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Slovo starostky 
města

Dovolte mi, vážení obča-
né, abych Vám do nového 
roku 2013 popřála hodně 
zdraví, úspěchů jak v sou-
kromém, tak i pracovním 
životě. Čeká nás další, eko-
nomicky náročný rok. Na za-
sedání zastupitelstva dne 
19. 12. 2012 byl zastupiteli 
schválen rozpočet města 
Buštěhradu. Jak z příjmové 
části vyplývá, její podstat-
nou část tvoří podíl ze sdí-
lených daní, zejména z DPH. 
Ta je závislá na růstové pod-
nikatelské aktivitě v celém 
spektru českého hospodář-
ství. Podle posledních prů-
zkumů, které provedla Hos-
podářská komora ČR, klesla 
v září 2012 průmyslová vý-
roba meziročně o 7,1 %. Ev-
ropská komise očekává pro-
pad české ekonomiky za rok 
2012 ve výši 1,3 %. Hospo-
dářská komora ČR apeluje 
na vládu, poslance a ostatní 
státní činitele, aby se snažili 
odhadovaný propad, který 
je vypočten na 44 miliard 
na rok 2013, nalézt ve stát-
ním rozpočtu, zejména slo-
žit tuto částku z daňových 
výběrů. Jedná se o částku, 
která představuje poplatky 
na podporu obnovitelných 
zdrojů energie, kterou se 
vláda Evropské unii zavázala 
s tím, že do roku 2020 bude 
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Návštěva hejtmana
Středočeského kraje v Buštěhradě
Dne 13. prosince 2012 navštívil Buštěhrad pan MVDr. Josef Řihák se svým 
doprovodem. Cílem jeho návštěvy bylo prohlédnout si osobně buštěhrad-
ský zámek a vytvořit si vlastní názor na dostavbu části, která je majetkem 
Středočeského kraje.

Pan hejtman si prohlédl část 

zámku, která patří městu Buštěhra-

du a velice živě se zajímal o to, jak 

práce na této části zámku pokraču-

jí. Ohodnotil snahu města dokončit 

práce na jaře roku 2013, zvláště pro-

to, že město počítá s uvolněním stá-

vajících prostor městského úřadu 

na vybudování další třídy mateřské 

školky. S uznáním se vyslovil k práci 

města, zvláště když mohl na místě 

porovnat obě části objektu. Zajímal 

se také o průběh výstavby dolního 

parku, škoda, že park byl v době ná-

vštěvy pod sněhem a nebylo mož-

né uskutečnit tamějšími prostora-

mi procházku. Svůj bezprostřední 

dojem sdělil přítomným na malé 

tiskové konferenci, kterou uspořá-

dal přímo na nádvoří zámku v pro-

storách staveniště. Uvedl, že celko-

vá rekonstrukce krajské části by si 

vyžádala velké objemy fi nančních 

prostředků, které Středočeský kraj 

v příštím roce mít nebude, proto-

že musí přednostně řešit převzatý 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák v doprovodu starostky Jitky Lefl erové

dluh ve výši 4 miliard korun. Svůj 

názor i názor jeho spolupracovníků 

bude řešit Rada kraje, město Buště-

hrad při této příležitosti požádalo 

pana hejtmana o jednání o další 

budoucnosti objektu, aby mohlo 

zrealizovat svůj záměr dokončit 

také venkovní prostory a umožnit 

občanům využívat objekt jako pl-

nohodnotnou instituci. Na výsledky 

jednání Rady kraje i zastupitelstva 

velmi netrpělivě čekáme.

Jitka Lefl erová

Pokračování na str. 2

Středočeský hejtman Josef 

Řihák navštívil dne 13. 12. 2012 

Buštěhrad, aby si prohlédl zdej-

ší zámek s přilehlými zahradami 

a sám se tak přesvědčil o jeho sou-

časném stavu. Prohlídky zámku se 

zúčastnili i náměstci hejtmana 

Marek Semerád a Zdeněk Syblík, 

radní Zdeněk Štefek a starostka 

města Jitka Lefl erová.

Zástupci kraje si prohlédli jed-

no křídlo zámku, které je nyní 

v majetku města. V této části 

zámku probíhá rekonstrukce 

Z radnice

Prohlídka buštěhradského zámku
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Prohlídka buštěhradského
zámku
Dokončení ze str. 1

Slovo starostky města
Dokončení ze str. 1

mít ČR 13,2 % připojených ob-
novitelných zdrojů energie! 
Nikdo v době, kdy probíhalo 
schvalování zákona, ve kte-
rém jsou přiznány poplatky 
na podporu obnovitelných 
zdrojů energie netušil, kolik 
problémů schválení tohoto 
zákona přinese. Z návrhu, na-
hradit tuto částku z daňových 
výběrů jednoznačně vyplývá, 
že vyřešit jen tento problém 
bude nutné na úkor celého 
českého průmyslu, celé pod-
nikatelské sféry i všech čes-
kých domácností. A to je jen 
jedna položka, ale co ty další? 
Kam sáhne vláda? Podnika-
telská aktivita podle EU klesá 
v celé Evropě, malé a střed-
ní podniky opět ohrožuje 
recese. Evropské průzkumy 
ukazují, že dosavadní nejis-
totu nahrazuje pesimismus 
o dalším evropském vývoji. 

Proto ten apel Hospodář-
ské komory na vedení státu 
na přijetí efektivních řešení, 
která by měla nastartovat 
průmyslovou výrobu, aby se 
ta stala hybnou silou ekono-
miky. V situaci, kdy stále ješ-
tě trvá ekonomická krize, je 
to úkol velmi obtížný, jehož 
řešení bude mít ekonomické 
dopady na všechny vrstvy 
společnosti, tedy ve svém dů-
sledku i na rozpočet našeho 
města. Proto nemůžeme náš 
schválený rozpočet považo-
vat za dogma, ale už nyní se 
rýsují opatření na jeho úpra-
vu, ke kterým bude nutné 
sáhnout během roku, podle 
vývoje hlavně daňové politi-
ky státu. Namístě jsou proto 
úsporná opatření v celém stá-
tě, tedy i u nás. Jaká to budou, 
ukáže čas.

Jitka Lefl erová

a během příštího roku by se sem 

měl přestěhovat městský úřad. 

Část zámku, kterou město pře-

vedlo na Středočeský kraj, je nyní 

v havarijním stavu. Zástupci rady 

kraje si ji tudíž mohli prohlédnout 

jen zvenku. Zámecké zahrady, 

které jsou přes zimu zavřeny, se 

nachází v bezprostřední blízkosti 

zámku. Mobiliář zahrad je kvůli 

bezpečnosti přes zimu uschován 

ve skladu města. Veřejnosti bu-

dou zahrady zpřístupněny na jaře 

příštího roku.

O dalším osudu zámku bude 

rozhodovat rada kraje na někte-

rém ze svých nejbližších zasedá-

ní. „Chtěl bych, abychom na radě 

rozhodli jako tým. Jedná se o vel-

kou částku peněz a měli bychom 

se na dalším postupu shodnout,“ 

uvedl hejtman Řihák při debatě 

s novináři a občany Buštěhradu, 

během návštěvy zámku.

„Středočeský kraj není v dobré 

fi nanční situaci, navíc nám vlá-

da stále blokuje zhruba tři čtvrtě 

miliardy korun, které by měly být 

čerpány z Regionálního operační-

ho programu. Budeme předělávat 

celý zásobník projektů a ne všech-

ny projekty zrealizujeme hned, 

některé mohou určitý čas počkat. 

Máme v kraji celou řadu domo-

vů pro seniory a škol, do kterých 

zatéká nebo je třeba je zateplit. 

Rozhodně ale nechceme nechat 

město Buštěhrad na holičkách 

a budeme se snažit najít v co nej-

bližší době nějaké řešení,“ uvedl 

dále hejtman Řihák.

Převzato z webu

Středočeského kraje

Hejtman Středočeského kraje J. Řihák v doprovodu starostky J. Lefl erové na nádvoří

Diskutovalo se na nádvoří...

... i v interiéru zámku
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Na svém letošním posledním za-

sedání měli zastupitelé na programu 

jednání zejména novelu obecně zá-

vazné vyhlášky O místních poplatcích, 

ve které jsou mimo jiné promítnuty 

vyšší náklady na svoz domovního 

odpadu. Pro naše občany je nyní sta-

novena poplatková povinnost ve výši 

325,-Kč na pololetí a osobu.

Dalším bodem zasedání byl návrh 

rozpočtu města na rok 2013. Při jeho 

sestavování byly vzaty v potaz vývo-

jové prognózy výběru daní, zvýšení 

DPH, rozpočtové určení daní a cel-

kové předpokládané příjmy města. 

Na straně výdajů je nutno počítat 

nejen s běžnými výdaji, jako je pro-

voz a údržba města, splátky, ale také 

s investičními akcemi jako je výstavba 

další třídy mateřské školky, dostavba 

levého křídla zámku, přestěhování 

městského úřadu a také realizace 

projektu chodníků. V rámci rozpočtu 

bylo zastupiteli také schváleno roz-

počtové opatření pro rok 2012.

Změna Územního plánu č.4 se 

dostává do své další fáze, zastupite-

lé schválili dokument Zadání změny 

Územního plánu města Buštěhradu 

č. 4. Na základě schválení tohoto 

dokumentu budou následovat další 

kroky pro realizaci této akce.

Rovněž byly schváleny dodatky 

smluv a to ke změně Územního plánu 

a o zimní údržbě komunikací v přípa-

dě kalamitního stavu. Dále smlouvy 

o dílo, týkající se přípojek k zámku, 

kde pokračují práce až do jara roku 

2013 a smlouvu o bezúplatném pře-

vodu pozemku, lokalita naproti hřbi-

tovu.

