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Z radnice

V Buštěhradu vyroste vědecké centrum 
za téměř 700 milionů

V polovině října zahájilo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) stavbu ojedinělého centra, 

jehož hlavním cílem bude experimentální ověřování a zavádění nových poznatků a technologií v ob-

lasti energetické efektivity budov do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem a veřejnou správou. 

Projekt mohl být realizován díky fi nanční podpoře evropského Operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace ve výši 672 milionů korun.

Náplní Univerzitního centra 

energeticky efektivních budov 

(UCEEB) bude výzkum v oboru 

optimalizace energetické nároč-

nosti budov. „Centrum si můžete 

představit jako velkou laboratoř 

pro ověřování nejnovějších vědec-

kých poznatků, aplikovatelných na 

pasivní, nízkoenergetické domy 

a další šetrné technologie ze sta-

vebnictví,“ řekl Ing. Vít Kosina, ma-

nažer výstavby centra. „Chceme 

se zaměřit také na standardizaci, 

metodiku měření a certifi kace, kte-

ré jsou aktuálně v oblasti výstavby 

dosti problémové.“

Podle vedoucího projektu prof. 

Zdeňka Bittnara budou ve výzkum-

ném centru kromě desítek přístrojů 

tři unikátní zařízení. Jde o klimatic-

kou komoru, v níž budou moci vědci 

postavit kritické části konstrukcí ve 

skutečné velikosti a následně na 

nich budou simulovat reálné klima-

tické podmínky, kterým budou tyto 

konstrukce ve stavební praxi vysta-

vovány. „Bude tam unikátní environ-

mentální mikroskop s rozlišením na 

molekulární úrovni pro výzkum ma-

teriálů a také simulátor slunečního 

záření, jakési „umělé slunce“, které 

nám umožní se velmi fundovaně 

Zleva: Profesor Ing. Zdeněk Bittner, DrSc., generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát 

a rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Zleva Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., a místostarosta města Buštěhrad 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

zabývat otázkami výroby a využití 

energií, jež ze Slunce pocházejí,“ do-

dal prof. Bittnar.

ČVUT chce při výzkumu spolu-

pracovat přímo s průmyslovými 

partnery. O budoucí spolupráci 

jednalo s největšími tuzemskými 

fi rmami a zhruba s 20 z nich pode-

psalo smlouvu o budoucí spolupráci 

při vývoji. Jedná se například o ČEZ, 

Metrostav, Skansku a řadu dalších. 

„Nabídneme našim výzkumníkům 

zázemí pro ověřování modelů, ale 

současně průmyslu nabídneme 

ověření technologií, které dnešním 

pohledem budou i trochu vybočo-

vat z rámce užívaných stavebních 
systémů,“ uvedl prof. Bittnar.

Podle prof. Bittnara je rychlý po-
krok v této oblasti důležitý –vždyť 
40 % energie vyrobené v Evropě 
spotřebují právě budovy. „Potře-
bujeme, abychom si uměli simu-
lovat skutečné prostředí, které 
je pro naše klimatické pásmo 
charakteristické,“ jmenoval jeden 
z důvodů vzniku centra děkan Fa-
kulty strojní ČVUT prof. František 
Hrdlička.

Na výzkumu centra se budou 
podílet čtyři fakulty ČVUT. Počet za-
městnanců je určen podmínkami 
projektu. Na konci roku 2014 by jich 
tam mohlo být kolem 130.

Vizualizace UCEEB
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Z radnice

V Buštěhradu vyroste vědecké 
centrum za téměř 700 milionů

Za návrhem vlastního objektu 
centra stojí Architektonická kance-
lář Šenbergerová, Šenberger – ar-
chitekti. Budova bude z větší části 
postavena ze dřeva. Pro vytápění 
budou využity alternativní techno-
logie, například tepelná čerpadla 
a kogenerační jenotky. Instalován 
bude také solární ohřev vody, so-
lární panely pro výrobu elektřiny. 
Stavbu bude realizovat společnost 
Metrostav, zkolaudována a předána 
ČVUT by měla být v září 2013.

Celková výše udělené dotace na 
vědecké centrum je 672 milionů 
korun, z čehož 571 milionů je fi -
nancováno z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a 101 milionů ze 
státního rozpočtu ČR.

Centrum může být realizováno 

i díky příkladné spolupráci univer-
zity a vedení města Buštěhrad při 
přípravě celé investice. Činnost pres-
tižního vědeckovýzkumného zaříze-
ní na území města přinese prospěch 
do budoucna oběma stranám.

Centrum bude velkým přínosem 
nejen pro největší českou technic-
kou univerzitu, ale pro celou Českou 
republiku, která se tak svými vý-
zkumnými kapacitami zařadí po bok 
svých západních sousedů. Provozní 
fáze projektu končí rokem 2015. 
Poté se již bude centrum samofi -
nancovat.

Více informaci o Univerzitním cen-
tru energeticky efektivních budov 
ČVUT najdete na http://uceeb.cz

Andrea Vondráková,
vedoucí Odboru vnějších vztahů

Rektorát ČVUT v Praze

Dokončení ze str. 1

Zamyšlení nad rozpočtem na rok 2013

V poslední době se stále častěji 
setkáváme s informacemi na téma 
„vylepšený rozpočet pro obce na 
rok 2013“. Je tím myšleno nové 
přerozdělování výnosů z daní, kte-
ré má vejít v účinnost od 1. ledna 
2013. Dokonce existují předběžné 
výpočty, kolik která obec získá. Pro 
naše město se v těchto propočtech 
uvádí částka přes 6 milionů korun. 
Je to suma velmi sympatická, ale 
zatím jen ryze teoretická. Je prav-
da, že za takový peníz by se dalo 
mnohé v našem městě vylepšit. Je 
třeba se však zamyslet nad tím, jak 
by vypadala praxe. Předně – podle 
různých analytiků jsou údaje o da-
ňových příjmech RUD (rozpočto-
vého určení daní jak se odborně 
tento nový systém jmenuje), nad-
hodnocené. Jednoduše řečeno 
– předpokládaný podíl z DPH, 
zdroje z nejvýnosnější daně v r. 
2012 byl vypočten z inkasa, které 
je vážně ohroženo, dokonce se vy-
skytují názory, že se nikdy nevybe-
re. Doporučení odborníků zmiňují 
snížit tento předpoklad o 10%. 
A to ještě stále není vyřešena otáz-
ka zvýšení DPH, ke kterému stále 
nedospěla vláda. Současná sazba 
DPH činí 14 % u služeb, vláda na-
vrhuje zvýšení na 15 %, u ostat-
ních činností ze současných 20 % 

vládní návrh uvádí zvýšení na 21 
%. Pro zastupitele obcí to zname-
ná, že při přípravě rozpočtu na rok 
2013 musí obce zvážit další vlivy, 
aby rozpočet příštího roku odrážel 
skutečnosti a nestal se utopií.

V této souvislosti je třeba se 
zmínit o dalším zdroji příjmů obcí 
– o národních dotacích. Některé 
dotační tituly mají být nahrazeny 
daňovými příjmy. Vezmeme-li do 
úvahy současný stav veřejných fi -
nancí a zejména stálý defi cit státní-
ho rozpočtu, vyvstává otázka, jaká 
budou rozhodnutí jednotlivých 
ministerstev, které dotační tituly 
budou zachovány a které budou 
zrušeny. To jsou jen hlavní důvody, 
které budou hýbat hospodařením 
obcí v příštím roce. Jejich fi nan-
cování je tedy stále otevřené, ale 
doufejme, že dojde na věcné ar-
gumenty obcí, které samy nejlépe 
vědí, kde je bota tlačí a že se nebu-
de jednat jen o politické řešení.

Více o změně systému rozpoč-
tového určení daní se dočtete na 
str. x, kde se tomuto tématu věnu-
je samostatný článek.

Ing. Jitka Lefl erová,
starostka

Vážení občané,

pro Vaši informovanost Vám 

předkládáme informaci od Spo-

lečenstva kominíků České repub-

liky, která nám byla doručena. 

Město Buštěhrad má pro tyto re-

vize zajištěny certifi kované fi rmy, 

které tyto revize provádějí. Pokud 

budete mít jakýkoliv dotaz nebo 

budete potřebovat pomoci s do-

poručením, obraťte se s nimi na 

MěÚ, pracovníka správy majetku 

města.

