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Slovo starostky města

Zamyšlení nad 
buštěhradským 
zámkem

Informace o tom, že se Rada 

Středočeského kraje rozhod-

la nepřistoupit k rekonstrukci 

buštěhradského zámku není 

pro nás, občany Buštěhradu, 

příznivou zprávou. Je pocho-

pitelné, že v době, kdy je zasta-

veno čerpání dotací z Regio-

nálního operačního programu 

z důvodu různých podezření 

ze zneužití těchto fondů, není 

v silách Středočeského kraje 

zafi nancovat všechny rozběh-

nuté projekty ze svého rozpoč-

tu. Pan hejtman Josef Řihák se 

na své návštěvě v Buštěhradě 

vyslovil pro dokončení a bu-

dování staveb především se 

sociálním akcentem jako jsou 

školky a domovy pro seniory. 

Buštěhradský zámek bohužel 

do tohoto výčtu nespadá. Pro-

tože však nelze nechat všechny 

projekty minulého zastupitel-

stva Středočeského kraje ležet 

ladem, bylo nutno určit priority 

a podle nich rozhodnout. Zele-

nou dostalo dokončení zámku 

v Panenských Břežanech. Když 

porovnáme stav zámku v Pa-

nenských Břežanech a stav 

zámku v Buštěhradě, je patr-

né, že náš zámek by vyžadoval 

rekonstrukci tzv. od podlahy. 

Oproti tomu je zámek v Panen-

ských Břežanech v daleko lep-

ším stavu, a proto zřejmě padlo 

Výsledky

voleb

str. 3

Mateřská škola

v Buštěhradě

a její historie
str. 6

Informace pro občany

Informace ze Středočeského kraje
Rada schválila realizaci velkých investičních projektů. 
Buštěhradský zámek je prozatím mimo hru
21. 1. 2013

Rada Středočeského kraje dnes 

na svém zasedání projednala re-

alizaci některých velkých inves-

tičních projektů. Jedná se o re-

konstrukci zámku v Panenských 

Břežanech, dostavbu domova pro 

seniory v Uhlířských Janovicích, 

rekonstrukci a dostavbu Regio-

nálního muzea v Kolíně, dostav-

bu areálu Muzea lidových staveb 

v Kouřimi a rekonstrukci buště-

hradského zámku.

Budova domova pro seniory 

v Uhlířských Janovicích, která 

byla rozestavěná již za bývalého 

hejtmana Petra Bendla, byla od za-

čátku jednou z priorit hejtmana 

Středočeského kraje MVDr. Josefa 

Řiháka. Ten rozestavěný domov 

pro seniory začátkem ledna osob-

ně navštívil spolu s náměstkem 

Zdeňkem Syblíkem, aby se pře-

svědčil o jeho současném stavu. 

Záměr jeho dostavby dnes pod-

pořili i všichni přítomní radní kra-

je. Dostavba domova důchodců 

v Uhlířských Janovicích by podle 

stávajícího projektu měla vyjít 

zhruba na 160 milionů korun. Kraj 

na ni bude chtít získat fi nanční 

prostředky z ROP, které by pokryly 

85% nákladů projektu.

Středočeský kraj bude také po-

kračovat v záměru vybudovat ex-

pozici z období druhé světové vál-

ky v Horním zámku v Panenských 

Břežanech. Budova zámku dříve 

sloužila jako domov důchodců. 

Nyní ji spravuje Oblastní muzeum 

Praha-východ. V současné době 

probíhá obnova zámecké zahrady 

a byla také zahájena rekonstrukce 

kaple sv. Anny, která se nachází 

v areálu zámku. Rekonstrukce 

budovy zámku by měla být spo-

lufi nancována z ROP s předpo-

kládanými náklady cca 54 miliony 

korun.

Dalším schváleným projektem 

je rekonstrukce a dostavba Regi-

onálního muzea v Kolíně. Cílem 

tohoto projektu je vytvořit vyho-

Dokončení na str. 5

vující zázemí pro provoz muzea 

a prostor pro uložení nejohrože-

nější části sbírek a jejich prezen-

taci. Značná část depozitáře je 

v současné době uložena ve zcela 

nevyhovujících podmínkách a do-

chází k jeho trvalému poškození. 

V prostorách rekonstruované bu-

dovy na Karlově náměstí v Kolíně 

by se mělo nacházet informační 

centrum, muzejní obchod, kavár-

na, multifunkční sál a prostory pro 

expozice. Předpokládané náklady 

projektu činí 112 milionů korun. 

I v tomto případě bude kraj podá-

vat žádost o fi nancování do ROP.

Rada také dále schválila rozšíře-

ní areálu Muzea lidových staveb 

v Kouřimi o novou hospodářskou 

budovu z obce Živohošť, která 

bude sloužit návštěvníkům mu-

zea. Náklady projektu budou činit 

zhruba 6 milionů korun.

Posledním z projednávaných 

projektů byla rekonstrukce buš-

těhradského zámku. Jedná se 

o velmi nákladný projekt, jehož 

realizace by stála zhruba 200 mi-

lionů korun. Vzhledem k současné 

fi nanční situaci kraje není možné 

realizovat veškeré projekty. Z to-

hoto důvodu rada podání žádosti 

na rekonstrukci buštěhradského 

zámku do ROP neschválila.

Převzato z webu

Středočeského krajského úřadu
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Svaz měst a obcí je organizací, která sdružuje v současné době 2500 

obcí a měst v celé České republice. Toto číslo představuje více než 7,9 

milionu obyvatel. Buštěhrad je jedním ze členů. Cílem této organizace 

je hájit zájmy obecních samospráv, bez ohledu na politickou přísluš-

nost. Svaz významnou měrou ovlivňuje podobu právních předpisů, je 

povinným připomínkovým místem, pracuje na návrzích zákonů, vyhlá-

šek a nařízení v době jejich příprav, zadává vlastní návrhy a podněty ke 

změně legislativy státu. Na druhé straně poskytuje právní poradenství 

svým členům, jeho pracovníci pomáhají obcím s výkladem nejedno-

značně formulovaných zákonných ustanovení, týkajících se působnosti 

obcí, poskytují informační servis. Za zmínku stojí, že současným před-

sedou SMO je primátor statutárního města Kladna Dan Jiránek. Pro za-

jímavost uvádím přehled o zastoupení obcí a měst ve Svazu ve Středo-

českém kraji (mimo hl. m. Prahy):

okres obcí celkem ve Svazu

Benešov 114 47

Beroun 85 37

Kladno 100 42

Kolín 89 41

Kutná Hora 88 39

Mělník 69 31

Ml. Boleslav 120 37

Nymburk 87 37

Praha-východ 110 52

Praha-západ 79 48

Příbram 121 39

Rakovník 83 29

Podíl členů – obcí a měst – Středočeského kraje na celkovém procen-

tu ČR činí 19,16%.

V poslední době je předmětem diskusí na mnohých shromážděních 

členů Svazu i v jeho jednotlivých orgánech – výborech a komisích – re-

forma veřejné správy. Na toto téma vystupuje Svaz velmi důrazně proti 

omezování jejích výkonů a vyzývá vládu, poslance, senátory a veškeré 

veřejné činitele, aby reformu, kterou navrhuje Ministerstvo vnitra ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zastavili a zachovali do-

stupnost státní správy pro občany v celé ČR. O co se jedná? V návrhu 

reformy se uvažuje o úplné likvidaci zbytku výkonů státní správy na 

menších městech a na venkově. Po zrušení fi nančních úřadů, omezení 

činnosti úřadů práce, odebrání práva vydávat pasy a občanské průkazy 

se v návrhu hraje o zrušení stavebních úřadů, zrušení matrik, odebrání 

agend řešení přestupků proti občanskému soužití, vydávání rozhodnu-

tí o předepsání fi nančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ze-

mědělského půdního fondu, rybářských lístků a dalších agend. Návrh 

pomíjí historický vývoj a nebere v úvahu spádovost malých obcí do vět-

ších. Občané malých obcí by byli nuceni dojíždět za běžnými úkony do 

velkých měst desítky kilometrů, utrácet peníze za dopravu a plýtvat ča-

sem. To všechno není domyšleným opatřením, i když se v návrhu uvádí, 

že se tak děje v rámci úspor. Tímto heslem se prakticky zaštiťují všechna 

opatření, která mají za následek zvýšené náklady pro občany. V tom-

to směru je role Svazu měst a obcí ČR nezastupitelná a obce i města 

předpokládají, že váha hlasu Svazu bude vzata na zřetel při jednáních 

kompetentních veřejných činitelů v letošním roce a že zvítězí zdravý 

rozum. V současné podobě je návrh reformy veřejné správy opravdu 

nepřijatelný. J. Lefl erová

Z radnice

Svaz měst a obcí
a reforma veřejné správy
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V současné době jsou v našem 

městě tři zdravotnická zařízení 

a lékárna – ordinace praktického 

lékaře, ordinace pro děti a dorost 

a zubní ordinace.

