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Vážená paní starostko,

v souvislosti s připravovanou 

generální opravou hlavní dráhy 

na Letišti Václava Havla Praha Vám 

zasílám podrobné informace pro 

Vaše občany.

Důvody generální opravy 
hlavní dráhy

Letiště Praha, a. s., provozova-

tel mezinárodního Letiště Václava 

Havla Praha, přistoupilo ke gene-

rální opravě hlavní dráhy, která je 

v nepřetržitém provozu od roku 

1963 z následujících důvodů. Do-

posud byly veškeré opravy hlavní 

dráhy realizovány pravidelně na 

jaře a na podzim během dvou až 

třítýdenních uzávěr. Tyto průběžné 

opravy však již nedostačují a jejich 

délka se s ohledem na stav dráhy 

postupně prodlužuje. Hlavními 

důvody jsou praskliny betonových 

desek, vylamování částí betonu 

v místě prasklin a praskliny v asfal-

tovém povrchu. Příčinou je již zmí-

něné vysoké stárí povrchu i kon-

strukce vozovky. Stav hlavní dráhy 

byl vyhodnocen jako dlouhodobě 

nevyhovující a Letiště Praha, a. s., 

přistoupilo k jedinému možnému 

řešení, tedy ke generální opravě.

Harmonogram generální 
opravy hlavní dráhy

V roce 2012 byla realizována 1. 

etapa generální opravy hlavní drá-

hy, která trvala tři měsíce a zahrnula 

opravu zhruba 900 metrů z celkové 

Informace pro občany

Informace o průběhu generální opravy
hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

s. p., a leteckými společnostmi usi-

luje, stejně jako tomu bylo u první 

etapy, o to, aby letecký provoz byl 

organizován co nejohleduplněji 

k obyvatelům okolních obcí, měst-

ských částí Prahy a Kladna a záro-

veň byla dodržena veškerá pravidla 

bezpečnosti leteckého provozu. 

V druhé a závěrečné etapě bude 

mít letiště k dispozici pouze vedlej-

ší dráhu a tak byl provoz nastaven 

tak, aby pro přistání letadel byl při 

standardní provozní situaci pře-

vážně využit směr přes Prahu a pro 

starty směr na Kladno. Byla nasta-

vena přísnější pravidla pro noční 

lety. V době od půlnoci do páté ho-

diny ranní nejsou žádné lety pláno-

vány. Letiště Praha umožní pouze 

přistání a starty zpožděných letů 

zejména u bázovaných dopravců. 

délky 3715 metrů. Druhá etapa byla 

naplánována na rok 2013 a závě-

rečná třetí na 2014. S ohledem na 

zmírnění dopadu zvýšeného letec-

kého provozu na obyvatele dotče-

ných obcí a požadavky okolních 

municipalit na co nejkratší uzávěru 

i na technická doporučení k další-

mu průběhu opravy, vedení spo-

lečnosti rozhodlo obě etapy sloučit 

do jedné, realizované v roce 2013 

v termínu od 15. května do 30. září. 

Důvodem pro výběr termínu gene-

rální opravy jsou vhodné meteo-

rologické podmínky pro příslušné 

stavební práce.

Organizace leteckého provozu 
během 2. etapy generální 
opravy hlavní dráhy

Vedení Letiště Praha, a. s., ve spo-

lupráci s Řízením letového provozu, 

Noční provoz mezi půlnocí a pátou 

hodinou bude organizován pouze 

ve směru na Kladno a od Kladna. 

Letiště Praha zároveň ve spolu-

práci s Řízením letového provozu 

nastavilo nová pravidla pro odlety 

převažujících proudových letadel 

směrem na Kladno tak, aby se snížil 

dopad hluku z leteckého provo-

zu na občany při této nejhlučnější 

operaci letadla.

Monitoring hluku 
a dodržování letových tratí

Hluk z leteckého provozu bude 

po celou dobu generální opravy 

měřen a v souladu s platnou le-

gislativou vyhodnocen nezávis-

lou hlukovou laboratoří, která na 

Letišti Václava Havla Praha pro-

vádí monitoring hluku a letových 

tratí nejmodernějším systémem 

ANOMS8. Kromě stacionárních 

stanic budou využity také dvě 

mobilní měřící stanice. Metoda 

kontroly byla projednána s orgá-

ny ochrany veřejného zdraví.

Přínosy generální opravy 
hlavní dráhy

Zásadním přínosem generální 

opravy hlavní dráhy je zvýšení 

provozní bezpečnosti a dále pak 

také fakt, že po jejím ukonče-

ní už nebudou pravidelné jarní 

a podzimní údržby trvat dva až 

tři týdny, ale bude stačit tři až 

pět dní.
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Dne 30. ledna t. r. se konalo 

v sídle vlády ve Strakově akademii 

další z pravidelných jednání mezi 

vládou ČR a zástupci Svazu měst 

a obcí. Tato setkání byla stvrzena 

smlouvou z r. 2009. Na programu 

lednového setkání byly důležité 

body jako příprava nového plá-

novacího období, reforma veřej-

né správy, přímá volba starostů 

a také problematika sociálního 

začleňování a odpadové hospo-

dářství.

Prvním bodem jednání byla pří-

prava na čerpání fondů po r. 2013, 

které Svaz věnoval velkou pozor-

nost vzhledem k postavení měst 

a obcí a hlavně k jejich potřebám, 

které dosud nejsou zohledněny 

ve strategických dokumentech 

ČR. Svaz požaduje takové nasta-

vení Integrovaného regionálního 

operačního programu, jehož pod-

mínky by se promítly i do územně 

zaměřených priorit ostatních ope-

račních programů tak, aby umož-

nily rozvoj menších obcí na úro-

veň obcí s rozšířenou působností. 

Těmito činnostmi je pověřeno Mi-

nisterstvo po místní rozvoj.

Pokud jde o veřejnou správu, 

zástupci Svazu přednesli nesou-

hlasné stanovisko s odebíráním 

výkonu státní správy obcím I. a II. 

typu. Upozornili, že proti těmto 

opatřením stojí i starostové z obcí 

III. typu kvůli fi nančním a kapa-

citním důvodům. Ministerstvo 

vnitra, zodpovědné za reformu 

veřejné správy, ústy pana ministra 

deklaruje stále cíl všech reform-

ních opatření a to je snaha přiblí-

žit veřejnou správu občanům.

Velmi diskutovaným bodem 

jednání byla přímá volba staros-

tů. Svaz není zastáncem přímé 

volby, je proti přímé volbě v ma-

lých obcích. Stále není jasné, jak 

bude „malá“ obec defi nována. 

Dalším problémem je skutečnost, 

jak by se zdůvodnila přímá volba 

jen v některých obcích. Pokud 

by mělo k přímé volbě dojít, Svaz 

podporuje myšlenku uskutečnit 

ji ve všech obcích. Ministerstvo 

vnitra má své návrhy předložit 

vládě do 30. června t. r. Je pravdě-

podobné, že by muselo dojít i po 

této úpravě volebního systému ke 

změnám v Ústavě ČR. Pro zavede-

ní přímé volby se na schůzce ne-

vyslovil žádný z ministrů.

Pozornost byla věnována také 

bezpečnosti v území a s ní souvi-

sejícímu sociálnímu začleňování, 

Zástupci Svazu se vyslovili proti 

redukci obvodních oddělení Poli-

cie ČR a argumentovali nárůstem 

trestné činnosti, hlavně majetko-

vé, v místech, kde policie nepůso-

bí. Tento stav je velmi negativně 

vnímán veřejností, mnohdy jsou 

občané k práci policie tak skeptič-

tí, že ani trestnou činnost nehlásí. 

S tímto stavem se nelze spokojit 

a zástupci Ministerstva vnitra byli 

vyzváni k opatřením na úpravu 

provozní doby zastaváren, bazarů 

a hlavně výkupen a sběren kovů. 

Svaz upozorňuje na další souvise-

jící problémy, např. na nutnost sta-

novení maximálního počtu osob 

v prostorách určených k bydlení, 

zavedení centrálního registru pře-

stupků a znovuzavedení institutu 

přechodného pobytu.

V diskusi byly zmíněny také 

problémy vybavenosti a tím i ak-

ceschopnosti požárních sborů. 

Obcím se nedostávají prostředky 

na technické vybavení jednotek 

(např. cena jedné cisternové stří-

kačky se pohybuje přes 5 milionů 

korun). Svaz žádá, aby vláda ne-

snižovala alespoň státní dotace na 

zajištění vybavenosti požárních 

sborů a na platy jejich zaměstnan-

ců. Ministerstvo fi nancí přislíbilo 

jednat o podpoře hasičů s asocia-

cí pojišťoven.

