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Paní hejtmanka Ing. Zuzana Moravčíková 
na návštěvě v Buštěhradě

Dne 22. srpna 2012 jsme měli na 
Městském úřadě Buštěhrad mož-
nost přivítat vzácnou návštěvu, 
paní hejtmanku Středočeského 
kraje, Ing. Zuzanu Moravčíkovou. 
Návštěva se uskutečnila na osobní 
pozvání starostky Buštěhradu. Té-
matem návštěvy bylo ukázat paní 
hejtmance přímo na místě skutečný 

stav buštěhradského zámku. Jed-
nání se odehrálo nejdříve na měst-
ském úřadě, předmětem jednání 
byla vzájemná výměna informací 
o buštěhradském zámku. Násled-
ně paní hejtmanka projevila zájem 
si celý areál osobně prohlédnout. 
Paní hejtmance se zámek líbil, avšak 
podotkla, že není zatím v možnos-

tech Středočeského kraje realizo-
vat původní plány na jeho využití. 
Paní hejtmanku jsme zavedli do 
rekonstruované části budoucího 
městského úřadu, kterou si se zá-
jmem prohlédla. Poté následovala 
prohlídka již téměř dokončené zá-
mecké zahrady. Starostka při té pří-
ležitosti zmínila námět k diskusi nad 

Průběh

zbudování

nové třídy MŠ
str. 5

Obnova

techniky pro TS

str. 8

osudem zahrady, protože zdejšímu 
městskému úřadu se dostala infor-
mace, že práce na zahradě nebu-
dou pokračovat a uvedla, že město 
Buštěhrad by za určitých podmínek 
mohlo participovat na provozu za-
hrady a napomoci tak k jejímu za-
chování a provozu. Uvedla, že by se 
zahrada mohla stát další relaxační 
zónou pro občany Buštěhradu, pro 
obyvatele Domova s pečovatelskou 
službou a také pro návštěvníky Buš-

Paní hejtmanka s paní starostkou na zámku (Foto Michaela Feuereislová)

Hejtmanka a starostka (Zdroj MěÚ)

Pokračování na str. 2

Vedení Města Buštěhradu
zve občany města na

Integrované třídy Mateřské školky v prostorách 
Základní školy Oty Pavla v Buštěhradě

Slavnostní otevření proběhne dne 3. září 2012 v 9.00 hodin
v areálu Základní školy Oty Pavla v Buštěhradě

Slavnostní otevření proběhne za přítomnosti
vedení Města Buštěhradu, vedení Základní školy Oty Pavla 

v Buštěhradě,
sponzorů a zástupců zhotovitelské fi rmy

Těšíme se na Vaši účast!

Začátek a průběh prací na nové třídě MŠ je podrobně popsán v článku na straně 5.

SlavnostníSlavnostní
otevřeníotevření
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Bioplynová stanice bude kom-
binovanou suchou a mokrou ana-
erobní fermentací zpracovávat 
biologicky rozložitelný komunální 
odpad (BRKO), odpad z pekáren 
a pivovarů, potravinových konzerv, 
jateční odpad, odpady z kuchyní 
a jídelen, tuky z lapolů, potraviny 
ve sklenicích a kovových obalech 
z oblasti Kladenska, Berounska 
a Slánska.

VŽP na svých posledních zase-
dáních shrnul fakta ke dnešnímu 
dni k BPS.

1. Ode dne, kdy byla podána 
žádost pro výstavbu bioplynové 
stanice, nebyla investorem k dneš-
nímu dni předložena dopracovaná 
projektová dokumentace v úrov-
ni zpracování pro územní ani pro 
stavební řízení. Diskutována bude 
otázka dodavatele technologie.

2. Bioplynová stanice má být 
postavena na pozemcích, které 
jsou vzdáleny od obytné zástavby 
cca 450 m a navíc je lokalizována 
na návětrné straně, tzn. případné 
pachové emise z BPS by proudily 
přímo na město.

3. Bioplynová stanice a princip 
zpracování odpadu spadá do ka-

tegorie Bioplynové stanice ostatní 
a má zpracovávat odpad z lokalit 
Kladna, Slaného a Berouna (dle 
informací žádný odpad z Buštěhra-
du).

4. Dle informací od investora 
bude denní vsádka do BPS cca 30t 
denně včetně víkendů.

5. VŽP respektuje petici občanů 
proti výstavbě BPS v Buštěhradě 
a stanoviska dalších subjektů spo-
jených s problematikou výstavby 
BPS v k. ú. Buštěhrad.

6. Dopad na životní prostředí 
v případě nedodržování provoz-
ního řádu, havarijních a jiných 
nestandartních stavů není nikde 
kvantifi kován.

Kromě výše uvedených faktů 
dále OŽPaZ KÚSK nedodržel při 
projednávání předmětného zá-
měru princip předběžné opatr-
nosti, jak mu to vzhledem k cha-
rakteru záměru ukládá předmětný 
Metodický pokyn MŽP – sekce 
ochrany klimatu a sekce tech-
nické ochrany „K podmínkám 
schvalování BPS před uvedením 
do provozu“ a metodické dopo-
ručení č.j. 4904/ENV/07, vydané 
MŽP a navíc během prodloužení 

územního řízení propadly sou-
hlasy správců síti.

„VŽP zhodnotil všechna kritéria 
a podklady, které jsou k dnešnímu 
dni k dispozici, pozitivní a nega-
tivní přínosy pro obec Buštěhrad 
a na základě těchto informací zů-
stává na zamítavém stanovisku 
k výstavbě BPS v Buštěhradě.“

V případě, že zastupitelstvo za-
ujme kladné stanovisko k výstavbě 
BPS, doporučuje VŽP zastupitel-
stvu provést všechna opatření, 
která budou v souladu s principem 
předběžné opatrnosti a Metodic-
kým pokynem MŽP a dále požadu-
je možnost kontrolních mechanis-
mů provozu bioplynové stanice

– vyžádat si právní posudek do-
padu na město v případě zamítnu-
tí výstavby BPS

– požadovat zpracování tzv. vel-
ké EIA

– požadovat po investorovi certi-
fi kát na zpracování digestátu, kovu 
atd.

– v okamžiku, kdy bude k dis-
pozici projektová dokumentace 
k BPS, VŽP požaduje zadání odbor-
né oponentury k danému záměru.

Po odborných konzultacích (mj. 
s panem Tomášem Úlehlou, mís-
topředsedou VŽP PČR), VŽP dále 
navrhuje:

1. Předložit k posouzení návrh 
Provozního řádu BPS v dostateč-
ném předstihu před jeho fi nál-
ním zpracováním a odevzdáním 
ke schválení kompetentními orgá-
ny státní správy.

2. Písemně garantovat (zpraco-
vatelem projektové dokumentace 
pro územní a stavební řízení) sho-
du (tzv. Prohlášení o shodě) s pa-
rametry prezentované rakouské 

technologie BPS, včetně emisních 
hodnot komínových exhalací.

3. Před vydáním územního roz-
hodnutí podepsat Memorandum 
o spolupráci s městem Buštěhrad, 
ve kterém bude zcela závazně de-
klarován zájem investora o dlou-
hodobou spolupráci ve smyslu:

– spolupodílu na městských 
investicích (centrální zásobování 
teplem, dětská hřiště, sběrný dvůr, 
u nejexponovanějších rodinných 
domů výměna oken apod.),

– minimální darované fi nanční 
částky na podporu neziskových or-
ganizací a spolků ve městě s tím, že 
konečná výše se každoročně sta-
noví výpočtem např. stanoveným 
procentuálním podílem z ceny 
za každou tunu odpadu, zneškod-
něného v BPS,

– minimalizace ceny za odvoz 
domovního odpadu,

– zastoupení města v dozorčí, 
nebo správní radě obchodní spo-
lečnosti– provozovatele BPS,

– volného vstupu do areálu BPS 
(po patřičném ohlášení a prokázá-
ní totožnosti na vrátnici) pro členy 
skupiny zástupců města, ofi ciálně 
pověřené zastupitelstvem k na-
mátkové kontrole dodržování Pro-
vozního řádu, včetně desinfekce 
a očisty vozidel,

– instalace kamerového systé-
mu (webcam on-line) s přístupem 
oprávněných osob k nahlížeči přes 
PC za účelem transparentní důvě-
ryhodnosti ze strany občanů.

Jde o teze, jako podklad k dis-
kuzi a posléze snad i ke stanovisku 
zastupitelů.

Za VŽP Tomáš Kratochvíl,
Pavel Mikšovic

Miroslav Oplt

Informace z výborů

Informace o BPS - další vývoj
Základní charakteristika BPS a její účel:

Dokončení ze str. 1

Paní hejtmanka Ing. Zuzana Moravčíková 
na návštěvě v Buštěhradě

těhradu. Paní hejtmanka neskrýva-
la obdiv ke koncepci zahrady a vy-
jádřila pochvalu k provedené práci 
všech, kteří se na obnově zahrady 
podíleli. Úmysl převést zhotove-
nou zahradu na Město Buštěhrad 
přivítala. V závěru prohlídky zaujala 
paní hejtmanku budova Domova 
s pečovatelskou službou a projevila 
přání ji navštívit. Tak se uskutečnila 
také neplánovaná návštěva DPS, 
kde se paní hejtmance věnovala 
paní ředitelka Šumná. V závěru své 
návštěvy v Buštěhradě konstatova-
la paní hejtmanka, že opravdu ne-
lze v nejbližší budoucnosti počítat 
se zahájením prací na rekonstrukci 
středočeské části. Nicméně pro 
město Buštěhrad je velice důležité 
její prohlášení, že práce na zahradě 
budou pokračovat až do jejího úpl-

ného dokončení. Poté předloží pa-
ní hejtmanka návrh zastupitelstvu 
Středočeského kraje k převodu za-
hrady na město Buštěhrad. Detailní 
podmínky převodu budou ještě 
projednány za účasti vedení města 
Buštěhradu.

Jitka Lefl erová

Paní hejtmanka s paní starostkou
v zámecké zahradě
 (Foto Michaela Feuereislová)
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V pololetí letošního roku vy-
kázal městský rozpočet plnění 
svých příjmů ve výši 14,77 mil. 
Kč, tj. 52,3 % schváleného ročního 
rozpočtu. Celkové výdaje činily 
12,05 mil. Kč, tj. 44,4 % schvále-
ného ročního rozpočtu. Pololetní 
rozpočtové hospodaření města 
se tak nacházelo v přebytku 2,72 
mil. Kč. Z této částky bylo 1,56 
mil. Kč použito na úhradu splátky 
dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků, zbývající část 
aktivního salda se projevila jako 
přírůstek prostředků na bankov-
ních účtech. Sumy příjmů a výda-
jů jsou uvedeny po konsolidaci, tj. 
po očištění o interní přesuny mezi 
jednotlivými účty města.
Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy se skládají ze čtyř 
hlavních druhů – daňové, nedaňo-
vé, kapitálové a přijaté transfery. 
Fiskálně nejvýznamnějším zdro-
jem příjmů jsou daňové příjmy, 
které v první polovině roku před-
stavovaly 76,4 % celkových příjmů 
rozpočtu města. Z daňových pří-
jmů jsou pro rozpočty obcí roz-
hodující tzv. sdílené daně. Na vý-
nosu těchto daňových příjmů se 
obce podílejí společně s dalšími 
veřejnými rozpočty, inkasují tedy 
pouze část celostátního výnosu. 
V praxi se jedná o nejvýnosnější 
sdílenou daň z přidané hodnoty 
a dále skupinu důchodových daní. 

Rozpočtové hospodaření

Pololetní plnění rozpočtu města
obou těchto typů daňových pří-
jmů bylo v pololetí letošního roku 
mírně přes 1 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu
Veškeré pololetní výdaje měs-

ta ve velikosti 12,05 mil. Kč mají 
charakter běžných výdajů. Para-
graf vlastní správní činnosti měs-
ta byl v pololetí plněn na 44,5 % 
schváleného rozpočtu a předsta-
voval zhruba pětinu celkových 
výdajů. Druhým rozpočtově 
nejvýznamnějším paragrafem je 
základní škola, která se na celko-
vých výdajích v pololetí podílela 
16,5 %. Paragraf základní školy 
byl pak plněn na 45,8 % schvále-
ného rozpočtu. Výdaje spojené 
s činností technických služeb 
byly plněny na 31,2 % schválené-
ho ročního rozpočtu a předsta-
vovaly 13,3 % celkových výdajů. 
Výdaje související se sběrem 
a svozem komunálních odpadů 
byly pololetně plněny na 57,9 % 
schváleného rozpočtu a předsta-
vovaly 12 % celkových výdajů. 
Rozpočtové výdaje související 
s rekonstrukcí zámku předsta-
vovaly pololetně 11,4 % celko-
vých výdajů rozpočtu. Příslušný 
paragraf byl pak plněn na 68,8 % 
schváleného rozpočtu. Ostatní 
rozpočtové výdaje jsou průběž-
ně plněny, svým podílem žádný 
další nepřesáhl 5 % celkových 
pololetních výdajů.

