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INFORMAČNÍ BULLETIN

MĚSTA BUŠTĚHRADU

Čís

20
13

Program:

1.  Přivítání účastníků a hostů

– starostka města 

Ing. J. Lefl erová

2.  Vystoupení zástupce Středo-

českého Krajského úřadu

Hudební doprovod 

pan Pavel Forejt

Těšíme se, že se uvidíme v histo-

ricky tradičním místě setkávání 

buštěhradských občanů,

ale i návštěvníků našeho města.

Městský úřad Buštěhrad

Pelíšek

slavil 10 let

str. 10

Co předcházelo 

otevření zámecké 

zahrady
str. 8

Slovo starostky města

Vážení
spoluobčané,

konečně dorazilo léto, jak 

má být! Těšíme se z krásných 

letních dní a užíváme si sluníč-

ka. Po oněch neblahých dnech, 

kdy jsme s obavami vzhlíželi 

k obloze, kdy už konečně pře-

stane pršet, jsme se konečně 

dočkali. Myslíme na ty, kteří se 

nemohou radovat s námi, pro-

tože voda jim vzala domy, za-

hrady, majetek i chuť k životu. 

Všem, kteří jim pomohli, patří 

velký dík. Ale přejeme jim, aby 

všichni ti takto postižení nalez-

li zase smysl života a mohli se 

také radovat z léta. Všem na-

šim čtenářům přeji, aby si své 

vytoužené a zasloužené léto, 

ať jej tráví kdekoli, užili podle 

svých představ a aby se odpo-

čatí a s novými silami vrátili ve 

zdraví do svých domovů. Krás-

né léto a prázdniny, přátelé!

J. Lefl erová

Dokončení na str. 2

Informace pro občany

Návštěvní a provozní řád zámecké zahrady

Program:

1. Přivítání účastníků a hostů

Slovo starost

Vážení
spoluobčan

konečně doraz

má být! Těšíme s

letních dní a užívá

ka. Po oněch nebla

kdy jsme s obav

k obloze, kdy už k

stane pršet, jsme

dočkali. Myslíme n

nemohou radovat

tože voda jim vza

hrady, majetek i c

Všem, kteří jim p

velký dík. Ale přej

všichni ti takto po

li l ži t

POZVÁNKAPOZVÁNKA
Zastupitelstvo města BuštěhraduZastupitelstvo města Buštěhradu

spolu s vedením spolu s vedením 

Městského úřaduMěstského úřadu

Buštěhrad Buštěhrad 

si Vás dovoluje pozvat nasi Vás dovoluje pozvat na

OTEVŘENÍOTEVŘENÍ
ZÁMECKÉZÁMECKÉ

ZAHRADY,ZAHRADY,
které se uskuteční které se uskuteční 

dne 27. července 2013 dne 27. července 2013 

(sobota) od 14.00 h (sobota) od 14.00 h 

v zámecké zahradě.v zámecké zahradě.

Po mnoha peripetiích, mnoha 

jednáních a diskusích dochází ko-

nečně k dlouho očekávané udá-

losti – otevření zámecké zahrady 

v Buštěhradě pro veřejnost. Je to 

pro naše město velký okamžik, 

protože po tolika letech, kdy jsme 

se jen přes chátrající plot mohli dí-

vat dovnitř se budeme moci projít 

po nových cestách, podívat se, jak 

zahrada vypadá i v tom nejvzdá-

lenějším koutě a obdivovat um 

projektanta a zahradníků, kteří 

dali vzniknout krásnému místu 

k odpočinku a procházkám. Je to 

obohacení našeho města o prvek, 

kterým se můžeme pochlubit, ale 

o který se také budeme muset 

starat. Zahrada byla vybudována 

za nemalý peníz, město Buště-

hrad bude nemalý peníz stát její 

údržba. Važme si tohoto krásného 

území, chovejme se v něm jako 

spořádaní uživatelé a mějme na 

paměti, že i naši potomci by chtěli 

mít toto místo zachováno ke stej-

nému účelu, k jakému ho máme 

k dispozici my nyní.

J. Lefl erová

Provozní hodiny:
V období od 1. 4. do 31. 8. od 

08:00 do 22:00 h

V období od 1. 9. do 31. 10. od 

08:00 do 20:00 h
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Provozní doba je platná pouze 

za příznivého počasí, které nebrá-

ní bezpečnému pobytu a využití 

cvičebních prvků!

Návštěvník je povinen 

dbát těchto pokynů:
•   Dodržovat provozní hodiny 

parku
•   Dbát pokynů provozovatele 

a plně je respektovat

•   Dodržovat Návštěvní a pro-

vozní řád zámecké zahrady

•   Chovat se slušně a ukázněně 

tak, aby neohrožoval sebe ani 

ostatní návštěvníky

 Provozní pokyny 

a informace:
•   Vstup do zahrady je povolen 

pouze v provozních hodi-

nách

•   Požívat alkoholické omamné 

a psychotropní látky

V zahradě
je zakázáno:

•   Vstupovat do prostor pod zá-

meckou budovu (nebezpečí 

padání omítky)

•   Vstupovat na ochozy zdí (ne-

bezpečí pádu do hloubky vně 

zdi)