Ordinace praktického 
lékaře

MUDr. Karel Jeřábek

Buštěhrad, Hřebečská 677

tel. 312 250 677

Ordinační hodiny

Pondělí 11.00–17.00

Úterý 7.00–12.30

Středa 7.00–13.00

čtvrtek 11.00–18.00

Pátek 7.00–12.30

Ordinace pro děti 
a dorost

MUDr. Pavel Skála

Buštěhrad, Kladenská 433

Hřebeč, Kladenská 371

tel. 312 250 829

tel. 312 253 465

Ordinační hodiny

– ordinace Buštěhrad

Pondělí 13.00–17.30

Úterý 8.00–9.00  odběry 

krve

 9.00–11.30 poradna

 12.00–14.00  ordinace 

pro ne-

mocné

Středa 10.00–11.30

Čtvrtek 11.00–12.30  kojenecká 

poradna

 12.30–14.00

Pátek 12.00–14.00  ordinace 

pro ne-

mocné

– ordinace Hřebeč

Pondělí, Středa, Pátek

 9.30–11.30

 8.00–9.30

 9.00–10.30

Zubní ordinace
MUDr. Kateřina Veverová

Buštěhrad, Kladenská 728

tel. 312 250 676

Ordinační hodiny

Pondělí 7.30–17.00

Úterý 7.30–16.00

Středa 7.30–12.30

Čtvrtek 7.30–16.00

Pátek 7.30–12.30

Lékárna
PharmDr. Milan Eisner

Buštěhrad, Hřebečská 677

tel. 312 250 144

Pondělí 8.00–16.30

Úterý 8.00–12.00

Středa 8.00–12.00

Čtvrtek 8.00–16.30

Pátek 8.00–12.00

Gynekologická ordinace MUDr. 

Rotha byla přestěhována do Klad-

na, Dělnická 255.

Z radnice

Přehled zdravotnických zařízení 
v Buštěhradě
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Počet volebních okrsků celkem: 14 802

Počet okrskových volebních komisí,

které předaly výsledek hlasování:  14 802

Počet zvláštních volebních okrsků:  102

Počet zvláštních volebních okrsků,

které předaly výsledek hlasování:  102

Celkový počet osob, zapsaných ve výpisech

ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů voličů:  8 424 235

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech

ze zvláštních seznamů voličů vedených

 zastupitelskými úřady:  10 706

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:  4 986 040

Celkový počet odevzdaných úředních obálek:  4 983 481

Celkový počet platných hlasů, odevzdaných

pro všechny kandidáty:  4 958 576

Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:

 počet hlasů: počet hlasů v %:

Miloš Zeman 2 717 405 54,80

Karel Schwarzenberg 2 241 171 45,19

Prezidentem České republiky byl zvolen Miloš Zeman.

Dagmar Novotná

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Kladno

Obec: Buštěhrad

Tabulka: Obec Buštěhrad – souhrnné informace

Obec Buštěhrad – souhrnné informace
Okrsky Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných

hlasůpočet zprac. v %

2 2 100,00 2 276 1 464 64,32 1 462 1 458 99,73

Tabulka: Obec Buštěhrad

Obec Buštěhrad
Kandidát

Navrhující

strana

Politická

příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 41 2,81 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 212 14,54 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 30 2,05 X X

4 Fischerová Taťána Občan KH 40 2,74 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 43 2,94 X X

+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 334 22,90 0 0,00

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 91 6,24 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 220 15,08 X X

+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 447 30,65 0 0,00

+) postupující kandidát

II. kolo
II. kolo prezidentských voleb se konalo 25. a 26. 1. 
2013

Volební účast Buštěhrad

Počet zapsaných voličů: 2273

Vydané obálky: 1400

Odevzdané obálky: 1400

Platné hlasy: 1394

Volební účast v %: 61,59

Jak jsme volili

Kandidát Navrhující

strana

Politická

příslušnost
Hlasy %

Číslo Příjmení, jméno, tituly

6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 629 45,12

9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 765 54,87

Prezidentem České republiky se na základě celostátních výsledků stal 

Ing. Miloš Zeman (54,8%).

Volba prezidenta je takové téma, 

že jej nelze vynechat ani v Buště-

hradském Zpravodaji, byť je bul-

letinem především informačním. 

K historicky vůbec první přímé volbě 

prezidenta se veřejnost postavila ak-

tivně, což je patrné z vysoké volební 

účasti. Občanům této země neby-

lo lhostejné, kdo usedne na tento 

nejvyšší státní post. Výsledky voleb, 

jak už je dnes známe, zahýbaly ve-

řejným míněním a to už hned po 

prvním kole. Praha a okolní obce ve-

směs volily Karla Schwarzenberga, 

Buštěhrad patří mezi ně. Opět se po 

určité době potvrdilo, že pokud Če-

chům tzv. o něco jde, dokáží své síly 

zmobilizovat a to je úžasné. Podpo-

ra obou kandidátů ze stran přízniv-

ců byla ohromná a to, jak Češi volili, 

jsme měli možnost vidět na grafech 

přímo při sčítání hlasů, ostatně výše 

uvedené tabulky dávají ucelený 

přehled. Polarita mezi lidem, která 

Volební účast

Volba prezidenta republiky konaná 
ve dnech 11. 1. a 12. 1. 2013
a 25. 1. a 26. 1. 2013

vznikla na základě přiklonění se 

k jednomu nebo druhému kandidá-

tovi při volbě v druhém kole rozdělila 

naši republiku na dva tábory. Nic-

méně asi všichni bychom si přáli, aby 

zavál v naší zemi duch spravedlnosti 

a Masarykova odkazu, spolu s noble-

sou a morálními principy, aby se naší 

zemi vrátilo a dále drželo jak uznání, 

tak i úcta, kterou naše země požíva-

la v dobách první republiky a aby 

Češi byli ve světě stále považováni za 

tvořivé lidi a byli uznávanými odbor-

níky. Právě zde, na této parketě, má 

prezident svoji nezastupitelnou roli. 

Lze říci, že zatímco volební tým Karla 

Schwarzenberga se neuchýlil ve své 

kampani k negativním a podpáso-

vým taktikám, nelze bohužel totéž 

říci o volebním týmu pana Miloše 

Zemana. Oba dva kandidáti sice byli 

sobě navzájem důstojnými soupeři, 

ale právě možná proto, že jsou tak 

diametrálně odlišné osobnosti. Tak 

či tak, Česká republika má nového 

prezidenta, a je třeba poblahopřát 

vítězi. Češi mají tedy nového pre-

zidenta, a to takového prezidenta, 

jakého si zvolili.

Dagmar Novotná

Fejeton pod čarou

Volba prezidenta

Celkové údaje
za Českou republiku
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Ze zastupitelstva

Informace ze zasedání zastupitelstva č. 1/2013
ze dne 28. 1. 2013
Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu

Na svém prvním zasedání v le-

tošním roce měli zastupitelé na 

programu mimo obvyklých pro-

cedurálních kroků důležité body, 

týkající se jak fungování města, 

tak i organizační záležitosti.

Zastupitelé řešili schválení 

výběrového řízení na zhotove-

ní jedné třídy mateřské školky 

v prostorách po MěÚ. Projekt na 

tuto třídu prošel řadou připomín-

kových řízení stran institucí, jako 

jsou např. hygienická stanice 

a hasiči, nyní dochází k přepočí-

tání nákladů na zhotovení třídy. 

Záměr vypsání výběrového řízení 

zastupitelé schválili.