Dagmar Novotná

Informace z města

Společenstvo kominíků ČR varuje

Další podrobnosti v článku 
Novela rozpočtového určení 
daní schválena na str. 5
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Dne 26. října 2012 se v Děl-
nickém domě v Chyňavě konala 
slavnostní vernisáž česko-italské 
putovní výstavy historických foto-
grafi í BOHEMIA MIA. Chyňava byla 
poslední zastávkou této výstavy, 
jejíž slavnostní zahájení proběhlo 
30. dubna 2012 v Italském kultur-
ním institutu v Praze. Na slavnost-
ní zahájení výstavy přijelo tehdy 
z oblasti Ledra více než 120 hos-
tů. Z Prahy se výstava přesouvala 
postupně do měst a obcí, které 
jsou spjaty s pobytem italských 
běženců z doby první světové 
války v Čechách - do Příbrami, na 
Svatou horu, do Všeni, do Nové-
ho Knína, do Buštěhradu a Doks. 
Chyňava se tak stala posledním 
místem, kde byla výstava BOHE-
MIA MIA uskutečněna. Zakončení 
to bylo velmi důstojné, sjelo se 
na ní mnoho významných hostů 
v čele s paní Miroslavou Němco-
vou, předsedkyní parlamentu, 
současní i minulí zástupci českého 
velvyslanectví v Itálii, čelní před-
stavitelé státu včetně představi-
telů vojenských. Velký podíl na ce-
lém úspěšném průběhu výstavy 
měla předsedkyně Spolku přátel 
Ledra paní Jaroslava Otipková. 
Za italskou stranu byli v Chyňavě 
přivítání p. Franco Panizza, ředitel 
pro evropské záležitosti a kulturu 
Autonomní provincie Trentino, p. 
Giuliano Pellegrini, kurátor výsta-
vy, p. Achille Briga, starosta Ledra 
a p. Lorenzo Barattero, předseda 
komise historiků pro přípravu dů-
stojného připomenutí stoletého 
výročí vypuknutí 1. světové války. 
Při této slavnostní příležitosti bylo 
na základě rozhodnutí rady obce 
Chyňava uděleno čestní občanství 
p. Giulianu Pellegrinimu a p. Achil-
le Brigovi. O slavnostní hudební 
zahájení i ostatní hudební vystou-
pení se postaral žesťový kvintet 
Pražského hradu. Za město Buš-
těhrad se této slavnosti zúčastnila 
delegace J. Lefl erová, M. Oplt a J. 
Pergl. Celé setkání probíhalo ve 
velmi přátelské atmosféře, jak už 
se stalo při akcích s ledrenskými 
zvykem. Navázaná přátelství se 
zase prohloubila, vzpomínalo se 
na minulá setkání a samozřejmě 
se mluvilo i o dalších. Můžeme se 

Z radnice

Výstava BOHEMIA MIA v Chyňavě
tedy zase těšit na budoucí setkání 

s našimi italskými přáteli. Využí-

vám této příležitosti a obracím se 

s prosbou na všechny buštěhrad-

ské občany, kteří vědí o exodu ital-

ských příslušníků a o jejich pobytu 

v Buštěhradě od svých rodičů či 

prarodičů, aby prohledali památ-

ky po svých předcích a najdou-li 

nějaké dokumenty či fotografi e 

z oněch dob, aby nám je zapůjči-

li na městský úřad. Rádi bychom 

je zveřejnili v dalších připravova-

ných dokumentech, které zachy-

cují ono nelehké období první 

světové války a soužití italských 

příslušníků s obyvateli našeho 

města. Jitka Lefl erováStarostové a M. Němcová (Foto Jaroslav Pergl)

Výstava BOHEMIA MIA Chyňava (Foto Jaroslav Pergl)

Naši vyslanci – ing. J. Lefl erová 
a RNDr. M. Oplt (Foto Jaroslav Pergl)

Zleva: Paní starostka G. Pellegrini a M. Němcová (Foto Jaroslav Pergl)

Projev komisaře pro evropské záležitosti

 (Foto Jaroslav Pergl)

Projev M. Němcové (Foto Jaroslav Pergl)

Předání čestného občanství Chyňavy 

Italům (Foto Jaroslav Pergl)
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Chodník podél ulice 

Tyršova
Délka chodníku: cca 420 m

Plocha chodníku: cca 600 m2

Délka opěrných/zárubních zdí: 85 

m

Odhad Investičních nákladů: cca 

1,8 mil. Kč

Popis akce:

Jedná se o zřízení chodníku podél 

místní komunikace (intenzita 1450 

voz./24 h), který bude propojovat 

plochy stávající a rozvíjející se obyt-

né zástavby s širším centrem města. 

Hlavním účelem zřízení chodníku je 

zabezpečení bezpečnosti chodců, ze-

jména dětí, které touto trasou realizu-

jí svou docházku do základní školy.

Chodník bude zřízen těsně podél 

komunikace. Prostorové podmín-

ky ovšem neumožňují oddělení od 

komunikace zelení. Proto bude od 

komunikace oddělen zvýšeným 

obrubníkem a bude nutné v rámci 

této akce řešit i převedení dešťo-

vých vod z komunikace do zeleně. 

Jde o problém, který se dotýká každého občana našeho města. V tom se 

jistě všichni shodneme i s názorem, že napravení dnešního, dále neudržitel-

ného stavu, se musí stát jednou z priorit plánovaných investičních akcí. Snad 

by bylo dobré připomenout, že v dokumentu, „Hlavní úkoly na léta 2011 až 

2014“, který byl zastupitelstvem akceptován na jednom z jeho prvních veřej-

ných zasedáních, je otázka opravy vybraných chodníků, uvedená v kapitole 

3 tohoto dokumentu mezi tzv. střednědobými úkoly. Na veřejném zasedání 

dne 16. 5. 2012 bylo rozhodnuto, zajistit projektovou dokumentaci zatím pro 

chodníky podél komunikace ul. Tyršova a ul. Hřebečská. Projektová doku-

mentace by měla být zpracována do konce prosince 2012. V sestavě rozpoč-

tu na rok 2013, vycházeje z předpokladu jeho posílení ze státních prostředků, 

bude třeba s postupnou realizací uvedených investičních záměrů počítat. 

V těchto dnech byla zahájena i jednání s představiteli Správy a údržby silnic 

Kladno se záměrem opravy komunikace ul. Hřebečská, to proto, aby jak opra-

va jmenované komunikace, tak chodníku podél „šly ruku v ruce“. Stanovení 

pořadí uvedených investičních záměrů bude ještě otázkou diskuse.

Z radnice

Chodníky v našem městě

Vzhledem ke konfi guraci terénu 

a okolních staveb, bude nutné v ně-

kterých místech navrhnout opěrné, 

resp. zárubní zdi.  M. Oplt

Chodníky podél ulice 
Hřebečská
Délka chodníku: cca 800 m

Plocha chodníku: cca 1120 m2

Zvýšená křižovatková plocha: 

140 m

Parkovací stání: 9 ks / 160 m2

Jeden osvětlený přechod pro chod-

ce a jedno osvětlené místo pro pře-

cházení

Odhad Investičních nákladů: cca 

3 mil. Kč

Popis akce:

Jedná se o rekonstrukci chodníků 

podél ulice Hřebečská a zřízení přecho-

du pro chodce a místa pro přecházení. 

Chodník propojuje obytnou zástavbu 

s významnými cíly kulturního a spole-

čenského života. Na ulici Hřebečská se 

nachází městský úřad, mateřská škola, 

fotbalové hřiště, tenisové kurty, dět-

ské hřiště a řada provozoven. Stávající 

stavební stav chodníků je zhoršený – 

různorodé povrchy, převážně z 20. let 

minulého století, ve většině délky je 

chodník prolámaný, jednotlivé prvky 

jsou porušené a chybí obrubníky.

Navrhuje se rekonstrukce chodní-

ků, spočívající ve výměně konstrukce, 

včetně osazení obrub. Návrh bude 

proveden včetně úprav pro osoby se 

sníženou schopností orientace a pohy-

bu. Podél sportovního areálu, který se 

nachází na západním okraji zájmového 

území a na opačné straně ulice, než je 

rekonstruovaný chodník, bude prove-

den nový chodník spojující vstupy do 

jednotlivých částí areálu. Pro bezpeč-

né přecházení osob, zejména dětí na-

vštěvujících dětské hřiště, bude zřízen 

přechod pro chodce na jednom okraji 

a místo pro přecházení na druhém. 

Přechod pro chodce bude zřízen na 

nově navrhované zvýšené křižovatko-

vé ploše a bude vybaven bezpečnost-

ními prvky a řádně osvětlen. Zvýšená 

křižovatková plocha bude zároveň 

sloužit jako zpomalující prvek, jelikož 

se nachází na vjezdu do města od sil-

nice I/61 a následující úsek svou šířkou 

a přímostí v současné době řidiče pří-

mo vybízí k nedodržování rychlosti. 

Místo pro přecházení bude rovněž řád-

ně osvětleno novými sloupy veřejné-

ho osvětlení. Podél sportovního areálu 

bude zřízeno parkoviště s podélným 

stáním pro potřeby návštěvníků.