•   Vstupovat do dalších míst 

označených zákazem vstupu

•   Přinášet na zahradu střelné 

zbraně, výbušniny, pyrotech-

niku, jedovaté látky, chemiká-

lie a jiné předměty ohrožující 

zdraví a bezpečnost a jakým-

koliv způsobem s nimi mani-

pulovat

•   Využívat prostory zahrady 

k nepovoleným propagač-

ním, reklamním, či jiným úče-

lům

•   Používat zahradu, pokud je 

snížena viditelnost, pokud 

jsou cvičební prvky zahradní-

ho vybavení kluzké nebo na 

něm zjistíte závadu

•   Znečišťovat zahradu malou 

i velkou osobní potřebou

Porušení tohoto 

návštěvního řádu 

zahrady se postihuje 

podle obecných 

předpisů v rámci 

přestupkového řízení.

•   V horkém počasí může být 

povrch cvičebních zařízení 

rozpálen na teplotu, při níž 

hrozí vznik popálenin při do-

teku, dohlížející dospělá oso-

ba je povinna teplotu zaříze-

ní zkontrolovat a případně 

zamezit vstup dítěti

•   Provozovatel má právo zahra-

du uzavřít nebo ji neotevřít 

anebo vykázat nezpůsobilou 

osobu ze zahrady ven

V zahradě

není dovoleno:
•   Vjíždět dovnitř veškerými 

vozidly (mimo vozidla nutná 

k údržbě zahrady)

•   Jezdit na kole, koloběžce, 

skateboardu, kolečkových 

bruslích

Informace pro občany

Návštěvní a provozní řád zámecké zahrady
Pokud se setkáte s porušením 

Návštěvního a provozního řádu, 

oznamte tuto skutečnost nepro-

dleně:

na tel. č. +420 725 811 968 

obecní policie Stehelčeves

nebo na zástupce provozovate-

le Města Buštěhradu

v mimopracovní dny a svátky:

tel. +420 602 209 454

v pracovní dny:

tel: 312 250 529, 312 278 034

nebo na tel. č. 158 Policie ČR.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ 

TENTO NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

DODRŽUJÍ!
Provozovatel zahrady: Město 

Buštěhrad, Městský úřad Buš-

těhrad, Hřebečská 660, 273 43

Buštěhrad, IČ: 00234214, tel.:

312 278 031, 312 278 039, E-mail: 

meu@mestobustehrad.cz

Vlastník: Středočeský kraj, Stře-

dočeský krajský úřad, Zborovská 

11, 150 21 Praha 5

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 

ČÍSLA:
Městská policie Kladno 156, 

Policie ČR 158, Záchranná služba 

155, Hasičský záchranný sbor 150, 

Tísňové volání / SOS 112

Tento návštěvní řád je pro 

všechny uživatele veřejně přístup-

ný s účinností dne

27. července 2013

V Buštěhradě dne 1. července 

2013

Starostka města Buštěhradu 

Ing. Jitka Lefl erová

Dokončení ze str. 1

•   Vstup do zahrady je omezen 

v době její údržby

•   Vstup v době údržby zahrady 

je na vlastní zodpovědnost 

návštěvníka

•   Užívání cvičebních prvků je 

na vlastní nebezpečí

•   Provozovatel neručí za pří-

padnou ztrátu nebo poško-

zení předmětů v osobním 

vlastnictví návštěvníka

•   Provozovatel zahrady ne-

odpovídá za zranění vznik-

lá vlastní činností, činností 

ostatních uživatelů a návštěv-

níků a činností zakázanou 

tímto návštěvním a provoz-

ním řádem

•   Děti do 13 let věku smí užívat 

cvičební mobiliář jen pod do-

hledem rodiče nebo jiné do-

spělé odpovědné osoby

•   Jezdit na koni a s koňskými 

povozy

•   Vodit do zahrady psy

•   Poškozovat a zcizovat rostliny

•   Vstupovat mimo cesty do po-

rostů a travin

•   Rušit a lovit živočichy

•   Kouřit a manipulovat s ote-

vřeným ohněm

•   Znečišťovat zahradu, hlučně 

se chovat, tábořit

•   Lyžovat, sáňkovat, provozo-

vat jiné zimní sporty

•   Poškozovat a zcizovat vyba-

venost zahrady a její zařízení

•   Bez povolení fotografovat 

a fi lmovat pro komerční účely 

bez svolení majitele a provo-

zovatele

•   Provádět jakoukoli další čin-

nost vedoucí k poškození za-

hrady
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Informace z radnice

Komentář ke provedeným kontrolám na Městském úřadu
Na Městském úřadě probíha-

la dne 17. dubna 2013 kontrola 

Ministerstva vnitra České repub-

liky, Odboru dozoru a kontroly 

veřejné zprávy, které provedlo 

kontrolu výkonu samostatné pů-

sobnosti svěřené orgánům měs-

ta podle zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích, Státního ob-

lastního archivu v Praze, která 

se konala dne 16. dubna 2013 

a Krajského úřadu Středočeského 

kraje, která se konala ve dnech 

10. dubna a 11. dubna 2013, díl-

čí přezkoumání pak ve dnech 21. 

a 22. listopadu 2012. Všechny zmí-

něné orgány státní správy vydaly 

Zprávy o výsledcích kontroly.