Diskutovaným problémem, 

i když časově omezeným, se stalo 

odpadové hospodářství. Došlo ale 

na jednání o recyklaci fotovoltaic-

kých panelů. Starostové obcí vyja-

dřují prostřednictvím Svazu velké 

obavy, že likvidace fotovoltaických 

panelů v budoucnu bude pro obce 

znamenat velké náklady. Přítomný 

ministr životního prostředí přiznal, 

že povolení k jejich instalaci začala 

být vydávána dříve, než někdo sta-

novil, jakým způsobem se budou 

likvidovat. Ujistil zástupce Svazu, 

že Ministerstvo životního prostře-

dí je si tohoto problému vědomo 

a bude hledat řešení.

Při debatě došlo i na mnohá 

další témata, stanovená doba se 

protáhla. V závěru poděkoval zá-

stupcům Svazu premiér Petr Ne-

čas za konstruktivní dialog a ujistil 

je, že se vzájemnou spoluprací 

se Svazem i do budoucna počítá. 

Předseda Svazu Dan Jiránek po-

děkoval za přijetí a ocenil repre-

zentativní zastoupení vlády na 

tomto jednání.

Z materiálů SMO připravila

J. Lefl erová

Informace z radnice

Informace ze Svazu měst 
a obcí

Informace z radnice

Ze zasedání zastupitelstva
28. 2. 2013
(informace nemá charakter ofi ciálního zápisu)

Na svém druhém letošním za-

sedání zastupitelé řešili zejména 

bioplynovou stanici a veřejné ústní 

jednání, které se konalo 12. 2. 2013 

na Magistrátu města Kladna. K této 

problematice promluvil soudní zna-

lec, Ing. Jindřich Jinoch, který byl za 

tímto účelem angažován za město 

Buštěhrad. Vysvětlil kroky, které měs-

to Buštěhrad podniklo v této záleži-

tosti. K tématu tohoto investičního 

záměru se budou zastupitelé ještě 

vracet s ohledem na další postupy 

a kroky, které budou podniknuty ať 

už ze strany investora či města Buš-

těhradu.

Z rozhodnutí zastupitelstva bylo 

také přistoupeno ke změně a k poří-

zení změny Územního plánu města 

Buštěhradu č. 5.

Zastupitelé se rovněž vyjádřili k vy-

hlášení konkurzu na pozici ředitele/

ředitelky Základní školy a Mateřské 

školy Oty Pavla Buštěhrad a výběro-

vého řízení na pozici ředitele/ředitel-

ky Domova s pečovatelskou službou.

Schváleny byly plány práce Kon-

trolního a také Finančního výboru 

s tím, že tyto výbory jsou ze zákona 

povinny nejen provádět kontroly, 

které si naplánují a kterými jsou za-

stupitelstvem pověřeny, ale také 

jsou oprávněny provádět kontroly 

z vlastní iniciativy. Působnost jak 

kontrolního, tak fi nančního výboru 

nezávisí pouze na uložení úkolů vý-

boru zastupitelstvem, nýbrž vyplývá 

v určitém rozsahu přímo ze zákona; 

tyto výbory jsou proto např. opráv-

něny provádět kontrolu hospodaření 

s majetkem a fi nančními prostředky 

města, svěřenými příspěvkovým or-

ganizacím a provádět tuto kontrolní 

činnost nezávisle na pověření zastu-

pitelstva.

Dalšími body, kterými se zastupi-

telé zabývali, byly smlouvy o ukládce 

odpadů, svozu tříděného odpadu, 

smlouvy o poskytování péče sociál-

ních služeb, aktualizovaný a doplně-

ný ceník DPS, zařazení do registru 

čekatelů na byt v DPS, výroční zprávu 

DPS, souhlas s vyvěšením záměru 

na prodej části pozemku. Rovněž 

zastupitelé schválili rozdělení hospo-

dářského výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla 

a hospodářského výsledku ZUŠ.

Dagmar Novotná
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V měsíci dubnu bude v našem 

městě zahájena výstavba nové 

trafostanice TS včetně přívodní-

ho zemního kabelového vedení. 

Nová TS byla navržena pro zajiš-

tění příkonu pro část zámku pat-

řící středočeskému kraji. Výstavba 

začne hned po Velikonocích, 3. 

dubna 2013 a ukončení je naplá-

nováno na konec května 2013.

Investorem stavby je fi rma ČEZ 

Distribuce a. s. a která výstavbou 

pověřila fi rmu AZ Elektrostav a. s. 

Nymburk.

Přívodní kabel pro novou TS 

bude veden v zemi v trase chod-

níku od křižovatky Kladenská a Li-

dická (areál Dynex) až ke křižovat-

ce Kladenské s ulicí Revoluční .

Městu Buštěhrad se v rámci pro-

jekční přípravy podařilo dosáh-

nout několika velmi významných 

podmínek pro tuto stavbu.

Město musí v této části ulice vy-

budovat nové veřejné osvětlení.

Firma ČEZ na své náklady pro-

vede veškeré výkopové práce 

a umožní městu v rámci stavby 

provést přípolože kabelů a osaze-

ní svítidel pro nové veřejné osvět-

lení.

Dále Město požadovalo nové 

kabelové připojení pro své objek-

ty technických služeb a Základní 

umělecké školy.

ČEZ toto připojení provede vý-

lučně na své náklady, včetně de-

montáže vrchního vedení z rohu 

budovy kostela na objekt ZUŠ.

Město požadovalo provést pře-

dláždění chodníku v délce 255 m 

v celé jeho šíři.

ČEZ vybudování nového povr-

chu chodníku opět provede vý-

lučně na své náklady. Město pou-

ze provede výměnu obrubníků.

V rámci této velmi úspěšné pří-

pravy při zpracování projektové 

dokumentace a jednání s veške-

Informace z radnice

Výstavba v našem městě

Stanice bude umístěna v ploše 

vedle objektu technických služeb 

na parcele č. 275. Jedná se o zapouz-

dřenou blokovou transformátorov-

nu o půdorysu 3 x 2 m částečně za-

puštěnou do terénu s výškou 2 m.

rými dotčenými organizacemi lze 

celkové úspory Města Buštěhradu 

spojené s realizací tohoto pro-

jektu vyčíslit v částce 500 000 až

600 000 Kč.

Město Buštěhrad tak získá zbru-

su nový chodník v délce 255 m 

včetně nového veřejného osvětle-

ní za minimální fi nanční náklady. 

V této souvislosti se připravuje 

projekt odvodnění této části Kla-

denské, které chce město realizo-

vat ve spolupráci s KSUS.

Tento způsob realizace je již 

samozřejmě také připraven i pro 

další ulice, které se budou v le-

tošním roce realizovat v našem 

městě a to v ulicích Vávrova 

a Pražská.

Byla tak zahájena nová úspěšná 

spolupráce s velkou a celostátně 

významnou fi rmou ČEZ. Věřím, 

že se tento způsob přípravy a re-

alizace se podaří udržet a apliko-

vat i s dalšími společnostmi typu 

RWE, Veolia nebo Telefonica O
2
.

Chceme všechny občany měs-

ta požádat o jejich trpělivost 

a toleranci k této stavbě, která 

nám všem přinese lepší prostředí 

a kvalitnější chodníky, které bude-

me moci všichni používat.

Situace výstavby TS a kNN

Nová TS

Náhled na situaci stavby VO ul. Kladenská

Závěrem několik 
základních 
a technických informací 
o této stavbě.
Název:

BUŠTĚHRAD, Revoluční Zámek – 

TS, kVN a kNN

Investor:

ČEZ Distribuce, a. s.

Generální projektant:

1. Projekční CZ, s. r. o.

Rozsah prací pro TS, VO
Výkopy

pro kVN – cca 390 m, pro kNN – 

cca 110 m

Trafostanice

 typová CTSbb 1x630/1-24 – stroj 

250 kVA rozměr cca 2x3 m výška 

2,2 m.

Délka nového chodníku 255 m, 

povrch zámková dlažba, nové sil-

niční betonové obrubníky.

Nové veřejné osvětlení 9 stožárů 

žár. zinek GA 6,5, výložník G1-

1000 včetně svítidla .

P. Vavruška, MěÚ
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Jednou nebo několika větami

Informace z radnice
DŮCHODCI, VĚNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI!!

PRÁVNÍ A BYTOVÁ PORADNA PRO DŮCHODCE

Informace z radnice

Rada seniorů – poradna pro obce a města

Krajská rada seniorů Středočes-

kého kraje zahájila činnost sociál-

ně-právní a bytové poradny a bez-

platné poskytování konzultací pro 

důchodce Středočeského kraje. 

Požadavky na konzultace jsou při-

jímány osobně každý čtvrtek od 

13:00 do 16:00 hodin v kanceláři 

Krajské rady seniorů na adrese: 

272 01 Kladno, Dům Techniky, 

ul.Cyrila Boudy 1444, kancelář 

č.138 v 1.patře budovy (naproti 

hotelu Kladno). Zájemci o konzul-

tace mohou zaslat své požadav-

ky nebo sjednat schůzku rovněž 

elektronickou poštou na adresu: 

rs.kraj@seznam.cz, zaslat faxem 

na č. 312 522 874, odeslat poštou 

nebo vhodit svůj stručný požada-

vek s uvedením kontaktu přímo 

do schránky Krajské rady seniorů 

na uvedené adrese. Každý dotaz 

bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve 

velmi krátké lhůtě.

