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Dne 20. 2. 2013 se konala schůz-

ka zástupců města Buštěhradu, 

kteří se zúčastnili výše uvedeného 

veřejného ústního jednání k BPS 

Kladno. Jejím cílem bylo vyhod-

nocení jeho průběhu a stanovení 

dalšího postupu.

Bylo konstatováno, že ve spise 

k BPS stále chybí některé souhla-

sy majitelů pozemků k průjezdu 

po komunikaci (k BPS), která vede 

přes jejich pozemek, což bude 

předmětem další námitky. Zpra-

covatel oponentního posudku 

na poradě uvedl další námitku, že 

BPS Kladno není v souladu s plá-

Jednání se zúčastnili zástupci 

odboru výstavby Magistrátu měs-

ta Kladna, zástupci investora, zá-

stupce projektanta, zástupce KHS. 

Dále byli přítomni zástupci města 

Buštěhradu, zástupci občanské-

ho sdružení „Za životní prostředí 

Stehelčevsi“, zástupci OÚ Stehel-

čeves, zástupci občanského sdru-

žení „RC buštěhradský Pelíšek“, 

občané města Buštěhradu, autor 

oponentního posudku, zástupce 

z oboru správního práva.

Průběh vlastního úkonu:
Město Buštěhrad, starostka Ing. 

J. Lefl erová, Mgr. Petránková z obo-

ru správního práva, autor oponent-

ního návrhu pan Ing. J. Jinoch, OS 

„Za životní prostředí Stehelčeves“, 

OS „RC buštěhradský Pelíšek“ a pří-

tomní občané města Buštěhradu 

před zahájením vlastního jedná-

ní, namítli systémovou podjatost 

stavebního úřadu z důvodu účasti 

města Kladna na společnosti, která 

vystupuje jako investor. Bylo uve-

deno „že by bylo na místě postupo-

vat dle § 131 odst. 4 správního řádu 

ve spojení s § 14 odst. 4 správního 

řádu, neboť máme za to, že v dané 

věci jsou vyloučeny všechny osoby 

stavebního úřadu“.

Po vyjasňování výše uvedené 

zásadní námitky, zahájil stavební 

úřad v 11.10 hod. jednání. Opo-

nenti s touto skutečností nesou-

hlasili, „neboť se domnívají, že jde 

o nesprávný úřední postup, kde 

by bylo na místě vyčkat do roz-

hodnutí o námitce podjatosti“. 

Jelikož však bylo jednání zaháje-

no, bylo dohodnuto s ohledem 

na zákonnou koncentraci (z důvo-

du opatrnosti) se jednání zúčast-

nit. V zápisu je znovu uvedeno, 

že „tento postup je v rozporu s § 

14 odst. 3 správního řádu, osoba 

ohledně které byla vznesena ná-

mitka podjatosti může do doby, 

než bude o námitce rozhodnuto, 

provádět v řízení jen úkony, které 

nesnesou odkladu.

V úvodu, po zahájení jednání, 

představil zástupce projektanta 

projekt „BPS Kladno“. K tomuto 

projektu z pověření výše uvede-

ných oponentů přednesl autor 

oponentního posudku k projekto-

vé dokumentaci na úrovni územ-

ního řízení 14 námitek, které mají 

legislativní a technický charakter. 

Projektant na uvedené námitky 

přednesl své stanovisko. Přes-

ný záznam námitek a odpovědí, 

vzhledem k jejich rozsahu a ne-

Informace pro občany

Tisková zpráva – BPS Kladno – poslední informace
Magistrát města Kladna – odbor výstavby, jako stavební úřad pří-

slušný podle § 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a  stavebním řádu (stavební zákon) ve  znění pozdějších 

předpisů, oznámil podle § 8 odst. 1 stavebního zákona, po několike-

rém přerušení, zahájení územního řízení a současně nařídil veřejné 

ústní jednání. Konalo se dne 12. 2. 2013 od 9.00 hodin na Magistrátu 

města Kladna.

zbytnosti přepisu protokolu o jed-

nání bude publikován samostat-

ně. Při jednání byla předložena 

stanoviska vypracovaná v rámci 

řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. 

EIA, která nebyla, z neznámých 

důvodů, doručena na MěÚ Buš-

těhrad a proti nimž byly na místě 

podány do protokolu námitky. 

Součástí výše uvedených námitek 

byla přednesena námitka města 

Buštěhradu a to na základě usne-

sení VZ MZ, které se konalo dne 

28. 1. 2013. Bylo předneseno, že 

zastupitelstvo města Buštěhradu, 

občané města, odmítají výstavbu 

BSP Kladno na k.ú. města Buště-

hradu. V písemné podobě byly 

předány námitky OS RC buště-

hradský Pelíšek, které jsou sou-

částí zápisu. Za občany města 

Buštěhradu byla předána petice 

občanů proti výstavbě BPS Klad-

no. Jednání bylo ukončeno cca 

v 16.00 hod.

V této etapě očekáváme vypo-

řádání námitek. Podle jejich ob-

sahu, bude navržen na základě 

porady účastníků jednání, další 

postup.

Poznámka:

Zápis z výše uvedeného jednání se 

zpracovává do formy, která by umož-

nila obsah zveřejnit na web.stránkách 

města. Protokol je k dispozici na MěÚ.

Tisková zpráva – BPS Kladno
– dovětek

nem odpadového hospodářství 

Středočeského kraje a dále neod-

povídá ani zásadám jeho územní-

ho rozvoje, neboť zde není vyme-

zena, byť jde o záměr nadmístního 

významu.

Pokud jde o závěr zjišťovacího 

řízení KÚSK, který není rozhod-

nutím a nelze jej proto napad-

nout opravným prostředkem, 

budou některé námitky uplatně-

ny až v odvolání proti územnímu 

rozhodnutí. KÚSK nevzal např. 

v potaz aktualizaci NATURY 2000 

v červenci 2011, závěr zjišťova-
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Z krajského úřadu odešel šéf 
odboru spojovaný s Rathem 
(Datum: 13. 02. 2013, 12:07)

Praha 13. února (ČTK) - Ze 

středočeského krajského úřadu 

odešel dosavadní vedoucí odbo-

ru regionálního rozvoje Oldřich 

Vytiska, jehož média označovala 

za blízkého spolupracovníka bý-

valého hejtmana Davida Ratha 

(dříve ČSSD). Podle Rathova ná-

stupce Josefa Řiháka (ČSSD) Vytis-

ka opustil úřad na vlastní žádost. 

„Pan Vytiska se rozhodl odejít, ne-

dostal výpověď,“ řekl dnes Řihák 

novinářům. „Není nic tajného na 

tom, že jsme měli různé pohledy 

na různé věci, na různé akce. A ně-

jaké věci mi jsou ještě dodneška 

nejasné,“ dodal. Podle médií měl 

Vytiska jako šéf odboru řídícího 

projekty fi nancované z Evropské 

unie detailní informace o ceně 

předraženého projektu na opravu 

buštěhradského zámku, kvůli ně-

muž je Rath vazebně stíhán. Kvůli 

Rathově kauze ho také vyslýchala 

policie. Noví krajští radní nedávno 

rozhodli, že buštěhradský zámek 

se vzhledem k současné fi nanční 

situaci kraje opravovat nebude. 

Přednost dostaly jiné projekty, 

například dostavba domova pro 

seniory v Uhlířských Janovicích 

nebo rekonstrukce zámku v Pa-

nenských Břežanech. Krajský 

radní pro kulturu Zdeněk Štefek 

(KSČM) se pokoušel prosadit ales-

poň konzervaci zámku, ale nebyly 

zdroje ani na to.

„Teď není stav takový, abychom 

to šli konzervovat,“ míní Řihák, 

podle nějž bylo nejdříve nutné 

rozhodnout, které projekty do-

stanou prioritu. „Přece to za měsíc 

nebo za dva nespadne, když to 

tam chátrá dvacet nebo třicet let,“ 

podotkl. Skeptický je i k předsta-

vě, že by projekt mohl fi nancovat 

soukromý investor.

Ve středních Čechách vzrostla 
nezaměstnanost na 6,6 
procenta (Datum: 08. 02. 2013 
12:16)

Paha 8. února (ČTK) - Ve střed-

ních Čechách v lednu přibylo lidí 

bez práce. Podíl nezaměstnaných 

vypočtený podle nové metodiky 

se proti minulému měsíci zvý-

šil o půl procentního bodu na 

6,6 procenta. Úřady práce kon-

cem ledna evidovaly 57.455 lidí 

schopných okamžitě nastoupit do 

zaměstnání, vyplývá z údajů mi-

nisterstva práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo přešlo od letoška na 

nový ukazatel míry nezaměstna-

nosti. Nově uvádí podíl nezaměst-

naných osob vůči obyvatelstvu ve 

věku 15 až 64 let, zatímco dřívější 

míra nezaměstnanosti poměřova-

la uchazeče o zaměstnání pouze 

k ekonomicky aktivním lidem.

Středočeské úřady práce kon-

cem ledna evidovaly 58.247 ucha-

zečů o zaměstnání, o 3796 více než 

na konci předchozího měsíce. Ve 

srovnání se stejným obdobím loň-

ského roku je to o 4918 uchazečů 

více. V lednu se přišlo nově zaregis-

trovat 8548 uchazečů, to je o 2972 

více než v prosinci. Vyřazeno z evi-

dence bylo 4752 lidí, o 2135 více 

než v předchozím měsíci.

Na konci ledna úřady práce 

v regionu registrovaly nejvyšší 

nezaměstnanost v okrese Kutná 

Hora, a to 9,1 procenta, násle-

dovaly okresy Kolín a Příbram se 

shodnou hodnotou 8,9 procenta. 

Nejpříznivější situace je tradičně 

v okresech Praha-východ a Praha-

západ.