V první fázi obecné diskuze ředitel-

ka DPS předala zastupitelům otevře-

ný dopis od obyvatel DPS, ve které 

žádají město o umožnění vstupu 

a užívání zámecké zahrady. Obyva-

telé DPS ale i někteří občané se pod 

tento požadavek podepsali. Vedení 

města ujistilo přítomné, že záležitost 

zámecké zahrady a možnosti jejího 

využití pro občany města je vedením 

města řešena již od podzimu roku 

2012 a že je zde úmysl rozhodně zá-

meckou zahradu občanům Buštěhra-

du zpřístupnit k užívání. Podmínky, 

za jakých tomu tak bude, jsou ale 

předmětem jednání, zatím. Vedení 

města má v úmyslu, aby již na jaře 

tohoto roku mohli občané zahra-

du využívat k relaxaci. Otázky, které 

na zasedání zastupitelstva zazněly, 

co konkrétně tedy bude vedení měs-

ta pro tuto záležitost podnikat, byť 

nebyly zodpovězeny zcela z důvodu 

teprve dílčích výsledků jednání, byly 

již v této chvíli překonané.

Na téma rozpočet diskutovali 

přítomní občané zejména nad po-

ložkou na Buštěhradský Zpravodaj. 

Položka se jim zdá jako vysoká. Také 

padl návrh snížení počtu stran. Vede-

ní města argumentovalo aktuálností 

čísel a tudíž nutností měsíčního pe-

riodika, čímž samozřejmě celkový 

náklad stoupá. Zájmem vedení měs-

ta je ale přinášet aktuální informace 

a proto hodlá zachovat tento formát. 

Je logické, že při měsíčním nákladu 

se částka bude pohybovat výše, než 

při nákladu 6x do roka. Samozřejmě 

je také cílem, stlačit náklady na jed-

no číslo Buštěhradského Zpravodaje 

co nejníže. V tomto ohledu vedení 

města podniká kroky formou spon-

zoringu a uveřejnění zpoplatněných 

reklam. Za rok 2012 se podařilo stla-

čit náklad na jedno číslo Zpravodaje 

k částce 14tis.Kč, což je méně, než 

kde se pohybovalo jedno číslo Buš-

těhradského Zpravodaje bývalého 

formátu. Někteří občané poukazovali 

na využití sponzoringu jiným způso-

bem, než na Zpravodaj. Sponzoři ale, 

z nichž jeden byl přítomen, se vyjá-

dřil, že pokud jsou osloveni o spon-

zoring, mohou si vybrat, v jakém 

ohledu budou město sponzorovat 

a jestliže se rozhodnou pro sponzo-

ring Zpravodaje, je to jejich svobod-

ná volba, na které trvají. Město ji 

respektuje a vítá, právě z důvodu, že 

poskytování informací občanům 

touto cestou není pro město nikdy 

výdělečné. Je ale povinné, podle zá-

kona a také společensky-informačně 

užitečné. Řešena byla také otázka 

příspěvků spolkům. Předsedkyní fi -

nančního výboru sdělila, jaká částka 

byla vyčleněna na tyto dotace, jedná 

se cca o 500tis.Kč.

Diskuze kolem svozu domovního 

odpadu a částce, která byla v obecně 

závazné vyhlášce schválena, vedla 

směrem k tomu, kolik a jací občané 

jsou povinni platit tento poplatek. 

Zastupitelé reagovali informací, že 

se jedná o všechny občany, hlášené 

k trvalému pobytu ve městě a také 

všechny ty, kteří mají v katastru měs-

ta Buštěhradu svoji nemovitost. Ne-

plnění poplatkové povinnosti je ře-

šeno vymáháním. (pozn.za rok 2011 

tvořili neplatiči 3% z celkového počtu 

občanů, 1/3 pohledávek byla vymo-

žena na prvním stupni vymáhání, 

ostatní jsou postoupeny k vymáhání 

dál). Vedení města připomnělo, že zá-

kon dává městům a obcím možnost 

sáhnout až k výši poplatku 1tis.Kč/rok 

a osobu. Na tuto částku zastupitelé 

nepřistoupili, stejně tak, jako na část-

ku 850,-kč/osobu/rok, která by zcela 

pokryla náklady na svoz domovního 

odpadu. Shodu našli na částce 650,-

Kč/osobu/rok a zbývající břemeno 

nákladů tak ponese město. Na dotaz 

občanů o výběrovém řízení na doda-

vatele této služby bylo odpovězeno, 

že se s tímto výběrovým řízením po-

čítá v roce 2013. (pozn. koncem roku 

2011 provedlo vedení města prů-

zkum trhu na toto téma. Ceny se po-

hybují ve zhruba stejné výši u všech 

momentálních dodavatelů).

Dotazy občanů dále směřovaly 

k práci Technických služeb města, 

zejména v možnosti údržby zámec-

ké zahrady. Místostarosta objasnil, 

že těžko si lze představit, že záruky 

na tak fi nančně nákladnou rekon-

strukci, jakou zahrada prošla, by byly 

svěřeny do rukou Technických slu-

žeb města. Připomínky občanů, že je 

možno vyškolit vlastního odborníka 

na tuto údržbu jsou sice líbivé, ale 

nerealistické. S největší pravděpo-

dobností bude potřeba zaangažovat 

odborníky, toto se jeví jako podmín-

ka Středočeského kraje pro užívání 

prostor zahrady občany města.

Připomínky byly také vzneseny 

ke stavu aleje k Lidicům, tato proble-

matika bude řešena ve spolupráci se 

SÚS. Dotaz na projekt obchvatu měs-

ta. Projekt obchvatu města byl podle 

informací pana místostarosty zasta-

ven soudním rozhodnutím.

Z řad občanů, členek Červeného 

kříže, zazněla pochvala tlumoče-

ní a poděkování od 55 důchodců 

z Unhoště směrem k vedení města, 

za projevená blahopřání a poskytnutí 

malých dárků pro obyvatele domova 

důchodců v Unhošti, kde jsou umís-

těni také buštěhradští.

D. Novotná

Ze zastupitelstva

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 12. 2012
Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu

Určitě ne. Protože buštěhradská 

halda zůstává a také zůstane jed-

nou z dominant okolí našeho města 

a přilehlých obcí, byť v negativním 

slova smyslu a musí zůstat i nadále 

středem naší pozornosti. Snad jed-

nou se podaří zakomponovat tento-

kráte v pozitivním slova smyslu toto 

těleso do života obyvatel našeho 

města, Stehelčevse a nebo Vrapic. 

Bylo o ní napsáno mnoho stránek 

v denících, kde nechyběly ani dra-

matické momenty, to v době, kdy se 

na tuto haldu prostě vyváželo vše to, 

co „odpadlo od rukou“ i chemickým 

závodům. Staří buštěhraďáci si jistě 

vzpomenou, o čem jde řeč. Bylo po-

psáno i mnoho stránek odbornými 

studiemi, které jsou stále aktuální 

a neměly by zapadnout. Popsat 

a sledovat dnes všechny chemické, 

mechanické, či biologické procesy, 

které uvnitř tohoto haldového tě-

lesa proběhly a zřejmě byť již v re-

dukovaném rozsahu probíhají, je 

třeba i dnes velmi pečlivě sledovat. 

V předminulém čísle BZ byla zmín-

ka o tom, že z hlediska historického 

času, tedy ještě nedávno, byly právě 

podzemní vody a prameny v okolí 

buštěhradské haldy zdrojem pitné 

vody pro naše město. Buštěhradský 

vodojem je dnes již jen nostalgickou 

vzpomínkou. Monitorování vlivu bi-

odegradační plochy na podzemní 

vody pod tímto haldovým tělesem 

a v jeho okolí potvrdilo, že uvedená 

plocha neovlivňuje negativně kva-

litu podzemních vod v okolí haldy 

Buštěhrad. Odkazuji na zdroj doku-

ment „Halda Buštěhrad, monitoro-

vání biodegradační plochy na pod-

zemní vody“. Závěrečná zpráva za 

rok 2012, autor HIG – RNDr. Dagmar 

Tucauerová.

M. Olpt

Informace

Nezapomněli jsme na haldu
Buštěhrad?
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S přímou volbou prezidenta 

České republiky se v naší zemi 

setkáváme poprvé v naší historii. 

Volba prezidenta bude dvoukolo-

vá. V prvním kole prezidentských 

voleb zvítězí kandidát, který ob-

drží nadpoloviční počet platných 

hlasů od oprávněných voličů. 

V případě, že odstoupí kandidát 

postupující do druhého kola pre-

zidentských voleb, nebo se stane 

nevolitelným z jiných důvodů, po-

stupuje místo něj další kandidát 

s nejvyšším počtem platných hla-

sů občanů České republiky.

Není-li zvolen prezident v prv-

ním kole nadpoloviční většinou 

platných hlasů, postupují do dru-

hého kola ti kandidáti, kteří mají 

stejný nejvyšší počet hlasů, pří-

padně dva kandidáti s nejvyš-

ším počtem hlasů oprávněných 

voličů. Prezidentem republiky je 

zvolen kandidát, který v druhém 

kole dosáhl jako jediný nejvyššího 

počtu hlasů.

Pokud žádný kandidát nedo-

sáhne nadpoloviční většiny hla-

sů, koná se druhé kolo voleb a to 

i v případě, že by byl pouze jediný 

kandidát do druhého kola, což je 

málo pravděpodobné, ale zákon 

to také připouští. Při volbě pre-

zidenta je možné, že není zvolen 

žádný kandidát a to v případě, je-

li v druhém kole prezidentských 

voleb více kandidátů, kteří dosáhli 

nejvyššího počtu hlasů. Zákon pak 

udává lhůtu 10 dnů na vyhlášení 

nových prezidentských voleb.

Poprvé si tedy budeme moci 

zvolit hlavu státu sami. Tedy dou-

fejme, že ve stanoveném termínu. 

Boj o správně nebo nesprávně na-

psaný zákon nechme právníkům 

a pojďme si připomenout naše 

prezidenty tak, jak s nimi šel čas.

Tomáš Garrigue Masaryk

Prezident v období od 14. 11. 

1918 do 14. 12. 1935.

Díky tomu, jaký měl podíl na vy-

tvoření a vzniku nezávislého stá-

tu, je Masarykovi připisován titul 

„Prezident Osvoboditel“. Ke svým 

až 15. 3. 1939. 

Protektorát Če-

chy a Morava 16. 

3. 1939–13. 5. 

1945.

