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Slovo StaroStky

Zpráva z veřejného zasedání 15. 12. 2010

Vážení spoluobčané,
v  tomto našem dalším setkání na 

stránkách Buštěhradského zpravodaje 
vás chci seznámit s některými novin-
kami. Stejně tak jako vás i mne trápí 
nepořádek kolem sběrných nádob na 
tříděný odpad. Bohužel jsou mezi námi 
tací, kterým je úplně jedno, jak vypadá 
místo pro sběrné nádoby a jeho okolí 
a tím vzhled města, hlavně že se oni 
svého odpadu zbaví. Proto vás pro-
sím, upozorňujte ty, kteří doslova 
„ládují“ sběrné nádoby mohutným 
odpadem (hlavně velkými papírovými  
krabicemi), že musí zbýt místo i na nás 
ostatní. Městský úřad se chystá na kon-
trolu u podnikatelů v  našem městě, 
protože podle zákona musí mít každý 
podnikatelský subjekt svoji separátní 
smlouvu s  likvidátorem odpadů.  Co 
je ale podstatné pro vás, občany: aby-
chom vám v  tomto směru ulehčili 
likvidaci vašich domovních odpadů, 
dohodli jsme s  Městským podnikem 
služeb Kladno, že od 1. 2.  t.  r. budou 
sběrné nádoby vyváženy 2 x týdně (i 
když za cenu zvýšených nákladů pro 
město). Doufám, že toto je pro vás 
dobrá zpráva. O novém systému přijí-
mání odpadů ve sběrném dvoře jsme 

vás už informovali, přesto uvádí moje 
kolegyně paní Soukupová tuto zprávu 
znovu na jiném místě tohoto čísla. 
Ještě poznámka – připravujeme pro 
vás přehled o nákladech na likvidaci 
odpadů a  také přehled o vymáhání 
poplatků. 

Další novinkou, kterou považuji za 
důležitou a o které si myslím, že vás 
bude zajímat, je dokončení pozemko-
vých úprav v  katastru našeho města. 
Jedná se o první historickou akci z hle-
diska půdní držby od dob panovnice 
Marie Terezie, za jejíhož panování 
byl zaveden katastr pozemků. Cílem 
pozemkových úprav je především 
obnovení vztahu majitelů k zeměděl-
ské půdě, vytvoření podmínek pro 
racionální hospodaření na zeměděl-
ských pozemcích a z  toho vyplývající 
ochrana zemědělské půdy, ochrana 
kvality vod a doplnění zeleně, které je 
zrovna v  naší lokalitě velký nedosta-
tek. Výsledkem pozemkových úprav 
je uspořádání půdní držby tak, aby 
byla jasně definována práva k  jednot-
livým pozemkům, aby byly pozemky 
zpřístupněny, aby se mohla realizovat 
protierozní a vodohospodářská opat-
ření a opatření  k  ochraně a tvorbě 

životního prostředí.  Pozemkové 
úpravy jsou zároveň nezbytným pod-
kladem pro územní plánování a  pro 
veškeré rozvojové územní programy. 
Pozemkové úpravy na okrese Kladno 
zajišťoval Pozemkový úřad Kladno, 
který spadá do organizační struktury 
Ministerstva zemědělství, resp. pod 
Ústřední pozemkový úřad, Územní 
odbor pro Středočeský kraj a Prahu se 
sídlem Kubelkova 2797, 272 01 Kladno. 
Adresa je shodná se sídlem samotného 
pozemkového úřadu. Tento údaj uvá-
dím pro Vaši eventuální potřebu.

Za velmi důležitou pro vás pova-
žuji také novinku o změně příslušnosti 
k  okrsku Policie ČR. Do 31.  12.  2010 
spadal Buštěhrad do kompetence 
obvodního oddělení Kladno-Šver-
mov. Od 1.  1.  2011 spadá Buštěhrad 
i s částí Bouchalka pod obvodní oddě-
lení Policie ČR Kladno-Kročehlavy, Kos-
monautů 2117 (naproti obchodnímu 
domu Záře). Telefon 312684668 nebo 
974873566, 974873576. V případě 
nutnosti se obracejte na tato telefonní 
čísla, samozřejmě platí také číslo 158.     

Tolik pro tentokrát, příště na shleda-
nou na stránkách Buštěhradského zpra-
vodaje s dalšími zajímavými zprávami.  

J. Leflerová

Bylo přítomno 6 zastupitelů, 3 omlu-
veni (Mgr. Kindlová – zdrav. důvody, 
ing. arch. Kohl – pracovní zaneprázdnění, 
pan Dědič – dtto – odklízí sníh po obci 
s traktorem).

Zasedání zahájila paní starostka 
Ing.  Leflerová přivítáním přítomných 
a jejich oceněním, že přišli i přes nepřízeň 
počasí. Dále poprosila občany o pomoc 
s úklidem sněhu a zároveň poděkovala 
technickým službám za max. úsilí (nastu-
pují ve 3 hod. ráno a končí po půlnoci).

O rozpočtovém opatření na rok 
2010 informovala paní Burešová s tím, 

že městský rozpočet musel vyjít s část-
kou 57 000 000 Kč oproti předpokladu 
63  000  000 Kč. Oproti očekávanému 
navýšení o některé dotace, došlo ke sní-
žení příjmů.

Rozpočtové provizórium na první 
čtyři měsíce roku 2011 počítá s příjmy ve 
výši 8 820 000 Kč, výdaje dtto, čili vyrov-
naný rozpočet. Máme zažádáno o dotace 
z  fondu životního prostředí, ale vzhle-
dem k tomu, jak se vyvíjí situace ve státě, 
můžeme čekat spíše krácení.

Odměny zastupitelům: paní sta-
rostka oznámila, že výpočet je dán podle 

nařízení vlády o obcích. Od 15. 11. 2010 
náleží odměna neuvolněným zastupi-
telům (všichni kromě starostky, která je 
zaměstnancem města). Místostarosta 
pan Sejkora přednesl návrh – pobírat 
odměny až od nového roku 2011. Většina 
hlasovala pro.

K  provozu skládky informovala paní 
starostka, že provozovatelem je Měst-
ský podnik služeb Kladno. Aby nedochá-
zelo k tomu, že skládku přetěžují odpady 
i občané a firmy z jiných obcí, zavádí MěÚ 
k průkazu bydliště novou známku, kterou 
se budete prokazovat obsluze skládky. 
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Známku získáte zdarma při placení 
poplatku za svoz domovního odpadu 
u  paní Soukupové. Poplatek zůstává 
stejný jako v  roce 2010, tj. 500 Kč za 
osobu a rok.

O výši místních poplatků informo-
val pan Mgr. Mencl v tom smyslu, že je 
upravuje nově připravovaná vyhláška 
o  místních poplatcích, která vstoupí 
v  platnost od nového roku a je zve-
řejněna na vývěsce a na elektronické 
desce úřadu.

Ing. Arch. Javorčeková informovala 
o situaci se zámkem. Jelikož prioritou 
pro nejbližší období je uvolnění pro-
stor v budově školky, budou všechny 
dotační tituly směrovány na zámek. 
Aby se i  veřejnost mohla přesvědčit, 
jak postupuje renovace záp. křídla pro 
potřeby přestěhování úřadu, připra-
vuje se další den otevřených dveří (až 
to počasí dovolí). V současné době se 
pracuje na projektu přestavby prostor, 
které nyní využívá úřad a vypracovává 
se žádost do soutěže na získání grantu 
na obnovu zámku.

Organizační a různé:  
informuje Mgr. Mencl 
1) Žádost o zakoupení el. pánve 

z rozpočtu školy a převedení dal-
šího gastrozařízení ve výbavě šk. 
kuchyně do majetku školy.

2) Smlouva se psím útulkem paní 
Sychrovské formou paušálu na 
r.  2011 (ve výši 55  720 Kč) za 
povinnost města postarat se 
o zatoulaná zvířata.  

3) Žádost DPS o úhradu nového 
nepřímotopného bojleru včetně 
montáže za 63  000 Kč a zakou-
pení 30  ks nových židlí. Dále 
úhradu nevymožitelné částky za 
pobyt zemřelé paní Bílkové.

4) Žádost o pronájem (za úplatu) 
dosud nevyužívaného pozemku 
u  hřbitova k  umístění reklamní 
tabule. Souhlas na dobu určitou.

5) Spol. Baldvel (?)  žádá o možnost 
prodeje pozemku silnice obci za 
symbolickou 1 Kč (v části obce 

Na chmelnici). Vyjádření paní sta-
rostky – až počasí umožní kon-
trolu stavu při převzetí dojde 
k jednání.

6) Žádost o.  s. Pelíšek o prodlou-
žení smlouvy k pronájmu prostor 
v Kulturním středisku na další rok.

Jednotlivé body byly zastupitel-
stvem projednány a schváleny.

V  následné diskuzi paní starostka 
informovala přítomné o stavu jednání 
k bioplynové stanici. K našemu stano-
visku z  minulého zasedání se připo-
jily obce Lidice, Stehelčeves, Vrapice 
a Sdružení mikroregionu lidického 
potoka k němuž se vyjádřil RNDr. Oplt 
a zároveň podal vyjádření k  závěru 
zjišťovacího řízení. O.  s.  Buštěhrad 
sobě se dopisem, zaslaným městu, při-
pojilo k protestní petici.

Dále starostka informuje, že firma 
ČEZ distribuce připravuje v  příštím 
roce změnu vedení vysokého napětí 
v  obci. Dnešní vedení na sloupech 
bude převedeno pod zem a při tom 
dojde k modernizaci stávajících trafo-
stanic na trase. Obec využije výkopo-
vých prací pro vysoko i nízkonapěťový 
kabel k  umístění tzv. “husího krku“, 
který by v  budoucnu umožnil další 
využití.

Další diskutující, pan Stejskal, se 
vyjadřoval k  úklidu sněhu a konsta-
toval, že by mělo být morální povin-
ností každého, uklidit si před vlastním 
prahem! Dále vyjádřil podiv nad tím, 
že nikdo z  již nezvolených zastupi-
telů se nezajímá o dění v  obci, když 
se neúčastní veřejných zasedání. Dále 
mu vadí, že veřejnost na zasedáních 
se může k  jednotlivým bodům vyjá-
dřit až po jejich schválení zastupi-
teli. Vysvětlení podala paní starostka. 
Také požadoval kompletní zveřej-
nění hospodaření obce ve zpravodaji. 
Paní Burešová vysvětlila, že město 
má účetnictví auditované a výsledek 
dostává až v  polovině dalšího roku. 
Jedná se o velice objemný spis, který 
není možné z hlediska objemu zpra-
vodaje celý zveřejnit. Dohodli se na 

otištění zkrácené a veřejnosti srozu-
mitelné formě. Ještě chtěl pan Stej-
skal vědět, jak je to s pronájmem ČOV. 
Paní starostka řekla, že současný pěti-
letý pronájem bude končit a s  nově 
připravovanou smlouvou bude pan 
Stejskal seznámen písemně, protože 
Mgr. Mencl, který má záležitost v refe-
rátě už musel odejít.

Ing. Müller se dotázal na reálný ter-
mín stěhování MěÚ do zámku a jsou-
-li známy celkové provozní náklady 
budoucích prostor.  Odpovídala 
Ing. Arch. Javorčeková. Pokud budou 
do března peníze, mohl by se úřad do 
konce roku přestěhovat. Byl by sice 
v provizorních, ale provozuschopných 
podmínkách. Město ze svého roz-
počtu dává 2 000 000,- Kč. Přestavba 
stávajících prostor úřadu zpět na 
školku je ve stadiu přípravy projektu. 
Hotový má být v polovině ledna. Pro-
vozní náklady na prostory zámku se 
zatím nedělaly.

Pan Blesk podpořil připomínky 
pana Stejskala a vyzval zastupitele 
zda by jednotlivě za sebe i za své 
strany nemohli ve zpravodaji srozumi-
telně sdělit občanům, co pro ně chtějí 
a budou v dalším období dělat.

Paní Blesková požádala o to, aby do 
priorit při úklidu sněhu byl kromě škol 
přiřazen i DPS. Starostka vyřešila pří-
kazem na místě.

Poslední dotaz vznesl pan Kotouč 
na způsob vybírání poplatků za 
obědy ve školní jídelně. Odpověděl 
Ing. Müller za školskou radu. Jednání 
teprve proběhne. Banky tlačí na bez-
hotovostní převody, rodiče chtějí mít 
lepší přehled o tom, co jejich děti jedí 
a důchodci, kteří si chodí pro obědy, 
těžko budou platit po internetu. Pan 
Müller jde do jednání s  možností 
tří variant. Elektronicky, složenkou 
i hotově.

Na závěr ještě jednou paní starostka 
Ing. Leflerová poděkovala přítomným 
za účast a zájem přítomných o dění 
v obci, popřála klidné vánoce a zdraví 
s optimizmem do těžkého roku 2011.

Pro BZ zapsal Jaroslav Pergl
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Účast občanů na tomto zasedání byla 
velmi hojná. Nejprve zástupci investora – 
ČVUT - a projektant Prof. ing. arch. Tomáš 
Šenberger, známý architekt a pedagog 
v oboru průmyslových staveb, prezen-
tovali záměr výstavby „Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov – 
Buštěhrad“, včetně obrázků. Tento záměr 
město vítá, neboť nemá žádný negativní 
vliv na životní prostředí. Následovala  cel-
kem poklidná diskuse (někteří občané se 
ovšem ptali na způsob spalování odpadu 
– zřejmě si spletli tento záměr s bioplyno-
vou stanicí). Po krátké přestávce paní sta-
rostka informovala o aktualitách v kauze 
bioplynové stanice. Při všem ujišťování 
o tom, jak jsme proti záměru, a děláme, 
co můžeme, vyzněla tato informace 
nepříliš povzbudivě. Bylo konstatováno, 

že souhlasné stanovisko předchozího 
zastupitelstva tomu současnému pod-
statně ztížilo možnosti boje proti sta-
nici – město sice vydalo nové, zamítavé 
stanovisko, na to je však již nyní pozdě, 
záměr je již ve fázi územního řízení. Roz-
proudila se poměrně vášnivá diskuse, 
kdy bylo poukazováno na vlažný postup 
předchozího zastupitelstva včetně 
„staro-nových“ zastupitelů, kteří nyní 
záměr kritizují a tvrdí, že před tím o něm 
nevěděli. Řada občanů je toho názoru, 
že město by nemělo „házet flintu do 
žita“ a naopak by mělo bojovat či aspoň 
zdržovat všemi prostředky, nikoliv začít 
ustupovat. Následovalo schválení něko-
lika smluv (např. prodloužení termínu 
na dokončení zateplení DPS a základní 
školy z důvodů nutně vzniklých víceprací 

a špatného počasí, apod.). Poté se pro-
jednávaly žádosti občanů o změny ÚP 
– zaujal mě především případ jednoho 
žadatele, který zakoupil travnatý pruh 
za hřbitovní zdí v nové zástavbě u hřbi-
tova, a žádal o změnu funkce, aby zde 
bylo možné parkování. Tento pruh je 
jedinou veřejnou zelení v nové zástavbě, 
za kterou si noví obyvatelé navíc připlá-
celi (a v územním plánu zde kromě tzv. 
doprovodné zeleně leží etické pásmo 
hřbitova a ochranné pásmo komunikace 
III. třídy), takže jeho získání soukromní-
kem a snaha namísto zeleně zde postavit 
garáže se jeví dost problematicky. Žádost 
byla zamítnuta. Zasedání končilo zhruba 
po třech hodinách pozváním všech pří-
tomných na sobotní ples zastupitelstva.

Daniela Javorčeková

Dne 21. ledna se v  18:00 hodin 
v  budově městského úřadu Buštěhrad 
uskutečnila po dlouhé době schůzka 
redakční rady Buštěhradského zpravo-
daje (BZ) a zastupitelů města. Účelem 
schůzky, která byla iniciována redaktory 
redakční rady, bylo zhodnocení dosa-
vadní kvality Buštěhradského zpravodaje 
a nastínění cesty, jak jej zlepšit a zatrak-
tivnit pro naše čtenáře. Během schůzky 
si společně obě strany vyjasnily své 
postoje, názory a vysvětlily celou řadu 
bodů, na které byl rozdílný pohled. 

Ze zastupitelů byli přítomni: J. Lefle-
rová, P. Sejkora, D. Javorčeková, M. Bure-
šová, R. Dědič a V. Mrázková. 

Za redakční radu BZ: J. Müllerová, 
J. Blesk, J. Pergl, I. Kasalická, J. Janouško-
vec a D. Čermáková. 

D. Javorčeková a P. Sejkora jsou sou-
časně členové redakční rady. 

Paní Leflerová všechny přivítala na his-
torické schůzce a vyzvala redakční radu 
k  bodům jednání, se kterými přichází. 
Zároveň předeslala, že před zahájením 
si zastupitelé probírali připomínky k BZ. 

Slova se ujal Jiří Blesk a krátce zdůraz-
nil hlavní cíl setkání v myšlence, že by 

redakční rada chtěla spolu se zastupi-
teli pojmout BZ jako společné dílo, a že 
by si redakční rada nepřála vytvářet na 
schůzce bariery, ale vyjasnit si některé 
pohledy na činnost BZ, s cílem jej spo-
lečně vylepšit.  

Následovalo sedm předem připrave-
ných bodů ze strany redaktorů, jak by si 
představovali další spolupráci se zastupi-
teli města. Body byly přečteny. 

V prvním bodě vyzvali redaktoři jed-
notlivé zastupitele k vyjádření, co se jim 
na BZ líbí, a co by si představovali změ-
nit. Další body se týkaly žádosti redak-
torů o zlepšení komunikace se zastupi-
teli a redaktory. Aby zastupitelé reagovali 
na dotazy redaktorů. Aby poskytovali 
zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 
Aby umožnili přítomnost redaktorů 
na jednáních výborů. Dále, aby město 

Z jednání zastupitelů a redaktorů    

Schůzka redakční rady a zaStupitelů

Stručné postřehy z veřejného zasedání konaného 31. 1. 2011
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pomohlo s výzvou o písemné příspěvky 
do BZ ze strany organizací a spolků, které 
město finančně podporuje.  Tím by se 
zlepšila informovanost občanů, jak byly 
předané prostředky využity pro činnost 
organizace, a jak podpora pomohla 
v  jejich rozvoji. Poslední dva body se 
týkaly technického zabezpečení práce 
redakce a zabezpečení včasné roznášky 
BZ občanům města. 