Zastupitelstvo města projedna-

lo zprávy na svém veřejném za-

sedání konaném dne 26. 6. 2013. 

Zprávy byly předloženy včetně 

navržených opatření. Podle záko-

na je vrcholným orgánem obce 

v oblasti samostatné působnosti 

obce je zastupitelstvo obce, jakož-

to kolektivní orgán, který rovněž 

rozhoduje o obsahu jednotlivých 

právních úkonů obce.

Městský úřad se rozhodl po-

skytnout následující komentář 

k jednotlivým zprávám.

Kontrola přezkoumání 
hospodaření města

Na pořadu jednání zastupi-

telstva města konaného dne 

26. 6. 2013 byl zastupitelstvem 

města projednáván Závěrečný 

účet města. Závěrečný účet města 

byl v souladu se zákonem zveřej-

něn na obou úředních deskách 

města, a to včetně Zprávy o vý-

sledku přezkoumání hospodaření. 

Zastupitelé byli na pracovní pora-

dě detailně seznámeni se závěreč-

ným účtem města za rok 2012.

Přezkoumání Krajského úřadu 

Středočeského kraje se uskutečni-

lo ve 2 etapách. V obou případech 

a historicky poprvé Krajským úřa-

dem Středočeského kraje. První 

etapa se uskutečnila ve dnech 

21.–22. 11. 2012. Tzv. „dílčí pře-

zkoumání“, které bylo provedeno 

na základě žádosti starostky měs-

ta a která tak využila svého práva 

jakožto zaměstnavatel a požádala 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor fi nanční kontroly o prove-

dení tohoto dílčího přezkoumání 

hospodaření města Buštěhradu. 

Starostka města si tímto vyžáda-

la informace o skutečném stavu 

účetnictví města. O provedení 

kontroly žádala již v roce 2011, 

avšak v té době Krajský úřad ne-

měl dostatečný prostor pro pro-

vedení kontroly.

Zpráva o výsledku přezkoumá-

ní hospodaření města byla zveřej-

něna také na webových stránkách 

města. Město angažovalo novou 

účetní, se kterou prošlo účetnictví 

a na základě zjištění přijalo opat-

ření k nápravě chyb a nedostatků. 

Jednotlivá opatření jsou průběžně 

zaváděna tak, aby byl dán jasný 

návod do budoucna pro vedení 

účetnictví města.

Kontrola Odboru 
dozoru a kontroly 
veřejné správy 
Ministerstva vnitra

Na základě podání stížnosti za-

stupitelky města paní Javorčeko-

vé učiněné na Ministerstvo vnitra 

ČR – Odbor dozoru a kontroly ve-

řejné zprávy, byla na MěÚ Buště-

hrad provedena kontrola výkonu 

samostatné působnosti svěřené 

orgánům města Buštěhrad.

Výsledek kontroly byl přísluš-

ným odborem Ministerstva vnitra 

předložen starostce města. Tento 

protokol o výsledku kontroly sta-

rostka města předložila zastupi-

telstvu k projednání.

Ve zprávě je konstatováno 

porušení některých ustanovení 

příslušných právních předpisů, 

které však v mnoha případech 

mají pouze povahu formálních 

pochybení a v žádném případě 

nemají fatální vliv na chod města. 

Zde jsou komentáře jen k několi-

ka zjištěním, celá zpráva o návrhu 

opatření a přijatých opatřeních je 

umístěna na obou úředních des-

kách města.

Bylo konstatováno 
porušení ustanovení

§ 94 odst. 2 zákona o obcích, 

str. 5bod 8 protokolu, (pouze 

v jednom případě), metodická 

pomoc MV

Komentář: Podle zjištění kont-

roly město porušilo toto ustanovení 

tím, že zastupitelstvo města nehla-

sovalo o stažení bodů z programu 

jednání, či o jejich předložení k pro-

jednání na příštím zasedání za-

stupitelstva města. Zastupitelstvo 

bude takto postupovat do budouc-

na v případě, kdy nebude projed-

návat některý bod pořadu jednání 

a to i v případě, že se konstatuje, 

že k projednávanému bodu nejsou 

podklady nebo že se odkládá pro-

jednání na další zasedání zastupi-

telstva. Je však třeba konstatovat, 

že na tuto věc není jednotný právní 

názor. Pokud k bodu pořadu jed-

nání není předložen žádný návrh, 

je možné projednání bodu ukon-

čit, aniž by muselo být rozhodnuto 

o jeho stažení z programu jednání.

§ 95 odst. 1 věta druhá záko-

na o obcích str. 6 bod 10 proto-

kolu

Komentář: Výsledkem zjištění je, 

že některé zápisy ze zasedání zastu-

pitelstva neobsahují schválený pořad 

jednání a některé zápisy neobsahují 

průběh a výsledek hlasování. Jedná 

se buď o administrativní chybu nebo 

opomnění předsedajícího, ke které-

mu mohlo dojít v důsledku záměrné 

eskalace emocí a následné nedisci-

plinovanosti některých diskutujících. 

Zápisy byly zastupiteli posléze schvá-

leny a nebyla vznesena námitka.