Stavba se nachází na pozemcích 

města Buštěhrad a Středočeského kra-

je.  M. Oplt
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V závěru srpna letošního roku 

byl podpisem prezidenta repub-

liky úspěšně završen legislativní 

proces novely zákona o rozpočto-

vém určení daní (RUD). Novela již 

byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

s účinností od 1. 1. 2013. Hlavním 

cílem změny systému RUD je po-

sílit rozpočty především středně 

velkých obcí v rozmezí přibližně 

2 – 5 tis. obyvatel. Jako politický 

argument předkladatel zákona 

zvolil vysoký rozdíl ve sdílených 

daňových příjmech na obyvatele 

mezi „nejchudšími“ a „nejbohat-

šími“ obcemi. Nejbohatší obcí je 

v tomto směru Praha, které při-

padá na obyvatele přibližně 29,7 

tis. Kč sdílených daňových příjmů, 

zatímco obcím s nejnižším výno-

sem pouze 6,8 tis. Kč. Rozdíl mezi 

těmito obcemi je tak zhruba 4,4 

násobný, přičemž novela RUD si 

klade za cíl tento rozdíl snížit na 

trojnásobek (odstranit tzv. „U křiv-

ku“). Obce na spodní hranici vý-

nosu sdílených daňových příjmů 

jsou právě především obce střed-

ní velikostní kategorie, mezi které 

patří i naše město Buštěhrad.

Daňové příjmy obcí se podle 

současné právní úpravy skládají 

ze sdílených daní, výlučných daní 

a motivačních prvků. Výlučné 

daně a motivační prvky necháme 

stranou. Sdílenými daněmi jsou 

daň z přidané hodnoty, daň z pří-

jmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. Výnosy těchto 

daní jsou podle zákonem stano-

vených pravidel rozdělovány mezi 

státní rozpočet, rozpočty krajů 

a rozpočty obcí. Právě stanovení, 

že daň (nebo její podíl) je výno-

sem určitého rozpočtu, nazýváme 

rozpočtové určení daní neboli da-

ňové určení.

Novela RUD zvyšuje podíly sdí-

lených daní ve prospěch rozpočtů 

obcí na úkor státního rozpočtu. To 

je první efekt, na jehož základě by 

si obce měly v souhrnu rozdělit 

větší balík peněz. Podíly na sdí-

lených daních se zvyšují výrazně. 

U daně z příjmů fyzických i práv-

nických osob ze současných 21,4 

% na 23,58 % a u DPH ze sou-

časných 19,93 % na 21,93 % ve 

Z radnice – Rozpočet

Novela rozpočtového určení daní schválena
kladní správa a který souhrnně 

činil zhruba 1,5 mld. Kč.

Všechny uvedené změny měly 

podle původních propočtů obcím 

zajistit na sdílených daní výnos 

přibližně 129,5 mld. Kč. Z této 

částky se pak propočítávaly vý-

nosy jednotlivých obcí a z těchto 

propočtů vyplynulo také navýše-

ní sdílených daňových příjmů pro 

město Buštěhrad o přibližně 6 mil. 

Kč. Tyto hodnoty však vycházejí 

z přibližně dnes už rok starých 

predikcí a je jasné, že se v tomto 

rozsahu nenaplní.

Novela RUD dále mění kon-

strukci modelu, na základě kte-

rého obce získávají prostředky ze 

sdílených daní. Stávající systém je 

založen na třech kritériích. Nejvý-

jsou jim přiřazeny zvláštní koefi ci-

enty a stojí zcela mimo systém. Vý-

počet sdílených daňových příjmů 

probíhá tím způsobem, že se nej-

prve vypočte výnos čtyř největších 

měst, ten se odečte od celkového 

výnosu a teprve poté je zjištěno, 

jaké prostředky si rozdělí všechny 

ostatní obce. Ministerstvo fi nancí 

jako předkladatel novely nejprve 

navrhovalo ponechat výsadní po-

stavení pouze Praze (se sníženým 

koefi cientem oproti současnému) 

a zbylá tři města zapojit sice se 

zvýhodněným koefi cientem, ale 

do systému k ostatním obcím. 

Podle původních propočtů by 

Praha touto změnou přišla ročně 

o 2,2 mld. Kč a každé ze zbylých 

tří měst o 0,9 mld. Kč. O tyto pro-

středky by se navýšilo fi nancování 

všech zbylých obcí. K tomuto kro-

ku nakonec nedošlo, mimo model 

výpočtu sdílených obcí zůstala 

nadále všechna ze čtyř největších 

měst, všechna ale se sníženým ko-

efi cientem oproti stávajícímu sys-

tému. Tato města jsou socioeko-

nomickými centry a jejich výsadní 

ekonomické postavení je do jisté 

míry ospravedlnitelné, na druhou 

stranu je otázkou, proč by např. 

Plzeň měla mít téměř dvakrát tak 

velké sdílené daňové příjmy na 

obyvatele než Olomouc.

Znění novely zákona o rozpoč-

tovém určení daní je kompro-

misem mezi čtyřmi největšími 

a ostatními obcemi. Jaké budou 

konkrétní dopady do rozpočtů 

jednotlivých obcí, je těžké v tuto 

chvíli odhadovat. Ať už bude 

ekonomická realita příštího roku 

jakákoliv, město Buštěhrad bude 

patřit mezi ty obce, které na roz-

počtovém určení rozhodně vydě-

lají. Bohužel teoreticky stanovené 

číslo posílení sdílených daňových 

příjmů o 6 milionů je utopií, pře-

sto si myslím, že do příštího roku 

můžeme hledět s optimismem. 

Stále je ale třeba obezřetnosti, 

protože novela zákona o rozpoč-

tovém určení daní Buštěhradu 

pomůže, na druhou stranu novela 

zákona o dani z nemovitostí mu 

už uškodila.

Ing. Martin Tocauer

prospěch rozpočtů obcí na úkor 

státního rozpočtu. Tyto změny 

by podle teoretických propočtů 

mohly přinést obcím zhruba 8,5 

mld. Kč navíc. Na druhou stranu je 

nutné zdůraznit, že úspěch nebo 

neúspěch se bude odvíjet od ce-

lostátního výnosu sdílených daní, 

jinými slovy od toho, jakým způ-

sobem se bude státu dařit vybírat 

daně a dostát tak svým poměrně 

odvážným predikcím, z kterých se 

tvoří teoretické propočty. Jako pří-

klad můžeme uvést daň z přidané 

hodnoty, jejíž celostátní inkaso za 

tři čtvrtletí roku 2012 bylo napl-

něno jen na 64 % z rozpočtované 

hodnoty 308 mld. Kč. Dnes je tak 

téměř jisté, že se na tuto hodnotu 

nedostaneme a zůstává otázkou, 

jaká bude situace příští rok. Při-

tom právě na výnosu z DPH efekt 

novely RUD značně závisí.

Státní rozpočet změnu RUD fi -

nancovat „ze svého“ ale nebude. 

Navýšení prostředků obcím bude 

kompenzováno zrušením vybra-

ných nenárokových dotací posky-

tovaných ze státního rozpočtu. 

Dodnes není známo, u kterých 

kapitol státního rozpočtu a do-

tačních programů se tak stane. 

Zrušení některých nenárokových 

dotací a jejich rozpuštění do da-

ňových příjmů obcí je ale krok 

správným směrem.

Další změnu do rozpočtového 

hospodaření obcí by měla přinést 

předpokládaná novela školského 

zákona, která by měla zrušit po-

vinnost úhrady za dojíždějící žáky 

mezi obcemi. Zároveň by mělo 

dojít ke zrušení příspěvku na žáka, 

který obce získávaly z kapitoly 

státního rozpočtu Všeobecná po-

znamnějším s váhou 94 % je kri-

térium tzv. postupných přechodů 

(výpočet vychází z koefi cientu pro 

danou velikostní kategorii a po-

čtu obyvatel). Dalšími kritérii jsou 

prostý počet obyvatel s váhou 3 

% a velikost katastrálního území 

obce s váhou rovněž 3 %. Novela 

RUD zvyšuje váhu kritéria prosté-

ho počtu obyvatel na 10 % a zavá-

dí nové kritérium počet dětí MŠ 

a žáků ZŠ s váhou 7 %. Kritérium 

výměry katastrálního území obce 

zůstává s váhou 3 %, nově je však 

stanovena maximální započítá-

vaná výměra 10 ha na obyvatele. 

Váha kritéria postupných přecho-

dů se tak v novém modelu RUD 

snižuje na 80 %.

Další důležitou otázkou pro 

všechny obce, kterou řeší změna 

RUD, je postavení čtyř největších 

měst ČR Prahy, Brna, Ostravy a Plz-

ně. Tato města ve stávajícím systé-

mu mají výsadní postavení, neboť 
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Kdo se nezalekl v neděli 7. 10. 