Web Středočeského 
kraje
Monitoring tisku ze 
Středočeského kraje:

Expolicista, který je 
„náhodou“ šéfem odboru, 
zajímá i opozici (12. 2. 2013, 
Mladá fronta DNES)

Veřejné zakázky kraje má na 

starosti expolicista, který odložil 

vyšetřování kontroverzního pro-

deje polikliniky v Příbrami. Podle 

hejtmana je to náhoda. Jenže na 

úřadě byl dřív, než vyhrál výběro-

vé řízení. STŘEDNÍ ČECHY Součas-

né vedení kraje a krajského úřadu 

čelí podezření, že lukrativní posty 

dává za odměnu. Minulý týden 

upozornil server Lidovky.cz na to, 

Informace pro občany

Informace ze Středočeského kraje
že šéfem nového odboru veřej-

ných zakázek je bývalý policista, 

který vyšetřoval kontroverzní pro-

dej příbramské první polikliniky, 

jejž v roce 2011 schválila radnice 

a tehdejší starosta Josef Řihák 

(ČSSD). Pět dní před jeho zvolením 

hejtmanem kraje bylo vyšetřování 

odloženo a deset dnů poté, co Ři-

hák usedl do hejtmanského křes-

la, vyšetřovatel případu Emil Ma-

šanka od policie odešel. V lednu 

se pak zúčastní výběrového řízení 

na post šéfa nového odboru kraje. 

Důvěryhodnost odboru, který má 

pomoci „čistší politice“ kraje, je už 

teď narušena okolnostmi výběru 

vedoucího, kterého radní jmeno-

vali 4. února. To vadí i krajské opo-

zici. „Je to podivná věc a zaujalo 

mě, že na poradě, která byla ještě 

před vyhlášením výběrového říze-

ní, ředitel úřadu informoval, kdo 

kam nastoupí. To budeme chtít 

vysvětlit nebo vyvrátit,“ říká šéf 

klubu krajských zastupitelů ODS 

Raduan Nwelati. S tím, že se o ve-

řejné zakázky bude starat sám kraj 

a jeho úředníci, však principiálně 

souhlasí. Stejně jako zastupitelka 

za TOP 09 a STAN Helena Langš-

ádlová, i když upozorňuje, že kon-

trola koncentrovaná do jednoho 

místa může vzbuzovat podezření. 

Zvlášť když pochybnosti vyvolává 

už samo obsazení postu vedoucí-

ho. „Nepochybně budeme pana 

hejtmana interpelovat, těžko si to 

můžeme vysvětlit jako náhodu,“ 

říká.

Rozdělení Vojenského újezdu 
Brdy (11. 2. 2013, ČRo Plzeň)

Více než 15 brdských obcí v Pl-

zeňském kraji žádá hejtmana Mi-

lana Chovance, aby neustupoval 

v případě nového rozdělení Vo-

jenského újezdu Brdy. Středočes-

ký kraj chce totiž vojenský prostor 

celý, zatímco vedení Plzeňského 

kraje se přiklání k vládnímu ná-

vrhu rozdělení újezdu mezi oba 

kraje a návratu k původním po-

válečným katastrům. Starostové 

brdských obcí proto v ofi ciálním 

dopise žádají hejtmana, aby stře-

dočeskému hejtmanovi neustu-

poval. Jak říká starosta obce Stra-

šice Jiří Hahner.

Hejtman Řihák se na 
Příbramsku zajímal o pitnou 
vodu a ochranu Brd (11. 2. 
2013, ČRo - strednicechy.cz)

Jak se zrušení vojenského pro-

storu v Brdech dotkne okolních 

měst a obcí, to je otázka, která už 

víc jak rok trápí jejich obyvatele. 

Většina měst a vesnic totiž z Brd 

čerpá pitnou vodu a ochrana vod-

ních zdrojů je pro ně prioritou. 

O pomoc proto požádaly i Středo-

český kraj.

Rath jako nadávka. V ČSSD 
vypukl spor o exhejtmana
(11. 2. 2013 tyden.cz)

Mezi sociálními demokraty se 

začalo používat slovo rathovec 

jako nová nadávka. Sahají po 

něm dva znesvářené tábory ko-

lem poslance Richarda Dolejše 

a hejtmana Josefa Řiháka. Obě 

kliky ve středočeské ČSSD znepřá-

telila volba regionálního zástupce 
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Z radnice

Obecní policie Stehelčeves

v předsednictvu sociální demo-

kracie. Mezi sociálními demokraty 

se začalo používat slovo rathovec 

jako nová nadávka. Sahají po něm 

dva znesvářené tábory kolem po-

slance Richarda Dolejše a hejtma-

na Josefa Řiháka. Obě kliky ve stře-

dočeské ČSSD znepřátelila volba 

regionálního zástupce v předsed-

nictvu sociální demokracie. Volba 

středočeského zástupce v užším 

vedení ČSSD dopadla velmi těsně. 

Poslanec Richard Dolejš v prvním 

únorovém týdnu o pouhé tři hla-

sy porazil hejtmana Josefa Řiháka 

(poměr hlasů 59:56). Prohru svého 

favorita nevydýchal předseda bý-

valé regionální základny Davida 

Ratha, okresu Praha-západ, Jiří 

Csermelyi. Dolejšovy příznivce 

označil minulou sobotu za ra-

thovce.

Hejtman Řihák přijal 
delegaci z Itálie (11. 2. 2013 
stredoceskenovinky.cz)

Zástupci italské provincie Fer-

mo v oblasti Marche, Paolo Petrac-

ci a Felice Chiesa zavítali do sídla 

Středočeského kraje.Zástupci 

italské provincie Fermo v pátek 8. 

února 2013 jednali s hejtmanem 

Středočeského kraje Josefem Ři-

hákem o možné spolupráci obou 

regionů. Uvedl to ofi ciální web 

Středočeského kraje.

Sousedé začínají připravovat 
společné plány (9. 2. 2013, 
Pražský deník)

Hlavy Středočeského kraje 

a Prahy si na společném setkání 

stanovily některé priority, jejich 

provedení pohlídají pracovní sku-

piny. Praha – Už první společné se-

tkání přineslo seznam zásadních 

témat, které bude muset vedení 

Středočeského kraje a hlavního 

města společně řešit. Hejtman 

Středočeského kraje Josef Řihák 

a primátor Prahy Bohuslav Svo-

boda se shodují: nejdůležitější je 

doprava, ale oblastí, kde chystají 

společné změny je více. Jsou to 

například zdravotnictví, územní 

plánování, školství, cestovní ruch 

a sociální oblast. Hejtman Řihák 

schůzku zhodnotil: „Jsme souse-

dé, kteří jsou na sobě vzhledem 

k potřebě vzájemné spolupráce 

samospráv, závislí. Proto je třeba, 

abychom navázali přátelské vzta-

hy a dobrou spolupráci.“

Ministerstvo tvrdí, že v kauze 
bioplynky starosta pochybil 
(11. 2. 2013,
Kladenský deník)

Starosta Slaného Ivo Rubík po-
depsal bez svolení rady města do-
kument. Podpis nyní ruší, i nadále 
ale hájí svůj původní názor. Slaný 
OE Od počátku kontroverzní zá-
měr vybudovat ve Slaném-Těhuli 
bioplynovou stanici, kterou chce 
investor postavit v areálu výrobny 
vajec Ovus, je trnem v oku někte-
rým Slaňákům. Kladenský deník se 
kauzou zabývá od loňského květ-
na. Zejména lidé žijící v těsném 
sousedství plánované stavby se 
obávají o svoji budoucnost a bez-
pečí a zpochybňují investorem 
předkládané parametry a techno-
logii bioplynové stanice. K řešení 
celé záležitosti proto doporučuje-
me obrátit se na příslušný staveb-
ní úřad, jemu nadřízený orgán, 
kterým je Krajský úřad Středočes-
kého kraje, případně Ministerstvo 
pro místní rozvoj, které je ústřed-
ním orgánem státní správy ve vě-
cech územního plánování a sta-
vebního řádu, napsala ředitelka 
odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra České 
republiky Marie Kostruhová.

Lidé z Buštěhradu bioplynku 
nechtějí, proti jsou i další obce 
(19. 2. 2013,
Kladenský deník)

Buštěhrad – Bioplynovou stani-

ci na likvidaci organických odpa-

dů, kterou chce investor vybudo-

vat v Buštěhradu, lidé už déle než 

dva roky za svými domy odmítají. 

Záležitostí se od počátku zabývá 

také Kladenský deník. Nejen míst-

ní obyvatelé, ale také ti ze Ste-

helčevsi,Lidic a Brandýsku, mají 

pochybnosti o předkládaných 

technických parametrech stani-

ce. Nikdo jim například dosud 

nezodpověděl otázky související 

například s vlastnickými právy na 

příjezdovou cestu k plánované bi-

oplynce. Při posledním jednání na 

kladenském magistrátu nechali 

proto účastníci řízení do doku-

mentace zapracovat celkem čtr-

náct připomínek a věc byla předá-

na krajskému úřadu k prošetření 

odborníky. Odpověď budou znát 

zainteresované strany nejdříve za 

měsíc.

cího řízení KÚSK posuzoval bez 

zahrnutí připravované EVL Záko-

lanský potok.

Vzhledem k tomu, že podle pří-

slušných ustanovení Správního 

řádu, mělo být o námi přednese-

né námitce podjatosti rozhodnu-

to bezodkladně, byl na Odbor vý-

stavby Magistrátu Města Kladna 

odeslán dne 20.2.2013 dopis se 

žádostí o bezodkladném rozhod-

nutí k vznesené námitce.

Magistrát Města Kladna, tajem-

ník Ing. Zdeněk Slepička, doručil 

Městu Buštěhrad, dne 22. 2. 2013 

v pátek odpoledne, výzvu k do-

plnění námitky podjatosti, vzne-

sené dne 12. 2. 2013 s termínem 

pěti dnů. Podle předmětné výzvy 

je třeba námitku podjatosti dopl-

nit o konkrétní důvody a okolnos-

ti, ze kterých u každé jednotlivé 

úřední osoby Odboru výstavby 

Magistrátu Města Kladna dovozuji 

jejich poměr k věci, včetně dolo-

žení zájmu Statutárního Města 

Kladna z pozice zcela nepodstat-

ného minoritního společníka sto-

jícího ve čtvrté řadě kapitálové 

účasti na realizaci záměru výstav-

by předmětné BPS.