§ 95 odst. 2 věta první zákona 

o obcích str. 7 bod 11 protokolu 

(pouze v jednom případě)

Komentář: Jednalo se o ojedině-

lou situaci, kdy zápis nebyl vyhoto-

ven z vážných rodinných důvodů na 

straně zapisovatelky. Vedení města 

situaci pochopilo, kontrolní orgán 

trvá na dodržování zákona.

§ 82 písm. a) zákona o obcích 

str. 9 bod 15 protokolu (pouze 

v jednom případě)

Komentář: Jednalo se o návrh 

vznesený 3 zastupiteli, který však 

byl na pracovní poradě objasněn 

a tím se stal pro zařazení na pro-

gram zasedání neopodstatněný. 

Přesto jej tito 3 zastupitelé na za-

sedání přednesli. Po přednesení na 

zasedání bod nebyl zařazen na zá-

kladě rozhodnutí zastupitelstva.

§ 82 písm. c) zákona o obcích 

str. 9 bod 15 protokolu naprave-

no + metodická pomoc MV

Komentář: V některých přípa-

dech došlo k prodlení s poskytnutím 

informací pro zastupitele, resp. pro 

zastupitelku paní Javorčekovou, 

která žádala o předložení někte-

rých dokumentů města a z důvodů 

nevyjasnění si vzájemných postojů 

považovala prodlení za neodů-

vodněné. Ani v tomto případě není 

na tuto záležitost jednotný právní 

názor. Podle stanoviska Úřadu na 

ochranu osobních údajů jsou ně-

které žádosti v rozporu se zákonem 

na ochranu osobních údajů.

Výše uvedený komentář se 

vztahuje i k § 94 odst. 1 zákona 

o obcích ,str. 9 bod 15 protokolu

a § 93 odst. 1 věta první zá-

kona o obcích, str.9 bod 15 pro-

tokolu.

V obou ustanoveních došlo k po-

rušení pouze v jednom případě. 

Město neporušilo oproti zjištění 

§ 118 odst.2 zákona o obcích.

Komentář: Kontrola namítla, že 

počet členů výborů města má být li-

chý. Počet členů Výboru pro životní 

prostředí zmíněný ve zprávě však je 

lichý. Šestý člen, který byl navržen 

do Výboru pro životní prostředí, 

odmítl tuto účast ve výboru a prá-

ce výboru se od samého počátku 

nezúčastňuje. Výbor má 5 členů. Na 

nejbližším zasedání bude tento stav 

legalizován.

Dále porušilo 
ustanovení

§ 12 odst. 4 zákona o obcích.

Komentář: Toto ustanovení za-

kotvuje povinnost obce vést eviden-

ci právních předpisů, které vydala. 

Evidence právních předpisů obsa-

huje číslo a název právního před-

pisu, datum jeho schválení, datum 

nabytí jeho platnosti, datum nabytí 

jeho účinnosti, popřípadě i datum 

pozbytí jeho platnosti. Právní před-

pisy obce se označují pořadovými 

čísly. Pochybení v tomto případě 

spočívalo v odlišném pojmenování 

jedné kolonky této tabulky.

§ 12 odst. 6 zákona o obcích

Komentář: Zakotvuje, že obec za-

šle závaznou vyhlášku neprodleně po 

dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnit-

Dokončení na str. 4
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Komentář ke provedeným kontrolám na Městském úřadu

ra. V tomto případě město opomenu-

lo, (ale v roce 2008!) jednu z obecně 

závazných vyhlášek Ministerstvu vni-

tra zaslat. Nyní tak učinilo.

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 

DLE USTANOVENÍ § 5 INFZ A ZVE-

ŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV 

O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTO-

VÁNÍ INFORMACÍ DLE USTANOVE-

NÍ § 18 INFZ

Ve zprávě bylo konstatováno, 

že město postupuje v souladu 

s ustanoveními z. č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informa-

cím § 5 odst. 2 písm. a) Inf

a porušilo ustanovení
§ 5 odst. 1 InfZ - toto ustanove-

ní zákona město porušilo tím, že 

nemělo ve svém sídle a na místě 

přístupném pro veřejnost aktu-

alizovaný sazebník úhrad. Tento 

nedostatek odstranilo.

§ 5 odst. 2 písm. b) InfZ – toto 

ustanovení zákona porušilo tím, 

že nepředložilo seznam hlavních 

dokumentů města. Seznam byl 

vyhotoven.

§ 5 odst. 3 InfZ – toto ustanove-

ní zákona město porušilo tím, že 

informace poskytnuté občanům 

na základě jejich žádosti součas-

ně nezveřejnilo způsobem umož-

ňujícím dálkový přístup. Toto bylo 

napraveno.

§ 5 odst. 4 InfZ – toto ustano-

vení zákona město porušilo tím, 

že poskytované informace, které 

má k dispozici v listinné podobě 

nezveřejnilo způsobem umožňu-

jícím dálkový přístup. Toto již bylo 

napraveno.

§ 18 ost. 1 InfZ toto ustanovení 

obsahuje požadavky na strukturu 

a datování výročních zpráv. Měs-

to podle zprávy toto ustanovení 

porušilo tím, že výroční zprávy za 

rok 2011a 2012 nebyly opatřeny 

datem zpracování s tím, že ne-

obsahují požadovanou strukturu. 