N e o b l í b e n ý 

prezident v ne-

lehké době, 

vlastně oběť tehdejších politic-

kých poměrů.

Klement Gottwald

Prezident v ob-

dobí 14. 6. 1948 

až 14. 3. 1953.

Po válce vedl 

v Moskvě jed-

nání s preziden-

tem Benešem 

o poválečných 

poměrech. Měl významný podíl 

na vypracování Košického vládní-

ho programu. Bezprostředně řídil 

únorový převrat ve snaze o nasto-

lení režimu stalinistického typu, 

v čemž uspěl. Až do své smrti de 

facto řídil STB i bezpečnost při pří-

pravě politických procesů v Čes-

koslovensku.

Antonín Zápotocký

Prezident v ob-

dobí 21.3.1953 - 

13.11.1957

Byl vězněm 

v koncentrač-

ním táboře 

Sachsenhausen-

O r a  n i e n  b u r g . 

Po válce se stal předsedou Ústřed-

ní rady odborů a posléze poslan-

cem národního shromáždění 

za KSČ a předsedou vlády. Byl také 

člen politického sekretariátu KSČ 

s pravomocí na úseku bezpeč-

nost, s přímou účastí na přípravě 

politických procesů v padesátých 

letech. Jeho nejznámější veřejná 

reakce byla ta, že těsně před mě-

novou reformou ji v rozhlasovém 

projevu veřejně popřel.

Antonín Novotný

Prezident v období 19. 11. 1957 

až 22. 3. 1968

Člen ÚV KSČ. 

Od roku 1951 byl 

členem politické-

ho sekretariátu 

KSČ s pravomocí 

na úseku bezpeč-

nosti s přímou 

účastí na přípra-

vě politických procesů v padesá-

tých letech. Od roku 1953 – 1968 – 

první tajemník ÚV KSČ. Dne 29. 5. 

1968 mu bylo pozastaveno člen-

ství v KSČ, v souvislosti s účastí 

na politických procesech padesá-

tých let a dne 18. 5. 1971 mu bylo 

tajným usnesením ÚV KSČ opět 

obnoveno členství.

Ludvík Svoboda

Prezident v ob-

dobí 30. 3. 1968 

až 29. 5. 1975

Byl vojákem 

z povolání. Vedl 

prapor českých 

veteránů a legio-

nářů z Buzuluku 

přes Dukelský průsmyk do Čes-

koslovenska za 2. světové války. 

V roce 1952 nastal v jeho kariéře 

zlom. Byl zbaven funkcí a začal 

pracovat jako dělník v JZD. V roce 

1955 se stal náčelníkem vojenské 

akademie v Hranicích na Moravě 

a od srpna 1968 byl členem před-

sednictva ÚV KSČ. V dubnu 1969 

plně podpořil tzv. Husákovu kon-

solidaci a normalizaci. Od dubna 

1974 již nevykonával funkci pre-

zidenta ze zdravotních důvodů 

a dne 29. 5. 1975 byl, dle zákona, 

uvolněn z funkce prezidenta.

Gustav Husák

Prezident v ob-

dobí 24. 5. 1975 

až 10. 12. 1989

První prezi-

dent slovenské 

národnosti. Pře-

krýval několik 

dní pravomoce 

za nemocného Ludvíka Svobodu. 

V roce 1944 se podílel na přípravě 

Slovenského národního povstání, 

80. narozeninám dostal zákon Lex 

Masaryk (zákon č. 232/1935 Sb. z. 

a n., z 21. prosince 1935) obsahu-

jící větu: „Tomáš Garrigue Masaryk 

zasloužil se o stát.“ Byl jmenován 

na Nobelovu cenu míru, přesně 

sedmnáctkrát. Tomáš Garrigue 

Masaryk se podílel na založení sa-

mostatné Československé repub-

liky a byl po zásluze zvolen prv-

ním prezidentem Československé 

republiky.

Edvard Beneš

Prezident v období od 18. 12. 

1935 do 5. 10. 1938.

V období let 

1940–1945 byl 

exilovým prezi-

dentem Česko-

slovenska v Lon-

dýně.

Od 16. 5. 1945 

do 7. 6. 1948 

opět prezidentem.

Byl jedním z předních vůdců 

československého odboje a tak-

též jeho představitelem během 

druhé světové války. Díky notným 

cestám do zahraničí měl Beneš 

zkušenosti s tím, jak fungují jiné 

ekonomiky a celkově jak se utvá-

řejí jinde politické poměry. Byl 

blízkým spolupracovníkem T. G. 

Masaryka a napomohl úspěchu 

celé revoluční akce rozbíjení Ra-

kouska.

Emil Hácha

Prezident v období 30. 11. 1939 

Informace

Volba prezidenta a historie prezidentů 
Československa a České republiky
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Kdy?
V pátek 11. ledna 2013 od 14.00 

do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 

2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Pří-

padné druhé kolo se uskuteční 

v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 

do 22.00 hodin a v sobotu 26. led-

na 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Kdo může volit ?
Státní občan České republiky, 

který alespoň druhý den volby, tj. 

12. ledna 2013, dosáhl věku nej-

méně 18 let. Ve druhém kole vol-

by prezidenta může volit i občan, 

který alespoň druhý den konání 

druhého kola volby prezidenta 

dosáhl věku 18 let.

Překážkami v právu 
volit jsou

zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z důvodu ochra-

ny zdraví lidí (karanténa) a zbavení 

způsobilosti k právním úkonům

Kde?
Dne 27. listopadu 2012 byly 

zveřejněny volební okrsky v Buš-

těhradě a to na webu města 

a na úřední desce. Jednat se bude 

o 2 volební místnosti:

Sídlo volební okrsku č. 1 je 

objekt Hasičárny, Kladenská ul. 

(za aut. Zastávkou U Macíků

Sídlo volebního okrsku č. 2 je 

v Základní škole a Mateřské škole 

Oty Pavla v Buštěhradě, Tyršova 

ul. 77

Jak hlasovat?
Nejpozději 3 dny před volba-

mi, tedy do 8. ledna 2013, obdrží 

voliči hlasovací lístky. Kompletní 

sady budou k dispozici i ve voleb-

ní místnosti. V prostoru určeném 

pro výběr vloží do úřední obálky 

jeden hlasovací lístek kandidáta. 

Tento hlasovací lístek se nijak neu-

pravuje. Hlasovací lístek se tiskne 

samostatně pro každého zaregis-

trovaného kandiáta.

Voličské průkazy
Voličské průkazy vydává na žá-

dost voliče obecní úřad, v jehož 

volebním seznamu je volič za-

psán. Volič může požádat o vydá-

ní voličského průkazu:

Osobně – nejzazší lhůta pro 

osobní požádání o voličský prů-

kaz je 9. ledna 2013

Druhé kolo
V případě, že žádný z kandidá-

tů nezíská nadpoloviční většinu 

z celkového počtu platných hlasů 

oprávněných voličů, kteří se voleb 

zúčastnili a odevzdali platný hlas, 

koná se druhé kolo volby prezi-

denta za 14 dnů po začátku prv-

ního kola volby. Do druhého kola 

postupují 2 kandidáti, kteří obdr-

želi v prvním kole nejvíce odevzda-

ných platných hlasů oprávněných 

voličů. Volební lístky budou k dis-

pozici ve volební místnosti.

Jana Zemanová

kde využil nejednotnosti politic-

kých stran a iniciativ i uvnitř SNR 

a zmocnil se vedení SNR a KSS. 

Od roku 1945 do roku 1951 měl 

různé vedoucí funkce v SNR, vlá-

dě a KSS. V roce 1951 až do roku 

1960 byl vězněn, původně měl 

být ve vězení na doživotí. Od roku 

1968 do roku 1975 měl různé stra-

nické a vládní funkce na nejvyšší 

úrovni, představitel tzv. norma-

lizovaného reálného socialismu. 

Poté se stal generálním tajemní-

kem ÚV KSČ. 21. 12. 1989 mu bylo 

pozastaveno členství v KSČ a dne 

17. 2. 1990 byl vyloučen z KSČ. Byl 

předposledním československým 

prezidentem a posledním pre-

zidentem socialistického zřízení 

v naší zemi.

Václav Havel

29. 12. 1989–20. 7. 1992 (ČSSR 

+ ČSFR)

2. 1. 1993–2. 2. 2003 (ČR)

Disident a vý-

razná osobnost 

protikomunistic-

kého odboje. Byl 

český dramatik, 

esejista, kritik 

komunistického 

režimu a později 

politik. Byl devátým a posledním 

prezidentem Československa 

(1989–1992) a prvním preziden-

tem České republiky (1993–2003). 

Václav Havel byl nositelem stát-

ních vyznamenání řady zemí světa, 

mnoha cen za uměleckou tvorbu 

i občanské postoje a mnoha čest-

ných doktorátů. 24. května 1997 

obdržel na Pražském hradě jako 

první Čestnou medaili T. G. Masa-

ryka za věrnost jeho odkazu a jeho 

uskutečňování od Masarykova de-

mokratického hnutí, které v roce 

1989 pomáhal založit. V roce 2003 

byl Havlovi usnesením Senátu 

a Poslanecké sněmovny propůjčen 

Řád T. G. Masaryka a Řád Bílého 

lva I. třídy. Senát ve svém usnese-

ní také schválil formulaci „Václav 

Havel zasloužil se o stát“ po vzoru 

zákona o zásluhách T. G. Masaryka.

19. února 2011 vláda ČR vypra-

covala návrh Zákona o zásluhách 

Václava Havla. 1. února 2012 po-

slanci a 29. 2. 2012 senátoři návrh 

zákona schválili. Prezident Václav 

Klaus zákon podepsal 16. 3. 2012. 

Václav Havel byl několikrát navr-

žen na Nobelovu cenu míru. Byl 

také čestným členem Římského 

klubu.

