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Vážení občané,

velice rychle uběhl letošní rok. 

Po horkých letních dnech, kdy jsme 

všichni toužili alespoň po mírném 

ochlazení, nastal deštivý podzim 

a najednou se zase kolem nás ob-

jevují symboly Vánoc – ozdobené 

stromečky za výlohami obchodů, 

vánoční kolekce pro děti a všudy-

přítomná reklama na všemožné 

dárky. Přiblížil se nejkrásnější čas 

roku – Vánoce. Ty letošní, jak se zdá, 

budou ve srovnání s minulými léty 

poněkud rozpačité. Každodenně 

jsme zahlcováni zprávami z médií 

o stále ještě probíhající hospodář-

ské krizi a o jejích důsledcích. Podle 

těchto informací se letošní Vánoce 

budou nést v duchu ekonomických 

propočtů v mnoha rodinách, na 

které dopadne neviditelná ruka 

trhu. Náš život se v poslední době 

bohužel posuzuje ekonomickými 

měřítky, na ostatní se nějak nedo-

stává. Vím, že to nebudeme mít 

ani v příštích letech jednoduché, 

ale myslím si, že zvláště v době 

nadcházejícího adventu a blížících 

se Vánoc bychom se měli více za-

myslet právě nad těmi ostatními 

hodnotami, které přes všechna 

negativa činí náš život bohatší. 

Mám na mysli především lidskou 

pospolitost. Domnívám se, že lepší 

než hory dárků pod stromečkem, je 

Štědrý večer oslavený celou rodi-

nou, která se v tento slavnostní den 

sejde, pocit, že jsme zase pohroma-

dě se svými nejbližšími, že máme 

možnost si zase po dlouhé době 

s nimi popovídat, oprostit se od 

běžných starostí a načerpat z na-

šich rodinných vazeb onen pocit 

sounáležitosti. Jsem přesvědčena, 

že takto prožité vánoce dávají sílu 

překonat pošmourné dny s každo-

denními starostmi a umožní nám 

dívat se do budoucích dní s opti-

mismem a radostí. Příští rok nebu-

de pro nikoho z nás jednoduchý, ale 

vánoční čas nám umožní zamyslet 

se nad tím, že i malé a drobné ra-

dosti nám zkrášlí život a pomohou 

nám rozeznat to, co nás obohatí 

od toho, co nám působí starosti. 

I přes nepříznivé vyhlídky do no-

vého roku, na které nás připravují 

naši státní představitelé, hledejme 

ony krásné chvíle, které nám život 

ozvláštní příjemnými pocity a po-

zvednou v nás optimismus. Nebuď-

me nerudní, uvědomme si, že stále 

patříme do lidské společnosti, kte-

rá má uznávat celý soubor hodnot, 

názorů, postojů, zvyků a pravidel, 

která ve svém celku lze nazvat mo-

rálkou. Budeme-li všichni tato pra-

vidla respektovat ve vztahu k sobě 

navzájem, i vyhlídky do budoucna 

se nám nebudou zdát tak nepřízni-

vé. V lidské pospolitosti je velká síla, 

a dokážeme-li ji využívat, nebude 

nám na světě hůř. Nezapomínej-

me, že čestnost, slušnost a odpo-

vědnost patří k těm základním lid-

ským hodnotám, které činí člověka 

člověkem. A to v každé době. Chci 

vám všem, svým spoluobčanům, 

popřát příjemné a pohodové proži-

tí vánočních svátků, krásné zážitky 

z těchto svátečních dnů a do nové-

ho roku především hodně, opravdu 

hodně zdraví, vzájemné porozu-

mění a radost ze života. S takovými 

hodnotami se nám bude lépe dařit 

a dospějeme k příznivému pohledu 

na naši budoucnost. Moc si přeji, 

abychom k takovým cílům dospěli.

Jitka Lefl erová

Z radnice

Malé předvánoční zamyšlení

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 

všem občanům Buštěhradu 

přejí starostka města 

Jitka Lefl erová 

a kolektiv pracovníků 

městského úřadu
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Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč

Tento článek je napsán bez ná-

roku na podrobný rozbor celého 

„portfolia“ činnosti MěÚ za uply-

nulé „pololetí“ funkčního období, 

ale také jako odpověď na Vaše ně-

které otázky.

Na jednom z prvých zasedání 

MZ byl projednán dokument pod 

názvem „Hlavní úkoly na léta

2011–2014“. Nacházíme se v po-

lovině funkčního období. Dovolte, 

abych se pokusil o zhodnocení 

některých hlavních úkolů, malou 

rekapitulaci.

Zdá se, jako by tento dokument 

zapadl. Ale není tomu tak. Jen pro 

připomenutí obsahuje úkoly, kte-

ré vycházely bez výjimky z voleb-

ních programů subjektů, které se 

posledních voleb zúčastnily. Jako 

pozitivní bylo úvodem konstato-

váno, že nešlo o jejich vzájemnou 

negaci, což bylo a je pro komu-

nální práci důležité. Nově zvolení 

zastupitelé se museli po volbách 

postupně seznámit s řadou ne 

zcela jednoduchých úkolů, které 

zůstaly z minulého období a je-

jichž četnost postupně narůsta-

la. To je fakt, na kterém nelze nic 

změnit.

Není smyslem tohoto článku 

psát jen o pozitivech, co se poda-

řilo udělat. Naopak je na místě si 

položit otázku, co se zatím udě-

lat nepodařilo. To by bylo docela 

jednoduché. Daleko jako podstat-

nější však zní otázka, proč se něco 

nepodařilo? A to už je o mnoho 

složitější. Není to snad proto, že se 

odčerpává pracovní energie bez-

břehou negací všeho, co se chce 

udělat? Kdy mnohé zůstává jen 

u kritické verbální snahy, možná 

související se snahou za každou 

cenu se zviditelnit, bez konkrét-

ního přiložení ruky k dílu? Ale 

tuto otázku si musí položit každý, 

kdo se na dění ve městě, na jeho 

rozvoji a vytváření podmínek pro 

dobrý život našich občanů v něm, 

chce podílet. To se týká každého 

zastupitele, neziskových organi-

zací, ale i každého občana našeho 

města. Není pochyb o tom, že vět-

šina má jen poctivé úmysly. Velmi 

důležitá poznámka: Není jistě nic 

nového na tom, že představy jsou 

vždy těsně spjaty s fi nančními 

možnostmi města. Včetně důle-

žitého aspektu, kterým je kofi -

nancování některých investičních 

záměrů. Není umění město zadlu-

žit. Příkladů v ČR je více než dost. 

Domnívám se, že v této etapě je 

třeba jít i nadále cestou „drobných 

kroků“, které život obyvatel města 

mohou výrazně změnit k lepšímu, 

než realizovat bombastické, ale 

v současnosti nereálné investiční 

záměry.

Domnívám se, že v tzv. průběž-

ných úkolech bylo dosaženo urči-

tého pokroku. I když stav zdaleka 

není optimální. Určitě se změnil 

charakter a průběh veřejných za-

sedání. Jsou více navštěvovány 

občany a to nejen proto, že se 

na zasedání zastupitelstva bude 

zase řešit nějaká vyvolaná senza-

ce, či pseudokauza, ale z důvodů 

opravdového zájmu o dění ve 

městě.

Názory na soužití starousedlíků 

s novými obyvateli se velmi různí. 

Zcela určitě probíhá, a to úspěš-

ně, proces začleňování nových 

obyvatel do života města. Existuje 

sice stále jakási vzájemná nepo-

znanost občanů mezi sebou, ale 

věříme, že i toto čas a vzájemné 

porozumění se snahou o soužití 

s městem, vyřeší.

Neziskové organizace a místní 

sdružení nepochybně patří k těm 

subjektům, které v mnohém od-

ráží život v našem městě. I když 

dochází k „jiskření“, to v okamžiku, 

kdy se musí rozdělit fi nanční pro-

středky na jejich činnost, obecně 

lze říci, že pracují dobře a jsou 

dobrou vizitkou života ve městě, 

ale i mimo naše město. To nezna-

mená, že není co zlepšovat. Schází 

vzájemná komunikace mezi se-

bou, ale mnohdy i informovanost 

města pro možnost řešení jejich 

vnitřních problémů.

Problematiku školství v našem 

městě by bylo možné popsat 

několik stránkami textu, jejichž 

obsah by asi nebyl zcela jedno-

značný. Zdá se, že tato problema-

tika nepatří zrovna k těm silným 

stránkám, na které bychom mohli 

být hrdi. Je to o to závažnější, že 

jde právě o školství. Tedy o oblast, 

kde nelze věci ihned napravit, jako 

v některém z jiných praktických 

oborů. Tady jde vždy o dlouho-

dobý proces. Vypíchnout, kde nás 

hlavně bota tlačí v této oblasti? Je 

to trvalý byť pomalý odliv žáků 

z naší základní školy na školy ve 

větších městech. Na druhou stra-

nu jsou patrné úspěchy stávajících 

žáků např. ve Scio testech. Nechci 

zde odsuzovat, chválit, či vynášet 

některé závěry. Ale je zcela neod-

diskutovatelné, že tato problema-

tika je ve městě dlouhodobě živá 

a je věcí profesionální cti vědět, 

co se v této oblasti patří a co ne. 

K tomu musí zřizovatel školy, škol-

ská rada, vedení školy a SRPŠ vý-

razně přispět. V druhém pololetí, 

použijeme-li tento školní obrat, to 

musí být jedna z priorit.

S tím úzce souvisí i zapojení mlá-

deže do sportovního dění. Není 

pochyb o tom, že fotbalovému 

klubu, tenisovému klubu, TJ Sokol 

či šachistům se tento úkol docela 

dobře daří. Ale podmínky, ve kte-

rých se mladí sportovci našeho 

města pohybují, jsou v některých 

případech až katastrofální, zcela 

nevyhovující. Přitom nejde vždy 

jen o peníze, ale i o organizaci 

uvnitř sportovních spolků, či klu-

bů včetně předložení konkrétních 

návrhů městu, jak daný stav zlep-

šit. I tady je co zlepšovat.

Přenesme se nyní k problema-

tice průmyslové zóny Kladno-vý-

chod. Zastupitelstvo města a ve-

dení města má k problematice 

reaktivace průmyslové zóny, kon-

zistentní názor. Tedy zónu neroz-

šiřovat o takové investiční záměry 

v katastrálním území Buštěhrad, 

které by zhoršovaly naše životní 

prostředí. Naopak podporujeme 

investice, které právě z hlediska 

životního prostředí jsou nezávad-

né a dokonce pro město přínosné. 

Takovým konkrétním příkladem 

je v minulém čísle Buštěhrad-

ského Zpravodaje publikovaný 

rozsáhlý investiční záměr týkající 

se výstavby vědeckého centra 

evropského významu, jehož hlav-

ním cílem bude experimentální 

ověřování a zavádění nových 

poznatků a technologií v oblasti 

energetické efektivnosti budov. 

Finanční objem, jak bylo minule 

řečeno, je kolem 700 mil. korun. 

Věříme, že tato investice přinese 

i nová pracovní místa pro občany 

našeho města.

Zcela jinou problematikou je 

investiční záměr MPS s.r.o. Kladno 

týkající se BPS Kladno. Poslední 

informace byla uveřejněna ve 4. 

čísle Buštěhradského Zpravodaje. 

Jaký je vývoj ke dnešnímu dni? 

O tom hovoří samostatný článek 

v tomto čísle Buštěhradského 

Zpravodaje. Investor konečně 

předložil městu a zastupitelům 

projektovou dokumentaci na 

úrovni územního rozhodnutí, na 

BPS. Bezprostředně poté se ko-

nala pracovní porada zastupitelů 

k této problematice a zasedání 

výboru pro životní prostředí. Bylo 

odsouhlaseno zpracování opo-

nentního posudku soudním znal-
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cem z oblasti životního prostředí. 

Buštěhrad, jako účastník staveb-

ního řízení bude pozván k tzv. ve-

řejnému ústnímu projednání, na 

němž musí předložit dostatečně 

relevantní odmítavá vyjádření či 

námitky k uvedenému investiční-

mu záměru. Jde o to, aby odbor 

výstavby Magistrátu města Klad-

na tyto vyjádření vzal v úvahu. 

Územní řízení bylo prodlouženo 

do 31. 12. 2012. Oponentní po-

sudek bude zpracován do konce 

měsíce listopadu 2012. Je třeba 

zdůraznit, že zastupitelstvo měs-

ta a výbor pro životní prostředí, 

jako poradní orgán, mají konzis-

tentní odmítavý postoj k tomuto 

investičnímu záměru. Všechny ne-

kvalifi kované informace, včetně 

zkreslené interpretace kolem vý-

stavby BPS, které jsou bohužel ve 

městě šířeny, jsou nezodpovědné, 

zavádějící, populistické a matoucí 

občany města. Vyplývá z nich zá-

kladní neznalost, jak příslušných 

paragrafů a odstavců stavebního 

zákona, ale i dopadů na město, 

v případě jejich neplnění.

Do této skupiny úkolů patří 

dlouhodobě diskutovaný problém 

tzv. severozápadního obchvatu 

města. Ano, jde o dlouhodobý 

investiční záměr, který zastihl mi-

nimálně již dvě zastupitelstva a je-

hož cílem je řešit problém doprav-

ní infrastruktury v našem regionu 

a který se nesporně dotýká i na-

šeho města. Uvádět zde všechna 

jednání na úrovních Krajského 

úřadu, Ředitelství silnic a dálnic, 

Ministerstva dopravy, Magistrá-

tu města Kladna, projektové or-

ganizace, ale i zainteresovaných 

obcí, by nemělo smysl. Bohužel 

výše uvedená jednání jsou zatím 

bez konkrétních závěrů. Otázky 

k danému tématu jsou na místě, 

přesto, že tento problém zazněl 

na několika veřejných zasedáních. 

Nicméně tzv. workshop k tomu-

to tématu je připraven, ale bude 

svolán až v okamžiku, kdy bude 

možné říci občanům města něco 

nového. Není vyloučeno, že se tak 

stane ještě v prosinci tohoto roku.