Město na základě připomínek ob-

sažených ve zprávě řádně upravi-

lo zprávy.

Komentář: Jak je patrné, nejed-

ná se v rámci zjištění o systémové 

chyby, ale o dílčí administrativní ne-

dostatky, které se projevily v jednot-

livých případech. Tyto jednotlivosti 

však nejsou zásadními pochybení-

mi ohrožujícími chod města. Město 

tato pochybení považuje za vady, 

které jsou jednoznačně odstranitel-

né. Jednotlivé závěry Ministerstva 

vnitra vedení města považuje za 

podnětné a bere je jako metodickou 

pomoc ke zlepšení chodu města.

Kontrola Státního 

oblastního archivu
Reakce Městského úřadu na 

kontrolu Státního oblastního 

archivu je rovněž umístěna na 

webových stránkách města, na 

úřední desce a nyní i v tomto čísle 

Buštěhradského zpravodaje.

Komentář: Pokud je vznesena 

otázka, zdali městu vznikla škoda, 

vyplývající z uvedené kontroly, sta-

rostka města konstatuje, že pokuta 

byla uložena s přihlédnutím k in-

tenzitě a délce porušování těchto 

pravidel z maximální možné část-

ky 200 000,– Kč ve výši 35 000,– Kč 

a 1000,– Kč jako nákladů řízení. 

Tyto vady vyplynuly totiž především 

z dob minulých. M. Oplt

Dokončení ze str. 3

O principu vymáhání pohledá-
vek za svoz domovního odpadu 
jsem vás již informovala v článku 
Buštěhradského zpravodaje č. 2 
z letošního roku nazvaném „In-
formace k místním poplatkům“. 
Úměrně tomu, jak dochází k ná-
růstu počtu obyvatel Buštěhradu, 
dochází v této souvislosti logicky 
i k nárůstu pohledávek. Okolnosti 
nárůstu lze spatřovat současně ale 
také v jiné příčině.

V průběhu tohoto roku probíhá 
vymáhání pohledávek za rok 2012. 
Byly vydány celkem dva hromadné 
předpisné seznamy. Tato informace 
byla zveřejněna Vyhláškami o vy-
stavení hromadného předpisné-
ho seznamu. Občané, kteří dosud 
nezaplatili poplatky za rok 2012 
a mají trvalý pobyt na území Buš-
těhradu, popř. jej v době poplat-
kové povinnosti měli a poplatek 
za odpad dosud neuhradili, jsou 
vyrozuměni o tomto nedoplatku 

platebním výměrem, obsahujícím 
kromě částky samotné také část-
ku sankce za nedodržení této po-
vinnosti. Doručení je voleno buď 
formou Vyhlášky, nebo formou 
doporučených dopisů na adresu 
trvalého pobytu dlužníka.

Současně s procesem vymáhání 
nedoplatků za rok 2012 již od loň-
ského roku probíhá kontrola nevy-
možených pohledávek z let minu-
lých a to zpětně až do roku 2003. 
Objem těchto dat je skutečně velký 
a při dílčím přezkumu hospodaření 
města za rok 2012 pracovníky Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje 
bylo skutečně potvrzeno, že nejsou 
dosud vyřešeny některé pohledávky 
právě z těchto let minulých. Probí-
rám se tak tímto „dědictvím“ a po-
drobnou kontrolou tedy postupně 
zjišťuji (agenda je vskutku obsáhlá), 
že ačkoliv v mnohých případech 
bylo vymáhání vůči neplatičům za-
hájeno (a tyto pohledávky tak tedy 

nebudou promlčeny), nedošlo ke 
skutečnému dokončení tohoto vy-
máhání. Zpětně tedy zahajuji dokon-
čení vymáhání nedoplatků z těchto 
let. K dokončení vymáhání poměrně 
často nedošlo z těch důvodů, že řada 
z již zahájených procesů vymáhání 
bohužel trpí jak procesními tak, ale 
to hlavně, i administrativními chyba-
mi. Dalším úkolem je tedy nalezení 
a odstranění těchto chyb jako jsou 
povětšinou chyby v rodných číslech 
dlužníků, chyby v datu narození. Je 
zde několik zahájených ale zpětně 
vrácených exekučních návrhů, stej-
ně tak jako informace o zastavení 
vymáhání z „důvodů závažných ne-
dostatků“ (formulace oslovené ban-
ky), jako např. mylné číslo účtu dluž-
níka. Dosud bylo zjištěno, že snaha 
o uplatnění součinnosti s třetími 
stranami za účelem vymáhání po-
hledávek z let minulých byla bohu-
žel, v objemu dosud kontrolovaných 
složek, ze dvou třetin neúspěšná. 
Nutno říci, že jsem v systému kont-
roly podle abecedního pořadníku, 
nyní u těch dlužníků, jejichž jména 
začínají na „P“.