2012 prvotního deštivého počasí 

a přišel odpoledne do Ořešínského 

parku na podzimní drakiádu po-

řádanou RC Buštěhradský pelíšek 

neprohloupil. Počasí se vybralo 

a povětrnostní podmínky byly pro 

pouštění draků takřka ideální. Do 

dračího klání se s velkou vervou 

pustily nejen děti, ale i jejich rodi-

če. Do soutěže se přihlásilo 34 dětí 

s draky, ať už vlastnoručně vyro-

benými či kupovanými. Ti vlastno-

ručně vyrobení sice neprokazovali 

moc leteckých dovedností, ale zato 

byli krásně malovaní. Oproti tomu ti 

Drakiáda 7. 10. 2012 (Foto M. Žitníková)

Park Ořešín (Foto M. Žitníková)

Drakiáda
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Neziskové organizace

Buštěhradský Pelíšek v listopadu

5. 11. 2012 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Svátek svatého Martina se při-

blížil a s ním i tradiční lampionový 

průvod. Pojďme si tedy vyrobit 

vlastní originální lampion.

6. 11. 2012 od 19:00

Večerní dílna pro dospělé 

–Krakelovací technika 

a decoupage dřevěných 

výrobků

Přijďte si s předstihem vyrobit 

osobní vánoční dárek. Na dílnu je 

nutné se přihlásit do 28. 10. 2012. 

Přihlášení, výběr výrobků a ceny 

dle seznamu na mailu japonka1@

seznam.cz.

7. 11. 2012 od 17:00

Přednáška –Ušní, nosní a krční 

trampoty našich dětí

Přednášku na aktuální téma 

povede zkušená lékařka MUDr. 

Monika Plášková. Vstupné dobro-

volné.

11. 11. 2012 od 17:00

Svatomartinský lampionový 

průvod

Srdečně zveme malé i velké na 

tradiční světélkovou pouť za legen-

dou svatého Martina a symbolikou 

Martinského pokladu. Sraz v 17:00 

na Žižkově náměstí (před restaurací 

u Bečvářů). Čeká nás divadelní za-

stavení, společně najdeme ukrytý 

poklad a pustíme martinská světél-

ka po vodě. Vstup zdarma. Nezapo-

meňte si vzít s sebou lampiony!

12. 11. 2012 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Výroba zvířátek ze skořápek od 

vlašských ořechů.

14. 11. 2012 od 16:00

Listopadový bazárek

Máte doma dětské oblečení 

a věci, z kterých již vaše děti vy-

rostly anebo naopak potřebujete 

nějaké věci dokoupit? Přijďte se 

podívat na náš podzimní bazárek. 

Vstup zdarma. Při prodeji nutno 

rezervovat stůl do 13. 11. 2012 na 

rcpelisek@email.cz nebo na tel. 

739 771 706.

19. 11. 2011 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Aby se nám tužky nerozkutálely, 

vyrobíme si tentokrát ve výtvarné 

dílně Myšku –stojánek na tužky.

22. 11. 2012 od 20:00

Večerní dílna pro dospělé – Fimo 

– výroba šperku

Dílna je vhodná i pro začáteční-

ky. Za použití polymerové hmoty, 

textur a metalických pudrů si vy-

tvoříme vlastní originální šperk. 

Kurzovné včetně materiálu (fi mo 

hmota, bižuterní komponenty, 

upečení atd.) je 199 Kč. Na dílnu je 

nutné se přihlásit do 17. 11. 2012 

na japonka1@seznam.cz.

26. 11. 2012 od 15:30

Keramika

Přijďte si s dětmi „pohrát“ s pod-

dajnou keramickou hmotou a pod 

vedením nové výtvarné lektorky 

Ivety Klímové si vytvořit nějaký 

originální dárek s vánoční tema-

tikou.

27. 11. 2012 od 19:00

Večerní dílna pro dospělé – 

Výroba advetních věnců

Nemůžete si každoročně vybrat 

ten správný adventní věnec, který 

by vám na první pohled padl do 

oka? Tak si k nám přijďte vyrobit 

svůj vlastní! Kurzovné včetně zá-

kladního materiálu a dekorací 250 

Kč + cena zvlášť za svíčky dle vý-

běru. Na dílnu je nutné se přihlá-

sit do 22. 11. 2012 na rcpelisek@

email.cz.

28. 11. 2012 16:00

Víčkohraní

S víčky od pet lahví se toho 

dá hodně podniknout. My jsme 

si pro vás vymysleli tvoření růz-

ných tvarů, např. postavy, které 

budeme víčky vyplňovat. Tato hra 

podporuje, mimojiné, rozvoj jem-

né motoriky a je vhodná již pro ty 

nejmenší. Vstup zdarma.

Případné změny a další in-

formace můžete sledovat na 

www.mcpelisek.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

kupovaní létali opravdu hodně vy-

soko a hodně dlouho. Cenu za nej-

déle létajícího draka vyhrál Mareček 

Cauz, jehož drak se udržel na obloze 

po celé odpoledne. Cenu za nejvýše 

létajícího draka si zase s přehledem 

odnesl Ondra Popovský. Odměnu 

dostaly také všechny děti, které 

přišly s vlastnoručně vyrobeným 

drakem. Děti si také zasoutěžily na 

připravené opičí dráze a v závěru 

večera vzplál táborák a opékaly se 

buřty. Nikomu se nechtělo končit 

a někteří si svého draka v povětří 

vedli ještě cestou domů.

Markéta Kučerová

Mareček Cauz s maminkou vybírá cenu (Foto M. Žitníková)

Táborák (Foto M. Žitníková)
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O fi rmě DYNEX, její historii 

i současnosti – a hlavně plánech 

do budoucnosti v našem městě, 

jste byli obšírně informováni v mi-

nulém čísle zpravodaje.

Proto dnes přinášíme jen někte-

ré osobní dojmy z první návštěvy.

To, co na první pohled zaujme 

návštěvníka, je moderní architek-

tura celku, kde projektant velkory-

se akceptoval zasazení stavby do 

terénu a krajiny. Na druhý pohled 

návštěvníkovi také nutně dojde, 

že fi rma DYNEX nejspíš prospe-

ruje a že se jí dobře daří. Vnitřek 

budovy je rovněž na špičkové 

úrovni, vstupní hala je plná květin, 

na návštěvníky tu čeká tichý pro-

sklený výtah…Stěny zdobí grafi -

ky Jiřího Anderleho… Rozlehlou 

stavbu zdobí prostorné terasy, 

z nichž ta severní, mířící k české-

mu středohoří, je co do úžasného 

pohledu na krajinu nejpodmani-

vější. Jazzový koncert se konal ve 

třetím, nejvyšším patře budovy, 

v prostorném reprezentačním 

sále, na který navazuje zmíněná 

velká severní terasa. A právě tady 

– v tomto sále – se představilo pu-

bliku smyčcové kvarteto EPOQUE 

QUARTET s programem, který se 

ve svižném a radostném tempu 

pohyboval na rozhraní hned ně-

Večer plný jazzuVečer plný jazzu

Pozvání na jazzový večer smyčcového kvatreta
EPOQUE QUARTET (konaný dne 5. října) v nové 
budově fi rmy DYNEX, bylo veřejné – a platilo pro 
všechny zájemce z Buštěhradu a okolí. Kdo pozvání 
přijal, neprohloupil. Nejenže se zde ten vlídný říjnový 
večer odehrál před téměř zaplněným hledištěm 
opravdu nevšední koncert vynikajících profesionálních 
muzikantů, ale všichni přítomní buštěhradští občané 
měli zároveň možnost poprvé se podívat do novotou 
zářící budovy fi rmy DYNEX stojící na křižovatce 
u hřbitova.
Obojí stálo za návštěvu.
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kolika žánrů – od klasické hudby 

po nejmodernější formu jazzu. 

Koncert zaštítil svým jménem ab-

solvent místní Základní umělecké 

školy, hráč na violu Jakub Novák, 

žák pana učitele Jiljího Teringe-

ra – dnes vyhledávaný špičkový 

evropský sólista a také manažer 

Nadace Alvaro Gomez. Jeho jmé-

no je v Buštěhradě v hudebních 

kruzích už dávno zárukou kvality 

– a bylo tomu tak i tentokrát.

Koncert byl jak dravá řeka. Ode-

hrával se v rychlém tempu a za pl-

ného hráčského nasazení čtyř vy-

nikajících muzikantů, u nichž byla 

doslova cítit velká radost z tvorby. 

Hravost, cit – prožitek i vášnivost. 

Také humor, který mladí muzikan-

ti doložili i ve vtipném průvodním 

slově – a pak samozřejmě v mo-

derních úpravách klasiky i součas-

ných skladeb.

Byl to zkrátka krásný večer.

Pokud jste dočetli až sem, pak 

vězte, že jste pochybili, když jste 

zůstali doma.