Tento úvodní a poměrně obec-
ný článek je prvním ze seriálu 
článků, kterými budu v dalších 
vydáních BZ, ale i na webových 
stránkách, přibližovat rozpočtové 
hospodaření města.

Ing. Martin Tocauer

V pololetí letošního roku tvořilo 
inkaso sdílených daní v rozpočtu 
města Buštěhradu 9,2 mil. Kč. V re-

laci ke stejnému období loňského 
roku se jedná o meziroční nárůst 
4,8 %. V současné době je proble-
matika sdílených daní velmi ak-
tuální, neboť dne 16. 8. 2012 byl 
v Senátu ČR schválen návrh nove-
ly zákona o rozpočtovém určení 
daní, který s účinností od 1. 1. 2013 
zavádí nový model sdílených daní 
s výrazným dopadem do hospo-
daření většiny obcí. K praktickým 
dopadům této novely se vrátím 
v některém z dalších vydání BZ. 
Druhou skupinu daňových příjmů 
tvoří tzv. výlučné (svěřené) daně, 
jejichž výnos je 100 % příjmem 
rozpočtu obce. Do této skupiny 
daňových příjmů spadají daň z ne-
movitostí a místní poplatky. Plnění 

Druhým fi skálně nejvýznamněj-
ším příjmem jsou přijaté transfery. 
Jejich plnění v pololetí letošního 
roku činilo 2,8 mil. Kč, což před-
stavuje 19,2 % celkových příjmů. 
Z přijatých transferů představu-
je nejvýraznější podíl 1,5 mil. Kč 
z rozpočtu Středočeského kraje 
na zámek.

Nedaňové příjmy byly v polo-
letí plněny ve výši 631 tis. Kč, což 
představuje 4,3 % celkových pří-
jmů. Nejvýznamnější nedaňové 
příjmy plynou z bytového hos-
podářství. Kapitálové příjmy se 
na pololetním hospodaření města 
podílely nepatrnou necelou 0,1 % 
celkových příjmů.

Graf: Plnění daňových příjmů města Buštěhradu k 30. 6. 2012 (mil. Kč)

Upozorňujeme občany, kterým 
byl zrušen údaj o trvalém pobytu, 
a kteří mají jako svou adresu sídlo 
ohlašovny, tj. Hřebečská 660, Buš-
těhrad, že v současné době Česká 
pošta nepřebírá a nedoručuje zásil-
ky určené těmto osobám na uvede-
nou adresu. Městský úřad Buštěhrad 
proto takovým osobám doporučuje, 
aby si zřídili tzv. adresu pro doručo-
vání písemností, která se zapisuje 
do centrálního registru obyvatel.

Pro občany to znamená, že se 
osobně dostaví na ohlašovnu Měst-
ského úřadu v Buštěhraděs platným 
dokladem totožnosti (např. občan-

ským průkazem, cestovním dokla-
dem) a vyplní potřebný formulář, 
kam uvede zmíněnou adresu pro 
doručování. Tato adresa bude za-
psána do centrálního registru oby-
vatel. Příslušné orgány (nejen MěÚ 
Buštěhrad) pak budou těmto oso-
bám doručovat veškeré písemnosti 
na takto zvolenou adresu.

Institutu výše uvedené adresy pro 
doručování, která se zavádí do cent-
rálního registru obyvatel, může vyu-
žít každý občan, nejen osoba s trva-
lým pobytem na sídle ohlašovny.

Jana Zemanová,
odd. evidence obyvatel

Doručování listovních zásilek osobám
s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Buštěhrad

Již na loňském, prosincovém 
zasedání zastupitelstva, byla ob-
čanům sdělena informace o tom, 
že ČEZ bude provádět počínaje 
rokem 2012 na území města Buš-
těhradu přeložky vedení nízkého 
napětí, a to ze sloupů do země. 
Práce postupují podle harmono-
gramu fi rmy ČEZ, a fi rma je činí 
na své náklady. Občanům tak 
tuto informaci znovu předává-
me. Přeložky se mohou týkat i zá-
sahu do jejich vlastnictví v oblasti 
pozemků nebo domů. Ve všech 
případech ČEZ, potažmo jím cer-
tifi kovaná fi rma, která práce pro-

vádí, požaduje souhlas vlastníků 
pozemků či domů s tímto zása-
hem. Občané mohou odmítnout 
tento zásah, je nutno ovšem vzít 
na vědomí, že kdykoliv v budouc-
nu by požadovali přemístit ve-
dení NN do země, budou muset 
tato řešení realizovat již pouze 
a jen na své vlastní náklady.

MěÚ bude samozřejmě obča-
nům nápomocen, jak po odbor-
né stránce, tak i organizační. Tuto 
záležitost mohou občané konzul-
tovat a dotazy směřovat na pana 
Pavla Vavrušku.

Dagmar Novotná

Přeložky vedení nízkého napětí fi rmou ČEZ
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Dne 25. 6. 2012 proběhlo veřej-
né zasedání zastupitelstva, jenž 
mělo na programu v první řadě 
zprávu auditora - závěrečný účet 
města. S dokumentem se zastu-
pitelé seznámili předem. Detaily 
přednesla předsedkyně fi nanční-
ho výboru M. Burešová. Občané 
měli možnost se s dokumentem 
seznámit na úřední desce, kde byl 
dokument vyvěšen po dobu 15ti 
dní. Zpráva auditora byla zastu-
piteli schválena. Rovněž bylo za-
stupiteli odsouhlaseno, aby příští 
audit vyhotovil Středočeský kraj-
ský úřad. Vedení města již podalo 
krajskému úřadu žádost o prove-
dení auditu na rok 2012.

Zastupitelé projednávali a schvá-
lili dodatek ke smlouvě o dílo 
na rekonstrukci západního kříd-
la zámku, a to z důvodu úpravy 
stavebních dispozic, dále na sla-
boproudé systémy a systémy ZTI. 

Informace z radnice

Ze zasedání městského zastupitelstva 
4/2012 dne 25. 6. 2012

Práce byly zdrženy právě z dů-
vodu chybějících projektů a to 
zejména přípojek elektro, plynu 
a vody. Dále chyběly projekty 
na vnitřní stavební úpravy. Město 
Buštěhrad obdrželo tyto projek-
ty od GirsaAt zhruba v polovině 
června 2012. Zhotovitel má nyní 
k dispozici všechny potřebné pro-
jekty aby mohl dále pokračovat 
bez zbytečných průtahů. Zhotovi-
tel bude znova písemně upozor-
něn, aby etapa Městský úřad byla 
dokončena v termínu a to do kon-
ce srpna 2012.

Dále zastupitelé projednali 
úpravu Jednacího řádu zastupitel-
stva, kde byly vypuštěny některé 
defi nice a naopak doplněny chy-
bějící, podle připomínek zastupi-
telů a občanů.

Živá diskuze se vedla také ko-
lem vypsání záměru na proná-
jem Dolního rybníka, kde obča-

né požadovali zachovat přístup 
ke klidové zóně kolem rybníka 
a upozornili zastupitele na riziko 
pronájmu ve smyslu komerčního 
využití. Vedení města ujistilo ob-
čany, že ke komerčnímu využití 
nedojde, a že veškeré úpravy a vy-
užití budou pod patronací míst-
ních rybářů.

Dále bylo na programu zase-
dání řešení záležitostí DPS, kdy 
ředitelka předložila rovněž zprávu 

auditora o hospodaření, jež byla 
schválena zastupiteli. Dále byly 
podány informace o uvolnění 
a obsazení bytů v DPS, požadavek 
na dočasné obsazení azylového 
bytu a zřízení pozice správce bu-
dovy. Odsouhlaseno zastupiteli.

Řešeny byly také prodeje po-
zemků, na základě vypsaných 
záměrů, žádost spolku Dobro-
mysl o příspěvek na pečovatel-
skou službu, návrh rozpočtového 
opatření, převedení provozních 
nákladů na investiční výdaje u SK 
Buštěhrad-fotbal.

Předmětem zasedání byl také 
záměr na vybudování bioply-
nové stanice v katastru města 
Buštěhrad. Občané vyslovili ne-
souhlas s tímto záměrem, stejně 
tak zastupitelé, kteří hlasováním 
vyjádřili jednomyslné NE tomuto 
záměru.

V diskuzi občanů byla probírá-
na opět problematika nedosta-
tečné kapacity MŠ. M. Oplt uvedl, 
že vejde v kontakt s vedením obce 
Brandýsek, která nabízí volnou ka-
pacitu.

Dagmar Novotná

Informace z radnice
Zdravotně-sociální 
výbor

Během prázdnin výbor obdr-
žel celkem čtyři žádosti o zařa-
zení do pořádníku DPS. Všech-
ny žádosti budou po skončení 
dovolených řešeny šetřením 
a následným návrhem zastu-
pitelům. V současné době pra-
cujeme s ředitelkou DPS na no-
vých kritériích pro přidělení 
bytu v DPS, na organizačním 
řádu domu s PS a na zásadách 
poskytování pečovatelské služ-
by. Věra Mrázková

Město Buštěhrad, stejně jako 
všechny obce a města, je povinno 
podle stávajícího i nového občan-
ského zákoníku, vykonávat funkci 
veřejného opatrovníka, osobám 
úplně nebo částečně zbavených 
svéprávnosti. Jde o případy, kdy 
soud nenalezne žádnou jinou 
vhodnou osobu, například něko-
ho z rodiny.

Podle současného občanského 
zákoníku je veřejný opatrovník 
ustanoven osobám, kterým byla 
omezena způsobilost k právním 
úkonům nebo byly způsobilosti 
k právním úkonům zbaveny.

Nový občanský zákoník již pra-
cuje s pojmem „svépravnost“, 
který je k pojmu „právní způso-

bilost“ pojmově blízký. Veřejný 
opatrovník tak bude ustanoven 
osobám, kterým byla svéprávnost 
omezena nebo jí byly zbaveny.

Každé město nebo obec, kte-
rá se s veřejným opatrovnictvím 
setkala, potvrdí, že se nejedná 
pouze o formální funkci, a i když 

je v právní teorii jasné, co výše 
uvedené pojmy znamenají, vyko-
návají určení opatrovníci v praxi 
mnohdy mnohem více, než by se 
od nich mohlo očekávat.

Teoreticky by se měl veřejný 
opatrovník starat jen o takové 
úkony, které jsou ze své podsta-
ty právními. Jedná se například 
o platbu za nákup, zařízení pečo-
vatelské či sociální služby opat-
rovanci, zařízení zdravotní péče, 
takříkajíc – od stolu. V praxi však 
většinou mnozí veřejní opatrov-
níci suplují pečovatelské služby, 
včetně odvozu k lékaři nebo ná-
kupu. Faktické činnosti veřejných 
opatrovníků jdou často nad rá-
mec pojmu „veřejné opatrovnic-
tví“.

Kdo je tedy odpovědný za ob-
last veřejného opatrovnictví 
a jaké jsou vymezené hranice? 
Podle judikatury Ústavního soudu 
je veřejné opatrovnictví výkonem 
přenesené působnosti. Logika 
Ústavního soudu je velmi jedno-

duchá: Stát zbavuje či omezuje 
osobu na způsobilosti k právním 
úkonům – svéprávnosti – a stát ba 
se měl zasadit o to, aby výkon je-
jich práv nebyl dotčen či ohrožen. 
Proto je Ústavní soud toho názoru, 
že se musí jednat o výkon přene-
sené působnosti a proto se města 
a obce nemohou veřejného opa-
trovnictví v takzvaném hmotně-
právním smyslu vzdát. Odmítnout 
mohou jen opatrovnictví osobě 
neznámého pobytu.