Miloslav Vajs,

předseda Krajské rady seniorů 

Středočeského kraje

na pomoc Sýrii jako dar buštěhradských 

občanů.

 D. Čermáková

Odstranění řetízků
Na základě požadavku města 

provedla KSUS Středočeského 

kraje odstranění nebezpečných 

řetízků umístěných na sloupcích, 

podél silnice z Buštěhradu do Li-

dic, a to před parkovištěm bývalé-

ho autobazaru Štěpánek.

Vážená paní starostko,

dovolte, abych vás informoval, 

že v říjnu 2012 byla ustavena Kraj-

ská rada seniorů Středočeského 

kraje se sídlem v Kladně. Jednou 

z prioritních akcí pro rok 2013 je 

poskytování bezplatných konzul-

tací pro důchodce kraje v otázkách 

sociálně-právních a bytových. Tuto, 

pro důchodce bezplatnou službu 

využila již řada důchodců z Klad-

na a okolí. Chápu, že pro důchod-

ce z jiných míst je nemožné nebo 

složité se dostavit do Kladna, proto 

nabízíme možnost zaslání poža-

davků nebo sjednání konzultací na 

konkrétní den poštou, faxem nebo 

v elektronické podobě, jak je uve-

deno v příloze.

Rád bych vás požádal o spolu-

práci v této záležitosti a zajištění 

vyvěšení informace na dostup-

ném, viditelném místě tak, aby 

neunikla pozornosti návštěvníků 

vašeho úřadu. Z dosavadní zkuše-

nosti vím, že zájem o takový způ-

sob poradenství je poměrně velký 

s ohledem na mnohdy složité situ-

ace našich spoluobčanů-důchod-

ců, do kterých se dostávají. Věřím, 

že nic nebrání v tom, abyste této 

žádosti vyhověl(a) také proto, 

že tato poradenskák činnost je 

v souladu se smlouvou o fi nanční 

pomoci uzavřenou mezi Krajskou 

radou seniorů Středočeského kra-

je a Krajským úřadem SK v osobě 

hejtmana MVDr. Řiháka. Pokud 

vám to možnosti umožňují, bylo 

by užitečné přiloženou informaci 

publikovat rovněž v místním tis-

ku, Zpravodaji, jak to bylo např.

učiněno v Kladenském Deníku, 

Radio Relax aj., rozšířit ji mezi čle-

ny předsednictva, kluby důchod-

ců apod

Závěrem si dovolím vás požá-

dat o potvrzení přijetí mojí zprávy 

a sdělení, jakým způsobem jste 

informaci zpřístupnili důchodcům 

vaší obce nebo města.

Děkuji vám předem za pocho-

pení a přeji hodně úspěchů ve 

vaší činnosti.

Miloslav Vajs,

předseda Krajské rady seniorů

Středočeského kraje

Info z činnosti VŽP
Výbor pro životní prostředí 

plánuje, jakmile to počasí dovo-
lí, pochůzku po městě s cílem 
vyhodnocení úseků nebo míst, 
které po zimním období nejvíce 
utrpěly, s návrhem a podle fi nanč-
ních možností, jejich opravy. I zde 
bude přihlédnuto k upozorněním 
a žádostem občanů města.

Na základě inventarizace zeleně, 
v jejímž rámci bylo vyhodnoceno 
celkem 250 stromů v intervilánu 
našeho města, bude zahájena je-
jich údržba, tedy prořezání, někde 
i pokácení s podmínkou výsadby 
nového stromu. Zařazeny budou 
i žádosti občanů týkající se této 
problematiky

Přechody pro chodce k Lidicím
Dne 3. 4. 2013 se uskuteční jednání na 

Středočeském krajském úřadě v záleži-

tosti současné neudržitelnosti přechodů 

na silnici prvé třídy I/61 a to jak z hle-

diska bezpečnostního, tak technického. 

Jde o oba přechody mezi Buštěhradem 

a Lidicemi, ale také o přechod u obce 

Makotřasy. Jednání se zúčastní zástup-

ci Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, 

Středočeského kraje a zástupci obce Lidi-

ce a města Buštěhradu.

Vodorovné dopravní značení 

v ul. Kladenská
Je připraveno jednání se SÚS 

Kladno, Policií Kladno a Odborem 

dopravy Magistrátu města Kladna, 

jehož obsahem bude řešení ulice 

Kladenské z hlediska nezbytných 

oprav a minimálně vodorovného 

řešení pro bezpečný provoz na 

této komunikaci. (Parkovací mís-

ta, přechody pro chodce, dělicí 

čára apod.).

M. Oplt

Veřejná sbírka
Dne 14. 2. 2013 se uskutečnila první 

beseda v tomto roce „Výstup na Kiliman-

jaro a národní parky Tanzánie“. Se svými 

zážitky nás seznámila Jitka Mahovská – 

byla to už její třetí beseda, a i když Jitce 

nebylo zrovna dobře, opět pro nás pro 

všechny připravila moc příjemný večer. 

Jelikož se nevybírá vstupné, napadlo Jit-

ku, že kdo chce, může přispět na dobrou 

věc. Bylo vybráno 1045 Kč a zaokrouh-

lená částka byla poslána organizaci 

Člověk v tísni na konto 92329232/0300 

Věříme, že tato náprava přispěje 

k vyšší bezpečnosti chodců a vozi-

del v tomto úseku.

Současný stav Kladenské ulice
Přinášíme Vám pohled na stav 

Kladenské ulice před započetím 

stavby.

Věříme, že až přineseme obráz-

ky po skončení stavby, bude po-

hled a celkový ráz úplně jiný.

 P. Vavruška, MěÚ
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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

výběrové řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky
příspěvkové organizace

Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky:
Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a minimálně pětiletá praxe v oblasti poskytování sociálních služeb a zkuše-
nosti z oblasti managementu sociálních zařízení. Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, organizační a řídící 
schopnosti, znalost vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů, 
občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Předpokládaná doba nástupu do funkce ředitele/ky příspěvkové organizace červenec–srpen 2013.

Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději do 12. dubna 2013
do 13.00 hodin v obálkách označených „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ředitel/ka DPS – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Hřebečská 660
273 43 BUŠTĚHRAD

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. Dále musí ob-

sahovat úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem 

o délce praxe, profesní životopis, návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace města Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad, zaměřenou 

na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj zařízení, (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 pozdějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní 

způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

V Buštěhradě dne 5. března 2013  Ing. Jitka Lefl erová
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S odvoláním na informaci, která 

byla uvedena v minulém čísle to-

hoto zpravodaje, se další valná hro-

mada MÚLP konala dne 11.3.2013 

v Lidicích. Zúčastnili se jí představi-

telé České zemědělské university - 

vedoucí katedry zemědělství a kra-

jinné architektury pan RNDr. Vacek, 

CSc. a paní Ing. arch. Meruňková. 

Byly dohodnuty zásady vypraco-

vání dokumentu, který se bude 

jmenovat „Aktivní plán činnosti mi-

variant. Byly shromážděny smluv-

ní dokumenty odběru el. energie 

všech obcí mikroregionu, ke kte-

rým se připojily některé další obce, 

které o uvedenou možnost pro-

jevily rovněž zájem. Ve spolupráci 

s ČMKB Kladno dojde v nejbližších 

dnech k vyhodnocení zmíněných 

smluvních dokumentů a poté k do-

poručení odběru el. energie mik-

roregionem jako celku. Na základě 

zkušeností z jiných mikroregionů 

Informace z Mikroregionu

Mikroregion Údolí Lidického potoka informuje
ČR by mohlo dojít k úspoře v ná-

kupu el. energie až o 15-20%. O vý-

sledku budeme informovat.

Malý dovětek: Náš mikroregi-

on navázal spolupráci s Ústavem 

územního rozvoje v Brně, který 

provádí monitoring zaměřený na 

mikroregiony v ČR. Jde nám o to, 

získat pro naši potřebu aktuální 

informace o činnosti a výsledcích 

práce jiných mikroregionů v ČR.

M. Oplt

kroregionu“ do roku 2018, ale s ak-

centem na roky 2013 až 2014. Rádi 

bychom, aby uvedený dokument 

byl zpracován do května 2013.

Další části valné hromady se zú-

častnil předseda Českomoravské 

komoditní burzy Kladno pan Ing. 

Pavel Štorkán. Přítomní představite-

lé členských obcí mikroregionu byli 

podrobně seznámeni s možností 

nákupu el. energie přes komodit-

ní burzu, jako jednu z výhodných 

Často se setkávám s názorem, že 
větší nárůst obyvatel na vesnici je 
pro tu vesnici zatěžující a v mno-
hých vesnicích nová zástavba do-
konce stávající obec doslova pohltí 
a ta ztratí vesnický ráz a začne žít ji-
ným životem. Dlouho jsem nad tím 
přemýšlela a nakonec se rozhodla 
napsat příběh naší obce. Od roku 
1990, kdy naše vesnice měla něco 
málo přes 400 obyvatel, se rozrost-
la, a přibylo více než 300 občanů. 
Někteří srostli s obcí hned, někte-
rým to trvalo déle, a jsou takoví, 
kteří se do obce jezdí „jen vyspat“.