V krátkodobých úkolech přiro-

zeně dominuje dokončení rekon-

strukce „západního křídla buště-

hradského zámku“. Není reálné 

na tomto místě popisovat celou 

genezi od doby, kdy se myšlen-

ka rekonstrukce zámku narodila. 

„Kostky byly již dávno vrženy“ 

a dokončit výše uvedenou rekon-

strukci, byť nejde o úkol vůbec jed-

noduchý, je nezbytné. Byla etapa, 

docela nedávná, kdy dokončení 

rekonstrukce bylo prezentováno 

pomalu, jako otázka dní, či jako 

stavební banalita. Zdaleka tomu 

tak není. Díky zajištění potřebné 

dokumentace, zejména na pří-

pojky všech druhů, bez nichž by 

funkčnost objektu neexistovala, 

se snad dá dnes odhadnout, že 

rekonstrukce se podaří dokončit 

v pozdních jarních měsících roku 

2013. Městský úřad přesídlí do zá-

meckého areálu s nepříliš vábným 

okolím. Nicméně bude uděláno 

vše proto, aby občané mohli bez-

pečně a pohodlně navštěvovat 

MěÚ v jeho novém „sídle“. Ptát se 

dnes, kolik bude stát provoz této 

části zámku, patřící městu, připa-

dá jako otázka, kdo a proč vůbec 

zámek kdysi postavil. Věřím, že 

protagonisté této rekonstrukce 

včetně tvůrce projektové doku-

mentace si tuto otázku určitě 

položili. Teprve realita může dát 

přesnou odpověď. Nakonec na 

otázku je možné se zeptat otáz-

kou. Byl takový výpočet, týkající 

se režie a provozu západního kří-

dla v minulosti spočítán? A nebo 

bychom snad měli rekonstrukční 

práce zastavit? To snad ne.

Součástí této „zámecké kauzy“ 

je, byť zcela samostatný problém, 

rekonstrukce zámecké zahrady. 

Zámecký park se nesporně jeví, 

jako jedna z perspektivních a vý-

znamných relaxačních zón města, 

nejen pro např. seniory z DPS, ale 

všechny občany města. Ale zatím 

nelze o jeho budoucnosti hovořit. 

Park je stále ve vlastnictví Středo-

českého kraje. Koncem listopadu 

proběhla jeho kolaudace, ke které 

byli zástupci města přizváni.

Není dále únosný režim provozu 

na hlavní buštěhradské dopravní 

tepně, kterou je ulice Kladenská. 

Budou zahájena jednání a o jejím 

dopravním řešení. Minimálně po-

kud jde o vymezení parkovacích 

míst, včetně přechodů pro chod-

ce a středové čáry.

Jedním z dalších úkolů rozvoje 

města je rozvoj urbanismu v ob-

lasti územního plánování. Snad 

prvou vlašťovkou byla uskuteč-

něná výstava pod názvem „Ur-

banita“ o níž se psalo v Buště-

hradském Zpravodaji. Nešlo však 

o jednorázovou výstavu a „po ní 

potopa“. Naopak právě zde se 

narodila myšlenka, vypracovat 

tzv. Urbanistickou koncepci, tedy 

dokument, který by byl základním 

podkladem pro zpracování no-

vého Územního plánu města na 

dobu dalších pěti, deseti a mož-

ná patnácti let. Jde o to si říci, jak 

by se naše město mělo vyvíjet 

z hlediska výstavby a to i v jejích 

detailech, zeleně, obchodní infra-

struktury, silnic, chodníků atd? Nic 

podobného zatím zpracováno ve 

městě nebylo a proto řada zásahů 

naše město deformuje a staví ho 

do známého „ani ryba, ani rak“. 

Prvá schůzka, která by se tímto 

problémem zabývala za účasti re-

nomovaných odborníků, je připra-

vena. Samozřejmě na prvém místě 

je to i výzva k diskusi zastupitelů. 

Přechod přes urbanistickou kon-

cepci města na tzv. střednědobé 

úkoly města je zcela logický. Sem 

patří řada úkolů. Dovolte, abych 

se dotkl jen některých, které po-

važuji za zcela zásadní, ale a to je 

velmi důležité, některé z nich se 

podařilo již realizovat a nebo pro 

ně připravit k realizaci podmínky.

Pro revitalizaci zeleně v našem 

městě byla dokončena prvá eta-

pa inventury celkem 205 stromů 

s konkrétními závěry, jak daný 

strom ošetřit, případně jej na-

hradit stromem novým. Ve spor-

tovním areálu se podařilo díky 

některým aktivním občanům vy-

budovat koš na basketball. V blíz-

kosti Tenisového klubu bude sna-

ha realizovat hřiště pro minigolf. 

„Buštěhradský podzim“ již není 

jen prázdným pojmem či názvem. 

Prvé uskutečněné dva koncerty 

by se mohly stát založením krás-

né tradice, která městu Buštěhrad 

byla historicky vždy blízká. Určitě 

jej doplňují i koncerty pod samo-

statným názvem „Rodinné kon-

certy a neb společně na jednom 

pódiu“.

Do této skupiny úkolů byl za-

řazen i úkol, který je bez diskuse 

prioritní a který zní takto: po-

stupně opravit vybrané chodníky 

a komunikace včetně vodotečí 

ve vnitřním městě. O tom, že to 

město potřebuje jako sůl, je ne-

pochybné. Postupně se daří reali-

zovat. Prvé dvě vlašťovky jsou při-

pravované projekty na chodníky 

ulice Hřebečská a Tyršova, o nichž 

bylo též hovořeno v minulém čísle 

Buštěhradského Zpravodaje. Pro-

jekt ul. Hřebečská, bude dotažen 

do úrovně stavebního povolení, 

abychom mohli do 4. 1. 2013 po-

žádat Státní fond dopravní infra-

struktury o dotaci. Nicméně i toto 

musí rozhodnout zastupitelé měs-

ta, protože kofi nancování, tedy co 

zaplatí město, je 30 % z investiční 

částky, která se v tomto případě 

pohybuje kolem 3 mil. korun. Asi 

je nezbytné připomenout, že za-

dání projektové dokumentace 

a vlastní výběrové řízení, musí 

provádět nezávislá a tedy exter-

ní fi rma, garantující jak kvalitu 

projektu, nezávislost, tak později 

výběr dodavatele. Tedy zodpo-

vědnost a eliminaci případných 

následných škod, dosahujících 

zcela nečekaných fi nančních ob-

jemů. Je to zcela běžná a zákonem 

daná praxe a poukazování na tzv. 

soběstačnost úřadu je populistic-

ké tvrzení, bez znalostí základních 

pravidel výběrového řízení.

Z dlouhodobých úkolů zůstá-

vá obnova dolního náměstí, jako 

místo pro poutě, farmářské trhy, 

jarmarky apod. revitalizace ná-

městí U Macíků s vytvořením pod-

mínek občanské vybavenosti, od-

vodnění ulic, které byly poničeny 

výstavbou kanalizace a plynofi ka-

ce včetně úpravy jejich povrchu. 

Samozřejmě i tato skupina úkolů 

není tabu a bude určitě doplňo-

vána o úkoly možná aktuálnější. 

O tom, že jejich fi nanční zajištění 

je rozhodující, není snad třeba dis-

kutovat.

Co říci na závěr? Mnohé se po-

dařilo splnit. Zbývající dva roky 

jsou ještě dlouhou dobou pro 

možnost realizace úkolů nespl-

něných, nebo úkolů, jejichž reali-

zace byla zahájena. Zda se mohlo 

udělat více je vždy otázka a dobrá 

voda na mlýn pro tzv. věčné kriti-

ky a nebo ty, kteří toho moc neu-

dělali. Jde ale o to a to je hlavní, 

že přístup k plnění úkolů a všeho, 

co s jejich plněním souvisí je po-

ctivý, průhledný, s maximální sna-

hou naše město rozvíjet tak, aby 

se stalo dobrým domovem všech 

„Buštěhraďáků“. M. Oplt
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Název této informace je stejný 

jako v předcházejícím čísle Buště-

hradského Zpravodaje, tedy č. 4, 

str. 2. Co je tedy k dnešnímu dni 

nového? Projektant, ne investor, 

přivezl konečně projektovou do-

kumentaci. S touto skutečností 

se seznámil jak výbor pro životní 

prostředí tak posléze i zastupite-

le na pracovní poradě, na kterou 

byl opakovaně přizván zástupce 

projektanta, Firmy Coramexport 

Moravská Třebová. Byla diskuto-

vána otázka logistiky, tedy trasy, 

určené pro potřeby BPS. Zástupce 

projektanta na pracovní poradě 

zastupitelů, která se konala dne 

1. 11. 2012, ujistil přítomné, že in-

vestor zmíněnou trasu projednal 

se všemi dotčenými subjekty. Bez-

prostředně poté bylo zahájeno 

prověřování, zda tomu tak skuteč-

ně je. Výsledek není jednoznačný 

a byly nalezeny i chyby v porov-

nání s dokumentací vedenou na 

Katastrálním úřadě Kladno. Stano-

visko MěÚ bude odesláno, jak je 

výše uvedeno, na Odbor dopravy 

magistrátu města Kladna.

Na základě doporučení výboru 

pro životní prostředí bylo na pra-

covní poradě zastupitelů za účasti 

šesti zastupitelů (dva zastupitelé 

Z radnice

Informace o bioplynové stanici
– další vývoj

omluveni) rozhodnuto, zpracovat 

na předloženou projektovou do-

kumentaci oponentní posudek ně-

kterým ze znalců v oblasti životní-

ho prostředí. Posudek zpracuje Ing. 

J. Jinoch, na základě doporučení 

výboru pro životní prostředí. Jde 

zcela o zásadní požadavek. Připo-

mínáme, že územní řízení bylo Od-

borem výstavby Magistrátu města 

Kladna opět prodlouženo tento-

kráte do 31. 12. 2012. Nejdůležitěj-

ší krok v celém tomto procesu je 

tzv. veřejné ústní projednání, které 

vyhlásí Odbor výstavby Magistrátu 

města Kladna. Právě zde je nutné 

předložit takové námitky proti vý-

stavbě bioplynové stanice, které 

Odbor výstavby magistrátu města 

Kladna vezme v úvahu a územní 

rozhodnutí nevydá. To vše je ob-

saženo v příslušných ustanove-

ních stavebního zákona. Závazná 

stanoviska dotčených orgánů, ná-

mitky účastníků řízení, a tím naše 

město je, a připomínky veřejnosti, 

musí být uplatněny nejpozději při 

veřejném ústním projednání, jinak 

se k nim nepřihlíží! Toto je nyní 

nejdůležitější etapa schvalovacího 

procesu.

Vedení MěÚ, spolu s aktivními 

zastupiteli dělá vše pro to, aby vý-

stavba bioplynové stanice nebyla 

realizována. Součástí je i dopis 

starostky města Ing. J. Lefl erové ze 

dne 18. 9. 2012, který byl odeslán 

Odboru výstavby Magistrátu měs-

ta Kladna k rukám vedoucí A. Ho-

řejší. Jeho text přikládáme.

M. Oplt

Opravy
Po opravách vodovodního řadu 

v ulici Revoluční, provedené fi r-

mou Veolia, provedly Technické 

služby města Buštěhradu další dílčí 

úpravy komunikací, jako zpevnění 

části betonového chodníku na kři-

žovatce Revoluční–Palackého. 

Rovněž byla opravena komunikace 

pod DPS, která byla poškozena při 

obnově zámeckého parku a stejně 

tak prostor před vraty zámeckého 

parku. Na hlavní kladenské silnici, 

v prostorách křižovatky u hřbi-

tova, která byla už také opatřena 

vodorovným i svislým dopravním 

značením, provedli pracovníci 

technických služeb opravu kanálu, 

v zatáčce, v pravém jízdním pruhu, 

směrem na Lidice. Správa a údržba 

silnic umístění kanálu vyhodnotila 

tak, že spadá do působnosti měs-

ta. Kanál byl dlouhodobě značně 

pod úrovní vozovky a projíždějící 

vozidla se tak dostávala do kritic-

kých situací, hrozících buď střetem 

s protijedoucím vozidlem při úhyb-

ném manévru nebo hrozby poško-

zení svého vozidla. Po vymezení 

kompetencí tedy došlo neprodle-

ně k opravě.

Zámecký park
Byl koncem listopadu zkolau-

dován za účasti objednatele díla, 

zhotovitele, technického dozo-

ru a vedení Buštěhrad, za stranu 

dotčenou. O jeho dalším vývoji 

s ohledem na využití pro občany 

města Buštěhradu jsou vedena 

jednání se Středočeským  kraj-

ským úřadem.

Pochvala
Podle hlášení společnosti EKO-

KOM, a.s. Praha 4, odevzdali žáci 

zdejší Základní školy a Mateřské 

školy Oty Pavla do Českých sběrných 

surovin za první pololetí tohoto roku 

celkem 2870 kg papíru. Patří jim dík 

za udržitelné životní prostředí.

Informace z FV
Na svém zářijovém zasedání čle-

nové fi nanční ho výboru ve spolu-

práci s členy kontrolního výboru 

provedli kontrolu správnosti vy-

užití dotací a sponzorských darů, 

kontrolou faktur za zakoupený 

mobiliář nové třídy školky. Mobiliář 

byl hrazen z dotací sponzorů. Čle-

nové výborů prověřili fakturaci na-

koupeného materiálu a vybavení 

a doporučili starostce, v rámci bez-

problémového vyúčtování spon-

zorských darů a dotací, aby faktury 

za koupi didaktických pomůcek 

uhradila Základní škola a mateřská 

škola Oty Pavla v Buštěhradě a fak-

tury za mobiliář Město Buštěhrad. 