Jedním z důležitých bodů byla 

informace o veřejném ústním 

jednání investičního záměru vy-

budování bioplynové stanice na 

katastru města Buštěhradu a byl 

stanoven termín setkání s obča-

ny a občanskými sdruženími, kde 

bude možno doladit jednotný 

postup. Občané si zde mohou 

zvolit své zástupce k tomuto 

projednání. (termín stanoven na 

4. 2. 2013, později na 5. 2. 2013). 

Diskuze se vinula zejména kolem 

nepřesných a mylných informací 

kolem BPS. Původní záměr vybu-

dovat bioelektrárnu, ke kterému 

byl vydán předběžný souhlas mi-

nulým zastupitelstvem, se váže 

totiž k jinému projektu, než který 

se posuzuje nyní. Obecné pově-

domí však řadí tyto dva projekty 

na sebe a tím se zdají pro občana 

identické. Není tomu tak. Souhlas, 

dokonce ani předběžný, s inves-

tičním záměrem vybudování BPS, 

tedy od zastupitelstva nikdy ne-

zazněl. Jedná se skutečně o dva 

naprosto odlišné investiční zá-

měry. Také pozemky, kterých se 

investiční záměry týkají a týkaly, 

jsou svým umístěním odlišné.

Dalším bodem bylo pověře-

ní starostky k zahájení jednání 

s Krajskou správou a údržbou 

komunikací ohledně bezplatné-

ho převodu pozemků v ul. Hře-

bečská a Tyršova za účelem zbu-

dování chodníků ale zejména 

přechodů přes tyto ulice. Záměr 

vybudovat přechody právě kvůli 

bezpečnosti pohybu přes tyto 

komunikace je součástí projektu 

na zhotovení chodníků. Jelikož 

se jedná o projekt ve veřejném 

zájmu, požádá město Buštěhrad 

o bezúplatný převod části po-

zemků pod komunikacemi Tyršo-

va a Hřebečská.

Zastupitelé řešili rovněž sou-

hlas se zadáním urbanistické 

studie k novému Územnímu plá-

nu města Buštěhradu. Z audito-

ria zazněly připomínky, zdali by 

prostředky určené na tuto studii 

nebylo vhodnější využít pro jiné 

účely.

Dotace pro neziskové orga-

nizace město Buštěhrad každo-

ročně poskytuje. V letošním roce 

bude z rozhodnutí zastupitelstva 

rozděleno o cca 100tis.Kč méně, 

protože příjmy města se snížily 

a odhad nutných výdajů je oproti 

loňskému roku, kdy bylo schvále-

no 660tis. na dotace neziskovým 

organizacím, je vyšší. V letošním 

roce navíc zastupitelé přistoupili 

ke konkrétnímu rozdělení dotací 

a to vazbou na konkrétní závaz-

né ukazatele. V praxi to znamená, 

že neziskové organizace, které 

si požádaly o příspěvek, uvedly 

ve své žádosti účely vynaložení 

prostředků, budou mít jeden ze 

svých účelů uvedený jako zá-

vazný ukazatel čerpání dotace. 

Například organizace, která má 

povinnost platit energie nebo 

nájemné, uvádí např. tento uka-

zatel jako fi nančně nejnáročnější. 

Proto bylo navrženo, aby největší 

část dotací byla určena organi-

zacím právě na energie a nájmy 

v první řadě, v druhé řadě třeba 

na startovné, cestovné, pak dresy 

apod. Tento způsob se zdá být je-

diným možným klíčem, jak zajis-

tit neziskovým organizacím ales-

poň pokrytí základních nutných 

potřeb pro své fungování, každé 

podle její specifi kace a zaměření 

a největších existenčních priorit. 

Takto byly výše dotací a jejich 

účel pro neziskové organizace 

tedy navrženy a zastupiteli také 

schváleny.

Zastupitelstvo se na svém 

předposledním loňském zasedá-

ní rozhodlo vyvěsit záměr na pro-

nájem dolního rybníka. Návrh na 

pronájem podal pouze Rybářský 

svaz Buštěhrad, který se zavazu-

je o rybník pečovat, zarybnit jej 

a také zajistit, aby okolí rybníka 

bylo i nadále přístupné veřejnosti 

pro konání společenských akcí.

Ředitelka Domova s pečovatel-

skou službou Buštěhrad předloži-

la zastupitelům žádost o doplně-

ní registru uchazečů o byt v DPS, 

tento požadavek byl zastupiteli 

schválen, stejně jako žádost 

neziskové organizace Rodinné 

centrum Pelíšek o prodloužení 

nájmu v prostorách Kulturního 

střediska. Smlouva o obstarání 

věci mezi městem Buštěhradem 

a psím útulkem na Bouchalce 

byla také předmětem jednání, 

zastupitelé se rozhodli vyhovět 

majitelce psího útulku menší 

částkou, než byla původně poža-

dována. Z požadavku cca 50tis. 

zastupitelé odsouhlasili dotaci ve 

výši 40 tis. Kč.

Na žádost tří ze zastupitelů 

byly do programu zaneseny další 

body k projednání. Tyto body byly 

doručeny na Městský úřad v Buš-

těhradě spolu se žádostí těchto 

zastupitelů o svolání zasedání za-

stupitelstva. Tento požadavek se 

v této chvíli kryl s úmyslem sta-

rostky svolat zasedání zastupitel-

stva na termín 30. 1. 2013 nebo 

termín 28. 1. 2013.

V řešení tedy byl bod prově-

řování investice 600 tis. Kč na 

tréninkové hřiště fotbalistů, 

a stav tohoto prošetřování. Jde 

o prověření investice, která byla 

přidělena fotbalovému klubu 

v minulém volebním období. 

Předseda kontrolního výboru 

uvedl, že bude třeba účetně do-

hledat a doložit tuto částku, s tím, 

že celá věc by měla být došetře-

na do konce měsíce března 2013. 

Iniciátory těchto bodů bylo dále 

požadováno, aby paní starostka 

zadala úkol vyžádání si lustrační-

ho osvědčení pana místostaros-

ty. Přesto, že paní starostka zmí-

něné tři zastupitele informovala 

o tom, že pan místostarosta sám 

požádal o lustrační osvědčení 

ještě před podáním žádosti těch-

to tří zastupitelů a nebylo třeba 

tento bod do programu jednání 

zařadit, přesto tento požadavek 

zde zazněl. Je možné pouze do-

dat, že pro funkci místostarosty 

není v zákoně zakotvená povin-

nost prokazovat se lustračním 

osvědčením. Tento bod nebyl 

zařazen na program jednání. 

Pan místostarosta uvedl, že ne-

pochybuje o negativním výsled-

ku a proti nařčení a pomluvě se 

bude bránit právní cestou.

Zařazen byl další požadovaný 

bod a to pověření kontrolního 

výboru prověřením zodpovídání 

dotazů občanů a odpovědí na 

ně. Předseda kontrolního výboru 

k tomuto bodu uvedl, že každý 

ze zastupitelů má možnost na-

hlédnout do knihy přijaté pošty 

a evidenci dotazů si tak prohléd-

nout. Kontrolní výbor byl rovněž 

pověřen kontrolou vymáhání 

pohledávek města, tento bod si 

kontrolní výbor zařadil do svého 

programu kontrol. Posledním 

bodem byl požadavek rozšíření 

členů kontrolního výboru o dva 

nové členy. Předseda kontrol-

ního výboru se vyjádřil v tom 

smyslu, že necítí potřebu rozšiřo-

vat kontrolní výbor o další členy, 

protože jeho tým má dostatečný 

počet zodpovědných členů.

Obecná diskuze se odehrávala 

do poměrně pozdních nočních 

hodin.

 Připravila: Dagmar Novotná
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Slovo starostky města
Dokončení ze str. 1

toto rozhodnutí o přednosti 

opravy této památky. Rozhodl 

také účel rekonstrukce.

Čekáme nyní na rozhodnutí, ja-

kým způsobem s ním bude nalo-

ženo. Buštěhradský zámek bude 

nejspíše zakonzervován. Na jaký-

koliv typ rekonstrukce a dokon-

ce ani na zakonzervování nemá 

město Buštěhrad prostředky.