Je-li pojem veřejné opatrovnic-
tví výkonem přenesené působ-
nosti, měla by existovat instituce, 
která vytváří metodiku a provádí 
instanční kontrolu nad danou 
problematikou. Zatím ale není 
zodpovězena ani otázka, pod 
který resort ministerstev /práce 
a sociálních věcí , spravedlnosti, 
vnitra/ tato problematika spadá. 
Žádné z ministerstev zatím nevy-
dalo stanovisko, týkající se této 
problematiky, byť ministerstva 
byla o toto stanovisko požádána 
Svazem obcí a měst, na který se 
města, s žádostí o pomoc, obrace-
jí. Svaz obcí a měst tak bude tuto 

problematiku řešit také s kanceláří 
Veřejného ochránce práv. Na pod-
nět Svazu vyvolá Veřejný ochrán-
ce práv tzv. kompetenční spor, 
aby o věcné působnosti těchto tří 
ministerstev, rozhodl soud. Dou-
fáme, že se tak brzy dočkáme pří-
slušných legislativních a právních 
úprav.

Dagmar Novotná,
referent územní samosprávy

Informace z radnice

Veřejné opatrovnictví
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Informace z radnice

Průběh zbudování
nové třídy MŠ

V stávajících prostorách Zá-
kladní školy Oty Pavla zahájí v září 
letošního roku provoz nová třída 
mateřské školy. Celé akci před-
cházely nutné stavební úpravy 
vnitřních prostor. Záměr schválilo 
Zastupitelstvo města Buštěhra-
du na svém zasedání, stejně jako 
výběr zhotovitele, který vzešel 
z výběrového řízení. Ke 2. září 
2012 je tedy nová třída připrave-
na k otevření. Místnost pojme 25 
dětí. Organizačně se bude jednat 
o odloučené pracoviště Mateřské 

šatna dětí, prostory pro učitelky 
a nové sociální zařízení.

Spojení v prostor Základní ško-
ly a třídy MŠ není v Buštěhradě 
prvním spojením tohoto typu. 
Jedna třída školky již takto dří-
ve a bezproblémově fungovala. 
Výhody umístění mateřské a zá-
kladní školy do jedné budovy 
jsou známé všem pedagogickým 
pracovníkům. Děti i rodiče tak 
mají možnost v jednom známém 
prostředí zahájit jak předškolní 
tak následně i školní docházku. 

školy, sídlící na adrese Hřebečská 
660.

Součástí výstavby bylo, zbudo-
vání nového dispozičního uspořá-
dání, dodávka a instalace nových 
rozvodů vody, elektřiny a vzdu-
chotechniky a instalace nových 
obkladů a podlahových krytin 
včetně nového vybavení nábyt-
kem a didaktickými pomůckami.

Kromě velké společenské míst-
nosti pro děti vznikla také kuchyň-
ka pro vydávání svačin a obědů, 

Odpadne tak mnohdy obtížná 
adaptace na nové prostředí při 
přechodu z mateřské školy do zá-
kladní.

Celý postup je zřetelně vidět 
na fotografi ích pořízených během 
výstavby. Nejprve bylo nutné 
provést opravu havarijního stavu 
střechy. Poslední zimu totiž již do-
cházelo k zavátí sněhu až do vnitř-
ního prostoru půdy. Pro opravu 
byla použita nová střešní krytina 
se zárukou 10 let.

Dále bylo nutné během výstav-
by provést opravu podlah, které 
byly na ztrouchnivělých trámech 
a dodělat základy pro stávající 
příčky aby nestály na podlaho-
vých parketách.

Na závěr se provedla výmalba 
nových prostor a pokládka nové 

podlahové krytiny podle výběru 
vedoucí učitelky MŠ p. Šímové

Věříme, že se nově vybudo-
vané prostory budou dětem 
i rodičům líbit a budou nově 
postavenou třídu MŠ rádi na-
vštěvovat.

Pavel Vavruška

Havarijní stav střechy (Foto MěÚ – Pavel Vavruška)

Podlahy před rekonstrukcí a po rekonstrukci (Foto MěÚ – Pavel Vavruška)

Toalety se sprchovým koutem (Foto MěÚ – Pavel Vavruška)

Objekt MŠ po rekonstrukci (Foto MěÚ – Pavel Vavruška)

Na veřejném zasedání zastupi-
telstva, které se konalo dne 25. 6. 
2012, se uskutečnilo po odmítavé 
diskuzi k BPS občanů, hlasování 
zastupitelů k výše uvedenému in-
vestičnímu záměru BPS. Nesouhlas 
s výstavbou vyjádřili zastupitelky J. 
Lefl erová, M. Burešová, V. Mrázko-
vá, D. Javorčeková, M. Kindlová, 
zastupitelé R. Dědič, M. Oplt. Dva 
zastupitelé, P. Sejkora, V. Nový se 
ze zasedání omluvili.

Dne 28. 6. 2012 se uskutečnilo 
setkání s občany města k investiční-
mu záměru BPS, v místní Sokolovně. 
Zúčastnili se jej vedoucí předsta-
vitelé investora, MPS Kladno s.r.o., 
vedení města a někteří zastupitelé. 

Informace z radnice

Veřejné projednávání
bioplynové stanice Buštěhrad

Z řad veřejnosti to byli nejen ob-
čané Buštěhradu, ale také okolních 
obcí a obcí Mikroregionu ÚLP.

V úvodu setkání, zástupci investo-
ra a projektanta informovali o stavu 
zpracování projektové dokumen-
tace a technologie. Poté následo-
vala poměrně rozsáhlá a hlavně 
věcná diskuze. Na dotazy občanů 
odpovidali zástupci investora. Bylo 
potvrzeno odmítavé stanovisko pří-
tomných občanů k předmětnému 
investičnímu záměru.

O dalším vývoji tohoto inv. zámě-
ru budou občané města informo-
váni, včetně předpokládané jejich 
aktivní účasti.

M. Oplt
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Ve dnech 29. 6. 2012 a 30. 6. 
2012 se uskutečnil avizovaný zá-
jezd s členy Mikroregionu Údolí 
Lidického Potoka. Celou akci or-
ganizoval pan místostarosta Oplt, 
coby tajemník MÚLP.

Program byl velmi dobře sesta-
ven. Nejprve nás přijali v Horních 
Věstonicích, kde bylo zajištěno 
ubytování, starostou obce Horní 

Věstonice. Byť jiný region, potýká 
se s obdobnou problematikou, 
jako ten náš a to je zejména na-
růstající nezaměstnanost a s tím 
spojené potíže uplatnění se jejich 
občanů na trhu práce. Vinařství 
a produkce vína zaměstná jen 
malý počet lidí. Starosta se tedy 
společně se zastupiteli ubírají 
směrem k využití turistiky, její ma-
ximální podpory a podpory ob-
čanů, kteří jakýmkoliv způsobem 
ke zvýšenému zájmu o Pálavské 
vrchy přispějí.

Přijetí v Mikulově bylo rovněž 
velmi milé. Místostarosta Mikulo-
va spolu s tajemnicí místního mi-
kroregionu nás přijali na radnici 

Informace z radnice

Návštěva Mikulova s MÚLP
města. Radnice stejně jako město 
má bohatou historickou výzdobu 
a minulost. Seznámili nás s prací, 
kterou ve svém působišti odvádě-
jí. Stesky zazněly rovněž na vyso-
kou nezaměstnanost a stejně, jako 
i ve Věstonicích, tak i zde v Miku-
lově orientují zisky pro město ze-
jména na turistický ruch. Podpora 
tohoto podnikání je vysoká.

Zajímavé je propojení jejich 
mikroregionu s mikroregionem 
přilehlého Rakouska. Paní ta-
jemnice zdůrazňovala vstřícnou 
spolupráci jižních rakouských 
sousedů. Zmínila využití dota-
cí na vybudování cyklostezky 
za hranice a zpět, která je podle 
jejích slov velice hojně využívána 
a to oboustranně, k oboustranné 
spokojenosti lidí.

Vyměnili jsme si zkušenosti a ná-
zory a pozvali členy mikroregionu 
Mikulovska k návštěvě naší oblasti. 
Sestavit pro ně program, aby byl 
minimálně stejně zajímavý, bude 
zase úkolem členů MÚLP.

Dagmar Novotná

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Buštěhradského 

Zpravodaje najdete pro připome-
nutí Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2008 o pohybu psů na veřej-
ném prostranství. Množí se totiž 
případy, kdy se po městě toulají 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě

Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání ze dne 
27. února 2008 usnesením č. 1./2008 usneslo vydat na základě § 24 
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve zně-
ní 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:

Čl. 1

Účel vyhlášky

Tato vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve městě Buštěhrad.

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Na veřejných prostranstvích lze vodit psy pouze na vodítku. 
Na ostatních veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1. je 
umožněno volné pobíhání psů. Volně pobíhající pes musí být opat-
řen náhubkem.

Za splnění povinností stanovených v odstavci 1 odpovídá fyzická 
osoba doprovázející psa

Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské 
při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně cvičené 
jako průvodčí zdravotně postižených osob.

Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva 
myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů.

Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem 
a kontrolou fyzické osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni 
jejího vyvěšení.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláš-
ka města Buštěhrad vydaná dne 15. 2. 2006 č. 1/2006.

Ing. Václav Nový, starosta
Antonín Kadlec, místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 2. 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 26. 2. 2008

psi bez svých páníčků a bohužel 
bez obojku a bez náhubku. Je to 
nešvar nezodpovědných majite-
lů psů, kteří si myslí, že pro ně zá-
vazné vyhlášky neplatí. Na ostat-
ní neberou ohled a neuvědomují 
si, že překračují pravidla občan-

ského soužití. Městský úřad proto 
všem majitelům psů připomíná 
jejich povinnost. Uvědomte si, že 
chování psa nelze předvídat a že 
může dojít k situaci, kterou i při 
sebelepší vůli nemusíte zvlád-
nout, např. když pes napadne ko-
lem jedoucího cyklistu nebo dítě, 
které si s ním chce hrát. Náhubek 
je pro velké psy povinností, zrov-
na tak jako řemínek se známkou, 
která dosvědčuje úhradu poplat-
ku za psa. Povinností majitele psa 
je, že si musí po svém miláčkovi 
uklidit! Není přece problém nosit 
s sebou na venčení igelitový pyt-
lík nebo dva pro případ, že pes 
vykoná svou potřebu na veřej-
ném prostranství. Tento problém 

souvisí se zdravým prostředím 
ve městě. Nikdo se přece nechce 
brodit mezi psími výkaly! Mysle-
te na děti, které nedokážou od-
hadnout, který prostor je pro ně 
vhodný a kde by se mohly batolit 
bez nebezpečí. Každému z nás 
přece záleží na tom, jak naše 
město vypadá! A nespoléhejte 
na město a nepožadujte po něm, 
aby vyhazovalo peníze z městské 
pokladny za sáčky pro pejsky, ten 
pokus tu byl v minulosti a pyt-
líčky zmizely během necelého 
týdne, zřejmě se o ně postarali 
„pečliví“ majitelé psů. Chceme 
mít město čisté, a udržovat pořá-
dek v něm je povinností každého 
občana! J. Lefl erová

Informace z radnice

Slovo starostky – připomenutí vyhlášky

Foto Pavel Mikšovic
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Krátce z města

Jednou, nebo několika větami...

MŠ v Brandýsku

Jak to tedy s tou třídou MŠ 
v Brandýsku je? Vycházeje mimo 
jiné i z upozornění některých 
občanek našeho města, naváza-
lo vedení našeho města kontakt 
s vedením obce Brandýsek. Je 
skutečností, že v rámci MŠ Bran-
dýsek je připravena třída, do které 
zatím nebyl dostatečný počet dětí 
k jejímu otevření. Zastupitelstvo 
Brandýska tedy rozhodlo zatím 
třídu neotevírat.

Po jednání s panem starostou 
Brandýska byly získány tyto in-
formace: K tomu, aby třída mohla 
být otevřena, musí zastupitel-
stvo, rersp. jeho rada revokovat 
své usnesení k neotevření třídy 
v tomto školním roce. Bez ohle-
du na tuto skutečnost, navštívili 
pan starosta Brandýska, ředitel 
ZŠ v Brandýsku a místostaros-
ta Buštěhradu příslušný odbor 
Středočeského krajského úřadu, 
s cílem zjistit, zda v případě revo-
kace usnesení o otevření třídy MŠ 
v Brandýsku, zajistí Středočeský 
krajský úřad fi nanční prostředky 
pro pedagogické i nepedagogic-
ké síly v této třídě. Dostali jsme 
pozitivní odpověď. Nyní je třeba 
zjistit zájem rodičů a konkrétně 
počet dětí, které nebyly v tomto 
školním roce do MŠ Buštěhrad 
přijaty a mohly by tedy navštěvo-
vat MŠ v Brandýsku.
Podmínky jsou následující:

Měsíční školné, včetně stravy 

je 1569 Kč. Doprava dětí do MŠ 

Brandýsek a zpět – svépomocí.