Rok 2003 byl vymáhán formou 
vystavení faktur. Vymáhání za 
léta 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 
a 2010 jsou většinou ve stadiu vy-
dání platebních výměrů. Platební 
výměr je v podstatě platební pří-
kaz pro dlužníka, který obsahuje 
stanovení období, za které dlužník 
nezaplatil svoz odpadu, dlužnou 
částku, zvýšenou o pokutu za včas-
né nezaplacení, musí obsahovat 
jméno a příjmení dlužníka, datum 
narození popř. rodné číslo a adresu 
trvalého pobytu dlužníka. Bohužel, 
s těmito platebními výměry rovněž 
musím zacházet opatrně, ve smyslu 
důkladné kontroly uvedených dat. 
Zjišťuji totiž, že jsou taktéž zhruba 
asi z jedné třetiny objemu dosud 
zkontrolovaných dokumentů na 
různých místech jednoho doku-
mentu uvedena data narození nebo 
rodná čísla chybně. Dlužník má tak 
např. na jednom dokumentu dvě 
různá, byť drobně, avšak v důsled-
ku zcela zásadně se lišící, rodná 
čísla. Teprve po provedené kontrole 
správnosti dat a způsobu doručení 
mohu pokračovat dále s procesem 
vymáhání. V tomto ohledu je velice 
příznivé, že došlo k novele Daňové-
ho řádu, která umožňuje vymáhat 
několik pohledávek vůči jedné oso-
bě najednou. Lze tyto pohledávky 
tedy sloučit do jednoho exekučního 
návrhu, čímž je nejen ušetřen čas, 
městská pokladna, ale také kapsa 
dlužníka, protože nemalé náklady 
na exekuční vymáhání tak dlužník 
zaplatí pouze jednou.

Pokračování procesu důsledné 
kontroly a následného vymáhání 
je před konečným vyexpedová-
ním požadavku návrhu na exekuci 
podrobeno opětovně křížové kon-
trole. K vymáhání exekucemi jsou 
tak již předávány řádně prověřené 
nalezené pohledávky. Předpo-
kládám, že se nám nejpozději do 
konce roku 2013 podaří dokončit 
tuto podrobnou kontrolu všech 
nedokončených úkonů, opravit na 
klíčových dokumentech všechny 
chyby a postupně tak zahájit řádné 
vymáhání všech dosud neuhraze-
ných pohledávek z let minulých. 
Finanční plnění se ale pochopitelně 
promítne průběžně a až následně, 
s ohledem na celý časový průběh 
u jednotlivých exekucí. Konečnou 
tabulku pohledávek a jejich skuteč-
ného stavu tak, v jakém byly naleze-
ny a následně řešeny představím na 
závěr celého procesu.

Dagmar Novotná
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Změny ve vedení příspěvkových 
organizací

Informace z radnice

Informace ze zasedání zastupitelstva 
dne 26. 6. 2013

Zastupitelé na svém zasedání 

dne 26. 6. 2013 projednávali ze-

jména Závěrečný účet města za 

rok 2012 a výsledek přezkoumání 

hospodaření KÚSK, který uvedl 

některé výhrady. Zastupitelům 

byl předložen návrh přijetí opat-

ření k nápravě chyb a nedostatků. 

Rovněž bylo předloženo rozpoč-

tové opatření č. 2/2013 a účetní 

závěrka města Buštěhrad roku 

2012.

Dále byla projednávána kontro-

la výkonu samostatné působnosti 

města Buštěhradu Odborem do-

zoru a kontroly Ministerstva vnitra 

a rovněž přijatá opatření k nápra-

vě zjištěných nedostatků, která 

byla realizována.

Dalším bodem bylo projedná-

ní kontroly Státního oblastního 

archivu a bylo předneseno stano-

visko k tomuto protokolu spolu 

s provedenými nápravnými opat-

řeními.

V souvislosti s předáním zá-

padního křídla zámku byla řeše-

na pojistná smlouva na budovu, 

stejně jako dořešení úpravy ná-

dvoří a zabezpečení této budovy. 

Pro dořešení úpravy nádvoří byla 

schválena Smlouva o výpůjč-

ce mezi městem Buštěhradem 

a Středočeským krajem, na jejímž 

základě bude možno umístit na 

nádvoří zámku dočasnou stavbu 

tedy přístupovou cestu, chodník 

a parkoviště.

Eroze opěrných zdí a schodů 

byla řešena jako nově vzniklé in-

vestiční akce, zastupitelé odsou-

hlasili jako prioritu opravu opěrné 

zdi v ulici Oty Pavla v rámci plánu 

investičních akcí.

Projednán a schválen byl rov-

něž závěrečný účet a účetní závěr-

ka za rok 2012 Mikroregionu údolí 

lidického potoka.

V ostatních bodech bylo za-

stupiteli rozhodnuto o vyvěšení 

záměrů na prodej či pronájem 

pozemků a nebytových prostor, 

navýšení počtu pracovníků tech-

nických služeb, prodej části po-

zemku, zařazení čekatelů do regis-

tru uchazečů o byt v DPS, název 

nové ulice – Sluneční, navýšení 

ceny za služby obecní policie Ste-

helčeves, byla řešena cenová na-

bídka pro veřejné osvětlení v ulici 

Vávrova a vstup města Buštěhra-

du do Místní akční skupiny Pře-

myslovské střední Čechy.

Zastupitelé rovněž odsouhlasili 

Dohodu o užívání, která se vzta-

huje k užívání zámeckého parku 

občany Buštěhradu. Samotná 

Dohoda ovšem musí být doplně-

na předávacími protokoly o stavu 

zahrady a také musí město Buště-

hrad obdržet revizní zprávy a po-

tvrzení o provozuschopnosti a ne-

závadnosti cvičebních přístrojů.