Václav Klaus

Prezident České republiky 

od 7. 3. 2003

Je druhý pre-

zident České 

republiky. V mi-

nulosti působil 

jako bankovní 

úředník a pro-

gnostik, po listo-

padu 1989 se stal 

ministrem fi nancí ČSSR ve vládách 

národního porozumění a pozdě-

ji národní oběti působící v rámci 

ČSFR. Od roku 1992 do roku 1998 

zastával post předsedy vlády 

a od ledna až do února roku 1993 

vykonával z titulu premiéra některé 

funkce prezidenta republiky. Bě-

hem politické kariéry byla Václavu 

Klausovi udělena řada politických 

ocenění a čestných akademických 

titulů v Česku i v zahraničí. Napří-

klad dne 14. září 1997, u příležitos-

ti 60. výročí úmrtí T. G. Masaryka, 

obdržel spolu s Petrem Pithartem 

a Milošem Zemanem v Rudolfi nu 

„Čestnou medaili T. G. Masaryka“, 

kterou uděluje Masarykovo demo-

kratické hnutí. 27. 12. 2007 převzal 

od Vladimira Putina Puškinovu 

medaili, udělovanou osobnostem, 

které se významně zasloužily o ší-

ření a studium ruštiny, uchovávání 

kulturního dědictví a sbližování 

různých kultur a národů. 10. května 

2009 obdržel z rukou bývalého pre-

zidenta Spolkové republiky Němec-

ko Romana Herzoga ve Freiburgu 

v Breisgau Mezinárodní cenu Nada-

ce Friedricha Augusta von Hayeka 

za své neúnavné angažmá pro věc 

svobodného tržního hospodářství 

a blízkost k principům, které Hayek 

ve svých vědeckých dílech zastával.

Historie v životopisech našich 

prezidentů hovoří o nelehkém 

politickém vývoji v naší zemi. 

Na rozdíl od západních zemí, 

které nebyly poznamenány stig-

matem socializmu a stalinizmu. 

Návrat demokracie, svobody slo-

va a projevu je jedním z nejvzác-

nějších získaných hodnot. Volba 

prezidenta občany země je dal-

ším, vyšším stupněm demokracie 

v našem státě.

Dagmar Novotná

Informace z radnice

Volba prezidenta

Zastupitelstvo města Buštěhra-

du schválilo na svém zasedání 

dne 19. 12. 2012 rozpočet města 

pro rok 2013 v objemu 37 155 720 

Kč příjmy a 34 931 720 Kč výdaje. 

Rozpočtový přebytek je vázán na 

úhradu splátek dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků. 

V rozpočtu je na straně příjmů 

i výdajů zahrnuta účelová dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje 

na vybudování nových prostor 

MěÚ v budově zámku ve výši 

8 000 000 Kč.

Na příjmové straně rozpočtu 

byly schváleny daňové příjmy 

ve výši 27 091 000 Kč, nedaňové 

příjmy ve výši 1 442 720 Kč a při-

jaté dotace ve výši 8 622 000 Kč. 

Kapitálové příjmy nebyly rozpoč-

továny. Na výdajové straně roz-

počtu byly běžné výdaje, které 

jsou určené k úhradě zpravidla 

běžných pravidelně se opaku-

jících výdajů, schválené ve výši 

22 591 720 Kč a kapitálové výdaje 

ve výši 12 340 000 Kč. Ke správné 

interpretaci pojmu „přebytkový“ 

doporučuji přečíst článek „Co ve 

skutečnosti znamená přebytek 

a schodek rozpočtu“ na straně 9.

Ing. Martin Tocauer

Informace

Rozpočet města na rok 2013 
schválen
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Z radnice

Z činnosti obecní policie Stehelčeves 
na území města Buštěhradu

Rozsvícení vánočního 
stromu

V úterý, 4. prosince 2012, pro-

běhlo slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu na Horním náměstí. 

Slavnostní rozsvícení uvedla sta-

rostka města Ing. Jitka Lefl erová, 

jako již tradičně, byl podáván horký 

čaj a svařené víno. Děti ze základní 

školy Oty Pavla v Buštěhradě se po-

staraly o vánoční atmosféru svým 

vystoupením a zpěvem koled.

Návštěva hejtmana
Na návštěvu do Buštěhradu 

zavítal 13. prosince 2012 nový 

hejtman středočeského kraje pan 

MVDr. Josef Řihák. Návštěva byla 

ohlášena paní starostce tiskovou 

mluvčí jako osobní zájem pana 

hejtmana, kdy se chtěl přesvědčit 

o stavu zámku v Buštěhradě. Paní 

starostka stejně jako pan hejtman 

vyjádřili potřebu dalšího setkání 

na toto téma a shodli se na stano-

vení předběžného termínu další 

možné schůzky.

Obecně závazná 
vyhláška O místních 
poplatcích

Byla schválena zastupiteli 

na posledním zasedání zastupi-

telstva v prosinci roku 2012. Zo-

hledňuje zejména vyšší náklady 

na svoz domovního odpadu. Ač-

koliv město doplácí každoročně 

na tento svoz odpadů nemalou 

částkou, vedení města se snažilo 

takřka do poslední chvíle uchrá-

nit občany města před zvýšením 

tohoto poplatku. Celkové náklady 

na pokrytí svozu domovního od-

padu číní částku 850 Kč na osobu 

a rok. Zastupitelé se však shodli 

na částce 650 Kč na osobu a rok.

Rozpočet města
Bylo nutno zohlednit všechny 

ekonomické vyhlídky jak v oblas-

ti příjmů tak i výdajů a stanovit 

si priority v oblasti možných in-

vestic. Plány města na rok 2013. 

V tomto roce čekají město zejména 

tyto akce: Dokončit nové prostory 

MěÚ v zámku, přestěhovat úřad 

do těchto prostor, vybudovat no-

vou třídu mateřské školky, dokon-

čit úpravy okolí zámku a přístup 

do zámku. V rámci přeložek vedení 

NN napětí fi rmou ČEZ zrealizovat 

veřejné osvětlení v ulicích starého 

Buštěhradu. Pokračovat v realizaci 

oprav místních chodníků a provést 

další potřebné opravy.

Školka Brandýsek
Téma otevření jedné třídy pro 

buštěhradské děti ve stáří kolem tří 

let v MŠ v Brandýsku, prošlo řadou 

jednání na úrovni Středočeského 

krajského úřadu, Magistrátu měs-

ta Kladna a přirozeně vedení obce 

Brandýsek. Připomeňme, že jed-

nou z důležitých podmínek, bylo 

zajištění počtu 24 dětí, což se ne-

podařilo, i když fi nanční prostřed-

ky pro 2 pedagogické síly a půl 

nepedagogické síly, byly Středo-

českým krajem přislíbeny. Poža-

davek otevření třídy pro naše děti 

byl radou obce Brandýska a zastu-

piteli akceptován, byly však stano-

veny podmínky, které by muselo 

město Buštěhrad v tomto případě 

rovněž splnit. Kromě jiných, které 

nebyly problémem, se ale vyskyt-

la jedna zásadní podmínka a to, že 

buštěhradské děti, které nastoupí 

do této třídy v Brandýsku, budou 

tuto školku navštěvovat alespoň 

po dobu tří let, tedy až do před-

školního věku. Tento požadavek 

koliduje se záměrem Buštěhradu 

a tím je vybudování nové třídy 

MŠ v prostorách po MěÚ. Každý 

rodič bude bezesporu chtít, aby 

jeho dítě navštěvovalo MŠ v místě 

svého bydliště, když je to možné. 

Protože nová třída MŠ v našem 

městě bude mít kapacitu, kde je 

předpoklad, že pokryje již zcela 

zájem místních rodičů o umístění 

svých dětí, podmínka Brandýska 

se v tomto světle jeví jako nevý-

hodná pro rodiče dětí v našem 

městě. Toto je i stanovisko Magis-

trátu města Kladna a jeho přísluš-

ného odboru.

Výzva pro šikovné ruce
Smyslem této výzvy je dát příle-

žitost místním řemeslníkům k zís-

kání zakázky od města. Vedení 

města by tak rádo vyšlo vstříc těm, 

kteří mají zaregistrovanou živnost 

a bydlí nebo podnikají na území 

města Buštěhradu. Rádi přivítá-

me nabídku např. truhlářů, tesařů, 

elektrikářů, instalatérů, zedníků, 

pokrývačů, klempířů ale i jiných, 

obdobných profesí. Rozsah prací, 

zakázek, může být od těch nejmen-

ších rozměrů až po zakázky, podlé-

hající výběrovému řízení. Požada-

vek na doložení kvalifi kace je tím 

nejdůležitějším kritériem, dále 

pak technické možnosti a vybave-

ní, reference a zkušenosti. Tato vý-

zva nesouvisí s tím, že by měli být 

tito uchazeči umístěni na webové 

stránky města, pro jejich případ-

nou reklamu a prezentaci, i když 

toto nevylučuje. V případě zájmu 

je možno dodat žádost a speci-

fi kaci znění prezentace tak, aby 

bylo možno ji na webové stránky 

města umístit.

Park Ořešín
Se zhotovitelem parku Ořešín 

fi rmou LESS & FOREST, s.r.o. byla 

zahájena s odvoláním na přísluš-

né kapitoly a odstavce “Smlouvy 

o dílo”, která byla s dodavatelem 

uzavřena dne 10. 6. 2010, rekla-

mační řízení. Vyjadřuje naši ne-

spokojenost se stavem především 

mlatových cest. Obtížnost jednání 

a dosažení splnění našich rekla-

mačních požadavků komplikuje 

skutečnost, že Krajský soud zjistil 

úpadek citované společnosti, kte-

rá se nyní nachází v insolvenčním 

řízení. Nezbývá, než se pokusit 

naše nároky uplatnit v rámci to-

hoto řízení.

Dotace neziskovým 
organizacím

Pro rok 2013 byly stanoveny 

nová kritéria pro podání žádosti 

o příspěvek pro neziskové orga-

nizace. Žádost má obsahovat kro-

mě nového formuláře také doklad 

o registraci. I když ne všechny 

neziskové organizace podaly svo-

ji žádost včas v termínu a úplné, 

některé dokonce nepodaly žádost 

vůbec, přesto zastupitelé rozhodli 

o přidělení dotací i těmto organi-

zacím. Tento vstřícný krok vůči ne-

ziskovým organizacím byl zvolen 

vzhledem k novým podmínkám 

žádosti. Žádosti na rok 2014 je 

potřeba podat v termínu do 8.

listopadu 2013! Nezapomeňte, 

že všechny neziskové organizace, 

které obdržely příspěvek pro rok 

2012, mají smluvně za povinnost 

doručit přes podatelnu MěÚ vy-

účtování této dotace do konce 

měsíce ledna 2013. Pokud tak ne-

učiní, bude požadováno vrácení 

dotace v plné výši.