Postupně se jednotliví zastupitelé 
vyjadřovali k BZ následovně:

Paní Leflerová ocenila vzhled obálky, 
ale upozornila na to, že BZ není aktu-
ální. Vyjádřila přání, aby BZ byl měsíčník, 
a aby čtenáři nečetli články v době, kdy již 
téma a obsah není v čase čtení příhodný. 
Uvedla, že by bylo vhodné, aby BZ zavedl 
rubriku koupě, prodej, výměna, kde by 
si mohli občané inzerovat. Požádala také 
o možnost zveřejnění obecně závazných 
vyhlášek.

Paní Javorčeková se zmínila o potřebě 
větší aktuálnosti.

Pan Sejkora ocenil články pana Bleska, 
ale měl na srdci větší aktuálnost, chce 
zlepšit grafiku umístění obrázků mezi 
textem článků a záleželo mu na získání 
informací, kolik lidí skutečně čte BZ. Zdů-
raznil potřebu a akvizici reklamy jako 
podpory finančního zabezpečení výdajů 
na BZ. Vyjádřil dále přání, aby články byly 
více konfrontační a týkaly se záležitostí, 
na které je někdy nepříjemné někomu 
odpovídat. Jinými slovy omezit „medové 
články“, které chválí a  vyzdvihují samy 
sebe bez kritických připomínek.  Navrhl 
zapojení dětí ze ZŠ do soutěží o zajímavý 
článek, například ve spolupráci s knihov-
nou. Nejzajímavější příspěvek by byl pak 
otištěn v BZ. 

Pan Dědič ocenil jako starousedlík 
články z historie pana Pergla a pozastavil 
se nad iniciálami pod články,  které mu 
neříkají, kdo je vlastně psal a měly by být 
tedy podepsány celým jménem. Zároveň 
se sám vyjádřil, že se bude snažit, aby 
buštěhradské spolky a organizace přispí-
valy do BZ zprávami o své činnosti.

Paní Mrázková navrhla větší zpestření 
obsahu BZ ve smyslu, aby se neopakovaly 
stále stejné články, jako například o DPS, 

od ředitelky ZŠ a Pelíšku. Aby se zařadily 
zajímavé články od občanů Buštěhradu, 
kteří mají zajímavé životní příběhy. Aby 
se více vyskytovaly články o aktivitách, 
akcích nebo zajímavých výletech dětí.

Vyjádření uzavírala paní Burešová. Byla 
pro zachování dvouměsíčního vydání BZ 
z  hlediska náročnosti přípravy a času. 
(Poznámka zapisovatele: všichni členové 
redakční rady pracují pro BZ zdarma a 
ve svém volném čase a za pomoci sou-
kromého technického vybavení). Také 
by vzrostl finanční náklad na měsíční 
vydání BZ. Zmínila se také o časté frek-
venci článků o Pelíšku a potřebě inzerce 
reklamy. 

Všechna předložená vyjádření se 
následně společně prodiskutovala a uči-
nil se závěr, který obsahoval i odpovědi 
na všechny předložené body redaktorů.

Snaha všech o větší aktuálnost BZ 
bude pokračovat tím, že bude město 
spolupracovat a reagovat na dotazy 
redaktorů, čímž se zatraktivní BZ. Pří-
tomní zastupitelé slíbili, že na dotazy 
budou odpovídat. Dále k  zájmu o BZ 
přispěje i příslib, který byl redakční radě 
dán,  že může očekávat pravidelné pří-
spěvky z  práce jednotlivých výborů 
města. Město dále vyzve spolky a orga-
nizace města, aby se vyjádřily o své čin-
nosti do BZ. K  tomu přispěje i předání 
kontaktů redaktorům, aby mohli lépe 
s buštěhradskými organizacemi a měs-
tem komunikovat. Technicky se aktuál-
nost v čase zajistí včasným dodáním BZ 
do schránek, aby se neopakovala situace 
s minulým vydáním, kdy se dostal zpra-
vodaj do schránek až v polovině ledna. 
Organizačně tuto záležitost zajistí město. 
Co se týká měsíčníku BZ, byla tato věc 
odložena do doby, kdy bude dostatek 
příspěvků, které by byly schopny zaplnit 
BZ a dostatečně se zváží finanční nároč-
nost této změny. 

Hodně času zabrala debata o hospo-
dárnosti předávaných výtisků BZ. Nako-
nec se záležitost uzavřela s ohledem na 
prvotní kontakt roznašečů BZ, kteří by měli 
rozlišit, kde je časopis čten a kde je bez 
přečtení likvidován a podle toho by měli 
také reagovat při vkládání BZ do schrá-
nek. Kde schránky chybí, může si občan 
vyzvednout BZ na městském úřadě. 

Byla řešena i otázka zasílání BZ obča-
nům, kteří opustili během let svou obec, 
ale mají zájem o zasílání BZ. V  tom se 
bude nadále pokračovat. 

Otázka zpoplatnění BZ byla odložena. 
Pro jasné porozumění iniciálám redak-

torů, které jsou uvedeny pod jednotli-
vými články, budou tyto zkratky uvedeny 
v závorce za jmény redaktorů na zadní 
straně BZ. Jako vysvětlení zazněla infor-
mace, že tyto dvě písmena jsou prvním 
písmenem křestního jména a příjmení 
redaktora.

Padla i připomínka na zefektivnění 
příspěvku policie a její podoby. Redak-
toři vyzvali město k projednání této při-
pomínky s přispěvovatelem. 

Dále se řešily konkrétní věcné infor-
mace, které by měly být pro veřejnost 
v následujícím nebo dalších číslech BZ 
vytištěny, včetně zveřejnění obecně 
závazných vyhlášek města.

Budeme očekávat i zveřejnění uzá-
věrky rozpočtu města za rok 2010 se 
základním rozkladem investic a rozpo-
čet na rok 2011. Tyto informace přislíbila 
paní Burešová tak rychle, jak jen to bude 
možné.

Zazněla i zajímavá statistika paní 
Kasalické, která poukázala na četnost 
příspěvků současných zastupitelů do 
BZ v minulosti. V podstatě ukázala, že 
někteří nepřispívali vůbec nebo zřídka, 
na druhé straně vyzdvihla časté pří-
spěvky paní starostky. 

Závěrem se schválilo zasílání znění 
BZ na město, aby nedocházelo k mož-
ným zkresleným informacím, a aby k nim 
město mohlo vyjádřit svůj názor. 

Schůzka skončila po 2 hodinách 
a 15 minutách. Na technické zabezpe-
čení redakční rady, diktafon a netbook,  
mnoho času nezbylo, ale byla vyjádřena 
vůle se požadavkem zabývat.

Je potřeba konstatovat, že přestože 
padla celá řada někdy protichůdných 
názorů, můžeme společně ocenit, že se 
všechny diskuse řešily v konstruktivním 
duchu s  cílem zlepšit komunikaci pro-
střednictvím BZ mezi občany a vedením 
města a dále v duchu vylepšení obsahu a 
kvality BZ. Snad se nám to v příštích čís-
lech společně podaří. 

zapsal: JJ
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Z RADNICE

Vážení spoluobčané, při platbě 
odpadů za rok 2011 jste obdrželi „bílou 
známku“ do sběrného dvora, kterou 
předložíte pověřenému zaměstnanci 
při uložení nebezpečného odpadu na 
skládku U Vodojemu. Stavební suť se na 
skládku nepřijímá.

(seznam odpadů je k dispozici na 
MěÚ, na webových stránkách města 
nebo ve vývěskách umístěných po obci)

H. Soukupová - MěÚ

Doplňovací volby 
do Senátu

Rozhodnutím prezidenta republiky ze 
dne 11. 1. 2011, publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod číslem 7/2001 Sb., byly vyhlá-
šeny doplňovací volby do Senátu PČR ve 
volebním obvodu č. 30 (Buštěhrad spadá 
do tohoto volebního obvodu) a stano-
veny dny jejich konání na pátek 18. března 
a sobotu 19. března 2011.

Druhé kolo voleb do Senátu PČR se 
koná v  případě, že žádný z  kandidátů 
nezíská ve volebním obvodu, kde kan-
diduje, nadpoloviční většinu odevzda-
ných platných hlasů.

Hlasování v  tomto případě bude 
zahájeno šestý den po ukončení hlaso-
vání v prvním kole, tzn., že volby pro-
běhnou ve dnech 25. a 26. března 2011.

Voličem do Senátu je pouze státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volby do Senátu se konají pouze na 
území České repubilky.

Jana Zemanová - MěÚ

Zpráva o činnosti 
kontrolního výboru

V měsíci lednu byly kontrolním výbo-
rem provedeny kontroly, a to při staveb-
ních pracích na zateplení v areálu základní 
školy jejichž nedostatky byly okamžitě 
stavební firmou odstraněny,kontrolou 
městské knihovny, která prošla bez závad 
a kontrolou v Tyršově ulici (u cihelny) kde 

došlo k omezení v dopravě kvůli namrzání 
vytékající spodní vody a vytvoření ledo-
vých bariér omezujících dopravu a nebez-
pečí pro občany města při chůzi z ulice 
Okružní.Tato situace bude průběžně 
monitorována SÚS Kladno jakožto maji-
telem komunikace a po skončení zimního 
období řešena vyčištěním příkopu a sve-
dením vytékající spodní vody do dešťové 
kanalizace.

Za kontrolní výbor Roman Dědič.

Zprávy ze 
stavebního výboru:

Složení stavebního výboru je násle-
dující: ing.arch. Daniela Javorčeková, 
ing. Tomáš Kluiber, ing.arch. Aleš Benda, 
Michal Sztogrýn, František Rák. Sta-
vební výbor se sešel za dobu své exis-
tence zatím dvakrát. Členové jsou však 
průběžně informování o aktuálním dění 
a zváni na různá jednání. Co zatím zastu-
pitelé projednávali z oblasti stavební?

Obchvat Buštěhradu - je součástí 
plánovaného pražského okruhu, máme 
ho od počátku v  Územním plánu. Již 
v předminulém zastupitelstvu bylo pro-
věřováno, jestli by se město tomuto 
řešení nemohlo zcela vyhnout. Zdá se, 
že nikoliv. Ovšem realizace se vzhle-
dem k nedostatku financí předpokládá 
v poměrně dalekém výhledu. Obchvat 
má podstatně odlehčit provozu na sil-
nici vedoucí z  dálnice kolem Lidic na 
Kladno, a má zlepšit obslužnost průmy-
slové zóny v areálu bývalé Poldi – těžká 
doprava by se odklonila dál od města 
podél haldy na křižovatku u Stehelčevsi.

Snaha o řešení situace v ulici Okružní, 
kde pozemky pod komunikací patří růz-
ným majitelům.

Změna ÚP č. 3 – změna funkčního 
využití pozemku pro pasířství Houska 
a  Douda: Tato změna byla odsouhla-
sena již minulým zastupitelstvem, avšak 
k jejímu projednávání se nepřikročilo včas, 
čímž vznikly pasířství značné potíže z pro-
dlení. Vzhledem k  časové tísni byla do 
změny č. 3 nakonec zařazena pouze tato 

jedna žádost s tím, že pasířství si všechny 
náklady hradí samo v plném rozsahu. 

Projednávání žádostí k  zařazení do 
změny ÚP č. 4 – některé byly odsouhla-
seny, některé nikoliv, některé byly ještě 
odloženy k  doplnění podkladů. Další 
žádosti mohou občané ještě podávat.

investiční záměr „Univerzitní cent-
rum energeticky efektivních budov – 
Buštěhrad“ – byl předveden zástupci 
investora a projektanty na veřejném 
zasedání. Centrum by mělo stát v are-
álu bývalé Poldi (vedle firmy Peroutka). 
Město tento záměr ve svém katastru 
vítá, neboť nijak nezatěžuje životní pro-
středí, naopak se věnuje užitečnému 
výzkumu úspor energie ve stavebnictví. 

Záměr rozvodných závodů přeložit 
v některých lokalitách nadzemní el. vedení 
pod zem a vybudování nové trafostanice.

Zámek – pokračování prací v západ-
ním křídle (viz zámecké okénko).

Hotový je projekt na přeměnu stáva-
jícího městského úřadu zpět na školku.

Hotový je projekt na obnovu 
buštěhradského hřbitova.

Daniela Javorčeková

Finanční výbor
Vá ž e n í  s p o l u o b č a n é  M ě s t a 

Buštěhradu. Komunální volby již máme 
za sebou. Doufejme, že  výsledky jsou, 
pro občany, uspokojivé. 

Nová radnice je na začátku svého 
působení, a jen čas ukáže, jak se vypo-
řádá s  nelehkým úkolem, který před 
ní stojí. Tak jako i v naší republice, tak 
i v  naší obci se nevyhneme nutným 
škrtům v  investicích a výdajích. Krize 
doléhá celostátně, na všechny obce 
i města, Buštěhrad nevyjímaje.

Po poměrně bohatých letech čeká 
Buštěhrad období, poněkud chudší. 
Rozpočet města je nyní třetinový, oproti 
loňskému roku, a my si budeme muset 
s tímto faktem poradit.

Dovolujeme si tedy tak trochu apelo-
vat na naše občany, kteří v Buštěhradě 
žijí, aby našemu městu pomohli, třeba  
následujícím způsobem:

informace z radnice
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Buštěhrad poskytl mnohým rodinám 
nový domov. Bohužel, členové těchto 
rodin se nestali občany města Buštěhradu. 
Ačkoliv důvody, které je vedly k tomuto 
rozhodnutí nechceme zkoumat, přínos 
pro město, který by přihlášením těchto 
osob vznikl, by byl nezanedbatelný.  Je 
možné, že nastavení osobních vazeb na 
předchozí bydliště je pro tyto občany 
výhodnější, již třeba z  pouhého zvyku. 
Zvažte ale, prosím, variantu, že se přihlá-
síte k trvalému pobytu v Buštěhradě. Zís-
káte tak výhody i pro své děti. Naši malí 
občánci Buštěhradu mají tu výhodu, že 
jsou přednostně umisťováni do před-
školního zařízení s  nižšími poplatky za 
toto umístění oproti tzv. přespolním. Dále 
naše radnice nabízí, díky nově zakoupe-
nému programu na vyhledávání dotací 
nejenom pro podnikatelský sektor, pora-
denství v oblasti podnikání trvale přihlá-
šeným občanům.

Jedním z hlavních příjmů městské 
pokladny je, mimo jiné, příjem z daní, 
přímo závislých na počtu trvale přihlá-
šených obyvatel v Buštěhradě, stejně 
tak, jako příjem z daní podnikatelů, 
jejichž sídlo je evidováno v Buštěhradě.

Radnice Města Buštěhradu by také 
ráda oslovila podnikatele a živnostníky, 
kteří mají v Buštěhradě sídlo, nebo pod-
nikají  v  tomto katastru. Město uvítá 
sponzorský dar, ať již formou finanční 
pomoci, či pomoci jiného druhu .

Finanční výbor města Buštěhrad

Výbor pro 
kulturu a sport
Vážení spoluobčané, 

Výbor pro kulturu a sport by měl být, 
podle mého názoru, společný prostře-
dek občanů Buštěhradu, sloužící k udr-
žení žádané úrovně společenského 
vyžití ve městě.

Zastupitelé a zaměstnanci města se 
prostřednictvím tohoto orgánu budou 
snažit zajistit nezbytné minimum spo-
lečenských akcí, budeme i nadále 
pravidelně pořádat ples města, pose-
zení při muzice, výlet na výstavu, Den 
matek, Den dětí a další aktivity na které 
jste zvyklí. Je zde také spousta akcí 

pořádaných aktivními buštěhradskými 
spolky, které chceme nadále podporo-
vat. Poděkování patří zvláště Junáku, 
Střele, Sokolu, šachistům, knihovně, 
sdružení Buštěhrad sobě, Pelíšku, rybá-
řům, fotbalistům, školám, všem muzi-
kantům a dalším umělcům, kteří se 
podílejí na dění v Buštěhradu. 

Nabízíme však spolupráci také všem 
nejmenovaným, kteří chtějí jakkoli zpes-
třit život sobě i širší veřejnosti. Podporu-
jeme sportovní klání pro fyzicky zdatné, 
ale i akce vzdělávacího či duchovního 
charakteru. Pokud Vaši snahu nebu-
deme moci podpořit přímo finančně, 
nabízíme přiměřenou technickou pod-
poru a kvalitní propagaci pomocí všech 
komunikačních prostředků města.

S  členy výboru jsme se zaměřili na 
vytvoření kulturního kalendáře města 
Buštěhrad. Vyzývám tímto všechny 
budoucí pořadatele nejrůznějších akcí 
v  Buštěhradu, aby pravidelně zanášeli 
údaje a termíny do přehledně fungující 
aplikace „Kalendář akcí“ na internetových 
stránkách www.mestobustehrad.cz. Pře-
hled aktuálního kulturního dění bude 
v tištěné podobě  na vývěskách a ve Zpra-
vodaji k dispozici občanům, kteří nepo-
užívají internet. Akce neohlášená pro-
střednictvím aplikace „Kalendář akcí“ na 
stránkách města, nebude zveřejňována. 

Výbor pro kulturu a sport hospodaří 
s nevelkou částí rozpočtu města, proto 
sháníme finanční prostředky z dalších 
možných zdrojů. Během setkání členů 
výboru jsme diskutovali způsoby zís-
kávání sponzorských darů na kulturu 
a sport v  Buštěhradu. Mám v  úmyslu 
využít svěřený mandát a jménem města 
oslovit velké dodavatele energií a slu-
žeb s žádostí o „reinvestici“ do rozvoje 
aktivního trávení volného času na podiu 
zvaném Buštěhrad. 