MěÚ

Poslední informace 
k zámku

Prostory pro budoucí Měst-

ský úřad, tj. první a druhé patro 

jsou prakticky hotovy, probíha-

jí kontroly jednotlivých prvků 

jak v místnostech, tak na chod-

bách. Pracovníci zhotovitelské 

fi rmy dodělávají drobné opra-

vy jako těsnění oken, nátěry 

ochranných zábran ve špale-

tách oken, hladké otevírání 

a zavírání dveří, zástrčky do 

dveří, instalují bezpečnostní 

zámky atd. Ve spolupráci s pa-

mátkáři se řeší vstup do zámku 

– výběr dlažby a protipožární 

úpravy dveří. Další jednání 

s fi rmou ARCHATT je napláno-

váno na 30. týden.

J. Lefl erová

Na jaře roku 2013 byl na zákla-

dě schválení zastupitelstva města 

Buštěhradu vypsán konkurz na 

obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno.

Takřka ve stejném období bylo 

vypsáno výběrové řízení na pozi-

ci ředitelky DPS Buštěhrad. Obě 

dámy oznámily svůj odchod na za-

sloužený odpočinek již v loňském 

roce, neofi ciálně, a po novém roce 

ofi ciálním oznámením.

Konkurz na obsazení pracov-

ního místa ředitele/ředitelky ZŠ 

a MŠ Oty Pavla Buštěhrad probě-

hl ve dvou kolech. Paní starostka 

jmenovala konkurzní komisi. Jako 

tajemník této konkurzní komise 

jsem dostala na starost celou tuto 

agendu. Celý proces se rozběhl 

řadou administrativních a legis-

lativních úkonů podle toho, jak 

požaduje školský zákon a jeho 

prováděcí vyhláška. Inzerci na 

tuto pozici jste měli možnost vi-

dět i v Buštěhradském zpravoda-

ji. Podporu pro získání co nejvíce 

uchazečů jsem se ale snažila zís-

kat širokou informovaností, přes 

Magistrát města Kladna, okolní 

města a jejich vedení, Středočes-

ký krajský úřad, Učitelské noviny, 

webové stránky všech těchto in-

stitucí a samozřejmě také vyvěše-

ním této informace v Buštěhradě 

na všech dostupných vývěsních 

plochách Buštěhradu. Výsledkem 

toho byl celkem nevídaný zájem 

o tuto pozici. Přihlásilo se celkem 

11 uchazečů. Všichni měli bohaté 

zkušenosti, byť z různých učebních 

oborů, mnozí z nich již byli ředite-

li anebo zastávali místo zástupce 

ředitele. Lze bez nadsázky říci, že 

kvality uchazečů byly ve valné 

většině nadprůměrné. Konkurzní 

komise tak stála před nelehkým 

úkolem vyhodnotit tuto situaci. 

U některých uchazečů bylo hla-

sování nerozhodné. Zde uplatnila 

svůj hlas předsedkyně konkurzní 

komise, která v takovém přípa-

dě má pravomoc hlasovat tzv. za 

dva. Konkurzní komise, složená ze 

zastupitelů, zástupce Středočes-

kého kraje, zástupce České školní 

inspekce a zástupců odborníků ve 

školství (ředitelé škol), tak vybrala 

do třetího, posledního kola jen 4 

uchazeče z těchto 11. Tento vý-

sledek byl sdělen paní starostce, 

jakožto osobě, která má konečné 

právo výběru. Novou ředitelkou 

se tedy stala paní Mgr. Bc. Kristýna 

Krečová.

Nová paní ředitelka o sobě 

napíše sama několik informací 

a představí vám svoji vizi v příštím 

čísle Buštěhradského zpravodaje.

Výběrové řízení na ředitelku 

DPS vedla paní starostka spolu 

s komisí pro posouzení výběru, ve 

které byli zastoupeni zastupitelé 

a členové sociálního a zdravotní-

ho výboru. Uchazeči byli 3. Výbě-

rová komise se usnesla doporučit 

paní starostce 2 z těchto uchaze-

čů. Přednost dostala paní Simona 

Horníčková. Požádala jsem paní 

Simonu Horníčkovou, aby se čte-

nářům také představila.

Sluší se také poděkovat oběma 

dámám, které odcházejí z pozic 

ředitelky, paní Mgr. Věře Sklená-

řové a paní Stanislavě Šumné za 

jejich práci.

Dagmar Novotná

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

Bc. Simona Horníčková
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Představení nové ředitelky DPS
Dobrý den, občané města Buš-

těhrad, vzhledem k tomu, že jsem 

uspěla ve výběrovém řízení na pozici 

ředitelky DPS Buštěhrad a tuto funk-

ci budu zastávat od 24. 7. 2013, byla 

jsem požádána městským úřadem 

obohatit Váš Buštěhradský zpravo-

daj o článek týkající se mé osoby 

a mých vizí, které bych ráda v Domě 

s pečovatelskou službou uskutečni-

la. Nejprve bych ale chtěla poděko-

vat zastupitelům města Buštěhrad 

v čele s paní starostkou Ing. J. Lefl e-

rovou za důvěru, kterou do mě vloži-

li. Pevně doufám a věřím, že naplním 

Vaše očekávání. Myslím si, že mou 

osobu není třeba tolik představovat, 

většina z Vás mě nejspíš zná.