Dotace, sponzorské 
dary

Za rok 2012 se vedení města 

podařilo získat dotace od Minis-

terstva kultury na rekonstruk-

ci zámku a to ve výši 820 tis. Kč. 

Z dotací FROM Středočeského 

kraje získalo vedení města dotaci 

ve výši 8mil. na zámek. Celkem si 

tedy vedení města může připsat 

úspěch na získání dotací na zá-

mek za rok 2012 ve výši 8 mil. 

820 tis. Kč, což v minulosti nemá 

obdoby. Úspěchem je rovněž zís-

kání sponzorských darů v podobě 

fi nancí a to v celkové výši 946 127 

Kč. Z těchto darů bylo fi nancová-

no vybavení školky mobiliářem, 

část výstavby nové třídy mateřské 

školky, nová střecha školy nad MŠ, 

vybavení šachové školy, koncerty 

v rámci „Buštěhradského podzi-

mu“, Buštěhradský Zpravodaj, roz-

svícení vánočního stromu. Dále 

věcné sponzorské dary z fondů 

Středočeského kraje-fotbalové 

branky a míče. Další sponzorské 

dary, ve formě vybavení sporto-

viště a malých oprav se podařilo 

zajistit pro veřejný prospěch paní 

Jitce Mahovské, za což jí vedení 

města děkuje. Zdroj: MěÚ

Z radnice

Jednou nebo několika větami

Obecní policie Stehelčeves za-

jišťovala na základě uzavřené ve-

řejnoprávní smlouvy mezi obcí 

Stehelčeves a městem Buštěhrad 

hlídkovou a kontrolní činnost 

v Buštěhradě v měsíci prosinci. 

Za uvedené období, kromě hlíd-

kové činnosti, prováděla měření 

rychlosti, řešila přestupky ne-

dovolené stání nebo zastavení 

vozidla na pozemní komunikaci, 

vjezd do zákazu vjezdu.

Řešila stížnost občanů na zne-

čištění komunikace stavební 

sutí, odstavená vozidla a pro-

vedla odchyt zatoulaného psa 

v lokalitě u rybníka.

Zdroj: MěÚ
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Čl. 25
Poplatník

1.  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 a) fyzická osoba,
  I. která má v obci trvalý pobyt,
  II.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů,

  III.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývá na území České republiky přechod-
ně po dobu delší 3 měsíců,

  IV.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upra-
vujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců.

 b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuál-
ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2.  Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna oso-
ba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může 
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jména, 
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost

1.  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit 
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností za-
kládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2.  Poplatník dle čl. 25 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit 
správci poplatku jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, 
popřípadě další adresy pro doručování.

3.  Poplatník dle čl. 25 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také 
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci 
nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenč-
ním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozem-
ku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník 
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se 
byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, po-
kud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, 
označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník par-
celní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4.  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změ-
ny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k in-
dividuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5.  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6.  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povi-
nen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 27
Sazba poplatku

1.  Sazba poplatku činí 650 Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:

 a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
 b)  z částky 400 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na 

základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za po-
platníka a kalendářní rok.

2.  Skutečné náklady v předchozím kalendářním roce na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu činily: 1.794.462 Kč a byly rozú-
čtovány takto:

  Náklady 1 794 462 Kč děleno 2933 (počet osob s pobytem na území 
obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodin-
ných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) 
= 611,82 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 27 
odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400 Kč.

3.  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví 
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu 
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, kte-
rá odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav 
k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 28
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:
 a)  ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 15. 8. 

příslušného kalendářního roku,
 b)  jednorázově a to nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního 

roku.
2.  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném 

v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 29
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují:
 a)  fyzické osoby umístěné dlouhodobě (déle než 3 měsíce) ve 

zdravotnickém nebo sociálním zařízení,
 b)  yzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního orgánu 

v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných 
zařízeních,

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

 d)  fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1. 1. do 31. 12. 
žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost doloží dokladem ze země 
pobytu společně s českým překladem,

 e)  fyzické osoby s pobytem na území města Buštěhradu mající 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba.

2.  Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit správci 
poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost za-
kládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen 
ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození jsou po-
platníci povinni doložit potvrzením nebo jiným způsobem.

3.  Vznikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní se osvo-
bození od prvního dne následujícího měsíce. Zanikne-li nárok na 
osvobození v průběhu měsíce, uplatní se osvobození do konce mě-
síce předcházejícího.

zdroj. Mě

Informace z radnice

Místní poplatek za svoz koumunálního odpadu
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Občané města si zajisté všim-

li, že dolní zámecký park doznal 

velkých změn. Park byl upraven 

jako první část zámeckého areálu 

v majetku Středočeského kraje. 

Celkový výsledek je v porovnání 

s minulostí opravdu úžasný, jeho 

nová koncepce vychází ze součas-

ných projektových trendů a zdů-

razňuje jeho budoucí využití jako 

součásti města. Protože se jedná 

o velmi důležitý architektonický 

prvek v urbanistice města, stal se 

tento prostor pochopitelně cen-

trem zájmu občanů města. Proto 

považuje vedení města za užiteč-

né informovat občany o dalším 

osudu tohoto místa.

Park i celá severní a východní 

část zámku včetně horního par-

ku je stále v majetku Středočes-

kého kraje. Již při návštěvě paní 

hejtmanky ing. Zuzany Moravčí-

kové v srpnu loňského roku jed-

nalo vedení města o budoucím 

využití parku, jeho provozu a jeho 

ochraně. Zároveň však vyvstala 

při jednání otázka, jak park pro-

vozovat, ale i udržovat a chránit. 

Paní hejtmanka zmínila možnost 

dohody mezi Středočeským kra-

jem a městem Buštěhradem, na 

jejímž základě by město Buště-

hradu mohlo tyto činnosti zabez-

pečovat. Vedení města s tímto 

návrhem souhlasilo a požádalo 

Odbor regionálního rozvoje Stře-

dočeského kraje o zpracování 

návrhu příslušné dohody. V zá-

jmu zabezpečení hotových prv-

ků v parku uschovalo město 

Buštěhrad mobiliář v prostorách 

Technických služeb, aby nedošlo 

k jejich odcizení nebo poškození 

v zimním období. Město rovněž 

zajistilo přípojku pro osvětlení 

parku. Všechny tyto kroky byly 

dále konzultovány s novým stře-

dočeským hejtmanem p. ing. Jo-

sefem Řihákem při jeho osobní 

prohlídce zámeckého areálu dne 

13. prosince 2012. Pan hejtman 

přislíbil, že další jednání mezi ve-

dením Středočeského kraje a ve-

dením města budou pokračovat 

krátce po Novém roce tak, aby 

byla naplněna původní myšlenka 

uvažované dohody mezi oběma 

subjekty. Při jednání se starostkou 

města uvedl pan hejtman, že je 

myšlence zpřístupnění parku pro 

občany Buštěhradu nakloněn a že 

s vedením města bude i nadále 

jednat. Záměrem vedení města je 

uzavřít dohodu mezi Středočes-

kým krajem a městem Buštěhra-

dem co nejdříve tak, aby v jarních 

měsících bylo možné park plně 

využívat občany města.

J. Lefl erová

Informace

Zámecký park

O zimní údržbu komunikací 

v Buštěhradě se stará jednak město 

samo a také Krajská správa a údržba 

komunikací Praha, pobočka Klad-

no. Do její kompetence patří sprá-

va a údržba těchto silnic: Kladen-

ská, Revoluční, Hřebečská, Tyršova 

a Měsíček. Ostatní komunikace jsou 

ve správě města. Na údržbu a úklid 

má město k dispozici tuto techni-

ku: pro vozovky vozidlo Multicar, 

vybavené radlicí a sypačem, dále 

víceúčelové vozidlo Belos, vybave-

né kartáčem a radlicí. Toto vozidlo 

lze použít jak pro vozovky, tak i pro 

úklid chodníků. Město má dále k dis-

pozici zametací kartáč Limpar, který 

je určen pouze k úklidu chodníků. 

Kromě obsluhy strojů se na úklidu 

špatně přístupných úseků a schodů 

podílejí tři dvoučlenné skupiny pra-

covníků s ručním nářadím.

Úklid sněhu je prováděn podle ná-

sledujícího harmonogramu: Nejprve 

je proveden úklid u ordinace prak-

tického lékaře, u lékárny, u školních 

zařízení, u autobusových zastávek, 

pošty, obchodů a jiných provozoven. 

Poté následují hlavní komunikace, 

včetně obtížných oblastí – kopce, 

schody, a následně je proveden úklid 

ve všech ostatních částech města.

Pro dvoučlennou osádku vozidla 

Multicar jsou určeny pohotovostní 

služby tak, aby v brzkých ranních 

hodinách byl zajištěn úklid sněhu, 

podle výše uvedeného přehledu. 

V této souvislosti je třeba uvést, že 

Zimní údržba místních
komunikací v Buštěhradě

i pro chodce platí, že pro bezpečný 

pohyb po chodníku je nutné přizpů-

sobit chůzi a obuv stavu chodníků 

a povětrnostním podmínkám. Tech-

nické služby v tomto směru plní své 

úkoly svědomitě. Trasy, které za je-

den den při úklidu sněhu posádka 

vozidla Multicar absolvovala, jsou 

monitorovatelné, díky GPS, umís-

těnému ve vozidle. Zde je přiložen 

jeden z monitoringů.

P. Vavruška

Vážení,

obracím se na Vás jako na poten-

cionální zákazníky naší fi rmy.

Jsme malou soukromou fi rmou, 

která již více než 10 let ve Vašem 

katastru, na pozemku k. ú. Litovice, 

v bývalém vojenském palpostu za 

obcí Jeneč, provozuje své již třetí 

recyklační středisko na zpracování 

stavebního a demoličního odpadu.

