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Vzhledem k tomu, že Krajský 

úřad Středočeského kraje stále 

nerozhodl o tom, jakým způso-

bem se budou řešit dva základní 

problémy spojené se zámkem ve 

vztahu k Buštěhradu a to jednak 

užívání zahrady obyvateli města 

Buštěhradu a okolí a jednak pří-

stup do objektu budoucího Měst-

ského úřadu, požádala starostka 

města Odbor majetku Krajského 

úřadu Středočeského kraje o dal-

ší schůzku. Ta se uskutečnila dne 

18. dubna 2013. Odbor majetku 

předložil městu Buštěhrad návrh 

Nájemní smlouvy na pozemky 

parcelních čísel 8, 9 a 10, které 

jsou dosud v majetku Středočes-

kého kraje. Jsou to pozemky pod 

celou dolní zahradou včetně bý-

valých objektů promítací kabiny 

a WC. V návrhu je uvedeno, že 

doba nájmu je na dobu neurčitou, 

nájemné je navrženo ve výši Kč 

1,-/rok. Podstatná navržená pod-

mínka však uvádí, že nájemce (t. j. 

město Buštěhrad) by se měl zavá-

zat hradit celý provoz zámecké za-

hrady včetně úhrad za odstranění 

závad a poškození, ke kterým by 

došlo. Podmínka pro Buštěhrad 

naprosto nepřijatelná. Zahradu 

nelze převzít bez nutných opatře-

ní – inventarizace mobiliáře, vege-

tativních objektů, osvětlení, záruk 

na celý zahradní systém včetně 

záruk za vysazenou vegetaci a cvi-
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uplynutí zákonné lhůty budeme 

o výsledku informováni. Do doby, 

než bude tento proces ukončen, 

nebude možné s majetkem Stře-

dočeského kraje manipulovat, 

což ve svém důsledku znamená, 

že nebude možné zahradu pro 

veřejnost otevřít, jak při naší ná-

vštěvě potvrdil ing. Pelc. Dalším 

důvodem je skutečnost, že Odbor 

regionálního rozvoje, který dosud 

zodpovídá za celý projekt obnovy 

parku i zámku, dosud nepředal 

agendu nově vytvořenému Odbo-

ru majetku, do jehož kompetence 

nakládání s majetkem kraje nyní 

spadá. Předání agendy mezi obě-

ma odbory plně spadá do vnitřní 

organizace kraje, jejíž chod město 

nemůže ovlivnit. Tuto skutečnost 

zdůraznil při jednání p. ing. Pelc.

Co se týká nádvoří, pro město 

Buštěhrad je nezbytné řešit pro-

blém přístupu do objektu resp. do 

části, ve které bude zřízen Měst-

ský úřad. Pro přístupovou cestu 

a pro parkoviště jako pro dočas-

né stavby má město zpracovaný 

projekt, který vznikl ve spolupráci 

s památkáři. Odbor majetku navr-

huje zpracovat na tyto stavby tzv. 

„Výpůjční/Zápůjční smlouvu“ na 

přesný výpočet plochy, která bude 

třeba k vybudování těchto objek-

tů a to na dobu určitou s možnos-

tí prolongace na další vzájem-

ně sjednané období, vzhledem 

čební prvky. Kromě toho není 

v návrhu smlouvy řešena otázka 

pojištění. O tom se přítomní zá-

stupci Odboru majetku vůbec 

nezmínili a byli překvapeni naši-

mi požadavky na tyto procesní 

úkony. Tento návrh smlouvy zdů-

vodnil vedoucí Odboru majetku 

ing. Pelc konstatováním, že tento 

odbor Krajského úřadu neobdržel 

na akci „zámek Buštěhrad“ žádné 

fi nanční prostředky z krajského 

rozpočtu a proto není možné, aby 

péči o zahradu Krajský úřad Stře-

dočeského kraje hradil. Tento ar-

gument je pro Buštěhrad rovněž 

neakceptovatelný. Město může 

nabídnout pouze takový úhrn slu-

žeb v zahradě, které jsou v rámci 

jeho rozpočtu možné – tím se 

rozumí otevírání a zavírání areá-

lu, uskladnění mobiliáře na zimní 

období, pravidelná údržba cest, 

vysypání košů, úklid listí, dvakrát 

ročně sekání trávy a její odvoz. 

Odbor majetku si tedy vyžádal 

od Buštěhradu seznam položek, 

které je možné hradit z buště-

hradského rozpočtu a posoudí, 

zda bude možné akceptovat náš 

předložený návrh v podobě Do-

hody o užívání. Náš návrh Dohody 

kraj již obdržel. Poté tento návrh 

předloží Radě Středočeského kra-

je k projednání a schválení. Dal-

ším nutným krokem je zveřejnění 

záměru na úřední desce KÚ. Po 

k tomu, že stále není rozhodnuto, 

co bude s krajskou částí zámku 

v budoucnu. Návrh smlouvy slíbil 

vypracovat Krajský úřad a zaslat 

Buštěhradu co nejdříve.

Protože práce v zámku v letoš-

ním roce značně postoupily, nabí-

zí Městský úřad občanům města 

možnost podívat se do nově vy-

budovaných prostor při Dnu ote-

vřených dveří, který je naplánován 

na pondělí 6. května 2013 v době 

od 16.00 do 18.00 hod. Zveme 

všechny zájemce podívat se do 

zrekonstruovaných místností 1. 

a 2. patra budovy zámku a shléd-

nout prostory víceúčelového sálu 

a zasedacích místností, budoucí 

obřadní místnost, místnost pro 

vítání občánků, archiv a kanceláře 

Městského úřadu včetně zázemí. 

V přízemí se stále ještě pracuje 

a pracovat ještě dále bude. Obča-

né budou mít možnost prohléd-

nout si zatím prázdné prostory, 

protože Městský úřad stále ještě 

v té době bude pracovat ve svých 

původních prostorách. Konkrétní 

datum stěhování musíme zkoor-

dinovat tak, aby se uskutečnilo 

v co nejkratší době, která bude 

nutná k přerušení provozu úřadu. 

O tomto termínu bude veřejnost 

včas informována.

Jitka Lefl erová,

Pavel Vavruška
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Informace z radnice

Výstavba v našem městě
– VÁVROVA ULICE

Informace z radnice

Výstavba v našem městě
– KLADENSKÁ ULICE

Několik základních a technických informací o této stavbě.

Název: BUŠTĚHRAD – kNN

Investor: ČEZ Distribuce, a. s.

Projektant: Meritum Kladno – Projekce s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTROŠTIKA s.r.o

Doba stavby, zahájení: polovina května

ukončení: konec června

Počet nových připojení 11 rodinných domů

Nové veřejné osvětlení  9 stožárů žár. Zinek GA 6,5, výlož-

ník G1-1000 včetně svítidel .

P. Vavruška

Jak jsem vás v minulém čísle BZ 

informoval a jak jste si jistě sami 

všimli, byla zahájena avizovaná 

výstavba nové trafostanice TS, 

včetně přívodního zemního kabe-

lového vedení v Kladenské ulici.

Během měsíce dubna byly pro-

vedeny všechny zemní výkopové 

práce, položeno kabelové vede-

ní, instalována nová trafostanice, 

objekty Technických služeb a ZUŠ 

osazeny novými přípojnými skří-

němi a jsou uloženy nové silniční 

a zahradní obruby pro nový chod-

ník.

Bohužel v průběhu prací došlo 

k nepříjemné události. Tři dny po 

položení nového kabelového ve-

dení pro veřejné osvětlení byly 

neznámými vandaly tyto kabely 

usekány a to v místech kde bu-

dou stát nové lampy veřejného 

osvětlení. Tato velmi nepříjemná 

událost celou stavbu samozřejmě 

komplikuje. Usazení nových sví-

tidel veřejného osvětlení, vzhle-

Ve druhé polovině měsíce 

května bude zahájena další stav-

ba nového zemního kabelového 

vedení v ulici Vávrova. Jedná se 

o přemístění venkovního kabelo-

vého vedení do země a demontáž 

venkovního vedení.

Město Buštěhrad i zde prove-

de výstavbu nového veřejného 

osvětlení stejnou formou, jako 

v případě Kladenské ulice a to 

v rámci jedné stavby.

Budou tak ušetřeny fi nanční 

prostředky za výkopové práce 

a samozřejmě také zkrácen čas 

výstavby a tím minimalizována 

zátěž na občany.

Žádám proto všechny občany 

Vávrovy ulice o jejich trpělivost 

a toleranci k této stavbě.

Situace výstavby VO

Situace výstavby kNN

dem k výše uvedeným událostem 

bude tím zpožděno.

V květnu bude zahájena po-

kládka nové zámkové dlažky. Vě-

řím, že se nám však podaří stavbu 

v plánovaném termínu úspěšně 

dokončit.

