresu. 

V obci je možné navštívit různé kulturní akce, výstavy, taneční zábavy. S dlouholetou tradicí v obci pracuje 

sbor dobrovolných hasičů a tělovýchovná jednota TJ METEOR. 

Pletený Újezd 

http://www.pletenyujezd.cz


Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves 

Email: ou@obecstehelceves.cz 

Oficiální internetové stránky: www.obecstehelceves.cz 

Vesnice je položena v mělkém údolí Dřetovického potoka v nadmořské výšce 270-300 m. Ke 

Stehelčevsi přináleží i budovy někdejšího Středočeského pivovaru, stojící o samotě 1,5 km 

severozápadně při silnici Vrapice - Brandýsek. Na návrší nad jihozápadním okrajem obce, zčásti na 

jejím katastru, se rozkládá mohutná Buštěhradská halda. 

Okolí Stehelčevsi bylo intenzivně osídleno již v neolitu. Při východním okraji obce Stehelčeves se nad 

Dřetovickým potokem zvedá malý pahorek Homolka. Na něm bylo v neolitu vybudováno hradiště 

nositeli řivnáčské kultury. Lokalita je ze severu obtékána Dřetovickým potokem a převýšení vrcholové 

plošiny nad ní činí 20 - 22 m. Prudký sráz chrání místo od severu a severozápadu. Ploché temeno je 

nejlépe přístupné z jihu a východu, kde je sráz mírný. Hradiště zaniklo patrně požárem. Jedná se o 

jediné naše hradiště, které bylo kompletně archeologicky prozkoumáno. Systematické výzkumy 

amerických a českých archeologů proběhl v letech 1929 - 1931 a 1960 - 1961.  Nejstarší zmínka o vsi 

pochází z roku 1316, kdy se připomíná jistý Jan ze Stehelčevsi („Jan de Stehelcziewssi“).  

V současné době probíhá v obci bohatá výstavba a obec se rozrůstá. V minulých letech byla 

plynofikována a v současné době se dokončuje stavba kanalizační sítě. Obec vybudovala nástavbu 

budovy OÚ, kde nyní sídlí i obecní policie. V roce 2015 byla provedena i nástavba budovy Základní 

školy a Mateřské školy Stehelčeves.  

Stehelčeves 

http://www.obecstehelceves.cz


Sídlo: Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 273 51 Unhošť 

Email: velke.pritocno@volny.cz 

Oficiální internetové stránky: www.velkepritocno.cz 

Obec Velké Přítočno se nachází ve Středních Čechách, asi 1 km jižně od města Kladna a přibližně 20 km 

od Prahy.  V roce 2011 byl obci přidělen znak a vlajka. 

První písemné zprávy se datují do 14. století. Dříve se Velké Přítočno nazývalo Hořejší. V místech 

nynějšího rybníka stávala tvrz, která zanikla asi v 17. století. Tvrz patřívala Vladykům z Přítočna. V roce 

1705 prodal syn hraběnky ze Šternberka Velké Přítočno Karlu Jáchymu Bredovi, jenž je připojil k 

tachlovickému panství. To od hraběte Bredy, známého tyrana českého lidu, koupila v roce 1732 Anna 

Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská. Během jejího panování velkopřítočenský dvůr zaznamenal 

rozsáhlých změn. Po roce 1741 bylo Velké Přítočno často rabováno francouzskými a bavorskými vojsky, 

postupujícími po Chebské cestě (dnešní karlovarská silnice). Po více jak sedmdesáti letech vesnicí prošla 

také vojska ruská. 

Katastrální území obce se z původních 416 ha postupem let zmenšilo na 241 ha. V obci se nachází 

mateřská škola, základní škola - 1. stupeň a knihovna s přístupem k internetu. 

V obci je zaveden veřejný vodovod a povrchová dešťová kanalizace, rovněž se zde buduje kanalizace a 

ČOV společně pro obce Velké Přítočno a Dolany. V roce 2003 byla dokončena plynofikace obce. 

Obec vlastní kulturní sál, který pronajímá k soukromým i podnikatelským účelům. Konají se zde četné 

společenské akce pro děti, dospělé i seniory. 

Velké Přítočno 

http://www.velkepritocno.cz


Oficiální internetové stránky: www.mulp.cz 
 
Mikroregion údolí Lidického potoka vznikl v dubnu 2001 registrací u Okresního 

úřadu v Kladně na základě stanov a smlouvy mezi obcemi a městem – Buštěhrad, 

Lidicemi, Hřebčí, Makotřasy, Dolany, Okoří a Číčovicemi. V mikroregionu v této 

době žije 4.575 obyvatel na rozloze 3 256 ha. Hustota obyvatel je 140/km2. 

V současné době je členy MULP 9 obcí (Číčovice, Dolany, Hřebeč, Lidice, 

Makotřasy, Malé Přítočno, Pletený Újezd, Stehelčeves a Velké Přítočno) a město 

Buštěhrad. Zástupci obcí se scházejí, aby si vyměnili své zkušenosti z vedení obcí 

a spolupracovali na některých projektech, jako je výstavba infrastruktury  

v jednotlivých obcích, budování cyklostezek, ale i sportovní, kulturní  

a společenské akce. 

Mikroregion 

údolí Lidického potoka 

http://www.mulp.cz