O vývoji využití zámecké za-

hrady, která je již dokončena a je 

také ve vlastnictví Středočeské-

ho kraje, jsme vás už informovali 

v předchozím čísle Buštěhrad-

ského Zpravodaje. V rámci spo-

lupráce se Středočeským krajem 

navrhuje město Buštěhrad vzá-

jemnou participaci na provozu 

zahrady za účelem jejího využití 

pro občany města. Záměry byly 

na Středočeský krajský úřad už 

zaslány. Chápeme, že toto téma 

využití zahrady je pro občany 

zajímavé, děláme skutečně vše 

pro to, aby námi navržené pod-

klady byly akceptovatelné i pro 

Středočeský kraj. Úmyslem je 

zpřístupnění zámecké zahrady 

občanům na jaře tohoto roku.

Jitka Lefl erová

Trafostanice. Na základě sdě-

lení ČEZ má dojít v letošním roce 

k výstavbě nové trafostanice u ob-

jektu Technických služeb. V rámci 

této stavby bude také proveden 

nový přívod elektrického vedení, 

které bude položeno v Kladenské 

ulici v chodníku od křižovatky 

s ulicí Revoluční směrem ke hřbi-

tovu až k fi rmě Dynex. Přesný ter-

mín zahájení prací bude upřesněn 

v jarních měsících. Město využije 

této stavby k tomu, aby mohlo 

vybudovat nové veřejné osvětlení 

na daném úseku formou přípolo-

že, jak již byl v loňském roce rea-

lizován stejný postup v ulici Revo-

luční . Je to další krok ke zlepšení 

vzhledu města.

Alej ořešáků. Městský úřad 

požádal již v loňském roce zá-

stupce Krajské správy a údrž-

by silnic – pobočky Kladno 

o prohlídku a ošetření oře-

šáků na Kladenské ulici – od 

křižovatky s Revoluční ulicí 

až ke křižovatce u Památníku 

Lidice. Jistě jste si všimli, že 

KSÚS již provedla v minulých 

dnech ošetření celé aleje, tak-

že nehrozí nebezpečí úrazu při 

pádu uhnilých větví. Stromy 

tak jsou revitalizovány a bu-

deme mít možnost se dále tě-

šit ze zeleně v našem městě.

Ořešín. Město již od loňského 

roku řeší reklamaci parku Ořešín. 

Reklamace byla řádně doložena 

a zaslána zhotovitelské fi rmě LESS 

a FOREST, která však reklamaci za-

mítla a i nadále se zbavuje odpo-

vědnosti za špatně odvedené dílo. 

Situace je o to komplikovanější, 

protože zmíněná fi rma je v likvi-

daci. Probíhají jednání se všemi 

zainteresovanými organizacemi, 

další jednání je plánováno na za-

čátek února.

Přípojky na zámek. 22. led-

na 2013 úspěšně proběhlo 

kolaudační řízení pro přelož-

ku elektrického vedení NN, 

veřejného osvětlení a vedení 

obecního rozhlasu. Tím došlo 

k zakončení výstavby všech 

přípojek do zámku zaháje-

ných v loňském roce. V úno-

ru dostaneme od ČEZ nový 

elektroměr. Nového osvětlení 

v ulici Revoluční jste si zajisté 

již všimli jakož i nového chod-

níku vedoucího podél kostela 

a zámku.

BPS. Na den 12. 2. 2013 bylo 

oznámeno magistrátem města 

Kladna veřejné ústní projednání 

investičního záměru vybudování 

bioplynové stanice Kladno na ka-

tastru města Buštěhradu. Tohoto 

veřejného ústního projednání se 

zúčastní zástupci města, osoba 

pověřená přednesením oponent-

ního stanoviska a zástupci z řad 

občanských sdružení Buštěhradu, 

Stehelčevsi a Lidic.

Zdroj MěÚ

Z radnice

Jednou nebo několika větami

Informace z radnice

Informace k místním poplatkům
Poplatky za svoz a likvidaci ko-

munálního odpadu a poplatky za 

psa jsou nefrekventovanějšími po-

platky. Povinnost uhradit tyto po-

platky ukládá zákon, z něhož vychá-

zí vyhláška O místních poplatcích č. 

1/2012. Termín k uhrazení poplatků 

stanovil městský úřad v Buštěhra-

dě na den 15. 2. 2013. Toto datum 

je prakticky stejné každý rok. Do 

tohoto termínu lze zaplatit buď 

celou částku poplatku anebo část 

poplatku na první pololetí daného 

roku. Pokud jste obyvatelem měs-

ta Buštěhradu a jste trvale hlášeni 

v jiném městě, máte za povinnost 

doložit písemně Městskému úřadu 

v Buštěhradě potvrzení o platbě 

tohoto poplatku v jiném městě. Je 

praxí, že majitelé domů nebo bytů 

pronajímají své nemovitosti jiným 

osobám. Zde je tedy povinností 

pronajímatele mít nájemní smlou-

vu s nájemcem, ale hlavně, přihlásit 

nájemníky k poplatkové povinnosti 

na Městském úřadě v Buštěhradě. 

Za tyto nájemníky platí poplatek 

nájemce a výši poplatku nechť si 

započítá do nákladů na pronájem, 

či je na jeho uvážení, jak nájem-

níky k této platbě vůči své osobě 

zaváže. Nepřihlášení nájemníků 

k poplatkové povinnosti může mít 

za následek, že Městský úřad na 

základě zjištění této skutečnosti 

přistoupí k tzv. zjišťovacímu řízení, 

kdy za přítomnosti osob přizva-

ných, obecní policie a pracovníků 

úřadu zjistí na místě od osob, byd-

lících na oné adrese, či sousedů, 

kolik osob nemovitost obývá. Na 

základě provedeného zjišťovacího 

řízení potom vyměří Městský úřad 

platebním výměrem poplatek ma-

jiteli nemovitosti v příslušné výši za 

každou zjištěnou osobu. K tomuto 

poplatku je Městský úřad oprávněn 

dát za povinnost uhradit majiteli 

nemovitosti pokutu a to až do výše 

trojnásobku dlužné částky.

Co se stane v případě nezapla-

cení poplatku v termínu či vůbec? 

Seznam osob, které neuhradily po-

platek, tvoří podklad pro vymáhání 

těchto poplatků. Prvotní upozornění 

nebo výzvy o nezaplacení poplatku 

Městský úřad podle novely zákona 

č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, zvaného Daňový řád není 

povinen dlužníkům zasílat. Je totiž 

povinností každého poplatníka, aby 

tuto povědomost o své povinnosti 

vedl v patrnosti. Poplatník, který 

včas nezaplatil poplatek, obdrží tzv. 

platební výměr na poplatek. Tento 

platební výměr je doručován dopo-

ručeně na adresu trvalého bydliště 

poplatníka a zpravidla již obsahuje 

jak dlužnou částku, tak i pokutu vy-

měřenou za nesplnění poplatkové 

povinnosti a to ve výši až trojnásob-

ku dlužné částky, stejně jak je psáno 

v odstavci prvním.

Městský úřad přikročil na základě 

zkušeností z minulých let, kdy do-

poručené zásilky adresáti ignorovali 

nebo si je vůbec nevyzvedli z poš-

ty, k doručování těchto platebních 

výměrů Veřejnou vyhláškou. Ten-

to způsob doručení zákon rovněž 

umožňuje. Městskému úřadu tak 

odpadnou náklady na doručení 

zásilky, která se prvním způsobem 

běžného doručení mine účinkem. 

Veřejná vyhláška o uložení písem-

nosti je běžným nástrojem, který 

městské úřady používají. Může se 

jednat o typ Veřejné vyhlášky přímo 

jmenovitě na osobu nebo o ozná-

mení, které informuje o hromad-

ném předpisném seznamu, který 

byl vytvořen a je uložen na Měst-

ském úřadě k nahlédnutí pro po-

platníky, kteří nezaplatili včas nebo 

ve stanovené výši místní poplatek. 