Pavel Vavruška

Několik fotografi í z výstavby – výkop, 

výstavba obruby
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Číčovice

Římskokatolická farnost 

Tuchoměřice obdržela evrop-

ský grant z Programu rozvoje 

venkova na realizaci projektu 

opravy kostela sv. Vavřince 

v Číčovicích, týkající se obnovy 

střechy, krovu, statického zajiš-

tění, fasády a opravy oken a od-

vedení srážkových vod. S tímto 

záměrem bylo seznámeno 

zastupitelstvo obce Číčovice. 

Grant činí 1.674.000 Kč, celko-

vé náklady dosahují výše 2 mil. 

Kč. Farnost obdržela dar ve výši 

200 tis. a zbývající fi nance bude 

nutno doložit z jiných zdrojů.

Dalším krokem bude získání 

grantu na restaurování gotic-

kých nástěnných maleb a na 

další úpravy interiéru kostela. 

Tato historická památka tak 

dostane opět nový kabát.

Něco o obci. Obec při Zákolan-

ském potoce je poprvé doložena 

v roce 1542. V Malých Číčovicích 

stojí na návrší osmiboká barokní 

kaple Nalezení svatého Kříže z let 

1711–1714, obnovena byla v le-

tech 1908–1909. K dalším památ-

kám patří Kalingrův mlýn z roku 

1752 a jižně od obce kostel svaté-

ho Vavřince, původně románská 

svatyně z 12. století, přestavěná 

v letech 1764 a 1905. V roce 1901 

byly objeveny gotické nástěnné 

malby. Dvě polokruhová okna 

připomínají původní románský 

objekt. Na přilehlém hřbitově stojí 

kaple svatého Floriana z 18. stole-

tí a náhrobek ze 17. století. Jižně 

od obce se nad kostelem svatého 

Vavřince nachází buližníkový útvar 

Číčovický kamík, který byl ostro-

vem ve svrchnokřídovém moři.

Následující řádky nemají ambici 

být vyčerpávajícím pojednáním 

o historii obce. Budou zmíněny 

především ty skutečnosti, které 

mohou být pro výběr heraldických 

fi gur do znaku obce inspirací.

Ves Číčovice leží v kulturní kra-

jině, která má velmi staré, arche-

ologickými výzkumy doložené, 

osídlení. Historické písemné pra-

meny však nechovají tak dlouhou 

paměť. Obec se skládá ze dvou 

osad - Velkých a Malých Číčovic. 

Tato skutečnost je zaznamenána 

i v prvních zmínkách v historických 

pramenech. První zmínka o Číčovi-

cích je datována do roku 1470 a je 

učiněna v zápise Desk zemských 

z roku 1542. Rok před tím shořely 

při požáru Pražského hradu téměř 

všechny kvaterny zemských desek. 

Vlastníci zemskodeskovních statků 

byly vyzváni, aby do obnovených 

zemských desek učinili zápisy 

o svém majetku. Tak v roce 1542 

Jan purkrabí z Donína zapsal svůj 

statek Bílý Újezdec (u Slaného), 

jehož součástí byl i majetek v „Czi-

eczowiczich obogich“. Ze zápisu 

vyplynulo, že Číčovice kdysi patřili 

k panství hradu Okoře a onen hrad 

v roce 1470 vyženil Janův děd Bed-

řich purkrabí z Donína, když si vzal 

za manželku Barboru, dceru Boři-

voje z Lochovic.

Bořivoj z Lochovic získal Okoř 

tak, že se oženil s Dorotou, dcerou 

Janovou z Okoře. Jan byl synem 

Ludvíka z Okoře, jinak lékárníka ve 

Starém Městě Pražském. Ludvík, 

zvaný v Praze Lojza apatykář, kou-

pil Okoř v roce 1418 od Jindřicha 

Lefl a z Lažan a jeho syna Jana Be-

chyňka . V době husitských válek 

držel Okoř husitský hejtman Vác-

lav Carda z Petrovic, ale po té se do 

držení vrátil právoplatný vlastník, 

zmíněný Jan, syn Lojzův.

Bořivoj z Lochovic měl s Doro-

tou z Okoře dceru Barboru, která 

se jako dědička okořského statku 

vdala za příslušníka významného 

českého panského rodu Bedřicha 

purkrabího z Donína. Ti měli dva 

syny, kteří založili dvě rodové vět-

ve v Čechách. Starší Ješek (Jan) byl 

předkem benátecké větve a mladší 

Bořivoj větve újezdecké (Bílý Újez-

dec). Po rozdělení dědictví po otci 

v roce 1476 mezi bratry získal Boři-

voj po otci Okoř, Lopatu, Roztoky, 

Bílý Újezdec a některé zastavené 

statky příslušné ke hradu Křivo-

klátu. Oženil se s Johankou z Veit-

mile a měl syna Jana. Ten v roce 

1518 prodal Okoř Hynkovi Bořitovi 

z Martinic na Smečně a za své sídlo 

si vybral tvrz v Roztokách. Číčovice 

byly od okořského panství odebrá-

ny a připojeny ke statku Bílý Újez-

dec. Tak byly také Číčovice Janem 

z Donína zapsány do obnovených 

Desek zemských v roce 1542.

Jan z Donína měl s manželkou 

Annou ze Svojšína syny Kamila, 

Jana, Václava, Víta a Bedřicha. Dr-

žitelem Bílého Újezdce se stal nej-

starší Kamil († 1562, svobodný). 

Dědili po něm bratři Jan a Václav, 

ale ti vzápětí v roce 1562 prodali 

oboje Číčovice a ves pustou Třebo-

vízek Ctiborovi, Václavovi a Janovi 

starším bratřím Služským z Chlu-

mu a Jiříkovi Ottovi z Losu. Bratři se 

rozdělili tak, že každý držel nějaký 

poplužní dvůr. V další generaci se 

v držení Číčovic objevuje Šťastný 

(Felix) Služský z Chlumu, zřejmě 

syn Ctiborův.

Šťastný Služský z Chlumu byl 

také stavitelem číčovické tvrze 

a v roce 1588 se mu podařilo kou-

pit v Číčovicích díl Ottův z Losu. 

Měl jediného syna Jana Benjami-

na, který po smrti otce v roce 1590 

dědil Číčovice. Od svých příbuz-

ných získal v roce 1606 Tuchomě-

řice a s nimi statek číčovický spojil. 

Nepodržel však uvedeného majet-

ku dlouho a v roce 1615 vše prodal 

Otovi Jindřichovi z Vartenberka 

(vklad do Desk zemských v roce 

1617). V zápise je zmiňována exis-

tence krčmy „vejsadní“ a masného 

neb řeznického krámu v Malých 

Číčovicích.

Ota Jindřich z Vartenberka 

byl po bitvě na Bílé hoře (1620) 

obviněn z účasti na stavovském 

povstání (1618–1620) a konfi s-

kační komisí pokutován ke ztrátě 

majetku. Z pokuty však byl osvo-

bozen na základě královské vý-

povědi z 13. 6. 1623 a jeho statky 

mu byl ponechány. Zápis konfi s-

kační komise je vypočítává: statky 

Tuchoměřice a Číčovice - zámek 

Tuchoměřice s dvorem poplužním, 

ovčínem, pivovarem, chmelnicí, 

vinicemi s lisem, dvěma mlýny ve 

vsi Tuchoměřicích, s olejnou, ryb-

níky, řekou Vltavou s přívozem, vsi 

Tuchoměřice s podacím kostelním, 

část vsi Kněžívka, tvrz Číčovice 

s dvorem poplužním, ovčínem, tři 

rybníky, vsi Veliké neb Hořejší Čí-

čovice a Malé Číčovice, s dědinami 

v pusté vsi Černovice a dalším pří-

slušenstvím, tak jak v roce 1615 od 

Jana Benjamina Sluzského z Chlu-

mu a v roce 1621 prodal jezuitské 

koleji u sv. Jiljí (6. září) se ztratila. 

Tak byla kopie smlouvy dodatečně 

vložena do Desk zemských 7. 10. 

1630. V té době byl Ota Jindřich 

z Vartenberka již pět let mrtev. Byl 

i se svou manželkou ubit vlastními 

podanými v Markvarticích (mezi 

Benešovem nad Ploučnicí a Čes-

kou Kamenicí). Kdysi jeden z velice 

bohatých českých šlechticů skončil 

zcela neslavně a to zejména díky 

svým osobním vlastnostem, které 

jeho současníky byly vnímány jako 

špatné a s dobrými mravy nesluči-

telné.

Tuchoměřice vlastnili jezuité až 

do zrušení řádu bulou papeže Kli-

menta XIV., vydanou 21. 7. 1773 

(na popud francouzských a špa-

nělských Bourbonů; v Rakousku 

Habsburky uvítána, je mylná tradi-

ce, že jezuity zrušil v Čechách císař 

Josef II.). Majetek v Tuchoměřicích 

a Číčovicích byl připojen k bývalé-

mu novoměstskému jezuitskému 

konviktu při kostele sv. Ignáce (Kar-

lovo náměstí) a s ním předán Stu-

dijnímu nadačnímu fondu a tomu 

patřil až do roku 1945.

V letech 1711–1714 byl v Malých 

Číčovicích postaven kostelík (kap-

le) sv. Kříže. Barokní stavba je v pů-

dorysu osmiboká a má stanovou 

střechu završenou sanktusníkem 

se zvonem. Pohledově je kaple 

svým exteriérem nezaměnitelná.