Stavební a demoliční odpad v po-

době starých směsných stavebních 

sutí, betonů, živičných ker z demolic 

vozovek a kameniva dále zpracová-

váme klasickou recyklací a vyrábíme 

z nich druhotnou stavební surovinu 

v podobě stavebních recyklátů, kte-

rými je na stavbách v naší republice 

stále více nahrazováno přírodní ka-

menivo (to je nezbytně nutná čin-

nost neboť máme opravdu krásnou 

přírodu a její narušování otvírkou 

nových lomů a pískoven je nežá-

doucí).

Kromě jiného, také i díky naší čin-

nosti, zmizely z okolí (zejména měs-

ta Hostivice) dřívější černé skládky, 

které hyzdily pěkné okolí a na nichž 

občané ukládali vše nepotřebné. 

Nyní vědí, že za málo prostředků 

mohou naprosto legálně nechat 

svůj vyprodukovaný stavební a de-

moliční odpad zpracovat v místě, 

které nazýváme „recyklační středis-

ko Hájek.“

Uvítáme tedy i Vás, pokud se bu-

dete chtít zbavit nějakého stavební-

ho a demoličního odpadu. Odvézt si 

od nás přitom můžete velice dobře 

využitelný stavební recyklát v mno-

ha vyráběných frakcích, případně 

i samotné přírodní kamenivo, ze-

jména stavební písky, které také 

prodáváme.

Takže se na Vás těšíme.

S pozdravem

Dr. Vlastimil Boháč,

jednatel společnosti

B&P – zprostředkovatelská 
a stavební fi rma spol. s r. o.
Strojírenská 260, 155 21 Praha 5
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Nejspolehlivějším zdrojem, kde 

získat ofi ciální pravdivé údaje o bytě, 

domě či pozemku, je katastr nemovi-

tostí. Důležité ovšem je se ve výpisu 

vyznat a správně pochopit všechny 

údaje. Jedině tak se dozvíte o ne-

movitosti vše, co potřebujete vědět. 

Díky systému CZECH Point pracuji 

s výpisy z KN téměř denně, a proto 

vím, že se mnozí občané s výpisem 

z KN setkali ve svém životě poprvé 

a nedokázali se v něm ihned dobře 

orientovat a nalézt potřebnou infor-

maci. Připravila jsem proto pro Vás 

krátký přehled o tom, co všechno 

vlastně výpis z katastru nemovitostí 

obsahuje a co z něj můžeme zjistit.

Každý výpis se skládá z šesti zá-

kladních částí označených písmeny 

A až F.

A – údaje o vlastníkovi – dozvíte 

se, kdo je vlastníkem nemovitosti, 

která je na výpise uvedena. V pří-

padě fyzických osob je uvedeno 

jméno, příjmení (s titulem), adresa 

a rodné číslo. U právnických osob 

název, sídle a IČO společnosti. Kolik 

je spoluvlastníků nemovitosti, tolik 

je zde údajů o fyzických či právnic-

kých osobách (vždy s uvedením pří-

slušného podílu, který jim na dané 

nemovitosti přísluší. Jsou-li vlastníci 

dva a jsou manželé, vždy se uvádí 

zkratka SJM (společné jmění man-

želů), a to před příjmením (zpravi-

dla se uvádí jako první manžel).

B – vše o nemovitosti – v této 

části najdete podrobné údaje 

o nemovitosti, ať už jde o pozem-

ky, budovy nebo bytové jednotky. 

U pozemků se uvádí parcelní čís-

lo, výměra, druh a způsob využití. 

U budov je uváděno číslo popisné 

(pokud je budově přiděleno) a vždy 

se uvádí způsob využití (k trvalému 

bydlení, k rekreaci apod.) Dále je 

uveden údaj, na které parcele bu-

dova stojí. U bytových jednotek se 

eviduje číslo bytové jednotky a po-

díl na společných částech domu, 

případně pozemku (tato informace 

je velice důležitá a je nutné ji uvádět 

i do smluv).

C – omezení vlastnického prá-

va – zde bývají uvedeny všechny 

informace, které omezují vlastnická 

práva k nemovitosti, jako jsou třeba 

věcná práva, která na nemovitosti 

váznou. Například může jít o věcná 

břemena (doživotní užívání či od-

běr vody ze studen…), předkupní 

práva (smluvní, zákonná se neu-

vádějí), zástavní práva nebo práva 

podzástavní. Z hlediska omezení 

vlastnického práva můžete narazit 

i na informace o všech omezeních, 

kterými je vlastník dotčen v naklá-

dání s nemovitostí (nařízení před-

běžného opatření, zákaz dispozice 

s nemovitostí či exekuce.

D – jiné zápisy – zde se uvádě-

jí takzvané poznámky, například 

k osobě nebo nemovitosti (toto 

rozlišení je důležité, protože nemusí 

platit obojí zároveň, ale jen jedno 

z nich, a zápisy se nemusejí vždy 

týkat vlastníka nemovitosti). Nej-

častěji se objevují podané žalobní 

návrhy, kdy se někdo například do-

máhá toho, aby byl určen vlastník 

nemovitosti. Část D má ale pouze 

informativní charakter a nemá ome-

zující charakter, tedy je vždy signá-

lem, že u soudu probíhá nějaké jed-

nání- a je další otázkou, zda bude, 

nebo nebude vyhověno. Nicméně 

informace v této části mohou slou-

žit jako varování, protože v případě, 

že by se objevil nový kupující, by se 

mohl vystavit riziku (bude-li soudní 

řízení úspěšné), že by nemovitost 

musel vydat.

E – nabývací tituly – v této čás-

ti jsou listiny, na základě kterých 

vlastník nemovitost nabyl – kupní 

smlouvy, darovací smlouvy, smlou-

vy o převodu bytových jednotek 

a podobně. Vždy je zde uvedeno 

číslo řízení, pod kterým byla listina 

zapsána, u smluv bývají uvedeny 

právní účinky neboli den, od které-

ho je nabyvatel evidován jako vlast-

ník nemovitosti.

F – vztah – v této části výpisu je 

u parcelních čísel uveden pětimíst-

ný číselný kód, který vyjadřuje kvali-

tu zemědělské půdy.

Pod čarou – uvádí se, k jakému 

okamžiku byl výpis vyhotoven. 

Žadatel o výpis tu ale najde další, 

velice důležité záznamy, pro které 

zlidověl název „plomby“. Takzvaná 

plomba totiž znamená, že údaje to-

hoto výpisu jsou dotčeny změnou 

právních vztahů. Může se zde ob-

jevit písmeno Z nebo V (Z – zázna-

mová listina, V – vkladová listina). 

Není sice zapotřebí se tohoto údaje 

obávat, vždy je ale signálem, že do 

podatelny katastrálního úřadu byly 

doručeny k nemovitosti nějaké další 

informace. Jaké, pak konkrétně vy-

plyne až z příslušného čísla řízení. 

Jaká listina byla na katastr doručena 

(Z nebo V), je možné zjistit požádá-

ním o vystavení průběhu řízení.

Kde lze získat výpis z katastru 

nemovitostí?

• na katastrálním úřadu

•  na přepážkách Czech Point 

(Městský úřad Buštěhrad)

•  na vybraných pobočkách České 

pošty

• u notáře

Kde získat kopii katastrální 

mapy?

• na katastrálním úřadu

Informace z radnice

Jak číst výpis z katastru nemovitostí
Dálkový přístup do katastru 

nemovitostí

Pokud využíváte často informace 

z katastru nemovitostí a data z we-

bové aplikace nahlížení do katastru 

nemovitostí vám nestačí, je možné 

si objednat dálkový přístup do kata-

stru nemovitostí. Výpis z dálkového 

přístupu je zcela totožný s ofi ciál-

ním výpisem, nemá ale status veřej-

né listiny – chybí ověřovací razítko. 

Pro zřízení dálkového přístupu je 

třeba obrátit se na nejbližší úřadov-

nu Českého úřadu zeměměřičského 

a katastrálního a zde vyplnit žádost 

o dálkový přístup. Přístup bude zří-

zen do 10 dnů.

Jana Zemanová,

pracoviště CZECH Point

Co ve skutečnosti znamenají 

dva na první pohled jasné pojmy 

– přebytek a schodek rozpočtu? 

Rozpočet města se sestavuje na 

základě principu každoročního 

hodnocení, tj. každý rok zvlášť se 

hodnotí, zda jsou výdaje pokryté 

příjmy běžného roku. V případě, 

že tomu tak není, je nutné navýšit 

zdroje vlastními úsporami nebo 

půjčkou a rozpočet běžného 

roku tak bude schodkový. Jasněji 

bude z příkladu. Jestliže má měs-

to úspory z minulých let např. 5, 

příjmy plánované na běžný rok 

10 a výdaje z důvodu nějaké in-

vestice 13, tak sestavilo rozpočet 

schodkový se schodkem ve výši 

- 3. Tento schodek pokryje vlast-

ními úsporami. Není však možné 

k rozpočtovému schodku - 3 při-

počíst úspory + 5 a vytvořit pře-

bytkový rozpočet + 2. Je to z toho 

důvodu, že zapojení vlastních 

úspor je „příjmem“ jiného cha-

rakteru než ostatní např. daňové 

příjmy a rozpočtová skladba mezi 

těmito prostředky rozlišuje. Vlast-

ní úspory (stejně tak přijatý úvěr) 

se nepovažují za příjem, ale za tzv. 

fi nancování rozpočtu.

V našem modelovém příkladu 

sestavilo město schodkový roz-

počet, ale žádnou půjčku si brát 

nemusí, vidíte, že na schodek si 

„půjčí“ z vlastních úspor. Takový 

rozpočet, ačkoliv je schodkový, 

nemusí být ale vůbec špatný. Měs-

to jednoduše šetřilo na nějakou 

investici, a když se rozhodlo ji re-

alizovat, tak ji zaplatilo z vlastních 

úspor. Lidé však mohou mít pocit, 

že je město zadlužené, protože 

sestavilo schodkový rozpočet, vi-

díme ale, že tomu tak není. Město 

sestavilo schodkový rozpočet ve 

výši - 3 a přesto mu ještě zbyly 

volné prostředky ve výši + 2.