Tento hromadný předpisný seznam 

je vlastně soubor platebních vý-

měrů všech poplatníků, kteří jsou 

evidováni jako dlužníci. Seznam je 

k dispozici k nahlédnutí v úředních 

hodinách, ale i po telefonické do-

mluvě také v neúřední dny. Poplat-

ník – dlužník se tak může dodatečně 

přihlásit ke své povinnosti a uhradit 

dlužný poplatek. V případě, že se 

tak ve stanovené lhůtě nestane, stá-

vá se tento podklad nástrojem pro 

zahájení exekučního řízení s poplat-

níkem. K poplatku a pokutě se tak 

ještě přidají náklady na vymáhání 

a případnou exekuci a náklady se 

tak pro poplatníka mohou vyšpl-

hat velmi vysoko. Apeluji tedy na 

všechny občany Buštěhradu, aby 

dostáli svým poplatkovým povin-

nostem včas a to i na ty, kteří pro-

najímají své nemovitosti. Městský 

úřad bude provádět zjišťovací řízení 

v případech, kdy majitel nemovitos-

ti pronajímá svůj dům či byt a bude 

stanovovat poplatkovou povinnost 

podle zjištěných skutečností a to 

i zpětně. 

Dagmar Novotná
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Něco z historie města

Mateřská škola v Buštěhradě a její historie
Záměr vybudovat další třídu 

mateřské školky v Buštěhradě 

odsouhlasili zastupitelé na ve-

řejném zasedání dne 28. ledna 

2013. Jedná se o prostory, kte-

ré nyní obývá Městský úřad. Již 

mnohokrát bylo zmiňováno, že 

další třídu mateřské školky Buš-

těhrad nutně potřebuje, proto-

že kapacita té stávající, nedo-

stačuje, byť byla v minulém roce 

zhotovena a otevřena další třída 

mateřské školky v prostorách 

základní školy. Městský úřad se 

na jaře tohoto roku přesune na 

zámek a uvolní prostory mateř-

ské školky, které dočasně obý-

val. Budova mateřské školky se 

tak zase dostane plný význam, 

pro který byla svého času posta-

vena. Mateřská škola v buštěhradském zámku v roce 1941

Mateřská škola sídlící v roce 1943 v buštěhradské sokolovně na procházce v lese

Mateřská škola v buštěhradském zámku v roce 1948

Vraťme se ale k historii mateřské 

školky v Buštěhradě, kdy počátek 

této instituce se zcela paradox-

ně začal odvíjet právě v místním 

zámku. Podle dochovaných in-

formačních pramenů byla školka 

v Buštěhradě založena 1. listopadu 

roku 1939 a to díky úsilí několika 

občanů. Byli to manželé Dörfl erovi, 

Jana Topičová a Josef Oplt. Školka 

zahájila svoji činnost v prvním po-

schodí buštěhradského zámku ve 

dvou místnostech. Hned po Váno-

cích byla přestěhována do příze-

mí, do podloubí za kostelem. Pro 

sedmdesát dětí byly otevřeny dvě 

třídy, které měly na starosti dvě 

učitelky. Provoz byl bez stravování, 

na oběd si maminky své děti braly 

domů. Každou středu a sobotu od-

poledne byla školka zavřená. První 

učitelkou byla paní Marie Šťastná 

a správcem a řídícím učitelem pan 

učitel Rudolf Babyka.

Když v červnu roku 1942 zabra-

li zámek Němci, přestěhovala se 

školka do obecné školy. Školní rok 

1942–43zahajovala školka v soko-

lovně ve dvou třídách pro šedesát 

pět dětí. Po osvobození se školka 

stěhovala zpět do upravené míst-

nosti v zámku. Dětem už se zde va-

řila polévka a bílá káva. Později byla 

zřízena ještě jedna třída. Ve školním 

roce 1948-49 se ale školka stěhova-
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la zpět do sokolovny, kde byly ote-

vřeny dvě třídy pro sedmdesát pět 

dětí. Významným rokem v historii 

školky byl školní rok 1951–52, škol-

ka se tehdy přestěhovala do přízemí 

nové budovy školy s celodenním 

provozem, 7–18 hodin a také stra-

vováním. V lednu 1954 byla otevře-

na ještě další třída. V listopadu roku 

1953 nastoupila do funkce ředitelky 

paní Květa Opltová, která ve školce 

pracovala od roku 1943. Ve své 

funkci setrvala až do odchodu do 

důchodu. Jen v době mateřské do-

volené ji vystřídala paní Věnceslava 

Cachová.

Od ledna roku 1963 byla ote-

vřena třetí třída školky pro dvou 

až tříleté děti. Tím se staly pro-

story, po čase, nedostačujícími. 

Proto v roce 1974 začal tehdejší 

Místní národní výbor s výstavbou 

nové budovy mateřské školky, 

v Hřebečské ulici. Budova byla 

postavena v akci „Z“, a mnoho 

Tato školka měla dokonce třídu 

jeslí, pro kterou bylo v roce 1984 

zakoupeno nové jednotné prádlo 

a jednotné oblečení a musela být 

přijata pradlena. Do té doby se 

prádlo vozilo k vyprání do mateř-

ské školky v Unhošti. Školka měla 

v průběhu této své existence ně-

kolik patronátů, které zaštiťovali 

provoz školky. Patronátní smlou-

vy však byly po roce 1989 všechny 

zrušeny. Paní ředitelka Opltová 

odešla do důchodu v roce 1985 

a na její místo nastoupila paní 

Zdena Kroupová.

V roce 1994 byla školka změně-

na na trojtřídní, z důvodu úbytku 

buštěhradských dětí. Nynější stav 

buštěhradské dětské populace se 

ale rok od roku navyšuje a to také 

právě díky výstavbě rodinných 

domů v nových lokalitách města 

a také opětovnému populačnímu 

boomu, který po dlouhém útlu-

mu, který před koncem 20. století 

v České republice obecně nastal, 

opět dokáže naplnit všechny třídy 

školky. Za všechna ta předchozí 

léta mateřská školka vystřídala 

mnoho učitelek, zdravotních ses-

ter, uklízeček, kuchařek, hospodá-

řek a všechny přispívaly k tomu, 

aby se dětem ve školce líbilo. Ny-

nější personál školky zastává tuto 

práci neméně kvalitně a s láskou.

Nynější mateřská školka je sou-

částí Základní školy a mateřské Oty 

Pavla v Buštěhradě, samotná škol-

ka totiž nemá svojí samostatnou 

právní subjektivitu. Zřizovatelem 

těchto příspěvkových organizací 

města je město Buštěhrad. Měs-

to, jakožto zřizovatel, nahrazuje 

nyní funkci patronátů a fi nancuje 

školu a školku každoroční dotací 

průměrně ve výši 2 mil. 500 tis. Kč. 

Ředitele jmenuje a odvolává sta-

rostka/starosta města.

Ze stavby této mateřské školky 

jsou zadokumentovány některé 

okamžiky. Máme rovněž v archí-

vu fotografi e dětí, které chodily 

do školky ještě na zámek. Něko-

lik vám jich nabízíme, pro oživení 

vzpomínek. Přejme tedy i nové 

generaci dětí, které navštěvují 

a budou navštěvovat mateřskou 

školku v Buštěhradě, aby na do-

cházku do tohoto zařízení měly 

děti ale i jejich rodiče jen ty nej-

hezčí vzpomínky.

Připravila: Dagmar Novotná

Mateřská škola v buštěhradské sokolovně 

v roce 1951

Všechna fota archív MÚ

buštěhradských občanů odpra-

covalo na stavbě celkem 35 tisíc 

hodin. Ředitelka Opltová byla na 

dva měsíce uvolněna pro práci na 

nové školce. Vybavení školky zá-

clonami, lůžkovinami a ostatním 

potřebným vybavením obstaraly 

pracovnice školky a zapojilo se 

i několik maminek. Na úpravě 

vnitřního vybavení i zahrady škol-

ky odpracovali rodiče i pracovni-

ce školky mnoho brigádnických 

hodin. 14. ledna 1978 byla školka 

slavnostně otevřena a předána 

veřejnosti. Do čtyř tříd bylo zapsá-

no celkem 135 dětí a pracovalo 

zde devět pedagogických a de-

set nepedagogických pracovnic. 