Připravila: Dagmar Novotná
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Výbor pro životní prostředí spolu s Technickými službami města, 

uskutečnil dne 22. 4. 2013 pochůzku po městě, jako jednu z několika 

dalších plánovaných pochůzek. Jejím cílem bylo prohlédnout ta mís-

ta ve městě, která opravdu netěší, ale i ta, která z hlediska stavebního 

signalizují až havarijní stav. Trasa prohlídky byla dále podřízena žá-

dostem občanů o nápravná opatření stavebního charakteru v daném 

místě a žádostem, které se týkají zeleně v našem městě.

Problémová místa byla z hle-

diska technického posuzována 

na místě se snahou přijmout co 

nejkonkrétnější doporučení, která 

budou předložena MZ k informaci 

a také z důvodu, a to především, 

jejich možného fi nancování. Dále 

uvedený přehled nelze považovat 

za konečný. Cílem tohoto článku 

není hovořit o stavebně technic-

kých detailech problémových 

míst. Ostatně k některým z nich 

bude třeba s největší pravděpo-

dobností přizvat odborníky z in-

stitucí, které se některými tech-

nickými otázkami profesionálně 

zabývají. Jde především o oblast 

geotechniky.

Prioritní zásadou v navrhova-

ných sanačních opatřeních je 

otázka vlastnictví problémových 

míst, které předurčuje případný 

podíl města na sanačních opatře-

ních. Právě tady se ukázal, z hle-

diska vlastníků, velký problém, 

spočívající ani ne snad v neocho-

tě s havarovanými místy něco 

udělat, ale v možnostech jejich 

fi nancování. Je pochopitelné, že 

havarijní stav některých míst musí 

být řešen přednostně.

Posuzovaná místa byla podle 

charakteru rozdělena do čtyř sku-

pin.

Skupina č. l
– komunikace, 
chodníky, schody

V areálu „Chmelnice“ mají ulice 

Javorová a Topolová (ta přede-

vším) mimořádně špatný povrch. 

Není předmětem tohoto článku 

řešit, proč přiléhající komunikace 

jsou v bezvadném stavu včetně 

jejich odvodnění a jmenované 

ulice patřící městu, tomu tak 

není. Nabízí se řešení, na základě 

jednání s Letištěm Praha, použití 

asfaltového recyklátu z rekon-

strukce hlavní dráhy Letiště Praha, 

a.s. na opravy tohoto charakteru. 

Stejným způsobem by mohla být 

řešena křižovatka mezi ulicemi Lí-

pová a U Dálnice v západní části 

města při dálnici I/61. Dále neudr-

žitelný je povrch v ulici Revoluční 

po některých stavebních pracích, 

které zde byly provedeny. Je to 

úkol pro Krajskou správu a údrž-

bu silnic, resp. Vodárny Kladno-

Mělník, které zde prováděly řadu 

oprav. Podrobně byla projednána, 

na základě žádosti pana O. Toma-

se a jednání s ním, komunikace 

podél rybníka u bývalého pivo-

varu, která v období dešťů a tání 

sněhu se stává jen těžko průchod-

nou. Tuto komunikaci bude třeba 

opravit také z důvodů poměrně 

velkého pohybu občanů v daném 

místě. Řešení bude zřejmě spo-

čívat v návozu středně zrnitého 

štěrku a jeho zhutnění. Pokud jde 

o ulici Lidická, výmoly by mohly 

být rovněž vyrovnány výše zmí-

něným asfaltovým recyklátem. 

Do této skupiny oprav patří dále: 

oprava schodů u DPS do zámecké 

zahrady, která právě probíhá, od-

tokový žlab v ul. Prokopova, odto-

kový žlab v ulici V Palandě, schody 

ul. Riegerova – viz obrázek.

Skupina č. 2
– opěrné zdi

Jde o samostatný, relativně 

technicky náročný problém řeše-

ní.

Ulice Bořivojova – viz obrázek
S majitelem opěrné zdi byl 

problém její sanace řešen přímo 

na místě včetně posouzení mož-

ných příčin destrukce. Majitel byl 

požádán o neodkladné zahájení 

sanačních prací se stanovením 

termínu jejich dokončení s upo-

zorněním, že MěÚ byl požádán 

občany o písemnou odpověď, jak 

se s destrukcí opěrné zdi, byť mu 

nepatří, s přihlédnutím k obec-

nému ohrožení (v bezprostřední 

blízkosti se nachází hlavní uzá-

věr plynu) vypořádá. Tato oprava 

bude přednostně sledována včet-

ně dalších jednání s majitelem. 

Zvažuje se i posouzení celého 

přilehlého svahu a jeho stability 

znalcem z oboru geotechniky.

Ulice Oty Pavla – opěrná zeď, 
viz obrázek

Byly provedeny prvotní zajišťo-

vací práce, které by měly zabránit 

další deformaci. Tato zeď je v ma-

jetku města a vzhledem k rozsahu 

poškození pravděpodobně nebu-

Informace z radnice

Místa, která v našem městě netěší,
(ale s kterými bude třeba něco udělat)

de možné havárii odstranit vlast-

ními silami.

Ulička nad bývalou lékárnou
– viz obrázek

Jde o totální zborcení opěrné 

zdi v soukromém vlastnictví. Ten-

to problém byl již na úrovni MěZ 

v minulosti řešen. Příčinu této de-

formace nelze zatím jednoznač-

ně pojmenovat, i když některé 

indicie se zde ukazují, ale nejsou 

předmětem tohoto článku. Je ne-

sporné, že sanace tohoto místa 

bude patřit technicky i fi nančně 

k nejnáročnějším. Pro možnost 

stanovení dalšího postupu budou 

obnovena jednání s majitelem 

spadlé opěrné zdi, ale budou po-

souzeny i další souvislosti této de-
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strukce. Technické služby zajistily 

neprůchodnost zmíněné uličky, 

kde by mohlo snadno dojít k úra-

zu procházejících občanů, avšak 

vandaly byla poničena a tak Tech-

nické služby musely opět sáhnout 

k obnově.

Opěrná zeď v sousedství ZUŠ
– viz obrázek

Vypadlý materiál z této opěrné 

zdi, která patří městu, ukazuje, 

že za jejím relativně pevným po-

vrchem, který tvoří kameny, se 

nachází opuková suť promísená 

zbytky cihel a dalšího nesoudrž-

ného materiálu. Zásadní nedosta-

tek konstrukce zdi spočívá v tom, 

že zeď není nijak odvodněna, 

např. drenážemi, takže intenzivní 

prosakování vody z tajícího sně-

hu bylo s největší pravděpodob-

ností příčinou jejího zborcení. Při 

obnově je třeba přihlédnout ke 

způsobu jejího odvodnění. Zeď 

se nachází na okraji historického 

jádra města a z tohoto důvodu je 

třeba také k rekonstrukci přistu-

povat.

Ul. Revoluční - opěrná zeď 
(proti DPS, býv. parkoviště)
– viz obrázek

Majitelé zmíněného pozemku 

přes několikeré písemné upozor-

nění a urgence, budou znovu požá-

dáni o zahájení sanačních prací. M. 

j. se bude zvažovat, zda i předmět-

nou stěnu (základy části hradního 

komplexu), bude třeba posoudit 

z hlediska její stability odborníkem 

z oblasti geotechniky.

Skupina č. 3 – posouzení 
stavu zeleně, stromů

Byly posouzeny žádosti obča-

nů z ul. Tyršova, Prokopova a dále 

stav vrb „Na Babkách“ u rybníka. 

Pro posuzování žádosti občanů 

a tedy stavu předmětných stromů 

je k dispozici dokument „Inven-

tarizace stromů Buštěhrad – prv-

ní část“ ze září 2012, která velmi 

přesně defi nuje stav stromů, resp. 

jejich ošetření. Na základě tohoto 

dokumentu bude žadatelům od-

povězeno.

Skupina č. 4 – některé 
další otázky – viz 
obrázek

Podrobně byla zhodnocena 

možnost poskytnutí rozsáhlého 

pozemku, patřícího městu (parc. č. 

935) pro venčení psích miláčků. Za 

návrh na vyčlenění pozemku pro 

psí výběh děkuje Městský úřad 

pí ………, majitelce pejska, které 

záleží na tom, aby také pejsci měli 

pro sebe vyhrazen nějaký prostor 

a neobtěžovali občany, kteří pej-

sky nemají. Město má vyčleněn 

pro tento účel pozemek, který se 

nachází v údolí pod dnešní sklád-

kou. Pro realizaci této možnosti 

bude třeba, po jejím schválení, 

dořešit přístupovou cestu, což je 

reálné, včetně odstranění černé 

skládky, která k jmenovanému 

pozemku, přiléhá. Tedy zkulturnit 

celý přístupový prostor i vlastní 

pozemek.