MÚ Brandýsek bude podle 
posledních informací zřejmě po-
žadovat určitou finanční partici-
paci našeho MěÚ. O jakou kon-
krétní položku půjde včetně její 
výše, MÚ Brandýsek sdělí. Počet 
dětí, které by bylo možné do MŠ 
Brandýsek umístit, je 24. To je 
totiž i podmínka pro dosažení 
2,5 pracovní síly, které jsou pro 
chod třídy MŠ nezbytné a které 
v tomto případě je Středočeský 
krajský úřad připraven finančně 
pokrýt. Jde o částku 857 tis. Kč/
rok. Neinvestiční náklady byly 
vyčísleny částkou 654 tis. Kč. 
Jde o částku, která je rozhodující 

také na ČSAD s požadavkem, zdali 
by bylo možno požádat o zřízení 
další autobusové zastávky, s ná-
zvem U hřbitova. Občané z přileh-
lých novostaveb by tuto možnost 
uvítali. Ředitel ČSAD Kladno se 
osobně sešel s paní starostkou. Bo-
hužel, zřízení autobusové zastávky 
v tomto místě označil za nereálnou 
záležitost. Zastávky autobusů mají 
normou dané kilometrové a ča-
sové rozmezí. Podle této normy 
zastávku U hřbitova bohužel není 
možno zřídit.

Bankomat v našem městě

Vedení města Buštěhradu se 
rovněž obrátilo na ČSOB, KB 
a Českou spořitelnu se žádostí 
o umístění bankomatu v našem 
městě. Ani tuto službu ale ne-
budeme moci občanům města 
nabídnout. Provoz bankomatu 
má rovněž stanovené parametry, 
do nichž spadá i minimální počet 
výběrů v dané lokalitě či místě. 
Počet obyvatel Buštěhradu neza-
kládá možnost naplnění těchto 
parametrů ani pro jednu z oslo-
vených bank. Možností je umís-
tění bankomatu, nenáležejícího 
žádné z bank. Město Buštěhrad 
by tak platilo ale výrazně vyšší 
částku za provoz tohoto banko-
matu a také výběry by pro obča-
ny nebyly zrovna nejlevnější.

Uzávěra

V měsíci září 2012 bude uzavře-
na ulice Revoluční, a to z důvodu 
stavebních prací na přípojkách 
pro zámek. Náhradní trasa bude 
řádně označena.

Dotace z kraje

Město Buštěhrad věnuje fot-
balovému oddílu Sokol Buště-
hrad dvě mobilní branky a dvě 
sítě z veřejné zakázky „Bezpečná 
branka“ z dotací Středočeského 
kraje. Branky využívají kombi-
naci naplétaných kompozitních 
materiálů a unikátní vyvážené 
konstrukce, vyrobené jedineč-
ným postupem biaxiálního a tri-
axiálního opletení na elektro-
nicky řízeném oplétacím stroji. 
Naplétané kompozitní materiály 
jsou extrémně odolné vůči zlo-
mu, ale přitom velmi lehké. 
Výrobky byly testovány v labo-
ratořích ČVUT v Praze společně 
s Ústřední vojenskou nemocnicí.

Sponzorský dar

Díky sponzorskému daru může 
město Buštěhrad věnovat Šacho-
vé škole Anatolije Karpova zaříze-
ní pro šachovou třídu v podobě 
14 stolků pro hráče a jednoho sto-
lu pro rozhodčí v celkové hodnotě 
přes dvacet tisíc korun.

 

pro výpočet měsíčních nákladů 
na jedno dítě.

Pokud se podaří vše zvládnout, 
je předpoklad, že otevření uvažo-
vané třídy by se uskutečnilo k 1. 1. 
2013, i když bude snaha tento 
proces urychlit.

Vážení rodiče, prosíme, aby jste 
tuto informaci brali zatím jako 
zcela podmínečnou a nezávaz-
nou. Zároveň Vás prosíme, abyste 
přes MŠ Buštěhrad ale i emailem 
na meu@mestobustehrad.cz sdě-
lili svůj konkrétní zájem o umístě-
ní svých dětí do této MŠ. Termín 

je do konce září 2012. Do tohoto 
data nejpozději očekáváme Vaše 
vyjádření.

Inventarizace zeleně

Byla zahájena inventarizace 
stavu 160 stromů v našem městě, 
tak, jak o ní byla zmínka v minu-
lém čísle tohoto zpravodaje.

Pořízení změny

územního plánu č. 4

Na pracovní poradě, která 
se konala dne 8. 8. 2012 bylo 
projednáno 24 žádostí obča-
nů k výše uvedené změně ÚP. 
Na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteč-
ní s největší pravděpodobností 
v prvé dekádě měsíce září, bu-
dou příslušné žádosti předlože-
ny zastupitelům ke schválení. 
Pracovní porady se zúčastnili 
paní J. Lefl erová, paní V. Mráz-
ková, paní D. Javorčeková, paní 
M. Burešová, pan M. Oplt.

Křižovatka u hřbitova

V minulém čísle Buštěhradské-
ho Zpravodaje jsme Vás infomo-
vali o řešení křižovatky u hřbitova. 
V průběhu září 2012 by mělo dojít 
alespoň na vodorovné dopravní 
značení křižovatky. Projekt na cel-
kové řešení bude zahrnut do roz-
počtu na příští rok. Stávající pro-
jekt na řešení této křižovatky se 
ke dnešku jeví jako méně vyhovu-
jící, proto bude projekt přepraco-
ván. Pokud by přepracování bylo 
nákladnější než projekt nový, bude 
zadán nový. V souvislosti s tímto 
projektem se vedení města obrátilo 

Zahájení realizace 
přípojek pro zámek

V měsíci září 2012 bude za-
hájena realizace přípojek pro 
buštěhradský zámek. Jedná se 
o přeložku vedení NN z fasády 
zámku do země, novou přípojku 
NN do vlastního objektu zámku, 
přípojku pro rozhlas, výstavu 4 
nových světel veřejného osvět-
lení a telekomunikační přípojku 
O2. Pro všechny uvedené přípojky 
obdrželo Město Buštěhrad plat-
ná uzemní rozhodnutí a stavební 
povolení. Zhotovení všech přípo-
jek bude probíhat najednou. Pro 
všechny přípojky bude proveden 
pouze jeden výkop a položení 
proběhne v rámci jedné akce , 
do chodníku, vedoucího podél 
kostela a zámku.

Těmto pracem bude navíc před-

Ž H AV É  A K T UA L I T Y  |  Ž H AV É  A K T UA L I T Y
cházet obnova vodovodního řadu 
v ulici Revoluční a to od křižovat-
ky s ulicí Kladenská směrem dolů, 
k trafostanici u rybníka. Stavbu 
bude provádět fi rma Veolia a to 
na své náklady.

Pavel Vavruška

Pronájem
nebytových prostor

Informujeme občany, že 
v domě v ulici Palackého, č.p. 65, 
Buštěhrad, jsou nyní volné neby-
tové prostory k pronájmu. Jedná 
se o prostory po bývalé zubní or-
dinaci a po ordinaci gynekologa.

Záměr na pronájem těchto 
prostor byl vyvěšen na úřední 
desku. Zájemci o tyto prostory 
mohou podávat své nabídky 
na MěÚ.

Dagmar Novotná
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Zastupitelstvo města Buště-
hradu schválilo na svém zase-
dání pořízení nové techniky pro 
Technické služby města Buště-
hradu a schválilo také výběr do-
davatele, vzešlého z výběrového 
řízení.

V srpnu 2012 tak bylo předá-
no do užívání nové vozidlo pro 
Technické služby města Buště-
hradu. Jedná se vozidlo Multicar 
M27c včetně zimních nadstaveb 
– sněhová radlice a sypače vozo-
vek

Technický popis nového modelu 
Multicar M 27

M27 2.0 C – transportér a pro-
fesionální nosič 4 x 4, nástaveb 
s jedno- nebo dvouokruhovou 
mobilní hydraulikou s možností 

propojení hydraulických obvodů 
(2x45 l/min. / 200 bar)

Nová M27 2.0 vychází z osvěd-
čené koncepce Multicar. Se šířkou 
1,62 m a výškou 2,19 m je stejně 
tak, jako dřív, mistrem úzkých uli-
ček. Se svými 7,5 tunami celkové 
hmotnosti jízdní soupravy a až 2,7 
tunami užitečné hmotnosti a tří-
stranným sklápěčem uveze velkou 
zátěž. Třemi místy pro umístění 
nástaveb a pracovní hydraulikou 
s výkonem až 90 l při tlaku 200 
bar poskytuje možnost pohonu 
pracovních nástaveb. Vozidlo je 
vybaveno motorem VW o obje-
mu 2.0 l. Výkon motoru je 75 kW 
(102 PS). Díky emisní normě Euro5 
s bezúdržbovým fi ltrem pevných 
částic v uzavřeném systému je še-
trný vůči životnímu prostředí. Mo-

Informace z radnice

Obnova techniky pro TS

tor splňuje normu EEV (Enhanced 
Environmentally Friendly Vehicle), 
která představuje současné nejná-
ročnější evropské emisní standar-
dy pro autobusy a nákladní auto-
mobily. Stejně jako ostatní vozidla 
značky Multicar splňuje M27 2.0 
nejpřísnější emisní normy a to jí 
umožňuje volný vjezd do vyzna-
čených oblastí se zvýšenou ochra-
nou životního prostředí.

S maximální konstrukční rych-
lostí až 110 km/hod. (N1) resp. 
90 km/hod. (N2) se může zcela 
plynule zařadit do dopravy. Díky 
nezávislému zavěšení kol a vinu-
tým pružinám na přední nápravě 
jsou garantovány výborné jízdní 
vlastnosti. Pro citlivé manévrování 
v pracovním režimu se nabízí plí-
živý chod od 0,6 do 16,5 km/hod. 
Kabina typu Space-Frame nabízí 
bezvadný výhled na pracovní pro-
stor a vozovku a řidiči také velmi 

mnoho prostoru pro pohyb. Pra-
covní nástavby lze ovládat poho-
dlně joystickem z kabiny řidiče. 
O dodatečný komfort se starají 
pohodlná sedadla, za příplatek kli-
matizace, nezávislé topení a mno-
ho dalších možností výbavy.

Modernizovaná konstrukce za-
jišťuje výborné užitné vlastnosti 
při snížení provozních nákladů.

Vozidlo je rovněž dovybaveno 
monitoringem pohybu, který za-
jišťuje ukládání historie pohybu 
vozidla, generování knihy jízd 
a zajištění vozidla proti krádeži. 
Tuto službu hodlá MěÚ Buštěhrad 
využít postupně u všech vozidel, 
patřících městu.

Původní Multicar byl pro své 
stáří a nefunkčnost vyřazen z pro-
vozu a bude použit na náhradní 
díly pro starší typy Multikar – plo-
šina.

Pavel Vavruška

Obecní policie Stehelčeves, vykonávající pro město Buštěhrad 
hlídkovou činnost a měření rychlosti, na základě Veřejnoprávní 

smlouvy, uzavřené mezi obcí 
Stehelčeves a Městem Buště-
hrad, řešila v uplynulém obdo-
bí tyto přestupky:

Dne 4. 7. 2012. Porušení obecně závazné vyhlášky města, rušení 
nočního lidu. V parku, v ul. Hřebečská zjistila dvě osoby, které na 
místě vyřešila za uvedený přestupek blokovou pokutou.

Ve dnech 2., 4. a 5. 7. 2012 byla prováděna hlídková činnost. Při 
ní bylo zjištěno: Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na po-
zemní komunikaci ve třech případech. Řešeno blokovou pokutou. 
Překročení povolené rychlosti ve dvou případech, řešeno bloko-
vou pokutou.

V ostatních dnech měsíce července 2012 byla prováděna na 
území Města Buštěhradu hlídková činnost podle rozpisu služeb, 
rovnoměrně rozložených do celého měsíce.

Dne 13. 8. 2012. Porušení povinnosti při nakládání s bioodpa-
dem, znečišťování veřejného prostranství a dopravní přestupek. 
Řešeno domluvou.