Věnujeme také pozornost širokému 
spektru dotačních programů. V  rámci 
možností a priorit budeme podávat 
žádosti o finanční podporu našich spo-
lečných záměrů. Město používá zají-
mavý program na vyhledávání dotací 
od nejrůznějších poskytovatelů. Tento 
program je bezplatně k užitku jak nezis-
kovým organizacím a sdružením, tak 
podnikatelským subjektům působícím 
v Buštěhradu.

Upřímně si vážíme dosavadní 
finanční podpory od všech drobných 
i větších podnikatelů v našem regionu. 
Děkujeme zejména panu Peroutkovi, 
Štěpánkovi a dalším věrným mecená-
šům buštěhradského sportu a kultury. 

Petr Sejkora; sejkora@mestobustehrad.cz

zámecké okénko
V  posledních týdnech se v  záleži-

tosti zámku staly velmi důležité věci. 
Z  projektu na rekonstrukci celého 
západního křídla, který máme hotový, 
jsme vyjmuli pouze městský úřad jako 
samostatnou etapu (úplné dokončení 
vychází na necelých 6 milionů), a na 
tuto akci podali žádost do Fondu roz-
voje obcí a měst Středočeského kraje 
na tento rok. Máme reálnou šanci zís-
kat 2 miliony Kč. Když k tomu přidáme 
náš každoroční příspěvek, dotaci 
z  Programu záchrany architektonic-
kého dědictví MK + ještě další dotační 

titul, o který se pokusíme, mohl by 
být celý nový městský úřad dokon-
čen zhruba do roka a půl. Zároveň 
jsme nechali vypracovat projekt pře-
měny prostor stávajícího úřadu zpět 
na školku, takže jakmile úřad vyklidí 
školku, může se začít se stavebními 
pracemi i tam. Středočeský kraj sou-
běžně vypracovává projekt na obnovu 
své části zámku a parku, možná jste si 
již všimli, že v parku se vyřezává křoví 
a suché stromy (samozřejmě na pod-
kladě hotového dendrologického prů-
zkumu).

Daniela Javorčeková
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zajímavé domy buštěhradSké  – čp. 70
Po půlroční pauze se na vyzvání 

vracím k představování zajímavé his-
torie, kterou nám tentokrát pomůže 
odkrýt dům čp. 70 na rohu Náměstí 
a ulice Pražská. I v tomto případě budu 
začínat u poznámek buštěhradského 
archiváře pana Jaroslava Elgra. Ten 
v  r.  1956 převzal správu městského 
archivu a postupně jej přestěhoval ze 
sklepa a půdy tehdejší radnice v čp. 65 
do prázdného krámku v čp. 70 (bohu-
žel, nezapsal ve kterém roce to bylo). 
Zapsal ale, že „jsou zde nyní uloženy 
pohromadě všechny archiválie města, 
jakož i spolků, škol, podniků apod. Zde 
se dá již lépe pracovat, až na zimní 
období, kdy je zde veliká zima.“ Velká 
škoda, že zde archiválie nezůstaly.

Z  nejstarších opisů pana Elgra, 
tzv. purkrechtních register panství 
buštěhradského z  r. 1612 (obsahuje 
zápisy z  let 1584 – 1631. Současná 
čísla popisná k registrům přiřadil pan 
Elgr). Na vysvětlenou – purkrechtní 
registra pečlivě zaznamenávají platby 
vrchnosti za zmiňované nemovi-
tosti. Jsou velmi podrobné a obsáhlé. 
Z  toho důvodu je zde nemohu opi-
sovat i  když by to mnohé zajímalo. 
Jenom na ukázku: „Léta 1618 v pondělí 
po sv. Fabiánu a Šebestiánu při držení 
soudu na zámku Buštěhradu oznámili 
při registrech, že jsou z jistého milos-
tivého pořízení vrchnosti, prošacovali 
na předepsaný statek po nebožtíkovi 
Matějovi Zárybnickým s  těmi prv-
nějšími poplatky a povinnostmi jeho 
milosti pánům svými povinnými dožá-
dány. Zejména když poznamenány 
osoby a to skrze Adama Dvořáka ze vsi 
Hřebče, Strnada z Lidic a rychtáře spolu 
s  jinými konšely městyse Buckova za 
350 kop stříbra na kteroužto podmínku 
přistoupil Marek Chvátal, syn Brejchy 
z  Dubí. Zádavku složil při šacuňku 
25 kop stříbra a při dokončení tohoto 
zápisu doložil též 25 kop stříbra.“

Z  toho víme, že do r. 1618 vlastnil 
grunt Matěj Zárybnický a po jeho smrti 
Marek Chvátal (ještě v  r. 1630 dlužil 
vrchnosti za grunt 230 kop).

Vejpis z  Rulle jeho milosti králov-
ského úržadu berničního… L.P. 1654 
panství buštěhradského uvádí jméno 
hospodáře Dorotu vdovu.

Podle gruntovní knihy z  r. 1675, 
založené vrchnostenským úřadem, je 
zapsáno, že dům je osídlen Matějem 
Jelenem a taktéž při dalším zápise 
v r. 1685. Rovněž tak jsou u několika 
dalších domů v  tomto časovém roz-
mezí uváděna stejná jména osed-
lých. V čp. 93 Matěj Paul, čp. 95 Kryš-
tof Werner, čp. 98 Jiří Knor, čp. 100 
Jiří Fleischer. čp. 101 Václav Holomek 
atd. Z  toho se dá předpokládat, že 
dosud stále opisované údaje pánů 
Schallera a  Sommera o tom, že veš-
keré obyvatelstvo Buckova v  r.  1680 
vymřelo morem, nebudou tak docela 
v  pořádku. Zřejmě je k  tomu vedly 
zápisy v již zmiňované  pamětní knize, 
vedené od r. 1666, které v  r.  1680 
končí. Bohužel o existenci této knihy 
vím pouze ze zápisů pana Elgra 
s  poděkováním panu učiteli Albínu 
Šafrovi, který mu pomáhal s překlady 
z knihy. Kde skončila „Bůh suď“. Žádný 
z  archivů, který jsem navštívil, ji ve 
svých záznamech nemá.

Z  gruntovních knih se také dozví-
dáme, že měl Buckov v letech 1713 – 
1721   64 domů a podle urbáře z r. 1754 

už 73 domů. V r. 1734 byly v městečku 
obnoveny, respektive rozšířeny cechy. 
„Z jednoho společného pro všeckna 
řemesla – na 6 cechů“. Při prvním čís-
lování domů v  r. 1771 měl Buckov 
114 domů i s Vrapickým dvorem a foř-
tovnou i nově vystavěných hornických 
objektů jako důlních štol, jam a správ-
ních budov. Ale o tom někdy příště 
v souvislosti s nálezem uhlí.

Ale vraťme se k čp. 70. Kniha při-
znaného výnosu z  vyměřených 
gruntů obce Buckov uvádí v  r. 1788 
Jakuba Rákose. Trochu zmatečné 
jsou zápisy v  Grundparcellen Pro-
tocoll z  r. 1840, které uvádějí jako 
držitele pozemnosti Jana Kaubu, ale 
podpis toho, kdo zápis obdržel je 
Josef Rákos a  Mathias Kauba. Další, 
již ověřený vlastník v nově vzniklém 
katastru nemovitostí je v r. 1859 Josef 
a Alžběta Rákosovi. Další zápis uvádí 
v  r. 1881 Františka a  Josefu Fulínovi 
a  od r. 1883 dům vlastní Josef Pod-
razký, jehož rodina má dům v držení 
dalších cca 100 let. Víme že v r. 1885 
došlo k  přístavbě chodby a  míst-
ností nad stájemi, v  r. 1905 tarasní 
zídky v délce 12 m k vyrovnání svahu 
před domem, roku 1908 pan Pod-
razký, spolu se sousedy pány Šípkem, 
Löwym, Schnáblem a  Maternovou, 

Dům čp. 70 foto: Jaroslav Pergl
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žádají vedení obce a statku o úpravu 
cesty mezi domy a pivovarem. V r. 1926 
došlo ke zřícení staré dřevěné sto-
doly, která ohrožovala pozemek sou-
seda Žižky. V této souvislosti se mluví 
o nájemci objektu, ale ve spise není 
jmenován. Nová stodola, zděná s jed-
ním mlatem a jednou pernou se staví 
až v r. 1941. Na jaře r. 1947 se objevují 
nebezpečné trhliny v klenutých stro-
pech nad skladem a  hrozí roztržení 
vnějších zdí. Stavební komise nařizuje 
majiteli stržení klenby a její nahrazení 
stropem trámovým. V  té době zde 
jeden ze synů Josef s manželkou pro-
vozuje v krámku koloniál a druhý syn 
Vladimír elektrikářskou firmu. Po smrti 
Josefa, vede krámek ještě krátkou 
dobu bezdětná vdova, ale brzy s živ-
ností končí. Do uprázdněných prostor 
se po čase stěhuje městský archiv.  Ze 
zápisu z  června 1958 vím, že maji-
telka je Božena Podrazká, která žádá 
o povolení stavby boudy na usklad-
nění ovoce. V r. 1969 oznamuje Vladi-
mír Podracký ml. dokončení studny na 
pozemku zahrady a r. 1974 mění okna 
do dvora, upravuje sklep a schodiště. 
V  únoru 1977 podává Božena Pod-
razká žádost o zřízení dvou samostat-
ných nemovitostí (??? - zřejmě kvůli 
dědictví), ale k  tomu nikdy nedojde. 
Nejstarší dcera se vdala do Prahy, 
druhá bydlela s  manželem ve dvoře 
(dnes čp.328) a  syn Vladimír Pod-
racký se nastěhoval do bytu po rodi-
čích. Později si postavil vlastní dům 
a v čp. 70 už bydleli pouze nájemníci. 

Roku 1993 prodávají dědicové dům 
pražské realitní kanceláři BYTHOS man-
želů Kuželových a p. Kulíškové, kteří 
zde v  r. 1999 provedou plynofikaci. 
Dům jim slouží jako odložiště nepři-
způsobivých nájemníků, kteří  jej deset 
let úspěšně devastovali. Až v  r. 2004 
zakoupil dům mladý architekt Aleš 
Benda. Ten jej v rámci svých finančních 
možností postupně opravuje tak, aby 
při zachování bohaté historie jednoho 
z  nejstarších domů ve městě, zdobil 
staré náměstí.

Budeme se těšit, že se mu to podaří 
jako panu Fršlínkovi.

Jaroslav Pergl

základní škola 
a mateřSká škola oty pavla
Výročí  Základní školy 
Buštěhrad

V sobotu 28. května 2011 proběhnou 
oslavy 120 let školy v Buštěhradě.

Na toto výročí zveme bývalé absol-
venty, třídní kolektivy i příznivce školy. 
Pokud někteří absolventi mají ještě foto-
grafie, nebo jakoukoli jinou upomínku na 
školu, prosíme o sdělení. Případné bližší 
informace na tel. 312 250 530. Děkujeme.

Školní družina byla 
při odhalení sochy 
v Památníku Lidice

V den nedožitých osmdesátých sed-
mých narozenin akademické sochařky 
Marie Uchytilové, byla v  Památníku 
Lidice slavnostně odhalena  nová 
socha malé holčičky v sousoší s názvem 
„Památník dětských obětí války“. Tu 
původní odcizil v  polovině listopadu 
2010 neznámý vandal.

Bylo mlhavé odpoledne 17. ledna 
2011. Přesně ve 14:00 hodin začala malá 
slavnost za účasti lidických žen, přeži-
vších dětí, velmi významných hostů,  
osobností kulturního a společenského 
života, mnoha rodičů, novinářů i náhod-
ných návštěvníků.

Kulturní program byl sestaven z vystou-
pení dětí od nejmladší věkové kategorie až 
po čtrnáctileté interprety. Milou písničku 
zazpívali na úvod nejmenší zpěváčci z MŠ 
Lidice. Pak následovalo odhalení sochy, 
kterého se ujala žákyně školní družiny 
Kačenka Müllerová společně se student-
kou gymnázia Thomase Manna z Prahy 8. 
Zpěváky ze souboru Duha ve věku od šesti 
do deseti let uvedla Kristýnka Fojtková. 
Položila za celou školní družinu k sousoší 
kytici, a pak už zazněly písničky se zimní  
a dětskou tematikou, proložené žertov-
nými básničkami. Hlásky, které se snažily 
nezklamat přítomné posluchače, podpořil 
hrou na kytaru pan učitel Petr Štěpán ze 
ZUŠ Buštěhrad. Vystoupení bylo zakon-
čeno čtyřmi skladbami v podání nejstar-
ších dětí DPS Sluníčko z Kladna pod vede-
ním Mgr. Evy Moučkové.

Znovuobnovením sochy malé holčičky, 
která se vrátila zpět do rodného údolí, bylo 
ukončeno dvouměsíční snažení mnoha 
dárců – dětských i dospělých – a lidí dobré 
vůle z celé vlasti i ze zahraničí. Naše děti za 
vydatné podpory svých rodičů byly u toho 
a určitě si budou chvíle, prožité v Památ-
níku Lidice, dlouho pamatovat.

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka při 
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Vystoupení při odhalení obnovené sochy foto: Bára Kučerová
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Ohlédnutí za rokem 2010
Zdá se, že si mateřské centrum našlo 

ve městě konečně své stálé místo na 
slunci. Přibývá příznivců i  nápadů, 
které s chutí realizujeme, ke klasickému 
repertoáru pravidelných heren, bazárků 
dětského oblečení, přednášek, kurzů 
angličtiny, výtvarného kouzlení, cvičení 
rodičů s dětmi, přibyla nově Tančírna, 
kurzy hudební školičky Yamaha a hlavně 
večerní dílny pro dospělé, které, jak se 
zdá, jsou  pomyslnou třešínkou na dortu 
předešlého roku.

Zlomový byl rok 2010 i v tom, že se 
nám podařilo získat grant na uspořá-
dání velkolepého Martin-
ského průvodu a dotaci 
od Středočeského kraje, 
která se pro náš tým stala 
velmi významným milní-
kem na cestě k profesio-
nálnímu vedení. 

Jelikož je štěstěna 
dáma nestálá, byl pře-
dešlý rok poznamenán 
i  velkou ztrátou. Opustila 
nás Iveta Kluková, jedna 
z nejvýraznějších osob-
ností našeho tvůrčího 
týmu, laskavý anděl se 
spoustou nápadů, ener-
gie a lásky, bytost, která dokázala vtáh-
nout do světa pohádek malé i velké. 

Bude nám všem velmi chybět, ale 
vynasnažíme se ze všech sil, aby mateř-
ské centrum bylo i nadále místem smí-
chu, radosti a kreativity, jak by si to ona  
bezesporu přála.  

Vy, kteří naše akce navštěvujete, už 
víte, že v Buštěhradě prostě žijí neoby-
čejní lidé, lidé, kteří se umějí proměnit 
ve svaté Martiny na bílém koni, čerty 
a anděly, rytíře a víly a je to tak dobře, 
protože jak by to s námi dospělými 
dopadlo, kdybychom zapomněli na svět 
pohádek.

Držím nám všem palce, ať je tako-
vých lidí stále dost.

Kateřina Mrkvičková , předsedkyně sdružení

Přijďte mezi nás!

Občanské sdružení MC Pelíšek od 
svého vzniku v r. 2003 nabízí širokou škálu 
aktivit zejména maminkám na mateřské 
či rodičovské dovolené a jejich dětem.
Tyto aktivity pokrývají oblast vzdělávací, 
uměleckou, sportovní i kulturní. Nedíl-
nou součástí činnosti mateřského cen-
tra jsou mimořádné  akce (např. Hledání 
pokladu, Drakiáda, Martinský průvod 
etc.), které mají pobavit děti, seznámit 
dospělé a aktivovat dobrovolníky.

Dveře Pelíšku jsou otevřeny všem 
rodičům s dětmi bez ohledu na nábo-
ženské vyznání, etnickou  či státní 
příslušnost, pohlaví a společenské 
postavení, s podmínkou respektování 
pravidel definovaných v návštěvním 

řádu. V současnosti mateřské centrum 
čítá 37 členů s 58 dětmi, našeho pro-
gramu se však mohou účastnit i zájemci, 
kteří členy nejsou.

Členství rozhodně není podmínkou 
pro účast na programu mateřského cen-
tra. Skýtá však řadu výhod. Naši členové 
mohou přímo ovlivňovat dění v mateř-
ském centru a volbou výkonného výboru 
rozhodují o jeho vedení. V případě ome-
zené kapacity vybraných akcí jsou upřed-
nostňováni před ostatními a platí pouze 
poloviční vstupné na většinu akcí (slevy 
se ovšem nevztahují na kurzovné).

Pokud se vám činnost našeho centra 
líbí, shledáváte ji smysluplnou a chtěli 
byste ji podpořit, přijďte mezi nás. Jsme 
organizací dobrovolnou, nepolitickou 
a nezávislou.

aktuality z mateřSkého centra 
buštěhradSký pelíšek

Naše víla foto:  Jan Mrkvička

V Herně pelíšku foto: Kristina Reist

V nejbližší době jsme 
pro vás připravili

2. 3. Pelíškovský karneval
Karnevalové zábavné odpoledne pro 
malé i velké. Kdo letos získá cenu za 
nejkrásnější doma vyrobenou masku?

7. 3. Výtvarné kouzlení
Jak se dají použít otisky z frotáže? Dá 
se z klíčů, knoflíku a dalších drobností 
vytvořit jaro? Přijďte si to vyzkoušet.

14. 3. Výtvarné kouzlení
Kytička pro maminku vyrobená z pří-
rodních materiálů. Pokusíme se přivo-
lat jaro kytičkou, kterou si spolu vyro-
bíme ze sušených květů slaměnek.