Zcela bezprecedentním a dále 

naprosto neudržitelným problé-

mem je černá skládka přiléhající 

k buštěhradské haldě - viz ob-

rázek. Bude vyvolána schůze na 

úrovni odborů životního prostředí 

Středočeského krajského úřadu, 

Magistrátu města Kladna, města 

Buštěhradu a majitele pozemku, 

na kterém se skládka nachází, 

s cílem najít řešení pro její odstra-

nění. Jde o element, který životní 

prostředí více než zatěžuje.

Pokračování po příští pochůzce 

městem.

Za Výbor životního prostředí 

a Technické služby

M. Oplt/F. Rák
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Konzervatoř Evropy
Tak Čechy lichotivě pojmenoval 

některý z nadšených čtenářů Hu-

debního cestopisu 18. věku, díla 

anglického cestovatele Charlese 

Burneyho, když líčil výuku hudbě 

na českém venkově. Vyučování 

uměleckým oborům, zejména 

hudbě, má v Čechách opravdu 

bohatou tradici. Jeho počátky 

spadají až do 17. století. Vyučo-

vání hudbě bylo záležitostí kan-

torů, tj. učitelů, kteří měli zároveň 

vedlejší povolání muzikantské. 

Působili v jednotlivých místech, 

kde byly orchestry a soubory. 

Hráli k tanci, k poslechu, k zábavě 

a zároveň si vytvářeli menší or-

chestry ze svých žáků. Ty se poz-

ději stávaly základem pro zámec-

ké kapely, které vyvíjely bohatou 

činnost, např. v Roudnici nad La-

bem, v Jaroměřicích nad Rokyt-

nou, v Dolejším Lukavci (dnešní 

Dolní Lukavice) u Plzně, Náměšti 

nad Oslavou a jinde. Tato kantor-

ská minulost je významnou kapi-

tolou v české historii, neboť dala 

vyrůst celé muzikantské tradici 

18. století i tomu, co přineslo 19. 

století ve vrcholných muzikant-

ských zjevech.

Od poloviny 19. století byl vý-

voj uměleckého vzdělávání orga-

nizován podle Císařské vyhlášky 

č. 309 říšského zákona, ze dne 27. 

4. 1850. Podle ní začala vznikat 

hudební, taneční a jiná umělec-

ká učiliště. Pro domácí vyučování 

tehdy nebylo třeba žádného po-

volení a výuka nepodléhala žádné 

kontrole. Teprve Ústavní listina 

z 29. 2. 1920 č. 121 Sb., zjednala 

nad veškerým soukromým vyu-

čováním odborný dozor. V hu-

debních školách jej vykonávali 

hudební inspektoři, z nichž mnozí 

se zasloužili o rozvoj a vznik dal-

ších hudebních škol. Organizace 

vyučování, obsah učiva, složení 

učitelských sborů a fi nanční za-

bezpečení těchto škol bylo velmi 

nejednotné.

K organizačnímu, správnímu 

a pedagogickému sjednocení 

městských a spolkových škol 

z oblasti umění došlo až po roce 

1945. V roce 1951 byly zestátně-

ny všechny tyto školy a byly upra-

veny pracovní i platové poměry 

učitelů. Důležitým mezníkem 

pro umělecké vzdělávání se stal 

Školský zákon č. 186 Sb., z 15. 12. 

1960, podle kterého byl zajištěn 

další vývoj, soustava a organiza-

ce uměleckého školství tak, že 

jednotlivé stupně a druhy škol 

na sebe organicky navazovaly 

a tím umožňovaly dosáhnout 

každému nadanému jedinci 

i nejvyššího vzdělání. Tato sou-

stava poskytovala možnost získat 

základní umělecké vzdělání v li-

dových školách umění, střední na 

uměleckoprůmyslových školách, 

vyšší odborné na konzervatořích 

a vysokoškolské na vysokých ško-

lách uměleckého směru. Taková 

struktura uměleckého vzdělává-

ní nebyla dosud překonána a je 

předmětem obdivu především 

v zahraničí.

Lidové školy umění (LŠU) vznik-

ly podle tohoto zákona počínaje 

školním rokem 1961/1962, a to 

z dosavadních základních hu-

debních a základních výtvarných 

škol. Vedle oborů hudebního 

Z kultury

O českém uměleckém školství

Informace

Vzpomínáte na...?

Vážení přátelé,

rádi bychom prostřednictvím 

Vašeho listu informovali občany 

Vašeho města, že už rok si mohou 

naladit jedinečný televizní pro-

gram regionalnitelevize.cz, který 

se specializuje na regionální zpra-

vodajství z moravských, českých 

a slezských regionů a jejich pro-

pagaci v cestovním ruchu. Jedná 

se o unikátní projekt propojující 

a propagující české regiony mezi 

sebou, dávající prostor všem měs-

tům a obcím v ČR. V programu ne-

chybí ani regionální dokumenty 

či tipy na výlety. Jak nás občané 

naladí?

1. Na satelitu Astra 23,5°vý-

chodně, na frekvenci 12 168 MHz, 

polarizace vertikální, Symbol rate 

27 500, FEC 3/4. Program není 

kódován a je možné jej sledovat 

i bez karty Skylink či Cs link.

2. V kabelových sítích vč. UPC 

a v sítích IPTV (tam, kde nemají 

náš program zařazen, jej rádi na 

základě podnětů zákazníků zařa-

dí, neboť je zdarma)

3. Ve vybraných regionech vysí-

láme v rámci digitálního pozem-

ního vysílání (České Budějovice, 

Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec 

n.Nisou, Praha a střední Čechy)

4. Jako jedinou českou televizi 

nás můžete sledovat i na platfor-

mě YouTube live

V případě zveřejnění této in-

formace napomůžete rozvoji 

tohoto jedinečného televizního 

programu, který nevytváří kauzy, 

ale snaží se dokumentovat život 

v českých regionech a zejména 

prezentovat to krásné, co naše re-

giony nabízí.

Prosím, pokud se rozhodnete 

informaci o regionálnítelevizi.cz 

zařadit do Vašeho periodika, budu 

ráda za zpětnou vazbu.

Děkuji za vstřícnost.

S úctou

Ing. Eva Stejskalová, v. r.,

ředitelka

Regionální televize CZ s.r.o.

Praha, 24. 4. 2013

Informace pro občany

Informační dopis RT CZ

Radim Bureš, buštěhradský 

pediatr, Dagmar Burešová, jeho 

manželka, právnička, obhájkyně 

matky Jana Palacha.

Nedávno byl do kin uveden 

fi lm „Hořící keř“, vyprávějící příběh 

o smrti Jana Palacha. V této souvis-

losti se pozornost médií upřela na 

paní Dagmar Burešovou, známou 

pražskou advokátku, která tehdy 

obhajovala matku Jana Palacha, 

paní Palachovou, proti nepravdi-

vým tvrzením o smrti svého syna. 

Film ale vypráví i příběh manžela 

paní Burešové, MUDr. Radima Bu-

reše.

Při vyslovení tohoto jména se 

mnohým z vás vybaví známá posta-

va zdejšího obvodního dětského 

lékaře, toho „krásného gentlema-

na“, ale hlavně vynikajícího pedi-

atra, jak o něm mluvily maminky 

z Buštěhradu a okolí, když k němu 

vodily své děti. MUDr. Radim Bureš 

spojil část svého života s Buštěhra-

dem, Lidicemi a dalšími okolními 

vesnicemi v době po svém osmi-

letém působení v nemocnici v Li-

toměřicích. Hlavně buštěhradské 

maminky vzpomínají na sehraný 

tandem pan doktor Bureš a sestřič-

ka paní Anna „Áža“ Boušková. Oba 

velmi důsledně a obětavě plnili 

své medicínské povinnosti, mnozí 

rodiče jim oběma vděčí za pomoc 

pro své děti. Dnes je panu dok-

torovi Burešovi 85 let, jeho paní 

Dagmar Burešové 83. Ta je bohužel 

upoutána na lůžko, pan doktor se 

o ni velice pečlivě stará. Letos jsou 

spolu už 63 let. Ve šťastném man-

želství se jim narodily dvě dcery, 

jedna je advokátkou a převzala 

advokátní praxi po své mamince, 

druhá vystudovala ekonomii. Mají 

tři vnuky.

Pane doktore, s díky na Vás 

vzpomínáme a přejeme Vám i Vaší 

paní mnoho dalších šťastných dní!

 J. Lefl erová

Třídílné drama Hořící keř, které 

pro HBO režírovala polská režisérka 

Agnieszka Hollandová, měla pre-

miéru v kinech 23. ledna, na obra-

zovkách HBO o čtyři dny později – 

27. ledna 2013. Vrací se do období 

českých dějin, které v hraném fi lmu 

dosud nebylo zpracováno. Začíná 

rekonstrukcí alarmujícího činu Jana 

Palacha, který se 16. ledna 1969 

zapálil na protest proti sovětské 

okupaci. Na příběhu mladé práv-

ničky Dagmar Burešové (Tatiana 

Pauhofová), která se ujala zastupo-

vání matky Jana Palacha (Jaroslava 

Pokorná) ve sporu s významným 

komunistickým funkcionářem Vilé-

mem Novým (Martin Huba), sledu-

je proměnu tehdejší českosloven-

ské společnosti - od tichého vzdoru 

vrcholícího Palachovým pohřbem, 

po rostoucí rezignovanost a nastu-

pující normalizaci.