Odpověď na tuto výzvu byla 

zpracována a přes termín, stano-

vený Magistrátem, doručena dne 

27. 2. 2013 na Magistrát Města 

Kladna.

V další části výše uvedeného 

jednání bylo přijato doporučení 

či návrh dalšího postupu ve věci 

BPS, s kterým byli přítomní za-

stupitelé seznámeni na pracovní 

poradě dne 25. 2. 2013, a  bylo za-

řazeno jako bod programu VZ dne 

28. 2. 2013.

Tolik o BPS Kladno k dnešnímu 

dni.

28. 2. 2013, M. Oplt

Dokončení ze str. 1

Tisková zpráva – BPS Kladno
– dovětek

Na základě veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Buš-

těhradem a  obcí Stehelčeves 

řešili strážníci obecní policie 

Stehelčeves na území města 

Buštěhradu tyto přestupky.

Oznámení dne 1. 2. 2013 

o odstaveném vozidle tov. zn. 

Mazda 323F, hnědá metalíza, 

které nebylo zcela zajištěno. 

Vozidlo bylo odstaveno po delší 

dobu na pozemku veřejně pří-

stupném z ulice Kladenská.Lus-

trací podle registrační značky 

strážníci zjistili majitele vozidla, 

který bude písemně požádán, 

aby se dostavil k podání vysvět-

lení na služebnu obecní policie 

Stehelčeves.

Odchyt psů v Buštěhradě. 

Hlídka provedla dne 31. 1. 12012 

odchyt dvou psů, kříženců, na 

katastru města Buštěhradu. Psi 

byli předáni do útulku Bouchal-

ka.

Dne 31. 1. 2013 byla strážníky 

obecní policie provedena asis-

tence pracovníkům městského 

úřadu při zjišťovacím řízení pro 

zjištění osob, zdržujících se na 

adrese v ul. Husova z důvodu 

neplacení poplatků za komunál-

ní odpad.

Dne 28. 1. 2013 zjištěno stráž-

níky odstavené vozidlo tov.zn. 

Peugeot 106 bez registrační 

značky v ulici Kladenská u fi rmy 

Autocentrum. Majitel fi rmy byl 

kontaktován za účelem získá-

ní bližších informací o majiteli 

tohoto vozidla, přislíbil, že se 

postará o doručení informace 

o nutnosti odstranění vozidla.

Dne 23. 1. 2013 řešila hlídka 

obecní policie další odstavené 

vozidlo v ul. Pražská před čp. 

315, vozidlo Peugeot 106, zele-

né barvy bez SPZ. Strážníci pro-

vedli fotodokumentaci vozidla 

a předali věc k řešení MěÚ.

Dne 16. 1. 2013 bylo strážníky 

na žádost stavbyvedoucího fi r-

my Archatt provedeno vykázání 

osoby z místa pro veřejnost ne-

přístupného z důvodu stavby.

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

Z radnice

Jednou nebo několika větami
Z Úřadu práce. Městský úřad 

Buštěhrad obdržel od Úřadu prá-

ce České republiky – Kontaktní-

ho pracoviště Kladno informaci, 

že pracovní smlouvy uchazečů 

o zaměstnání, kteří byli zařaze-

ni v rámci veřejně prospěšných 

prací do Technických služeb 

města Buštěhradu na dobu do 

28. 2. 2013 budou prodlouženy 

o jeden měsíc tj. do 31. 3. 2013. 

Pro Městský úřad Buštěhrad je to 

příznivá zprávu zvláště nyní, kdy 

je potřeba každé ruky k odklízení 

sněhu.

Elektroměr na zámku. Jak 

bylo uvedeno v  minulém čísle 

BZ společnost ČEZ splnila svůj 

závazek a 20. 2. 2013 instalovala 

na budově zámku nový elektro-

měr. Tím bude možné dokončit 

vnitřní práce na elektroinstalaci 

a  osvětlení. Občané budou mít 

možnost vidět osvětlená okna 

naší části zámku.

Smlouvy pro neziskové orga-

nizace města. Postupně probíhá 

fi nalizace smluv na dotace pro ne-

ziskové organizace, některé jsou 

již podepsány a mohou tak čerpat 

fi nance na svoji činnost.

Telefonní automaty. Spo-

lečnost Telefónica v  rámci akce 

„Optimalizace 2013“ prověřuje 

využití telefonních automatů. 

Na adrese Palackého 63/10 byl 

v  rámci této akce tento přístroj 

demontován z  důvodu jeho 

nevyužívání spolu s  telefonní 

kabinou. V  obci zůstávají dva 

telefonní automaty – hovorny, 

na ulici Kladenská u  č.p. 271/12 

a Kladenská 207/38.

Zdoj: MěÚ

Informace z radnice

DOTACE

Vzhledem k současné fi nanční 

situaci celé republiky a snaze kon-

solidovat veřejné fi nance a míru 

zadlužení státu, dochází proto ke 

snižování různých přídělů a dotací 

od státních i evropských institucí 

a zároveň ke zpřísnění pravidel 

pro jejich přidělování a efektivní 

využívání. Tato situace se nutně 

odráží i v komunální sféře a do-

padá na všechna města a obce, 

pro které bude v budoucnu velmi 

obtížné dosáhnout na takové pro-

středky, které by ke svému rozvoji 

potřebovaly a které byly podstat-

ně lépe dosažitelné v minulosti. 

Tento stav se samozřejmě dotýká 

i našeho města.

Nicméně i přes tento nepříznivý 

vývoj se nám s velkým úsilím po-

dařilo získat fi nanční prostředky 

pro další práce na obnově zámku, 

i když vlastní plnění se opozdilo. 

Středočeský kraj totiž po dlouhé 

době konečně přistoupil k plnění 

svého závazku vyplývajícího ze 

smlouvy o poskytnutí dotace na 

obnovu naší části zámku z roku 

2012. Závazek zněl na částku 

8,000.000,- Kč, což byla historic-

ky nejvyšší jednorázová částka, 

kterou se podařilo městu získat. 

Z této dotace jsme obdrželi v mi-

nulých dnech zálohovou platbu 

ve výši 5,867.487,- Kč. Zbylá část 

dotace nám bude poskytnuta až 

po kontrole a vyhodnocení celé 

akce

Jedná se pravděpodobně o po-

slední dotaci od Středočeského 

kraje, kterou se nám podařilo 

získat, protože podle posledních 

zpráv Středočeský kraj pro rok 

2013 nebude žádné dotační titu-

ly vypisovat. Tento postoj je dán 

snahou vedení Středočeského 

kraje nastavit systém vyrovnání fi -

nančních závazků z let minulých.

Proto v zájmu vylepšování měs-

ta a péče o jeho vzhled hledáme 

další možnosti získávání fi nanč-

ních prostředků pro plánované 

akce. Z těchto důvodů vypraco-

val a zaslal Městský úřad žádosti 

o dotace, o které bylo možné 

vůbec zažádat. Především na Mi-

nisterstvo kultury pro zámek a na 

Státní fond dopravní infrastruk-

tury pro plánovanou rekonstruk-

ci chodníků v ulici Hřebečská od 

parku na Horním náměstí smě-

rem k benzinovému čerpadlu. 

Celkové náklady na tuto akci jsou 

plánované ve výši 1,738.758,- Kč. 

Příspěvek SFDI by měl činit max. 

1,217.130,- Kč. Ke dni podání naší 

žádosti evidoval SFDI již přes 70 

žádostí! Vzhledem k tomu, že 

jsme zatím o žádnou dotaci u to-

hoto fondu nežádali, doufáme, 

že by naše žádost mohla mít šan-

ci na úspěch, protože vzhledem 

k velmi krátkému termínu pro 

podání žádostí se tento úkol jevil 

jako nejschůdnější z hlediska ma-

jetkových a pozemkových vztahů. 

Jednou ze základních podmínek 

dotace byly vyřešené majetkové 

vztahy žadatelů, v tomto případě 

je vlastníkem všech dotčených 

pozemků město.

Už v září loňského roku požá-

dal Městský úřad o další dotaci 

od Ministerstva kultury na zámek 

v rámci Programu záchrany ar-

chitektonického dědictví pro rok 

2013. Zatímco v loňském roce 

jsme obdrželi částku 820.000,- Kč 

pro rok 2013 jsme požádali o vyšší 

částku a to o 1,300.000,- Kč.

Naší snahou je vyvinout maxi-

mální úsilí o získání všech výše 

uvedených dotací a jejich po-

mocí realizovat naše plánované 

úkoly.

Jitka Leflerová

Zbývající dvě etapy generální 

opravy hlavní dráhy budou slou-

čeny do jedné - realizované v le-

tošním roce. Letiště Praha tak vy-

šlo vstříc požadavkům obyvatel 

dotčených zvýšeným provozem 

na vedlejší dráze.

Praha, 31. 1. 2013

V roce 2012 byla realizována 1. 

etapa generální opravy hlavní dráhy 

na Letišti Václava Havla Praha. Pro-

vozovatel letiště k opravě přistoupil 

s ohledem na technický stav dráhy, 

způsobený jejím stářím. První eta-

pa, která trvala tři měsíce, zahrnula 

opravu zhruba 900 metrů z celkové 

délky 3 715 metrů. Druhá etapa byla 

naplánována na rok 2013 a závěreč-

ná třetí na 2014. S ohledem na tlak 

okolí na co nejkratší uzávěru i na 

technická doporučení k dalšímu 

průběhu opravy, vedení společnosti 

rozhodlo obě etapy sloučit do jedné, 

realizované v roce 2013 v termínu od 

15. května do 30. září. Vítězem tend-

ru na dodavatele generální opravy 

ní, zpravidla čtrnáctidenní, opravy. 