KRIMI:

dovolte mi, abych vás v rám-
ci zpráv z Mikroregionu Údolí 
lidického potoka, informovala 
o výsledku téměř dvouletého 
jednání s Ředitelstvím silnic 
a dálnic (ŘSD), které jak doufám, 
přispěje ke zlepšení bezpečnos-
ti přechodu mezi obcemi Lidice 
a Buštěhrad. Tyto jednání, jsme 
za pomoci náměstka dopravy 
Středočeského krajského úřadu 
pana Povšíka, vyvolaly společně 
s vaší paní starostkou Lefl erovou 
v prosinci roku 2010, kdy byl na 
tomto přechodu usmrcen lidický 
občan pan Kalenda a mnozí z vás 
si jistě vzpomenou i na tragická 

úmrtí občanů z města Buštěhra-
du.

Dle posledního rozhovoru s pa-
nem Veselým, zaměstnancem 
ŘSD, již byla podepsána smlou-
va na zhotovitele bezpečnějšího 
přechodu s vítěznou fi rmou, která 
vzešla z výběrového řízení a sta-
vební úpravy začnou v druhé po-
lovině měsíce září. Věřím, že již nic 
nezhatí přeměnu tohoto riziko-
vého přechodu, a že se konečně 
obyvatelé našich obcí nebudou 
bát přecházet rušnou silnici I/61 
při vzájemných návštěvách a pro-
cházkách. Veronika Kellerová,

starostka obce Lidice

Informace z Mikroregionu

Vážení občané města Buštěhradu,

(Fota MěÚ – Pavel Vavruška)
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Mikroregion Údolí Lidického 
potoka se vypravil ve dnech 29. 
až 30. 6. 2012 k Mikroregionu 
Mikulov, navázat s ním pracovní 
a přátelské kontakty. Zájezdu se 
zúčastnilo 45 občanů, kteří repre-
zentovali obce našeho Mikroregi-
onu. Mikulov lze charakterizovat 
jako průzračné město, které jiskří 
a v jehož barevném odstínu kon-
trastuje modrá obloha s červený-
mi střechami domů a vápencový-
mi bílými skalními útvary kolem. 
Je to právě elegance, rozmanitost 
a jemnost vůní, kterými Mikulov 
vděčí za pověst města s vůní jihu. 
Stejně jako chuť místních vytříbe-
ných vín, které, jak se obecně sou-
dí, přivezli na Mikulovsko již ve 2. 
století našeho letopočtu římští 
vojáci z X. legie.

Po příjezdu do Mikulova jsme 
byli velmi vstřícně přijati vedením 

města a Mikroregionu na místní 
starobylé Radnici. Účastníci zá-
jezdu byli seznámeni s prací MěÚ 
Mikulov a s činností Mikroregionu 
Mikulov. Obě činnosti se výraz-
ně liší od našich obcí a našeho 
Mikroregionu, což je objektivně 
dáno polohou Mikulova a jeho 
charakterem. Lze snad akcentovat 
především turistický ruch, vinař-
ství a co výrazně kontrastuje s ně-
kterými realizovanými stavbami 
u nás, s péčí o urbanismus a to 
nejen v samotném Mikulově, ale 
právě v obcích, které jsou členy 
jeho Mikroregionu. Tedy zacho-
vání jejich historického charakte-
ru, což se týká nejen renovačních 
prací, ale zejména i nové výstavby. 
Na oplátku jsme i my seznámili 
představitele radnice a přítomné 
starosty obcí Mikroregionu Miku-
lova s naší činností, co se podařilo 

a s jakými problémy se potýkáme. 
Tato výměna názorů a zkušeností 
byla více než užitečná. Na památ-
ku jsme předali některé krásné 
publikace týkající se Kladenska, 
nádhernou knihu o obci V. Přítoč-
no, knihu Lidice a Almanach Buš-
těhradu.

Součástí návštěvy byl i mimo-
řádně zajímavý kulturní program. 
Ať již jde o návštěvu historického 
skvostu, který pro nás Radnice 
města připravila, Ditrichsteinské 
hrobky, ale i prohlídka historické-
ho renesančního centra Mikulova 
spolu se seznámením se s histo-
rií jedné z největších židovských 
komunit u nás, včetně návštěvy 
židovského hřbitova. Být v Miku-
lově a nenahlédnout do tajů vi-
nařství a vinohradnictví snad ani 
nejde. Regionální museum v Mi-
kulově, které sídlí na mikulovském 
zámku, o tom podává svědectví 
ve své expozici „Tradiční vinařství 
na Moravě“. Jednou z rarit je zdo-
bený obří sud na víno, pocházející 
z roku 1643, do něhož se vejde 

neuvěřitelných 101.104 l. tohoto 
vzácného moku. Je osmým nej-
větším a pátým nejstarším sudem 
v Evropě. Účastníci zájezdu měli 
štěstí i v tom, že mohli navštívit 
právě otevřenou novou expozici 
pod názvem „Víno napříč staletí-
mi“, která představuje víno jako 
kulturně historický fenomén 
v jeho celoevropském kontextu. 
Ukazuje víno a jeho souvislost 
s liturgií, víno jako prostředek ob-
chodu i způsob kultury jeho kon-
zumace.

A tak Ti z Vás, kteří tuto oblast 
navštíví, se mohou projít po stez-
kách vedoucích krajem pod Pá-
lavou, především po Mikulovské 
vinařské stezce.

Na závěr nezbývá, než pozved-
nout číši dobrého pálavského vína 
na zdraví, na úspěchy mikulovské 
radnice a Mikroregionu Mikulov 
a těšit se na další setkání. Ještě 
jednou, mikulovští, díky za přijetí.

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.,
tajemník MÚLP

Informace z Mikroregionu

Údolí Lidického potoka

Z prvého pohledu či přečtení 
jde o zcela spolu nesouvisející 
slova nebo názvy. Ale je to jen 
zdání. Pokusím se jejich sou-
vislost vysvětlit. Tím spojujícím 
článkem je totiž právě voda.

Limburna. Jde o velmi nená-
padnou stavbičku nacházející se 
uprostřed i dnes - přes jeho prů-
myslový okraj - docela romantic-
kého údolí, rozprostírajícího se 
pod buštěhradským vodojemem 
směrem ke Kladnu. Zmíněné mís-

to však není tak zcela obyčejné. 
V minulosti bylo zdrojem vysoce 
kvalitní podzemní vody, vázané 
na křídové souvrství tzv. turon-
ských opuk, tedy horniny tvořící 
podloží našeho města a z níž byla 
postavena většina původních 
buštěhradských domů. Limburna 
poskytla i možnost občerstvení při 
pravidelných pěších cestách „buš-
těhraďáků“ ke Sv. Jánu v době, 
kdy se zde konaly poutě, kdy ná-
sypové těleso buštěhradské haldy 
ještě neexistovalo a směrem ke Sv. 
Jánu se táhla překrásná břízová 
alej, tzv. Eliščina.

Se džbánem pro vodu sem při-
cházeli i majitelé okolních políček, 
zejména v době žní. Limburna 
však vydávala tuto kvalitní vodu 
i do kašny „Buštěhradského zám-
ku“ a to pomocí vyvrtaného dře-
věného potrubí, jak říká historie 
a nebo relikty tohoto potrubí, ob-
jevené při výkopových pracech. 
Ne jinak tomu bylo i s jednou 
z dominant našeho města, totiž 
Buštěhradským vodojemem a pi-
vovarem.

Limburna, Buštěhradský zámek, současnost a voda
A ta současnost? Ta je trochu 

jiná. Právě na konci měsíce čer-
vence byly podél fotovoltaické 
elektrárny vyvrtány dva hydroge-
ologické vrty, ale ne pro účely čer-
pání této vzácné tekutiny, ale pro 
možnost jejího podrobení che-
mickému rozboru s cílem zjistit 
její současnou kvalitu. Jsme velmi 
zvědavi na tento výsledek.

Tak až půjdete na procházku, 
zastavte se u Limburny, která hod-
ně pamatuje a kde vlastně vše za-
čalo. M. Oplt

Foto Pavel Mikšovic
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Společenská rubrika
Naši jubilanti – gratulujeme!
Červenec–září
70 let

Anna Karásková ul. Okružní
Magdalena Velcová ul. Prokopova
Alena Rettová ul. Lípová
Zdeňka Kuthanová ul. Starý Hrad

75 let
Oldřich Kočárek ul. Kladenská
Antonín Maurer  ul. Lípová
Božena Špimrová ul. Družstevní
Ludmila Kaimlová ul. Lípová
Rostislav Jurášek ul. Sadová
Jaroslav Stejskal ul. Tyršova

80 let
Václav Kettner ul. Lípová
Ladislav Smutný ul. Lípová

85 let
Vladimír Helísek ul. Hradní

„Obíhat budou data, ne lidé“, 
tak zní hlavní heslo nových regis-
trů. Od 1. července 2012 byly po-
stupně na úřadech spuštěny čtyři 
základní registry:

Registr osob – ROS – obsahu-
je údaje o právnických osobách, 
podnikajících fyzických osobách, 
orgánech veřejné moci, i o neko-
merčních subjektech jako jsou 
občanská sdružení a církve

Registr obyvatel – ROB – obsa-
huje základní údaje o občanech 
a cizincích s povolením poby-
tu, mezi tyto údaje patří jméno 
a příjmení, datum a místo naro-
zení a úmrtí a státní občanství

Registr územní identifi kace, 

adres a nemovitostí – RÚIAN 

– spravuje údaje o základních 
územních a správních celcích

Registr práv a povinností – 

RPP – obsahuje referenční úda-
je o působnosti orgánů veřejné 
moci, mj. oprávnění k přístupu 
k jednotlivým údajům, infor-
mace o změnách provedených 
v těchto údajích apod.

V čem základní registry pomo-
hou občanům? V první řadě občan 
nebude muset neustále sdělovat 
základní údaje, ale tyto údaje bu-
dou vedeny právě v základních 
registrech a všechny oprávněné 
instituce budou mít za povinnost 
si je vždy ověřit. S tím souvisí i to, 
že občan nebude muset vyplňo-
vat a sdělovat tolik údajů na for-

mulářích či při styku s úředníkem. 
Postačí mu pouze jeho občanský 
průkaz a všechny další referenční 
údaje si úředník vezme z registrů. 
Pokud změny do databáze zane-
se jeden úředník, bude k dispo-
zici automaticky i dalším úřadů 
po celé České republice. Pokud 
bude mít občan zájem, mohou se 
o změně údajů v jím stanoveném 
rozsahu dozvědět i komerční in-
stituce. Poprvé v historii bude mít 
občan také přehled o tom, jaké 
základní údaje jsou o něm vede-
ny, a kdo a z jakého důvodu k nim 
přistupuje. Zjistí to buď na auto-
matickém výpise, který mu bude 
1x ročně doručen do datové 
schránky, nebo na základě žádos-
ti podané na pracovištích Czech 
POINTu.

Základní registry jsou určeny 
výhradně pro orgány veřejné moci 
a pouze oprávněné osoby v rámci 
jejich rolí v přesně stanovených 
agendách k nim mohou přistupo-
vat – to znamená, že úředník bude 
s daty pracovat pouze v prostředí 
své aplikace, která se v daném 
okamžiku spojí s informačním sys-
témem základních registrů a ten 
poskytne pouze ta data, na která 
má úředník právo v rámci svého 
úředního výkonu. Ani úředníci 
tedy nemají možnost si tyto údaje 
svévolně prohlížet.

Jana Zemanová, 
odd. evidence obyvatel

Informace z radnice

Základní registry

Poděkování
Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 20. srpna 

2012 s naší milovanou a obětavou maminkou, milující babičkou a pra-
babičkou paní Hanou Zíkovou. Srdečně děkujeme též MS ČČK a SD 
Jednotě Buštěhrad, Baráčnické obci a všem přátelům a známým za pro-
jevenou soustrast.  Milující děti s rodinami

Poděkování
Děkuji za upřímné blahopřání k mým 92. narozeninám zástupcům 

Městského úřadu a členkám Českého červeného kříže.
 Václav Procházka

Pozvánka
Tenisový klub Buštěhrad pořádá a zve Vás na:

již 22. ročník tradičního turnaje neregistrovaných
a registrovaných (pouze členů TK Buštěhrad)

hráčů.

„MAZAL OPEN“
o víkendu dne 8. září 2012 (podle potřeby 9. září 2012)

Registrace hráčů do 8.30 h, začátek hry 9.00 h.