D. Novotná
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ru ZUŠ o 3.352 žáků, ve výtvarném 

o 3.933 žáků. Školy začaly být mo-

tivovány ekonomicky k přijímání 

co největšího počtu žáků, díky 

právní subjektivitě se na druhé 

straně mohly osamostatnit dosa-

vadní velké pobočky.

Neblahé následky tak velkého 

nárůstu žáků na sebe samozřejmě 

nedaly dlouho čekat a na mnoha 

školách začalo docházet k nedodr-

žování učebních plánů a učebních 

osnov, byly zkracovány hodinové 

dotace a přestalo se vyučovat ne-

povinným předmětům hudební 

nauka a hra na nástroj. V poloze 

zbožných přání také brzy zůstala 

výuka komorní hry, přítomnost 

korepetitora při výuce v tanečním 

oboru, rozšířená výuka pro velmi 

talentované žáky aj. Z platícího 

žáka se tak na mnoha místech stal 

„náš zákazník - náš pán“, dokonce 

rodiče a prarodiče často spolu-

rozhodovali o tom, čemu se jejich 

dcera nebo syn bude a nebude 

učit. Tak velký přírůstek žáků také 

museli zabezpečit noví další učite-

lé. Ber kde ber, mnoho škol tehdy 

zaplavila vlna nekvalifi kovaných 

pedagogů (nebylo výjimkou, že 

jediným pedagogem v tanečním 

oboru byla prodavačka z místní-

ho obchodu se smíšeným zbo-

žím a „výuka“ tanečních disciplín 

se zúžila jen na aerobic). Podle 

průzkumu ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy provede-

ného v říjnu roku 1996 pracovalo 

v tanečním oboru ZUŠ 24 % (z cel-

kového počtu učitelů v oboru), 

v literárně-dramatickém 20 %, 

v hudebním 12 % a ve výtvarném 

oboru 10 % nekvalifi kovaných pe-

dagogů. Bohužel, možnost získání 

pedagogické či odborné způsobi-

losti u pedagogů, kteří ji z různých 

důvodů nemohli získat dříve, není 

ani dnes plně zabezpečena, tře-

baže konzervatoře s dálkovou 

formou studia postupně přibývají 

(Plzeň, Teplice, Pardubice, Brno). 

Postupně se lepší i situace s do-

držováním učebních dokumentů, 

v souvislosti s aktuální školskou 

reformou budou všechny ZUŠ 

od roku 2010 vyučovat podle 

tzv. rámcových vzdělávacích pro-

gramů (RVP), které si každá škola 

upraví na své podmínky ve škol-

ním vzdělávacím programu (ŠVP). 

Očekává se, že tato reforma přine-

se větší možnost zúročení všech 

předností jednotlivých umělec-

kých škol, zvýší se i motivovanost 

a odpovědnost pedagogů za 

výsledky výchovně vzdělávacího 

procesu.

Půl století zájmu 
o jednotlivé obory 
a hudební nástroje

Zájem dětí a žáků o jednotlivé 

obory ZUŠ je od doby jejich vzni-

ku procentuálně téměř stejný, 

z počtu všech žáků (222.517 žáků) 

nyní tvoří žáci hudebního oboru 

64,7 % (143.845 žáků), tanečního 

oboru 11,8 % (26.244 žáků), vý-

tvarného 20,1 % (44.827 žáků) a li-

terárně-dramatického oboru 3,4 

% (7.601 žáků). Zájemci o studium 

pro dospělé sice netvoří procen-

tuálně silnou skupinu z celkového 

počtu všech žáků, ale jsou opo-

rami všech komorních sdružení 

a orchestrů škol. Řada studentů 

konzervatoří se také pravidel-

ně vrací do té „své školy“, aby si 

alespoň jednou v týdnu zahráli 

a pomohli při práci také bývalým 

spolužákům.

Zbývá ještě dodat, že mozaiku 

ZUŠ doplňují dvě církevní (Kro-

měříž, Praha) a 37 soukromých 

ZUŠ, které byly zařazeny do 

rejstříku škol (což těmto školám 

zaručuje podle kvality výuky 

možnost čerpání od 80 do 100 % 

tzv. agregovaných normativů ze 

státního rozpočtu). Všechny tyto 

školy se za dobu svého trvání 

staly organickou součástí velké 

rodiny základních uměleckých 

škol.

Ve srovnání s rokem 1961 dnes 

navštěvuje jen hudební obor ZUŠ 

o 21.137 více žáků, než kolik se 

jich tehdy zabývalo studiem ve 

všech čtyřech oborech LŠU (tj. 

122.708 žáků) po celém Česko-

slovensku! V samotných Čechách 

se v roce 1961 zajímalo o studium 

některého z předmětů hudebního 

oboru LŠU 68.764 žáků.

V roce 1961 se omezila statis-

tická zjišťování bohužel pouze na 

souhrnné počty žáků hrajících na 

smyčcové nástroje (20.709 = 30%), 

dechy (5.530 = 8 %), lidové nástro-

je (7.717 = 11 %), klavír (33.002 = 

48 %) a zpěváků (1.560 = 2 %).

A jaké jsou tyto počty dnes? 

Z celkového počtu žáků hudební-

a výtvarného rozšířily vzdělávací 

nabídku obory literárně-drama-

tický a taneční. Tato čtyřoboro-

vost „pod jedinou střechou“ je 

dodnes oceňována těmi zeměmi, 

ve kterých jsou vyučovány umě-

lecké obory ve speciálních kur-

zech a školách.

Od školního roku 1980/1981 

došlo na těchto školách k výraz-

nější diferenciaci výuky podle 

nadání a zájmu žáka. Tomu odpo-

vídají i nové učební osnovy, které 

jsou v podstatě dvojí: pro žáky 

orientované na zájmovou činnost 

a pro žáky směřující k dalšímu od-

bornému studiu na uměleckých 

školách vyššího typu. V obou se 

klade zvýšený důraz na praktické 

uplatňování získaných dovednos-

tí v praxi.

Zákonem č. 171/1990 Sb. se 

změnil název lidových škol umění 

na základní umělecké školy (ZUŠ).

Už více než čtyři desetiletí se 

tak základní umělecké školy vý-

razně podílejí na kulturním dění 

v místech svého působení. Za tuto 

dobu si vydobyly domácí i mezi-

národní uznání pro pozoruhod-

né výkony řady instrumentálních 

i pěveckých souborů, ale také čet-

ných mimořádně talentovaných 

jedinců.

Základní umělecké 
školy v číslech

Zatímco ve školním roce 

1989/90 navštěvovalo 369 ZUŠ 

a 173 poboček celkem 174.610 

žáků hudebního, tanečního, vý-

tvarného a literárně-dramatic-

kého oboru, jen za devět let, ve 

školním roce 1999/2000, vzrostl 

tento počet o 102 škol a 55.937 

žáků, počet poboček dokonce 

o čtyři překročil svůj dvojná-

sobek. Na konci školního roku 

před osmi lety tak mělo možnost 

vzdělávat se v jednom ze čtyř 

oborů ZUŠ celkem 230.547 žáků 

na 821 různých místech naší re-

publiky.

K největšímu nárůstu počtu 

škol i poboček došlo v letech 1992 

– 1994, kdy bylo po vzoru přede-

vším holandského školství zave-

deno tzv. normativní fi nancování 

škol a v souvislosti s rozšířením 

právní subjektivity škol.

Ve školním roce 1993/1994 se 

zvýšil počet žáků v tanečním obo-

ho oboru základního uměleckého 

vzdělávání (143.845) nyní předsta-

vuje počet zájemců o hru na klavír 

24%, o zobcovou fl étnu 15%, o ky-

taru 11% (dříve byla součástí tzv. 

„lidových nástrojů“), o smyčcové 

nástroje 9%, o elektronické klá-

vesové nástroje a sólový zpěv 7%, 

o sborový zpěv 5%, o klarinet 3% 

a 2% o akordeon, bicí a trubku.

Jak je zřejmé, ve srovnání s ro-

kem 1961 dnes poněkud upadá 

zájem o studium smyčcových, 

dechových nástrojů a akordeon, 

naopak se zvýšila obliba hry na 

kytaru, zcela nově na zobcové 

fl étny a také elektronické kláveso-

vé nástroje (keyboards).

Konzervatoře
Již běžná a hovorová označení 

konzervatoří hovoří výmluvně 

o jejich pestrosti: hudební, taneč-

ní, herecká (hudebně dramatic-

ká), jazzová, ale také speciální (pro 

mládež s vadami zraku), romská, 

církevní nebo vojenská. S oborem 

Hudba existuje jedenáct konzer-

vatoří, s oborem Tanec šest.

Tradice např. Pražské konzerva-

toře, ověnčené slávou Antonína 

Dvořáka a dalších významných 

skladatelů a interpretů, sahá až 

k počátkům 19. století. Studenti 

a pedagogové tohoto význam-

ného hudebního učiliště již dnes 

připravují oslavy 200 let od jejího 

založení (1811 – 2011).