Jejich délka se postupně prodlu-

žovala. Hlavními důvody opravy 

jsou praskliny betonových desek, 

vylamování částí betonu v místě 

prasklin a praskliny v asfaltovém 

povrchu. Příčinou je již zmíněné 

vysoké stáří povrchů i konstrukce 

vozovky. Důvodem pro výběr ter-

mínu generální opravy jsou vhod-

né meteorologické podmínky pro 

příslušné stavební práce.

Hana van der Hoeven, 

PR koordinátor, Letiště Praha

Informace pro občany

Hlavní dráha na Letišti Václava Havla Praha 
dostane k padesátinám nový kabát

se stala fi rma STRABAG a. s., která 

splnila kvalifi kační kritéria a nabídla 

nejnižší cenu.

„Na základě zkušeností z první 

etapy, jednání s představiteli obcí 

a městských částí Prahy dotčených 

provozem vedlejší dráhy během 

uzávěry hlavní dráhy i výsledků 

výběrového řízení jsme se rozhod-

li dvě etapy, plánové na tři a čtyři 

měsíce, sloučit do jedné v délce 

čtyři a půl měsíce,“ uvedl Jiří Kraus, 

člen představenstva a výkonný ře-

ditel pro Rozvoj a správu majetku 

Letiště Praha, a. s. Výběrového ří-

zení na realizaci generální opravy 

se zúčastnilo 8 fi rem, které splnily 

kvalifi kační předpoklady. Nejvý-

hodnější cenu za provedení za-

kázky ve výši 359, 7 mil. Kč nabídla 

společnost STRABAG a. s.

Finální etapa generální opravy 

hlavní dráhy se uskuteční v termí-

nu od 15. května do 30. září. Hlavní 

dráha je v provozu od roku 1963, 

tedy padesát let. Tato dráha je pro 

srovnání o devět let starší než dál-

nice D1. Její stav je takový, že již 

nestačí pravidelné jarní a podzim-
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Únik oxidu uhelnatého
– časovaná bomba 
s tragickými následky

Silných chlapských povídaček stylu 

„mě se to stát nemůže“ je slyšet po ne-

štěstí vždycky dost a dost, ale je to kru-

tý omyl. Otrava oxidem uhelnatým 

může postihnout každého, kdo pře-

bývá v prostorech se spotřebiči, které 

spalují kyslík a spaliny přitom odchá-

zejí do komína. K úniku nebezpečného 

oxidu uhelnatého může docházet buď 

soustavně a otrava může přicházet po-

malu - příkladem může být špatný tah 

komína a vracení spalin do místnosti, 

zanesený komín či únik spalin z od-

tahové cesty průnikem netěsnostmi 

komína, nebo shodou okolností dojde 

k relativně rychlé expozici - například 

vypadnutím nebo povysunutím roury 

odvodu spalin z komína. Oxid uhelnatý 

vzniká také při špatném spalování uhlí 

nebo zemního plynu v důsledku nedo-

statku kyslíku, nízké teploty spalování 

či krátkého času hoření. Je ale také ob-

sažen ve výfukových plynech. Proto se 

stejné riziko otravy může objevit velice 

rychle i v nevětrané zavřené garáži při 

nastartovaném motoru!

Problémem je, že zatímco u vypad-

nuté roury bývá čas uvědomit si chybu, 

když v lepším případě kouř v místnosti 

upozorní na vzniklý únik spalin mimo 

odtahovou cestu, pomalé působení 

bývá zrádné, plíživé a nepoznatelné. 

Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý 

(CO
2
) jsou plyny, obsažené ve spali-

nách. Jsou zhruba stejně těžké jako 

vzduch, a tak při špatném odtahu spa-

lin může docházet k jejich hromadění 

u podlahy. Oxid uhelnatý je bezbarvý, 

bez chuti a bez zápachu, nemá dráž-

divé účinky, takže je lidskými smysly 

nezaznamenatelný! Právě první pří-

znaky otravy - bolest hlavy, únava, 

nevolnost a závratě, bývá přehlížena 

a citliví jedinci bývají ošetřeni i u lékaře 

s jinou diagnózou. Nedávná rodinná 

tragédie s několika obětmi na životech 

probíhala stejně - nejcitlivější osoba 

v rodině byla dokonce hospitalizována 

s indispozicí v nemocnici, lékař během 

laboratorních testů správně odhalil 

příčinu zdravotních potíží, ale bohužel 

ani rychlý návrat záchranářů do ro-

dinného domu už tragédii nezabránil. 

Tato citlivá osoba, u které se projevily 

příznaky nejdříve, byla nakonec jediná, 

která přežila.

Neviditelný nepřítel
Do těla se oxid uhelnatý dostává dý-

cháním. V plicích se vstřebává do krve 

přibližně 200x lépe než kyslík, váže se 

na krevní barvivo hemoglobin. Obsah 

kyslíku v krvi se proto snižuje a násled-

ky na sebe nenechají dlouho čekat. 

Nejdříve dochází k bolestem hlavy, 

bušení krve ve spáncích, závratím 

a těžkému dýchání s pocitem tlaku 

na prsou. Následuje celková slabost 

podobná opilosti, nevolnost a zvrace-

ní. V poslední fázi, která následuje vel-

mi rychle, zčervená pokožka a tep-

lota těla vyskočí nad 40 °C, ale to již 

bývá pozdě, protože postižená osoba 

ztrácí poslední zbytky sil ve svalech 

k pohybu a jednání. K selhávání život-

ních funkcí dochází velmi rychle díky 

přímému ohrožení mozku. U těžkých 

otrav a otrav s následkem smrti má 

kůže postiženého, zejména ve tváři, 

na rtech i jinde, zvláštní světle červe-

ný odstín, připomínající třešně. To je 

způsobeno vysokou hladinou karbo-

nylhemoglobinu v krvi.

V místnosti kromě zvýšení obsahu 

oxidu uhelnatého samotným hořením 

dochází ke snížení obsahu kyslíku ve 

vzduchu jeho spalováním, proto jsou 

rizikovými místy zejména malé a stís-

něné prostory - například malé byty 

s vlastním kotlem, karma v koupelně 

apod. A právě v koupelně může dojít 

při koupání ve vaně k rychlé ztrátě vě-

domí a následnému utopení.

Při záchraně pozor
Při nálezu takto postižených je bez-

podmínečně nutné okamžitě začít 

intenzivně větrat a vynést postižené 

na čerstvý vzduch. Při zásahu je tře-

ba dbát zvýšené opatrnosti, aby se 

zachránce sám nestal obětí, protože 

dýcháním v zamořeném prostoru 

může dojít k velmi rychlé intoxikaci. 

K postiženým je třeba okamžitě vo-

lat lékaře a informovat o pravděpo-

dobné příčině nehody. Pro vytěsnění 

karbonylhemoglobinu z krve je tře-

ba dýchat čerstvý vzduch, mnohem 

rychlejší nápravou je dýchání čistého 

kyslíku z kyslíkové bomby. Nejefek-

tivnější je převoz postiženého do 

zařízení s přetlakovou komorou, kde 

pod zvýšeným tlakem pacient dýchá 

kyslík. Pokud nejsou následky otra-

vy smrtelné, může postižená osoba 

utrpět poškození centrální nervové 

soustavy, které vede k demenci a/

nebo nezvládání základních životních 

funkcí bez pomoci.

Při zásahu se po vyproštění posti-

žených nedoporučuje znovu vstupo-

vat do zamořeného prostoru. K určení 

zdroje a zajištění místa je třeba při-

volat záchranné jednotky hasičského 

sboru, které odborným postupem za-

jistí zdroj otravy a odstraní zamoření.

Jak se tedy můžeme otravě 
vyhnout?

Velkým nebezpečím je vždy spotře-

bič, spalující kyslík v místnosti. Proto 

všechny kotle, karmy a jiné podobné 

zdroje s rizikem vývinu oxidu uhelnaté-

ho musí instalovat odborník. Právě on 

a potom i provozovatel jsou povinni za-

jistit veškeré technické podmínky mon-

táže a provozování. U všech takovýchto 

zdrojů, a u plynových spotřebičů ob-

zvlášť, je nutné provádět kvalifi kovaný 

servis a revize podle přesně stanove-

ných pravidel. Totéž se týká kontroly 

a údržby spalinových cest - komínů 

a odsávacího potrubí. I když je zajištěn 

přísun čerstvého vzduchu, vysoké riziko 

představuje provoz přenosných spalo-

vacích zařízení - kempingových vařičů 

a různých mobilních topidel. Pokud 

jsou v bytě instalována kamna či kar-

ma, musí být zajištěn dostatečný přísun 

kyslíku přisáváním, větráním, větracími 

otvory. Tyto zdroje kyslíku nesmí být 

nikdy zakrývány. Právě omezování pří-

sunu vzduchu kvůli „průvanu“ může 

být příčinou následných těžkých otrav. 

V malých prostorách je třeba zajistit 

intenzivní větrání - karma v koupelně 

bez ventilace je časovanou bombou. 

Intenzivní větrání při vaření by mělo být 

samozřejmostí.

K horším podmínkám spalování 

může docházet také paradoxně po-

užíváním odsavače par v kuchyni při 

vaření, pokud není zajištěn přísun čer-

stvého vzduchu. Stejný problém mo-

hou představovat i nově či nedávno 

instalovaná okna, která v konstrukci 

rámu a křídla nejsou vybavena větrací 

klapkou, umožňující větrání místnosti 

podle technických norem. Pak nezbývá 

nic jiného, než používat ventilační pozi-

ci okna nebo pravidelně větrat.

Strážce nad životem
V prostorách, kde je provozován 

kotel, karma či jiný spotřebič, spalující 

kyslík, existuje zvýšené riziko zvýšení 

koncentrace oxidu uhelnatého. Ze-

jména v obytných prostorách, a tím 

více v prostorách, kde se spí, je proto 

velmi žádoucí zajistit nejen větrání, 

ale i účinnou signalizaci nadměrného 

obsahu oxidu uhelnatého v místnosti. 

Taková řešení existují v podobě elek-

tronických detektorů, jejichž pořizova-

cí cena se pohybuje v rozmezí od 500 

Kč výše. Je to velmi nepatrná cena za 

zdraví nebo život.