Analogicky výše uvedené platí 

i pro výdajovou stranu. Stejně jako 

přijatý úvěr není z hlediska rozpoč-

tu příjmem, tak jeho splátky ne-

jsou výdajem. A to je důvod, proč 

má město Buštěhrad na rok 2013 

přebytkový rozpočet. Při určování, 

zda je rozpočet přebytkový nebo 

schodkový se porovnávají příjmy 

a výdaje. A jak jsme vysvětlili, splát-

ka úvěru, který si město vzalo dří-

ve, není výdaj, ale stejně jako přija-

tý úvěr je fi nancováním. Rozpočet 

města Buštěhradu na rok 2013 je 

tak z hlediska rozpočtové skladby 

přebytkový, fakticky z něj však žád-

né úspory neplynou.

Shrnuto, schodkový nezname-

ná automaticky špatný a přebyt-

kový neznamená automaticky 

dobrý. Jak vidíte, město může 

sestavit schodkový rozpočet a zá-

roveň mít vysoké úspory a zrovna 

tak může sestavit přebytkový roz-

počet a nemít z něj úspory žádné.

Ing. Martin Tocauer

Informace

Co ve skutečnosti znamená
přebytek a schodek rozpočtu
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Tipy na výlet

Třebízský skanzen

Jestliže si chcete udělat obrázek, 

jak vypadala typická středoevrop-

ská vesnice před 200 lety, vypravte 

se do Třebíze. Od Prahy to není tak 

daleko, směrem na Slaný, pár kilo-

metrů, cca 8, za obcí Slaný-Lotouš 

a dýchne tu na vás zcela jiný duch 

než ve velkém městě. Třebíz měla 

to štěstí, že nová hlavní silnice ne-

byla vybudována přes její střed. 

Tak se dochovala přímo pohád-

ková náves, které vévodí barok-

ní kostelík sv. Martina, nedaleko 

vsi s rybníkem a kaplí sv. Martina 

z roku 1754 rozkládá zdejší Náro-

dopisné muzeum (skanzen), které 

je pobočkou Vlastivědného mu-

zea ve Slaném.

Muzeum je zaměřeno na lido-

vou kulturu západní části střed-

ních Čech, se speciálním zamě-

řením na Slánsko. Seznamuje 

s vývojem lidového stavitelství 

a bydlení, zemědělským hos-

podařením a dalšími stránkami 

života vesnice. Muzeum tvoří 

soubor lidových staveb. Zahrnuje 

Cífkův a Šubrtův statek (čp.1 a čp. 

2) a další venkovské stavby, jako 

např. čp. 4 – kupecký krám Ob-

chod ve zboží smíšeném, čp. 19 

– rodný domek spisovatele V. B. 

Třebízského (1849–1884). Jeho 

pomník je na zalesněném návrší, 

v jehož spodní částí jsou četné 

vytesané skalní reliéfy. Dalšími 

přístupnými objekty je Ševcovna, 

čp. 64 a výměnkářský domek, čp. 

63. V muzeu jsou instalovány stálé 

Cifkův statek Třebíz

kterého je místní rybníček. Zacho-

vané jsou i ostatní stavby typické 

pro tehdejší středočeskou vesnici. 

Prohlédnout si budete moci nejen 

dva statky a řemeslnické domy, 

ale také výminkářskou chalupu. 

Celé muzeum striktně dodržuje 

vnější vzhled zachovaných budov, 

takže budete mít pocit, že jste se 

ocitli ve zcela jiné době. Navštívi-

la jsem několikrát tento skanzen 

a nenechala jsem si ujít pokaždé 

poutavý průvodcovský komentář.

První písemná zmínka o Třebízi 

pochází z roku 1318. Historické já-

dro obce je památkovou rezerva-

cí. Roku 1849 se zde narodil Václav 

Beneš Třebízský, známý jako autor 

historických románů. Inspirací 

mu často byly pověsti, slyšené od 

svého třebízského otce, dědečka 

a dalších lidových vyprávěčů-„táč-

kářů“. Jeho rodný dům si můžete 

prohlédnout. Máte tak možnost 

pobývat ve zdech, kde žil a tvořil 

svá literární díla.

Třebíz je zemědělská obec. Asi 

do r. 1415 zde stávala středověká 

tvrz. Dnes se kolem rozlehlé ná-

Václav Beneš Třebízský

Vážení tenisoví 
a sportovní přátelé,

rád bych Vás na stránkách BZ pra-

videlně informoval o dění v TK „Te-

nisek“ Buštěhrad o uskutečněných 

i plánovaných akcí, výsledků našich 

hráčů na turnajích a mistrovských 

utkáních.

TK „Tenisek“ Buštěhrad je v prvé 

řadě zaměřen na dětský a mládež-

nický tenis. V současné fázi přípravy 

se děti připravují na turnajové a mis-

trovské zápasy, které se naplno rozje-

dou po Novém roce a budou vrcholit 

mistrovskými soutěžemi družstev, na 

které Vás všechny srdečně zvu.

O soutěžních družstvech a jejich 

složení Vás budu informovat v dal-

ších vydáních BZ.

Dovolte mi krátké ohlednutí za 

rokem 2012 a jeho shrnutí. Na za-

čátku roku bylo v TŠ cca 30 dětí 

a z jejich ohromného nadšení a píle 

jsem ve spolupráci s tenisovými 

kluby Buštěhrad a Slovan Kladno 

sestavil 2 soutěžní družstva. Druž-

stvo dorostu a mladších žáků. Obě 

družstva vzorně reprezentovala 

a byla úspěšná. V konkurenci ostat-

ních družstev, s ohledem na krátký 

čas přípravy, protože většina hráčů 

s tenisem teprve začínala. Družstvo 

dorostu obsadilo krásné 6 místo v II. 

třídě, družstvo mladších žáků do 

posledních kol bojovalo o postup 

do I. třídy, nicméně nakonec obsa-

dilo vynikající místo druhé.

Většina hráčů během léta ab-

solvovala několik turnajů s velmi 

slibnými výsledky, některým se do-

konce podařilo turnaje i vyhrát. Ke 

konci roku jsem rozšířil trenérský 

tým o trenérku Soňu Pulcovou, kte-

rá vede naše nejmenší hráče a hráč-

ky, zároveň má na starost fyzickou 

přípravu.

Nedělní fyzičky se již staly nedíl-

nou součástí přípravy. Uskutečnila 

se také Mikulášská fyzička, k překva-

pení všech dorazil „skutečný“ čert, 

Mikuláš a anděl. Děti byly spokojeny 

a mile překvapeny. Sponzorem akce 

byla Olga Jeřábková – děkujeme.

Rok 2012 jsme zakončili Vánočním 

turnajem. Hráči dorazili do tělocvič-

ny ZŠ Buštěhrad, den před Štědrým 

dnem. Soutěžilo se celkem ve 3 ka-

tegoriích, ale vzhledem k celkovému 

počtu 39 hráčů, nebylo možno celý 

turnaj dohrát do konce, nicméně 

každý si zahrál a spolu s doprovod-

ným programem (ping pong, stolní 

fotbal...) se celá akce velmi vydařila. 

Sponzorem celého turnaje byla VZP, 

hráči donesli domácí vánoční cukro-

ví, za to patří všem velký dík.

Uplynulý rok byl, z mého pohle-

du, úspěšný a věřím, že na něj na-

vážeme. Tímto bych rád poděkoval 

všem, kteří se na úspěších dětského 

a mládežnického tenisu v našem 

městě podíleli: rodičům hráčů, 

trenérům S. Pulcové, J. Fršlínkovi, 

sponzorům, vedení ZŠ Buštěhrad, 

TK Slovan Kladno, TK Buštěhrad.

Významnou událostí posledních 

dnů roku 2012 bylo, podepsání 

smlouvy o generálním partnerství 

se Všeobecnou zdravotní pojišťov-

nou ČR. O chystaných projektech 

Vás budu informovat v příštím vy-

dání BZ.

S přáním úspěšného a šťastného 

nového roku

Tonda Jeřábek

Foto Tonda Jeřábek

Sport

Informace o dění v tenisovém 
klubu „Tenisek“ Buštěhrad
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Budeč, rotunda sv. Petra a Pavla

Kostel v Budči

Tipy na výlet

Hradiště Budeč

expozice s názvy: Lidová architek-

tura na Slánsku a Kladensku – Vý-

voj zemědělství na Slánsku. Třebíz, 

jejíž střed obce je od roku 1995 

vesnickou památkovou zónou, je 

známá každoročními folklórními 

poutěmi s bohatým doprovod-

ným programem.

Pokud tedy využijete tipu na vý-

let a podíváte se do Panenského 

Týnce, vězte, že Třebízský skanzen 

máte hned na dosah ruky.

Rodný dům Václava Beneše Třebízského

Druhým, vnitřním hradištěm, 

zbudovaným Přemyslovci v 10. 

století za účelem strategické obra-

ny středních Čech, podobně, jako 

Levý Hradec, je hradiště Budeč. 

Byla rovněž hlavním opěrným 

obranným bodem Přemyslovců.

Hradiště se rozkládá na katas-

tru Kovár v nadmořské výšce ko-

lem 260 až 280 metrů na ostrož-

ně, ukončující několik kilometrů 

dlouhé návrší, které se táhne od 

Brandýska k Zákolanům. Pouze 

na šíji návrší na jihozápadní stra-

ně postrádá hradiště přirozenou 

ochranu; ostatními směry, zvláště 

pak k jihovýchodu terén prudce 

klesá do údolí. Převýšení mezi 

vrcholovou částí hradiště, obté-

kaného z jižní a východní strany 

Zákolanským a ze severu Týnec-

kým potokem, dosahuje kolem 60 

metrů.

Budeč byla podle výzkumů ar-

cheologů osídlena již v pravěku 

a to kulturou Knovízskou a kul-

turou mohylovou, střední doby 

bronzové. Knovízské období da-

tuje vznik prvního opevnění. Dal-

ší opevnění již byla budována za 

vlády knížete Bořivoje. Rotunda 

za vlády knížete Spytihněva I.