Základnu přijímaných studen-

tů 17 českých konzervatoří tvo-

ří z 99 % absolventi základních 

uměleckých škol. Konzervatoře 

poskytují střední odborné vzdě-

lání, po čtyřletém studiu, po vy-

konání maturity, studenti mohou 

odejít k vysokoškolskému studiu 

na Hudební akademii múzických 

umění (HAMU Praha) nebo Janáč-

kovu akademii múzických umění 

(JAMU Brno) nebo mohou pokra-

čovat ve studiu, aby konzervatoř 

ukončili po dvouletém studiu 

absolutoriem, čímž získají vyšší 

odborné vzdělání.

V konzervatořích se v současné 

době vzdělává 3.606 studentů. 

2.285 studentů v oboru Hudba, 

386 v oboru Zpěv, 659 v oboru Ta-

nec a 276 v oboru Hudebně dra-

matickém.

Bohumír Bednář, ředitel ZUŠ
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Neziskové organizace

Ořešínský Vandráček
I přes nepříznivé počasí se v so-

botu 20.4.2013 konal již druhý 

ročník Ořešínského Vandráčka, 

pořádaný Rodinným centrem Buš-

těhradský pelíšek. Jarní, ikdyž ten-

tokrát mírně deštivá procházka 

Buštěhradem spojená s oslavou 

Dne Země opět mířila do parku 

Ořešín. Děti procházely značenou 

trasou, na které plnily úkoly a měly 

tak možnost se zábavnou a někdy 

i hudební formou dozvědět něco 

o zvířatech, jejich řeči, stopách 

či jídelníčku. V ořešínském parku 

dokonce potkaly medvěda a zku-

sily si podojit krávu. V cíli čekala 

na malé Vandráčky sladká odmě-

na, hry a soutěže, táborák, ukázka 

menších zvířat, skvěle vycvičený 

pes XiXao a na závěr hudebně 

ladění Bob a Bobek, králíci z klo-

bouku v podání profesionálního 

brněnského divadla Špílberg.

Děkujeme všem, kteří akci pod-

pořili: Doma-je-Doma, Pasířství 

Houska & Douda, Martin Perout-

ka - Polygrafi cká výroba, Potravi-

ny U Školy, MÚ Buštěhrad, Junák, 

ZOO Zájezd, Červený kříž, restau-

race Starý Vinohrad, restaurace 

U Bečvářů, MŠ a školní družina, 

Rybářský spolek Buštěhrad a man-

želé Ptákovi. A také všem, kteří se 

na akci nějak podíleli.

Texty Markéta Kučerová,

fotky Monika Žitníková

Medvěda se nebojíme

Co se skrývá v krabiciJak se dojí kráva

Poznáváme ptáky
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13. 5. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Všude kolem krásně kvetou 

a voní kytky. My si také jednu 

vyrobíme - tulipán. Nebude sice 

vonět, zato nám déle vydrží! Kur-

zovné včetně materiálu 50 Kč (čle-

nové RC 25 Kč).

15. 5. 2013 od 15:30

Májové veselení

Konečně slunečné počasí láká 

k venkovním aktivitám a my jsme 

pro vás připravili odpoledne plné 

her a soutěží na hřišti u Pelíšku. 

Vstup zdarma. V případě nepříz-

nivého počasí se přesuneme do 

herny v prvním patře.

18. 5. 2013 od 9:00 do 16:00

Počítačový kurz - Excel

RC Buštěhradský pelíšek pořádá 

ve spolupráci s MC Lidičky počíta-

čový kurz - Excel, určený pro mír-

ně pokročilé. Cena je 300 Kč. Na 

kurz je nutné se přihlásit do 10. 5. 

2013 na rcpelisek@email.cz. Kurz 

se uskuteční v počítačové učebně 

ZŠ Buštěhrad.

20. 5. 2013 od 15:30

Výtvarné kouzlení

Sluníčko už pěkně pálí a my po-

zorujeme svět přivřenýma očima. 

Proto si dnes vyrobíme kšil z papí-

ru, abychom je mohli mít otevře-

né dokořán a nic nám neuniklo. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členové RC 25 Kč).

22. 5. 2013 od 16:00

Přednáška Péče o zdraví dětí

Přednášku v rámci projektu 

Zdravý životní styl vede zkušená 

zdravotní sestra s dlouholetou 

praxí paní Růžena Srbová. Dozví-

me se např. jak správně poskyt-

nout první pomoc (včetně mož-

nosti nácviku umělého dýchání), 

o vhodné výživě, ale i o novodo-

bých, stále více se rozšiřujících 

problémech - dětské obezitě, al-

koholu a kouření u dětí a mnoho 

dalšího. Přednáška je vhodná ne-

jen pro rodiče. Vstup zdarma.

27. 5. 2013 od 15:30

Korálkové kouzlení

Pro všechny korálkové princez-

ny a prince tu máme oblíbené 

navlékání korálků na silikonovou 

niť. Přijďte si vytvořit náramek či 

náhrdelník - ať již pro sebe nebo 

třeba jako dárek pro maminku. 

Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 

(členové RC 25 Kč).

29. 5. 2013 od 16:00

Ptačí povídání

Vyznáte se v ptáčcích, které 

denně vídáme kolem a dokážete 

je rozeznat podle jejich zpěvu? 

Přijďte si poslechnout poutavé po-

vídání Jana Swarta. Tato oblíbená 

přednáška s promítáním o malých 

i velkých opeřencích z našeho oko-

lí s následnou procházkou, se stala 

v Pelíšku již tradicí. Máte-li, vezmě-

te s sebou dalekohled, abyste si 

mohli místní ptactvo prohlédnout 

hezky zblízka. Vstup zdarma.

Bližší informace či případné 

změny programu můžete nalézt 

na www.mcpelisek.cz.

Pelíšek v květnu

RC Buštěhradský pelíšek ve spo-

luráci s Kulturní komisí města 

Buštěhrad a Junákem Buštěhrad 

vás srdečně zve v sobotu 8. 6. 

2013 na

OSLAVU DNE DĚTÍ

A 10. NAROZENIN

RC Buštěhradský pelíšek.

Čeká na vás tábor Vikingů, šer-

mířské souboje (od 10:30, 13:00, 

14:30 a 17:00), hry a soutěže 

(14:00 - 16:00) a slavnostní roz-

krojení dortu, po kterém bude 

následovat překvapení! (16:00). 

Zkušení průvodci vás provedou 

středověkou vesnicí, upečeme 

chleba, uvaříme polévku a vy-

zkoušíme dnes již zapomenutá 

řemesla. Přijďte slavit s námi!

Na medvědí lávce

Poznáváme ryby
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Sport

Informace o dění v tenisovém 
klubu „Tenisek“ Buštěhrad

Vážení milovníci tenisu,

Rád bych se s Vámi podělil o ně-

kolik informací z našeho tenisového 

klubu.

Od poloviny dubna jsme začali 

hrát venku, byla to příjemná změna. 

Stále ještě nemáme dostavěný druhý 

kurt, výstavba se zkomplikovala v dů-

sledku dlouhé zimy, nicméně práce 

neustále pokračují a věřím, že se vše 

podaří co nejdříve dokončit. To samé 

platí o dostavbě klubovny, kterou již 

zčásti využíváme.

10. 4. 2013 proběhla první členská 

schůze, které se zúčastnila většina 

členů. Na schůzi byly představeny cíle 

a poslání našeho TK.

V termínech 19.–21. 4. 2013 se 

uskutečnilo jarní soustředění našich 

nejmladších hráčů a 26-28.4. bylo 

soustředění našich mladších žáků 

a dorostu. V neděli jsme každé sou-

středění zakončili turnajem a opéká-

ním buřtů.

Smyslem těchto soustředění byla 

příprava na mistrovská utkání, kte-

rá začínají od 1. 5. 2013. Sponzorem 

těchto soustředění byl náš generální 

partner VZP ČR.

Pro letošní sezonu máme družstva 

minitenistů, babytenistů a dorostu. 

Tímto všechny fanoušky našich hráčů 

zvu ke sledování jejich zápasů.

Začátkem prázdnin, po skončení 

mistrovských zápasů, se na našich 

kurtech uskuteční čtyři významné 

celorepublikové turnaje v kategoriích 

minitenis, babytenis, mladší žáci, do-

rost. Dále chystáme turnaj pro dospě-

lé ve čtyřhrách a klubový turnaj pro 

rodiče s dětmi.

Velkou chystanou událostí je pří-

prava a realizace zastřešení jednoho 

kurtu na zimu, čímž by se historicky 

poprvé, stal tenis v Buštěhradě celo-

ročním sportem. V plánu je i pořádání 

zimních turnajů.