Detektor je jednoduché zařízení, 

které monitoruje prostor, registruje 

zvýšenou koncentraci oxidu uhelna-

tého a podle stavu zamoření vydává 

výstrahu. Většina detektorů je díky své 

jednoduché konstrukci určena i pro 

laickou montáž.

Hlásič oxidu uhelnatého je jedno-

duché zařízení, které využívá detekč-

ní elektrochemické komůrky. Hlásič 

je z výroby předkalibrován a připraven 

k použití. Instalaci zařízení montáží na 

zeď nebo jako volně stojící zvládne 

podle návodu i laik. Indikaci nebezpe-

čí většinou signalizuje blikající červe-

ná kontrolka a bzučák. Zařízení i přes 

svou jednoduchost splňuje příslušné 

normy, certifi kované v souladu s EN 

50291 pro detekci oxidu uhelnatého 

v obytných prostorech.

Zdroj: internet

Informace pro občany

Detektory oxidu uhelnatého
 NENECHTE SE OTRÁVIT!

Technické okénko z radnice

Detektory CO v bytech města
Na začátku roku při pravidelné kontrole plynových spotřebičů 

v bytech města byly instalovány revizními techniky na požadavek 

Městského úřadu hlásiče, detekující přítomnost spalin CO. Tyto 

hlásiče byly umístěny v bytech, kde plynové kotle jsou zaústěny 

do komínů a nejsou v provedení „turbo“. U těchto instalací totiž 

hrozí únik spalin CO do vnitřních prostor bytu, z  důvodu závad 

na spalinových cestách (komínu nebo kouřovodu) nebo při jiné 

závadě na plynovém spotřebiči a následně tak může dojít k úniku 

spalin do obytných prostor.

Hlásiče jsou autonomní, napájené tužkovými bateriemi, doda-

né požárním technikem. Tato detekce výrazně přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti nájemníků.

Je na občanech, vlastnících své nemovitosti, zdali si toto zaříze-

ní nechají pro bezpečnost svých rodin také nainstalovat.

Pro bližší obeznámení se s problematikou plynových spotřebi-

čů a spalin vám předkládáme další informace použité z internetu.

Pavel Vavruška
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První Valná hromada mikroregi-

onu v r. 2013, kterou zahájila jeho 

předsedkyně paní Ing. Jana Ne-

dvědová, mj. starostka obce Dola-

ny, se uskutečnila dne 11. 2. 2013 

v jeho členské obci, v Malém Pří-

točně. Zasedání se zúčastnili, což 

se stalo již pravidlem, všichni sta-

rostové a představitelé členských 

obcí našeho mikroregionu.

Z celého širokého spektra dis-

kuse o činnosti mikroregionu 

v roce 2012 stojí za pozornost 

některé konkrétní aktivity člen-

ských obcí, na nichž se náš mik-

roregion podílel. Tak ve Velkém 

Přítočně to byla instalace herních 

prvků a mobiliáře dětského hřiš-

tě, Makotřasy v rámci zlepšování 

životního prostředí opravily cestu 

a provedly likvidaci černé skládky. 

Malé Přítočno opravilo místní ko-

munikaci pokládkou hutněných 

asfaltových vrstev, v Dolanech šlo 

o rekonstrukci a montáž nových 

herních prvků na dětském hřiš-

ti, Pletený Újezd nakoupil nová 

úsporná pouliční světla a zajistil 

jejich montáž, Lidice vyměnily 

střešní krytinu na obchodním 

centru Lidice, Hřebeč uhradila 

jistiny úvěru pro přestavbu mateř-

ské školy, Číčovice zajistily rekon-

strukci varhan v kapli Nalezení sv. 

Vraťme se nyní k výše uvedené 

VH. Bylo na ni dohodnuto, že mi-

kroregion ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou, Kated-

rou zemědělství a architektury

s níž má podepsanou Smlou-

vu o spolupráci, vypracuje svůj 

nový Strategický plán činnosti 

minimálně na pětileté období, ale 

s akcentem na léta 2013 a 2014. 

Půjde tedy o dokument, který by 

měl představit činnost našeho mi-

kroregionu v uvedeném časovém 

horizontu. Ukazuje se totiž stále 

naléhavěji, že problémy, s kterými 

se jednotlivé obce, členové mikro-

regionu, potýkají, jsou shodné jak 

v jejich intravilánu, tak extravilá-

nu. K jejich řešení nesporně mik-

roregion může významně přispět. 

Bylo dohodnuto, že starostové 

obcí předloží do 8. 3. 2013 své ná-

vrhy, které budou do zmíněného 

dokumentu promítnuty. Určitě 

ale půjde o zlepšování životního 

prostředí výsadbou zeleně, mož-

Informace z Mikroregionu

Mikroregion Údolí Lidického potoka informuje
nost vybudování sběrného dvora 

v rámci mikroregionu, snaha zabý-

vat se životním prostředím celého 

regionu v návaznosti na investiční 

záměry, které mohou mít negativ-

ní vliv na zdraví obyvatel apod.

V další části jednání VH, byla 

projednávána otázka odběru el. 

energie jednotlivými obcemi, čle-

ny mikroregionu s cílem posoudit 

nejvýhodnější možnosti odbě-

ru. Ukazuje se, že jednou z reál-

ných možností může být odběr 

el. energie v rámci mikroregionu 

jako celku, např. přes Českomo-

ravskou komoditní burzu Kladno. 

Vše je ale na začátku, nicméně na 

nejbližší VH mikroregionu, která 

se uskuteční již 11. 3. 2013, tento-

kráte v obci Lidice, se k danému 

problému vrátíme.

Ani v tomto roce by v programu 

činnosti neměla chybět návštěva 

některého z mikroregionů ČR. Jen 

pro informaci, v současnosti jich 

je v ČR zaregistrováno 800. Volba 

padla na návštěvu mikroregionu 

Č. Krumlov s předpokládaným při-

jetím na radnici uvedeného měs-

ta. S největší pravděpodobností 

se tato akce uskuteční v měsíci 

květnu 2013. O podrobnostech 

vydá mikroregion ještě informaci.

M. Oplt

4. 3. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Tentokrát budeme vyrábět ko-

houtka z výdumku (vyfouklé vej-

ce), kterého budeme moci použít 

jako jarní, velikonoční dekoraci. 

Kurzovné včetně materiálu 50,- Kč 

(členové RC 25,- Kč).

6. 3. 2013 od 15:30

Jarní bazárek

Pro všechny zájemce o nákup či 

prodej dětského oblečení, hraček 

ně materiálu 150,- Kč. Na dílnu je 

nutné se přihlásit do 7. 3. 2013 na 

rcpelisek@email.cz.

18. 3. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

K velikonoční výzdobě bez-

pochyby patří miska se zele-

ným osením. Přijďte si ji k nám 

s dětmi udělat! Malí zahradníci 

pak můžou doma pozorovat jak 

jejich dílo roste. Kurzovné včet-

ně materiálu 50,- Kč (členové RC 

25,- Kč).

25. 3. 2013 od 15:30

Velikonoční dílna

Velikonoce se blíží a k nim 

patří malovaná a zdobená vej-

ce. Vyzkoušíme si tedy různé 

techniky zdobení výdumků (vy-

fouklých vajec). Kurzovné včet-

ně materiálu 50,-Kč (členové RC 

25,-Kč).

27. 3. 2013 16:00

Přednáška – Předškolní výchova

Přednáška v rámci projektu Zdra-

vý životní styl, je určená nejen ro-

dičům, ale i všem, kteří mají zájem 

hledat správnou cestu, jak své dítě 

vést a vychovávat. Přednášku vede 

PhDr. Zdeňka Baranniková, která 

má za sebou 30letou praxi s před-

školními dětmi. Vstup zdarma.

28. 3. 2013 19:00

Večerní dílna pro dospělé

– Zdobení velikonočních vajec

Už víte, jak budete letos zdobit 

velikonoční vajíčka? Co zkusit zdo-

bení horkým voskem? Je to lehké 

a vajíčka vypadají krásně! Kurzovné 

50,- Kč. Přihlášky posílejte do 26. 3. 

2013 na rcpelisek@email.cz.

Bližší informace či případné 

změny programu můžete najít na 

www.mcpelisek.cz.

a jiných dětských věcí. Přijďte se 

podívat! Vstup zdarma. Při prodeji 

nutno rezervovat stůl do 4. 3. 2013 

na rcpelisek@email.cz nebo na 

tel. 739771706.

11. 3. 2013 od 15:30

Hliněné kouzlení

Keramická dílna, tentokrát s jar-

ní tematikou, kde si již ti nejmenší 

mohou vyzkoušet práci s poddaj-

nou keramickou hmotou. Kurzov-

né včetně materiálu 50,- Kč (čle-

nové RC 25,- Kč).

12. 3. 2013 od 19:00

Večerní dílna pro dospělé - 

Velikonoční keramika

Pojďte si s námi vyrobit netra-

diční velikonoční dekoraci nebo 

originální dárek. Kurzovné včet-

Na co se můžete těšit v BŘEZNU

kříže a ošetření a výsadbu stromů, 

Stehelčeves zajistila rekonstruk-

ci prostor bývalého školnického 

bytu na novou třídu ZŠ a prosto-

ry školní družiny v ZŠ a MŠ. Buš-

těhrad využil fi nanční prostředky 

získané mikroregionem na spolu-

fi nancování investiční akce „Integ-

race MŠ do budovy ZŠ Buštěhrad“, 

v jejímž rámci byla vybudována 

v období červen – září jedna zcela 

nová třída MŠ.

Alespoň ve zmínce je možné 

připomenout, že mikroregion 

uspořádal v roce 2012 ve spolu-

práci se Svazem obcí a měst od-

borné semináře, které se týkaly 

problematiky komunální práce. 

Úspěšný byl ve stejném roce zá-

jezd k mikroregionu Mikulov.

Mikroregion se aktivně zapojil 

do sledování některých plánova-

ných investičních akcí v regionu 

a vyjádřil k nim své stanovisko. 