Život na vesnici má svá specifi -
ka, i když se vesnice od dob našich 
babiček podstatně změnila. Na 
vesnici, která leží kousek od Prahy, 
snad ještě víc. S novou výstavbou 
přibylo i nových občanů, a i pro-
blémy jsou jiné. Ještě před cca 20 
lety jsme žádali o výjimku z počtu 
žáků, abychom školu v naší obci 
vůbec udrželi, a dnes jsme zřídi-
li další třídu, abychom děti u nás 
umístili. Někteří noví obyvatelé se 
do života v obci nezapojují, ale je 
i dost těch, kteří se s obyvateli naší 
obce sžili a zapojují se do aktivit 
obce velmi rychle.

S nárůstem obyvatel, a hlavně 
dětí, je třeba postarat se o jejich vy-
žití i mimo školu. A to v naší obci již 
navazuje na dlouholetou tradici. SK 
Stehelčeves opět mohl zřídit vedle 
fotbalového družstva i mužstvo 
žáků, které se rozrůstá a díky práci 
party nadšenců se děti 2x v týdnu 
schází na svém tréninku. SK Stehel-
čeves v loňském roce oslavil již 90 
let od svého založení.

Další tradiční aktivitou v naší 
obce, je Sbor dobrovolných hasičů, 
který byl v naší obci zřízen v roce 
1885 a funguje dodnes. Dospělí 

již ve své kategorii drží několik let 

na prvním místě v okrese. Kolek-

tiv má 3 družstva, Dráčata, Soptí-

ky a Dobráky. Děti k nám mohou 

nastoupit již od 4let věku a tak se 

formou her a zábavy pomalu učí 

„hasičině“ a seznamují se s techni-

kou, postupně přechází z nejmlad-

šího družstva Dráčat výš, účastní se 

výletů i letních soustředění a sou-

těží v hasičském sportu. Děti mají 
spoustu znalostí, které určitě v ži-
votě využijí, od znalosti hasičské-
ho útoku, topografi ckých značek 
až po poskytování první pomoci. 
Tento kolektiv je velmi vyhledáván, 
v současnosti máme 35 dětí a hlá-
sí se k nám i děti z Kladna, proto 
očekáváme další nárůst členské zá-
kladny opět při dubnovém zápisu 
do našeho kolektivu MH.

Ani naše ženy nepřichází zkrát-
ka, od podzimu loňského roku se 
schází každý týden a jejich šikovné 
ruce kouzlí různé dekorace, ozdo-
by, ale i sukně, šály, ponča a další 
módní doplňky. I tato aktivita se 
velmi rychle ujala a ženy se na své 
čtvrteční večery velmi těší.

Rozjíždí se i aktivita v obecní 
knihovně, která se díky nové kni-
hovnici stává zajímavější a hlavně 
přehlednější. A protože máme 
velmi aktivní komisi pro děti a mlá-
dež, každý měsíc je pořádána akce 
pro děti, ať už to je loutkové diva-
dlo, vystoupení kouzelníka, maš-
karní rej či Havajská party. Kulturní 
komise pořádá mimo jiné výstavy, 
sezónní trhy a další akce, zástupci 
obce chodí při osobních výročích 
i za našimi seniory s přáním a ma-
lým dárkem. Úspěšná jsou i pose-
zení při muzice pro naše seniory.

A tak i vesnice s větší novou vý-
stavbou se může stát místem, které 
opravdu žije. A pokud noví obyva-
telé mají chuť a zájem, určitě si své 
místo najdou. Ale je na nás, aby-
chom se snažili svést své obyvate-
le dohromady, a i když je na obce 
přenášeno stále více povinností, je 
třeba si najít čas a naučit občany 
zase žít spolu, ne jen vedle sebe.

Jaroslava Štancová,
starostka obce Stehelčeves

hasiči dokonce mají 3 družstva, 

která se účastní soutěží v požárním 

útoku či hasičském sportu. Vedle 

družstva mužů máme i „Dědky“ – 

družstvo seniorů, kteří jezdí na tra-

diční Dědkiádu a v neposlední řadě 

i družstvo žen, které již několik let 

naši obec úspěšně reprezentuje.

No a největší radost máme z Ko-

lektivu mladých hasičů, který se 

Informace z Mikroregionu

Život na vesnici
– Stehelčeves
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Neziskové organizace

Psychologická poradna v Pelíšku

3. 4. 2013 od 16:00

Hledání velikonočních vajíček
Zábavné odpoledne pro děti na 

hřišti u Pelíšku, hry a soutěže. Vstup 

zdarma.

8. 4. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení
Jaro je v plném proudu a všude 

krásně kvetou kytičky. My si také 

zkusíme nějaké vyrobit – ze samo-

tvrdnoucí hmoty. Kurzovné včetně 

materiálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

10. 4. 2013 od 15:30

Odpoledne plné hlavolamů
Hlavolamy – koho neláká nad 

nimi zvítězit :-) Na své si přijdou ne-

jen děti, ale i rodiče! Přijďte si pro-

cvičit hlavinky. Vstup zdarma.

15. 4. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení
Jak by děti nabarvily jednotlivé 

části dřevěné stavebnice „slunečni-

ce“? Odpověď na tuto otázku nalez-

neme během dnešního výtvarného 

kouzlení. Kurzovné včetně materiá-

lu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

20. 4. 2013 od 14:30

Ořešínský Vandráček
Srdečně zveme rodiny s dětmi na 

jarní procházku spojenou s dnem 

Země, během které si zasoutěžíte, 

hezky se pobavíte a na jejímž konci 

na vás bude čekat občerstvení, tá-

borák, ukázka výcviku psa v 16:30 

a v 17:00 pohádka Bob a Bobek 

v podání profesionálního brněnské-

ho Divadla Špílberg. Vstup zdarma, 

špekáčky si vezměte s sebou. Sraz 

a registrace vandráčků od 14:30 

do 15:30 h mezi rybníky. Návazný 

program v parku Ořešín s možností 

prohlédnout si vzorový byt v nové 

výstavbě Vilky Buštěhrad. Akce je re-

Na co se můžete těšit v DUBNU

Téměř každý už zažil pocit, že 

se na něj všechno nějak valí, 

že nic nestíhá, a že toho musí ře-

šit více než dokáže anebo vlastně 

ani neví jak. Problémy se můžou 

objevit v zaměstání, v rodině či 

partnerských vztazích. Obzvláště 

výchova dětí se může zdát někdy 

doslova zapeklitá. V takové chvíli 

není od věci poradit se s někým, 

kdo tomu rozumí a komu může-

me plně důvěřovat. Právě pro tyto 

účely funguje v Rodinném centru 

Buštěhradský pelíšek již druhým 

rokem bezplatná psychologická 

poradna pro děti i dospělé. Po-

radna se koná v pondělí od 14.30 

do 16.30 h jednou za čtrnáct dní, 

v prostorách RC Pelíšek v přízemí 

Kulturního střediska. Sezení trvá 

půl hodiny nebo hodinu a musí 

se zarezervovat na rcpelisek@

email.cz. Během poradny je 

možné zajistit hlídání dětí, které 

se taktéž musí zarezervovat na 

stejné e-mailové adrese. Rodiče 

tak mají možnost v klidu probrat 

s psycholožkou, co je trápí a děti si 

zatím mohou pohrát v herně pod 

odborným dohledem koordináto-

rek herny. V dohledné době také 

proběhne další psychologická 

přednáška, vedená touto psycho-

ložkou, na které bude opět odpo-

vídat na to, co vás zajímá.

Paní psycholožka Mgr. Kateřina 

Beerová se specializací v klinické 

psychologii, působí mimo jiné ve 

Speciálně pedagogickém centru 

pro děti s mentálním postižením, 

Psychologické poradně pro zahra-

niční studenty UK v Praze či v Psy-

chologické poradně pro děti a do-

spělé Kaléa. Poskytuje konzultace 

v češtině, angličtině, ruštině a pol-

štině. Rodičům i jejich dětem nabízí 

pak především přijetí plné důvěry, 

pochopení a citlivého přístupu, ať 

už přichází s jakýmikoli potížemi či 

otázkami. Více informací můžete 

také nalézt na www.mcpelisek.cz.
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alizována ve spolupráci s Doma-je-

Doma, Pasířstvím Houska & Douda, 

fi rmou Martin Peroutka – Polygrafi c-

ká výroba, MÚ Buštěhrad, Junákem, 

MŠ a školní družinou, ZOO Zájezd 

a Červeným křížem. Občerstvení za-

jistí restaurace U Bečvářů. Více infor-

mací již brzy na www.mcpelisek.cz.