V prostorách okolo kurtů se nabízí 

možnost k vytvoření kavárny, která 

by sloužila nejenom hráčům a jejich 

doprovodu, ale i veřejnosti. Pokud by 

někdo z místních podnikatelů měl zá-

jem o provozování takového zařízení, 

obraťte se na mě. Tonda Jeřábek

V úterý 9. dubna 2013 jsme uvítali do života nově narozené občánky. Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed 

láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odměnou pro byla láska a úcta jejich děťátka. Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva: Michael a Zuzana Kubešovi, Viktorie Nely Hodanová, Martin Pulec Foto: P. Suchopár

Korunovační klenoty lze spatřit 

jen při zvláštních příležitostech. Le-

tos budou vystaveny v souvislosti 

s volbou nového prezidenta České 

republiky, Miloše Zemana. Všichni 

zájemci je mohou zhlédnout zcela 

zdarma od 10. do 19. května ve Vla-

dislavském sále.

Po několika letech bude opět 

možné spatřit vůbec nejhodnot-

nější artefakt české země, koru-

novační klenoty. Podle přání Karla 

IV.se totiž klenoty vystavují jen při 

zvláštních příležitostech. Letos 

Pražský hrad klenoty vystavuje 

u příležitosti zvolení Miloše Zema-

na prezidentem republiky. Výstava 

se bude tentokrát konat od 10. do 

19. května ve Vladislavském sále.

Soubor českých korunovačních 

klenotů tvoří Svatováclavská ko-

runa zhotovená kolem roku 1347, 

k ní náležející pouzdro a poduška, 

královské žezlo a jeho pouzdro, 

královské jablko, korunovační plášť 

a další oděvní součásti: pás, mani-

pul, štola a hermelínový límec. Ve 

středověku patřily k souboru ještě 

prsten, zlaté náramky a křišťálová 

nádoba na sv. olej.

Po dobu vystavení klenotů bude 

o 50 % zlevněný vstup do expo-

zice Svatovítského pokladu na II. 

nádvoří, kde se nabízí možnost 

vidět dalších 140 pokladů z klenot-

nice katedrály sv. Víta. Maximální 

denní kapacita výstavy je přibližně 

5000 návštěvníků. Prezident a dal-

ších šest významných představite-

lů státu a církve odemknou ve čtvr-

tek 9. května Korunní komoru ve 

Svatováclavské kapli katedrály sv. 

Víta, kde jsou klenoty od roku 1791 

uschovány.

V souvislosti s přípravami a vy-

stavením dojde k uzavírce Starého 

královského paláce od 2. do 21. 5., 

od 10. do 19. 5. bude uzavřeno Te-

reziánské křídlo SKP. Výstava Příběh 

Pražského hradu bude po celou 

dobu otevřena beze změny.

D. N.

Kultura

Na Pražském hradě budou
vystaveny korunovační klenoty
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Hradiště Závist
Dalším zastavením na výletě po 

keltských oppidech, kromě Nižbo-

ra a Stradonic, může být hradiště, 

zvané Závist. Vypíná se na pravém 

břehu Vltavy naproti Zbraslavi do 

výšky 391 m nad mořem na vrchu 

Hradiště, na němž se nacháze-

jí pozůstatky tohoto největšího 

známého českého keltského op-

pida. Asi nejjednodušší spojení 

je autobusem č. 165 z tramvajo-

vé zastávky „Modřanské nádraží“ 

(tramvaj č. 3 a 21) do zastávky 

„Nádraží Zbraslav“, zastávka je na 

znamení. Další možností je přijet 

vlakem na Zbraslav, zastávka se 

nalézá na samé patě bývalého 

oppida. Pak už jen vystoupáte po 

úbočí Hradiště přímo až k oppidu.

V období pravěku byla tato vý-

šinná plošina považována za ve-

lice dobře položené strategické 

místo. Umožňovala široký rozhled 

do krajiny nad soutokem dvou 

dopravních tepen, řek Vltavy a Be-

rounky, okolní lesy poskytovaly 

dostatek dřeva na stavbu i pro-

voz hospodářství a po vymýcení 

stromů zde byl i dostatek úrodné 

půdy.

oblasti proběhl až ve 20. století. 

Ve 40. - 50. letech byly provede-

ny přípravné práce, především 

detailní popis a zaměření celé 

plochy a v roce 1963 byl zahájen 

archeologický výzkum. Ten trval 

bez přestávky 27 let, ale i přesto se 

podařilo prozkoumat pouze část 

rozsáhlé lokality, jejíž opevněné 

jádro dosahovalo v době největ-

šího rozkvětu oppida rozlohy 118 

ha. Výzkum se věnoval východ-

ní části plošiny zvané Akropole, 

později byl přenesen i na lokalitu 

tzv. předhradí a na sousední vrch 

Šance.

ničivý požár a vojenský útok v 1. 

století n.l., pravděpodobně ger-

mánský útok, jehož následkem 

bylo zničení keltského oppida na 

Závisti. Vstup branou D byl zata-

rasen a došlo i ke změně celého 

komunikačního schématu sídla, 

které Germáni převzali.

Podobně jako v případě jiných 

sídel i na Závisti byla archeologic-

ky doložena kontinuita osídlení 

i po dobytí Germány. Osídlení plo-

šiny nad Vltavou v 1. – 5. století n.l. 

však zdaleka nedosahovalo rozlo-

hy, kvalit a významu keltského op-

pida. Podobně ani výšinné sídlo 

slovanského obyvatelstva, jehož 

stopy zde byly zachyceny pro ob-

dobí od 7. století n.l., nepřesáhlo 

lokální význam. Posledním dů-

dohled, který by zamezil ničení 

archeologických nálezů, případ-

ným úrazům návštěvníků a záro-

veň zajistit vhodnou prezentaci 

archeologické památky. Po něko-

likaleté diskusi v řadách odborné 

veřejnosti, která hledala odpověď 

na otázku jak zajistit ochranu této 

unikátní lokality, bylo v roce 2003 

rozhodnuto, že z hlediska ochrany 

archeologických nálezů a násled-

né údržby otevřené archeologic-

ké plochy, je nepřijatelnější vari-

anta zasypání plochy výzkumu 

a uvedení do přibližně původního 

stavu. Rehabilitace a prezentace 

archeologické lokality na Závis-

ti byla v roce 2001 zahrnuta do 

projektu Středočeského kraje 

„Keltská Evropa“. Prostřednictvím 

Ústavu archeologické památkové 

péče středních Čech, příspěvkové 

organizace Středočeského kraje, 

bylo v letech 2003–2004 realizo-

váno zasypání otevřených sond 

a odkrytých archeologických si-

tuací v ploše archeologického 

výzkumu. Součástí projektu „Kelt-

ská Evropa“ je i důstojná prezen-

tace a propagace památky, která 

spočívá v instalaci informačních 

tabulí na archeologické lokalitě 

a informačním altánu přímo u Ak-

ropole. Informace o archeologické 

lokalitě Závist jsou prezentovány 

také v Informačním centru keltské 

kultury na zámku Nižbor.

Plošinu, kterou rozdělovala hlu-

boká strž zlatonosného Břežan-

ského potoka na dvě části (dnes 

zvané Hradiště a Šance), chránil 

na západní straně příkrý svah 

k řece. Ačkoli důkazy o osídlení 

Závisti přinesly až první pokusy 

o prozkoumání této lokality ve 

druhé polovině 19. století, kdy se 

u nás začala rozvíjet archeologie 

jako odborná vědecká disciplína, 

povědomí o existenci jakéhosi 

sídlištního komplexu v těchto 

místech bylo známo z lidového 

vyprávění a odrazilo se i v dílech 

českých dějepisců, jako byli Vác-

lav Hájek z Libočan a Bohuslav 

Balbín.

Systematický výzkum celé 

V první polovině 6. století př.n.l. 

Závist osídlili Keltové. Do počátku 

4. století př.n.l. bylo oppidum na 

Závisti velkým a prosperujícím 

centrem. Pak však došlo k úpad-

ku a opuštění sídla. Teprve druhá 

vlna keltského osídlení kolem po-

loviny 2. století př. n. l., která znovu 

vybudovala a rozšířila oppidum, 

přinesla Závisti období největšího 

rozkvětu.

Hlavním vstupem do oppi-

da byla brána na jihovýchodní 

straně, tzv. brána D. Její nejstarší 

podoba pochází z pozdně latén-

ského období ze 2. století př.n.l., 

ale i ona prošla řadou změn a zdo-

konalení. Nejsložitější konstrukci 

měla v páté fázi v době na pře-

lomu letopočtu, kdy se Keltové 

v Čechách museli bránit útokům 

Germánů. To už chránila vstup do 

areálu o rozloze 118 ha a její pa-

trová stavba byla doplněna sypa-

nými valy s palisádovou hradbou 

na vrcholu. Nálezy dokumentují 

kazem o osídlení Závisti je nález 

malého slovanského pohřebiště 

z první poloviny 10. století v pro-

storu brány A.