19. 3. Výlet za paní hudbou
Jaro z cyklu Hudba na dotek aneb 
Čtvero (múzických) ročních dob 
v  podání Symfonického orchestru 
FOK a Junior baletu Praha. Přijďte si 
popovídat s hudebníky, budete mít 
i příležitost poznat a vyzkoušet si 
různé hudební nástroje. Koncert je 
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informace 
z dpS buštěhrad

Vážení občané podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou všichni poskytovatelé 
sociálních služeb povinni seznámit veřejnost se svým závazkem, který vám naše služba  předkládá 
v podobě dokumentu Cíle, poslání a zásady poskytování pečovatelských služeb DPS Buštěhrad. 
Tento dokument najdete také na MěÚ Buštěhrad a jeho webových stránkách,  jeho znění se pravi-
delně aktualizuje nejméně jedenkrát za rok s ohledem na splněné cíle a změny, které v naší službě 
běžně nastávají. Vítáme také vaše připomínky a dotazy.

CÍLE, POSLÁNÍ A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB

DPS  BUŠTĚHRAD – veřejný závazek
Standard kvality č.1 

Městský úřad Buštěhrad vybudoval v roce 1998 v Revoluční ulici čp. 323 z bývalého zdravotního střediska  DPS 
Buštěhrad se 17-ti byty. V domě sídlí Pečovatelská služba, jejímž úkolem je poskytování ambulantní a terénní 
pečovatelské služby obyvatelům Buštěhradu a obcí, které mají uzavřenou smlouvu s městem Buštěhrad. Pečo-
vatelská služba je provozována na základě Rozhodnutí vydaného KÚ Středočeského kraje, č.j. 30/73149-1/2007/
Soc/Paz. Služba je registrována pro 55 uživatelů, pod identifikačním č. 7155077. O uživatele pečovatelské služby 
se stará ředitelka, sociální pracovnice a tři kvalifikované pečovatelky. Kapacita pečovatelské služby vychází z počtu 
zaměstnanců a náročnosti poskytovaných služeb u jednotlivých uživatelů.

POSLÁNÍ
DPS Buštěhrad je organizace, která nabízí občanům služby, jejichž využití jim pomůže setrvávat ve svých 

domovech i v nepříznivé sociální situaci. Umožňuje jim tak důstojný život s určitou formou dopomoci a podpory 
a nepřerušit navyklý kontakt se svými přáteli a příbuznými.  Pečovatelskou službu poskytujeme tak, aby se stala 
nenarušující a přirozenou součástí života klientů, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde 
je klient rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

OSOBY KTERÝM JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY
Cílovou skupinou občanů, kterým je pečovatelská služba určena jsou osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, chronických onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je poskytována obyvatelům DPS Buštěhrad, ostatním občanům Buštěhradu 
a občanům okolních obcí, se kterými má MěÚ Buštěhrad uzavřenou smlouvu. Poskytování pečovatelské služby 
lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.    

KDY  NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA
•	 Pokud je naplněna kapacita PS.
•	 Pokud službu  o kterou občan žádá neposkytujeme. (Pomůžeme ji zajistit u jiného poskytovatele).
•	 Osobám, které ohrožují zdraví a bezpečnost zaměstnanců pečovatelské služby.
•	 Osobám trpícím závažnou infekční chorobou.
•	 Osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách. 
•	 Osobám s psychiatrickou diagnózou, při které by ohrožovaly zdraví své, ostatních klientů, pečovatelek.                

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytujeme pečovatelskou službu ambulantní – v prostorách DPS Buštěhrad (osobní hygiena, pedikúra, 

masáže) a terénní – přímo v domácnosti uživatele. Služba je poskytována sedm dní v týdnu: ve všední dny od 
6.00 – 18.00 hod., So, Ne, Sv a dovolená od 6.00 – 14.30 hod.

•	 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = pomoc při oblékání, pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru.

určen rodičům s dětmi. Vstupenky 
rezervujte do konce února e-mailem 
na: japonka1@seznam.cz   Děti 150,- 
Kč,  dospělí 300,- Kč. Koncert se koná 
ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze od 11 hod.

21. 3. Výtvarné kouzlení: Žirafa
Přijďte si s námi vyrobit krásnou 
žirafu. Ozdobíme si ji kousky papíru 
a vlnou.

28. 3. Výtvarné kouzlení
Jarní klobouk. Pro všechny parádnice 
a parádníky, kteří chtějí přivítat jaro 
s novým kloboukem. Klobouk si vyro-
bíme z papírového talíře a ozdobíme 
ho květy z papíru. 

4. 4. Výtvarné kouzlení
Zdobená velikonoční vajíčka. Ozdo-
bíme výdumky (vyfouklá vejce) za 
pomoci skořápek a jiných materiálů

11. 4. Výtvarné kouzlení
Koláž z barevného papíru, novin 
a časopisů. Přijďte si pohrát se svojí 
fantaziií a použijte noviny a časopisy 
jinak než je zvykem.Těšíme se na vaše 
originální výtvory...

13.  4. Jarní bazárek, na kterém 
můžete zakoupit, prodat či vyměnit 
dětské oblečení, potřeby a hračky. 
Vstup zdarma. V případě prodeje je 
nutná rezervace stolu, kontaktujte 
nás na tel.čísle: 739 771 706

18. 4. Výtvarné kouzlení
Velikonoční dílna. Nápadité veliko-
noční tvoření s Blankou.

20. 4. Zábavné hledání velikonoč-
ních vajíček na hřišti u Pelíšku

Pokud není uvedeno jinak, akce začínají v 15:30 
hod. Není-li uvedeno jinak, vstupné činí 50,- Kč, 
pro členy 25,- Kč. Více informací o pravidelném 
programu MC,  připravovaných mimořádných 
akcích či změnách získáte na  tel. 739771706  nebo 
na www.mcpelisek.cz 
Těšíme se na Vás. Váš Pelíšek.

Za MC Buštěhradský pelíšek Kristina Reist
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•	 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu = pomoc při běžných úkonech 
osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, 
pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, 
výměna pomůcek u inkontinentních klientů.

•	 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
= donáška nebo dovážka obědů, příprava snídaní 
a večeří v domácnosti uživatele.

•	 Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný 
úklid a údržba domácnosti, pomoc při velkém 
úklidu a jeho zajištění, běžné nákupy velké nákupy, 
praní a žehlení prádla.

•	 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
= doprovod k lékaři, na úřady a instituce, procházky.

•	 Základní sociální poradenství = pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

•	 Fakultativní služby = související s  poskytováním 
služeb, např. dovoz osobním vozem.

•	 Služby na které není naše zařízení registrováno 
a nejsou výše vyjmenovány vám pomůžeme zajistit 
v jiném zařízení. 

•	 Veškeré služby jsou popsány v aktuálním ceníku služeb.

ZÁSADY PRÁCE NAŠÍ ORGANIZACE
•	 Obecnou zásadou je ochrana práv uživatelů pečo-

vatelské služby.
•	 Volíme správný způsob komunikace. 
•	 Jednáme o potřebách klientů na základě jejich vlastní 

vůle a přizpůsobujeme služby jejich potřebám.
•	 Službu  poskytujeme bez ohledu na náboženské 

vyznání, rasu a pohlaví.
•	 Respektujeme názor, rozhodnutí a  volbu klientů 

i s jejich důsledky.
•	 Klienta respektujeme jako partnera a  jedinečnou 

osobnost. 
•	 S každým klientem  jednáme individuálně. 
•	 Služba je zajišťována odborným personálem, který 

svou odbornost průběžně zvyšuje.
•	 Podporujeme běžný způsob života.

CÍLE KTERÉ JSME SI ZVOLILI
Všeobecné cíle:
•	 Pomoc našim klientům, aby mohli zůstat co nejdéle 

ve svém domácím prostředí.
•	 Podpora a pomoct zachovávat dovednosti a schop-

nosti v rámci sebeobsluhy.
•	 Vytvářet podmínky pro seberealizaci klientů, udržo-

vat vztahy se společenským prostředím.

Krátkodobé cíle:
•	 Organizace výletů do blízkého i vzdáleného okolí.
•	 Umožnit účast klientů na společenských a kultur-

ních akcích ve městě a okolí.

•	 Zahájení provozu „Kavárničky dříve narozených“ pro 
širší seniorskou veřejnost.

•	 Pravidelné aktualizace webových stránek a infor-
mačních materiálů o PS.

•	 Anketa pro zjištění spokojenosti PS a případné roz-
šíření služeb.

•	 Předání informací o PS do okolních obcí.

Dlouhodobé cíle:
•	 Pokračovat v rozšiřování našich služeb do okolních 

obcí a do obcí mikroregionu Lidického potoka.
•	 Zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci s OÚ 

okolních obcí, v případě většího zájmu občanů 
rozšířit časovou i místní dostupnost pečovatelské 
služby (příp. nákup dalšího vozidla pro potřeby PS, 
navýšení počtu zaměstnanců).

•	 Úprava okolí DPS a  vytvoření malé rekreační zóny.
•	 Rozšířit aktivizační programy o cvičební prvky 

v rekreační zóně.
•	 Aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc 

a využijí nabídku naší PS.
•	 Upevňovat vztahy a spolupráci mezi uživateli PS 

v rámci DPS.
•	 Vzbuzovat zájem o aktivizační programy mezi uži-

vatele PS, kteří žijí mimo DPS.
 
Pečovatelské služby jsou poskytovány podle 

zákona č.108/2006 Sb. §40 odstavec 2.
Stanislava Šumná, ředitelka DPS Buštěhrad

Anketa v DPS
Každoročně probíhá  anketa, která 

by měla vypovědět o spokojenosti kli-
entů, kterým je poskytována pečova-
telská služba a tak si dovoluji vám před-
ložit její výsledek. Snažíme se, aby byl 
dotazník každý rok obměněn a přinesl 
co největší výpovědní hodnotu. To, že 
rok 2010 vypověděl 100% spokojenost 
nás určitě v  činnosti neuspí. Budeme 
hledat další způsoby jak mohou klienti 
vyjádřit své názory.

VYHODNOCENÍ dotazníku pro klienty 
DPS Buštěhrad - hodnocení kvality 
pečovatelských služeb pro rok 2010

1. Dotazník vyplnilo 43 % klientů DPS 
Buštěhrad. Klienti mohli využít anonym-
ního vyplnění.

2. Hodnocení služeb 
Z celkových 26 služeb, které DPS 

Buštěhrad nabízí, ohodnotili klienti 
následujících 16. Se všemi zmíňenými 
službami byli klienti spokojeni a ohod-
notili číslem 1. 

Hodnotilo se 1 – spokojen, 2 – prů-
měrně, 3 – nespokojen. Služby jsou 
seřazeny od největšího počtu hlasů po 
nejmenší.

Název služby Spokoje-
nost v %

dovoz nebo donáška jídla 100 %
běžný úklid a údržba domácnosti 100 %
praní a žehlení ložního prádla, popří-
padě jeho drobné úpravy 100 %

běžné nákupy a pochůzky 100 %
Pedikúra ambulantně 100 %
pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti 100 %

praní a žehlení osobního prádla 100 %
dovoz motorovým vozidlem 100 %
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 %
pomoc při základní péči o vlasy, nehty 100 %
velký nákup, nákup ošacení a nezbyt-
ného vybavení domácnosti 100 %

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 %
pedikúra terén 100 %
jednoduchá úprava vlasů (zástřih, nato-
čení, vyfoukání) 100 %

pomoc při přípravě jídla a pití 100 %
mazání zad 100 %

3. Stížnosti
Za rok 2010 byly podány od klientů 

4 stížnosti z toho 1 byla kvalifikovaná 
jako neoprávněná. Všechny stížnosti 
byly vyřízeny ke spokojenosti klientů.

4. Další body dotazníku
Klienti dále v dotazníku hodnotili 

aktivizační programy, mohli se vyjadřo-
vat k zařazení nových služeb a uvádět 
další připomínky týkající se nejen chodu 
DPS. Se všemi odpověďmi se můžete 
seznámit v DPS Buštěhrad.

Dotazník o spokojenosti probíhá 
minimálně jednou ročně a vyplývá ze 
zákona o sociálních službách.

Za DPS Buštěhrad Eliška Hrabinová
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měStSká knihovna

buštěhrad Sobě v roce 2010:
•	 provoz Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta
•	 provoz Stezky historií Buštěhradu
•	 27. 2. - masopustní průvod
•	 27. 2. - posezení u cimbálu 

•	 Sdružení se nechalo zaregistrovat 
jako účastník řízení v záměru vybu-
dování Bioplynové stanice a připojilo se 
svým záporným stanoviskem k ostatním odpůrcům

BUŠTĚHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA U ROTTA v roce 2010:

Celkový počet exponátů (k 31. 12. 2010): 1 000
 - z  toho v expozici Ota Pavel: 702
 - z toho v expozici Buštěhrad: 300
Počet zapůjčitelů či dárců exponátů: 56
Celkový počet návštěvníků v roce 2010: 1267
 - z toho návštěvníci ve školních výpravách: 748
Počet zájezdů v muzeu v roce 2010:  26 

Současná výstava v muzeu: Hubená léta v šuplíku - nálepky, 
etikety z dob minulých

Od otevření muzea 31. března 2002 do 31. 12. 2010 navštívilo 
muzeum 12 108 návštěvníků.

Statistický výkaz  
o knihovně od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

•	 Celkový počet čtenářů ve sledovaném 
období: 269

•	 Počet návštěvníků: 3038
•	 Počet výpůjček: 4639
•	 Počet výpůjček na 1 návštěvníka: 1.52
•	 Vyřízených rezervaci prostřednic-

tvím MVS (meziknihovní výpůjční 
služby): 358

•	 Stav knihovního fondu: 22415
•	 Přírůstky: 176

Akce uspořádané knihovnou:
•	 14. 1.   „Trabantem po Albánii“
 I. Bittnerová
•	 4. 3.   „Maroko“ 
 D. Švejnoha
•	 13. 5.   „Venezuela“ 
 D. Švejnoha
•	 30. 9.   „Indie - Sikkim“ 
 J. Mahovská
•	 21.10.  „Japonsko“ 
 R. Lamlová
•	 25. 11.  „Jak se žije v Africe“
 D. Švejnoha
•	 9. 12.  „Proč jsme byli v Itálii“ - J. Pergl.

 V novém roce budeme pokračo-
vat besedami a přednáškami, první 
se uskuteční 27. 1. 2011 - téma: 
„Druhá strana Srí Lanky“, 3. 3. „Ces-
tou po Svaté zemi“ a  7. 4. „Argen-
tina - na kolech až do výšek kon-
dorů“. Témat máme zatím ještě dost, 
tímto děkuji místním občanům - 
cestovatelům, kteří přednášky pro 
nás dělají bez nároku na honorář. 
Jestliže by se někdo z Vás - čtenářů 
tohoto čísla Zpravodaje chtěl podě-
lit o své zážitky, kontaktujte, prosím, 
knihovnu.

Mgr. D. Čermáková

Přednáška Proč jsme byli v Itálii foto: V. Kůrková

Přednáška Jak se žije v Africe foto: J. Pergl
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Aktivita BS na záchranu pivovaru Buštěhrad
2010

Domluva s  ústavem rekonstrukcí 
a památkové péče FA ČVUT o uspořá-
dání studentské soutěže na revitalizaci 
areálu. Level nabídku přijal a přislíbil 
demolici odložit. 

Uspořádání schůzky s  ministrem 
kultury Václavem Riedlbauchem, mini-
strem pro místní rozvoj Rostislavem 

Vondruškou, zástupci investora, města 
a Ministerstvem kultury, na které bylo 
dosaženo řady kompromisů

2011
únor - Prezentace kauzy pivovar na 

konferenci o industriálních památkách 
„Jak jsem potkal fabriku“ v pivovarském 
muzeu v Kostelci nad Černými lesy

Ivona Kasalická, Daniela Javorčeková

 Louka, na které v  létě stojí náš 
tábor, odpočívá pod vrstvou sněhu, 
aby opět na jaře zazářila svou krá-
sou. Ve sněhu jsou pouze vidět stopy 
zvěře, která chodí pít do říčky Střely. 
Oáza klidu a pokoje. Jinak tomu bude 
v létě, až se po ní bude rozléhat dětský 
smích a ryk. Ale do té doby je potřeba 
udělat velký kus přípravné práce. 

Připravit harmonogram údržbář-
ských pracích, které jsou nutné provést 
na táborovém vybavení. V  letošním 
roce musíme opravit některé podlážky 
pod podsady. Staré a poničené svlaky 
nahradit novými a všechny podlážky 
opět natřít prostředkem, který dřevo 
ochrání od vlhka louky. Všechny pod-
sady prohlédnout a opatřit je závrt-
nými očky, která slouží k přitažení celt 
ke dřevěným podsadám. Nabarvení 
nových suchých WC, které jsme si sami 
v loňském roce vyrobili a udělat inven-
turu vybavení kuchyně. Některé hrnce 
a kastroly používáme již několik let a je 

to také na nich znát. Dále je potřeba 
natřít polní kuchyni tou správnou bar-
vou a zhotovit pro ni přístřešek. Během 
podzimu a zimy prohlédnout a opra-
vit poničené celty. V neposlední řadě 
se musíme spojit s majitelem našeho 
táborového pozemku a zároveň maji-
telem kravína, kde máme uloženu vět-
šinu našich táborových věcí, abychom 
s  ním prodiskutovali opravu schodů 
do kravína, kterou musíme bezpodmí-
nečně letos uskutečnit.   Všechny výše 
uvedené práce si členové sdružení 
provádějí sami, aby se ušetřila nějaká 
ta korunka.

Od podzimu pracujeme na celo-
táborové hře. Pro letošní rok jsme se 
rozhodli motivovat tábor hrou podle 
Jaroslava Foglara – Alvarez. Tuto hru 
budeme hrát na našem táboře prvně. 
Každý rok jsme hráli vlastní hry, které 
jsme si sami napsali. Když odjíž-
díme na tábor, tak máme vše zpraco-
vané. Každá etapa je připravená i se 

zprávami a místy, kde se bude odehrá-
vat. Včetně všeho potřebného k jejímu 
průběhu. Letos máme velikou výhodu. 
Našli jsme v obsazení tábora jednoho 
člověka, který překrásně maluje. Tak 
jsme ho zaúkolovali a on tvoří jak 
návrh na táborová trička, tak pře-
krásné diplomy a různé věci k  tábo-
rové hře.