Nám, kdož jsme se koncertu zú-

častnili, zůstane na dlouho v duši 

nezapomenutelný zážitek. A na-

víc - jak to my u nás na Buštěhradě 

máme rádi – všechna ta krása byla 

docela zadarmo!

Pořadatelům a tvůrcům děku-

jeme!

Za posluchače v sále DYNEXU 

zapsala: kop

Účinkovali: David Pokorný (1. housle), Vladimír Klánský (2. housle), Vladan Malinjak (viola), Vít Petrášek (violoncello)

Fota: Jaroslav Pergl

EPOQUE QUARTET

Pražské smyčcové kvarteto EPOQUE QUARTET vzniklo na počátku roku 1999. Čtyři vyni-

kající sólisty a komorní hráče s bohatými pódiovými zkušenostmi přivedla ke společné 

práci nejen názorová shoda a příbuznost uměleckého naturelu, ale především mimořádné 

nadšení pro žánry obvykle nezařazované pod hlavičku „vážné hudby“ – jazz, rock a funk. 

Ačkoliv skladby klasické kvartetní literatury zůstávají nedílnou součástí programů tohoto 

tělesa, citlivý přístup k netradičním aranžmá mu přináší nové možnosti využití smyčcových 

nástrojů a zároveň umožňuje nebývalou šíři repertoárového záběru, na našich i zahranič-

ních pódiích ojedinělou. Členové kvarteta jsou laureáty několika světových soutěží.

Ohlasy:
„Děkuji vám za pozvání na 

úžasný koncert, přijeli jsme čtyři 

a byli jsme doslova nadšeni. Přeji 

vám více tak úspěšných akcí!“

Ing. Ivana Kamarádová, 

Praha

„Paní starostko, děkuji za 

pozvání na krásný koncert. Ve 

smyčcovém provedení byl ne-

skutečný, byla to opravdová 

hudební perla! Odcházela jsem 

nadšená jak z nádherné hudby, 

tak z příjemné atmosféry v sále 

zaplněném diváky.“

S pozdravem

Anna Holeyšovská, Kladno

„Tak živou, moderní a strhující 

muziku jsem v nedaleké Praze 

dlouho neslyšela. Děkuju za 

uspořádání koncertu!“

Anna Srkalová, Praha
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Obec Číčovice – rekonstrukce 
varhan v kapli Nalezení sv. Kříže

Dominantou obce Číčovice je 

osmiboká barokní kaple Nalezení 

sv. Kříže, postavená v letech 1711 

až 1714, obnovená v letech 1908 

až 1909. Další rekonstrukce probí-

hala v 80. letech minulého století, 

opravy po r. 2000. Pohledově je 

kaple svým exteriérem nezamě-

nitelná a v poslední době je stále 

více žádaná jako romantické mís-

to pro konání svateb.

Součástí interiéru kaple jsou 

varhany, pocházející z přelomu 

19. a 20. stol. Z cedulky umístěné 

na nástroji lze vyčíst, že byly dove-

zeny z Vídně vlakem do Noutonic 

a odtud přepraveny do kaple v Čí-

čovicích. V průběhu času byl tento 

nástroj značně poškozen, napa-

den červotočem, zčásti vykraden. 

V r. 2004 obec předala varhany 

k opravě, ale tato nebyla až do r. 

2011 dokončena.

Počátkem r. 2012 byl oslo-

ven znalec v oboru restaurování 

nástrojů Ing. Poláček, který se 

dokončení opravy intenzívně 

věnoval a v průběhu roku se mu 

podařilo uvést varhany do ta-

kového stavu, který umožňuje 

jejich plné využití. Restaurová-

ní nástroje bylo hrazeno z daru 

Letiště Praha, v rámci Mikrore-

gionu údolí Lidického potoka.

Při každoročním vánočním kon-

certu v této kapli tedy budeme 

moci po letech slyšet hlas tohoto 

historického nástroje.

Marie Chuchutová,

místostarostka Číčovic

Poplatek za věcné břemeno
Poplatek za věcné břemeno byl schválen na zasedání MěZ Buštěhrad č. 11 ze dne 13. 12. 
2011, usnesení č. 7. Výši náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Buštěhradu stanovuje na 120,- Kč/m2. V případě zřízení věcného břemene za úče-
lem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného 
energetického zařízení a vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě, se s držite-
lem licence uzavře před zahájením stavby „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene“ a do 60 dnů po skončení stavby „Smlouva o zřízení věcného břemene“. V ostat-
ních případech bude s žadateli uzavřena „Smlouva o zřízení věcného břemene“.

Hřbitovní poplatky
Služby 28,- Kč za m2/rok
Nájem 7,- Kč za m2/rok

Ceník MěÚ Buštěhrad - služby TS MěÚ
Na této stránce najdete informace o smluvních cenách za služby poskytované Technický-
mi službami města Buštěhradu pro místní obyvatele. Jedná se o nabídku odvozu a dovo-
zu materiálu vozidly TS - MULTICAR M 25.
Uvedené služby objednávejte na Městském úřadě Buštěhrad tel. 312 278 034 – paní Sou-
kupová nebo osobně u pracovníků MěÚ.
Jízdy na vzdálenosti větší než 15 km nejsou poskytovány.
Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Odvoz odpadu k uložení na městskou skládku odpadu
1 jízda 100,- Kč
naložení 70,- Kč
Jedná se o drobné větve, listí, tráva, netříděný drobný materiál apod. – pouze pro občany 
Buštěhradu, neplatí se za uložení (je zahrnuto do poplatků za svoz komunálního odpadu 
a separovaného odpadu).
Dále se připočítá:
drobný kusový materiál (stolky, židle apod.) a nebezpečný odpad 
(pneu matiky, autobaterie):  30,- Kč za kus k naložení
velký kusový materiál (gauče, skříně, matrace): 50,- Kč za kus k naložení
chladničky, mrazničky a ostatní „bílá“ technika: 200,- Kč k naložení
Kovový odpad – poplatek pouze za naložení a jízdu.

Odvoz odpadu k uložení na skládku „Buštěhradská halda“
1 jízda 120,- Kč
naložení 170,- Kč až 270,- Kč
(dle druhu a množství materiálu) + poplatek za uložení na skládku dle vážního lístku a ce-
níku fi rmy REAL leasing platného pro dané období.

Odvoz a dovoz stavebního materiálu nebo suti
1 jízda po Buštěhradě 100,- Kč
1 jízda blízké okolí (do 3 km) 120,- Kč
1 jízda Kladno a zpět 220,- Kč
V případě ručního nakládání 100,- Kč až 200,- Kč (dle druhu materiálu) materiál zaplatí 
přímo odběratel, nebude účtován prostřednictvím MěÚ.

Využití vysokozdvižné plošiny
MěÚ zakoupilo pro potřeby Technických služeb vysokozdvižnou plošinu na podvozku 
Multicar, s výškou zdvihu do 10 m.
Občanům Buštěhradu budou Technické služby na požádání poskytovat služby tímto vo-
zidlem za smluvní ceny:
1 jízda po Buštěhradě (cesta a přistavení plošiny) 100,- Kč
1 hodina práce plošiny
(obsluhují pouze zaškolení pracovníci TS) 220,- Kč
1 hodina práce na plošině s motorovou pilou
(obsluhují pouze zaškolení pracovníci TS) 220,- Kč

Nový ceník Technických služeb pro služby občanům byl projednán a schválen usnesením 
na zasedání Zastupitelstva Města Buštěhradu č. 1/2012 ze dne 7. 3. 2012.

Z radnice

Dosud platné poplatky v Buštěhradě
Z radnice

Jednou nebo několika větami
Oprava silnic. Jistě jste si všim-

li, že v průběhu měsíců září a říjen 

byly provedeny částečné opravy 

hlavních tahů silnic v Buštěhradě. 

Paní starostka kontaktovala SÚS 

a požádala o zacelení výtluků na 

komunikacích v našem městě.

Anketa dopravní obslužnosti. 

Začátkem druhého říjnového týdne 

byla na webových stránkách města 

spuštěna malá anketa na téma spoko-

jenosti s dopravní obslužností našeho 

města dopravcem ČSAD. Průběžné 

výsledky ankety byly dostatečným 

podnětem k tomu, aby vedení měs-

ta požádalo ČSAD Kladno o posílení 

dopravních spojů v ranních hodinách. 

Dopravce poté přistoupil k opatřením, 

týkající se zvýšení kapacity přepravy 

hlavně směrem do Prahy, zejména 

v ranní špičce. Přibližně od 9. 12. 2012 

by měl linku A56 do Prahy posílit další 

spoj právě v ranních hodinách.