Budeč je tradicí svázána s pa-

mátkou knížete Václava. Kníže 

Václav zde údajně v mládí pobý-

val a učil se. Nynějšímu zbytku 

hradiště dominuje jedenáct sto-

letí starý kostel sv. Petra a Pavla, 

stavěný v románském slohu, ve 

stylu rotundy, vystavěný z příkazu 

knížete Spytihněva I. Tato rotunda 

je v jádru nejstarší budovou na 

území Čech. Původně byl kostel 

pojmenován podle svatého Petra. 

Přídomek svatého Pavla byl kos-

telu přidán až mnohem později, 

někdy v 16. století.

Někdy ve druhé polovině 

10. století byl poblíž rotundy sv. 

Petra postaven i kostel Narození 

Panny Marie, ke kterému byl vá-

zán hřbitov. Ke kostelíku byla poz-

ději také přistavěna věž. Určené 

místo pro pohřbívání se ale časem 

přesunulo ke kostelu – rotundě 

sv. Petra a Pavla. Kostelík Narození 

Panny Marie byl pobořen. Obrys 

kostela dnes v trávě připomíná 

maketa základového zdiva.

Absence písemných zmínek 

o Budči ve 12. století, kdy se ne-

připomíná ani ve výčtu důležitých 

hradů ani nejsou jménem zmi-

ňováni žádní hradní správci, vý-

mluvně naznačuje, že zdejší hra-

diště už v tehdejší státní správě 

nehrálo roli. Osídlení pokračovalo 

ještě několik století, ale návrší se 

postupně vylidňovalo, až zbyly 

jen kostely se hřbitovem a zbytky 

valů. Pověst Budče je však tako-

vá, že byla kdysi centrem vzděla-

nosti. Nějaký čas se o Budči také 

uvažovalo, jako o možném místě 

ke zřízení národního pohřebiště 

zasloužilých osobností, tato myš-

lenka však byla nakonec realizo-

vána na Vyšehradském hřbitově 

v Praze.

Od roku 1962 je areál budeč-

ského hradiště prohlášen národ-

ní kulturní památkou. V průběhu 

20. století se Budeč stala oblíbe-

ným katolickým poutním místem. 

Hlavní pouti se konají dvakrát do 

roka – koncem června na svátek 

patronů sv. Petra a Pavla a koncem 

září takzvaná Národní svatovác-

lavská pouť. Turistům je interiér 

rotundy přístupný v létě o víken-

dech, kdy tu kladenské muzeum 

zajišťuje průvodcovskou službu. 

Přes Budeč vede červeně značená 

turistická trasa údolím Zákolan-

ského potoka z Kralup nad Vlta-

vou na hrad Okoř; nejbližším vý-

chodiskem od hromadné dopravy 

je železniční stanice Zákolany, 

vzdálená asi kilometr chůze.

Každoročně se na Budči konají 

také jarmarky a keltské slavnosti, 

které bývají nabité magickou at-

mosférou starých, ještě předkřes-

ťanských obřadů. Manželské páry, 

které mají odvahu, se zde mohou 

nechat znovu oddat ve stylu sta-

rokeltských svatebních rituálů. Je 

nutno ale podotknout, že manžel-

ství, podle Keltů, se uzavírala na 

dobu určitou. Pokud po vypršení 

lhůty manželského slibu partneři 

o sebe ještě stáli, mohli slib daný si 

navzájem, znova obnovit. V opač-

ném případě byli oba partneři po 

vypršení lhůty volní a mohli uza-

vřít sňatek s jinou osobou. Daleko 

více odvahy je tedy nejspíše zapo-

třebí k rozhodnutí, jít k oltáři křes-

ťanskému, protože tento slib váže 

partnery na celý život. Přeji hodně 

krásných zážitků při návštěvě to-

hoto místa, ať už zvolíte kterouko-

liv ze zmíněných poutí.

Připravila: Dagmar Novotná
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Neziskové organizace

Aktuality z Pelíšku
Lednový program
RC Pelíšek
7. 1. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Pojďme společně oslavit svátek 

Tří králů a symbolicky tak ukončit 

vánoční svátky vytvářením fi gu-

rek těchto tří legendárních mudr-

ců - Kašpara, Melichara a Baltasa-

ra. Použijeme papír a polystyren. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členi RC 25 Kč).

14. 1. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

V zimě myslíme také na zvířát-

ka a proto vyrobíme krmítko pro 

ptáčky z borovicových šišek. Po-

tom si ho můžeme doma pověsit 

na strom a pozorovat a poznávat, 

kteří ptáčci k nám přilétnou. Kur-

zovné včetně materiálu 50 Kč (čle-

ni RC 25 Kč).

21. 1. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Bude sněžit? V Pelíšku určitě, 

protože dnes vyrábíme sněhové 

mraky - z papíru, vaty a provázků. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členi RC 25 Kč).

28. 1. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Kdo ještě letos neměl příležitost 

si zalyžovat, může si k nám do Pe-

líšku alespoň přijít vyrobit lyžaře 

z papíru a dokreslit ho pastelkami. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členi RC 25 Kč).

30. 1. 2013 od 15:30

Bilance fyzické kondice těla

Zajímá Vás jak na tom ve skuteč-

nosti vaše tělo je? Teď po Vánocích 

možná víc než kdy jindy. Nezávislá 

poradkyně pro vnitřní a vnější vý-

živu Miroslava Henychová prová-

dí analýzu speciálním přístrojem 

TANITA BC 545. Rozložení svalové 

hmoty a tuku, viscerální tuk v or-

ganismu, lymfatický systém, vyvá-

ženost postavy nebo metabolický 

věk. To vše a mnohé další se dozví-

te z rozboru naměřených hodnot. 

Tak neváhejte a přijďte si k nám 

udělat wellness test. Vstup zdar-

ma. V případě zájmu možné další 

individuální placené konzultace.

Případné změny programu a bliž-

ší informace naleznete na www.

mcpelisek.cz.

Markéta Kučerová

Výtvarná dílna (Foto M. Žitníková)

Mikulášská nadílka (Foto M. Žitníková)

Koncem listopadu se sešla 

mimořádná schůzka výkonné-

ho výboru a došlo ke změně ve 

vedení občanského sdružení RC 

Buštěhradský pelíšek. Především 

z důvodů pracovního vytížení 

odchází z pozice předsedkyně 

Kateřina Mrkvičková, kterou na-

hradila Libuše Zamprová, dosa-

vadní místopředsedkyně. Novou 

místopředsedkyní se stala Jiřina 

Kopsová. Kateřina Mrkvičková, 

stejně tak jako Gabriela Plachá, 

nadále zůstávají členkami výkon-

ného výboru.

ku.

V lednu 2013 začnou nové kur-

zy angličtiny pro dospělé s mož-

ností hlídání dětí. Ukázkové ho-

diny budou ve středu 9. 1. 2013 

a ve středu 16. 1. 2013 vždy od 

9, 10 a 11 hodin. Kurzy angličtiny 

jsou v různých úrovních znalosti 

a vede je profesionální lektorka 

Monika Popovská, která se výuce 

angličtiny věnuje již 14 let. Cena 

kurzu se odvíjí od počtu účastníků 

v kurzu. Hlídání dětí, které je zajiš-

těno v herně RC v prvním patře, 

musí být předem nahlášeno na 

5. prosince proběhla v restaura-

ci U Bečvářů pelíškovská Mikuláš-

ská nadílka. Nejen děti, ale i rodiče 

si mohli užít netradiční doprovod-

ný program, který ztvárnili herci 

s velkým nasazením, a který nás 

na chvíli zanesl do dob nedávno 

minulých. Potom již přišel očeká-

vaný Mikuláš, který některé děti 

chválil a jiným připomněl, co by 

měly zlepšit. Čerti trochu strašili 

a andělé nakonec rozdávali nadíl-

rcpelisek@email.cz nebo na tel. 

739 771 706. Více informací nalez-

nete na www.mcpelisek.cz.

Za pár dní je tu nový rok 2013, 

který bude pro RC Pelíšek vý-

znamným milníkem - bude slavit 

10. výročí od svého založení. Bude 

to již 10 let, co centrum zdárně 

působí na buštěhradské scéně. 

Co mu k blížícím narozeninám 

popřát? Snad jen mnoho úspěchů 

do dalších let!

Naše město se rozrůstá a je zcela 
jisté, že jak mezi starousedlíky, tak 
i mezi občany nedávno přistěhova-
lými jste Vy, kteří máte svoji odbor-
nost, své řemeslo, ať už jej provozu-
jete jako hlavní výdělečnou činnost 
nebo jako vedlejší pracovní poměr, 
či jen jako hobby.

Městský úřad by rád měl o této 
Vaší odbornosti více informací. 
Vedení města má v plánu, vytvořit 
si na městském úřadě seznam ře-
meslníků, kteří jsou v našem měs-
tě zastoupeni. V případě vzniku 
poptávky po určitém řemesle, by 
tak městský úřad měl rád k dispo-
zici Vaši profesní nabídku. Aby bylo 
možno Vás náležitě oslovit, co do 
velikosti zakázky a její náročnosti, 
žádáme Vás o několik konkrétních 
údajů.

Obracíme se tedy na Vás, občany 
Buštěhradu, kteří máte zájem se 

v budoucnu ucházet, až již o prá-
ce menšího rozsahu, tak i o účast 
v případných výběrových řízeních, 
abyste na městský úřad zaslali tyto 
údaje o sobě.

- profese – název fi rmy
- vaše zkušenosti, reference
-  kopii živnostenského oprávně-

ní nebo výpis z rejstříku fi rem
-  vaše technické možnosti, vy-

bavení
K těmto dokumentům, prosím, 

připojte také souhlas se zpraco-
váním osobních údajů, který na-
leznete na webových stránkách 
města v sekci „formuláře ke sta-
žení“ nebo „povinné informace“. 
Z Vašich podkladů bude sestaven 
katalog. Všechny tyto údaje zašlete 
na podatelnu MěÚ Buštěhrad a to 
buď poštou nebo elektronicky. Pře-
dem děkujeme za Váš zájem.

Dagmar Novotná

Informace z radnice

Výzva pro šikovné ruce