N a š e  s d r u že n í  s p o l u p ra c u j e 
s občanským sdružením Kamarádi ze 
Stochova. Navzájem si pomáháme při 
různých akcích a i s přípravou tábora, 
na který se již velice těšíme a dou-
fáme, že stejné pocity budou zažívat 
i táborníci z řad dětí, které se rozhod-
nou strávit s námi na našem táboře 
15 prázdninových dní. Termín našeho 
tábora je od 23. 7. do 6. 8. 2011. Vše 
o našem sdružení STŘELA – sdružení 
pro letní táborovou činnost Buštěhrad 
si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách www.ltstrela.cz. 

Za vedení sdružení: Fencl Jaroslav  

Pohled do unikátního krovu administrativní 
budovy pivovar  foto: Petr Vorlík
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VÍTE, ŽE...

VÍTE, ŽE…
Tragédie na Wilhelm Gustloff

Bydlíme blízko obce Lidice, která byla za druhé 
světové války postižena z  českých obcí nej-
více nacistickým terorem. Pokud jde o míru lid-
ských obětí v Čechách a na Moravě během této 
války, byla ve srovnání s ostatními válčícími státy 
poměrně malá. Každý rok si připomínáme tragédii 
lidických mužů, žen a jejich dětí. Zejména u těch 
posledně zmiňovaných obětí – dětí, je vzpomínka 
nejbolestnější. Také jinde děti umíraly. Ne snad 
ve zplyňovacích autech výfukovými plyny jako 
lidické děti v Chelmnu, ale například utopením 
na moři. Snad nejtragičtější daň si vybrala smrt 
na dětech v Baltském moři v samém závěru váleč-
ného konfliktu. 

Dne 30. 1. 1945 si připomínáme jednu z nej-
horších tragédií, která se odehrála během války 
na moři. Přestože v našich myslích vyvstane při 
námětu nejhorších katastrof na moři luxusní par-
ník Titanic, není, co do počtu obětí, nejhorším 
námořním neštěstím. Tou je německý luxusní par-
ník Wilhelm Gustloff.  Tento parník sloužil zaslou-
žilým německým pracujícím jako místo odde-
chu a dovolených v mírových dobách Třetí říše 
a v období války jako výcvikový prostor a kasárna 
pro ponorkové síly. 

Když 12. ledna 1945 vstoupila Rudá armáda na 
území Východního Pruska, dnešní Kaliningradské 
oblasti (izolované součásti Ruska), došlo k hro-
madnému exodu německého civilního obyva-
telstva na západ. Útěk před frontou byl smutný, 
zoufalý a plný obětí. Gauleiteři, kteří měli ve své 
moci povolení pro opuštění německých měst civi-
listy, záměrně prodlužovali vystavení povolenek 
s falešným argumentem, že německá branná moc 
bude s větším nasazením bránit místa, kde budou 
žít německé ženy a děti, před nepřítelem. Výsled-
kem bylo, že mnozí civilisté byli v nekonečných 
kolonách přejeti ruskými tanky při obkličovacích 

Přehled kulturních představení  
Památníku Lidice připravovaných v rámci 

“Lidických zimních večerů“

Březen 2011

7. 3 .2011 od 18°° hod.
Poetická zastavení
účinkuje: Musica Dolce Vita ve složení - Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní

17. – 19. 3. 2011 od 18°° hod. (datum bude upřesněn)
Večer milostné poezie „Exulant z říše slůvek lásky“ - 1. premiéra 
účinkují: Máša Málková, Martin Písařík, text Jan Mikeš, režie Tomáš Vondrovic

22. 3. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Hanu Maciuchovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

23. 3. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Marka Ebena
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie
cena vstupného je 80,- Kč pokud není uvedeno jinak; cena předplatného je 800,- Kč s platností do 04/2011, 

místa je nutno rezervovat 3 dny před představením
změna programu vyhrazena

kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz

RYBÁŘSKÝ DĚTSKÝ DEN
  V  sobotu 28.  5.  2011 
v 08:00 hodin budou 
zahájeny každo-
roční  r ybářské 
závody pro děti 
od 6 ti  do 15 ti  let.
  Sraz všech  závod-
níků je v  07:30 
u horního rybníka. 
pro ty co nevlastní 
rybářské vybavení bude 

možné si jej v omezené 
míře zapůjčít. Dále 

bude k  disposici 
i odborná pomoc, 

či rada, z řad 
členů místního 

spolku rybářů, 
kteří jsou zároveň 
i pořadatelé celé akce.

  Na nejúspěšnější lovce 
čekají velmi pěkné ceny.

TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ A PETRŮV ZDAR !!

Wilhelm Gustloff v době své slávy
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manévrech, masakrováni na utečenec-
kých trasách letadly a děly blízké fronty,  
nebo znásilňováni v dobytých územích, 
kde ti, co přežili, často trpěli hladem 
a terorem ze strany vítězů.

Ti šťastnější, kteří unikli z  dosahu 
bojové linie, hledali útočiště a záchranu 
v těch několika německých přístavech, 
které byly ještě neobsazené Rudou 
armádou.  Zde se nakládal a odvážel 
hlavně válečný materiál, vojáci a nako-
nec i civilisté. Protože cesty byly často 
přerušeny frontou, hodně uprchlíků vyu-
žívalo zamrzlé části moře a zátok, aby se 
dostali do přístavů. Tuto možnost umož-
ňovala nezvykle tuhá zima. Na ledě se 
často stávali terčem sovětských letounů 
nebo se na některých místech propadali 
do hlubin po prasknutí ledu. Těžké chvíle 
zakoušeli matky s dětmi a ostatní uprch-
líci při snaze dostat se na loď. Dlouhé 
hodiny čekání, výběr, odmítnutí, přijetí. 
Srdceryvné scény. Ti, kteří se dostali na 
palubu se domnívali, že jsou v bezpečí. 

Stejně se cítilo i asi 10  000 pasa-
žérů parníku Wilhelm Gustloff, kteří se 
dostali na palubu v přístavu Gotenha-
fen (dnes Gdyně). Plavidlo směřovalo do 

Kielu. Když cestující poslouchali v rádiu 
30. ledna projev Adolfa Hitlera při příle-
žitosti jeho nástupu k moci, zasáhla loď 
série tří torpéd vypálených sovětskou 
ponorkou ze směru pobřeží, odkud 
útok nikdo nečekal. Loď pomohla sovět-
skému kapitánovi ponorky S 13 v úspěš-
ném útoku tím, že se na krátkou dobu 
rozsvítila poziční světla a ukázala tak 
snadno, kde se přesně nachází. 

Při potopení lodě zahynulo asi 9 300 
cestujících. Z  jedenácti člunů se poda-
řilo spustit jen šest. K dispozici byly i vory 
a plovoucí vesty. Teplota vody byla těsně 
nad bodem mrazu a teplota vzduchu byla 
– 18 °C. Lidé ve vodě tedy vydrželi na živu 
pouze několik minut. Na palubě zuřil při 
potápění zoufalý boj o život a o záchranné 
prostředky. Wilhelm Gustloff se potopil 62 
minut po útoku. Z chladného Baltského 
moře se podařilo zachránit jen málo tro-
sečníků ve srovnání s těmi, kteří zahynuli. 
Podle dochovaných informací se v  růz-
ných přístavech napočítalo 1 239 zachrá-
něných pasažérů z Wilhelma Gustloffa. 
Všech pět přítomných kapitánů na lodi  se 
zachránilo. Ostatní proplouvající lodi se 
bály dalších útoků ponorek a ne všichny 

se tedy snažily trosečníkům pomoci. Polo-
vina obětí byly malé děti a miminka. Nej-
nevinnější oběti války. 

Ať se již na utrpení Němců – civilistů 
za druhé světové války díváme různě, 
někdo jako na spravedlivou odplatu 
za zvěrstva, která Němci zaseli v Sovět-
ském svazu, Polsku a jinde, nebo jako 
na běžné válečné střetnutí mezi Němec-
kem a Sovětským svazem nebo prostě 
jako na tragický výsledek války, smutek 
nad smrtí mnoha lidí a zejména nevin-
ných dětí, mnohé z nás zasahuje i dnes.  

Tři největší lodní katastrofy všech 
dob podle počtu obětí:

Wilhelm Gustloff
potopen 30. ledna 1945; asi 9 300 obětí 
Cap Arcona
potopen 3. května 1945;  5 600 až 8 000 mrtvých 
Goya
potopen 16. dubna 1945; asi 7 000 obětí

( zdroj: dokument ČT 2; internet;  zapsal JJ )

Nezaměstnaní v Buštěhradě
Na základě informací Ing. Františka Paulíka, CSc, vedoucího referátu analýz, 

statistik a monitoringu, při Úřadu práce v Kladně, můžeme poskytnout následu-
jící údaje. Stav uchazečů o zaměstnání s trvalým bydlištěm v Buštěhradě k 6. 12. 
2010 je tedy tento:

Celkem je nezaměstnaných 113 osob. Bližší údaje osvětluje níže uvedená tabulka:

celkem
z celku

základní vzdělání střední a vyšší VŠ
113 základní vzdělání střední a vyšší 6

muži 35 72
52 muži do 20 let muži nad 50 let

ženy 3 16
61 ženy do 20 let ženy nad 50 let

Dlouhodobě nezaměstnaných, tedy nad 5 měsíců bez práce, bylo k výše uvede-
nému datu 52 osob. 

Jak se v minulosti starala naše obec o nezaměstnané v období krize, v období 
první republiky, ve třicátých letech minulého století, se pokusíme přiblížit v někte-
rém následujícím čísle Buštěhradského zpravodaje. Prozradím jen, že se s tímto 
stavem popasovala se ctí. 

Děkuji touto cestou panu Ing. Paulíkovi za poskytnutá data.
 ( zapsal: JJ )

Povinnost pro 
majitele komínů 
a kouřovodů

Podle nařízení vlády ze dne 1. 3. 2010 
o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a  spotře-
bičů paliv, bude povinností každého 
majitele, který tyto stavby nebo spotře-
biče vlastní, provést revizi a kontrolu, zda 
odpovídají požárním předpisům. Naří-
zení vlády vstupuje v platnost od 1. 1. 
2011. V souvislosti s tím bude povinnost 
čištění komínů a  kouřovodů. Kontrolu 
může provést jen odpovídající pracovník, 
kterého  nařízení č. 91 / 2010 Sb. zmiňuje.
Tím je kominík s živnostenským listem. 
V tomtéž nařízení je vložena přehledná 
tabulka, jak často, a při použití jakého 
paliva, je nutné komín čistit. Cena za kon-
trolní zprávu bude v řádu stovek korun. 

Majitelé komínů se mohou obrátit 
na oprávněné pracovníky na webových 
adresách www.skcr.cz nebo na www.
zsmkcr.cz . Zde si mohou vyhledat nej-
bližší kontakt ke svému bydlišti.

( zapsal: JJ )
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SpolečenSká rubrika

Naši jubilanti
(leden, únor)
75 let
Němečková Helena, ulice Příční
Tatíčková Hana, ulice Hřebečská
Dočekalová Eva, ulice Kladenská
80 let
Doležal Jiří, ulice Sadová
85 let
Náprstková Marie, ulice Starý hrad

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, 
městskému úřadu, MS  ČČK za milá 
blahopřání a dárky k mým 85. Naro-
zeninám. Rovněž touto cestou přeji 
ze srdce všem, aby takové jubileum 
mohli oslavit ve zdraví také.                                  

Marie Náprstková

zleva: Barbora Pavla Plechatá, Johana Fialová, Eliška Chalupová, Michal Knor,Vojtěch Kiml, 
Filip Altner, Lukáš Heřman, Jáchym Novotný                        foto: P. Suchopár

Vítání občánků
V útery dne 7. prosince 2010 jsme uvítali do života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti a spokojenosti z dětiček.

čtenáři 
nám píší
Ta naše dálnice česká, 
ta zatím není moc hezká

Jak už jsem se dříve zmiňoval, naše dál-
niční síť byla koncipována již od roku 1935. 
Oficiální výraz „dálnice“ byl schválen a zave-
den do užívání 23. prosince 1938 a výstav-
bou prvních úseků se začalo hned v roce 
následujícím. Ve čtyřicátých letech však 
byly práce zastaveny, kvůli nedostatku 
armovací oceli, takže po konci války na 
území Československé republiky chátralo 
zhruba 188 kilometrů rozestavěných dálnic 
na třech různých úsecích. Ani v „budovatel-
ských“ padesátých letech se situace nezmě-
nila, takže naše někdejší přední pozice ve 
výstavbě dálnic v Evropě byla navždy ztra-
cena. Teprve v  polovině šedesátých let, 
spolu s  výrazným nárůstem individuální 
automobilové dopravy, byla navržena sou-
stava silnic určených k přednostní moderni-
zaci a stanoven rozsah dálniční sítě. 12. čer-
vence 1971 je pak slavnostně zprovozněn 
první úsek D1 z  Prahy do Mirošovic. Do 
Brna tato dálnice „dorazí“ v roce 1980, tedy 
o celých 40 let později, než bylo původně 
naplánováno.

Pokud zde píši další část informací z his-
torie výstavby českých dálnic, bylo by 
nezdvořilé zapomenout na „tu naší“, tedy 
přesněji na rychlostní silnici R7, jenž pro-
bíhá v těsné blízkosti Buštěhradu. O dálnici 
v pravém smyslu samozřejmě nejde. Tímto 
směrem z Prahy se o ní ani před válkou neu-
važovalo, protože Chomutov měl být napo-
jen na tzv. dálnici sudetskou. Teprve vlád-
ním usnesením č. 282/1971 o rozvoji silnic 
v letech 1971 – 1975 bylo rozhodnuto o roz-
šíření zatížených výpadových směrů z vel-
kých měst, kde nebyly plánovány dálnice, 
takže teprve zde se začíná odvíjet historie 
i „té naší dálnice“. Vzhledem k častému pře-
plnění kapacity silnice I/7 Praha – Kladno, 
byla nejprve zahájena projektová příprava 
a následná realizace silnice pro motorová 
vozidla v úseku Praha – Slaný. Oproti dál-
nicím bylo na silnicích tohoto typu povo-
leno větší stoupání či klesání, užší odstavné 
pruhy a kratší nájezdové a výjezdové úseky, 
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ovšem nejvyšší povolená rychlost tím 
nijak omezena nebyla. (Důsledky samo-
zřejmě většina z  nás dobře zná, pro-
tože vystartovat „z místa“ mezi proud 
naplno rozjetých vozidel třeba u Stře-
dokluk nebo Kněževsi, to je pro všechny 
adrenalinový zážitek na hranici života 
a smrti. Snad jedinou výhodou je, že 
na „er-sedmičku“ zatím nesmí najíždět 
traktory přímo z pole a cyklisté se jí 
povětšinou také vyhýbají.)

Jako první úsek R7 byla sice zpro-
vozněna část od odbočky na letiště ke 
Kněževsi v roce 1972, ale fakticky rych-
lostní silnice začíná až odtud. Dále je také 
odsud značena jako silnice pro motorová 
vozidla podléhající mýtným poplatkům. 
Výstavba v sedmdesátých letech pokra-
čovala dalšími částmi: Kněževes – Stře-
dokluky (1973), Středokluky – Koníčkův 
mlýn (1975) a dokončení mimoúrovňo-
vého křížení MÚK Koníčkův mlýn – tedy 
„té naší“ odbočky směrem k Buštěhradu, 
Lidicím a Kladnu. Během následujících 
let pak bylo postupně dobudováno plá-
nované spojení Prahy a Slaného v plné 
šíři se čtyřmi jízdními pruhy. Po roce 1989 
bylo rozhodnuto, že další části ve směru 
Louny – Chomutov budou prozatím 
stavěny v poloviční, tedy dvoupruhové 

variantě. Kolem roku 2005 pak byla 
výrazně urychlena investorská příprava 
výstavby, protože na Žatecku, Lounsku 
a  Mostecku vzniklo několik strategic-
kých průmyslových zón. Od hranic Stře-
dočeského a Ústeckého kraje je již zpro-
vozněna spousta obchvatů a mostů, ale 
zatím jen v onom polovičním profilu. Pra-
cuje se také na rozšíření návazné komu-
nikace od Chomutova na Horu Svatého 
Šebestiána a dále do Německa. Harmo-
nogram je prozatím plně zpracován do 
roku 2013, ale na zprovoznění celé čtyř-
pruhové rychlostní silnice R7 si budeme 
muset ještě dlouho počkat. V  nejbližší 

době nás evidentně čeká přestavba 
nevyhovujícího mimoúrovňového kří-
žení u letiště, kde by měla vzniknout, 
cituji. „trojlístkovitá křižovatka s přidru-
ženými průplety a se semidirektivní 
větví Praha – Letiště, se dvěma nadjezdy 
a dvěma mosty, a také s návazností na 
přeložku R7 v  rámci stavby SOKP 518 
ve směru Ruzyně – Suchdol“…no, uvi-
díme jak nám to zkomplikuje již tak dost 
nebezpečnou dopravu po „té naší dál-
nici“, kde v současnosti kolísá intenzita 
dopravy od patnácti do pětatřiceti tisíc 
aut za den!

Jiří Blesk

Významné výročí významného rodáka
Z  Buštěhradu pochází mnoho zná-

mých osobností. Mezi ně bezesporu 
patří také významný český kvartérní 
geolog a archeolog RNDr. Karel Žebera 
DrSc., který se narodil 3. března 1911. 
Připomeňme si tedy toto stoleté výročí 
alespoň několika strohými údaji. 