Jako příklad lze uvést BPS Kladno 

a komunikaci I/61 apod.
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Tak jako již tradičně proběhl ve středu 6. 2. 2013 v Pelíšku karneval, který je zaměřený především na ty 

nejmenší. Sál Kulturního střediska v prvním patře se zcela zaplnil různými pohádkovými postavami. Nejpr-

ve se děti rozehřály známými tanečky a říkadly a už následovala promenáda a představení masek, při které 

si všichni mohli pořádně prohlédnout všechny ty obdivuhodné, doma vyráběné i koupené masky. Potom 

se děti pustily do soutěží a her, z nichž nejoblíbenější byla jako každoročně opičí dráha. Je až neuvěřitelné, 

jak děti se všemi těmi křídly, tykadly, brněním a korunkami dokážou bravurně prolézt látkovým tunelem 

bez ztráty kytičky. A protože masky byly opravdu moc krásné a děti moc šikovné, odměnu si nakonec od-

nesly všechny. Ani tentokrát na karnevalovém reji masek nechyběla hudba, bublinky a dětmi tolik oblíbené 

nafukovací balónky a především dobrá zábava.

Texty Markéta Kučerová, fotky Monika Žitníková

Tak jako jižž tttraradididiččnčněě proběhl ve středu 6 2 2013 v Pelíšku karneval který je zaměřený především na ty

Karneval v PelíškuKarneval v Pelíšku
Nejoblíbenější míčky

Radost z odměny

Promenáda masekBořek stavitel a mumie Zvonilka hází na cíl
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Vzhledem k tomu, že práce 

žáků a učitelů ZUŠ je podrobně 

popsána ve Výročních zprávách 

a uveřejněna na našich webových 

stránkách, soustředím se na prů-

běh uplynulého I. pololetí.

V rámci plánu činnosti školy 

byly svolány celkem 4 pedago-

gické rady. Na nich pedagogové 

hodnotili uplynulé období a při-

pravili a upřesnili Organizační 

plán činnost školy.

překračuje její možnosti. Do pří-

pravek přijímá škola žáky od 6 let 

a všichni dělají přijímací zkouš-

ku.

V současné době dojíždí do 

ZUŠ Buštěhrad z okolních obcí 

a měst 119 žáků. Z Buštěhradu 

dochází 94 žáků. V pobočkách 

Hřebči a Brandýsku je 45 žáků 

a z toho vyplývá, že ZUŠ k 31. 1. 

2013 měla celkem v oborech 258 

žáků.

Počet pedagogů včetně ředi-

tele je 16. Zaměstnanců s účetní 

a školníkovou je celkem 18.

Všichni pedagogové jsou plně 

aprobovaní a umělecky činní. 

V současnosti je to nejkvalitněj-

ší pedagogický sbor školy. Za 

zmínku stojí, že škola zaměstnává 

účetní, která se stará o celkové 

účetnictví, to je mzdy i vyřizová-

ní faktur, inventarizaci a vše co 

k tomu přísluší. Tento způsob se 

Průběh I. pololetí školního roku 2012/2013 v ZUŠ 
Buštěhrad a další informace o činnosti školy

Za I. pol. prospělo s vyznamená-

ním 201 žáků a prospělo 28 žáků 

v oborech hudebním, výtvarném 

a tanečním. Celkem bylo klasifi -

kováno 229 žáků. Žáci navštěvu-

jící přípravky nejsou klasifi kováni 

známkou, ale obdrží na konci 

školního roku potvrzení a postou-

pí do 1. ročníku.

Kapacita školy 256 žáků je vy-

užívána plně i mírně překročena. 

Zájem rodičů žáků o ZUŠ daleko 

nám zdá nejoptimálnější a také 

nejlevnější. Škola si dobrou prací 

musí na tyto zaměstnankyně vy-

dělat. Ovšem musí mít ředitel štěs-

tí na účetní, která svoji práci dělá 

tak dobře, že je všemi kontrolními 

orgány chválená. Audit v ZUŠ pro-

bíhá každoročně po vyúčtování 

rozpočtového roku (vyúčtování 

je odevzdáno zřizovateli se všemi 

ostatními zápisy z kontrol). Ve-

dle toho jednou za 2 roky dojde 

ke kontrole z ČŠI v rámci čerpání 

mzdových prostředků a zařazení 

pracovníků školy.

Kontrola ČŠI proběhla 5. 6. 2012 

až 8. 6. 2012 bylo kontrolováno 

celkem 54 dokladů.

Kontrola účetnictví proběhla 

15. 11. 2012 až 28. 11. 2012 a 5. 12. 

2012.

Jednou za rok dochází ke kon-

trole VZP (17. 11. 2011) a OSSZ 

Kladno (12. 3. 2012).

Za I. pololetí bylo provedeno 

devět koncertů žáků, sedm vý-

stav prací žáků výtvarného oboru, 

BZ_03_13.indd   8BZ_03_13.indd   8 05.03.13   12:2005.03.13   12:20



strana 9

w w w. m e s t o b u s t e h r a d . c z  |  m e u @ m e s t o b u s t e h r a d . c z  ☎  3 1 2   2 5 0   3 0 1

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Březen 2013 | Kultura

jeden koncert učitelů věnovaný 

Hospici Kladno, jeden koncert 

učitelů a žáků v Domě seniorů 

Buštěhrad, jeden vánoční koncert 

žáků v kostele ve Středoklukách, 

jeden vánoční koncert pro MŠ 

Buštěhrad.

Spoluúčinkování se školní dru-

žinou ZŠ Buštěhrad na Den dětské 

poezie.

Žákovský soubor ZUŠ Buště-

hrad se zúčastnil Festivalu sou-

borů ZUŠ kladenského okresu 

v Unhošti 14. 9. 2012 a v Hostivici 

21. 9. 2012.

Zajímavé jsou i výsledky výtvar-

ného oboru :

Pravidelně se žáci svými prace-

mi zúčastňují Mezinárodní dětské 

výstavy v Lidicích.

V soutěži Vánoce dětí 19. 12. 

2012 – Pražské Jezulátko.

Letos získala žákyně Tereza 

Otrusínová, 1. roč. VO, v této sou-

těži absolutní vítězství z 546 prací, 

žáci Bartoníčková Alena II. místo, 

Miňovský Prokop III. místo.

Soutěže Kolem světa se 17. 11. 

2012 zúčastnilo devět prací, 

z toho osm prací se umístilo na 

předních místech:

Šťastná Karolina I. místo

Fialová Karolina III. místo

Jedličková Tereza I. místo

Třísková Tereza III. místo

Hartman Vojtěch II. místo

Blažek Jan III. místo

Kuthanová Zuzana II. místo

Fialová Klára II. místo

Od 4. 9. 2012 školního roku 

2012/2013 škola v přípravkách a 1. 

ročnících ve všech oborech vyuču-

je podle nových školních vzděláva-

cích plánů (ŠVP), které na základě 

rámcových vzdělávacích plánů 

(RVP) pedagogové školy vytvořili. 

Na tomto významném projektu 

bylo pracováno ve všech ZUŠ naší 

republiky posledních pět let, a to 

v rámci školení a seminářů, které 

probíhaly ve všech uměleckých 

oborech. Umělecké školy mají za 

sebou významnou práci, která 

bude dále pokračovat a učební 

plány se budou stále každoročně 

kontrolovat a zdokonalovat.

Na závěr lze konstatovat, že 

ZUŠ Buštěhrad se směle řadí mezi 

všech sedm ZUŠ okresu Kladno 

jako jejich naprosto rovnocenná 

organizace.

Bohumír Bednář, ředitel (Všechna fota Petr Vaněk)

BZ_03_13.indd   9BZ_03_13.indd   9 05.03.13   12:2005.03.13   12:20



BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Březen 2013 | Z radnice strana 10

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

Že je Buštěhrad pozoruhodné 

místo, známé i v zahraniční litera-

tuře, není potřeba ani zdůrazňo-

vat. Přinášíme vám dnes malou 

ukázku z knihy „ Láska nebeská“, od 

Mariusze Szczygiela. Autor, který 

se narodil v roce 1966, absolvoval 

fakultu žurnalistiky na Varšavské 

univerzitě, stal se poté reporté-

rem listu Gazeta Wyborcza, kde 

je dnes redaktorem přílohy „Duzy 

format“ (Velký formát). V polském 

rádiu vysílá pravidelně pořady 

o literatuře, v televizi Polsat vede 

talk-show „Na každé téma“. Vydal 

už šest knih, mezi nimi i „Lásku 

nebeskou“, „Gottland“. První au-

torova kniha, vydaná v Čechách, 

se stala českým i evropským 

bestsellerem, za nějž získal řadu 

prestižních ocenění knihkupců, 

novinářů, čtenářů a reportérů 

doma i v cizině. V říjnu 2009 obdr-

žel cenu ministra zahraničí České 

republiky „Gratias agit“ za šíření 

dobrého jména České republiky 

v zahraničí a v prosinci téhož roku 

byl „Gottland“ vyhlášen v Bruselu 

Evropskou knihou roku.

„Láska nebeská“ je soubor jis-

křivých fejetonů, psaných pro 

sobotní magazín listu Gazeta Wy-

borcza k polskému vydání sedm-

nácti slavných literárních děl zná-

mých českých autorů minulosti 

i současnosti. (J. Hašek, K. Čapek, 

V. Vančura, B. Hrabal. M. Viewegh, 

L. Grosman, L. Fuks, J. Škvorecký, 

Z. Svěrák, V. Havel, J. Papoušek, 

O. Pavel). Po sedmnáct týdnů bylo 

každé z děl autorovi inspirací k fe-

jetonu na „české téma“ a poslou-

žilo mu k úvahám nejen o české 

literatuře, ale také o tom, co je 

pro něj překvapivé, někdy mož-

ná i šokující na životě současných 

Čechů. Vychází z toho, co přečetl, 

a končí tím, co sám viděl, slyšel, 

zažil. „Česká literatura miluje de-

tail, život a obyčejného člověka. 