V roce 1989 bylo Hradiště a kelt-

ské oppidum Závist prohlášeno 

kulturní památkou a roku 1998 

národní kulturní památkou. Pře-

sto byl roku 1990 nedokončený 

archeologický výzkum zastaven 

a odkryté zkoumané plochy ote-

vřené přes dvacet let byly pone-

chány bez ochrany a konzervace 

a pozůstatky kamenných staveb 

tak byly vystaveny destrukci. Deš-

ťová voda narušovala podloží, 

led v zimním období trhal zdivo, 

náletové rostliny, eroze a změny 

teplot způsobovaly rozpadání 

kamene. Ničení naleziště napo-

máhaly i projevy vandalismu 

a neukázněné chování návštěv-

níků. I přes opakované pokusy 

o údržbu lokality (odstraňování 

náletů, čištění, zpevňování zdiva 

apod.) nebylo možné zajistit stálý 

Popis mapy Závisti.

1: AKROPOLE - 2: ŠANCE - 3: LESNÍ ZOO 

(info) 4: ALTÁN - 5: GEOLOGICKÝ PROFIL 

(info) (Dle Drdy, Motykové a Rybové. 

Keltové a Čechy, Academia, Praha 1998 )

Připravila Dagmar Novotná
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Středočeský hejtman Josef 
Řihák nesouhlasí se vznikem 
Národního parku Křivoklátsko 
(16. 4. 2013, Rádio Blaník)

Středočeský hejtman Josef Řihák 

nesouhlasí se vznikem Národního 

parku Křivoklátsko. Tvrdí, že pro-

voz parku, o jehož zřízení bude na 

návrh ministerstva životního pro-

středí ještě letos rozhodovat vláda, 

bude příliš drahý a území takový 

stupeň ochrany ani nepotřebuje.

Odpůrci národního parku mají 
nového spojence – hejtmana 
(17. 4. 2013, Rakovnický 
deník)

Rakovník, Praha – Chystané 

vyhlášení Národního parku Kři-

voklátsko vzbuzuje mezi lidmi na 

Rakovnicku pochybnosti. To také 

potvrdil i hejtman Středočeského 

kraje Josef Řihák (ČSSD). Podle něj 

se až příliš spěchá s vyhlášením 

národního parku. Nejen podle Jo-

sefa Řiháka, ale také náměstka pro 

životní prostředí Marka Semeráda 

(ČSSD) je současný stupeň ochrany 

přírody pro tuto část Středočeské-

ho kraje plně dostačující, což tvrdí 

také nezávislí biologové a lesníci, 

kteří léta v křivoklátských lesích 

pracují. A právě petici by politici 

rozhodně neměli podle Marka 

Semeráda brát na lehkou váhu. 

Podle něj by nebylo správné, aby 

v lesích hospodařila jen hrstka 

vládou vyvolených.„Nejsem pře-

svědčen, že toto území je nato-

lik ohroženo profesionální prací 

lesníků, že by se zde muselo vy-

tvořit území pouze pro pár vyvo-

lených,“ podotkl Marek Semerád 

a dodal: „V současné době první 

zóny CHKO velmi striktně omezují 

volný vstup do lesa. Pokud bude 

vyhlášen NP, tak se omezí volný 

vstup do lesa na daleko větším 

území, než doposud. To přinese 

nemalé problémy nejen místním 

obyvatelům, ale i rozvoji turistiky 

a podnikatelským aktivitám. Jako 

velmi silný argument vnímám 

petici proti vyhlášení NP Křivo-

klátsko, pod kterou se podepsalo 

přibližně čtrnáct tisíc občanů.“

Postoj středních Čech 
k vyhlášení Národního 
parku Křivoklátsko se nelíbí 
ministerstvu (19. 4. 2013, 
Rakovnický deník)

Praha OE Ministerstvo životního 

prostředí (MŽP) se ohradilo proti sta-

novisku Středočeského kraje, který 

nesouhlasí s plánovaným vyhláše-

ním Národního parku Křivoklátsko. 

MŽP ho naopak obhajuje vzhledem 

k výjimečné přírodovědné hodnotě 

tohoto území. V prohlášení, které 

ministerstvo ČTK poskytlo, tvrdí, 

že má k dispozici vyjádření rady 

Středočeského kraje, která v roce 

2010 s vyhlášením národního par-

ku včetně navrhovaného stanovení 

zón a plánu péče souhlasila. Návrh 

zákona by se vzhledem k připomín-

kovému řízení měl dostat na jednání 

vlády až za několik měsíců. Minister-

stvo odůvodňuje vyhlášení parku 

také zranitelností území Křivoklát-

ska, pro něž by prý bylo vhodnější 

a účinnější zařazení do národního 

parku, než stávající režim chráněné 

krajinné oblasti. Středočeský krajský 

úřad včetně hejtmana Josefa Řiháka 

(ČSSD) je však přesvědčen, že sou-

časný stupeň ochrany Křivoklátska 

je dostatečný. Odbor životního pro-

středí středočeského krajského úřa-

du vydal nesouhlasné stanovisko 

k plánovanému vyhlášení Národní-

ho parku Křivoklátsko. Podobně se 

vyjádřili také krajští úředníci zhruba 

před měsícem v připomínkovém 

řízení.

Ve Středočeském kraji bude 
možné žádat o dotace na 
výměnu kotlů (18. 4. 2013, 
Mladá fronta DNES)

STŘEDNÍ ČECHY Lidé v kraji bu-

dou moct získat dotace na výměnu 

starých kotlů na tuhá paliva za níz-

koemisní kotle šetrnější k životnímu 

prostředí. „Příspěvek z takzvaných 

kotlíkových dotací bude činit zhru-

ba 50 procent a jeho maximální 

výše bude 40 tisíc korun na výmě-

nu jednoho kotle. Předpokládá se, 

že lidé budou moct žádat o peníze 

od června,“ uvedla včera mluvčí 

hejtmanství Nicole Mertinová. Pod-

le náměstka hejtmana pro životní 

Informace pro občany

Monitoring tisku Středočeského 
krajského úřadu

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,

azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky

a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,

koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky

– ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

ve dnech: 6. května–11. května 2013

čas: 8.00–12.00 hodin, 13.00–17.00 hodin

místo: objekt Hasičárna, pod, aut. zast. U Macíků.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

prostředí Marka Semeráda (ČSSD) 

se kraj na kotlíkových dotacích 

dohodl s ministerstvem životního 

prostředí. „Prostřednictvím tohoto 

dotačního programu bude posky-

tována dotace domácnostem ve 

Středočeském kraji, které vymění 

ručně plněné kotle na tuhá paliva 

za nízkoemisní plně automatické 

kotle na uhlí nebo biomasu nebo 

jejich kombinaci,“ uvedl Semerád. 

Ve Středočeském kraji je podle 

výsledků sčítání lidí, domů a bytů 

z roku 2011 provozováno kolem 

115 870 kotlů na tuhá paliva

Až 40 tisíc na nový kotel 
nabídnou další kraje (19. 4. 
2013, Pražský deník)

Takzvané kotlíkové dotace spustí 

v červnu Středočeský a Ústecký kraj, 

jedná se i na jihu Moravy. Stát pošle 

minimálně 100 milionů. Praha – Už 

to není záležitost pouze jediného 

regionu. Takzvané kotlíkové dotace, 

při kterých mohou lidé získat ne-

vratnou peněžní částku na pořízení 

lepšího kotle, míří také do dalších 

krajů ČR. Až dosud se peníze roz-

dávaly na severu Moravy, od června 

začnou kotlíkové dotace fungovat 

také ve Středočeském kraji a při-

bližně ve stejnou dobu se s dotace-

mi na kotle připojí také Ústeckýkraj. 

Vyplývá to z ankety, kterou včera 

Deník provedl mezi jednotlivými 

krajskými úřady. Jednání o dotacích 

probíhají také na jihu Moravy, bližší 

podrobnosti se ale zatím nepoda-

řilo získat. „Prostřednictvím tohoto 

dotačního programu bude posky-

tována dotace domácnostem ve 

Středočeském kraji, které vymění 

ručně plněné kotle na tuhá paliva 

(uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně 

automatické kotle na uhlí nebo bi-

omasu (peletky) nebo jejich kom-

binaci,“ upřesnil náměstek středo-

českého hejtmana Marek Semerád 

(ČSSD)
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BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Květen 2013 | Inzerce

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 159–170 Kč/ks

– v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve středu 8. května 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.

Pronajmu byt v Buštěhradu, 2+kk, 55 m2, vybavený, tichá lokalita. Nájemné dohodou. Kontakt: nlmfoto@seznam.cz

Vás zve na besedu
Romana Fedy

Kuba, kam kráčí revoluční a svobodná země?
Cesta po zemi, kterou proslavil Che Guevara a Fidel Castro. Přírodní krásy země, která prošla Castrovským tropickým socialismem. 

Pohled na minulost a vize do budoucna. Tabákové farmy a cukrové plantáže. Okouzlující údolí Viňales, města Havana, Santa Clara, 

Trinidad, Cienfuegos.

ve čtvrtek 16. 5. 2013 od 19.00 h v restauraci U Bečvářů

č a s o p i s  p r o  o b č a ny  B u š t ě h ra d u
| informace z radnice | město | neziskové organizace

| kultura | sport | inzerce

. . .  a  n e c hy b í  n a  t é t o  s t rá n ce
p rávě  Vá š  i n ze rát ?
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Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč
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