Prosím přiložit foto: „Dr. Žebera 
a Jaroslav Vítek u pravěkých žernovů“ – 
foto Jan Bárta 1961

Po maturitě na kladenské reálce 
absolvoval studium přírodních věd 
a  archeologie na Filozofické fakultě 
UK a v letech 1933 – 1938 tam působil 
jako asistent. Poté pracoval jako geo-
log Vojenského zeměpisného ústavu 
a pro generální ředitelství podniku 
Stavby dálnic. Od roku 1941 byl vedou-
cím vědeckým pracovníkem, a později 
také ředitelem, Státního geologického 
ústavu v Praze. 

Je uznáván jako zakladatel moderní 
kvartérní geologie(zabývající se 

kvartérem - nejmladší geologickou minu-
lostí, čtvrtohorami neboli antropozo-
ikem). Geologie a archeologie byly jeho 
stěžejními obory, ale projektoval dálnice 
a dálkovody, zkoumal ložiska fosfátů – 
vltavínů pro šperkařské účely, vybudoval 
rozsáhlou geologickou a  archeologic-
kou sbírku, zejména z  oblasti Kladen-
ska a Slánska, na Mělnicku zase objevil 
dosud neznámý druh středo-paleolitic-
kých památek – tzv. „valounovou indu-
strii“, spoluzaložil časopis Antropozo-
ikum, byl redaktorem a autorem mnoha 
odborných publikací, statí a studií v celé 
řadě časopisů a sborníků.  

RNDr. Karel Žebera DrSc. zemřel 23. 
ledna 1986 v Praze.

(Další informace lze nalézt na měst-
ských web-stránkách nebo v  Almana-
chu - 500 let města Buštěhradu.)

Jiří Blesk

Odbočka z R7 k Buštěhradu“ foto z webu Historie R7

Dr. Žebera a Jaroslav Vítek u  pravěkých 
žernovů“                  foto: Jan Bárta



Z RADNICE

Buštěhradský Zpravodaj
19

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

RNDr. Karel Žebera DrSc.  (1911–1986)
geolog a archeolog

Dne 3. 3. 2011 si připomeneme 100 let od narození význam-
ného geologa a archeologa Karla Žebery.

K. Žebera se narodil v Buštěhradě (v dnešní Žižkově ulici), 
kde se již od dětství aktivně zapojil do činnosti místních 
spolků a věnoval se výzkumu prehistorického 
osídlení a geologii Kladenska. 

Poté, co rodiče mladého Karla získali práci 
na statku v Kácově nad Sázavou, žije s nimi na 
Kácovském zámku a navštěvuje místní školu. 
Později se sem vrací a věnuje se výzkumům  
středního Posázaví.   

Mezi nejznámější publikace  K. Žebery patří obsáhlá kniha 
„Československo ve starší době kamenné“ a „Říp hora v jezeru“ 
– která přibližuje čtenáři krajinu Českého masivu v období 
na přelomu třetihor a čtvrtohor. Z více než 200 publikova-

ných prací zmiňuji zprávu 
„Osídlení Buštěhradského 
katastru od pravěku 
k  dnešku (1944) a  Tech-
nicko-geologické poměry 
Buštěhradského katastru 
na Kladensku ve středních 
Čechách (1947) . 

V  letech 1958-1963 se 
stává ředitelem Ústřed-
ního Ústavu Geolo -
gického (dnes Česká 
G eologick á  S lužba) , 
přednáší na Přírodově-
decké fakultě Univer-
zity Karlovy a  věnuje se  
výzkumu a  sběru pravě-
kých nástrojů, minerálů  
a zejména Vltavínů. 
Mgr. Jan Mühldorf – vnuk K.Ž.  

Jan.muhldorf@seznam.cz

Supermarket a bankomat v Buštěhradě?
V tomto článku přinášíme postřehy  

z diskuse, která se rozproudila od března 
minulého roku na diskusním fóru měst-
ského webu na téma, zda by lidé uvítali 
či neuvítali supermarket v Buštěhradě. 
Dotazem, zda někdo ví něco o tom, 
zda se tu podobný záměr náhodou 
nechystá, diskusi odstartoval nově při-
stěhovaný občan, kterému při pozdních 
návratech domů či o víkendu podobné 
zařízení chybí. Následovaly rozporuplné 
reakce, kdy odpůrci byli v mírné většině 
nad příznivci.

Jaké jsou argumenty příznivců super-
marketu?
•	 potřebujeme pohodlný, rychlý, levný 

a dostupný nákup především potra-
vin, ale i průmyslového zboží.

•	 každý ať nakupuje kde chce – místní 
patrioti ať si klidně dál nakupují 

v malých krámcích, a ty pak nemohou 
zkrachovat.

•	 zboží v místních provozovnách 
(uzeniny,  …) je nevábné nebo není 
k dostání pečivo

•	 pokryjí invazi další „náplavy“ zdejší 
obchůdky? Je pravdou, že většina lidí 
jezdí jak do práce tak po nákupech 
autem. Ovšem je jisté, že ti co autem 
nejezdí, a jistě i maminky na mateř-
ské a starší lidé by podobnou věc jako 
„supermarket“ uvítali. 

•	 supermarket přece nemusí být nutně 
jen ve tvaru obří krabice, tak jak jsme 
zvyklí tady. Ve světě už ale existují i 
nové formáty retailových prodejen, 
které jsou navrhovány tak, aby zapadly 
do svého okolí. Město nabídne poze-
mek, určí si architektonické požadavky, 
a řetězce se ztrhají, aby vyhověly (tedy, 
pokud je místo lukrativní).

A zde argumenty odpůrců supermar-
ketu:
•	 kvalita i nabídka zboží místních pro-

vozoven pro běžný nákup postačí, 
o  víkendu a večer to jistí Večerka, 
a když chceme něco, co tu nemají, 7-10 
minut autem do Kladna se dá přežít. 

•	 máme rádi malé obchůdky a „ves-
nický“ charakter Buštěhradu.

•	 budovat v městečku velikosti 
Buštěhradu a vzdálenosti 5 kilome-
trů od nejbližšího nákupního centra 
další fádní supermarket je zbytečnost. 
Opravdu tu nemusíme mít všechno, 
co má velké město. 

•	 Právě starší lidé či maminky na mateř-
ské jistě nemají problém zajít do míst-
ního obchůdku přes den na menší 
nákup – a velký nákup v rukách tahat 
nebudou, ani kdyby měli supermarket 
za rohem, na ten stejně vezmou auto.

Diplom udělený Karlu Žeberovi za vystavené 
archeologické sbírky a obětavou činnost na 
Všeodborové živnostenské výstavě v  Buštěhradě 
roku 1934                foto: Jan Mühldorf Karel Žebera 
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•	 těch pár korun navíc, o které jsou 
v  malých obchodech dražší některé 
produkty, bereme rovněž jako 
podporu místních obchodníků. 
Nechceme, aby zkrachovali. Pro malé 
krámky není již teď lehké se tu uživit, 
jak vám potvrdí jejich majitelé. 

•	 supermarket je ohyzdný jako slovo 
i jako stavba. Daleko víc nám tu chybí 
např. tržiště s místními produkty.

•	 město by si supermarketem vážně 
poškodilo vlastní infrastrukturu a dost 
lidí by přišlo o práci, raději nemluvě 
o  velkém nárůstu automobilové 
dopravy, odpadků, kapsářů a vaga-
bundů vůbec. 

•	 využít se dá i nákup potravin přes 
internet (např. Z-market apod.) - večer 
se objedná a druhý den to přivezou 
(od určité ceny nákupu je doprava 
zdarma) a vyloží v krabicích až v před-
síni. Jezdí i v sobotu. Mají však ome-
zený sortiment, především co se týče 
čerstvého masa a zeleniny, a některé 
výrobky dražší, než v supermarketu.

A co si o supermarketech myslí urba-
nisté? Z hlediska organismu malého 

města je supermarket jednoznačné 
zlo – zasadí velkou ránu místním živ-
nostníkům, a zabere obrovskou plochu 
naprosto podprůměrnou architekturou 
a  velkými vyasfaltovanými plochami. 
Jestliže je postaven na okraji města, 
ukrojí z volné krajiny a zemědělské půdy. 
Jestliže je postaven v centru města, často 
se kvůli němu likvidují plochy měst-
ské zeleně, kterých ovšem většina měst 
nemá nazbyt. Supermarket přitahuje 
anonymní konzumenty, nebere ohled 
na své okolí. Všimněte si, jaká bývá okolo 
supermarketů pustina a nepořádek 

Např. na webu ECCONECT se dočteme 
následující: „Podle průzkumu veřejného 
mínění vedeného agenturou Respond 
& Co pro ČTK si již v  roce 2007 většina 
Čechů ani žádné nové velkoprodejny 
nepřála. Výsledky průzkumu podporují 
tvrzení, že obyvatelé republiky jsou už 
nasyceni hustotou prodejen obchodních 
řetězců a nevyžadují další výstavbu. Nové 
prodejny obchodních řetězců si ve svém 
blízkém okolí nepřálo 81,4 % respon-
dentů. Proti výstavbě nových obchodů 
byli především obyvatelé středních Čech 
(93,3 %) a severní Moravy (87,1 %). Nový 

supermarket by podle průzkumu přivítalo 
jen 7 % dotázaných, 6,4 % by si přálo ve 
svém okolí hypermarket a jen 1,6 % účast-
níků si přálo mít poblíž svého domova 
novou diskontní prodejnu…přesto se 
plánují další desítky prodejen…Prodejny 
na okraji měst zvyšují dopravní zátěž, což 
s sebou samozřejmě nese zhoršení kvality 
ovzduší a nárůst hluku…Volání po regu-
laci výstavby supermarketů už zaznívají 
i na celoevropské úrovni.“

Zároveň se do diskuse prolínalo 
i  téma bankomatu, ten by ovšem uví-
tali naprosto všichni bez výjimky, anebo 
větší možnosti platby kartou v místních 
obchodech. Skutečností je, že bankomat 
kdysi v Buštěhradě byl, ale zrušili ho spolu 
s pobočkou spořitelny. V současnosti se za 
umístění bankomatu v obci platí firmám, 
které to zprostředkovávají, nemalé peníze 
(že by tu byla pobočka nějaké banky, kde 
by byl jaksi automaticky, to bohužel asi 
nehrozí), a když je z něj menší výběr, než 
je stanovený paušál, obec na to doplácí 
ze svého. Banky nemají zájem dávat ban-
komaty někam, kde je podle nich malý 
výběr. Vypadá to tedy, že bankomat je 
zatím nad naše možnosti.

Daniela Javorčeková

Biospalovna
V  posledním čísle BZ jsme měli možnost si přečíst 

lecos o biospalovně v  blízkosti našeho města. Jsem 
přesvědčen o tom, že nesmíme připustit jakékoli snahy 
o vybudování této spalovny. Město by nemělo nechat 
ani zpracovat jakékoli studie (zbytečně vyhodíme peníze, 
které by mohly posloužit užitečněji jinde). Neměly by být 
pro nás podstatné ani poznatky dvou členů zastupitel-
stva Buštěhradu v Rakousku (kdo platil jejich cestu jsme 
se nedozvěděli). Pro nás musí být zásadní  kvalitní život 
obyvatel našeho města.V Lánech to pro projekt nedo-
padlo dobře. Ani se nedivím. Pan poslanec Bendl, který 
v Lánech bydlí, je kamarád primátora Kladna p. Jiránka, 
který  řídí MPS, oba jsou z ODS. Pokud chce Kladno vybu-
dovat biospalovnu, ať ji vybuduje na západ od Kladna. 
Jako příhodnou lokalitu mu navrhněme Rozdělov. 
Pokud je opravdu biospalovna tak čistá, nemůže to být 
pro Kladno problém. Stejně musíme odmítnout i další 
nesmyslné projekty jako je  např. obalovna. Na západ od 
Kladna je dostatek lokalit pro podobné “ekologické“ pro-
jekty. Naše město jich už má dost!

Ing. Josef Koutecký

D. M. A. (Dobrá Malá Asie 
- kulinářská fikce)
Recept od J. Bleska

Starověcí Chetité měli červenou čočku nejraději. Zbytečně neklíčila ve 
skladu. A protože není nadýmavá, tak vojsko neztrácelo bojeschopnost 
ani po obědě. Představme si tehdejší situaci:

Božská kráska Inara se krčí u plotny, oheň se ne a ne rozhořet, na 
hodinách už bude patnáct set před naším letopočtem, a není nava-
řeno. „Kurňa, Agniš!“ zakleje v zoufalství rozčílené děvče, a věčně 
navlhlé dříví vzplane náhle jako troud! Inu, jsou to sice pěkná kouzla, 
ale co teď, když v předsíni dupe hladový taťka, Taru - vládce bouří, a jí 
hasne uvaření? Holka tedy narychlo pokrájí okapané zelí na zlatistou 
osmansky-osmahnutou cibuli, přilije tam asi třetinu sladkokyselého 
nálevu a zasype to bleskurychle propláchnutou čočkou. Všechno tro-
chu osolí a opepří, maličko osvěží trochou octa a ještě zalije ucháčem 
zeleninového vývaru. Vypadá to dobře, ale jíst se to zatím nedá, uva-
žuje kuchtička a raději přikryje dusící se směsku poklicí, na slabší čtvrt-
hodinku. Není boha, kterému by nevoněly proužky uzené krkovičky 
smažené na sádle, rozhodne se Inara a přikrájí k tomu ještě kolečka 
mladé zelené cibulky. Přestože znaven, padá vůní okouzlený otec 
spokojeně do vyšívaných polštářů a slastně mhouří oči. A, že dcerka 
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přihodí do pánve také něco pokrájených 
včerejších brambor, toho si nevšímá už 
vůbec. Ale pozor, to už je také potřeba 
odkrýt poklici a ochutnat čočku! Pak jen 
vydusit zbylou vodu, znovu přidat něco 
soli, barevného pepře, sušeného čes-
neku a petrželky, a je to hotové!

„Tati, nespi, jídlo je na stole!“ Hromo-
tluk s námahou vstane a šourá se ke své 
misce. Jeho pomačkaná tvář se stále víc 
rozjasňuje širokým úsměvem, polkne 
první sousto a jeho oči obdivně vzhléd-
nou k dceři. A ona, jen tak jakoby nic, stojí 

se založenýma rukama, bradičku lehce 
zdviženou, a dívá se ven z okna na vzda-
lující se bouřková oblaka…

 Všechno to mohla smíchat dohro-
mady, nebo podávat zvlášť, případně 
posypat strouhaným parmazánem nebo 
jiným voňavým sýrem. Použít mohla i čer-
stvé zelí a obyčejnou čočku, ale to by se 
o dost déle vařilo a chtělo by to víc octa. 
Variace chutí i vložených komponentů 
je totiž božsky nekonečná. Jen pozor na 
to případné nadýmání a bojeschopnost! 
(Vegani pochopitelně vynechají maso 

a  sýr.) A pak jen, co se nesní hned, dá 
se v pohodě později ohřát v mikrovlnce 
nebo na plotně. 

 (asi 6 porcí – doba přípravy 20 minut)
•	 400 g  sáček červené loupané čočky
•	 640 g  sklenice sterilovaného bílého zelí
•	 500 g  plátek uzené vepřové krkovice
•	 dvě zelené cibulky, 3 - 4 brambory, 

2 lžíce tuku
•	 sůl, koření, petrželka, kostka zelenino-

vého bujónu
Güle Güle!

Nepolapitelný
(Profesionální historik nad takovou úvahou zakroutí hlavou. Pamětník si možná zaťuká na čelo. Mládež to zřejmě se zájmem číst 

nebude. Bude to někoho zajímat?)

Jakkoli propojovat pražský aten-
tát na Heydricha a problematický 
počin Jana Smudka a Františka Petra 
v Kladně, je totiž prakticky nesmy-
slné. Ovšem, jistou „podobnost“ zde 
najít můžeme. Bohužel, obě akce při-
nesly dalekosáhlé tragické důsledky 
pro české obyvatelstvo. A to, jak 
ta dlouhodobě plánovaná a vycvi-
čenými profesionály provedená, 
tak ta druhá, řekněme nerozvážná 
a spontánní . Ovšem, něco společ-
ného vskutku mají – byla to velice 
potřebná vzpruha pro náš národ 
v období tíživé okupace nacistickým 
Německem, obroda českého ducha 
v  marasmu všudypřítomného ger-
mánského tlaku.  

Jan Smudek se narodil v  roce 1915 
v  Bělé pod Radbuzou. Pak se rodina 
odstěhovala do Domažlic, kde nastou-
pil do obecné školy a později do gym-
názia. Už po roce však přešel na měš-
ťanku a začal se učit ve strojnické dílně. 
Pro svou poněkud divokou povahu měl 
neustálé spory s  mistrem, takže opět 
odešel jinam, do elektrorozvodných 
závodů, kde se nakonec vyučil. Potom 
pokračoval ve studiích na průmyslovce 
v Plzni, aby nakonec skončil v Kladně, 
na strojnické škole. To už mu bylo čty-
řiadvacet, když se mu životní příběh 
začal odvíjet rychlostí, kterou ani sám 
nepředvídal:

…v podvečer sedmého června roku 
třicet devět šel Jan se spolužákem Fran-
tiškem do biografu. Po představení se 
pak courali ulicemi Kladna a Jan kamará-
dovi vyprávěl příhody ze života bývalých 
členů domažlického skautského oddílu, 
kteří byli vyhlášení svou protiněmec-
kou aktivitou, zejména specializací na 
obstarávání zbraní pro jihočeské odbo-
jové skupiny. Pochlubil se, nejenže do 
tohoto oddílu patřil, ale i s tím, že se mu 
také nedávno podařilo sehnat pistoli. 
Ukradl jí německému důstojníkovi na 
taneční zábavě v Praze. Během dalších 
okamžiků se pak rozhodli, že se o něco 
podobného společně pokusí. Hned 
teď a tady!. Jako nejvhodnější místo, 
kde by svůj plán realizovali, si vybrali 
jeden z  mnoha kladenských „vykřiče-
ných lokálů“. Po chvilce lelkování si tam 
vytipovali opilého strážmistra německé 
pořádkové policie. Ale příležitost ke krá-
deži se nenaskytla, tak se rozhodli, že ho 
přepadnou až půjde domů. Počíhali si 
na něho a na rohu Hruškovy a Váňovy 
ulice došlo k potyčce. Policista se sna-
žil bránit, a když sáhl po zbrani, tak na 
něho Jan Smudek necíleně vystřelil. 
Poraněného pak ještě srazil ranou pěstí 
k  zemi. Když se však shýbal, aby zís-
kal policistovu zbraň, vyšla ještě jedna 
rána z jeho pistole. Výstřel napadeného 
zasáhl do hlavy. Strážmistr Wilhelm 
Kneisl byl mrtev. Oba útočníci byli 

náhlým zvratem situace tak zmateni, že 
ve zmatku uprchli, aniž by si jeho slu-
žební zbraň odnesli. 