Informace z regionu

Výstava školních družin
zahájena

Školní družiny okresu Kladno, 

ve spolupráci s Českou průmyslo-

vou zdravotní pojišťovnou a Vzdě-

lávacím institutem Středočeského 

kraje uspořádaly již 3. ročník vý-

tvarné výstavy s názvem „Sondy 

do školních družin“, která doku-

mentuje činnost dětí a pedagogů 

školních družin Středočeského 

a Zlínského kraje. Účastí Zlínské-

ho kraje výstava překročila hrani-

ce Středočeského kraje a stala se 

meziregionální. Je nainstalována 

v moderních prostorách ČPZP 

v Kladně.

Slavnostní vernisáž se uskuteč-

nila 10. ledna 2013 v dopoledních 

hodinách za přítomnosti zástup-

kyně ředitelky kladenské poboč-

ky ČPZP, Ing. Ludmily Švarcové, 

metodičky ŠD a kurátorky výstavy 

paní Anny Holeyšovské a ředitele 

VISK, Mgr. Jiřího Holého.

tom učí uvádět věci do souvislostí 

a propojují své poznatky do šir-

ších celků z různých oblastí lidské 

činnosti. Vytvářejí si komplexnější 

pohled na přírodní, společenské 

i kulturní jevy. Budují si představu 

o dalším, celoživotním vzdělává-

ní.

Výstava shromažďuje nejza-

jímavější ukázky práce jednot-

livých školních družin. Dotýkají 

se činností jednodenních, týden-

ních i mnohaletých. Představuje 

řadu vzdělávacích a výchovných 

projektů, dokumentuje i spolu-

práci a vztah k různým institucím 

a organizacím v regionu. Přibližu-

je bohaté spektrum hodnotných 

činností pedagogů a dětí. Díky 

exponátům a fotodokumentaci 

konkretizuje ty, co pomáhají dě-

tem ve věku 6–10 let odbourávat 

stres a únavu z dopoledního usi-

lovného pracovního nasazení ve 

škole.

Cílem výstavy, která potrvá do 

10. března 2013 v prostorách po-

bočky ČPZP Kladno, ulice Na Strá-

ni 3340, je ukázat odborné i laic-

ké veřejnosti, že školská zařízení 

– školní družiny jsou specifi ckým, 

ale zároveň svébytným a vý-

znamným segmentem regionál-

ního školství, který velmi dobře 

doplňuje a dále rozvíjí vzdělávací 

a výchovnou roli školy a zároveň 

plní službu rodičům dětí formou 

péče o jejich děti v mimoškolní 

době. Vede je ke smysluplnému 

a hodnotnému využívání volné-

ho času a spoluvytváří návyky 

pro udržení zdravého životního 

stylu.

Anna Holeyšovská,

metodička pro školní družiny 

okresu Kladno,

kurátorka výstavy

Po úvodním slovu Ing. Ludmily 

Švarcové vystoupil ředitel VISK, 

Mgr. Jiří Holý, který hovořil přede-

vším o nepopiratelném významu 

školních družin nejen ve vztahu 

k volnému času, ale i ve vztahu 

k rodině, výchově a vzdělávání. 

Dětem, které tato zařízení navště-

vují, je nabízeno velké množství 

odpočinkových her a relaxačních 

činností. Díky specifi ckým me-

todám a formám práce je patrný 

přesah aktivit dětí v školních dru-

žinách do vzdělávání, podílejí se 

na upevňování vědomostí získa-

ných ve škole, ale i společenských 

a etických norem chování dětí.

Jedním z mnoha cílů zájmo-

vého vzdělávání je vést děti od 

nejútlejšího věku k smysluplné-

mu využívání volného času, jeho 

plánování, organizování a rozví-

jení zájmů s perspektivou jejich 

rozvoje do dospělosti. Děti se při 
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Dne 15. 12. 2012 proběhla 

místní soutěž ve zpěvu harckých 

kanárů. Letos se sou-

těže zúčastnili pouze 

dva chovatelé – páno-

vé Fábera a Kotouč.

Ostatní chovate-

lé měli směnu nebo 

neodchovali kvalitní 

zpěváky.

Do soutěže bylo 

dodáno celkem sedm 

kolekcí – Fábera 5, Ko-

touč 2.

Na postup je potře-

ba získat nejméně 330 bodů.

Soutěž začala v 8 hodin. Po-

souzení měl na starost p. Alexan-

dr Prijmak z Jirkova.

Po čtrnácté hodině bylo vše 

jasné. Kolekce Bohumila Fábery 

získala 357 bodů a ko-

lekce Josefa Kotouče 

353 bodů, tím jsme se 

oba kvalifi kovali na 77. 

MS do Frýdku-Místku.

V důsledku velmi 

špatného počasí byla 

malá návštěvnost, pro-

to bych obzvlášť chtěl 

poděkovat starostce p. 

Lefl erové a místosta-

rostovi p. Opltovi, že 

nás přišli podpořit.

O průběhu soutěže na MS ve 

Frýdku-Místku si vás dovolím in-

formovat v příštím BZ.

J. Kotouč – jednatel ZO

2. 2. 2013 od 11:00

Výlet za paní Hudbou

Zveme vás na další koncert 

z cyklu Výletů za paní hudbou. 

Opět zazní skladby skladatelů od 

18. století do dnešní doby, vystou-

pí symfonický orchestr FOK a Balet 

Praha Junior a sbor Carmina Bohe-

mica. Začátek koncertu, který se 

4. 2. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Chystáte se do masopustního 

průvodu, ale ještě nemáte masku? 

Přijďte si ji k nám vytvořit z papí-

rového talíře. Kurzovné včetně 

materiálu 50 Kč (členové RC 25 

Kč).

6. 2. 2013 od 15:30

Karneval

Srdečně zveme všechna malá 

i velká pohádková stvoření na 

tradiční maškarní bál. Promená-

da masek, hry, soutěže a zábava 

a na závěr vyhodnocení masek. 

Nejhezčí doma vyrobená maska 

vyhrává! Vstupné 50 Kč (členové 

RC 25 Kč).

11. 2. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Nemůžeme stavět sněhuláka 

ze sněhu? Nevadí, vytvoříme si 

ho alespoň pomocí korkových tis-

kátek. Kurzovné včetně mateiálu 

50 Kč (členové RC 25 Kč).

18. 2. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Děti rády střádají drobné min-

ce do kasičky. Vyrobíme si proto 

vlastní, originální kasičku ze zava-

řovací sklenice.

Kurzovné včetně materiálu 50 

Kč (členové RC 25 Kč).

19. 2. 2013 od 19:00

Večerní dílna pro dospělé

– Fimo – dekorace příboru

Pomocí polymerové hmoty oz-

Neziskové organizace

Co nás čeká v únoru v Pelíšku

koná ve Smetanově síni v Obec-

ním domě v Praze, je v 11:00. Cena 

vstupenek po určitém počtu při-

hlášených je 300 Kč pro dospělé-

ho, děti zdarma. Ke každé dětské 

i dospělé vstupence bude připo-

čítán manipulační poplatek 10 Kč. 

Přihlášky posílejte na mail japon-

ka1@seznam.cz.

dobíme příbor, vysoké lžičky na 

kávu laté nebo dezertní vidličky 

či dětský příbor. Kurzovné včetně 

materiálu je 190 Kč za dva zdo-

bené kusy. Rezervace nutná do 

14. 2. 2013 na mail japonka1@

seznam.cz.

20. 2. 2013 od 15:30

Exkurze do Pasířství Houska & 

Douda s.r.o.

Také vás zajímá, jak to v tako-

vém pasířství vlastně vypadá a co 

se tam dělá? Máme pro vás skvě-

lou příležitost to zjistit! Vydejte se 

s námi na exkurzi do tajuplných 

zákoutí místního pasířství, které se 

může pyšnit např. restaurováním 

jezdeckého pomníku Jana Žižky 

na Vítkově. Sraz v 15:30 u Pošty, 

Kladenská 271. Vstup zdarma. Od-

polední herna v RC bude z těchto 

důvodů zavřená. Děkujeme za po-

chopení.

25. 2. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Tentokrát budeme ve výtvarné 

dílně vytvářet tučňáka i s jeho ty-

pickou kolébavou chůzí. Kurzovné 

včetně materiálu 50 Kč (členové 

RC 25 Kč).

Případné změny programu 

a bližší informace můžete sledo-

vat na našich webových stránkách 

www.mcpelisek.cz.

Přijďte mezi nás!