Město tak uhradilo celkem 381 026 

Kč, základní škola celkem 95 710 

Kč. Dále na tomto zasedání vydali 

doporučení, aby přeplatek za ener-

gie, který obdržela Základní škola 

Oty Pavla, byl použit na zakoupení 

a instalaci termoregulačních hlavic 

do tříd základní školy, orientova-

ných na jih a provedli přípravy pod-

kladů a rozvahu nad rozpočtem 

města na rok 2013 a shromáždili 

podklady pro výdaje, které bude 

nutné uskutečnit do konce roku 

2012. Finanční výbor na svém lis-

topadovém zasedání projednával 

Z radnice

Jednou nebo několika větami
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Letiště Praha vás inspiruje

Vánoce, které se musí prožít

Většina evropských měst 

už oblékla svůj vánoční kabát 

a láká na klidné prožití advent-

ního času. Nabízíme vám proto 

dva tipy, kde můžete prožít 

pravou nefalšovanou atmosfé-

ru Vánoc. Mezi ně bezesporu 

patří Budapešť, v níž ochutnáte 

nejvíce vánočních specialit. 

Všechny romantické duše a za-

milované páry pak svou krásou 

oslní město pod Eiff elovou věží 

– Paříž.

Budapešť
plná chutí a vůní

Pokud patříte mezi ty, kteří si 

rádi pochutnají na dobrém jídle 

a vyzkouší mnoho různých vánoč-

ních specialit za dobré ceny, ne-

váhejte si vybrat k návštěvě prá-

vě Budapešť. Zdejší vánoční trh 

na náměstí Vörösmarty se koná 

letos už po čtrnácté a patří mezi 

nejpopulárnější ve střední Evro-

pě. Spousta kulinářských specialit 

jako ryby či husí játra, ale i tradiční 

řemeslné výrobky, na vás čekají ve 

122 dřevěných stáncích. K tomu si 

můžete poslechnout pravidelné 

koncerty jazzové, folkové či etno 

hudby či prohlédnout vystoupení 

folklorních či loutkářských sou-

borů. V Budapešti naleznete trhů 

více a některé jsou méně turistické 

a více tradiční. A pokud vás omrzí 

nakupování, oceníte procházku 

po starobylém městě. Při ní mů-

žete navštívit například Gellertův 

vrch, který se zvedá strmě vzhůru 

od Dunaje, a patří k nejkrásnějším 

lokalitám v Budapešti nebo Hrad-

ní vrch s královským palácem či 

středověkým Matyášovým kos-

telem, který se tyčí 60 metrů nad 

Dunajem. Při vánoční návštěvě 

maďarského hlavního města si 

přijdou na své I děti. Před budo-

vou parlamentu na ně totiž 

čeká doslova pohádkové vánoční 

město, nabízející nejrůznější zá-

bavné akce.

patří právě ten na Champs Ely-

sees, kde najdete více než 160 

tradičních dřevěných stánků. 

Děti a milovníky zimních ra-

dovánek zase potěší městečko 

poblíž Eiff elovy věže na ná-

městí Trocadéro s venkovním 

kluzištěm, obřím iglú či sně-

hulákem. Pokud chcete menší, 

ale o to příjemnější trh, určitě 

zavítejte na Boulevard Saint-Ger-

main-des-Prés. Tradiční polibek 

pod snítkou jmelí bude patřit 

k vašim nezapomenutelným 

zážitkům.

Vánoční tipy
v Budapešti

Mezi vyhlášené akce patří kaž-

doroční vánoční koncert. Letos se 

bude konat v Duna Palota v Pešti,

25. prosince 2012 od 20 hodin.

V zimním období nabízí Bu-

návrh rozpočtu na rok 2013, včetně 

výše přidělení dotací neziskovým 

organizacím. Návrh rozpočtu bude 

prezentován zastupitelům na pra-

covní poradě, stejně jako návrhy 

na dotace. 

Vyhláška o místních 
poplatcích

Informujeme občany města, že 

vzhledem ke stále rostoucím cenám 

na likvidaci komunálního odpadu 

připravuje městský úřad změnu 

sazby místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů.

Zámek
Proběhla výstavba všech pláno-

vaných přípojek, včetně přeložky 

kNN a veřejného osvětlení. Dále 

byl instalován plynoměr a byla pro-

vedena topná zkouška v  1. patře 

objektu. Budova zámku byla v 1. 

i 2. patře opatřena okny. Je rozdě-

lena na tři topné zóny s možností 

vlastní regulace a odečtů a  je nyní 

připravena k následnému vytápění 

tak, aby mohly pokračovat veškeré 

další práce ve všech profesích a aby 

nedošlo ke zničení nainstalovaných 

technologií a provedených prací, 

které byly v rámci vnitřních úprav 

již provedeny, mrazem a chladem. 

Vytápění bude regulováno do ma-

ximální hodnoty 10 stupňů Celsia. 

Podél zámku je zhotoven nový 

chodník, který plynule navazuje 

na schody k DPS. Úprava venkov-

ního terénu pro přístup do nových 

prostor MěÚ bude provedena 

na jaře příštího roku, stejně jako 

osvětlení přístupové cesty. Rovněž 

bude na jaře příštího roku vybudo-

váno parkoviště pro vozidla MěÚ 

a návštěvníků. Zdroj: MěÚ

Paříž oděná do světel
Unikátní hru světel zahalujících 

město do nádechu romantiky le-

tos nabídne svým návštěvníkům 

Paříž. Od 21. listopadu, kdy za 

účasti herečky Diany Kruger došlo 

k slavnostnímu rozsvícení mohut-

ných stromů na Champs-Elysées, 

bude hra světel k vidění ve více než 

130 francouzských ulicích. Není se 

čemu divit, že jsou pařížané na vá-

noční město pyšní. Vždyť výzdobu 

tvoří miliony žárovek umístěných 

ve 180 kilometrech světelných ře-

tězů. Déšť hvězd, šumivé věnce, 

kroužky světla, třpytivé závěsy 

jedné z nejkrásnějších tříd svě-

ta – Champs Elysees – nene-

chají nikoho lhostejným. Kro-

mě romantických procházek 

můžete i zde navštívit spousty 

vánočních trhů – k největším 

dapešť jedno z největších měst-

ských kluzišť v Evropě (Városligeti 

Műjégpálya). Brusle si lze za mírný 

poplatek pronajmout i na místě.

Vánoční trhy v Paříži
Hlavní třída Champs-Elysees: 

16. listopadu až 6. ledna

Boulevard Saint-Germain-des-

Prés: 6. prosince až 2. ledna

Trocadéro: 13. prosince až 6. 

ledna

La Défense: 21. listopadu až

29. prosince

Montparnasse: 5. prosince až 

30. prosince

Do Budapešti, Paříže a další 

více než stovky destinací v de-

sítkách zemí se dostanete pří-

mými linkami z Letiště Praha. 

Více informací na www.prg.aero
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V tomto článku bych ráda při-

blížila čtenářům instituci, zajiš-

ťující výkon alternativních trestů 

a dohled nad jejich výkonem. 

Městské a obecní úřady s touto in-

stitucí úzce spolupracují a nejinak 

je tomu i v Buštěhradě. 

Pod tímto názvem se skrývá 

organizační složka České republi-

ky, která v trestním řízení provádí 

úkony probace a mediace. Jedná 

se o formu alternativních trestů. 

Tento název, tedy alternativní 

trest, vyplývá z faktu, že tyto tres-

ty tvoří určitou alternativu k ne-

podmíněnému trestu odnětí svo-

body. Tyto tresty se nesnaží zbavit 

pachatele svobody a zavřít ho 

do vězení, ale zavazují ho dodržo-

vat určité omezení a povinnosti. 

Směřují k nápravě spáchaného 

trestného činu a k nápravě delik-

venta, ne k odplatě.

Co je to mediace a probace? Pro-

bace neboli zkoušení, ověřování 

v trestním právu označuje dohled 

nad obviněným, obžalovaným 

nebo odsouzeným, kontrola výko-

nu těch alternativních trestů, ve kte-

rých byly uloženy nějaké povinnos-

ti nebo omezení, dále sledování 

chování odsouzeného ve zkušební 

době podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody, 

jakož i individuální pomoc obvině-

nému a působení na něj ve smyslu 

vedení řádného života.

Z radnice – Vysvětlení institutu

Mediační a probační služba
Probace může být uložena při 

nahrazení vazby, podmíněném 

upuštění od potrestání, podmí-

něném odsouzení k trestu od-

nětí svobody, podmíněném pro-

puštění z výkonu trestu odnětí 

svobody, v rámci trestu obecně 

prospěšných prací, v rámci tres-

tu domácího vězení, propuštění 

z ochranného léčení, uložení vý-

chovného opatření mladistvému 

nebo dítěti.

Probační a mediační služba ne-

jen kontroluje dodržování ulože-

ných omezení a povinností (jako 

třeba zákaz her na hracích auto-

matech, povinnost podstoupit 

léčbu na nějaké závislosti apod.) 

a vedení řádného života svého 

tzv. klienta, ale poskytuje mu např. 

také kontakty na organizace, které 

mu mohou pomoci, a celkově ho 

motivuje k řešení životních situací 

legální cestou. Samotný dohled 

probíhá ve formě osobních kon-

zultací mezi klientem a pracovní-

kem Probační a mediační služby, 

které mohou probíhat jak na stře-

discích této služby, tak u klienta 

doma, a to i bez předchozího 

ohlášení. Klient má přitom povin-

nost plnit probační plán dohledu, 

spolupracovat s probačním úřed-

níkem a informovat ho o svém 

pobytu i zaměstnání. Neplnění 

těchto povinností vede k tomu, že 

probace je neúspěšná, ztrácí svůj 

smysl a nastupuje pak obnovení 

trestního řízení nebo přímo výkon 

trestu.

Městské a obecní úřady pak 

hrají v tomto procesu roli zaměst-

navatele a orgánu, který oznamuje 

mediační a probační službě plnění 

nebo neplnění obsahu uloženého 

rozsudku odsouzeným. Nejčastěji 

se města a obce setkávají s trestem 

obecně prospěšných prací, umož-

ňujících pachateli méně závažné 

trestné činnosti odčinit své jed-

nání prací k obecně prospěšným 

účelům. Trest obecně prospěšných 

prací je možno udělit v rozsahu 50 

až 300 hodin. Tyto hodiny je od-

souzený povinen odpracovat rok 

ode dne, kdy mu byl výkon trestu 

nařízen soudem. Na výkon trestu 

dohlíží pracovník Probační a medi-

ační služby, který taktéž navrhuje 

odsouzenému možné umístění, 

a komunikuje za tímto účelem také 

s městským úřadem.

Slovo mediace, jako pokojné 

řešení problémů, v sobě zahrnu-

je onu stránku nabídnutí pomoci 

člověku, který se buď vrací z výko-

nu trestu do běžného prostředí ži-

vota nebo v něm potřebuje jakko-

liv pomoci z důvodů nemožnosti 

nalezení řešení vlastními silami.

Takže snahou uplatnění alter-

nativních trestů pod dohledem 

Mediační a probační služby je dojít 

k urovnání konfl iktního stavu způ-

sobeného spáchaným trestným 

činem (za participace pachatele) 

a pomoci pachateli nalézt cestu 

zpět do společnosti. Nicméně tento 

přístup nelze aplikovat na všechny 

trestné činy, neboť jejich povaha 

ho může prakticky znemožnit.

Připravila: Dagmar Novotná

Obecní policie Stehelčeves, na 

základě Veřejnoprávní smlouvy, 

uzavřené mezi obcí Stehelčeves 

a městem Buštěhrad k zajišťová-

ní výkonu činností podle zákona 

o obecní policii, řešila na území 

města Buštěhradu tyto přestup-

ky:

Dne 15. 11. 2012 předala na 

základě získané telefonické infor-

mace zaběhnutého psa do útulku 

na Bouchalce.

Téhož dne prováděla dohled na 

okolí z důvodu konání koncertu 

v Sokolovně Buštěhrad na požá-

dání starostky města Buštěhradu. 

K žádnému narušení veřejného 

pořádku nedošlo.

Dne 28. 10. 2012 vyjela hlídka 

na základě oznámení od obča-

na Buštěhradu k muži, který le-

žel v bezvědomí, v ul. Revoluční. 

Strážníci muže uložili do stabili-

zované polohy a zavolali rychlou 

záchrannou lékařskou pomoc. 

Nájemnice bytu v ul. Revoluční 

656 strážníkům sdělila totožnost 

muže i místo jeho pobytu. Stráž-

níci tak po odvezení tohoto muže 

do nemocnice informovali v místě 

jeho pobytu jeho příbuzné o na-

stalé situaci.

Dne 28. 10. 2012 hlídka obecní 

policie řešila na základě stížnosti 

občana, nevhodně zaparkované 

vozidlo. Na místě byla zanechána 

výzva pro nepřítomného pacha-

tele. Vozidlo nebránilo plynulosti 

provozu ani neomezovalo maji-

tele nemovitosti, před kterou se 

nacházelo.

Zdroj: MěÚ

Zpráva o činnosti OP Stehelčeves 
v Buštěhradě
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Dopravní obslužnost
Městský úřad připravil pro občany města na svých webových strán-

kách krátkou anketu ohledně spokojenosti s dopravní obslužností 

v našem městě. Výsledky ankety byly konzultovány s vedením ČSAD. 

Výsledek této komunikace vám předkládáme:

I přes množství obdržených připomínek k úpravám jízdních řádů 
nebo rozšíření dopravy, ale bohužel bez navýšení objemu fi nančních 
prostředků k objednávce dopravních služeb, jsme některé úpravy za-
pracovali a jejich přehled týkající se občanů Buštěhradu Vám posílá-
me. Platnost bude od 9. 12. 2012.

Nejvíce připomínek přišlo k navýšení počtu busů mezi 7. a 8. hodi-
nou ve směru do Dejvic a Zličína.

Směr do Dejvic bude posílen novým busem vedeným na lince A22, 
ale ve zrychlené trase. Vyjede v 7.10 h z Kladna, U Hvězdy, obslouží 
Hřebeč a Buštěhrad (v 7.27 h), nebude obsluhovat Běloky, Středoklu-
ky a Kněževes, příjezd do Dejvic v 7.55 hod.