Kladno opustili oba hned druhý 
den. Rozhodli se, že si užijí prázdniny 
v Praze…

(Asi bylo odvážné, postavit hned na 
začátku tohoto článku vedle sebe tak 
nesouměřitelné elementy, ale, jak připo-
menout váhu onoho zmatečného činu 
na pozadí výrazněji glorifikovaného pre-
cedentu? Je možné, že podobně dobro-
družnou a ambiciózní povahu, kterou již 
od mládí oplýval Jan Smudek, měli také 
Gabčík a Kubiš? Pátrání po smyslu tako-
vého počínání nás může dovést k vlastní 
podstatě. A to si většinou nedovedeme 
představit okolnosti, za nichž proběhlo 
ono klíčové rozhodnutí.)

K  vyšetřování vraždy byl povolán 
velitel kladenského Gestapa H. Wies-
mann a oberlandrát O. Meuzel uložil 
kladenskému okresu pokutu ve výši 
50000 říšských marek. Zemský rada 
vypsal odměnu za dopadení 100000 
korun a protektorátní ministerstvo vni-
tra 50000. Byl sesazen a později i zatčen 
starosta města Kladna. Celkem bylo 
perzekvováno bylo na 111 osob. Mnozí 
byli transportováni do koncentráků 
a  dva lidé ve vězení zemřeli – Franti-
šek Louda a starosta František Pavel). 
Většina protektorátních médií se k činu 
stavěla převážně loajálně a označovala 
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čin za odsouzeníhodný, přestože jejich 
snahou bylo přesvědčit Němce, že to 
nebyla politická vražda. Vyšetřováním 
byly zjištěny i popisy pachatelů a pro-
bíhalo pátrání. Na Domažlicku bylo 
v důsledku jeho činu zatčeno asi stopa-
desát lidí. Mnozí z nich byli také popra-
veni. Mezi nimi i jeho kladenský přítel 
František Petr.

Prázdninový pobyt v  Praze skončil 
a Jan Smudek se přesunul do Brna. Ani 
zde dlouho nezůstal. Do Domažlic přijel 

zjara čtyřicátého roku, v době, kdy byl na 
bývalé skauty a další odbojáře pořádán 
doslova hon. Jan se právě rozhoduje pro 
emigraci, když ho do domu přijede zat-
knout policejní komando. Utekl tedy na 
půdu, pak postřelil německého velitele, 
a zase uprchl. Úkryt našel na nějaký čas 
v obci Pila u Březí. Když se pak rozhodl 
odejít, zastoupila mu cestu hlídka. Oba 

Němce Jan Smudek zastřelil a utekl smě-
rem k Čechovu. I tady ho honili a při pře-
střelce byl zraněn český žandář. (Proslýchá 

se, že mu při ukrývání druhdy čeští četníci 
dokonce i pomáhali.) Opět utekl, skrýval 
se u dobrých lidí. Asi po týdnu dorazil zpět 
do Prahy. Tady se ihned zapojil do odboje, 
pomocí Jan Valenty a Václava Morávka. Na 
jejich radu se vrací do Brna, aby konečně 
pokračoval přes Slovensko a Maďarsko až 
do Řecka, Turecka a Sýrie, odkud se vypra-
vil lodí do Francie. Změnil jméno na Karel 
Koubek a poté v Anglii nastoupil do Čes-
koslovenské armády. Nejprve k pěšákům, 
ale (po absolvování kurzu na operatéra) 
nakonec nalétal 140 operačních hodin u 
68. noční stíhací perutě R.A. F s Jarosla-
vem Taudym. Konec války prožil na česko-
slovenském Inspektorátě.

Vrátil se do vlasti, ale po únoru 1948 
je opět „hledaný nepřítel“, takže prchá 
do zahraničí. Do Čech se vrátil napo-
sledy v devadesátých letech a „zapome-
nut“ zemřel v Dílech u Domažlic v listo-
padu 1999.

(Jak tedy zhodnotit Jana Smudka? 
Anebo ho raději ponechat v tom „zapo-
menutí“? Jistě bylo mnoho statečných 
odbojářů, kteří zaplatili životem „v boji 
za lepší zítřky“. Stojí za to poznat i jejich 
osudy? Určitě stojí za to nezapomínat.)

Postava Jana Smudka byla přímou 
předlohou pro film gruzínské produkce 
„Uchinari Jani“ /Nepolapitelný Jan/ 
natočený v roce 1943. Inspirovat se jím 
dali i američtí tvůrci slavného holly-
woodského filmu „Casablanca“ z  roku 
1942, v hlavní roli hrál Humprey Bogart, 
který dostal tři Oskary.

/Podle Pavla Balouna zpracoval Jiří Blesk./

Jan Smudek (z webu „Náš směr“)

Sport
Díky, Jendo

Na sklonku minulého roku se mně 
dostal do ruky Almanach k 90 létům 
buštěhradské kopané. Jeho autor pan 
Jan Fencl zpracoval publikaci, kterou 
Buštěhradu mohou závidět velké české 
kluby. Svědčí mimo jiné i o tom, jak 
tento člověk miloval fotbal a náš klub.

Nebýt posledních let je to počtení, 
nad kterým se každému buštěhraďákovi 
vzedme hruď.

Pozornému čtenáři (a Jenda to vystihl 
naprosto bravurně) jistě neuniklo, že 
buštěhradská kopaná nebyla tak nízko 
jako dnes.

Když dovolíte uvedu z této publikace 
některé slavné úseky našeho fotbalu, 
které jsou z dnešního pohledu opravdu 
unikátní a ukazují na jaké vysoké úrovni 
byl fotbal v našem městě. Chtěl bych, 
z  této publikace poukázat i na to jak  
malý oddíl jako je ten náš, ale se srdcem 

za deset, dosáhl  úrovně významných 
českých celků.
•	 V roce 1942 se SK Buštěhrad v župním 

mistrovství Čech probojoval do finále 
a porazil mimo jiné Spartu Praha 
a prohrál až ve finále s mistrem Čech 
ČAFC Vinohrady! Neskutečné!

•	 V roce 1947 se A mužstvo probojovalo 
až do třetí nejvyšší soutěže v Čechách!

•	 V roce 1959 žáci Buštěhradu poráželi 
jednoho soupeře za druhým a bez 
ztráty jediného bodu byli nejlepším 
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celkem okresu. Neskutečný se zdá 
i výsledek jednoho zápasu, kdy naši 
žáci Dřetovicům dali během jed-
noho utkání 29 branek /možná, že je 
to i rekord hodný pro zápis do knihy 
rekordů/

•	 V roce 1960 v postatě titíž kluci byli 
opět nejlepší na okrese a vyhráli 
soutěž s  impozantním skórem 137:1 
a do celostátního finále se nedostali 
jen v důsledku losu, který zvýhodnil 
SONP Kladno. Bylo to nespravedlivé, 
protože ti kluci byli tak dobří, že mohli 
vyhrát mistrovství ČR.

•	 V roce 1963 dorost, účastník krajského 
přeboru, remizoval s ligovou Aritmou 
Vokovice 2:2. A ti kluci byli lepší.

Bohužel od těch mimořádných 
výsledků uplynulo 37 let.

Chtěl bych vyzvednout i další sku-
tečnost a to, že řadu let hrál Buštěhrad 
1.třídu a patřil mezi nejlepší kluby v širo-
kém okolí. Všichni hráli srdcem a  za 
Buštěhrad. A oceňovali to i fanoušci. 
V roce 1973 bylo na utkání s Rakovníkem 
o postup do 1.A třídy skoro 800 diváků!

Buštěhradským klubem prošly stovky 
hráčů a desítky funkcionářů. Všem patří 
mimořádné poděkování. Snad mně 
odpustí ti co skoro denně potkávám 
a byli velikány buštěhradské kopané. 
Pánové Zděnda Vinkl, “buštěhradský 
Pluskal“ Tonda Tatíček, Toník Topič, pan 
Táborský, Míla Sedláček, pan „buštěhrad-
ský fotbal“ Hlinka a další, i ti, co jsou ve 

fotbalovém nebi. Tiše vzpomínám na 
„Medeho“ Vinkla, nebo Edu Nováka. 
Pane bože co ten “Mede“ dokázal udělat 
s mančaftem, svojí zabejčilostí a fanatic-
kou posedlostí. A Eda to je kapitola pro 
samostatnou knihu. Přesto bych uvedl 
dva hráče, kterých si mimořádně vážím 
a kteří v buštěhradské kopané zanechali 
pořádně silnou stopu. Prvním je autor 
publikace Jenda Fencl. Ten v 620 utkání 
nastřílel soupeřům 340 gólů! A druhým 
je Jarda Šturm, který sehrál v buštěhrad-
ském dresu neuvěřitelných 820 utkání! 
Oba velcí srdcaři, technici, chytří hráči 
a samozřejmě i skvělí střelci.

Mladíci máte se co činit.
Jendo děkuji. Krásná publikace.

Ing. Josef Koutecký

Podzimní sezóna oddílu stolního tenisu Sokola Buštěhrad
Díky příchodu nových členů jsme 

mohli v sezóně 2010/2011 přihlásit 
do soutěží celkem čtyři týmy (místo 
původních tří). Družstvo A v základním 
složení Z. Matějka, M. Hnidka, Z. Nykl 
a  D. Stolz se v  loňské sezóně poprvé 
kvalifikovalo do krajské soutěže. V  ní 
jsme přes velkou snahu po podzimu 
na předposledním 11. místě s  bilancí 
1 výhra a 10 porážek. Nejlepším hráčem 
se stal Z. Matějka s bilancí 23 vítězství 
a 15 porážek. Ostatní hráči mají poměr 
vítězství a porážek následující: Z. Nykl 
4/7, M.  Hnidka 9/30 a D. Stolz 10/31. 
Ukazuje se, že mužstvo potřebuje posí-
lit, jinak velice pravděpodobně neudrží 
krajskou soutěž. Tým  B v  základním 
složení M.  Marák, P.  Vovsík, E. Handl 
a O. Táborský skončilo po podzimu na 
11. místě ze 14. týmů v  okresní sou-
těži I. třídy. Nejlepším hráčem je P. Vov-
sík s bilancí 18 vítězství a 10 porážek. 
Další hráči mají bilanci: M. Marák 18/30, 
E. Handl 11/33 a O. Táborský 6/34. Cílem 
týmu bylo před zahájením sezóny nese-
stoupit. Zatím se bez problémů drží dál 
od posledních dvou sestupových míst. 
Družstvo C ve  složení J. Vovsík, E. Handl, 
J. Líska, V. Bromský a L. Hofman se umís-
tilo po podzimu na výborném 4. místě 
ze 13 týmů v okresní soutěži II. třídy. Nej-
lepším hráčem se stal E. Handl s bilancí 
26 vítězství a 5 porážek. Ostatní hráči 

mají skóre: V. Bromský 32/15, J. Vovsík 
32/15, J. Liska 27/16 a L. Hofman 2/10. 
Nově utvořený tým D ve složení J. Šafaří-
ková, M. Čermák, T. Kratochvíl a O. Tábor-
ský skončil po podzimu na překvapivém 

7. místě ve stejné soutěži. Všichni hráči 
mají velice podobnou bilanci: M. Čer-
mák 25/19, T. Kratochvíl 26/20, J. Šafaří-
ková 25/21 a O. Táborský 24/22.

Díky velké snaze předsedy oddílu M. 
Hnidky se také podařilo vytvořit oddíl 
žáků, který učí zkušený trenér M. Hanus 
z  Kladna. Po pouhých třech měsících 
tréninku se hráči D. Hyža, M. Vinš, V. Pesl, 
A. Fialka a A. Nejedlá zúčastnili v prosinci 

turnaje v Lánech. D. Hyža k překvapení 
všech turnaj dokonce vyhrál a M. Vinš 
skončil na třetím místě! Turnaje se při-
tom zúčastnilo několik oddílů, kde děti 
trénují už dva až tři roky!

Na konci roku se také uskutečnil tra-
diční Vánoční turnaj ve dvouhrách a čtyř-
hrách pro registrované a neregistro-
vané hráče. Celkově hrálo přes 20 hráčů 
z 5 oddílů. Vítězem dvouhry se stal již po 
několikáté Z. Matějka, který ve finále po 
velkém boji porazil M. Hnidku. Čtyřhru 
vyhrála dvojice Z. Matějka a K. Bubeník.

Daniel Stolz

Pinpong foto: J. Liska
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policie informuje
Zpráva o činnosti Obecní policie Stehelčeves na území města Buštěhradu za rok 2010

Obecní policie Stehelčeves byla založena 
k 15.12.2007 usnesením zastupitelstva obce Stehel-
čeves ze dne 20.11.2007, kdy byla zároveň schválena 
obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zřizuje 
obecní policie. V dubnu a květnu 2008 byli přijati dva 
strážníci, na podzim 2008 byli přijati další dva stráž-
níci, od té doby se počet strážníků neměnil, stále má 
tedy obecní policie čtyři strážníky. Tito strážníci zajišťují 
denně dvanáctihodinovou službu.
Hlavními úkoly obecní policie je: 
1) přispívat k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku,
2) dohlížet nad dodržováním pravidel občanského 

soužití,
3) přispívat v rozsahu stanoveném tímto nebo 

jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikacích,

4) odhalovat přestupky a jiné správní delikty,
5) upozorňovat fyzické a právnické osoby na poru-

šování obecně závazných právních předpisů 
a činit opatření k nápravě.

V roce 2010 jsme neuzavřeli žádné další veřejno-
právní smlouvy s okolními obcemi a v současné době 
má obec Stehelčeves uzavřeno třináct veřejnoprávních 

smluv o výkonu činnosti obecní policie. Jedná se o 
města Libušín a Buštěhrad a o obce Hrdlív, Pchery, 
Hřebeč, Dolany, Cvrčovice, Družec, Doksy, Jeneč, Bran-
dýsek, Makotřasy a Velké Přítočno. V uzavřených veřej-
noprávních smlouvách je kladen důraz především na 
zajišťování záležitostí veřejného pořádku.

Naše obecní policie má za sebou další rok své exi-
stence. Za tuto dobu se vyřešilo mnoho do té doby 
pro obecní úřady neřešitelných věcí, např. parkování 
na chodnících a tím poškozování obecního majetku, 
umisťování autovraků, narušování veřejného pořádku 
v nočních hodinách, nedodržování obecně závazných 
vyhlášek apod. 

V roce 2010 řešila obecní policie více jak 500 pře-
stupků,  z toho ve 284 případech byla uložena bloková 
pokuta. Celková částka uložených pokut byla ve výši 
155.600,- Kč.

V roce 2010 obecní policie zjistila a poté předala 
Policii ČR k šetření celkem 13 podezření ze spáchání 
nebo již spáchaných trestných činů.

Z  další činnosti obecní policie můžeme zmínit 
například pomoc občanům v nouzi (33x), řešení auto-
vraků (62x), asistence u dopravních nehod (4x), zjištění 
požárů (1x), předvedení občanů na služebnu PČR (4x), 
dohled při pořádání sportovních a kulturních akcí (9x) 

či doručení písemností správních orgánů. Obecní policie 
v roce 2010 odchytila 35 volně pobíhajících psů. Strážníci 
museli v roce 2010 použít 3x donucovací prostředky.

Obecní policie není schopna naprosto zastavit 
páchání přestupků a trestných činů, ale její přítom-
nost a činnost je schopna tyto delikty omezit. Hlavním 
posláním obecní policie není represe, ale prevence. 
V tom je činnost obecní policie nezastupitelná. Obecní 
policie prováděla v roce 2010 několik besed v základ-
ních školách a navštěvovala seniory v rámci prevence.

Na činnost strážníků v souvislosti s výkonem čin-
nosti obecní policie byly v roce 2010 podány celkem 3 
stížností, všechny stížnosti byly po prošetření vyhod-
noceny jako neoprávněné.

Činnost obecní policie byla též kontrolována Policií ČR. 
V naší obci fungovala po celý rok 2010 přestupková 

komise. V roce 2010 projednávala přestupková komise 
celkem 16 přestupků. 

Taktéž ze strany okolních měst a obcí i ze strany 
občanů evidujeme zatím převážně kladné ohlasy na 
činnost naší obecní policie. Samozřejmě jsou i nespoko-
jenci, ale to jsou většinou ti, kteří přišli s Obecní policií 
Stehelčeves do křížku. Pro slušné občany, kteří respektují 
zákony je činnost obecní policie pouze přínosem a mož-
ností klidnějšího spaní a pocitu většího bezpečí.

Informace k povolování kácení mimolesních dřevin
Pravidla hodnocení stromů a keřů rostoucích mimo les 

jsou odvozena od statutu žadatele. Osoby fyzické i práv-
nické jsou povinny podat písemnou žádost při potřebě 
kácení dřevin rostoucích mimo les překračují-li tyto dře-
viny limit stanovený vyhláškou č. 395/1992 Sb. Limitem 
stanoveným vyhláškou č. 395/1992 Sb., je obvod kmene 
80 cm ve výšce 130 cm od země, a plocha souvislého 
keřového porostu o celkové ploše 40 m2.
Písemná žádost o povolení kácení musí obsahovat: 
(dle § 8, odst. 3. písm. a-e, vyhlášky č.395/1992 Sb.,)
•	 Jméno, příjmení a adresa žadatele
•	 Doložení vlastnického práva nebo nájemního 

vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám, jichž se 
žádost týká. Nájemce musí předložit písemný sou-
hlas vlastníka pozemku.