Markéta Kučerová

Z dřívějších Výletů za paní Hudbou Fotky Monika Žitníková

Kanáří zpěv zněl hasičárnou
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Hned za kousek za Berounem 

se na skalnatém ostrohu nachází 

další zajímavá památka, zříceni-

na hradu Tetín. Patří do katastru 

stejnojmenné obce, ležící ve Stře-

dočeském kraji asi dva kilometry 

východně od okresního města Be-

roun nad řekou Berounkou. Obec 

se skládá ze dvou částí – Koda 

a Tetín. Historicky Tetín patří k nej-

starším vesnicím v České republi-

ce. Místo bylo osídleno již v paleo-

litu a době hradištní. Jako jedna 

z mála obcí má na svém území, 

přímo v obci celkem tři kostely. 

Kostel Jana Nepomuckého, sva-

té Kateřiny a Svaté Ludmily. Tato 

skutečnost napovídá, že obec 

byla vyhledávána jako skutečně 

duchovní a posléze i poutní místo, 

památné místo.

Hradiště vzniklo v době po-

čátků osídlení tohoto území Če-

chy. Teta, po které bylo hradiště 

a posléze hrad pojmenován, byla 

jednou ze tří sester knížete Kro-

ka, který vládl v České kotlině 

v těchto dobách. Počátky Tetína 

jsou v pověstech spojovány prá-

vě s Krokovou dcerou Tetou, ale 

archeologický výzkum je datován 

do poloviny 10. století. Počátkem 

10. století zde byl dřevěný kní-

žecí dvorec, který byl vdovským 

sídlem kněžny sv. Ludmily, která 

zde byla v roce 921 zavražděna. 

V 11. a 12. století zde bylo sídlo 

Tetínské župy, která spravovala 

celé Podbrdsko. Tetín je zmiňo-

ván v zakládací listině vyšehrad-

ské kapituly. V roce 1288 zde měl 

sídlo královský lovčí.

Hrad byl založený ke konci 

13. století, kolem roku 1288, za 

Václava II. Od roku 1321 byl v ma-

jetku Štěpána z Tetína, synovce 

přemyslovského levobočka pro-

bošta Jana Volka, přestavěn na 

sídlo přemyslovských levobočků. 

V roce 1321 hrad držel Štěpán 

z Tetína, který Tetín prodal císaři 

Karlu IV. Ten pak tetínské panství 

připojil ke Karlštejnu a hrad Te-

tín brzy poté zanikl. Roku 1422 

během husitských válek byl hrad 

úplně zničen. Lokalita byla rovněž 

vážně poškozena vápencovým lo-

mem počátkem 20. století.

Na místě proběhl archeologický 

průzkum. I když bylo místo poni-

čeno těžbou vápence, bylo proká-

záno, že první fáze hradu vznikla 

již kolem poloviny 13. století prav-

děpodobně v souvislosti se záni-

kem funkce staršího tetínského 

hradiště, jehož areál se rozkládal 

v místech dnešní obce a plnil pro 

hrad funkci předhradí.

Zřícenina hradu je nyní už po-

krytá vegetací a jen místy můžete 

vidět náznaky jednotlivých zdí. 

Zajímavý je pohled na zátočinu 

řeky Berounky, která toto návrší 

obtéká. Výhled z hradiště na jih je 

jedinečný ve své hloubce.

Obec Tetín je známa jako pout-

ní místo, hlavní poutě se pořádají 

první neděli po 16. září. Tetínu 

věnoval své dvě básně i Jaroslav 

Seifert.

„Z pověstí“,
Roman Řezáč

Počátky Tetína jsou v mnoha 

pověstech spojovány už s Kro-

kovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 

n. l., ale historická studie a archeo-

logické zprávy ho umisťují do 

první poloviny X. stol. n. l.; je spo-

jován s pobytem sv. Ludmily a je-

jího vnuka sv. Václava na Tetíně, 

jehož zde údajně po krátký čas 

vychovávala.

V r. 921 však Ludmilina snacha 

Drahomíra najala vrahy a ti, v prv-

ní vigilii noční z 15. na 16. září, 

Ludmilu na Tetíně zavraždili. Sva-

tá Ludmila je první světicí, udá-

vanou ve spojitosti s Přemyslovci. 

Vzhledem k Ludmile můžeme Te-

tín považovat za jedno z míst po-

bytu prvních křesťanů v Čechách 

a jeden z kořenů české historie, 

vzhledem ke sv. Václavovi bývá 

někdy spojován s počátky české 

státnosti. Lze říci, že Tetín přinesl 

významný vklad do klenotnice 

české historie.

Tetín – zbytky hradu

Jedna z pověstí, které se váží 

k Tetínu.

Kněžna Ludmila

Nastal soumrak staré pohan-

ské víry. Lid přestal věřiti žrecům, 

kácel modly, odvracel se od víry 

otcův. Zemí se šířila nová víra, víra 

v jednoho Boha, otce všech lidí, 

a v Krista, syna jeho, který přikázal 

lidem, aby se milovali. Český ná-

rod ochotně přijímal evange lium, 

hlásané slovanskými kněžími, kte-

ré povolal do země Rostislav, mo-

ravský kníže. Na Moravě byl po-

křtěn kníže Bořivoj s manželkou 

svou Ludmilou, která se pak zvláš-

tě přičiňovala o rozšíření křesťan-

ství. Byla to žena rozumná, srdce 

dobrého, takže ji lid choval v úctě 

a lásce a pro její štědrost nazýval ji 

matkou chudiny.

Po manželově smrti, když i její 

syn kníže Vratislav I. v mladém 

věku zemřel, ujala se vnuka svého 

Václava a pečlivě se starala, aby 

jako budoucí kníže byl vycvičen 

v písmu slovanském i v křesťan-

ských zásadách. Václav ji miloval 

nade všecko, avšak tato láska 

vzbudila hněv jeho matky Dra-

homíry, panovačné, hrdé kněžny 

lutické, která se zmocnila vlády 

v zemi a Ludmile záviděla její ob-

libu.

Kněžna Ludmila tušíc příčinu 

její nenávisti odstěhovala se na 

tichý, odlehlý Tetín, kde chtěla 

v osamění a na modlitbách svůj 

život dokončiti. Avšak i zde dostihl 

jí hněv ukrutné kněžny.

Jednoho dne přitrhla ke hradu 

tlupa najatých vrahů, a když se se-

tmělo, vpadli její vůdcové Tuman 

a Kovan do komnaty, kde se právě 

kněžna modlila. Nedbajíce proseb 

nevinné oběti, zardousili ji závo-

jem, který jí strhli z hlavy. Když 

vykonali svůj ohavný zločin, prchli 

pod ochranou tmy a spěchali koň-

mo pro odměnu ke kněžně Dra-

homíře, z jejíhož návodu provedli 

vraždu.

Jidášské groše jim však nepři-

nesly požehnání. Pří dělení peněz 

znepřátelili se tak, že druh před 

druhem musel prchati.

Když pak ve známost lidu vešlo, 

kdo zavraždil oblíbenou kněžnu, 

tu ze strachu odešel Tuman do ci-

ziny a zhynul tam v nouzi. Kovan 

byl jat a kmetským soudem od-

souzen ke ztrátě hrdla.

Drahomíra počala brzy litovati 

svého činu. Dům, v němž přebý-

vala kněžna Ludmila, dala přesta-

věti v chrám, zasvěcený archan-

dělu Michalovi. Nesmyla tím však 

své viny před národem ani před 

soudem dějin.

Ani Drahomířin hrob se neza-

choval. Zmizela prý záhadně na 

náměstí Loretánském, v těch mís-

tech, kde stával po léta Drahomí-

řin sloup. Dějepisci se domnívají, 

že tady byla zavražděna, lid bájil, 

že ji unesli draci.

Josef Pavel, Pověsti Českých 

hradů a zámků

Pohled na Berounku 
z Tetína

Tetín

Při své návštěvě obce Tetín 

nezapomeňte zhlédnout ještě 

barokní zámeček, který se v obci 

nachází. Zámeček má stejné jmé-

no – Tetín

Barokní zámek, který je součástí 

rozlehlého hospodářského dvora, 

se nachází ve vsi Tetín na Beroun-

sku ve Středočeském kraji. Zámek 

je obdélná patrová stavba s prů-

čelím obráceným do návsi a se 

středním rizalitem zakončeným 

trojúhelníkovým štítem.