Ve směru do Zličína bude zastavovat v Buštěhradu také spoj 49 
na lince A24, čas v Buštěhradu 7.55 h, příjezd na Zličín v 8.13 h.

ČSAD MHD Kladno a.s.

Co je Registr smluv?
Registr smluv má být místem, 

na kterém budou zveřejňovány 

všechny smlouvy týkající se např. 

prodeje, koupě či (pro)nájmu 

zboží, služeb, stavebních prací či 

nemovitostí uzavřené státem, kra-

ji, obcemi a jejich organizacemi. 

Veřejnost do něj bude mít přístup 

prostřednictvím Internetu. Všech-

ny smlouvy uzavřené veřejnou 

správou na všech úrovních tedy 

budou veřejné.

V Registru smluv budou zveřej-

ňovány rovněž všechny objednáv-

ky, které vystaví některý z povin-

ných subjektů (např. ministerstvo 

či obec), a faktury, na jejichž zá-

kladě povinný subjekt poskytne 

plnění.

Je to potřeba?
Ano! Smyslem opatření je kon-

centrovat všechny informace tak, 

aby byly na jednom místě dohle-

datelné všechny výdaje veřejné 

správy. Zároveň by tato služba 

umožnila sledovat, s kým, za ja-

kých podmínek a především 

za jakou cenu jsou smlouvy nej-

častěji uzavírány. Tak bude jed-

noduchým způsobem posílena 

možnost odborné i laické veřej-

nosti kontrolovat činnost politiků 

a úředníků.

Jaký je současný stav?
V současnosti se povinně zveřej-

ňuje jen část smluv, jejichž stranou 

je veřejná správa. Konkrétně jde 

především o zákon o veřejných za-

kázkách, podle něhož jsou některé 

smlouvy zveřejňovány na profi lu 

zadavatele, tedy na zvláštní inter-

netové stránce každého jednotli-

vého zadavatele.

Dobrovolně zveřejňuje smlou-

vy již dnes část obcí (České Budě-

jovice, Praha, Semily).

Současný stav není uspokojivý 

a zásadní změnu nelze očeká-

vat ani od dalších legislativních 

kroků (např. chystaná novela 

zákona o obcích). Reálně hrozí 

riziko, že sice značná část smluv 

bude zveřejněna, ale na několi-

ka místech a bez jejich vzájemné 

O čem se mluví

Centrální registr smluv
– pár otázek pro předkladatele zákona poslance Jana Farského

průkopníkem, ale připojíme se 

k zemím, které problematiku 

otevřenosti veřejné správy be-

rou vážně. 

Za jak dlouho je možné 
registr smluv spustit?

Technická stránka věci není slo-

žitá. Podle slovenských zkušeností 

délka přípravy softwaru činí ně-

kolik týdnů. Slovenská vláda, kte-

rá nastoupila do úřadu dne 9. čer-

vence 2011, připravila k 31. srpnu 

2011 centrální registr smluv při 

Úřadu vlády a do 31. prosince 

2011 byl spuštěn nový ofi ciální 

web tamního registru smluv.

Pokud jde o délku legislativní-

ho procesu, počítáme s účinností 

zákona od podzimu tohoto roku, 

nejpozději však od 1. ledna 2013.

Kolik to bude stát?
Náklady na pořízení aplikace 

nejsou vysoké. V případě sloven-

ského Centrálního registru smluv 

činila výše ceny za kompletní 

software 25 tisíc eur, dalších 15 

tisíc eur stál hardware, na němž je 

registr provozován. Nepředpoklá-

dáme, že by náklady na zavedení 

registru smluv v českém prostředí 

měly být dramaticky vyšší.

Jaký je princip 
legislativního řešení?

Záměr vyžaduje vedle novely 

občanského a obchodního záko-

níku také změnu zákona o svo-

bodném přístupu k informacím 

a zákona o veřejných zakázkách.

Připravila: Dagmar Novotná

provázanosti, což namísto k ote-

vřenosti povede naopak k zne-

přehlednění. Registr smluv tento 

problém vyřeší.

Jak bude registr smluv 
fungovat?

Registr smluv bude jednotné 

místo pro zveřejňování písem-

ných smluv uzavíraných povin-

nými subjekty. Klíčové je, že účin-

nost těchto smluv bude navázána 

na okamžik jejich zveřejnění v re-

gistru. Tím bude zajištěna „samo-

vynutitelnost“ splnění publikač-

ní povinnosti – veřejná správa 

bude nucena smlouvu zveřejnit, 

jinak na jejím základě nebude 

možné realizovat žádné plnění. 

Zájem na zveřejnění budou mít 

obě smluvní strany, které bez 

jejího zveřejnění nebudou moci 

poskytnout plnění vyplývající ze 

smlouvy. 

Budou zveřejňovány 
opravdu všechny 
smlouvy?

Nebudou zveřejňovány např. 

ty smlouvy, které obsahují údaje, 

jejichž publikace by mohla ohro-

zit bezpečnost České republiky. 

Také by neměly být zveřejňovány 

části smluv obsahující obchodní 

tajemství.

Aby tato pojistka nebyla zneu-

žívána, budou stanoveny základní 

parametry každé smlouvy, které 

zveřejněny být musí v každém 

případě (smluvní strany, předmět 

plnění, cena, doba, na kterou je 

smlouva uzavřena, podmínky 

odstoupení od smlouvy, sankce, 

atd.).

Funguje Registr smluv 
někde jinde než v ČR?

Obdobný registr funguje 

na Slovensku, ale v určité podobě 

také ve Velké Británii. V České re-

publice již fungují registry v Praze 

či ve městě Nový Jíčín.

Česká republika nebude tedy 
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Zda se Vám II. pilíř vyplatí, si 

můžete sami spočítat na speciál-

ní kalkulačce Ministerstva fi nan-

cí, kterou najdete na webových 

stránkách ministerstva. Tyto 

výpočty ale média někdy zpo-

chybňují. A mají pravdu? Ne, po-

rovnávají totiž dvě zcela odlišné 

veličiny. A jak již po staletí víme, 

hrušky a jablka sčítat nelze…

Jednoduše, kalkulačka MPSV 

Vám ukáže, kolik byste si za naspo-

řené peníze koupili dnes. Novináři 

naproti tomu nabízejí výpočet, jenž 

ukáže, kolik dostanete v době dů-

chodu fakticky na svůj účet. Těžko si 

ale „kupní“ hodnotu tohoto obnosu 

dnes představit. Jednoduše, obě 

metody jsou přípustné, čísla však 

navzájem srovnávat nelze.

Výpočet na důchodové kalkulač-

ce totiž ukazuje hodnoty v dneš-

ních cenách. A to proto, aby si kaž-

dý dokázal představit, jaká je reálná 

hodnota peněz, jež dostane, a co si 

za ně v důchodu koupí. Nezohled-

ňují tak například předpokládatelný 

růst mezd. To je v kalkulačce také 

uvedeno: „Kalkulačka budoucí dů-

chod přepočítá tak, aby výsledný 

důchod odpovídal cenám a mzdám 

roku 2010.“

Média oproti tomu nabízejí vý-

počty, které v podstatě neodrážejí 

reálný stav věcí. Jsou to výpočty, 

jenž Vám sice ukáží, kolik v důcho-

du na svůj účet dostanete – v abso-

lutní hodnotě –, ale ne již to, co si 

za ně koupíte. Měnit se totiž bude 

nejen výše mezd, ale i cena zboží či 

služeb.

A navíc, tři procenta, která si 

budete spořit ve II. pilíři namísto 

v pilíři průběžném, už Vám nikdy 

nezmizí v černé díře státního roz-

počtu. Budete mít nad nimi plnou 

kontrolu. O naspořené sumě bu-

dete konečně informováni kaž-

doročním bezplatným výpisem.

Podléhají úspory ve II. pilíři 

dědickému řízení?

Ano, a to jak ve fázi spoření, tak 

ve chvíli, kdy už čerpáte důchod.

V případě úmrtí účastníka spo-

ření ve spořicí fázi se jím naspoře-

né prostředky stávají předmětem 

dědictví. Pokud je dědicem fyzická 

osoba, která je k datu úmrtí účast-

níka spoření mladší 18 let, bude 

její podíl převeden jako jednorázo-

vé pojistné na pojistnou smlouvu 

o sirotčím důchodu, který jí bude 

vyplácet pojišťovna. Nezletilý tedy 

dědí formou sirotčího důchodu. 

Tento je vyplácen po dobu pěti let. 

Sirotčí důchod z důchodového spo-

ření (z II. pilíře) nijak neovlivňuje ná-

rok na sirotčí důchod z I. pilíře.

Dědici staršímu 18 let, pokud je 

účasten důchodového spoření, je 

jeho podíl převeden na jeho účet 

u penzijní společnosti. Tento podíl 

nelze vyplatit v hotovosti, ale slouží 

k zajištění prostředků na stáří dě-

dice. Zároveň se umožňuje dědici, 

který je sice starší 18 let, ale není 

účastníkem spoření, aby se mohl 

rozhodnout pro účast na spoření 

v průběhu dědického řízení. Tento 

postup je možný ovšem jen v přípa-

dě, kdy se dědic může rozhodnout 

pro účast na spoření, tj. pokud není 

starší 35 let, případně pokud již 

marně neuplynula lhůta pro jeho 

vstup do II. pilíře a není již poživate-

lem starobního důchodu.

Pokud zletilý dědic není účasten 

spoření ani se jím do ukončení dě-

dického řízení nestane, případně 

nemůže stát, pak v tomto jediném 

případě se dědický podíl vyplatí dě-

dici jednorázově v hotovosti.

Jaké pojistné budete do II. 

pilíře odvádět?

Podpisem smlouvy o důchodo-

vém spoření se zavážete k tomu, že 

po zbytek své výdělečné činnosti 

až do přiznání starobního důchodu 

budete část svého pojistného odvá-

dět na individuální účet u penzijní 

společnosti. Tato část představuje 

3 procentní body z celkové sazby 

pojistného, která je 28 %. Současně 

se zavážete, že po uvedenou dobu 

budete platit zvýšenou sazbu po-

jistného, a to o dodatečné 2 pro-

centní body.

Žádné další povinnosti Vám ne-

vzniknou. Zvýšené pojistné (8,5 %) 

za Vás nadále bude odvádět za-

městnavatel správci pojistného, 

který zajistí poukázání částky odpo-

vídající 5 % (3+2) odvodu Vaší pen-

zijní společnosti.

Rovněž OSVČ budou nadále po-

ukazovat pojistné na účet správce 

pojistného, který zašle příslušnou 

částku dané penzijní společnosti.

Na co máte dík II. pilíři nárok?

Dnem, od kterého je Vám přiznán 

starobní důchod z I. pilíře, Vám vzni-

ká i nárok na převedení prostředků 

na úhradu jednorázového pojistné-

ho na pojištění důchodu. To zname-

ná, že budete moci použít naspoře-

né prostředky výhradně k nákupu 

důchodu u životní pojišťovny.

Následně budete mít na výběr 

z následujících možností:

a) doživotní starobní důchod,

b) doživotní starobní důchod se 

sjednanou výplatou pozůstalostní-

ho důchodu po dobu 3 let ve stejné 

výši, nebo

c) starobní důchod na dobu 20 

let.

U doživotního starobního důcho-

du pod písmenem a) končí výplata 

úmrtím účastníka, naproti tomu při 

důchodu pod písmenem b) pokra-

čuje výplata ve stejné výši osobě, 

kterou účastník určil ve smlouvě 

o pojištění důchodu. Je třeba upo-

zornit, že důchod podle písmene b) 

bude s ohledem na následnou výpla-

tu po dobu 3 let po úmrtí účastníka 

nižší než důchod podle písmene a).

O čem se mluví

Důchodové spoření
V poslední době hodně médii a vládou probíraná důchodová reforma 
poskytuje zatím spíše více otazníků, než odpovědí a jistot. Jako první pilíř 
důchodového spoření je označován stávající systém spoření a odvodu 
důchodového pojištění, který je vztažen na generaci současných čtyřicátníků. 
Do druhého pilíře je možno vstoupit dobrovolně. Vstoupit, nebo nevstoupit 
do II. pilíře? Abyste mohli své dilema poctivě vyřešit, opřete se o přesné 
informace.

U starobního důchodu na dobu 

20 let končí výplata uplynutím 20 

let od započetí výplaty, a to i v si-

tuaci, kdy účastník i nadále pobírá 

starobní důchod ze základního dů-

chodového pojištění (kde výplata 

končí vždy jeho úmrtím). Tento fakt 

je třeba při rozhodování zvážit, ne-

boť dle aktuálních demografi ckých 

prognóz se věku o 20 a více let 

vyššího než je důchodový věk do-

žije 50 až 60 % všech osob, které se 

důchodového věku dožijí (zmíněné 

procento je vyšší u žen než u mužů). 

Na druhou stranu při úmrtí účast-

níka před uplynutím 20 let výplaty 

se nevyčerpané prostředky stávají 

předmětem dědictví.

A co je vlastně druhý pilíř?

V tuto chvíli je téměř 95 % pří-

jmů důchodců tvořeno důchodem 

od státu. Což je jednak spojeno 

s velkým zatížením státního roz-

počtu, jednak s riziky pro samotné 

důchodce, kteří jsou závislí na jedi-

ném systému. Proto bylo přikroče-

no k zavedení systému nového, kte-

rý má státní důchodové pojištění 

doplnit o důchod ze spořicího, fon-

dově fi nancovaného systému, tzv. 

II. pilíře.

Jak můžete spořit ve druhém 

pilíři?

Pro spoření na individuálním účtu 

ve II. pilíři platí stejný režim jako pro 

placení pojistného na státní důcho-

dové pojištění – bude tedy vázané 

na příjmy účastníka. Pokud tedy 

budete v životní situaci (mateřská, 

bez práce, dlouhodobý pobyt v za-

hraničí…), kdy nebudete odvádět 

sociální pojištění, pak nebudete nic 

přispívat ani do soukromého pen-

zijního fondu (oněch 5 %).