•	 Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména 
jejich druh, počet, obvod kmene, velikost plochy 
keřů, včetně schematického situačního zákresu do 
katastrální nebo pozemkové mapy.

•	 Zdůvodnění žádosti

Povolení kácení není třeba při kácení: (dle §8, odst. 
2,3,4 zákona)
•	 Z důvodu pěstebních, zdravotních a výkonu opráv-

nění dle zvláštních předpisů - pouze písemné ozná-
mení nejméně 15 dnů před plánovaným započetím 
kácení na odbor ŽP Magistrátu města Kladna

•	 Při kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li 
škoda značného rozsahu -pouze písemné oznámení 
nejdéle 15 dnů po provedeném kácení odboru ŽP 
Magistrátu města Kladna.
Písemné oznámení o kácení musí mít náležitosti 

shodné s žádostí o povolení kácení mimolesních dřevin.

POZOR!
Ořez nebo průřez dřevin je právem a povinností 

vlastníka stromu a nevztahuje se na něj povinnost žádat 
o povolení. Žádný orgán ochrany přírody nevydává povo-
lení k ořezání dřevin, s výjimkou památných stromů! 
Důležitá je ale kvalita a odbornost ořezání, protože 
nesmí dojít k trvalému poškození dřeviny. Poškozování 

a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, 
který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekolo-
gických a estetických funkcí nebo způsobí jejich odum-
ření, a je důvodem k uložení značné pokuty. Maximální 
výše pokut je uvedena v § 87, 88 zák. č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění a pohybuje 
se od 10 tisíc do 2 milionů Kč.

Řešení žádosti o povolení kácení dřevin rostou-
cích mimo les probíhá vždy ve správním řízení dle 
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Termíny kácení dřevin
Termín povolení kácení musí být uvedený ve výroku 

rozhodnutí a stává se závazným. Kácení v jinou dobu než je 
uvedena v rozhodnutí se považuje za nepovolené. Zpravi-
dla se ke kácení využívá tzv. doba vegetačního klidu, tj. od 
1.11. do 31.3. běžného roku. Správní orgán může žadateli 
ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit dle § 
9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Jana Zemanová
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NOVÁ VYHLÁŠKA

Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 1/2010 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání ze 
15.12.2010. usnesením č.3 /2010 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1) Město Buštěhrad zavádí touto vyhláškou tyto místní 

poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů,

f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Mini-
sterstvem financí podle jiného právního předpisu 1

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen 
„správce poplatku“).2

Vysvětlivky:
1: Zákon ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 
hrách ve zněnáí zákona č. 70/1994 Sb.
2: § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“)

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická 

nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 
na území města Buštěhrad 3.

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 4.

Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes 

dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem 
psa staršího tří měsíců.

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se 
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa 
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od 
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci 5.

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být 
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhy-
nem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), při-
čemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4 Ohlašovací povinnost
1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik 

své poplatkové povinnosti do 15 ti dnů ode dne jejího 
vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také 
zánik své poplatkové povinnosti.

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od 
poplatku osvobozena.

3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen 
současně sdělit správci poplatku některé další údaje 
stanovené v čl. 36 této vyhlášky.

Čl. 5 Sazba poplatku
Roční poplatek ze psa činí:
1) v rodinném domě

• za prvého psa 100,00 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

200,00 Kč

2) v bytovém domě
• za prvého psa 300,00 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

400,00 Kč
3) u poživatelů invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem 
příjmů, nebo poživatelů sirotčího důchodu
• za prvého psa v rodinném domě 50,00 Kč
• za prvého psa v bytovém domě 150,00 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

200,00 Kč
4) u fyzických osob užívajících psa v podnikatelské činnosti 

a u právnických osob
• za prvého psa 500,00 Kč
• za druhého a každého dalšího psa 1.200,00 Kč

Čl. 6 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března přísluš-

ného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 

uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději 
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7 Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 

osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravot-
ním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořád-
ných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené 
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis 6.

Vysvětlivky:
3: § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4: § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
5: § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
6: § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

ČÁST III. POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘE JNÉHO 
PROSTRANSTVÍ
Čl. 8 Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá 

za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se 
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužících pro poskytování pro-
deje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních 
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkova-
cího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmo-
vých a televizních děl 7.

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické 
i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství 
způsobem uvedeným v odstavci 1 8.

Čl. 9 Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných 
prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 
a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří 
nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného 
prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 

dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpo-
kládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného 
prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po 
dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. 
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejblíže následující pracovní den.

2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku 
některé další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.

3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník 
povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 
1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý 

i započatý den:
a) Za provádění výkopových prací - 5,00 Kč
b) Za užívání pro reklamní akce - 10,00 Kč
c) Za umístění zařízení sloužícího k poskytování slu-

žeb - 10,00 Kč
d) Za umístění zařízení sloužícího k poskytování pro-

deje � 30,- Kč
e) Za umístění cirkusů a lunaparků a jiných obdob-

ných atrakcí - 10,00 Kč
f) Za užívání pro sportovní, kulturní a reklamní akce 

- 10,00 Kč
g) Za užívání pro účely tvorby filmových a televizních 

děl - 10,00
h) Za umístění stavebního zařízení (zařízení staveni-

ště, zábor pro lešení atp.)
• po dobu stanovenou ve stavebním povolení - 

1,50 Kč
• po uplynutí doby stanovené ve stavebním povo-

lení - 5,00 Kč
i) za umístění skládek

• první měsíc užívání - 3,00 Kč
• druhý a další měsíce užívání - 6,00 Kč

2) Paušální poplatek za užívání veřejného prostranství se 
stanovuje takto:
a) Za umístění reklamního zařízení - měsíční paušální 

částka za m2 - 50,00 Kč
b) Za umístění zařízení k poskytování služeb (předza-

hrádky) - měsíční paušální částka za m2 - 150,00 Kč
c) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa za rok 

a jedno parkovací místo pro osobní automobil - 
2000,- Kč

Čl. 13 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v den, kdy bylo s užíváním započato, 
není li předem známa doba ukončení užívání, pak nejpoz-
ději v den jeho skutečného ukončení.

Čl. 14 Osvobození a úlevy
1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu 
zdravotně postiženou 9,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtě-
žek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 10.

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) zvláštní užívání veřejného prostranství, kdy uživa-

telem je město Buštěhrad nebo jím zřízená organi-
zace (příspěvková organizace, organizační složka 
nebo obchodní společnost s většinovým podílem 
města)

Vysvětlivky:
7: § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8: § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9: § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10: § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

ČÁST V. POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 15 Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na 

kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, 
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sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně 
vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá 
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může 
zúčastnit 11.

2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, 
které akci pořádají 12.

Čl. 16 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejméně 7 dnů před konáním 

akce ohlásit správci poplatku její pořádání a podklady 
potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh 
akce, výši vstupného, obsahové zaměření akce, místo a 
čas jejího konání. Současně je povinen předložit správci 
poplatku vstupenky označené cenou, datem a hodinou 
konání akce a jménem pořadatele. Poplatník dále uvede 
v ohlášení bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ.

2) U akcí pořádaných jedním poplatníkem opakovaně je 
možné ohlášení provést na delší období, nejdéle však 
na tři měsíce.

3) Poplatník provede vyúčtování poplatku z jednotlivých akcí 
nejpozději do 10 dnů od skončení akce tak, že vyčíslí počet 
a cenu prodaných a neprodaných vstupenek. Neprodané 
vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Čl. 17 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a) prodejní nebo reklamní akce, včetně sběratelských 
burz - 20%

b) kulturní akce (plesy, diskotéky, taneční zábavy, 
apod.) - 10%

c) sportovní akce - 5%
2) Paušální částka činí na:

a) kulturní akci 2.000,- Kč za kalendářní rok
b) sportovní akci 2.000,- Kč za kalendářní rok
c) prodejní akci 5.000,- Kč za kalendářní rok
d) reklamní akci 5.000,- Kč za kalendářní rok

V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplat-
kových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 18 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 10 dnů po provedení vyúčtování akce.
2) Poplatek se platí na účet správce poplatku

• hotově v pokladně Městského úřadu Buštěhrad
• poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
• převodem z účtu.

3) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého poplatníka 
určí správce poplatku.

4) v případě platby poplatku paušální částkou je splatnost 
poplatku stanovena do deseti dní od přihlášení k míst-
nímu poplatku.

Čl. 19 Osvobození a úlevy
1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtě-

žek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely 13.
2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) akce, jejichž hlavním pořadatelem je Město 
Buštěhrad nebo organizace jím zřízená

b) výstavy, divadelní a filmová představení
c) akce pro děti do 15ti let věku
d) akce pořádané Základní školou Buštěhrad, Mateř-

skou školou Buštěhrad a Základní uměleckou ško-
lou Buštěhrad

Vysvětlivky:
11: § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12: § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13: § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

ČÁST VI. POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20 Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a měs-

tech v zařízeních určených k přechodnému ubytování 
za úplatu 14.

2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo práv-
nická osoba, která přechodné ubytování poskytla 15.

Čl. 21 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15dnů 
od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechod-
ného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí 
ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočí-
vající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 
36 této vyhlášky.

3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční 
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, 
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního 
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do 
evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně 
a musí být uspořádány postupně z časového hlediska 16. 
Evidenční knihu poplatník uchovává po dobu 6-ti let od 
provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů 
v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem 17.

Čl. 22 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč

Čl. 23 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí 

kalendářního čtvrtletí. Při ukončení ubytovací činnosti 
je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů od ukončení 
ubytovací činnosti.

2) Roční paušální výše poplatku je splatná do 25. ledna 
běžného roku předem na účet správce poplatku.

3) Roční paušální poplatek vyšší než 5.000,- Kč je splatný 
ve čtyřech splátkách vždy k 25. lednu, 25. dubnu, 25. 
červenci a 25. říjnu kalendářního roku.

4) Poplatník odvede vybrané poplatky na účet správce 
poplatku
a) hotově v pokladně Městského úřadu Buštěhrad
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) převodem z účtu.

5) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého ubytovatele 
určí správce poplatku.

Čl. 24 Osvobození a úlevy
1) Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro pře-
chodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeň-
ských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hote-
lová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním 
a charitativním účelům 18.

Vysvětlivky:
14: § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15: § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16: § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích 
      s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
17: Zákon č. 100/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
   a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
18: § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

ČÁST VII. POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU 
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 25 Předmět poplatku
Předmětem je místní poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních o dpadů na území města Buštěhradu (dále jen 
„poplatek“).

Čl. 26 Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 19:
1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za 

domácnost může být poplatek odváděn společným 

zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li 
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpo-
vídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 27 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně ohlásit správci 

poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti 
v  důsledku změny nebo ukončení trvalého pobytu na 
území města Buštěhradu, a to nejpozději do 15ti dnů ode 
dne, kdy tato změna nastala.

2) Poplatník je povinen správci poplatku písemně ohlá-
sit vlastnictví stavby nacházející se na území města 
Buštěhradu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 
nebo změnu vlastnictví této stavby, a to do 15ti dnů ode 
dne, kdy tato změna nastala.

3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit správci poplatku jméno, příjmení, datum naro-
zení a bydliště.

4) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na ty poplatníky, 
kteří jsou od poplatku podle této obecně závazné 
vyhlášky osvobozeni.

Čl. 28 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 500,- Kč za jednoho poplatníka dle 

čl. 26 a kalendářní rok.
2) Sazbu poplatku tvoří:

a) za poplatníka a kalendářní rok částka 250,- Kč
b) za poplatníka a kalendářního rok dle skutečných 

nákladů částka 250,- Kč
3) Částka stanovená v odst. 2 písm. b) byla stanovena dle 

následujícího rozúčtování:
a) náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu v předchozím roce: 1.647.672,- Kč
b) počet poplatníků: 2786
c) náklady na osobu a rok: 591,41,- Kč

- (náklady na l obyvatele 1.647.672: 2786 = 591,41 Kč. Podle 
ustanovení § 10 a odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích ve znění zákona č. 183/2010 Sb. je sta-
novena maximální částka 250,- Kč, kterou nelze překročit, 
a proto byla v uvedeném bodu stanovena částka 250,- Kč/.
4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny 

vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k indi-
viduální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se 
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce 20.

Čl. 29 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:

a) ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 15.2. 
a 15.8. příslušného kalendářního roku.

b) jednorázově nejpozději do 28.2. příslušného kalen-
dářního roku.

2) Poplatek se platí na účet správce poplatku
a) v hotovosti na pokladnách správce poplatku
b) převodem z účtu
c) prostřednictvím inkasního střediska České pošty (SIPO)
d) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku.

3) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého poplatníka 
určí správce poplatku.

Čl. 30 Osvobození od poplatku
1) Od poplatku stanoveného v čl. jsou osvobozeny:

a) fyzické osoby umístěné dlouhodobě (déle než 3 
měsíce) ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení

b) fyzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního 
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orgánu v domovech důchodců, ústavech sociální 
péče a obdobných zařízeních

c) fyzické osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody

d) fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1.1. 
do 31.12. žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost 
doloží dokladem ze země pobytu, společně s čes-
kým překladem.

2) Od poplatku stanoveného dle čl. 26 písm. b) jsou osvo-
bozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
nacházející se na území města Buštěhradu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň 
mají vlastníci trvalý pobyt ve městě Buštěhradu.

3) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit 
písemně správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 
Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku 
na osvobození. Nárok na osvobození jsou poplatníci povi-
nni doložit potvrzením nebo jiným způsobem.

4) Vznikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní 
se osvobození od prvního dne následujícího měsíce. 
Zanikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní 
se osvobození do konce měsíce předcházejícího.

Vysvětlivky:
19: § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
20: § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

ČÁST VIII. POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ 
PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ 
POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ PODLE JINÉHO 
PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Čl. 31 Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 

zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného práv-
ního předpisu 21 (dále jen „poplatek“) podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Minister-

stvem financí 22.
2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího pří-

stroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického her-
ního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále 
jen „jiné THZ“) 23.

Čl. 32 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden 

do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.

2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení 
provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká 
dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, 
nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým 
bylo povolení zrušeno.

Čl. 33 Ohlašovací povinnost
1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku 

uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 10 ti kalen-
dářních dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je 
povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti 
prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem 
o ukončení provozu 24.

2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci 
poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 10 
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného 
Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlá-
sit pozbytí platnosti tohoto povolení.

3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo 
obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační 
znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, 
jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající 
vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále 

povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou 
jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených 
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala 25.

Čl. 34 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP 

nebo jiné THZ.
2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 

měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu 
dnů provozování VHP.

3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, 
platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na 
který bylo zařízení povoleno.

Čl. 35 Splatnost poplatku
1) Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu 

kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do 
15 ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

2) Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ 
na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný do 15 kalendář-
ních dnů po zahájení provozu.

3) Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na 
dobu 6 měsíců je poplatek splatný ve 2 splátkách odpo-
vídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí splat-
ných vždy v poslední den příslušného čtvrtletí.

4) Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na 
dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalen-
dářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do 
posledního kalendářního dne posledního měsíce přísluš-
ného kalendářního čtvrtletí.

5) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
6) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem 

uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen 
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Vysvětlivky:
21: Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
22: § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
23: § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
24: § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích 
přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
25: § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

ČÁST IX. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 36 Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 26

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název 
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-
-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo pod-
nikání, popřípadě další adresy pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních 
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahra-
ničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení 
výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností 
zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvo-
bození od poplatkové povinnosti.

2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, jiného smluv-
ního státu Dohody o Evropském hospodářském pro-
storu nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování 27.

3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených 
v  ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 28.

Čl. 37 Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo 

ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek plateb-
ním výměrem 29.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojná-
sobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 30.

Čl. 38 Vymáhání poplatků
V případě, že poplatek nebude ve lhůtě stanovené touto 
vyhláškou a ve výši stanovené správním orgánem uhra-
zen, postupuje správní orgán podle zákona č. 280/2009 Sb. 
daňový řád v platném znění.

Čl. 39 Zrušovací ustanovení
Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky:

• Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním 
poplatku ze vstupného ze dne 10.12. 2003.

• Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 
30.3. 2005

• Obecné závazná vyhláška č. 5/2005 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity ze dne 30.3. 2005

• Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů ze dne 30.3. 2005

• Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním 
poplatku ze psů ze dne 30.3. 2005

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 
27.2. 2008

Čl. 40 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1.1.2011.
Vysvětlivky:
26: § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
27: § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
28: § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
29: § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
30: § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Petr Sejkora, místostarosta; Ing. Jitka Leflerová, starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12. 2010

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12. 2010

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Buštěhrad 
vyhlášce č. 1 ze dne 16. 12. 2010
Veřejné prostranství ve smyslu obecně závazné vyhlášky města 
Buštěhrad č. 1 ze dne 16. 12. 2010 o místních poplatcích

5. května
Bezručova
Bořivojova
Brandlova
Břízová
Buková
Družstevní
Dubová
Habrová
Havlíčkova
Hornická
Hradní
Husova
Hutnická
Jasmínová
Javorová
Jungmanova
Kaštanová
Krátká
Lidická

Liliová
Lípová
Nad Rybníkem
Na Skalech
Na Strži
Náměstí
Okružní
Olivová
Oty Pavla
Palackého
Podhradí
Pražská
Prokopova
Průchodní
Příční
Revoluční
Riegrova
Sadová
Sladkovského
Slepá

Sokolská
Starý Hrad
Stavební
Šeříková
Švermova
Topolová
Trnková
U Cihelny
U Dálnice
U Rybníka
U Schodů
U Studánky
Vávrova
Vodárenská
V Palandě
Vrapická
V Uličce
Zahradní
Zámecké schody
Žižkova

Ing. Jitka Leflerová, starostka
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