Zápisné 50 Kč

35. výročí
založení tenisového oddílu spojené s tenisovým turnajem

„BUŘŤÁK“
se uskuteční v sobotu 15. září 2012 od 9.00 h.

Program :
Zahájení 35. Výročí – 9.45 h.

Vlastní turnaj – zahájení v 10.00 h.
Společenské posezení spojené s občerstvením od 16.00 h.

Očekáváme účast všech bývalých a současných členek a členů
Tenisového klubu Buštěhrad.

Těšíme se na setkání v tradičně výborné a soutěživé atmosféře.

Výbor TK Buštěhrad

Vážení čtenáři,
na tomto místě by bylo možné od příštího čísla zveřejňovat vaše in-
zeráty s tématy Prodám, Koupím, Nabízím... Pokud vaše poptávka/na-
bídka nepřesáhne 60 úhozů včetně mezer, bude zdarma. Tato nabídka 
platí pro soukromé osoby, nikoliv pro fyzické či právnické osoby.
● PRODÁM DĚTSKÉ KOLO, levně. Tel.: 000 000 000.  VZOR ÚPRAVY
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V nedaleké Kutné Hoře, mj. také skvostu Středočeského kraje, neza-
pomeňte navštívit výstavu, která je instalována v Jezuitské koleji, ces-
tou k chrámu sv. Barbory. Výstava má název:

Europa Jagellonica – umění a kultura ve střední Evropě za vlády Ja-
gellonců – 1386–1572.

Výstava je česko-německo-polský výstavní projekt, který představu-
je umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku 
a raného novověku.

Otevřena je již od 20. 5. 2012 a končí 30. 9. 2012. Poskytne Vám sku-
tečně bohatý umělecký zážitek. Doporučuji.

Dagmar Novotná

Pozvánky na výlet

Europa Jagellonica

Kunětická hora
– hrad Kunětická Hora

Muzeum papírových betlémů 
v Zábrdí u Husince

V malebné Polabské nížině, kousek severovýchodně za městem Par-
dubice (cca 5 km), mezi obcemi Staré Hradiště, Hradiště na písku, Ráby 
a Němčice nachází se kopec – sopečná vyvřelina – podobně jako hora 
Říp, nazývající se Kunětická hora. Geologický průzkum hory řadí její stá-
ří velice přibližně k „naší“, středočeské hoře Říp. Na jejím vrcholku byl 
postaven hrad, který měl sloužit jako obrana před vstupem do rovné, 
rozlehlé krajiny polabské – Zlatého pruhu Země České. Svahy Kunětické 
hory jsou chráněnou krajinnou oblastí. Pyšní se mimo jiné i sady. Ze-
jména zjara je procházka na vrchol hory k hradu opravdovým zážitkem 
vůní a barev přírody. Každé roční období má zde ale své kouzlo.

Historie tohoto hradu je velmi pozoruhodná, stojí za prozkoumání na mís-
tě. Více si můžete prohlédnout na : http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Hrad samotný je nyní po důkladném archeologickém průzkumu také 
citlivě opravený. Když odmyslíte všudypřítomný servis pro turisty, ze-
jména v podhradí, okolí tohoto místa má velmi magickou atmosféru. 
Sama jsem na hradě bydlela prvních deset let svého raného dětství. 
V přilehlých lesích je velice umně skryt lovecký zámeček. Na prohlídku 
hradu a nejbližšího okolí si můžete rezervovat jeden až dva dny.

Dagmar Novotná

Vychází z vlivu negativních pocitů 
na duši. Jestliže je pro nás zdraví nej-
důležitější a známe 7 nejdůležitějších 
pocitů, které nám zdraví poškozují, 
pak si každý sám dovede pohlídat, 
aby mu některých z nich nevletěl 
do duše a nevzal mu zdraví. Které ne-
gativní pocity to jsou?

ZÁVIST, NENÁVIST, KŘIVDA, ZLO-
BA, LÍTOST, STRACH, TRÁPENÍ SE 
PRO JINÉ

Jakmile některý z těchto pocitů lidé 
„pustí do svého nitra“, tak za všechny 
následky nesou sami zodpovědnost. 
Už Sokrates říkal, že tělo je jen oba-
lem duše. Jakmile onemocní duše, 
onemocní i tělo. Všechny z tisíce di-
agnóz, které známe, vznikají, když se 
poškodí lidská duše.

Co je to duše? Jak s ní spolupra-
cujeme? Pokud ji nechápeme tak, že 
s ní můžeme spolupracovat, tak se 
dál nedostaneme.

Naše duše sídlí v oblasti Solar Ple-
xu (sluneční pleteni) pod hrudní kos-
tí uprostřed. Není v člověku většího 
bohatství, jako je jeho duše. S duší 
je třeba spolupracovat. Jestliže se 
o duši nestaráme, potom to vede 
k psychosomatickým chorobám, co 
už i dnes připouští lékařská věda, 
i když velmi opatrně. Pro každého 
je nejdůležitější jeho zdraví. Pro 
každého, komu je víc jak 18 roků, je 
nejdůležitějším člověkem v jeho ži-
votě on sám. Miluj sám sebe – v tom 
není pýcha nebo sobectví. V tom je 
základ zdraví.

Kdosi moudrý řekl: „Ať myšlenka 
neopustí místnost, v které jsme.“ Když 
si uvědomíte, že máte tendence řešit 
věci zpětně, bavit se o tom, co bylo 
nebo utíkáte do budoucnosti a co 
bude, je to vlastně únik z reálného 
času. Nechceme být tady a teď, ne-
žijeme v reálném čase. Když utíkáme 
nazpět, tak tam už nejsme, jsou to 
tedy jenom vzpomínky a trápení se 
jimi. Když utíkáme dopředu, tak tam 
ještě nejsme. To je tedy hypotéza. 
Svět, který také neexistuje. Ale když 
řeším teď, tak jsem tady. Když máme 
nepořádek v duši, tak nechceme ře-
šit teď a tady, neboť do toho bychom 
museli zahrnout sebe a uvědomit si 
svůj stav. Pro mnohé z nás je to velmi 
obtížné.

Toto jsou kroky, kterými se člo-
věk dostává k pravdě o sobě: Když 
se zamyslíte a přinutíte k tady a teď, 
zjistíte: jeden nevyřešený problém, 
druhý, třetí – obecně to nazveme 
stres. Módní slovo, lidé se ho chytají, 
vytváří si antistresové programy, při-
čemž není možné zachraňovat člo-
věka, pokud se on sám zachraňovat 
nechce. Nemluvíce o tom, že stres je 
také všechno zahrnující a nic neříka-
jící slovo.

Vytvářejme si takový vztah k sobě, 
abychom viděli především vstupní 
problém, který můžeme zvládnout 
a do problémů, do kterých ještě ne-
můžeme vstoupit, je třeba nechat 
na později. Tak se dostáváme k ele-
mentárnímu chápání sebe samého.

Užitečný odkaz: http://www.ac24.
cz/zpravy-ze-sveta/465-david-r-
hawkins-mapa-vedomi

Dagmar Novotná

Léčebný koutek

Etikoterapie – cesta do vlastního nitra

RC Buštěhradský pelíšek 

a Kulturní komise města Buš-

těhrad srdečně zvou v neděli 

9. září 2012 od 14.30 h na ver-

nisáž výstavy „Buštěhradský 

zámek očima dětí“ a na druhý 

koncert z cyklu Rodinné kon-

certy aneb společně na jednom 

podiu, které se konají v Zámec-

ké sýpce, Kladenská 332, Buš-

těhrad (u Zámecké vinotéky). 

V 15.00 h divadelní představe-

ní pro děti. V 17.15 h začátek 

koncertu, vystoupí skupiny Ri-

verfall a Groove Inn. Výtvarné 

dílny pro děti i dospělé, bohaté 

občerstvení, vstupné dobrovol-

né. Akci podpořili Nadace ži-

vot umělce, Robert Oplt-4444, 

Kulturní komise města Buště-

hrad, Švestkovic zahradnictví 

Kladno, Dr. Oetker a Potraviny 

„U školy“. Více na www.mcpe-

lisek.cz

Jižní Čechy a Šumava zejména se pyšní mnoha známými hrady, zámky 
a slavnými pamětihodnostmi. Mnoho informací najdete v kterémkoliv in-
formačním letáčku z infocentra v každém z větších měst. Jsou ale i místa, 
která nejsou na první pohled tak prezentována, byť znalost o nich je publi-
kována v televizi nebo v časopisech, i těch zahraničních. Na svých cestách 
Šumavou se můžete podívat do Zábrdí u Husince na Prachaticku. Najdete 
zde Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince

Co říci o muzeu papírových betlémů v Zábrdí u Husince:
V současné době největší vystavovaná sbírka papírových betlémů v Čes-

ké republice.
Vystaveno je zde více než 800 betlémů českých a zahraničních autorů, 

vzorky např. z Pákistánu, Řecka, Německa nebo Itálie, nové betlémy jsou 
průběžně instalovány. Jsou tu betlémy letní i zimní, městské i venkovské, 
s kulisami Orientu i typicky české, s pouští i divokou přírodou. Největší měří 
3,70 metru, nejmenší je v krabičce od sirek. Nejstarší originální tisk je z roku 
1898, ale k vidění jsou i reprinty daleko starších vydání.

Dostane se Vám zde i výkladu o historii a vývoji o betlemářství v Čechách 
a na Moravě, o současnosti betlemářství, zajímavosti o autorech. Dobrý tip 
na výlet, pokud je vám venku příliš horko anebo naopak, pokud prší…

Dagmar Novotná
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Popudem k uspořádání stu-
dentského workshopu a výstavy 
zabývající se Buštěhradem bylo 
zjištění, že v nové zástavbě v Buš-
těhradě, které se lidově říká „Na 
Chmelnici”, vznikají prázdné ne-
potřebné plochy, a že by stálo za 
to, je lépe využít. Asi nejtrefnější 
pojem pro tyto plochy je název 
zbytkové.

A jak tyto zbytkové plochy vzni-
kají? Vezme se pole, rozparcelu-
je se způsobem, že se rozkreslí 
mřížka ploch tak, aby to bylo vše 
fi nančně přijatelné, tedy dobře 
prodejné. A pokud někde něco 
zbyde, tak holt něco zbyde a za-
sadí se tam nějaký ten strom. Tak-
hle to asi nějak probíhá, když se 
takovýto “plán” vymýšlí. Otázkou 
v tomto případě zůstává, zda by 
nebylo lepší, aby tyto prostory 
byly cíleně připravované na lepší 
využití, než jen pro pouhé vysa-
zování zeleně někam, kde se již 
prostě nic jiného dát nedá. Nebo 
aby tyto zbytkové plochy vůbec 
nevznikaly. Připomíná to totiž 
každodenní českou situaci, kdy se 
postaví silnice a druhý den se do 
ní již kope, protože Jarda potřebu-
je udělat přípojku na vodovod …

Myšlenky se nám však tříbily, 
čas ubíhal, my se nadále vzdělávali 
a v průběhu workshopu zjišťovali, 
že problém není pouze v přibýva-
jící „naplánované“ zástavbě o jejíž 
architektonických kvalitách by 
se dalo s úspěchem pochybovat. 
(k aktuálně vznikající zástavbě – 
zkuste si například představit, že 
byste nemuseli dodržovat pře-
depsané odstupové vzdálenosti 
od sousedního pozemku, nebylo 
by lepší mít jednu větší zahradu 
a dům na rohu pozemku, než 2 
nudle kolem domu – já bych se 
pravděpodobně přikláněl k va-
riantě bez dvou zelených nudlí). 
Nicméně je zde několik dalších 
míst, kvalit, problémů a možností, 
které lze v Buštěhradě shledat.

Výstavě tedy předcházely 2 
workshopy v prostorách zdejší 
školy. Snažili jsme se nasbírat in-
formace o historii, okolí, charakte-
ru, vzhledu a potenciálech, které 
Buštěhrad skýtá. Je jich opravdu 

nemálo. Překrásná, provensálsky 
působící čtvrť okolo bývalého 
hradu, Buštěhradský zámek, jehož 
osud je díky sledu událostí posled-
ních měsíců v nedohlednu. Krás-
né výhledy daleko do středočeské 
krajiny, malebnost, výjimeční lidé. 
Pokračovat v tomto seznamu lze 
ještě dlouho.