Penzijní společnosti a čtyři 

typy fondů

Penzijní společnosti budou mít 

povinnost získat pro zavedení spo-

ření ve II. pilíři zvláštní licenci, kte-

rou bude udělovat Česká národní 

banka.

Každá společnost bude povinně 

nabízet právě čtyři důchodové 

fondy lišící se investičními limity, 

strukturou spravovaného portfolia 

a s tím spojeným rizikem. Bude se 

jednat o fond státních dluhopisů, 

konzervativní, vyvážený a dynamic-

ký fond. Fond státních dluhopisů 

bude investovat výhradně do stát-

ních dluhopisů České republiky, 

případně do přesně určených dlu-

hopisů dalších zemí EU nebo OECD. 

Ostatní fondy budou investovat 
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do širšího spektra instrumentů dle 

tzv. investičních limitů stanovených 

zákonem.

Co je Centrální registr smluv 

(CRS)?

Pro fungování II. pilíře bude třeba 

přesně vést všechny relevantní úda-

je týkající se účasti na důchodovém 

spoření, jejího vzniku a zániku, jed-

notlivých účastníků a jimi uzavíra-

ných smluv o důchodovém spoření 

s penzijními společnostmi a dále 

i o pojistných smlouvách o pojiš-

tění důchodů. Pro tento účel bude 

vytvořen CRS, jehož správcem bude 

Generální fi nanční ředitelství, které 

bude nejvyšším orgánem Finanční 

správy ČR.

Můžete se zapojit do druhého 

pilíře i Vy?

Možnost rozhodnout se o účasti 

ve II. pilíři budou mít osoby starší 18 

let s výjimkou těch, kterým už byl 

přiznán starobní důchod. Mladším 

ročníkům bude umožněno vstoupit 

kdykoli do konce kalendářního roku, 

v němž dosáhli věku 35 let. Pokud 

bude zájemce o účast v době spuš-

tění II. pilíře starší než 35 let, bude 

muset své rozhodnutí učinit během 

prvního pololetí roku 2013.

Uvedené pravidlo platí pro ty, 

kteří budou v lednu 2013 aktivní 

na trhu práce, resp. budou sami pla-

tit (OSVČ) nebo za ně bude zaměst-

navatel odvádět pojistné na dů-

chodové pojištění do I. pilíře. I když 

nebude v některých případech ten-

to předpoklad naplněn, například 

u rodičů na rodičovské dovolené, 

osob zdržujících se v zahraničí, ne-

zaměstnaných, nebude uplynutí 

lhůty 6 měsíců diskvalifi kovat tyto 

osoby z účasti. V okamžiku, kdy se 

tyto osoby poprvé po spuštění II. pi-

líře stanou poplatníky pojistného 

na důchodové pojištění do I. pilíře, 

započne běh šestiměsíční lhůty, 

během které se budou muset pro 

účast nebo neúčast ve II. pilíři roz-

hodnout.

Účast na důchodovém spoře-

ní vznikne dnem registrace první 

smlouvy o důchodovém spoření 

v CRS.

Jak se vstupuje do druhého 

pilíře?

Penzijní společnost, se kterou 

uzavřete smlouvu o důchodovém 

spoření, bude povinna neprodleně 

předat jedno vyhotovení smlouvy 

Centrálnímu registru. Ten ověří, zda 

splňujete podmínky pro uzavření 

smlouvy. Pokud jsou podmínky 

dodrženy, registr smlouvu zaregis-

truje, a to k prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém 

mu byla smlouva doručena. O datu 

registrace bude Centrální registr in-

formovat Vás i penzijní společnost.

Vy pak budete povinni nepro-

dleně sdělit každému svému za-

městnavateli, který za Vás odvádí 

pojistné na důchodové pojištění, 

datum vzniku účasti na důchodo-

vém spoření.

Budete nuceni pojistné platit 

za všech okolností?

Do II. pilíře budete povinni přispí-

vat jen tehdy, budete-li platit pojist-

né do I. pilíře. Po dobu, po kterou 

nebudete poplatníkem pojistného 

do I. pilíře (nezaměstnanost, péče 

o dítě, pobyt v zahraničí apod.), ne-

bude ani možné, abyste ve II. pilíři 

spořili.

Jakou strategii spoření si 

zvolit?

Ve smlouvě o důchodovém spo-

ření si sami určíte strategii spoření. 

Tu ale můžete kdykoliv ve spořicí 

době měnit.

Penzijní společnost je povinna 

Vám nabídnout takovou strategii, 

kdy se rozložení prostředků v jed-

notlivých důchodových fondech 

mění v závislosti na Vašem věku 

podle předem stanoveného plánu.

Zákon o důchodovém spoření 

výslovně stanoví pravidla pro pře-

sun prostředků účastníka do méně 

rizikových fondů v defi novaném 

období před dosažením důchodo-

vého věku. Zároveň bude penzijní 

společnost povinna Vás písemně 

informovat o převodu, a to vždy 

nejpozději 60 dnů přede dnem pro-

vedení. Součástí takové informace 

bude i upozornění, že s takovým 

převodem nemusíte souhlasit.

Budete mít tedy možnost společ-

nost písemně požádat o to, aby jeho 

prostředky nebyly umístěny tak, jak 

zákon pro Vaši věkovou skupinu do-

poručuje, ale aby byly ponechány 

ve stávajícím důchodovém fondu 

nebo aby byly převedeny do jiného 

než zákonem doporučeného pen-

zijního fondu. Penzijní společnost 

musí v takovém případě Vašemu 

požadavku účastníka.

Můžete změnit penzijní 

společnost?

Převést prostředky k jiné penzijní 

společnosti je možné, pokud smlou-

vu o důchodovém spoření vypovíte 

nebo uzavřete s penzijní společnos-

tí dohodu o skončení smlouvy a zá-

roveň uzavřete další smlouvu o dů-

chodovém spoření. I další smlouva 

o důchodovém spoření podléhá 

registraci v CRS.

Kdy účast ve II. pilíři zaniká?

Účast v důchodovém spoření 

zaniká buďto dnem registrace po-

jistné smlouvy o pojištění důchodu 

uzavřené mezi účastníkem a po-

jišťovnou v CRS nebo dnem úmrtí 

účastníka nebo ke dni nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohláše-

ní účastníka za mrtvého (dále jen 

„úmrtí“).

Druhý pilíř a invalidní důchod

Specifi ckou situací je možnost 

účastníka spoření, kterému zanikne 

nárok na invalidní důchod pro inva-

liditu třetího stupně dosažením 65 

let věku, případně dosažením dů-

chodového věku, je-li vyšší, vypláce-

ného podle zákona o důchodovém 

pojištění, zvolit si starobní důchod 

z I. pilíře ve výši dosavadního invalid-

ního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně (tedy nekráceného za dobu 

účasti ve II. pilíři). Podmínkou ná-

roku na takový starobní důchod 

z I. pilíře bude převedení poměrné 

části naspořených prostředků ve II. 

pilíři (odpovídající 3 % pojistného 

na důchodové pojištění z celkových 

5 % odváděných do II. pilíře, tj. 60 % 

z celkové částky) do základního dů-

chodového pojištění. Penzijní spo-

lečnost je povinna převést uvede-

nou částku na základě výzvy ČSSZ 

do státního rozpočtu.

Zbývající část (40 %) může účast-

ník II. pilíře využít standardním způ-

sobem, tj. k úhradě jednorázového 

pojistného na pojištění důchodu, 

tedy k nákupu důchodu ze II. pilíře 

u pojišťovny.

Vliv účasti ve II. pilíři 

na důchod z I. pilíře

Účast ve II. pilíři bude mít vliv 

pouze na výši procentní výměry 

starobního důchodu ze základního 

důchodového pojištění, zatímco 

u ostatních druhů důchodů nebude 

jejich výše účastí ve II. pilíři ovlivně-

na. To znamená, že invalidní a pozů-

stalostní důchody budou vypočte-

ny stejně, jako by pojištěnec nebyl 

účasten II. pilíře. K zohlednění účasti 

ve II. pilíři dojde u starobního dů-

chodu ze základního důchodového 

pojištění prostřednictvím odlišné-

ho výpočtu procentní výměry dů-

chodu, a to tak, že procento za rok 

pojištění bude za dobu pojištění 

z titulu výdělečné činnosti při sou-

časné účasti ve II. pilíři stanoveno 

na úrovni 1,2 (oproti 1,5 u ostatních 

dob).

Věříme, že vám tento argumentář 

pomůže zorientovat se v této disku-

tované problematice.

Připravila: Dagmar Novotná
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Zastávka v čase má za sebou 

zkoušku dospělosti. Buštěhrad-

ská sokolovna totiž letos, 15. lis-

topadu, hostila už po osmnácté 

známou českou hudební hvězdu. 

Zkoušku zvládla na výbornou. Po-

řadatelům se povedla doslova tre-

fa do černého. Vidět skupinu Dru-

há Tráva, s Robertem Křesťanem 

v čele, chtělo víc lidí, než sokolov-

na mohla pojmout. Ti šťastnější 

si do posledního přídavku užili 

bluegrass slavné šestice chlapíků. 

Předkapelu Druhé Trávě dělala, 

jak je už zvykem, skupina Kneza-

placení s Honzou Paulíkem, jako 

hlavním organizátorem koncertu, 

v čele. Ten se s Václavem Fikrlem 

postaral i o nevšední začátek celé 

akce svým hudebně-poetickým 

vystoupením. Byl to energií nabi-

tý koncert. Skupinu Knezaplacení 

podpořil bubeník Mikoláš Nop. 

Nad míru spokojeno odcházelo 

domů celé hlediště i jeviště. Pro 

Buštěhrad se zpívá a hraje dobře. 

A kdo překročí hranice Kladen-

ska a zavítá opět do buštěhrad-

ské sokolovny v roce 2013? To je 

zatím překvapení. Ale jisté je, že 

se Zastávka v čase uskuteční zas. 

V první řadě díky Honzovi Paulíko-

vi, ale také díky jeho spřízněncům, 

sponzorům a ochotě pracovníků 

města. Velké poděkování pat-

ří paní starostce Jitce Lefl erové. 

Zastávka v čase má svoji historii, 

pro mnohé to je srdeční záležitost 

a letos se opět vydařila.

Míla Šlechtová, Knezaplacení

O první výlety v České republice 

se postaral v první řadě Sokol Praž-

ský založený v roce 1862. Rozhodu-

jící význam pro rozvoj organizované 

turistiky u nás mělo založení Klubu 

českých turistů (KČT) v roce 1888. 

Již o rok později došlo ke značení 

prvních turistických cest v turisticky 

atraktivních oblastech. Počet zna-

čených turistických cest se zvyšoval 

zejména po první světové válce.

Kdy byly vyznačeny první znače-

né turistické cesty v Buštěhradě se 

mně zjistit nepodařilo, ale z mapy 

Slánska z roku 1967 je zřejmé, že 

v tomto roce vedly Buštěhradem 

dvě značené turistické cesty – ze-

lená a žlutá. Zelená (č. 3011) vedla 

z Kladna Dubí do Zákolan, měřila 

13,5 km a vedla kolem Svatého 

Jana do Buštěhradu (Tyršovou uli-

cí). Za kravínem odbočovala dnes 

již neexistující cestou k dnešnímu 

psímu útulku na Bouchalce, odtud 

do Dřetovic a přes Budeč k vlako-

vému nádraží v Zákolanech. Žlutá 

trasa vedla z Kladna přes Švermov, 

Čabárnu, Vrapice a Buštěhrad do Li-

dic. Obě cesty jsou ještě na turistic-

ké mapě okolí Prahy s redakční uzá-

věrkou 3. 1. 1969, ale na turistické 

mapě Mělnicko Slánsko s redakční 

uzávěrkou 25. 3. 1982 neni již ani 

jedna i když zelená trasa je ještě 

v turistickém průvodci nakladatel-

ství Olympia Okolí Prahy od Václava 

Lomiče z roku 1983.

Před několika lety se Buštěhradu 

dotkla cyklotrasa č. 0018 vedoucí 

z Družce na Okoř.

Letos (po 30 letech) se Buštěhrad 

opět připojuje na hustou síť znače-

ných turistických cest a to v rámci 

jejího rozšiřování. Zelená turistic-

ká cesta (č. 3014) z Tuchoměřic 

do Lidic vedoucí původně přes 

Černovičky, Kalingrův Mlýn a Ma-

kotřasy se po otevření rychlostní 

komunikace R7 změnila. Dnes po-

kračuje z Černoviček na Středoklu-

ky, Běloky a Makotřasy do Lidic. 

Koncem letošního roku došlo k je-

jímu prodloužení. Turistická cesta 

pokračuje z Lidic do Buštěhradu 

a to ulicí Kladenskou, Hradní, Starý 

Hrad, Oty Pavla (kolem muzea), uli-

cí Palackého a Pražskou přes Bou-

chalku, ZOO park Zájezd, Libocho-

vičky a Kováry do Zákolan. Mezi 

Libochovičky a Kováry je odbočka 

na Budeč. Současně byla o 3 km 

prodloužena modrá turistická ces-

Většina zpěvných ptáků včetně 

divokého kanára nezpívá jednot-

ně, ale v jejich písni se střídají od-

lišné úseky. Pro ty se u zpěvných 

kanárů vžil název túry. Stalo se to 

v německém pohoří Harc v polo-

vině 19. století, když harčtí kanáři 

vznikali. Tehdejší znalci kanářího 

zpěvu pojmenovali jednotlivé 

túry většinou tak, že název se fo-

neticky blížil skutečnému znění 

túry. České překlady těchto názvů 

jsou skutečnému znění túr vzdá-

lenější. Dodnes se setkáváme také 

s termínem role. Ten vznikl rovněž 

v Harcu souběžně s označením 

túra, ale jedná se o název význa-

mově užší, užívaný pouze pro túry 

spojované (rolované). Posuzovatel 

vyjadřuje hodnotu jednotlivých 

túr pomocí bodů. O výši bodové-

ho hodnocení rozhoduje poloha, 

rytmus, barva, stavba a délka túr. 