22. 4. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení
Děti milují hudbu a rády tvoří, 

proto dnes budeme vyrábět hudeb-

ní nástroj – chřestidlo z kelímku od 

jogurtu. Kurzovné včetně materiálu 

50 Kč (členové RC 25 Kč).

23. 4. 2013 od 20:00

Večerní dílna pro dospělé

– Aranžování květin
Vypichovaná miska. Kurzovné 

včetně materiálu (živé květiny, do-

plňky, miska, aranžovací hmota) je 

250 Kč. Rezervace nutná na japon-

ka1@seznam.cz.

24. 4. 2013 od 16:30

Přednáška – Prevence rakoviny 

děložního čípku
Přednášku, pořádanou ve spolu-

práci se společností DYNEX, povede 

MVDr. Jitka Musilová. Dozvíme se co 

způsobuje rakovinu děložního číp-

ku, jak se přenáší její původce, jak 

se tato nemoc projevuje, diagnosti-

kuje a jaké jsou možnosti prevence 

a další. Vstup zdarma.

27. 4. 2013 od 11:00

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

lu Výletů za paní Hudbou. Opět za-

zní skladby skladatelů od 18. století 

do dnešní doby, vystoupí symfonic-

ký orchestr FOK a Balet Praha Junior 

a sbor Carmina Bohemica. Začátek 

koncertu, který se koná ve Smeta-

nově síni v Obecním domě v Praze, 

je v 11:00. Cena vstupenek po urči-

tém počtu přihlášených je 300,-Kč 

pro dospělého, děti zdarma. Ke kaž-

dé dětské i dospělé vstupence bude 

připočítán manipulační poplatek 

10,-Kč. Přihlášky posílejte do 19. 4. 

2013 na mail japonka1@seznam.cz.

29. 4. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení
Za pár dní tu bude pálení čaro-

dějnic a s nim souvisí i naše dnešní 

výtvarná dílna. Budeme tvořit koláž 

čarodějnice. Kurzovné včetně mate-

riálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

Bližší informace či případné změ-

ny programu naleznete na www.

mcpelisek.cz.

Texty Markéta Kučerová

fotky Monika Žitníková

Informace pro občany

Informace o průběhu generální opravy 
hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha
Další informace lnfocentrum

Pro občany, kteří mají jakýkoliv 

dotaz nebo chtějí další informace 

o generální opravě hlavní dráhy, 

jsme připravili dny otevřených 

dveří v novém infocentru Letiště 

Václava Havla. Počínaje 16. dub-

nem, bude toto infocentrum ote-

vřeno každé druhé úterý v měsí-

ciod 15 do 18 hodin.lnfocentrum 

se nachází v areálu starého letiště 

na adrese K letišti 6/1019, Pra -

ha 6 v přízemí. Nedaleko je zastávka 

autobusu „K letišti”. Návštěvníkům 

zde budou k dispozici pracovníci 

Letiště Praha schopní odpovědět 

na dotazy týkající se nejen gene-

rální opravy, ale také provozních 

omezení, nastavení letových tratí 

a sledování hlukové situace.

E-mail:

Zájemci mohou své dotazy 

směřovat také na e-mail: komuni-

kace@prg.aero

S pozdravem

Ing. Jiří Kraus,

výkonný ředitel pro Rozvoj

a správu majetku

Letiště Praha, a. s.
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Sport

Tenisová sezóna
je přede dveřmi

INZERCE

Ano, je to tak, i když paní zima 

se letošnímu jaru brání, jak jen 

může. Tenisové kurty jsou stále 

pod sněhovou přikrývkou. Vždyť 

pro zahájení loňské tenisové sezó-

ny, tedy v roce 2012, jsme v tomto 

období již připravovali oba teniso-

vé kurty a dávali tenisový areál po 

zimním období do pořádku. Bude 

tomu samozřejmě i letos, snad jen 

s malým zpožděním.

Pro sezónu 2013 náš tenisový 

oddíl, díky dosaženým výsledkům 

v roce minulém, přihlásil na Stře-

dočeském tenisovém svazu do 

soutěže opět dvě závodní druž-

stva a to do II. a III. třídy Krajského 

přeboru, tedy do soutěže s vyso-

kou tenisovou úrovní. Prvé zápasy 

se budou hrát dne 4. 5. 2013 a po-

slední zápasy 22. 6. 2013. Jména 

tenisových soupeřů v letošní se-

zoně sdělíme v příštím čísle toho-

to zpravodaje.

Abychom byli na sezónu dobře 

připraveni, nezbývá než se opět 

pustit do přípravných prací, aby 

tenisový areál byl dobře připraven. 

Jakmile to počasí dovolí, zahájí-

me, jak jinak, svépomocné práce. 

Oba kurty budou doplněny novou 

antukou, ale co je pro letošek nej-

důležitější, bude to výměna všech 

plastových tenisových lajn, které 

jsou svým letitým opotřebením již 

za hranicí použitelnosti, ale i bez-

pečnosti pro hráče. Připravujeme 

i ochranný nátěr laviček uvnitř te-

nisového areálu, ale také celého 

dřevěného roštu podél zděné části 

areálu. Rádi bychom také vysázeli 

několik nových stromů v bezpro-

středním okolí areálu.

I v sezoně 2013 se jistě usku-

teční tradiční tenisové turnaje. 

Jmenujme alespoň známý „Ma-

zal Open“, „Malý Mazal Open“, ale 

také závěrečný turnaj sezóny pod 

názvem „Buřťák.

Přejme si, aby přibližující se se-

zóna 2013 proběhla v duchu „fair 

play“, aby naše tenisová družstva 

uspěla v soutěžích, ale také, aby 

tenisový areál se stal místem spor-

tovního odpočinku pro všechny 

členky a členy našeho tenisového 

klubu, ale také pro další milovníky 

tohoto krásného sportu.

Takže sportu zdar a tenisu 

zvlášť!

M. Oplt,

předseda tenisového klubu

Společenská rubrika

Naši jubilanti –duben 2013

Jiřina Týblová, 80 let, Prokopova ul.

Oznámení
Se smutkem v duši oznamujeme čtenářům Buštěhradského zpravo-

daje, že nás dne 3. března 2013 opustil po krátké nemoci ve věku nedo-

žitých 91 let náš dlouholetý přítel a kamarád pan MUDr. Josef Hudeček 

– bývalý dobrý sportovec – hokejista a primář lázní Teplice v. v.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Za zarmoucené kamarády, přátele a známé KaDoMo FESOJ v. r.

Dne 25. dubna 2013 tomu bude již 30 let, co nás opustil pan Josef 

Šícha. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
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Úřad pro dotace z EU ve 
Středočeském kraji rozdělil 
450 mil. Kč

Praha 14. března (ČTK) – Úřad 

přidělující evropské peníze ve 

Středočeském kraji v minulém 

týdnu rozdělil dotace za 450 mi-

lionů korun na 15 projektů na 

opravy silnic, výstavbu cykloste-

zek a nákup nových autobusů. 

Celkem tyto projekty budou stát 

přes 714 milionů korun. Vyplývá 

to z tiskové zprávy, kterou dnes 

úřad zaslal ČTK, a z informací 

z jeho internetových stránek. De-

set schválených projektů se týká 

nákupu ekologických autobusů 

nebo modernizace vozového 

parku, který chtějí uskutečnit do-

pravní společnosti napříč krajem. 

Celkem chtějí za nové autobusy 

utratit přes 342 milionů korun, 

z toho evropské dotace pokryjí 

přes 142 milionů.

Dále by v kraji měly vzniknout 

dvě nové cyklostezky. Jeden pro-

jekt se týká první etapy vzniku 

takzvané Kladenské cyklostezky 

mezi Prahou, Hostivicemi a Kyši-

cemi na Kladensku za více než 26 

milionů korun, kde dotace bude 

přes 19 milionů. Druhým projek-

tem je výstavba cyklostezky mezi 

Zelenčí a Lázněmi Toušeň, který 

počítá s více než deseti miliony 

a dotace má být přes osm milionů. 

Zbývajícími třemi projekty jsou 

výstavba přemostění přes želez-

nici v Poděbradech, oprava silnice 

druhé třídy mezi obcemi Čechtice 

a Loket a zklidnění dopravy ve 

středu Veltrus. Celkem budou stát 

více než 335 milionů korun a z ev-

ropských dotací by se mělo zapla-

tit přes 281 milionů.

Počet Středočechů loni vzrostl 
o 12.471, bylo to nejvíc v ČR

Praha 14. března (ČTK) – Počet 

obyvatel Středočeského kraje se 

loni zvýšil o 12.471 a byl to největ-

ší loňský nárůst mezi tuzemskými 

regiony. Na konci roku 2012 v kraji 

žilo 1,291.816 lidí, což bylo nejvíc 

z regionů ČR. Kraj opět předstihl 

v počtu obyvatel Prahu, na konci 

loňského roku v něm žilo o 45.036 

lidí víc než v metropoli. Vyplývá to 

Informace pro občany

Informace z webu Středočeského krajského úřadu

Pokračování na str. 12

z předběžných údajů, které dnes 

zveřejnil Český statistický úřad.