Krádež rozvaděče. V noci z 16. 

na 17. 10. 2012 byl neznámým 

pachatelem odcizen rozvaděč, 

zajišťující osvětlení parku u au-

tobusové zastávky. Krádež byla 

nahlášena policii ČR. TS provedly 

opravu rozvaděče a znovuzpro-

voznění osvětlení parku u autobu-

sové zastávky.

Technické služby města. V mě-

síci září a říjnu prováděly technické 

služby města, mimo běžných úkonů 

úklidu města, odvozu suti a odpadu 

jakožto služby občanům také opra-

vu plotu kolem MŠ. Plot byl ustaven 

do stejné výše, opraven a dostal 

nový nátěr. V souvislosti s pravi-

delným poškozováním plotu bylo 

rozhodnuto o vybudování chodní-

ku podél plotu ve zvýšené rovině 

s obrubníkem tak, aby parkující 

vozidla nenajížděla do plotu. Právě 

tímto totiž docházelo k jeho opa-

kovanému poškození. V ulici Krátká 

provedly úpravu chodníku, v ulici 

Pražská zabezpečily kanál, který byl 

otevřený. Zdroj: měú

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 

obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad 

k zajišťování výkonu činnosti podle zá-

kona o obecní policii vykonávali stráž-

níci za uplynulý měsíc tuto činnost:

Hlídkovou činnost v náhodně vy-

braných denních i nočních hodinách 

průběžně po celý měsíc. V termínu 

pěti dní průběžně prováděli měření 

rychlosti. Řešili celkem sedm přestup-

ků z toho tři za nedovolené stání nebo 

zastavení vozidla na pozemní komuni-

kaci, jeden přestupek za vjezd do záka-

zu vjezdu a tři přestupky za překročení 

povolené rychlosti.

Dále byla hlídka přivolána k nale-

zenému kotěti v ul. Okružní. Strážníci 

umístili kotě do útulku ve Švermově.

 Dagmar Novotná

Zpráva o činnosti OP Stehelčeves 
v Buštěhradě
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Pojďme si popovídat o jednom 

historickém, symbolu našeho 

města. Je to jeho znak. Jeho při-

dělení městu je součástí znění 

dekretu krále Vladislava z roku 

1497, kterým obec Buštěves byla 

povýšena na město, tedy právě 

před výše uvedenými 515 lety. 

Ocitujme text z výše uvedeného 

Z historie

515. výročí povýšení obce
Buštěves na město Buštěhrad

dekretu, který se dotýká právě 

znaku našeho města a zní takto: 

„Item svrchu psaní měšťané buště-

veští nynější i budoucí míti a nésti 

za erb mají Buštěhrad s věží nad 

zámek vyvýšenou s stěny bez kro-

vu v zeleném pšeničném poli a na 

té věži an stojí sv. Maří Magdalena 

obrostlá, držící v pravé ruce štít čer-

vený a uprostřed na tom štítu W, 

zlaté a nad ní korunka také zlatá 

a v druhé ruce štít modrý s orlem 

polovici červeným a polovici bílým, 

majícím na hrdle korunu zlatou 

tak, jakožto všecko vtipem rukou 

a řemeslem malířským v prostředu 

listu tohoto světleji, zřetelněji a oz-

dobněji vymalováno jest“. Tato er-

bovní listina byla uveřejněna ve 

sborníku Buštěhrad 1947, 450 let 

města Buštěhradu. Važme si toho-

to historického odkazu v podobě 

i poslání, které nám král Vladislav 

odkázal.

M. Oplt

V tomto vydání BZ se pokusíme otevřít novou, ale 

chcete-li staronovou rubriku, týkající se některých 

historických momentů našeho města. Jedna poznámka 

je však nezbytná. Nejde o rubriku, která by se snažila 

chronologicky uchopit historii našeho města. Bylo by to 

sice možné, ale přiznejme si i mimořádně náročné, protože 

historie našeho města je opravdu bohatá a jistě více než 

zajímavá. Při položení si otázky, kde začít, se odpověď 

nachází jen velmi obtížně. A tak zkusme občas pohovořit 

jen o některých historických zajímavostech. Název tohoto 

článku k tomu dává příležitost.

Prázdniny skončily a do knihovny se opět vrátily děti. Jako první 

navštívili knihovnu žáci 2. B s paní učitelkou Mgr. Terezou Vítkovou.

Ve čtvrtek 4. 10. 2012 se v Kulturtním středisku uskutečnilo „Mod-

rožluté čtení“ – autorské čtení Renáty Šťastné s poezií recitovanou 

Václavem Fikrlem za doprovodu kytarové hry Jana Paulíka.

Druháci v knihovně (Foto D. Čermáková)

Modrožluté čtení (Foto D. Čermáková)

25. 10. 2012 se v restauraci U Bečvářů uskutečnila beseda Tomáše 

Kubeše „Magické Bulharsko“, na které jsme se dozvěděli mnoho zají-

mavých věcí o zemi, kterou, jak si myslíme, všichni dobře známe.

Chtěla bych Vás všechny pozvat na Filmový festival zimních spor-

tů – odpoledne plné špičkových fi lmů. Sníh, led, adrenalin, extrémní 

lyžování, zimní lezení, snow-kiting, skialpinismus a další zimní šíle-

nosti.

Akce se bude konat tentokrát v sobotu 24. 11. 2012 od 15. hodin 

v restauraci U Bečvářů. Tuto čtyřhodinovou akci bude moderovat 

nám všem známý David Švejnoha, takže se máme na co těšit!

Vstupné 50 Kč. Mgr. D. Čermáková

Vážení přátelé,
blíží se 18. Zastávka v čase skupiny Knezaplacení. Pozvali jsme si 

legendární formaci Robert Křesťan a Druhá tráva. Bluegrassová elita 

u nás.

O koncert je proto velký zájem a dnes, téměř měsíc před koncer-

tem, je zamluveno již přibližně 70 vstupenek. Pokud i Vy máte zájem 

15. 11. 2012 dorazit na Zastávku v čase, je nejvyšší čas si zamluvit 

lístky (a pak si je i vyzvednout) na MÚ Buštěhrad – 312/250 301. Za-

mluvení lístků sice nepřinese to, že máte zajištěné místo k sezení 

(sokolovna nemá číslovaná sedadla), výhodou je však snížená cena 

v předprodeji – a to 120 Kč oproti 150 Kč za lístek před koncertem 

a také to, že se do sokolovny dostanete.

Těšíme se na Vás, za pořadatele: skupina Knezaplacení a Kulturní 

komise města Buštěhradu.

A také Honza Paulík (Knezaplacení).
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Paní učitelka Jaroslava Caltová, 

rozená Jindřichová, nastoupila 

do buštěhradské 

školy jako mladá 

dívka – hned po 

studiích na střed-

ní škole. Když po-

prvé předstoupila 

na stupínek před 

své čtrnáctile-

té žáky tehdejší 

měšťanské školy, 

bylo jí o pouhých 

sedm let víc, než 

těm v lavicích.

„Byla milá, opravdu moc hez-

ká –a strašně hodná. My, tehdy 

puberťáci, jsme do ní byli všich-

ni totálně zamilovaní. Ona 

totiž byla svým celoživotním 

posláním skvělá učitelka, měla 

všechny děti ráda – i ty největší 

syčáky. Když dávala na vysvěd-

čení třeba pětku, bylo všem ve 

třídě jasné, že to nedělá ráda, že 

tím sama trpí…Naříkala a slzy 

zklamání neskrývala, říkala – 

Honzo, já jsem to ale udělat 

musela – jinak to zkrátka nešlo, 

ty se musíš polepšit! Ale ty to 

určitě zvládneš!“ Zhruba toto mi 

řekl jeden z jejích vůbec prvních 

žáků, pan Josef Kváča (dnes 73 

let).

Co k té milé vzpomínce dodat 

víc?

Poslání skvělého kantora napl-

nila paní učitelka Caltová celým 

svým životem. A buštěhradská 

škola měla kliku – ona učila vlast-

ně jen u nás, když pomineme (po 

ukončení vysokoškolských studií) 

její krátkodobou první štaci ve 

Velké Dobré či v kladenské škole 

u Floriána. V Buštěhradě věrně 

odsloužila celých čtyřicet let své-

ho života! Dnes a denně dojíždě-

la z Prahy Petřin, kde bydlela se 

svým mužem a dvěma dětmi ve 

věžáku nedaleko Hvězdy. V zimě, 

v létě, za každého počasí běhala 

z kopce na Bílé hoře k autobusu 

do Liboce mířícího k nám… Ni-

kdy jí to nevadilo. Měla Buštěhrad 

ráda, své děti ve třídě milovala. 

Hned na začátku své pedago-

gické kariéry se spolu s kolegyní 

a celoživotní přítelkyní Jarosla-

vou Rottovou rozhodly pro ná-

ročný obor: pro první až pátou 

třídu. Dá se v nadsázce říci, že vel-

kou část buštěhradských občanů 

tyto dvě dámy naučily číst a psát. 