Více se dozvíte při mistrovské 

soutěži zpěvu harckých kanárů 

14. prosince 2012, která se koná 

v buštěhradské hasičárně od 

14.30 h.

Tímto vás všechny srdečně zve-

me.

Za ZO zpěvných kanárů 

jednatel Josef Kotouč

Zastávka v čase 
hostila Druhou Trávu

Neziskové organizace

Teorie zpěvu

Buštěhradská organizace zpěvných kanárů 

Vás srdečně zve na 

místní soutěž dne 15. 12. 2012 od 14.30 h, 

místo konání: Buštěhrad – hasičárna

3. ročník o putovní pohár harckých kanárů 

města Buštěhrad

Informace

Turistické značky v Buštěhradě

Druhá Tráva (Foto Jan Paulík)

Knezaplacení (Foto Jan Paulík)
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Vážená paní starostko.

Rádi bychom Vás požádali o las-

kavost, a to zda byste prostřed-

nictvím Vašich městských komu-

nikačních kanálů mohli zveřejnit 

poděkování naší neziskové spo-

lečnosti Základní umělecké škole 

Buštěhrad za uspořádání bene-

fi čního koncertu, který věnovali 

propagaci naší obecně prospěšné 

činnosti.

Koncert se konal dne 13. 11. 

2012 a vystoupila na něm téměř 

desítka umělců, jejichž renomé 

přesahuje nejen hranice samotné 

umělecké školy, ale i naší republi-

ky. Jejich vystoupení bylo pro nás 

hlubokým uměleckým zážitkem. 

Všem účinkujícím moc děkuje-

me za nevšední zážitek, kterého 

se nám dostalo. Velké poděkování 

patří pak současně a především 

organizátorovi koncertu, panu 

Bohumíru Bednářovi, řediteli ZUŠ 

Buštěhrad.

Ještě jednou moc děkujeme.
S pozdravem

Bc. Lucia Velesová, DiS.,
ředitelka společnosti

Na základě spolupráce Mikrore-

gionu s Letištěm Praha a.s. se dne 

1. 11. 2012 uskutečnila exkurze 

do celého areálu letiště. Zúčast-

nilo se jí 30 zástupců obcí, členů 

mikroregionu.

Nejprve byli účastníci exkurze 

seznámeni, velmi kvalifi kovaným 

průvodcem, na základě audiovi-

zuálního programu, se situová-

ním letiště, jeho rozlohou a traso-

váním letištních drah i umístěním 

dalších důležitých objektů.

Přítomní se seznámili s orga-

nizací a chodem letiště a se vším 

co s tímto složitým aglomerátem 

souvisí. Přímo v doteku s rozjez-

dovou a přistávací plochou měli 

možnost vidět přistávání i start 

letadel a celou precizní nároč-

nost, která s provozem letadel 

souvisí a kterou každý z nás, kteří 

letadlem letěli, si vůbec neuvědo-

muje. Účastníci exkurze nahlédli 

i do objektů, běžně nepřístup-

ných vytvářejících zázemí chodu 

letiště. Jmenujme např. návště-

vu hasičské zbrojnice, vybavené 

technikou špičkové úrovně, nad 

jejíž funkčností se tají dech, ale 

i přání, aby byla využívána co nej-

méně.

Bez zajímavosti nebyla ani infor-

mace týkající se počtu pasažérů, 

kteří přes letiště Praha navštívili 

v tomto roce ČR, ale i plány letiště 

do budoucna.

S průběhem exkurze byla jejími 

účastníky vyslovena velká spoko-

jenost. M. Oplt 

Kultura

Poděkování Základní umělecké 
škole Buštěhrad

ta vedoucí z Roztok na Okoř, končí 

nyní v Libochovičkách. 

Poslední změnou v našem okolí 

je vytvoření úpně nové turistické 

cesty a to žluté z Malých Čičovic 

do Zákolan. Její trasa vede přes Vel-

ké Čičovice, Libochovičky, Dřetovi-

ce, Dřetovice nádraží, Koleč,Týnec 

(s odbočkou k prameni sv. Václava) 

a Mozolín.

Značení cest probíhalo koncem 

října a počátkem listopadu. V sou-

časné době jsou již všechny cesty 

vyznačeny včetně cedulek a velké 

turistické mapy umístěné na křižo-

vatce turistických cest v Libocho-

vičkách. Procházku po nich bych ale 

nedoporučoval po dešti, protože se 

jde i přes pole, nebo okrajem polí. 

Když jsem zelenou koncem listopa-

du projížděl na kole, tak jsem v po-

lích mezi Libochovičkami a Velkými 

Ćičovicemi sice narazil na stádečko 

4 srnek, ale kolo jsem pak čistil nej-

méně čtvrt hodiny a stejně ze mně 

ještě celou zpáteční cestu odpadá-

valy kousíčky bláta.

Stezek můžeme využít i k okružní 

cestě. Vyjdeme-li z Buštěhradu smě-

rem na Libochovičky narazíme před 

nimi na žlutě značenou turistickou 

cestu odbočující vlevo na polní 

cestu (trasu můžeme zkrátit odbo-

číme-li vlevo na neznačenou polní 

cestu se závorou již proti odbočce 

silnice na Zájezd, po které dojde-

me ke křižovatce polních cest kde 

narazíme na žlutou trasu a po ní 

pokračujeme vlevo do Dřetovic). 

Po žlutě značené turistické trase do-

jdeme až do Zákolan. Odtud se pak 

po zelené turistické značce vrátíme 

zpátky na Buštěhrad. Celková délka 

této nezkrácené trasy je 26 km. Přeji 

všem turistům i neturistům dobré 

putování. Pavel Mikšovic

Mikroregion Údolí Lidického 
Potoka informuje

Neziskové organizace

Co chystá Pelíšek v prosinci
1. 12. 2012     11:00

Výlet za paní hudbou 
Zveme vás na další koncert z cyk-

lu Výletů za paní hudbou, tentokrát 

s podtitulem Čáry máry orchestr 

aneb Nápady tety Veroniky, kde se 

přesvědčíme, že v orchestru je možné 

všechno. Zvlášť, když se objeví šťou-

ravá a neodbytná teta Veronika, které 

není nic svaté a dokáže vyvést z míry 

i jinak docela klidného a vyrovnaného 

profesora hudby. Opět zazní skladby 

skladatelů od 18. století do dnešní 

doby, vystoupí symfonický orchestr 

FOK a Balet Praha Junior a sbor Carmi-

na Bohemica. Začátek koncertu, který 

se koná ve Smetanově síni v Obecním 

domě v Praze, je v 11:00 h. Cena vstu-

penek po určitém počtu přihlášených 

je 300,-Kč pro dospělého, děti zdarma. 

Ke každé dětské i dospělé vstupence 

bude připočítán manipulační popla-

tek 10 Kč. Přihlášky posílejte do 26. 11. 

2012 na mail japonka1@seznam.cz.

2. 12. 2012    16:00

Adventní koncert
Je další, v pořadí již třetí koncert 

z cyklu Rodinné koncerty aneb 

společně na jednom podiu, jehož 

myšlenkou je setkání začínajících 

hudebníků z řad dětí společně 

s profesionálními umělci na jednom 

podiu. Koncert se bude konat v kos-

tele Povýšení svatého Kříže na Buš-

těhradě. V programu vystoupí žáci 

hudebního oboru ZUŠ, Dětský pě-

vecký sbor DUHA při družině ZŠ pod 

vedením paní Anny Holeyšovské 

a profesionální soubor Musica Dol-

ce Vita ve složení Daniela Demutho-

vá – zpěv, Žofie Vokálková – flétna, 

Zbyňka Šolcová – harfa, který před-

staví svůj vánočně komponovaný 

pořad „Adventní kalendář“. Koncert 

podpořila Nadace život umělce, Kul-

turní komise města Buštěhrad a Za-

hradnictví Švestka Kladno. Vstupné 

dobrovolné.

3. 12. 2012    15:30

Výtvarné kouzlení
Vánoce jsou za dveřmi a proto si 

zhotovíme betlém. Malování hoto-

vých sádrových odlitků andílků a dal-

ších postaviček půjde i těm nejmen-

ším. Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členi RC 25 Kč).

4. 12. 2012   19:00

Večerní dílna pro dospělé – 

Vánoční keramika 
Přijďte si s lektorkou Ivetou Klímo-

vou vytvořit osobní dárky z keramic-
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ké hlíny. Kurzovné včetně materiálu 

je 150 Kč. Na dílnu je nutné se při-

hlásit do 1. 12. 2012 na rcpelisek@

email.cz. 

5. 12. 2012   17:00

Mikulášská besídka
Do restaurace u Bečvářů zavítá 

štědrý Mikuláš v doprovodu hod-

ných andělů i pekelných čertů. 

Ti všichni už se těší na vaše děti. 

Vstup zdarma. Na akci je nutné se 

přihlásit. 

Více na www.mcpelisek.cz.

6. 12. 2012   15:30

Workshop – jak si vyrobit 

fotoknihu
Hodinový seminář, kde se můžete 

naučit pomocí internetové aplikace 

vytvořit vlastní fotoknihu, kalendář, 

přáníčko a další.  Seminář je zdar-

ma, účastnice obdrží dárkový po-

ukaz.  Možné pozdější konzultace 

s lektorkou při výrobě vlastních fo-

toproduktů. Na akci je nutné se při-

hlásit do 4. 12. 2012 na rcpelisek@

email.cz. Přijďte i s dětmi, které si 

během akce mohou pohrát v herně 

Pelíšku.

10.12.2012   15:30

Výtvarné kouzlení
Svíčky vyrobené z plátů včelího 

vosku vypadají krásně, nádherně voní 

a jejich výrobu hravě zvládnou i malí 

výtvarníci. Přijďte si je k nám do Pelíš-

ku vyrobit! Kurzovné včetně materiálu 

50 Kč (členi RC 25 Kč).

17.12.2012   15:30

Perníčková dílna
Dětmi velmi oblíbená dílna, na kte-

ré mohou rovnou ochutnávat svoje 

výtvory. Budeme zdobit vánoční 

perníčky čokoládovými i cukrovými 

polevami, nastrojíme vánoční stro-

meček a nebudou chybět ani koledy 

či purpura. Přijďte se k nám vánočně 

naladit, vždyť za týden už je tu Štědrý 

den! Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členi RC 25 Kč).

Od 21. 12. 2012 do 2. 1. 2013 jsou 

v Pelíšku vánoční prázdniny. Uvidíme se 

opět v novém roce 2013! Případné změ-

ny programu a bližší informace můžete 

nalézt na www.mcpelisek.cz.

Buštěhradský zámek očima dětí 
– oprava a omluva

Druhou listopadovou neděli 

prozářily večerní Buštěhrad desítky 

pestrobarevných, v mnoha přípa-

dech ručně vyráběných lampionů. 

Oči přítomných dětí nezářily o nic 

méně a to i přestože se počasí roz-

hodlo ukázat svoji pravou podzimní 

tvář. V Buštěhradě již tradiční Svato-

martinský lampionový průvod byl 

organizovaný Rodinným centrem 

Buštěhradský pelíšek ve spolupráci 

s Mateřskou školou, družinou ZŠ 

a DS Sluníčko, které s dětmi v rámci 

svých výtvarných aktivit vyráběly 

lampiony. Průvod začínal na Žižko-

vě náměstí stejně jako vloni zvesela 

písničkou. Poté, navzdory vytrva-

lému mrholení, se různobarevně 

světélkující had začal proplétat buš-

těhradskými uličkami, aby skončil 

svou pouť na plácku mezi rybníky, 

kde se zatočil do kruhu a vytvořil 

tak pomyslné podium. Na něm při-

pravení herci sehráli krátké divadel-

ní představení o svatém Martinovi 

s ponaučením, proč je dobré umět 

Neziskové organizace

Svatomartinský 
lampionový průvod 

se rozdělit. Potom už dětem jen 

zbývalo najít ukrytý poklad v po-

době výborných svatomartinských 

rohlíčků, o které se vzájemně po-

dělily, a pustit světélka ze skořápek 

ořechů po vodě. Jak světélka poma-

lu mizela po vodě v dáli, tak pomalu 

mizely odcházející postavy ve tmě. 

Tak zase za rok – na shledanou! 

Texty Markéta Kučerová,

fotky Monika Žitníková

V minulém čísle BZ jsem Vás in-

formovala o výsledcích hlasování 

veřejnosti, které se konalo v rámci 

slavnostní vernisáže dětských vý-

tvarných prací „Buštěhradský zá-

mek očima dětí“. V kategorii 5–10 let 

došlo k uvedení chybné informace. 

Na třetím místě se umístily děti, je-

jichž výtvarné práce do soutěže při-

hlásila ZŠ Buštěhrad. Dětem i paní 

učitelce L. Vošmikové, která s dětmi 

výtvarné práce připravila, se tímto 

velmi omlouvám. Přikládám také 

kompletní správné výsledky.

Kategorie 5–10 let

1. místo – Stanislav Sochr (ZUŠ Buštěhrad)

2. místo – Tereza Frońková (ZŠ Buštěhrad)

3. místo –  Helena Lavigne, Eliška Plachá, Lucie Dvořáková, Tereza Spurná, 

Josef Švec, Vendula Kopecká (všichni ZŠ Buštěhrad)

Kategorie 11– 5 let

1. místo – Daniel Horák (ZŠ Buštěhrad)

2. místo – Eliška Mullerová (ZŠ Buštěhrad)

3. místo – Anežka Kasalická (ZŠ Buštěhrad)

Gabriela Plachá – RC Buštěhradský Pelíšek
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Kouzelná pohádka, jejíž název 

jsem si vypůjčila za účelem roze-

brání jedné z nejsilnějších lidských 

negativních emocí, jakou je Závist. 