Praha 12. 3. 2013 Z jednání 
krajského zastupitelstva

Většina médií se ve svých člán-

cích či vysílání věnovala závěrům 

včerejšího jednání zastupitelstva 

v souvislosti s plánem investic. 

Český rozhlas a portál ČRo-stred-

nicechy.cz ještě během zasedání 

informoval posluchače, že Středo-

český kraj investuje o 220 milionů 

korun méně než předpokládal; ČT 

1 odvysílala spot, v němž uvedla, 

že policie šetří zakázky středočes-

kých nemocnic s vyjádřením pana 

hejtmana: „My tady doplácíme 

většinu těch investic ještě, co bylo 

postaveno za minulé vedení“. ČT 

dále zmínila, že k zastupitelům 

promluvil V. Bárta a též zařadila 

následující vyjádření pana hejtma-

na: „Politické strany, které nedoká-

žou oslovit občany, dostat se do 

zastupitelstva, jim pak nic jinýho 

nezbývá, než využívat předsedy, 

aby sem chodili.“ Pražský deník 

publikoval článek o investicích do 

nemocnic, s čímž dle něho opozi-

ce nesouhlasí a také informoval, 

že si V.Bárta „přišel rýpnout“ a za-

řadil i vyjádření pana hejtmana, 

aby Bárta přestal „dávat panské 

rady“. Mladá fronta DNES Bárto-

vu přítomnost na jednání uvedla 

titulkem „Budu hlídat, hrozí posla-

nec“ s vyjádřením pana hejtmana: 

„Proběhly dvě hloubkové kont-

roly, ještě budou výsledky třetí. 

Korekce dotací nečekáme.“ Stejné 

téma řešil i server tyden.cz. Haló 

noviny pak informují, že zastu-

pitelstvo schválilo programové 

prohlášení. Portál parlamentilisty.

cz uvedl rozhovor s paní radní Jiři-

nou Fialovou.

Monitoring tisku 
ze Středočeského 
kraje

Uvnitř středočeské ČSSD se 
množí spory o pozice

(22. 3. 2013, Právo)

Šarvátky a spory kvůli rozdělo-

vání pozic a zajímavých pracov-

ních míst se množí uvnitř středo-

české ČSSD. Na jedné straně stojí 

nový hejtman Josef Řihák a na dru-

hé jeho náměstek Marcel Chlá-

dek. Chládek míní, že by o výběru 

lidí na „klíčová“ místa v regionu 

měl vědět krajský výkonný výbor 

strany (KVV ČSSD). KVV dokonce 

na počátku března přijal usnese-

ní, že zásadní personální otázky 

v působnosti Středočeského kraje 

nemají být řešeny bez projedná-

ní v KVV. Kritici tohoto usnesení 

v čele s Řihákem nebo předsedou 

zdravotnického výboru kraje Sta-

nislavem Holobradou ale namíta-

jí, že o rozdělování míst nemůže 

rozhodovat stranický sekretariát. 

„Jako hejtman mám jedinou per-

sonální pravomoc – na můj návrh 

je jmenován či odvoláván ředitel 

úřadu. My jako radní můžeme jen 

na základě návrhu ředitele jme-

novat nebo odvolávat vedoucí 

odborů,“ připomněl Řihák.

Kraj proti paroplynové 
elektrárně 

(21. 3. 2013 ČT 24 str. 15 21:10 

Ekonomika)

Středočeský kraj nechce paro-

plynovou elektrárnu u Mochova. 

Přidal se k obcím, které stavbu od-

mítají už čtyři roky. Bojí se znečiš-

tění. A nový zdroj podle nich ani 

není potřeba. Milan BRUNCLÍK, 

redaktor: Elektrárna, která spálí 

pět procent roční spotřeby plynu 

v Česku a bude mít výkon zhru-

ba jako dnešní Temelín. Vyrůst by 

mohla tady, na polích na dohled 

Čelákovic i Mochova. Místní jsou 

ale proti. Ladislav MAREK, starosta 

Mochova /nez./: Pro nás bezpro-

středně hluk, vodní pára, ty emise 

těch znečišťujících látek trošku dál 

od nás. Milan BRUNCLÍK, redaktor: 

Proti se teď postavil taky Středo-

český kraj. A to vůbec poprvé od 

doby, kdy se projekt objevil.Josef 

ŘIHÁK, hejtman Středočeského 

kraje /ČSSD/: Tady je vysoká boni-

ta půdy a my si myslíme, že takový 

velký záběr půdy by nebyl určitě 

vhodný

Ve skanzenu v Kouřimi si lidé 
mohou zvyky osahat 

(21. 3. 2013, Mladá fronta 

DNES)

Svátky jara probudí na konci 

března i kouřimský skanzen. I le-

tos ožije přehlídkou velikonoč-

ních zvyků a i možností vyzkoušet 

si stará řemesla. Muzeum lidových 

staveb v Kouřimi připravilo na ob-

dobí Velikonoc jak čas zamyšlení 

v době končícího půstu, tak i čas 

veselí na Boží hod a Velikonoční 

pondělí. Skanzen se před začát-

kem nové turistické sezony otevře 

mimořádně mezi 28. březnem a 1. 

dubnem.

Ani premiér nesouhlasí 
s plošným rušením stavebních 
úřadů

(20. 3. 2013, Moderní obec)

Premiér Petr Nečas uznal vý-

hrady obcí a měst k dokončení re-

formy veřejné správy. Informoval 

o tom koncem února Svaz měst 

a obcí (SMO) ČR. Obcím a měs-

tům se dostalo dalšího ujištění, 

že k plošnému rušení stavebních 

a matričních úřadů nedojde.

Soukromých domovů pro 
seniory přibývá

(18. 3. 2013, Mladá fronta 

DNES)

Soukromé domovy či penziony 

pro seniory nabízejí bydlení v by-

tech nebo možnost vzít si k sobě 

třeba psa. I když jsou dražší než 

krajská zařízení, zájem o ně je. 

Jsou řešením i pro ty, kteří nechtě-

jí na místo ve státním domově če-

kat. STŘEDNÍ ČECHY Od začátku 

roku se v kraji otevřely dva sou-

kromé domovy pro seniory: v Tr-

nové u Dobřichovic a v Mnichovi-

cích v Praze-východ. Ve středních 

Čechách, kde na umístění do do-

mova zřizovaného krajem čekají 

stovky lidí, tak přibylo 130 míst. 

Volná dlouho nebudou – domo-

vy hlásí zájem. Navzdory tomu, 

že bydlení v nich je dražší. Co se 

týče nedostatku míst, špatná si-

tuace především u domovů se 

zvláštním režimem, které jediné 

mohou přijímat seniory s nějakou 

formou demence. Nyní takových-

to míst chybí podle krajského 

úřadu více než pět set. Nová mís-

ta by měla být v novém domově 

seniorů v Uhlířských Janovicích, 
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Zastavení v Brandýsku-Čabárně
Asi tak tři kilometry severně od 

Buštěhradu leží obec Brandýsek. 

V této obci s necelými 1700 oby-

vateli se zdá, že je tu do ochrany 

životního prostředí zapojen téměř 

každý. V Brandýsku totiž působí dvě 

velké ekologické organizace.

Z historie, podle Václava Hájka z Li-

bočan, ves existovala již v roce 975. 

Václav Hájek ale způsobil v českém 

dějepisectví trochu neplechu. Jeho 

Kronika českého národa od odchodu 

praotce Čecha z Dalmácie do roku 

1526 věrohodná bohužel není. Dnes 

už víme, že knihu Václav Hájek sepsal 

v roce 1541 a vydal tehdy na žádost 

šlechty. Ta, po nástupu Habsburků 

na český trůn, viděla v knihtisku pří-

ležitost k šíření informací o úspěších 

českého národa a o urozenosti české 

šlechty a tím ke zlepšení jejího posta-

vení v zemi. Další příčinou zkreslení 

historie byl také autorův katolický 

postoj k dějinám země. Jak vidno, od 

časů dávno minulých je patrná ten-

dence informovat veřejnost „svým“ 

způsobem a přetrvává v různých 

formách dodnes. Nejvýrazněji Hájko-

vu kroniku odsoudil „otec dějepisu“, 

František Palacký. Kronika je ale i tak 

vynikající po beletristické stránce a je 

i dnes snadno čtivá.

A protože známému fabuláto-

rovi českých dějin nelze vše věřit, 

musíme se spolehnout na Zemské 

knihy. Nejstarší záznamy o Brandýs-

ku zde hovoří v roce 1345 a o vsi Ol-

šany, která s Brandýskem splynula, 

již v roce 1316. Zemědělská obec 

těžila z polohy na hojně užívané 

cestě z Prahy do Slaného. Brandý-

sek potkal osud stejný jako ostatní 

obce, rozkládající se nad uhelnými 

slojemi. V polovině 19. století byl již 

v obci hlouben důl Michael a kolem 

něj postupně rostla hornická osada. 