Poznávat svět kolem a mravně 

se chovat. A že tak paní Caltová 

činila s ohromným pochopením 

pro dětskou duši a s bohatou 

zkušeností vynikající kantorky, 

v Buštěhradě potvrdí kdekdo. 

Paní učitelka Jaroslava Calto-

vá byla opravdu vzácná ženská 

–i vzácná kantorka. Učitelka, na 

kterou se zkrátka nezapomíná… 

Do posledních chvil svého života 

se podle svědectví paní Jarosla-

vy Rottové v duchu vracela ke 

své práci, ke svým žákům – tedy 

i k nám, do Buštěhradu.

Paní učitelka Jaroslava Caltová 

zemřela 7. října 2012 ve věku 80 

let.

„Jarka byla citlivá, hluboce 

lidská. Měla opravdu láskyplný 

vztah k dětem. Rozuměla jim 

a byla vlídná, ale také přiměře-

ně přísná a spravedlivá. Já jsem 

v ní našla nejvěrnější a nejlepší 

kolegyni a také přítelkyni na 

celý život. Prožily jsme spolu 

kus života pěkného i těžkého…

Chybí mi. Měly jsme se spolu 

rády – a v úctě…“ –svěřila se 

nám paní učitelka Jaroslava Rot-

tová.

„Kolegyni Jarku Caltovou mu-

sel mít snad každý člověk rád, 

zdobil jí milý úsměv a většinou 

i dobrá nálada. Byla ohromně 

pozitivní člověk. O tom, že byla 

výtečná kantorka není pochyb. 

Já v ní ztratila věrnou duši – 

a zároveň osobní i profesní vzor 

kantorky.“ Anna Cachová

(kop)

Jaroslava Rottová, Jaroslava Caltová 

a Jarmila Škubníková, kolegyně 

z buštěhradské školy

Paní učitelce… s láskou

Paní Jaroslava 

Caltová 

v době, kdy do 

buštěhradské 

školy nastoupila

J l R á J l C l á

Podzim v BuštěhraduPodzim v Buštěhradu
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Tipy na výlet

Levý Hradec
Dalším z tipů na výlet je neda-

leké hradiště, které za vlády pře-

myslovců plnilo velmi důležitou 

funkci při obraně středních Čech. 

Hradiště bylo pojmenováno Levý 

Hradec.

Levý Hradec leží na území měs-

ta Roztok, konkrétně v části zvané 

Žalov. Z Buštěhradu se k němu 

dostanete během 10 minut au-

tem, doporučit lze ale spíše výlet 

na kole. Vydejte se směrem na Čí-

čovice a dále na Velké Přílepy. Za 

obcí Velké Přílepy, ještě než vyje-

dete úplně z obce, je odbočka do 

leva, kterou se dostanete k Žalo-

vu. Navigace k historické památce 

je vyznačena. Dnes zde naleznete 

historicky vůbec první křesťanský 

kostel v Čechách, založený prv-

ním, historicky doloženým pře-

myslovským knížetem Bořivojem 

v osmdesátých letech 9. století. 

Zaujímá významné místo v počát-

cích vytváření raně středověkého 

českého státu.

První přemyslovská knížata za-

čala budovat na přelomu 9. a 10. 

století ústřední sídlo na Pražském 

Z Buštěhradu směrem po dálni-

ci na Slaný a Louny ve vzdálenosti 

asi 30 km odbočíte z rychlostní 

silnice R7 směrem na Panenský 

Týnec. Další ze zajímavých míst 

v našem blízkém okolí. Pokud jste 

ještě neměli možnost zavítat do 

tohoto místa, rozhodně stojí za to 

jej nevynechat.

Městys Panenský Týnec, jehož 

osídlování je doloženo od dob 

prehistorických, leží na „Královské 

cestě“ (též „Via regia“) z Prahy do 

Lipska. První písemná dochova-

ná zmínka o Týnci je z roku 1115, 

podruhé v roce 1186 se uvádí jako 

ves. V roce 1321 je připomínán již 

jako městečko. V pozdější době, při 

rozkvětu kulturní, řemeslné a ob-

chodní křižovatky je uváděno jako 

Kostel Levý Hradec

hradě a zároveň síť středočeských 

hradišť jako strategických opor své 

moci. Levý Hradec spolu s Budčí 

patřil k vnitřním hradištím, Tetín, Li-

bušín, Lštění, Stará Boleslav a Měl-

ník tvořily vnější pás opevněným 

bodů. K těmto se vrátíme v někte-

rém z dalších tipů na výlet. O vý-

znamu Levého Hradce na sklonku 

10. století svědčí i skutečnost, že 

právě zde byl 19. února 982 zvolen 

Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořa-

dí druhým pražským a prvním bis-

kupem českého rodu.

Výhled na Vltavu je opravdu 

úžasný a místo samo je velmi kou-

zelné. Procházkou po březích Vlta-

vy ale i po stráních hradiště určitě 

neuděláte chybu. Klid a atmosféra 

věků zrelaxuje docela určitě kaž-

dého vnímavého člověka.

Kostel Levý Hradec je nově zre-

konstruován a stále se pracuje 

na restauraci vnitřní výzdoby. Od 

května do září o sobotách a nedě-

lích je zde průvodcovská služba, 

která vás poutavě seznámí s his-

torií památky i okolí.

Dagmar Novotná

Panenský Týnec

městys Panenský Týnec. První nám 

známý správce obce je z roku 1401. 

Prostor nikdy nedokončeného chrá-

mu pravděpodobně ze 14. století už 

staletí přitahuje nejrůznější psychot-

roniky, léčitele, duchovní i umělce. 

Není úplně jasné, kdo a kdy ho za-

ložil, je však zřejmě dílem pánů ze 

Žerotína a stavěl se řadu let.

Zvláštní pocit na vás dýchne 

v nedostavěném gotickém kláš-

terním chrámu. Svojí uměleckou 

hodnotou se řadí k nejdokonalej-

ším českým památkám a také se 

zde podle psychotroniků nachází 

silné energetické místo s léčivými 

účinky. Chrám se skládá z 21 me-

trů dlouhého kněžiště, nedokon-

čené stěny mají na výšku asi 20 

metrů. Za husitských válek však 

byla stavba přerušena a objekt po-

bořen. Po Bílé Hoře byla nadobro 

stavba zastavena a nedostavěný 

klášter zůstal torzem. Chrám měl 

být původně třílodní. Ucelená 

část tedy není chrámová loď, ale 

jen výběžek s kněžištěm.

Pozitivní zóna v Panenském 

Týnci svým tvarem připomíná kříž. 

Spirituální síla se zde prý skrý-

vá v kamenných zdech kostela. 

Známý psychotronik a spisovatel 

Stanislav Brázda naměřil v prosto-

rách chrámu pozitivní zónu číslo 

8, tedy nejsilnější, uzdravující. 

Nemusíte se bát, že byste místa 

s magickou energií nepoznali - ná-

povědou vám budou vyšlapané 

cestičky a „více ohmataná“ místa 

na stěnách stavby. Pozitivní zóna 

zde tlumí deprese, přináší dobrou 

náladu, elán a radost ze života, 

pomáhá nemocným. Dlouhodo-

bější pobyt nebo časté návštěvy 

- posezení v trávě uprostřed chrá-

mu, jsou doporučovány lidem po 

mozkové obrně, mozkové mrtvici 

a po veškerých úrazech hlavy.

Ať už na sobě pocítíte léčivé 

účinky, nebo ne, výlet do Panen-

ského Týnce je opravdu zajímavý 

a nedostavěné torzo gotické stav-

by nesmírně působivé.

Dagmar Novotná

Společenská rubrika

VLASTA KOPECKÁ (rozená Kváčová) se narodila před sto lety:

22. listopadu 1912 v Buštěhradě, kde prožila téměř celý svůj život. Byl 

to život až po okraj naplněný především prací (dřinou v kladenských 

hutích), ale také mnohou radostí. Žila pro rodinu, ráda se smála, byla 

vtipná,temperamentní, obětavá – a ve svém milém Buštěhradě měla 

mnoho známých a kamarádů. Dožila se bezmála 93 let – a to v dobré 

tělesné kondici a při výborném duševním zdraví, k čemuž ji dopomohla 

její pozitivní „nátura“, zájem o všechno kolem a nezpochybnitelná víra 

v Boha. Odešla vyrovnaná s životem i smrtí – a dnes odpočívá na buš-

těhradském hřbitově.

Kdo jste naši skvělou matku znali - a měli ji rádi, vzpomeňte s námi.

Slávka Kopecká a Věra Bartáková s rodinami

Panenský Týnec
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Osud a svobodná vůle
Lidé se často ptají, jak poznat, 

co je jejich „osudem“. Mají pocit, 

že nedělají to, co by měli tady 

na Zemi dělat a přesto nemají 

tušení, co by měli dělat. Existuje 

něco jako osud? Nebo každý z nás 

máme svobodnou vůli?