Povyšuje každodennost.“ Autor 

jí vzdává hold, brilantně a lehce, 

vtipně a laskavě, s osobitým nad-

hledem plným slovní i situační 

komiky kreslí českou mentalitu ve 

srovnání s polskou, specifi cký čes-

ký humor i to, že Češi dokáží najít 

ve všem něco pozitivního, a smí-

Němců do Československa objed-

nala maminka lodní lístky do Ka-

nady, ale otec rozhodl, že rodina 

českou půdu neopustí, jen z Prahy 

se přestěhují do rodného Buštěhra-

du u Kladna a tam válku přečkají. 

Jeho národ hledal svou vlast po 

tolik staletí – a když ji jeho rodina 

konečně našla, měl by ji zničehonic 

opustit?

Otec Leo Popper byl snílek a vel-

mistr podomního prodeje elektro-

luxů. Miloval vodu a rybaření a svůj 

život uměl prožívat, jako svátek. 

Především o něm je kniha „Smrt 

krásných srnců“, vydávaná společ-

ně nejčastěji s knihou „Jak jsem po-

tkal ryby“. Neboť ryby, to byla vášeň 

jak otce, tak synů. „Hned na začát-

ku okupace vzali mýmu tatínkovi 

buštěhradský rybník. ´Copak může 

žid chovat kapry?´ domlouval mu 

starosta. Buštěhradský dolní rybník 

se stal už dřív tatínkovou láskou, 

byl do něj zamilován, jak do slečny,“ 

začíná kapitola „Kapři pro wehr-

macht“.

Nebyl to sice rybník s šelestícím 

rákosím na břehu, ale šlo o slušnější 

rybník uprostřed města. …„tatí-

nek se vozil po tomhle rybníce už 

jako kluk na neckách, plul po něm 

na neckách i jeho tatínek, dědeček 

i pradědeček, a tak ho k rybníku vá-

zalo jakési pouto předků.“ Chodil po 

břehu a krmil kapry žemlemi jako 

slepice.

Jednu sobotu jsem se vypravil 

speciálně kvůli tomuto fejetonu do 

Buštěhradu, abych se podíval na 

Muzeum Oty Pavla, který zemřel 

ve třiačtyřiceti letech, vlastně spíš 

na památeční pokoj, který vzni-

kl kousek od domu Popperových 

v jiném domě. V tom původním 

nechtěli prý dnešní majitelé přijít 

o jídelnu. Na psacím stole, který 

zde byl přestěhován ze spisovate-

lova pražského bytu, leží pod sklem 

jím napsaný lístek: „Chtěl bych mít 

v životě vždycky tolik peněz, aby mi 

zbylo na květiny na můj pracovní 

stůl. (leden 1970)….Pak jsou tam 

dva snímky jedné fronty před knih-

kupectvím. Byla tak dlouhá, že ji 

bylo nutno vyfotit nadvakrát. Je to 

fronta na jeho první knihu reportá-

ží o sportovcích- tak dojemných, že 

při jejich četbě plakali i ti, o nichž se 

píše – a popisek, že tato fronta byla 

vyfocena proto, aby mu mohli sním-

ky poslat do blázince jako součást 

terapie. Tam dostal od psychiatra 

sešit a pero – a tak natrvalo vstou-

pil do literatury. Říkával potom, že 

se díky psaní o svém dětství znovu 

stal chlapcem, který se po tátově 

boku cítil bezpečný.

„Umět se radovat, ze všeho. Ne-

čekat, že v budoucnu přijde něco, co 

bude to pravé, protože je možné, že 

to pravé přichází právě teď a v bu-

doucnu nic krásnějšího už nebude,“ 

zapsal jsem si citát ze zdi s fotogra-

fi emi, protože nejlépe vyjadřuje du-

cha české literatury, jak já ho cítím. 

Taky mě napadlo, že nejantidepre-

sivnější knihu na světě mohl napsat 

jedině vězeň deprese.

Z knihy Mariusze Szczygiela 

„Láska nebeská“.

Připravila: Dagmar Novotná

chem překonávají často i smutné 

okamžiky.

V kapitole, nazvané „O tom, že 

život se dá prožít jako svátek“, kde 

se autor odkazuje na dílo Oty Pav-

la, Smrt krásných srnců“ se věnuje 

osobitosti tohoto díla, stejně tak 

jako reakcím na toto dílo.

Výňatek:
Tuto knihu jsem daroval asi čty-

řiadvaceti lidem. Byli mezi nimi 

policista, uklízečka, profesorka, 

syn mého bratrance. Obdarovaní 

mi pak nadšeně volali: „To je ta nej-

antidepresívnější kniha na světě!“, 

opakovali všichni, kromě mého 

synovce (tomu ještě chybělo srov-

nání).

Napsal ji Ota Pavel, sportovní 

reportér. Syn žida a katoličky, kte-

rý nemusel do Osvětimi jako jeho 

otec a dva bratři, protože byl ještě 

malý a dík otcově roztržitosti ne-

obřezaný. Těsně před příchodem 

Kultura

O Buštěhradě v zahraniční literatuře
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

oznamuje, že dne 3. dubna 2013

od 8.00 do 12.00 hodin

a od 13.00 do 16.00 hodin proběhne

v mateřské škole

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu si zákonní zástupci dětí přinesou 

občanský průkaz a rodný list dítěte.

Vážení sportovci a sympatizan-

ti,

již tradičně si Vás dovoluji in-

formovat o dění v TKT Buštěhrad. 

Na jaro a letní sezonu připravuji 

mnoho nového ke spokojenos-

ti všech. Přestože je pořád ještě 

zima, my v TKT se připravujeme 

na jaro. V prvé řadě je nutné do-

končit výstavbu klubovny se so-

ciálním zařízením, dostavbu dru-

hého kurtu a celý areál připravit 

na první hraní. Pokud nám počasí 

dovolí, předpokládám zahájení 

hry na kurtech, v polovině dub-

na.

Dále je důležité sestavit trénin-

kový rozvrh pro naše hráče, s tím 

souvisí právě probíhající nábor 

nových členů. Ti kteří se nemůžou 

náboru zúčastnit mají možnost se 

přihlásit mailem nebo telefonicky.

Nábor probíhal ve dvou termí-

nech 23. 2. a 9. 3. dopoledne v tě-

locvičně ZŠ Buštěhrad.

Děti si mohly zasportovat a vy-

zkoušet tenis pod vedením teni-

sových trenérů. Akce byla zdarma 

a nezávazná. Projekt sponzoruje 

náš generální partner VZP ČR. Bu-

deme ho v pravidelných interva-

lech opakovat. Tímto žádám pří-

padné nové zájemce o tenis, aby 

se co nejdříve přihlásily, ještě než 

začneme připravovat nový trénin-

kový rozvrh pro hráče.

Zároveň tímto svolávám první 

Valnou hromadu TKT Buštěhrad 

pro všechny členy (kdo nebude 

registrovaným členem, může tak 

učinit před zahájením Valné hro-

mady), která se bude konat 10. 4. 

2013 od 17 hodin, resp. 16.30 h 

v klubovně TK Tenisek.

Pěkný zbytek zimy.

Tonda Jeřábek

7.–13. ledna 2013 se konalo 77. 

mezinárodní mistrovství České 

a Slovenské republiky ve zpěvu 

harckých kanárů ve Frýdku-Místku.

Dne 11. ledna jsme proto s pří-

telem Bohoušem Fáberou vyrazily 

do 420 km vzdáleného cíle. Cesta 

proběhla v klidu a v odpoledních 

hodinách jsme se již ubytovávali 

v Hotelovém domě Paskov.

Po uvítání jsme se odebrali do 

místa konání, kde jsme netrpě-

livě očekávali výsledky soutěže. 

Po krátkém pátrání bylo vše jas-

né – Fáberova kolekce skončila na 

36. místě ( jednomu kanárku se 

nechtělo zpívat) a moje kolekce 

se umístila na krásném 8. místě 

v České republice a na celkovém 

14. místě v mezinárodní soutěži.

Tento úspěch jsme s kamarády 

z Moravy pěkně oslavili.

Druhý den proběhla demon-

strace kolekcí a ve večerních ho-

dinách slavnostní ceremoniál roz-

dávání cen.

Sport

Informace o dění v tenisovém 
klubu „Tenisek“ Buštěhrad

P R O D E J S L E P I Č E K
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK, FIRMA DRÁB,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra 

hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček 16–18 týdnů, cena 149–170 Kč/ks

– v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v pátek 29. března 2013

Buštěhrad – u fotbalového hřiště – v 12.30 h

Případné bližší informace na tel.:

728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba – výkup králičích kožek,

cena 22–35 Kč/ks.

INZERCE

Chovatel Josef Kotouč

Neziskové organizacece

Kanáři na Moravě

No a v neděli jsme s radostí nad 

hezkým umístěním ujížděli k do-

movu.

Není to poprvé, kdy naši kaná-

ři ukázali svým soupeřům, kde je 

Buštěhrad.

Tím bych chtěl také jménem 

naší organizace poděkovat MÚ 

Buštěhrad za podporu naší místní 

ZO.

Jednatel ZO Josef Kotouč
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Vítání občánků

V úterý 19. února jsme uvítali do života nově narozené občánky. Dě-

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

láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odměnou pro ně 

byla láska a úcta jejich děťátka.

Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva sedící: Adéla Cibulková, Michaela Štýbrová, Nela Chocholáčková, zleva stojící: Vojtěch Horváth, Štěpán Kuchař Foto: P. Suchopár

Vážení občané, předkládáme 

vám informaci o Občanském 

sdružení TEST. Toto sdružení se 

obrátilo na Městský úřad v Buš-

těhradě se žádostí o informování 

občanů města o možnostech, kte-

ré nabízí.

Nejznámější aktivitou Občan-

ského sdružení spotřebitelů TEST 

je vydávání časopisu dTEST s vý-

sledky nezávislých a objektivních 

testů zejména potravin, domácích 

spotřebičů, elektroniky, výrobků 

pro děti, fi nančních a jiných slu-

žeb. Kromě toho upozorňuje na 

nebezpečné výrobky. Každý rok 

zodpovídá desetitisíce spotřebi-

telských dotazů ohledně reklama-

cí, odstupování od smluv apod. 

a usiluje o zlepšení postavení spo-

třebitelů také v dalších oblastech.