Cílem výstavy bylo na tato fak-
ta upozornit, rozpoutat diskusi 
a nastínit možnosti, co by bylo 
možné, myslitelné, nemyslitelné, 
proveditelné i neproveditelné. 
Zkrátka takový sběr nápadů. Vel-
ké rozpory například panovaly 
ohledně „Náměstí u Macíků“, které 
je vlastně nezastavěnou prolukou 
v centru města a ne náměstím. 
Nebo ohledně zklidnění Kladen-
ské ulice, které by vedlo k jejímu 
městskému využití, ne jen jako 
průjezdné komunikace a parko-
viště. Projekt Hannese Heucke-
ho a Martina Loučky například 
vyzdvihl pozitiva něčeho, co je 
všeobecně vnímáno jako velký 
problém – Buštěhradské haldy. Je 
z ní nádherný pohled do krajiny, 
funguje jako přírodní rezervace, 
kam se uchyluje okolní fauna. A je 
místem výskytu endemitů.

Jak tedy docílit toho, aby se 
začalo na tyto okolnosti hledět, 
a aby se jich začínalo využívat, 
abychom stavěli město pro nás, 
ne pro auta, abychom stavěli pro 
naší ves, do které utíkáme z Pra-
hy, a ze které lze rychle utéct dále 
do přírody. Abychom si vytvořili 
místo a prostředí, které máme 
rádi, budeme si ho moci více vážit 
a předat dalším generacím s hr-
dostí vlastní našich předků?

V naší aktivitě neustáváme, ba 
naopak. V uskupení několika čle-
nů v současné době zjišťujeme 
možnosti vytvoření propracova-
né, životaschopné urbanistické 
koncepce pro Buštěhrad. Vedení 
města se s touto aktivitou ztotož-
ňuje a tento záměr chce podpořit. 
V blízké době uvedeme v Buš-
těhradu úspěšné příklady tako-
výchto zásahů formou přednášek 
předních českých a zahraničních 
odborníků urbanismu, architek-
tury a životního prostředí. Dopo-

ručujeme Vám vyhlížet symbol IU 
(Ideje urbanity) v okolí Buštěhra-
du, třeba si něčeho zajímavého 
v dohledné době povšimnete.

Naše práce se navíc z Buště-
hradu vyveze i na Moravu, kde se 
bude uskutečňovat v lehce po-
změněné variantě. Kandidátem 
na příští cíl Idejí Urbanity je Mo-
helnice v režii Richarda Zacpala.

O všech aktuálních akcích bu-
deme včas informovat a budeme 
se těšit na Vaši účast, připomínky, 
kritiky, nové pohledy a zkušenos-
ti!Pro veškeré podněty, reakce 
jsme zatím k zastižení na níže uve-
dené emailové adrese a na Face-
booku (Ideje Urbanity), kde v sou-
časnosti publikujeme zúčastněné 
projekty a ohlasy.

Bořek Němec, Lukáš Taller,
Richard Zacpal

www.ideasofurbanity.com
ideasofurbanity@gmail.com

Jen několik vět k výše uvedenému 

článku.

Vedení města je v kontaktu se skupi-

nou mladých architektů, ale i s někte-

rými renomovanými odborníky, kteří 

se tvorbou územních plánů zabývají. 

Již v průběhu přípravy výstavy „ URBA-

NITA“ byla dohodnuta další spolupráce, 

která je velmi aktuální právě nyní, kdy 

budou zahájeny práce nad přípravou 

nového Územního plánu našeho měs-

ta. Jednoho ze základních dokumentů, 

který bude určovat rozvoj našeho měs-

ta na další léta. Tedy charakter jeho vý-

stavby, vylučující živelnost a extensivní 

rozrůstání města bez ohledu na jeho 

infrastrukturu, zeleň, dopravní infra-

strukturu města, atd. Vynasnažíme se 

do tohoto ne jednoduchého procesu 

zapojit i Vás občany města.

Chceme, aby naše město se postup-

ně stalo příjemným místem pro život, 

do kterého se každý bude rád vracet.

Vedení MěÚ

Informace z radnice

Město je naše ves – k výstavě Ideje urbanity

Po roční přestávce jsme opět za-
jeli s kanáry na Slovensko – Vrút ky 
Karvaša Blahovce.

S přítelem Fáberou jsme se se-
tkali v Praze na hlavním nádraží 
a nasedli do vlaku směr Žilina.

Cesta proběhla v poklidu, ka-
nárci se vesele ozývali, a tak jsme 
se spolucestujícími v družné de-
batě o kanárech dojeli v pohodě 
na konečnou, kde jsme přesedli 
na vlak směr Košice. Po hodinové 
cestě jsme byli částečně na místě, 
ale protože nás Slovensko přiví-
talo deštěm, do cíle Karvaši jsme 
dorazili pořádně promoklí.

Po srazu všech účastníků (ze 
Slovenska 30, z Moravy tři a z Čech 

dva) se rozlosovala a připravila 
soutěž.

Druhý den se rozjela kvalitně 
obsazená soutěž, neboť Slováci 
patří do 1. ligy.

Naši kanáři se drželi téměř 
po celou soutěž na 1. a 4. místě, 
ale v posledním kole nás přejeli 
„bouráci“ z Moravy, kteří nám tím 
oplatili porážku ze Železné Rudy.

Konečné pořadí našich kaná-
rů – Fábera na čtvrtém místě a já 
na sedmém. I tak je to v této kon-
kurenci pořádný úspěch. V celko-
vém pořadí družstev se naše ZO 
Buštěhrad umístila na krásném 
druhém místě.

Josef Kotouč

26. ročník letní soutěže
zpěvných kanárů – Vrútky 2012
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INZERCE

Neziskové organizace

Mateřská škola
– alternativa Brandýsek

Vedení MěÚ Buštěhrad, splnilo 
slib, daný na zasedání zastupi-
telstva dne 25. 6. 2012 občanům 
a vešlo v kontakt se starostou 
obce Brandýsek ohledně vyjedná-
ní možnosti využití kapacity škol-
ky v obci Brandýsek dětmi z Buš-
těhradu, s ohledem na převyšující 
poptávku po umístění v mateřské 
školce v našem městě.

Starosta obce Brandýsek p. Raj-
chard podal panu místostarosto-
vi Opltovi informaci, že zastu-
pitelstvo obce zamítlo na svém 
posledním zasedání možnost 
umístění dětí do jejich mateřské 
školky z obcí a měst v okolí. Slíbil 
ale, že na dalším zasedání zastu-
pitelstva obce Brandýsek, které 
bude v září 2012, předloží znova 
tento návrh zastupitelům k po-
souzení. Za předpokladu, že by 
zastupitelé schválili tento záměr, 
otevřela by se tak občanům měs-
ta Buštěhradu možnost umístě-
ní cca 21 dětí v mateřské školce 
v Brandýsku.

Podmínky, za jakých by buš-
těhradské děti mohly nastoupit 

do tohoto zařízení, by byly ale 
ještě předmětem předběžného 
smluvního ujednání a posléze 
případně smlouvy mezi oběma 
obcemi. Již nyní však můžeme říci, 
že rodiče, kteří by své děti chtěli 
umístit do tohoto zařízení, budou 
muset počítat s vyšším školným, 
odhadem asi o 1tis.Kč. Tato částka 
je jen odhadem nákladů, které by 
obec Brandýsek požadovala. 

Občané, mějte prosím na pa-
měti, že celá záležitost je prozatím 
v rovině jednání a záleží přede-
vším na souhlasném stanovisku 
zastupitelů obce Brandýsek a po-
sléze na souhlasném stanovisku 
zastupitelstva města Buštěhradu, 
které bude nuceno posoudit pří-
padné fi nanční náklady. Budeme 
věřit, že tuto službu budeme moci 
občanům města zprostředkovat 
a to od počátku roku – tedy ledna 
2013.

Podívat se na jednu z nových 
tříd lze na : http://www.brandy-
sek.cz/otevreni-1-tridy-ms-1-2-
2012/gs-3149/p1=8150

Dagmar Novotná

Park Ořešín, který byl zhoto-
ven jako relaxační zóna pro nové 
obyvatele řadových domů ve stej-
nojmenné osadě, dostává jednu 
trhlinu za druhou. V minulém čísle 
Buštěhradského Zpravodaje jsme 
Vás informovali o vandalizmu, 
kterého se v parku Ořešín dopus-
tila skupinka nezjištěných osob. 
Bohužel, toto není jediný problém 
tohoto místa. Jarní ale především 
letní prudké deště ukázaly v plné 
šíři, že ne všechny práce na tomto 
projektu byly odvedeny v patřičné 
kvalitě. Zejména kvalita zhotovení 
mlatových cest se jeví, jako napro-
sto nedostatečná. Deště vymlely 
v cestách koryta, až na podloží. 
V porovnání s provedením mla-
tových cest v zámecké zahradě 
se jeví provedení ořešínských cest 
jako lepší polní stezka.

Vedení města se rozhodlo po-
dat reklamaci na zhotovení mla-
tových cest. Stejně tak bude po-
žádán projektant, aby zhodnotil, 

nakolik se zhotovitel odklonil či 
neodklonil od původního projek-
tu. Nutno podotknout, že park 
byl zbudován mimo jiné také 
z dotace. Kvalitou provedení se 
tak vedení města bude rozhodně 
zabývat.
                                  Jitka Lefl erová

KAVÁRNA PRO DŘÍVE NAROZENÉ
V DPS BUŠTĚHRAD

V rámci aktivizačních programů
se po prázdninách v DPS Buštěhrad opět otevírá pro širokou 

seniorskou veřejnost, a nejen pro ni,

Kavárnička.

OD ČTVRTKA 6. ZÁŘÍ 2012

JE PO PRÁZDNINOVÉ PAUZE

OPĚT ZAHÁJEN PROVOZ KAVÁRNIČKY

Všichni senioři a jejich přátelé jsou srdečně zváni
na posezení do Kavárničky,

přijďte si popovídat a ochutnat, co jsme vám upekli.

Každý čtvrtek od 14.00 h do 17.00 h se u nás v krásném prostředí 
můžete setkat se svými přáteli

a objednat si něco dobrého za velmi příznivé ceny.

Těší se na vás pracovníci pečovatelské služby
v DPS Buštěhrad

Co vy na to

Park Ořešín

Foto Pavel Mikšovic
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Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč

Výše uvedené výročí si jistě za-
slouží podívat se trochu do his-
torie tohoto sportovního oddílu 
našeho města. Tenisový oddíl 
má svoji kroniku, zachycu-
jící všechny událostí včetně 
neopakovatelných fotogra-
fi í od svého založení. O vý-
jimečnost a neopakovatel-
nost tohoto dokumentu se 
zasloužil dlouholetý člen 
a tenista našeho TK, Fan-
da Drábek, který tuto kro-
niku vede dodnes. Bude 
k nahlédnutí v rámci oslav 
tohoto výročí, které TK při-
pravuje na den 15. 9. 2012 
ve svém tenisovém areálu. 
Tento článek je i pozván-
kou pro bývalé i současné 
členky, členy a příznivce 
Tenisového Klubu na osla-
vy tohoto výročí.

Co tedy říci alespoň ve zkrat-
ce k historii tenisového oddílu. 
Psal se rok 1977, kdy na ustavují-
cí schůzi dne 14. července téhož 
roku, byl Tenisový Klub založen. 
Patří se připomenout, že u zrodu 
této myšlenky byl tehdejší před-
seda TJ Buštěhrad a dlouholetý 
hráč odbíjené pan Zdeněk Burger. 
Prvním předsedou byl zvolen V. 
Kuthan, hospodářem F. Náprstek 
a jednatelem B. Voňavka.

Ještě s malým předstihem před 
zmíněnou ustavující schůzí v břez-
nu 1977 byla zahájena výstavba 
kurtů na odbíjenou a tenis v mís-
tě dnešního areálu. Veškeré práce 
spojené s vybudování kurtů, od te-
rénních úprav až po jejich dokon-
čení, byly provedeny svépomocí, 
s velkým úsilím členů tenisového 
oddílu a dalších sportovních nad-
šenců. Ještě téhož roku v červenci 
byly na kurtech odehrány prvé zá-
pasy v odbíjené a tenisu. V prvém 
roce svého založení měl oddíl 17 
členů. Byli to pánové Kuthan, Terš, 
Tyburec, Kuhnel, Voňavka, Špimr, 
Bunda, Thuj, Týč, Náprstek, Jelínek, 
Vajs, Jindra, Kloubek, Neumann, 
Burger, Drábek.