V článku Etikoterapie jsem se zmíni-

la o celé řadě negativních emocí, se 

kterými se člověk prakticky celý život 

potýká, a které mohou způsobovat 

až skutečné onemocnění, když člo-

věk, který je jimi pohlcen, nezvládá, 

ať už z jakýchkoliv příčin, udržovat 

negativní a pozitivní emoce v rov-

nováze. Negativní emoce mají svůj 

kořen v jedné základní, negativní 

emoci, a tou je Strach. Vezměte si 

kteroukoliv negativní emoci a zkuste 

ji tzv. stopovat. 

Závidět lze skutečně cokoliv: dům, 

auto, zaměstnání, úspěšnější děti, 

obecně děti, hezčí kočárek, pohodo-

vého partnera, vzhled, vnější projev 

a tak dále, výčet je nekonečný, jistě 

jste schopni sami si dosadit předmět 

závisti, se kterým jste se už setkali. 

Co se to ale děje s člověkem, který 

závidí? Trápí se. Trápí se, protože to, 

co závidí, by rád měl také. Má za to, 

že ten druhý si něco takového prostě 

nezaslouží. Prapůvod tohoto trápení 

je ale jinde. Původcem Závisti je totiž 

strach. Strach, protože má-li někdo 

lepší auto, dítě, motorku…cokoliv 

chcete, musí být vlastně schop-

nější, než ti ostatní. V tomto místě 

úvahy o druhém člověku na vás ale 

ihned možná nastoupí jiná nega-

tivní emoce– Zášť. Zášť vám řekne, 

že ne schopnosti, ale vykutálenost 

nebo jiná vychytralá vlastnost, 

umožňuje tomuto člověku toto mít. 

A opět jsme u jednoho společného 

jmenovatele, Strach. Strach člověka 

zasáhne, protože úspěšnější člověk, 

kterému se navenek tato úspěšnost 

manifestuje, může zabrat takzvaně 

vaše místo na slunci. Když jej zabere, 

nedej bože se tam ještě rozmnoží. 

Při jeho schopnostech zabere více 

a více místa na slunci. Co potom zů-

stane pro člověka, stiženého závistí? 

Má strach, že nic, že se mu prostor 

bude čím dál tím více zmenšovat, až 

na něj žádný nezbyde. A to je počá-

tek konce existence, vlastní existen-

ce a existence potomstva, protože 

kam přivedu potomstvo, když není 

místo? Strach o existenci, ten nejsil-

nější pud od počátku věků. Mají ho 

zvířata, má ho i člověk. 

Takto vítězí strach v myslích lidí 

a takto vytváří celou škálu negativ-

ne-li dříve. Nelze je oddělit. Jestliže 

ve vašem životě zvítězí na dlouhou 

dobu jedna z uvedených polarit, tak 

si buďte jisti, že důsledky této nerov-

nováhy dříve či později pociťujete. 

Jste-li pohlceni z větší části negativ-

ními pocity, je možné, že nejen že 

nejste šťastni ve svém životě, nejste 

příjemnými společníky (pokud tedy 

zrovna nezvednete na povzbuzení 

dobré nálady sklenku nějakého al-

koholu) a neumíte jednat a reagovat 

na nic a nikoho vstřícně, démonizu-

jete činnost ostatních lidí a pláčete 

nad „rozlitým mlékem“ vlastní snahy 

o to nejlepší řešení, přičemž nejste 

schopni připustit jiná řešení, jiné způ-

soby života, jiný způsob komunikace, 

jiné názory na věc, na život. V koneč-

ném důsledku se může stát, že pod 

dlouhodobým tlakem negativních 

emocí skutečně onemocníte, v mlad-

ším věku většinou zatím krátkodobě. 

V pozdějším věku to mohou být i jiné 

závažné onemocnění. Stres, vzniklý 

na základě nahromadění negativ-

ních emocí, je největším původcem 

podlomení imunity člověka. (Samo-

zřejmě nelze opominout také např. 

nevhodnou životosprávu, genetiku, 

životní prostředí apod.) Vzpomeň-

te si ale, jak vás duševní vyčerpání, 

způsobené negativní emocí, dokáže 

oslabit, srazit během chvíle na kole-

na. Ne nadarmo se říká: „Strach mu 

svázal nohy…“ nebo jazyk. Nebo: 

„Krve by se v něm nedořezal..“ (Re-

akcí, pod vlivem negativního pocitu, 

ve spolupráci s adrenalinem, se stáh-

ne krevní oběh z periferních oblastí 

těla a soustředí se pouze na životně 

důležité orgány a jejich funkci).

Naopak, jste li pohlceni jen zcela 

pozitivními emocemi, je váš pohled 

na svět patrně velmi nerealistický. 

Nemám tím na mysli myslitele, bás-

níky, vědce a jiné osobností světa, 

které svým netradičním, progresív-

ním a pozitivním myšlením zrodili 

mnoho významných myšlenek a děl, 

které lidstvo posunulo ve vývoji 

dopředu. (Ať už v negativním nebo 

pozitivním směru.) Nejzářnějším pří-

kladem převahy pozitivních emocí 

mohou být „Květinové děti – Hip-

pies“. Entuziazmus a nadšení, nábo-

ženský zápal, ekologické šílenství 

a jiné podobné, přehnaně pozitivní 

postoje ale člověka mylně udržují 

v představě, že šíří pravou víru, lásku. 

Lidé zakládají spolky typu „New Age“, 

jiné náboženské spolky, a mohou tak 

klidně dojít až na okraj komplexu 

spasitele. Stejně tak, jako u nega-

tivních emocí, ani takzvaně veskrze 

pozitivní člověk neumí být dobrým 

společníkem, jeho kázání a kárání 

brzy každého omrzí, jeho pohledu 

na svět lidé nechtějí rozumět. Možná 

bude čelit riziku propadnutí drogám 

a jiným návykovým látkám a v ko-

nečném důsledku i on propadá ne-

gativním pocitům a padá z euforie 

do spirály depresí a smutku.

Kdo z vás jste měli možnost po-

slechnout si některé z povídek veli-

kánů satiriků, pánů Šimka a Gross-

manna, z divadla SEMAFOR, si jistě 

vzpomenete na povídku „Moje jízda 

tramvají“. Krásná povídka, (jako jsou 

ostatně všechny), hezky mapující 

mezilidské vztahy na malé ploše 

v kontextu krátké doby, společně 

strávené. Doba, do které je povídka 

zasazená, je krásně obsažená v repli-

ce z této povídky: „Osobo, netlučte 

toho hocha tím deštníkem po hlavě! 

Vždyť to na něm zanechá následky!“ 

„Vás asi tloukli denně! Odpověděla 

stařenka.“ K objasnění našeho řešení 

mi postačí ale pouze tato jedna věta 

z této povídky: „Rovnováhu udržo-

vat! Rovnováhu udržovat!“ vykřikl 

řidič tramvaje dozadu na cestující)“. 

A to je podstata celého procesu 

v lidském životě, zvaného „vědomé 

žití“. Udržovat rovnováhu mezi ne-

gativními a pozitivními emocemi. 

Těch negativních, bohužel, působí 

většinou na člověka více. Vědomé 

žití znamená, že si člověk uvědomu-

je příčiny, průběh a hlavně důsledky 

svého jednání a podle nich se snaží 

vést svůj život. Závist, Zloba, Hněv, 

Nenávist– prostě strach, mají své 

protiklady v Přejícnosti, Čestnosti, 

Upřímnosti, Radosti– prostě lásce 

a radosti ze života. Vždy ale musíme 

mít na paměti, že svádíme o tuto rov-

nováhu boj a bojovníky, těmi hrdiny 

ve zbroji, jsme my sami. Protože člo-

věk je tomuto boji, na této planetě, 

permanentně vystavován, v rámci 

svého duševního a společenského 

růstu. A protože: „Závist, potutelná, 

číhá, je nesmrtelná.“ 

Připravila: Dagmar Novotná

Léčebný koutek

Nesmrtelná teta
ních emocí, které se řetězí a násobí 

a mutují a ve svém výsledku zamoří 

nejprve nejbližší okolí, potom širší 

okolí, ale především, pohltí onoho 

jedince samotného do kolečka obav 

a všech ostatních forem strachu, tím 

nejzákladnějším strachem, strachem 

o vlastní existenci, vlastní bytí. Naše 

mysl Strach ale dovedně překryje 

jinak zbarvenými negativními emo-

cemi, abychom si Strach vlastně ne-

připustili. Tím, že jej ukryje za Zlobu, 

Zášť, Lítost, Nenávist, vlastně na naše 

přání, ale také ztíží jeho identifi kaci. 

To je výdobytek inteligentní mysli.

Bohužel, málokdy člověk dokáže 

porozumět svému strachu a „vysto-

povat si jej do doupěte.“ Práce člověka 

na sobě samém, ochota porozumět 

sám sobě ale může být základním pi-

lířem zvládnutí Strachu. Je proto milé 

vidět i jen malou snahu o sebepo-

znání či seberefl exi, byť je například 

prezentována satiricky. Nežijeme už 

v prvobytně pospolné společnos-

ti, kde byl strach jedním z hlavních 

motorů, který aktivoval schopnost 

člověka přežít. Úroveň lidstva znač-

ně pokročila, známe demokratické 

principy a toleranci, máme zákony, 

máme pokročilejší myšlení a daleko 

více možností, jak se poznat.

Ráda bych řekla, že ovládnout 

negativní emoce je snadné, ale není 

tomu tak. Negativní a pozitivní emo-

ce udržet v rovnováze a harmonii, to 

je opravdu složitý úkol, pro každého 

jedince. Ten, kdo skutečně „vědomě 

žije“, má snahu tyto dvě polarity vě-

domě ovládat. Jedna bez druhé totiž 

opravdu nemohou existovat. A obě 

dvě jsou lidem, v patřičné rovnováze, 

přínosem. Abyste dokázali poznat 

lásku, musíte umět znát nenávist, 

abyste pochopili porozumění, mu-

síte poznat netoleranci. Tyto základ-

ní pojmy a vazby jsou nám známé 

a děti se je učí už od mateřské školky, 
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Přinášíme vám informaci o Sdruže-

ní linka bezpečí, které je každoročně 

sponzorováno městy a obcemi sym-

bolickou částkou 2100 Kč, což je část-

ka, odpovídající jedné hodině pro-

vozu linky. Seznamte se prosím blíže 

s poskytovanými službami. 

Poslání a cíle
Jak vyplývá ze samotného názvu 

organizace, Sdružení bylo založeno 

za účelem pomoci dětem a mladým 

lidem nejen v jejich obtížných život-

ních situacích, ale i při jejich každo-

denních starostech a problémech. 

Sdružení je akreditováno v rámci 

systému sociálně-právní ochrany 

dětí v České republice. Sdružení je 

dále členem celosvětové asociace 

dětských linek důvěry Child Helpline 

International (CHI).

K naplňování našeho poslání slouží 

následující linky krizové intervence, 

které Sdružení provozuje:

Linka bezpečí 116 111

Linka vzkaz domů 800 111 113, 

724 727 777

Internetová linka 

pomoc@linkabezpeci.cz

Chat linky bezpečí 

chat.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka 840 111 234

Zákonné podmínky: 
Sdružení Linka bezpečí ke své čin-

nosti splňuje veškeré potřebné ná-

ležitosti, aby mohly být služby Linka 

bezpečí, Linka vzkaz domů, Rodičov-

ská linka realizovány jako sociální 

služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách. Rozhodnutí 

o udělení registrace všech tří služeb 

proběhlo dne 27. 11. 2007. 

SLB je akreditovanou vzdělávací 

institucí dle Zákona č. 108/2006 Sb.ze 

dne 19. 9. 2009 a realizuje dva typy 

akreditovaných výcviků v telefonic-

ké krizové intervenci dle rozhodnutí 

MPSV ze dne 17. 9. 2007 a 30. 11. 

2007. 

SLB je držitelem pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí ve sta-

noveném rozsahu dle rozhodnutí 

MHMP ze dne 16. 9. 2002. 

Ochranné známky: 
Sdružení Linka bezpečí je majite-

lem ochranných známek: 

Sdružení Linka bezpečí 

Linka bezpečí 

Pomněnkový den 

Historie Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí dětí a mlá-

deže bylo založeno 13. 4. 1994. U jeho 

zrodu stála Ing. Zuzana Baudyšová, 

Jarmila Knight a MUDr. David Marx. 

Od svých počátků si toto neziskové 

občanské sdružení klade za cíl za-

jišťování pomoci a ochrany dětem 

a mladistvým v tíživých či krizových 

životních situacích. Při naplňování 

této ideje pomáhala SLB od začát-

ku jako hlavní partner Nadace Naše 

dítě, která sdružení plně fi nancovala 

až do roku 2004. Tehdy se SLB oddě-

lilo a získalo v Nadaci Naši dítě ge-

nerálního partnera až do konce roku 

2009.

Nedlouho po vzniku sdružení byla 

podle vzoru britské ChildLine založe-

na Linka bezpečí, linka telefonické kri-

zové intervence. Rádcem a odborným 

garantem byl prof. MUDr. Jiří Dunov-

ský, DrSc., který se nechal inspirovat 

britským modelem pomoci dětem. 

Právě kolegové z Velké Británie po-

máhali rozběhnout aktivity Linky 

bezpečí.

Linka bezpečí zahájila svou činnost 

1. 9. 1994 v budově v areálu Psychiat-

rické léčebny v Praze-Bohnicích jako 

linka telefonické krizové intervence. 

Funguje nepřetržitě 24 hodin každý 

den a zásadně ctí anonymitu klientů. 

Linka začínala na šesti terminálech 

a dovolat se na její první tel. číslo 

mohly zdarma nejprve jen pražské 

děti.

Díky velkorysé pomoci společnosti 

ČESKÝ TELECOM, která se od zaháje-

ní provozu Linky bezpečí stala jejím 

generálním partnerem, mohly od 1. 