Citujeme z dopisu:

»I občané vašeho města se den-

ně ocitají v roli spotřebitelů a ne 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST
dTEST-časopis pro spotřebitele

Vydavatel: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, tel.: 

+420 241 404 922, fax: +420 241 406 533, e-m: dtest@dtest.cz, www.dtest.cz

vždy se to obejde bez komplikací. 

V takových situacích je vždy dů-

ležité znát svá práva i povinnosti 

a vědět, na koho se obrátit pro 

radu. Nabízíme proto i Vašim ob-

čanům bezplatně:

Poradenství v oblasti spotře-

bitelského práva přes telefon 

299 149 009 v pracovní dny 9.00 až 

17.00 hodin, za běžný telefonní ta-

rif, či přes internet na www.dtest.

cz/spotrebitelska-poradna

Databázi více než 5000 nebez-

pečných výrobků na webových 

stránkách na: www.nebezpečne-

vyrobky.cz , která je díky mobilní 

aplikaci dostupná kdekoliv.

Vybrané vzory právních listin 

a podání, vypracované pro kon-

krétní účel

Mnoho různých informací a pub-

likací pro spotřebitele, zaměřených 

na nejrůznější aspekty spotřebitel-

ských práv (předváděcí a podomní 

prodej, nákupy přes internet, tele-

komunikace, cestování, potraviny 

a mnohé další

Samolepku „Nevhazujte reklam-

ní materiály“ na schránku, určenou 

volně k distribuci.«

č a s o p i s  p r o  o b č a ny  B u š t ě h ra d u
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Nejen ke koupání a ke sportu, 

ale i ke kořenům keltské kultury 

a Přemyslovcům vás zavede výlet 

do obce Nižbor, jehož dominantou 

je barokní zámek, tyčící se nad Be-

rounkou. I když dorazit na místo je 

pohodlnější autem, pokud zvolíte 

jako doplňující dopravní prostře-

dek kolo, rozhodně neprohloupí-

te. Okolí Nižboru, plné lesů a fre-

eraiderových stezek k projížďce 

na kole přímo vybízí. Obec Nižbor 

se nachází v Křivoklátské vrchovi-

ně, která je charakterizována vel-

mi členitým a rozmanitým povr-

chem. Krátké hřbety se tu střídají 

s hlubokými údolími potoků. Leží 

severozápadně od města Berou-

na v údolí řeky Berounky. Krátce 

po osvobození se Nová Huť pod 

Nižborem v roce 1946 přejmeno-

vala na nynější Nižbor a od roku 

1949 se odtrhla od rakovnického 

okresu a stala se defi nitivně sou-

částí Berounska.

Dominantou obce Nižbor je pře-

devším zámek.  Další významný 

objekt je sklárna, která je dodnes 

v provozu. Prohlídku sklárny vám 

majitel nejspíše neumožní. I tak 

zde ale najdete dostatek prostoru 

k vyžití.  Středem obce se táhne 

most, který spojuje oba břehy Be-

rounky. V podzámčí, podél břehů 

Berounky, je zřízena jakási trav-

natá pláž, kde se můžete v klidu 

rozložit třeba k pikniku a pokud to 

počasí dovolí, máte také možnost 

koupání, které tato část Berounky 

díky své hloubce nabízí. Vodáci 

zde mají pravidelnou zastávku 

k oddechu. V podzámčí si tak vy-

chutnávají nádherné panorama, 

které jim tato stavba nabízí z jed-

né strany a panorama křivoklát-

ských lesů z druhé strany. Pro úče-

ly občerstvení je zde zřízen malý 

stánek s posezením. V posledních 

letech zde obec nechala také vy-

budovat také terénní trenažér pro 

vyznavače BMX sportu.

Turistické trasy vás z Nižboru 

zavedou na místa pozůstatků 

keltských obyvatel, ze kterých je 

nejznámější oppidum Stradonice. 

Celá tato oblast byla v prehisto-

rické době osídlena právě Kelty 

a památky na toto osídlení jsou 

zde nacházeny téměř na každém 

kroku. Zámek Nižbor hostí, kromě 

jiného, také právě muzeum kelt-

ské kultury. Není to pouze nudná 

výstava artefaktů, historie Keltů je 

zde pojata interaktivně, na mno-

ha obrazovkách spolu ve spojení 

s dobovým vyobrazením a zaří-

zením, nechybí ani mluvené slo-

vo ať už v podání krátkého fi lmu 

nebo zasvěceného průvodce. 

Na zámeckém nádvoří i v zámku 

samém se pak každoročně kona-

jí oslavy přivítání keltského jara, 

léta  a podzimu .

V historii šlo o místo, kudy ne-

pochybně procházela důležitá 

obchodní stezka kolem Beroun-

ky. Snad proto ji Keltové chránili 

ještě druhým, menším oppidem 

naproti Hradišti, na druhé straně 

Berounky, na výhodné ostrožně 

nad soutokem Žlubineckého po-

toka a Berounky. V řece a jejích 

přítocích mohli získávat rýžová-

ním zlato a na nedaleké Krušné 

hoře u Otročiněvsi již tehdy po-

vrchově získávali železnou rudu. 

Zpracovávali ji pod stradonickým 

oppidem v několika šachtových 

pecích o výšce 60 cm, které zčás-

ti spočívaly zapuštěné v zemi. 

Po stranách se do nich malými 

otvory vháněl pomocí měchů 

vzduch. Po dokončení tavby mu-

seli hutníci (a zároveň kováři) 

vylomit celý blok strusky a kovu 

a hrudky železa z něj vysekat. Ten-

to starý postup přetrval vlastně 

až do 16. století. Keltští kováři byli 

skutečnými mistry svého řemesla. 

Zejména zbraně, které vycházely 

z jejich dílen se staly vítaným ob-

chodním artiklem.

Keltskou éru ukončila ex-

panze germánských kmenů. 

Germánský kmen Markomanů 

stradonické oppidum vypálil, 

ale je pravděpodobné, že ně-

kteří Keltové žijící mimo oppi-

dum přežili a postupně splynuli 

s novým obyvatelstvem. Ať už to 

bylo jakkoli, keltskou rozvinutou 

civilizaci tak na dlouhou dobu 

nahradili lidé na nepoměrně niž-

ší úrovni. Jejich příchodem za-

číná éra, o které víme jen velmi 

málo, tak jako o době slovanské 

expanze, která začala v 6. století. 

I když je velmi pravděpodobné, 

že i v této oblasti se Slované usa-

zovali, byť sporadicky. Nižbor-

sko se z příkrovu naší neznalosti, 

který může v budoucnosti pood-

halit jen archeologický průzkum, 

začíná vynořovat až po mnoha 

staletích, v období vrcholného 

středověku. 

Trocha informací o samotném 

zámku Nižbor. Hrad Nižbor se nad 

Berounkou tyčil již od druhé polo-

viny třináctého století. Založil ho 

pravděpodobně Přemysl Otakar 

II. Není ale vyloučeno, že to byl 

už jeho otec, náruživý lovec, kní-

že Václav I. Jeho původní jméno 

znělo Miesenburg, česky „hrad 

nad Mží“. Řeka je dnes známá jako 

Berounka, hrad jako Nižbor, došlo 

tedy ke zkomolenině obou názvů. 

Hrad sloužil jako lovecké sídlo 

českých panovníků a pravděpo-

dobně byl i správním střediskem 

kraje před založením Karlštejna. 

Vzhledem ke své pozici na skále 

nad řekou a mohutnému opevně-

ní byl velmi dobře chráněn, přesto 

jej dobyla husitská vojska v roce 

1425.

Hrad, později zámek, vystřídal 

několik majitelů, zejména za doby 

pobělohorské. V první polovině 

18.století byl přestavěn do barok-

ního slohu a v této podobě zůstal 

dodnes. Posledním majitelem 

byl Karel Egon Fürstenberg, je-

den z předků matky knížete Karla 

Schwarzenberga, nynějšího mi-

nistra zahraničí. 

Za socialistické éry zámek znač-

ně zpustl a v devadesátých letech 

byl zachraňován ve velmi zdevas-

tovaném stavu.

Rozhodně tedy stojí za to, udě-

lat si výlet do této kotlinky.

Dagmar Novotná

Kultura

Tip na výlet – Nižbor

Nižbor

Závody BMX v Nižboru

Zámek Nižbor
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Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 
tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030
web: http://mestobustehrad.cz
email: lefl erova@mestobustehrad.cz – starostka města

Na základě usnesení zastupitelstva Města Buštěhradu ze dne 28. února 
2013

vyhlašuje

Město Buštěhrad

konkurz

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky

příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad,
okres Kladno

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost,  
dobrý zdravotní stav.
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy/školského zařízení je 6 let.
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 29. března 2013,
do 13:00 hodin v obálkách označených „KONKURZ–NEOTVÍRAT” na adresu:

Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Hřebečská 660
273 43 BUŠTĚHRAD

Náležitosti přihlášky:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém  vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe, životopis (psaný  vlastní rukou), návrh koncepce rozvoje Základní školy 
a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne  
starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce.

Předpokládaný termín nástupu je od 1. července 2013.

V Buštěhradě dne 1. března 2013  Ing. Jitka Lefl erová
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Vás zve na besedu

Miroslava Švejnohy

Austrálie

a Nový Zéland

Cesta po přírodních zajímavostech Austrálie a Nového Zélandu. 

Kontrast mezi nehostinnou a téměř neobydlenou pouštní krajinou 

a národními parky, které jsou rájem tisíce druhů rostlin a zvěře. 

Unikátní příroda, termální jezírka, gejzíry a zasněžené vrcholky hor 

na Novém Zélandu. Kontrast života přírodních obyvatel

– Maorů, Aboriginců a evropských přistěhovalců.

ve čtvrtek 14. 3. 2013

od 19.00 h

v restauraci U Bečvářů
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