V sousedství obce byly zároveň ote-

vírány další šachty dolů Ludmila, Wi-

tek a později Ferdinand a Theodor. 

Tehdy právě hornická osada pro-

pojila Olšany s Brandýskem v jed-

nu obec. V roce 1930 žilo dokonce 

v Brandýsku o jeden tisíc obyvatel 

více, než je tomu dnes.

Nejzajímavějším místem v Bran-

dýsku, pro široké okolí, je vodní park 

u osady Čabárna, ležící 1 km jihozá-

padně od okraje obce. Vodní park 

je dobře dostupný po silnici z Bran-

dýsku do Švermova. Rozprostírá se 

na Týneckém potoce, na rozhraní 

katastrálního území Brandýsku 

a Kladna. Vodní park je domovem 

množství živočichů, jak vodních, 

v rybníce nebo malých tůňkách, tak 

i suchozemských.

Vedle různých ryb zde zahlédne-

te i želvy a nutrie. Tento vodní park 

je častým cílem procházek občanů 

z okolních obcí a proto věřím, že ani 

pro vás nebude nezajímavý.

Ze dvou zmiňovaných ekolo-

gických organizací se nyní zastav-

me u jedné – Centrum ekologické 

výchovy Čabárna při Naučném 

středisku ekologické výchovy Klad-

no- Čabárna, o.p.s. Centrum bylo 

vybudováno v roce 2009 z Operač-

ního programu Životní prostředí. 

CEV dnes působí v nízkoenergetic-

ké stavbě ze dřeva a je vybaveno 

jako ubytovací a školící zařízení, což 

je podstatou střediska. Budovu vy-

tápějí kotle na biomasu, vodu ohří-

vají solární kolektory, odpadní voda 

je svedena do biologické čistírny, ke 

které mohou být připojeny i stavby 

z okolí. Nazmar nepřijde ani deš-

ťová voda, která je jímána do pod-

zemních nádrží a dále používána na 

toaletách a k zalévání zahrady.

Druhou, sousední aktivitou ve pro-

spěch přírody je Stanice pro zraněné 

a handicapované živočichy AVES. 

Byla založena u vodního parku už 

v roce 2000, jako občanské sdružení 

a od roku 2001 je součástí národní 

sítě záchranných stanic ČSOP. V prů-

běhu desetiletí se stanice pustila do 

realizace projektu, který byl spolufi -

nancován z Operačního programu 

Životní prostředí. AVES vybudoval 

v Brandýsku rehabilitační zaříze-

ní pro zraněné, handicapované či 

opuštěné živočichy. V areálu stanice 

vznikly klidové, zateplené komory, 

prostory pro dodržení karanténních 

opatření, prostory pro bezprostřední 

ošetření zraněných přijatých pacien-

tů a skladové prostory. Rehabilitační 

voliéry a velké rozlétávací voliéry 

slouží k posílení kondice živočichů 

před navrácením do volné přírody. 

Zařízení stanice je schopno pečo-

vat nejen o ohrožené živočichy, ale 

o všechny druhy volně žijících živo-

čichů, běžně se vyskytujících v dané 

oblasti. Část této rehabilitační zóny 

stanice může také navštěvovat ve-

řejnost, tak si tuto exkurzi při své ná-

vštěvě nenechte ujít.

Připravila Dagmar Novotná

který chce kraj po mnoha letech 

problémů dobudovat.

Rozšíření nebezpečné trasy 
R7 na 4 pruhy má vybojovat 
petice

(16. 3. 2013 Mladá fronta DNES)

LOUNY – Zhruba za měsíc vy-

pukne na severu Čech velká pod-

pisová akce. Petice má podpořit 

rychlou dostavbu rychlostní silni-

ce číslo 7 vedoucí od Chomutova 

na Prahu v podobě čtyřpruhové 

dálnice. Sběr podpisů začne, až 

pořádající starostové obdrží ze 

senátu přesné instrukce, jak má 

petice vypadat. Právě Louny spolu 

s radnicí Slaného loni na podzim 

navrhly iniciativu starostů šesti 

měst, jež nedostavěná silnice R7 

nejvíc trápí. Podpisy přidali i zá-

stupci Postoloprt, Žatce, Chomu-

tova a Mostu. Později se k memo-

randu přidaly oba kraje, Ústecký 

a Středočeský, a také senátoři za 

tyto regiony

Informace pro občany

Monitoring tisku Středočeského 
krajského úřadu
Dokončení ze str. 11

Informace o dění v tenisovém 
klubu „Tenisek“ Buštěhrad

Vážení spoluobčané a členové,

Dovolte mi ohlédnout se 

za uplynulou zimní sezónou 

a představit Vám vizi na pro jarní 

část.

V prvé řadě bych rád poděko-

val všem rodičům hráčů za sho-

vívavost při sestavování zimních 

termínů tréninků, které jsou vždy 

s ohledem na  školní rozvrhy a ča-

sové možností hal skutečným oříš-

kem. Trénovali jsme tělocvičně ZŠ 

Buštěhrad, přetlakových teniso-

vých halách Slovanu Kladno a  12 

ZŠ Kladno. Ze začátku zimy jsme 

hráli i v hale bios Kablo Kladno, 

bohužel jsme tam byli jen 1 mě-

síc, protože Kablo Kladno (NKT) 

neprodloužilo nájemní smlouvu  

nájemcem celého areálu. Chybě-

jící hodiny se podařilo přesunout 

do ostatních hal.

V zimě proběhlo několik akcí, 

Mikulášská fyzička, kterou spon-

zorovala paní Jeřábková spolu 

s paní Filovou což jsou maminky 

dětí, které chodí na tenis. Díky nim 

celá akce byla zdarma, děti dosta-

ly sladkou nadílku od Mikuláše. 

Před vánočními svátky se usku-

tečnil Vánoční turnaj, v únoru 

a březnu proběhla náborová pro-

moakce. Všechny akce sponzoro-

val náš Generálním partner VZP 

ČR a byly zdarma. Zúčastnili se ne-

jen hráči klubu. Všechny akce byly 

hodnoceny pozitivně a ohlasy 

na ně, nás zavazují k pokračování 

podobným směrem.

Za úspěšné a důležité považuji 

pravidelné nedělní fyzičky, kde se 

mohou mezi s sebou děti pozná-

vat a současně zvyšovat svoji fyzic-

kou kondici. Je potěšující, že na fy-

zičky chodí děti od 4 let, dokonce 

i ty, které tenis pravidelně nehrají. 

Fyzičky se již staly nedílnou sou-

částí naší přípravy a proto od za-

čátku jarní sezony rozdělíme děti 

do dvou kategorií,  na malé a větší. 

V jarní části sezony chystáme 

dvě víkendová tenisová sou-

středění a mistrovská utkání 

smíšených družstev. TKT budou 

reprezentovat družstva: dorostu, 

babytenistů a minitenistů.

Termíny soutěží naleznete 

na stránkách ČTS a našich webo-

vých stránkách.

Jako správná TŠ vypisuji „sti-

pendijní program“ pro hráče, 

podrobnosti naleznete na našich 

webových stránkách.

Zvu všechny členy na Valnou 

hromadu, která se 10.4. od 17hod 

v klubovně TKT.

Podmínky členství naleznete 

na našich webových stránkách. Ti, 

kteří nemají zájem být členy klu-

bu, ale přesto by si rádi zahráli te-

nis, mají možnost on line náhledu 

do rezervačního systému a hodi-

nu si telefonicky rezervovat.

Velmi děkuji vedení města Buš-

těhradu za jednorázovou dotaci 

na provoz, částkou 20.000,-.

Pěkný začátek jara. 

Tonda Jeřábek
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Zajeďte se podívat do Poličan, na 

jih středočeského kraje. Nad příto-

kem Mastníku do Vltavy a chatovou 

oblastí a vodáckým kempem Nová 

Živohošť se zvedají strmé, skalnaté 

svahy. Přibližně o dva kilometry dále 

a asi 150m výše se ve zvlněné kraji-

ně nachází vesnička Poličany, která 

je součástí obce Křečovice. Oblast je 

popsána poprvé v roce 1352. Poliča-

ny a Křečovice prosluly za 2. světové 

války jako prostor cvičiště Waff en 

–SS z Benešova, v jehož prospěch 

se toho času museli obyvatelé obcí 

odstěhovat. Na konci prvního de-

setiletí 21. století se o Poličanech 

začalo mluvit znovu, spolu s nově 

příchozími, v dobrém. Do vísky při-

šly sestry trapistky. Vydaly se tam 

až z kláštera Vitorchiano v Itálii, do 

Čech je pozval Jeho eminence kar-

dinál Miroslav Vlk. Vyslyšely ho a na 

louce za vesničkou začaly stavět 

klášter. Dnes v komunitě sester žije 

celkem asi dvacet sester trapistek, 

většina z nich pochází z Čech. Sestry 

žijí podle Řehole sv. Benedikta a řídí 

se jeho životním krédem „Ora et la-

bora“ neboli Modli se a pracuj.