Ve 2. polovině 18. století vznikl 

barokní zámeček, který v průběhu 

času prošel mnoha přestavbami. 

V jeho držení se vystřídala řada 

rodů, v 19. století patřil vlaste-

necky smýšlející rodině Vojáčků, 

za kterých zámek navštěvovala 

řada významných osobností po-

litického a kulturního života jako 

J. Jungmann, J. Dobrovský nebo 

F. L. Čelakovský. V roce 1704 byla 

na jeho zahradě postavena K. Pfal-

zem kaple, nesoucí jméno sv. Jana 

Nepomuckého. V čele zámku hra-

jící hodiny, hrající od 9–19 každou 

celou hodinu melodii písně Nad 

Berounkou pod Tetínem. Po roce 

1990 byl zámecký objekt v restitu-

ci vrácen potomkům posledních 

majitelů – rodině Důrasů.

Zámeček Tetín

V zámku a jeho areálu se dnes 

nachází velkostatek Tetín a je 

v soukromém vlastnictví. V zá-

mecké zahradě můžeme najít po-

zůstatky valů předhradí starého 

hradu. Na zámku se také narodil 

roku 1821 spisovatel a vlastenec 

Vacslav Vojáček, má zde i pamětní 

desku.

Připravila: Dagmar Novotná

Kultura

Tip na výlet – hrad Tetín
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Vážení příznivci tenisu,

Tenisový rok 2013 se pomalu roz-

jíždí. Zaregistroval jsem náš TK u Čes-

kého tenisového svazu (ČTS) a tím 

jsme získali možnost účastnit se mis-

trovských soutěží družstev a pořádání 

tenisových turnajů.

Pro letošní sezonu jsem se rozhodl 

přihlásit do soutěží družstva minite-

nistů (ročník 2005), babytenistů (roč-

ník 2004) a dorostu. Soutěže se usku-

teční na jaře.

TKT bude pořádat v létě dva turna-

je mladších žáků, jeden turnaj dorostu 

a klubový turnaj ve čtyřhrách. Záštitu 

nad těmito akcemi převzal generální 

partner TŠ Tenisek Všeobecná zdra-

votní pojišťovna ČR.

Aktuálně připravuji náborovou 

promoakci mezi základními a ma-

teřskými školami v našem regionu. 

Smyslem této akce je přivést co nej-

více dětí ke sportu a zdravému život-

nímu stylu.

Garantem a podporovatelem celé 

akce není nikdo jiný než náš generální 

partner VZP ČR.

Po dohodě s VZP ČR budu tyto 

akce pravidelně opakovat. Děti, které 

nebudou mít zájem o tenis rád pře-

směruji na ostatní sportovní kluby 

v našem městě.

Zároveň bych rád pozval všechny 

děti na kondiční cvičení, které se koná 

pravidelně každou neděli od 9.30 do 

11.30 v tělocvičně ZŠ Buštěhrad, ne-

musí se jednat pouze o tenisty …

Závěrem bych Vás rád informoval, 

že TKT přijímá do svých řad nové čle-

ny, podmínky členství naleznete na 

stránkách www.tenisek.cz.

S úctou Tonda Jeřábek

Sport

Informace o dění v tenisovém 
klubu „Tenisek“ Buštěhrad

Navštivte novou prodejnu vín a delikates v Buštěhradě
Kde nás najdete? V Kladenské ulici 354/5 (naproti poště)

Co u nás nakoupíte?
|  8 druhů kvalitních sudových vín z jižní Moravy (Réva Rakvice) v ceně již od 

56 Kč / litr, lahvová vína s přívlastkem, sekty, medovinu, přírodní mošty,

|  delikatesní sýry z Itálie, Francie a Holandska, klobásy, med,

|  pečené čaje, čokolády, oříšky, olivy, svijanská lahvová piva…

Seženete u nás rovněž granule a konzervy pro psy a kočky.

Otevřeno máme od 9:00 do 18:00 hodin (kromě neděle)

www.vinotekabustehrad.cz

Vystřihněte a přineste tento kupón a obdržíte od nás láhev

bílého, růžového nebo červeného odrůdového vína zdarma

(platí při nákupu nad 300 Kč v naší vinotéce „u pošty“)

Poděkování

Děkuji za upřímné blahopřání k mým narozeninám členkám Českého 

červeného kříže, paní Růženě Viltové a Městskému úřadu.

Dagmara Pavlíčková

Vážení čtenáři,

skončil rok 2012 a tak bychom 

vás rády seznámily s prací místní 

organizace ČČK. Jako každý rok, 

tak i rok 2012 jsme zakončily pro 

nás nejkrásnější vánoční akcí. Na 

vánoční svátky jsme připravili ve 

spolupráci s městským úřadem 

dárkové balíčky pro starší občany 

nejen v Buštěhradě, ale zajíždíme 

i do domova důchodců v Unhošti 

a LDN v Kladně, kde nás již oče-

kávají a společně zavzpomínáme 

a podělíme se o novinky z Buště-

hradu. Příprava dárkových balíčků 

je práce nelehká – připravujeme 

55 balíčků. Poděkování občanů tak 

patří nejen nám, ale i Městskému 

úřadu a paní starostce.

V letošním roce budeme opět 

navštěvovat členy ČČK, kteří oslaví 

významné životní jubileum. Také 

poskytujeme zdravotní služby při 

různých sportovních a kulturních 

akcích, ale naše služba při pořádání 

dětského dne byla v loňském roce 

odmítnuta.

Ve spolupráci s občanským sdru-

žením Diakonie Broumov pořádá-

me 2x do roka sbírku nepotřeb-

ného ošacení a dalších, pro vaši 

domácnost již nepotřebných věcí. 

Tímto také děkujeme všem obča-

nům, kteří do této sbírky přispívají.

Jako předsedkyně místní organi-

zace bych touto cestou chtěla po-

děkovat členkám ČČK a mým dlou-

holetým kamarádkám paní Jiřině 

Týblové a Janě Spálenské za jejich 

pomoc při organizování výše uve-

dené sbírky, protože týden svého 

volna věnují této prospěšné práci.

Na pořádání vlastních větších 

akcí nemáme bohužel fi nanční 

prostředky, malá dotace poskyt-

nutá městským úřadem pokryje 

pouze nejnutnější provozní nákla-

dy místní organizace. Přesto za ni 

městu děkujeme.

V roce 2013 oslaví náš spolek ČČK 

významné výročí. Od jeho založení 

v roce 1923 uplyne 90 let. Kronika 

a další zápisy jsou dochovány.

Závěrem bych chtěla vyslovit 

přání, aby se do činnosti ČČK zapo-

jilo co nejvíce našich občanů a my, 

dlouholeté členky, jsme mohly pře-

dat pomyslný štafetový kolík mlad-

ším.

Do nového roku 2013 přejeme 

všem dobrou pohodu.

Olga Procházková,

předsedkyně

místní organizace ČČK

Pozn.

V minulém čísle Buštěhradského 

Zpravodaje byla uveřejněna informa-

ce o poděkování padesáti pěti občanů 

směrem k městskému úřadu, za proje-

venou ochotu a poskytnutí darů, pro-

střednictvím ČČK. Pouze část z nich jsou 

důchodci, kteří obývají Domov důchod-

ců v Unhošti, někteří další jsou umístě-

ni v LDN. Ostatní jsou občany města 

Buštěhradu. Tímto uvádíme tuto infor-

maci na pravou míru a členkám ČČK se 

omlouváme za nepřesnou interpretaci.

 Dagmar Novotná,

odpovědná koordinátorka BZ

Neziskové organizacece

Zpráva místní organizace
Českého červeného kříže
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Vás zve na besedu
Jitky Mahovské

Kilimanjaro
a národní parky Tanzánie

Výprava na zasněženou střechu afrického kontinentu
do výše 5895 metrů.

Aklimatizační výstup na Mount Meru.
Návštěva dvou národních parků a lovy beze zbraní.

Na venkově mezi Masaji.

ve čtvrtek 7. 2. 2013
od 19.00 h

v restauraci U Bečvářů
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