Věřím, že odpověď je „ano“. 

Obojí dohromady je pravdou. Vě-

řím, že každý z nás přišel na Zemi 

splnit určitou „úlohu“. Nemusíme 

si toho být vědomi, ale je to se-

mínko zasazené hluboko v na-

šich srdcích, které rozkvete až ve 

správný čas. Často náš úkol není 

jen jedna určitá věc, ale tisíce růz-

ných zážitků rozprostřených na-

příč našimi životy. Mohou to také 

být mnohostranné úkoly, které se 

týkají různých oblastí našich živo-

tů. Možná je váš úkol být hudeb-

níky, ale vždy jste milovali psaní 

básní a snili o tom, že se oženíte/

vdáte a budete mít jednou děti. 

Tohle všechno mohou být důvo-

dy, proč jste tady na Zemi. Žád-

ný není důležitější než ty ostatní, 

všechny dohromady jsou nitkami, 

které tvoří pečlivě upletenou, ba-

revnou mozaiku.

Často je váš osud také protkaný 

s osudy ostatních. Můžete udělat 

něco, co naprosto ovlivní životy 

ostatních. Například si představte, 

že jste hudebníci a napíšete píseň, 

která inspiruje jiného člověka, aby 

napsal knihu (což je jeho osud). 

Třeba se cítil sám se sebou nejistý 

do chvíle, kdy 

uslyšel vaši pí-

seň, jejíž slova 

r e z o n o v a l a 

s jeho srdcem 

a povzbudila 

ho, aby násle-

doval svůj sen. 

A představte 

si, že další člo-

věk si přečte 

tu knihu a ur-

čitá pasáž z té 

knihy ho in-

spiruje k tomu, 

aby následoval 

svůj sen... Vidíte, jak takové věci 

mohou být důležité v mnohem 

větším měřítku než jen ve vašem 

životě.

Jak ale poznáte co je váš „úkol“? 

Naslouchejte svému srdci! Pama-

tujte, váš smysl je semínko zasa-

zené ve vašem srdci. Když budete 

dělat to, co máte dělat, vaše srdce 

se bude cítit naplněné a radostné. 

Dobrý způsob jak začít je zamys-

let se nad svými zájmy. Jaké věci 

vás odjakživa fascinovaly? O čem 

jste se chtěli vždy dozvědět více? 

O čem jste vždy snili, že budete 

dělat? Tohle jsou obrovská vo-

dítka, která vás vedou správným 

směrem.

Jestli nemáte ponětí, jaké jsou 

vaše zájmy, možná budete potře-

bovat strávit nějaký čas v tichosti 

sami se sebou, 

abyste to zjis-

tili. Popadněte 

tužku a papír, 

sedněte si 

v tichosti a vy-

tvořte seznam 

věcí, o které 

jste se vždy 

zajímali nebo 

cítili alespoň 

trochu zájem. 

Jaká jsou vaše 

hobby? Také si 

je sepište. Je 

šance, že ales-

poň k jedné (nebo více) z těch věcí 

v seznamu máte blíže než k těm 

ostatním. To jsou ty, kterým byste 

měli věnovat větší pozornost.

Ok, když je tu tedy taková věc 

jako je osud, jakou roli hraje svo-

bodná vůle? Pokud máme splnit 

určitý „úkol“ tady na Zemi, co se 

stane, když ho nesplníme? Mů-

žeme náš úkol odmítnout? Ano, 

myslím si, že můžeme, ale nechá-

pu, proč bychom to dělali. Cítíme 

se šťastní a naplnění, když děláme 

to, co je naším osudem a cítíme se 

otrávení a nešťastní, když tomu 

vzdorujeme. Nicméně, je možné, 

že odmítneme náš úkol jednodu-

še proto, že máme strach a nejis-

totu v některé naše schopnosti. 

Tohle je velmi časté a vezme to 

roky propracovat se tím strachem 

a pochybami. Zajímavé je, čemu 

věřím, že tento proces překoná-

vání strachu je část našeho úkolu. 

Tyto překážky mohou být záměr-

ně umístěny na vaši cestu, abyste 

se přes ně dokázali dostat a stali se 

silnějšími. I když se nám to občas 

nelíbí, nepokoj a zápasení nás vel-

mi posiluje na naší dlouhé cestě.

Nejdůležitější věc, kterou mů-

žete dělat, je relaxovat a nebát 

se tolik o to, co „máte“ dělat tady 

na planetě. Uvědomte si, že už to 

vlastně víte, i když si toho nejste 

vědomi. Mějte víru v to, že bude-

te vedeni správným směrem po 

celou dobu. Mezitím jednoduše 

naslouchejte svému srdci. Dělejte 

věci, které si užíváte. Účastněte 

se kurzů, čtěte knihy o věcech, 

které vás zajímají. Pokud cítíte 

touhu vydat se nějakou cestou, 

pak se jí určitě vydejte. Není dob-

ře nebo špatně. Máte svobodnou 

vůli dělat cokoliv chcete se svým 

životem a můžete si být jisti, že to, 

co chcete dělat a co pro vás chce 

Bůh, abyste dělali - je jedno a to 

samé

Připravila: Dagmar Novotná

Tisková zpráva ke 14. ročníku 

festivalu Den poezie 2012
Letos se k festivalu Den poezie 

přidalo o 20 měst více, než-li před 

rokem!

Letošní, v pořadí už 14. ročník 

festivalu Den poezie se uskuteční 

ve dnech od 4. listopadu do 19. lis-

topadu a to v 58 městech po celé 

naší republice!

Stane se tak, podobně jako 

v předchozích letech na památku 

narození Karla Hynka Máchy (*16. 

11. 1810).

Každoročně nese Den poezie 

podtitul – tento rok je přestupný 

a tak téma letošního ročníku zní 

PŘE-STUP! Ale také tento název 

znamená i přestup někam jinam, 

nabízení nových pohledů a úhlů 

pohledu ve stále se měnící skuteč-

ností neustálých přeměn.

Hlavním srdcem festivalu jsou 

totiž regionální aktéři z řad škol, 

knihoven, literárních spolků, klubů, 

divadel, muzeí i jednotlivců, kteří 

společně pořádají ve svém kraji za-

jímavé poetické akce pro veřejnost. 

Celý program, stejně jako seznam 

všech zúčastněných básníků, lite-

rátů a všech čtoucích a účinkujících 

naleznete na www.denpoezie.cz.

V řadě měst po celé naší repub-

lice popíší lidé své chodníky poezií, 

čeká na Vás řada kulturních akcí ve 

školách, knihovnách, v divadlech, 

venku i v kulturních zařízeních. Na 

více než-li sto akcí můžete s rodi-

nou zajít zdarma!

Koordinátorem festivalu je Spo-

lečnost poezie, která každoročně 

zajišťuje propagaci festivalu a ko-

munikuje s jednotlivými aktéry. 

Díky její spolupráci s národními 

i mezinárodními kulturními institu-

ty naši zemi každoročně navštěvuje 

řada známých českých i zahranič-

ních básníků (letos z Chile, Maďar-

ska, Makedonie, Polska, Ruska (při-

jedou fi nalisté básníci ruských Dnů 

poezie), Slovenska, Sýrie, ze Španěl-

ska a z Velké Británie). Ze známých 

jmen letos vystoupí Jiří Dědeček, 

Radek Fridrich, Vít Janota, Petr Hal-

may, Štěpán Nosek, Kateřina Bole-

chová, Petr Pazdera Payne, David 

Jan Žák, chilský prozaik žijící v Praze 

Jorge Zuniga Pavlov, španělská bás-

nířka žijící v Praze Elena Buixaderas, 

rumunský básník Stefan Manasia, 

maďarská básnířka Katalin Juhász, 

syrský autor Marwan Al-Solaiman, 

lužickosrbský básník Jurij Luscan-

skij, ruská básnířka Irina Silecká, 

ukrajinský básník Oleg Fedorov, 

běloruská básnířka Taťjána Šeina, 

slovenský básník Vlado Šimek ad.

Festival Den poezie opět jako 

každoročně nabídne co možná to 

nejlepší z české a též i zahraniční 

poezie. Přijďte a zažívejte poezii.

Josef Straka,

Společnost poezie, pořadatel 

festivalu Den poezie

www.spolecnostpoezie.cz

Tisková konference:

Klubovna Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, Mariánské 
náměstí 1, ve čtvrtek 1. listopadu v 11:00
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Sobota 24. 11. od 15.00 h
Restaurace U Bečvářů
BUŠTĚHRAD
Vstupné 50 Kč

Uvádí David Švejnoha

Spolupořádá Městská knihovna Buštěhrad
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