Trapistky jsou ženskou větví řádu 

cisterciáků přísnější observance 

(Ordo Cisterciensis Strictioris Obser-

vantiae). Mužský mnišský řád obývá 

také známý klášter ve Vyšším Brodě 

v Jižních Čechách. Řád vznikl v břez-

nu roku 1098. Tehdy opat Robert, 

spolu asi s dvaceti mnichy, se sna-

hou navrátit se k zachování Řehole 

sv. Benedikta v její původní podobě 

a k prostému životu podle evange-

lia, opustili benediktinské opatství 

v Molesme a usadili se v burgund-

ském Citeaux – latinsky Cistercium. 

Město tak dalo řádu jméno. Řád od 

konce 13. století dosti upadal a nej-

účinněji se jej podařilo reformovat 

až v 17. století, v opatství La Trappe. 

Tři kongregace přísné observance 

se později sjednotily a tím vytvoři-

ly samostatný řád reformovaných 

cisterciáků Panny Marie z Trappy, 

jehož mniši jsou dnes známi jako 

trapisté a sestry jako trapistky. Tra-

pistické mnišky, které přežily fran-

couzskou revoluci, jsou předchůd-

kyněmi sester z Poličan. Stěhovaly 

se z místa na místo a v roce 1957 se 

usadily u Vitorchianů u Viterba, kde 

mají základnu dodnes. Na začátku 

90. let vstoupilo do komunity ve Vi-

torchianu a složilo sliby několik dí-

vek z České republiky. To bylo, spolu 

s přáním kardinála Miroslava Vlka 

popudem k postavení trapistického 

kláštera ve středních Čechách. Poli-

čanská komunita Naší Paní nad Vlta-

vou je sedmou fundací Vitorchiana, 

které založilo kláštery v Itálii, Asii 

i Latinské Americe. Zakládající sku-

pina trapistek, ustanovená v roce 

2004, opustila v dubnu roku 2007 

mateřský klášter ve Vitorchianu 

a usadila se v Poličanech. A hned 

ukázala svoji vstřícnost – otevřela 

Dům pro hosty.

Poličanský klášter není systémem 

temných chodeb a skromně vyba-

vených kobek, z nichž se linou tiše 

šeptané modlitby. Je útulný a z jeho 

vnější podoby sálá teplo. U kláštera 

jsou zahrady a sady, kde sestry pěs-

tují ovoce a zeleninu. Chovají také 

se pouze využití hlubinných vrtů 

a tepelných čerpadel. Využívají tak 

geotermální energii Země. Sestry 

nejenže touto energií topí, ale mají 

z ní teplou vodu po celý rok.

Pokud se tedy rozhodnete na-

vštívit tento pozoruhodný klášter 

v Poličanech, musíte vědět, že je ce-

loročně přístupný. Je však potřeba 

počítat s tím, že musíte respektovat 

klauzuru, čili veřejnosti nepřístup-

nou část kláštera. V Domě pro hosty 

naleznete nejen odpočinek, ale také 

malý obchůdek, ve kterém sestry 

nabízejí med a sušenky z vlastní 

produkce.

Ač je komunita mnichů či mnišek 

uzavřená, ve skutečnosti mnišské 

řády stály za rozvojem západní ci-

vilizace. Jim je třeba přičíst na vrub 

vzestup vzdělanosti, rozvoj vědy 

a modernizaci zemědělství. Mniš-

ských řádů je spousta, dělit je lze 

na tři skupiny. Benediktova řehole 

je nejstarší, od ní se oddělily tři řády 

kartuziánů, cisterciáků a premon-

strátů. Mezi mnohé rytířské řády 

mnichů s vojenským posláním patří 

templáři, johanité neboli maltéz-

ští rytíři a němečtí rytíři, lazariáni 

a čeští křižovníci s červenou hvěz-

dou, známí z husitských válek, kde 

stáli jak jinak než na straně šlechty. 

K žebravým řádům, zvaným též ka-

zatelské, tedy k mnichům, kteří se 

zřekli svého vlastnictví, patří čtyři 

řády – dominikáni, františkáni, kar-

melitáni a augustiniáni-poustevníci. 

Mezi naše nejvýznamnější mnichy 

patří augustinián Gregor Mendel, 

zakladatel genetiky.

Názor návštěvníka:

„Oprostím se od teorií, jaká že jsme 

to ateistická země a co bychom po-

třebovali, ale zaměřím se na to, co 

lze v Poličanech nalézt a prožít. Ono 

to shodou okolností se sebou souvisí. 

Vycházím z vlastní zkušenosti člo-

věka, který hledal – brigádu – v čase 

mezi ukončením jedné práce a nale-

zení práce nové. Při mé první návště-

vě tohoto kláštera na podzim 2010 

s pražským pěveckým sborem z hnutí 

Comunione e Liberazione, mne toto 

místo naprosto uchvátilo. Jednak 

svou polohou na návrší s krásným 

výhledem na okolní krajinu v bezpro-

střední blízkosti řeky Vltavy, a jednak 

také tím, co se v tomto klášteře děje. 

Tehdy jsme měli možnost zúčastnit 

se několika modliteb sester trapistek, 

modliteb většinou zpívaných krás-

nými vyzpívanými hlasy, mnohdy ve 

vícehlasných úpravách, pocházejích 

z mateřského kláštera z italského Vi-

torchiana, jehož „fundací“ nově vzni-

kající klášter v Poličanech je.

Několik slov o tom, že se sestry sna-

ží v maximální možné míře samozá-

sobovat, co se potravin týká, stačilo 

k tomu, aby mi bylo jasné, že zde 

bude velká potřeba práce. Pozemky, 

tedy louky, sady, vinice, políčka, les, 

okolo kláštera tomu nasvědčovaly. 

A opravdu. Stačilo se zeptat kolegy ze 

sboru, který klášter projektoval a bri-

gáda byla dohodnuta. To, že to bylo 

a je za cestovné, jídlo a nocleh bych 

nepovažoval za podstatné, proto ra-

ději odteď přestanu používat slovo 

brigáda, spíš jde o pracovně(duchov-

ní) pobyt a poukážu na hlavní sdělení 

tohoto článku.

Do Poličan je možné přijet a být 

tam. Sestry jsou tomuto velmi otevře-

né a vše připravují k tomu, aby mohly 

lidi – mladé i dospělé, holky, dívky, 

ženy, ale také i pány, přijímat. Zna-

mená to účastnit se na životě klášte-

ra účastí na modlitbách a kdo chce, 

může se zapojit i pracovně. ORA ET 

LABORA (modli se a pracuj – vzpomí-

nám si na toto sousloví sv. Benedikta 

ještě z hodin náboženství.), zde se 

toto dá skutečně prožít. Jak to fun-

guje? Stačí do Poličan zavolat nebo 

napsat e-mail a pobyt je dohodnut, 

i když je vše v začátcích. Kapacita 

Domu pro hosty je 40 lůžek, přičemž 

je pamatováno i na stravu. A dobrá 

pověst italské kuchyně není v tomto 

případě rozhodně prázdnou frází, 

i když jde o stravu jednoduchou, vět-

šinou bezmasou.“

Dagmar Novotná

Kultura

Tip na výlet – Poličanský klášter

Chiesa – Poličanský klášter

Apicoltura – včely v Poličanech

včely a vysoce kvalitní med pro-

dávají. Nabízejí ke koupi též ikony, 

které samy malují. K jejich tvorbě 

používají pravé zlato a antické umě-

lecké techniky byzantské tradice. 

Vyrábějí a prodávají obrázky a přání. 

Jejich cílem je soběstačnost ovšem 

některé technické záležitosti nejsou 

schopny řešit bez pomoci. Hned na 

počátku je trápilo vytápění kláštera. 

Nevlastní lesy, ze kterých by mohly 

využít dřevo, poblíž není ani ply-

nová přípojka a elektrokotel, který 

zpočátku používaly, se ukázal jako 

velmi fi nančně nákladný. Nabízelo 
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Vás zve na besedu Ilony Rybové

Trekking v Patagonii
Vyprávění o zážitcích z cesty po Jižní Americe. Ledovec Perito Moreno – národní poklad Argentiny,

trekking v oblasti El Chalten – Fitz Roy a Cerro Torre. Chile: trekking v národním parku Torres Del Paine, Punta Arenas
a tučňáci, Pucón a oblast sopek, sjezd ze sopky Villarica (2840 m n. m.) po vlastním pozadí, trek Villarica traverz.

Puerto Varas a sopka Osorno, Puerto Montt a národní park Alerce Andino.

ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 19.00 h v restauraci U Bečvářů

Občanské sdružení

Buštěhradské fórum

Vás srdečně zve na koncert souboru staré hudby

COLLEGIUM 419

V pátek 26. 4. 2013 od 19.30 hodin

v kostele povýšení sv. Kříže v Buštěhradě

Na programu:

G. Carissimi – Missa L´Homme Armée

C. Monteverdi, G. F. Sances – madrigaly

Vstupné dobrovolné
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