1. 1997 volat na nové telefonní číslo 

800 155 555 zdarma děti z celé České 

republiky. Možnost bezplatného do-

volání jak z pevných, tak z mobilních 

sítí umožňuje českým dětem společ-

nost ČESKÝ TELECOM, kterou koupila 

španělská společnost Telefónica O2, 

dodnes.

V roce 1996 byly zrekonstruovány 

prostory Sdružení Linka bezpečí dětí 

a mládeže, aby se mohlo pracoviště 

Linky bezpečí přemístit do větších 

a vhodnějších prostor a rozšířit počet 

konzultantských míst z šesti na 10. 

V současné době pracují konzultanti 

na 12 terminálech 

a další tři terminály mohou fungo-

vat jako miniústředny.

V letech 1995–2003 doplňovalo 

telefonickou pomoc i Krizové cent-

rum, které fungovalo jako nestátní 

zdravotnické zařízení, kde mohla být 

dítěti poskytnuta v osobním kontaktu 

kvalifi kovaná pomoc prostřednictvím 

lékaře, psychologa a sociálního pra-

covníka. Sloužilo také jako školící pra-

coviště pro vysokoškolské studenty 

Linka bezpečí

Sdružení linka bezpečí

a v neposlední řadě se věnovalo pre-

ventivním a výzkumným aktivitám. 

V roce 1996 byl zahájen projekt „Kas-

káda“, zaměřený na osvětu pedago-

gů v oblasti prevence násilí na dětech. 

Za tři roky existence tohoto projektu 

bylo vyškoleno více než 400 pedago-

gických pracovníků.

Na počátku roku 2001 zahájila pro-

voz Internetová linka bezpečí (nyní 

E-mailová poradna Linky bezpečí), 

která je určena dětem, jež nemohou či 

nechtějí využít telefonického spojení, 

ať už proto, že se nachází např. v za-

hraničí, nebo jim to nedovoluje zdra-

votní handicap. Děti se na nás mohou 

obrátit prostřednictvím e-mailového 

spojení pomoc@linkabezpeci.cz.

Od 2. 4. 2001 zahájil provoz další 

projekt SLB, a to Rodičovská linka. 

Tato linka telefonické krizové po-

moci a poradenství je poskytována 

za místní tarif 3,19 Kč/min pro rodiče, 

rodinné příslušníky a pedagogy ma-

teřských, základních a středních škol 

z celé ČR. Své služby nabízela nejdříve 

každé pondělí a středu v odpoledních 

hodinách. Od 1.září 2007, Rodičovská 

linka díky dotaci MŠMT rozšířila své 

služby každý všední den odpoledne, 

tj. pondělí, středa a pátek: 13–16 h 

úterý a čtvrtek: 16–19 h. Rodičovská 

linka v případě problémů v rodinných 

vztazích zajišťuje služby v podobě 

výchovného, rodinného a sociálně-

právního poradenství. V ojedinělých 

případech jsou realizovány přímo 

intervence ve prospěch ohrožených 

dětí, a to nejčastěji u příslušných or-

gánů sociálně-právní ochrany dětí. 

Tuto službu zajišťují psychologové 

a odborní pracovníci s mnohaletou 

praktickou zkušenosti a znalostí z ob-

lasti rodinného a výchovného pora-

denství.

V letech 2001–2003 byl týmem 

pracovníků Sdružení prováděn repre-

zentativní výzkum „Retrospektivní 

studie fyzického a psychického týrání 

v dětství u dospělé populace ČR“.

Od srpna 2002 do července 2003 

probíhal jednoletý projekt Sdružení 

ve spolupráci s Evropskou unií. Pro-

jekt „Práva dětí v soudním řízení“ 

byl zaměřen na dlouhodobý problém 

českých soudů, sociálních služeb, poli-

cejních vyšetřovatelů a dalších článků 

právních procesů, v nichž se dítě v roli 

svědka dostává do nedobrovolného 

kontaktu s těmito autoritami.

Děti na útěku a děti pohřešované 

jsou dalším fenoménem, k němuž 

Sdružení zaměřilo své aktivity. 1. 

9. 2003 vznikla Linka vzkaz domů, 

jako celostátní telefonní linka urče-

ná dětem a mladistvým, kteří jsou 

na útěku, ať byli vyhozeni z domova, 

nebo utekli sami, včetně útěků dětí 

z ústavních zařízení, či o tomto kro-

ku přemýšlejí. Na bezplatné telefon-

ní číslo 800 111 113 se lze dovolat 

pouze z pevných linek, na mobilní 

číslo 724 727 777 (tarif dle operáto-

ra) od pondělí do neděle od 8 do 22 

hodin.

Sdružení Linka bezpečí se stalo 

v roce 2004 zakladatelem Vzdělá-

vacího institutu ochrany dětí, o.p.s., 

který realizuje vzdělávání především 

v oblast ochrany práv dětí.

V rámci projektu Děti a jejich pro-

blémy byly v roce 2006 a 2008 vytvo-

řeny a publikovány odborné studie 

Děti a jejich problémy I. a II. Publika-

ce zachycují aktuální trendy a jsou do-

plněny statistickými údaji služeb SLB 

včetně smýšlených příběhů ilustrující 

jednotlivá témata.

V roce 2005 byl realizován projekt 

Výroba a distribuce materiálu za-

měřeného na prevenci kriminality 

dětí a mládeže. Jeho záměrem bylo 

seznámit veřejnost s fenoménem 

pohřešovaných dětí a dětí na útěku 

a zvýšit informovanost o Lince vzkaz 

domů, která je připravena těmto dě-

tem a mladým lidem pomáhat.

V letech 2005–2007 bylo Sdruže-

ní Linka bezpečí partnerem v pilot-

ním projektu Vytvoření programu 

celoživotního interdisciplinárního 

učení v ochraně dětí. Obsahem pro-

jektu podpořeného z EU fondů bylo 

vytvořit systém celoživotního učení 

v oblasti interdisciplinární spoluprá-

ce v ochraně dětí na území hl. m. 

Prahy. Dne 1. 12. 2005 byl zahájen 

nový dvouletý projekt SLB s názvem 

Výcviky v krizové intervenci. Cílem 

projektu bylo založit vzdělávací stře-

disko, v němž budou výcviky realizo-

vány, vytvořit koncepci výcviků v kri-

zové intervenci a vytvořit metodické 

příručky. V prostorách vzdělávacího 

střediska SLB realizuje počáteční 

následné vzdělávání všech svých za-

městnanců.

V roce 2006 byl uskutečněn projekt 

zaměřený na žáky 8. a 9. tříd základ-

ních škol. Projekt Tell your children, 

vytvořený v partnerství s Nadací 

Terezín, slovenskou Linkou detskej 

istoty a německým Kulturním cent-

rem Drážďany, podpořený EU fondy 

přiblížil dětem Chartu práv Evropské 

unie a názorně jim předvedl, kam až 

může vést nedodržování a pošlapává-

ní těchto práv.

Další on-line služba Chat Linky 

bezpečí (chat.linkabezpeci.cz), která 

zahájila svou činnost koncem roku 

2006 v reakci na stále větší penetra-

ci internetu a mobilní komunikace 

u mladé generace, plně rozvinula svou 

činnost v roce 2007. S fenoménem in-

ternetu také souvisí účast SLB a jeho 
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projektu Pomoc online na mnoha-

letém mezinárodním projektu Safer 

Internet Plus, který byl zahájen v roce 

2007 a je spolufi nancován Evropskou 

komisí. 

V letech 2006–2007 byl v rámci 

aktivit SLB rovněž realizován pro-

jekt ChildLine in Partnership with 

Schools zaměřený na řešení vrs-

tevnických vztahů, prevenci šikany 

a zlepšení komunikace mezi žáky 

a pedagogy. V stejnou dobu byl rea-

lizován projekt Odborný rozvoj Linky 

bezpečí, který byl podpořen z EU 

fondů. 

Rok 2008 byl ve znamení kampaně 

přečíslování bezplatné telefonní Lin-

ky bezpečí na evropské číslo 116 111. 

Spolu s všestranným rozvojem hlav-

ních aktivit SLB se prohloubila odbor-

ná kvalifi kace zaměstnanců. Na pod-

zim roku 2008 byl zahájen dvouletý 

projekt Komplexní systém vzdělávání 

zaměstnanců SLB, který je podpořen 

EU fondy. 

V roce 2009 oslavila Linka bezpečí 

15 let od své existence, což mj. zna-

menalo osm miliónů dovolání na kri-

zové linky důvěry v působnosti SLB. 

Na pozadí hospodářské recese se SLB 

soustředilo na hledání nových partne-

rů a zdrojů fi nancování. 25. května byl 

v rámci Mezinárodního dne pohře-

šovaných dětí uspořádán Pomněn-

kový den, který sbírkově přinesl pro 

aktivity SLB bezmála 100 tisíc korun. 

SLB uspořádalo ve spolupráci se svým 

patronem, zpěvákem Richardem Kraj-

čem, Benefi ční koncert Linky bezpe-

čí. Byl vysílán 28.10. 2009 v přímém 

přenosu České televize ve večerním 

sledovaném čase. Díky podpoře di-

váků/občanů formou zaslaných DMS, 

zvláštním darům od společnosti RWE, 

HSBC Bank a zejména velkorysému 

daru Nadace O2, která jednak SLB 

věnovala 1,5 miliónu Kč a současně 

zvýšila hodnotu zaslaných DMS z 1,08 

miliónu na dvojnásobek, vynesl be-

nefi ční koncert pro SLB celkově část-

ku 3 654 660 Kč. 

Během realizace některých pro-

jektů SLB zprostředkovala zahraniční 

stáže na evropských linkách důvěry: 

Velká Británie, Švédsko, Holandsko, 

Slovensko, Maďarsko, Španělsko. 

I na SLB jsme hostili zástupce např. 

lotyšské či litevské dětské linky. 

SLB je dlouholetým aktivním čle-

nem mezinárodní asociace dětských 

linek důvěry Child Helpline Interna-

tional a pravidelně se účastní každo-

ročních vzdělávacích setkávání.

Připravila: Dagmar Novotná

Přebor škol v šachu je vyhlášen 

pro 3 věkové kategorie: K1 – žáci 

z 1. – 5. tříd ZŠ, K2 – žáci z 6. – 9. 

tříd ZŠ a příslušných ročníků os-

miletých gymnasií, K3 – studenti 

a žáci středních škol. Probíhá na 4 

úrovních: základní, okresní, kraj-

ské a republikové kolo. Základní 

kola se hrají jako turnaj jednotliv-

ců, další kola už jako turnaj čtyř-

členných družstev příslušné školy.

Základního kola buštěhradské 

školy, které 17. října uspořádala 

základní škola společně se Ša-

chovou školou Anatolije Karpova, 

se zúčastnilo 31 dětí (17 v K1, 14 

v K2). Starší kategorii vyhrála Míša 

Nová před Evou Vrbovou a Lu-

kášem Malým, dramatický turnaj 

mladších nakonec Lucka Dvořáko-

vá před Matyášem Mayrhoferem 

a nadějným Ondrou Popovským.

Následné okresní kolo (15. lis-

topadu) přineslo Buštěhradu ob-

rovský úspěch. Mladší v sestavě 

Mayrhofer, Popovský, Lang, Dvořá-

ková proplulo turnajem bez většího 

zaváhání a dokázalo obhájit loňské 

vítězství. O hodně větším překvape-

ním bylo 2. místo starších v sestavě 

Nová, Vrbová, Malý, Hejl, které zna-

menalo také postup do Krajského 

kola! Kategorii K2 suverénně ovlád-

lo družstvo kladenského Gymnasia, 

jehož základní sestavu tvořili hráči 

Sokola Buštěhrad (Škubal, Dvořák, 

Tajovská, Varadi).

Václav Buk, Sokol Buštěhrad

Vítání občánků
V úterý 6. listopadu jsme uvítali do života nově narozené občánky. 

Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed 

láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odměnou pro ně 

byla láska a úcta jejich děťátka. Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva: Petr Müller, Veronika Výborná, Eliška Hejná, Karolína Šumná, Týna 

Švejkovská, Martin Hlavsa Foto: P. Suchopár

Buštěhradští šachisté na Mis-

trovství Čech mládeže a Přebory 

škol v šachu

Mistrovství Čech mládeže pro-

běhlo ve 2 termínech: ti starší 

(kategorie 12 až 16) šachova-

li 20.–27. října, mladší (8 a 10) 

16.–18. listopadu. Buštěhrad měl 

v mistrovských soutěžích celkem 

8 reprezentantů a další 2 v dopro-

vodných turnajích.

Hvězdou výpravy starších se 

stala Martina Tajovská, která si 

po vyrovnaném výkonu přivezla 

bronzovou medaili, jen o stupínek 

hůře skončila Míša Nová. V nejsil-

nější kategorii šestnáctiletých si 

výborně vedl Ondra Škubal a jen 

nevydařený závěr ho připravil 

o postup na Mistrovství republiky. 

I tak je umístění v první dvacítce 

jedním z největších chlapeckých 

úspěchů v historii oddílu.

V kategorii H12 výborně zača-

la Eva Vrbová, po 4 kolech byla 

na bronzové příčce, ale následný 

větší výpadek ji odsunul na ko-

nečné 7. místo. Rozhodně se ne-

ztratili ani Lukáš Dvořák a Ondra 

Varadi, kteří uhráli shodně 50% 

bodů.

Na zemském mistrovství nej-

mladších nás skvěle reprezento-

val Kuba Mošovský v kategorii 

H8. Dokázal potvrdit vysoké na-

sazení a vešel se do první desítky 

– mezi českými chlapci se umístil 

na 6. místě!!

Šachové políčko

„Buštěhradská stopa“ 
na MČM 2012

BZ_07_12_OK.indd   15BZ_07_12_OK.indd   15 30.11.2012   12:30:3830.11.2012   12:30:38



BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Prosinec 2012 | Inzerce strana 16

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

BZ_07_12_OK.indd   16BZ_07_12_OK.indd   16 30.11.2012   12:30:3930.11.2012   12:30:39