V roce následujícím, tedy 1978 se 
již družstvo tenisu přihlásilo do sou-
těže smíšených družstev a tuto sou-
těž hrálo nepřetržitě dlouhá léta. 
Není bez zajímavosti, že za 35 let 
své tenisové historie se na teniso-
vých výsledcích podílelo více než 
65 hráček a hráčů. Velmi úspěšně 

Buštěhradský tenis oslaví v tomto roce
35. výročí od svého založení

si tenisový oddíl počínal v lize tzv. 
neregistrovaných hráčů a v letech 
1989 – 2007, kdy tuto soutěž vyhrál 
osmkrát. Na tomto místě se chce 
též připomenout tři již tradiční tur-
naje. Je to tzv. „Malý Open“, který 
hrají hráčky klubu, „Mazal Open“ 
určený pro hráče Tenisového Klubu 
a závěrečný turnaj sezóny tzv. „Buř-
ťák“, který je vždy společenskou, ale 
i sportovní událostí. Právě tento tur-
naj se uskuteční v rámci 35. výročí 
založení Tenisového Klubu. Nejvíce 
utkání za náš tenisový oddíl sehráli 
Petr Tatíček, Zdeněk Nykl a Fanda 
Drábek.

Do historie patří i skutečnost, 
že oddíl tenisu, jak vypráví kro-
nika, měl své fotbalové a hoke-
jové mužstvo, byly organizová-
ny dálkové pochody i oblíbené 
dovolené na kolech. V roce 2002 

uspořádal oddíl fi nanční sbírku 
pro lidi postižené povodněmi. 
Bylo vybráno 26 tis. Kč, které byly 
předány manželům Pokorným 
ve Žloukovicích, tehdy postižené 
rozvodněnou Berounkou.

V roce 1990 byl zvolen novým 
předsedou oddílu pan Z. Nykl, 
který tuto funkci vykonával až 
do roku 2002. Patří se mu podě-
kovat za práci, kterou pro oddíl te-
nisu vykonal a to nejen jako jeho 
předseda, ale i jako aktivní tenista, 
kterého zdobí řada pohárů a ví-
tězství jak v rámci turnajů pořáda-
ných oddílem, tak za úspěšné vý-
sledky v mezioddílových utkáních. 
V roce 2002 byl zvolen předsedou 
Tenisového Klubu pan Mirek Oplt, 
hospodářem oddílu paní Renata 
Fedová a jeho členy Zorka Kuraj-
ská, Martin Tůma, Petr Tatíček.

Výbor se snaží navázat na to 
vše dobré, co tenisový oddíl 
v minulosti dokázal. V létech 
2002 – 2004 byl s rozhodu-
jící pomocí MěÚ Buštěhrad, 
za což mu patří velký dík, vy-
budován dnešní tenisový are-
ál. Podíleli jsme se na tvorbě 
projektu, postupu stavebních 
prací, ale i na vybudování in-
teriéru s fi nanční participací 
z členských příspěvků. Dnešní 
tenisový areál vytváří velmi 
dobré podmínky pro rozvoj 
tohoto krásného sportu v na-
šem městě. Členskou základ-
nu tvoří 60 členek a členů TK.

V současnosti reprezentuje 
naše město Tenisový Klub účastí 
ve II. a III. třídě Krajského přebo-
ru, tedy v soutěži, kterou již lze 
označit z hlediska sportovní úrov-
ně za velmi náročnou a kvalitní. 
Výbor Tenisového Klubu by chtěl 
i touto formou a v rámci význam-
ného jubilea tenisu u nás podě-
kovat všem hráčkám a hráčům, 
kteří se na výborných výsledcích 
v uvedených soutěžích podílejí. 
Za obětování řady sobot ze své-
ho volného času, ale i za fi nanční 
podíl v účasti na těchto soutěžích. 
Bylo by spravedlivé, uvést jme-
novitě všechny tenistky a tenisty, 
kteří se na úspěších podílejí. Urči-
tě k tomu bude ještě příležitost.

Výbor Tenisového Klubu usilu-
je o to, aby „buštěhradský tenis“ 
měl mladé nástupce. Do soutěže 
byl přihlášen dorost, který pod 
hlavičkou Tenisového Klubu Buš-
těhrad v letošní sezóně sehrál svá 
prvá utkání. Budeme i nadále usi-
lovat o to, aby se podařilo získat 
pro tuto hru další mladé adepty 
z našeho města.

Co říci na závěr? Snad popřát TK 
Buštěhrad další sportovní úspě-
chy při reprezentaci klubu a naše-
ho města, dobrou společenskou 
i sportovní atmosféru, v duchu 
fair play.

Určitě známé „sportu zdar a te-
nisu zvlášť“ k oslovení našeho Te-
nisového Klubu Buštěhrad patří.

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.,
předseda oddílu
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Naši fotbalisté dosáhli velkého 
úspěchu, když po dvanáctiletém 
„bloudění“ mezi III. a IV. třídou 
dokázalo „A“ mužstvo v ročníku 
2011–2012 postoupit do okresní-
ho přeboru.

V jarní části ročníku 2009–2010 
převzal mužstvo po Vlastimilu 
Mařincovi trenér Ladislav Sabo, 
kterému se podařilo po nevyda-
řeném podzimu (6 bodů) soutěž 
zachránit.

V roce 2010 nastaly ve složení 
hráčského kádru některé změny. 
Hráče, kteří odešli, se trenérovi 
podařilo nahradit takovým způso-
bem, že se to okamžitě projevilo 
jak na hře, tak především na vý-
sledcích a „A“ mužstvo obsadilo 
v ročníku 2010–2011 5. místo 
ve III. třídě.

Do sezony 2011–2012 šlo muž-
stvo s tajným přáním pokusit se 
dosáhnout na postup do okresu, 
což se nakonec podařilo.

Výbor fotbalového oddílu 
a především samotní hráči by 
chtěli touto cestou poděkovat 
všem svým příznivcům, sponzo-
rům a městskému úřadu za pro-
jevenou podporu. Doufáme, že 
nám i nadále zůstanete nakloně-
ni a na vaši podporu se budeme 
moci spolehnout i ve vyšší sou-
těži, kde ji budeme potřebovat 
dvojnásobně.

Děkujeme Vám a těšíme se 
na vaši přízeň a spolupráci v sou-
těžním ročníku 2012–2013.

Výbor fotbalového oddílu
SK Buštěhrad

KONEČNÁ TABULKA

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Buštěhrad „A“ 26 19 2 5 86: 32 59 ( 20)

2. Švermov 26 18 3 5 90: 29 57 ( 18)
3. Hostouň „B“ 26 18 1 7 96: 50 55 ( 16)
4. Sparta Kladno 26 15 4 7 63: 43 49 ( 10)
5. Běleč 26 14 1 11 63: 57 43 ( 4)
6. Lhota „B“ 26 12 4 10 80: 65 40 ( 1)
7. Vinařice „A“ 26 12 3 11 61: 52 39 ( 0)
8. Hřebeč „B“ 26 11 3 12 72: 75 36 ( -3)
9. Svinařov 26 10 2 14 46: 58 32 ( -7)

10. Slavoj Kladno 26 9 4 13 47: 57 31 ( -8)
11. Dřetovice 26 7 4 15 50: 85 25 (-14)
12. V. Dobrá „B“ 26 9 4 13 60: 65 22 ( -8)
13. Stochov „B“ 26 5 5 16 26: 98 20 (-19)
14. Doksy „B“ 26 1 4 21 19: 93 7 (-32)

Ze sportu

Postup po 12 letech

Radost nám dělá také naše mládež, která ve všech soutěžích okresní-
ho formátu obsazuje střed tabulek.

KONEČNÁ TABULKA MLADŠÍ ŽÁCI
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sparta Kladno 12 9 2 1 35: 13 29 ( 11)
2. Unhošť 12 7 3 2 39: 18 24 ( 6)
3. Stochov 12 6 2 4 29: 23 20 ( 2)
4. Buštěhrad 12 5 2 5 20: 21 17 ( -1)
5. Zvoleněves 12 4 3 5 26: 24 15 ( -3)
6. Zlonice 12 2 3 7 19: 39 9 ( -9)
7. Hrdlív 12 0 3 9 12: 42 3 (-15)

KONEČNÁ TABULKA STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Slovan Kladno „B“ 16 14 1 1 143: 53 43 ( 19)
2. Novo Kladno „A“ 16 12 2 2 144: 59 38 ( 14)
3. Slaný „B“ 16 10 1 5 98: 60 31 ( 7)
4. Novo Kladno „B“ 16 8 0 8 74: 64 24 ( 0)
5. Buštěhrad 16 7 2 7 41: 50 23 ( -1)
6. Slavoj Kladno 16 6 5 5 77: 80 23 ( -1)
7. Lhota 16 5 1 10 79:104 16 ( -8)
8. Doksy 16 3 1 12 57:122 10 (-14)
9. V. Přílepy 16 0 1 15 22:143 1 (-23)

KONEČNÁ TABULKA MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Slavoj Kladno „A“ 22 19 1 2 233:120 58 ( 25)
2. Slovan Kladno 22 17 1 4 275:132 52 ( 19)
3. Švermov 22 17 1 4 230:132 52 ( 19)
4. Slaný „C“ 22 16 1 5 320:165 49 ( 16)
5. Doksy 22 14 0 8 265:154 42 ( 9)
6. Zvoleněves 22 12 1 9 212:194 37 ( 4)
7. Buštěhrad 22 9 2 11 200:155 29 ( -4)
8. Hřebeč 22 9 1 12 156:195 28 ( -5)
9. K. Žehrovice 22 6 1 15 124:210 19 (-14)

10. Libušín 22 4 1 17 147:254 13 (-20)
11. Hrdlív 22 4 0 18 125:269 12 (-21)
12. Slaný „D“ 22 0 0 22 74:381 0 (-33)

KONEČNÁ TABULKA IV. TŘÍDY
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Stehelčeves 26 20 2 4 92: 32 62 ( 23)
2. Lidice „B“ 26 19 3 4 101: 31 60 ( 21)
3. Dubí 26 17 1 8 72: 36 52 ( 13)
4. Kačice 26 13 5 8 101: 50 44 ( 5)
5. K. Žehrovice „B“ 26 13 3 10 70: 59 42 ( 3)
6. Družec „B“ 26 12 4 10 61: 45 40 ( 1)
7. Braškov „B“ 26 11 7 8 47: 47 40 ( 1)
8. Buštěhrad „B“ 26 12 2 12 49: 73 38 ( -1)
9. Bratronice 26 8 5 13 47: 58 29 (-10)

10. Hrdlív „B“ 26 8 4 14 48: 75 28 (-11)
11. Vinařice „B“ 26 7 7 12 46: 64 28 (-11)
12. V. Přítočno „B“ 26 10 1 15 60: 76 28 ( -8)
13. Plet. Újezd 26 6 5 15 42: 66 23 (-16)
14. Třebichovice 26 1 1 24 16:140 4 (-35

Za své výkony se nemusí stydět ani „B“ mužstvo, které ve IV. třídě roč-
níku 2011–2012, obsadilo velmi pěkné 8. místo.

Letošní mistrovství Evropy 
mládeže v šachu se konalo 
v Praze od 16. do 26. srpna. Ve 
12 kategoriích se ho zúčastnilo 
téměř 1200 hráček a hráčů ze 45 
zemí.

Poprvé ve své historii byl za-
stoupen i šachový oddíl Sokol 
Buštěhrad!

Michaela Hatašová hrála 
v kategorii dívek do 16 let 
a Martina Tajovská mezi dív-
kami do 14 let.

Míša (ročník 1997) si účast vy-
bojovala 6. místem na letošním 
Mistrovství republiky a patří již 
ke zkušeným reprezentantkám. 
Po zisku titulů mistryně repub-
liky (v roce 2009 v kategorii do 
12 let a v roce 2011 v kategorii 

do 14 let) se zúčastnila dvou 
Mistrovství světa – v turecké 
Antalyi a v brazilském Caldas 
Novas.

Martina (1999) zahájila šacho-
vou kariéru teprve na podzim 
2010 Přeborem školy. Hned 
v roce 2011 se stala Krajskou 
přebornicí do 14 let a letošní 9. 
místo na Mistrovství republiky je 
jejím nejcennějším výsledkem.

Ve sboru rozhodčích působila 
další naše členka, Jana Sochoro-
vá (ročník 1991).

Další podrobnosti o Mistrov-
ství Evropy budete moci najít 
na stránkách šachového oddí-
lu a na ofi ciálních stránkách Mi-
strovství Evropy.

Šachisté Buštěhrad

Buštěhrad na mistrovství Evropy!
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