V DPS Buštěhrad pracuji již dva-

náctým rokem, z toho deset let pod 

vedením bývalé paní ředitelky Stani-

slavy Šumné. Tímto bych jí chtěla po-

děkovat za vše, co pro mě, i pro oby-

vatele DPS i města Buštěhrad udělala. 

Ke své práci přistupovala vždy zodpo-

vědně. Nepamatuji si situa ci, ve které 

by si nevěděla rady. Nejen ke klien-

tům, ale i ke svým zaměstnancům 

byla vždy vstřícná a ochotná pomoci 

s jakýmkoliv problémem. Vždy jí na 

DPS velice záleželo, za deset let jejího 

působení je vidět obrovský kus práce, 

do které vkládala úsilí, energii a pře-

devším své srdce. Takže právě jí patří 

můj velký dík.

Následně bych přece jen zmínila 

něco o sobě. Je mi 43 let a žiji v Kladně 

se svým manželem a osmnáctiletou 

dcerou. Mezi mé záliby patří procház-

ky s našim šestiletým jorkšírem Mon-

tym, četba, cestování a má práce.

Dále bych Vás chtěla seznámit 

s mými vizemi týkající se Domova 

s pečovatelskou službou. Protože 

dlouhodobě působím v DPS Buště-

hrad i na úrovni managementu, mys-

lím si, že nastavení péče a její úroveň 

je v současnosti nasměrováno i podle 

mých představ. Ráda bych pokračova-

la v současném duchu s přihlédnutím 

na potřeby klientů a případných žada-

telů. S ohledem na studie o postupu-

jícím stárnutí obyvatelstva, se bude 

má snaha upírat do rozšiřování služeb 

a nabídky nových služeb podle aktu-

álních potřeb. Dlouhodobě se o tuto 

problematiku zajímám, proto se do-

mnívám, že jednou se dotkne stárnutí 

a potřeby pomoci každé rodiny. Další 

mojí snahou by byla péče o vzdělává-

ní a rozvoj zaměstnanců, využívání su-

pervize a podpora dobrého pracovní-

ho klimatu. So ciální služby chci nadále 

poskytovat tak,aby měly v konečném 

důsledku pozitivní dopad na komu-

nitu města Buštěhrad. Aktualizovat 

vnitřní směrnice vyplývající ze stan-

dardů kvality sociálních služeb. Dále 

zavádět legislativní změny do praxe.

Je potřeba si uvědomit, že pe-

čovatelská služba pravděpodobně 

nebude ani v budoucnu službou 

výdělečnou. Spoluúčast klientů a je-

jich rodin je jistě nutná, ale vždy se 

bude jednat pouze o dílčí část fi nan-

cování těchto služeb, potažmo péče. 

V současnosti je podíl fi nancování 

rozdělen do tří zdrojů. Nejvyšší podíl 

je na zřizovateli, nejnižší na klientech 

a bohužel nenárokový, i když nemalý, 

na MPSV. I v budoucnu bude asi nej-

větší podíl fi nancování služby ležet 

na bedrech zřizovatele. Podíl zisků 

z plateb klientů se sice stále zvyšuje, 

ale pro provoz pečovatelské služby je 

minimální. Nenárokové dotace MPSV 

budou v roce 2014 přesunuty na Kraj-

ské úřady. V tento okamžik je složité 

říci, zda to bude pro sociální služby 

přínosem, ale s pevnou a pravidel-

nou částkou počítat nelze. Každý rok 

je tento způsob fi nancování služeb 

velmi omezující a pro všechny zúčast-

něné velmi napínavý. Ráda bych zde 

přednesla způsob zajišťování fi nancí, 

který by byl jistotou a stabilitou pro 

pracovníky i klienty. Slib zajištění do-

statečných fi nancí na provoz, rozvoj 

a investice bohužel dát nedokáži. 

Jistě budu usilovat o účelné hospo-

daření a fi nancování provozu domu 

a pečovatelské služby, které vidím 

hlavně v co nejnižších nákladech s co 

nejvyšším efektem. Nabízí se mož-

nost nejvíce v úsporách. Úspora je 

možná jen ve smysluplném hospoda-

ření a apelaci na zaměstnance. Šetře-

ní je možné pouze v rovině nákladů 

na materiál, snad ještě energiích. Co 

se týká investic naskýtá se možnost 

oslovit sponzory, využívat různé do-

tační programy.

Základní vymezení 
a východiska koncepce 
dalšího rozvoje 
organizace

Rozvoj Pečovatelské služby v Buš-

těhradě bych ráda uvedla v bodech 

a znovu zdůrazňuji, že by měl vyplý-

vat z aktuálních potřeb. Uvádím své 

představy a plány, které bych ráda 

uvedla v život. K těmto návrhům mě 

vedou dotazy obyvatel Buštěhradu 

a okolí, případně již současných klien-

tů a jejich rodin, jejichž zdravotní stav 

se zhoršuje.

1.  Možnost denního umístění kli-

entů – s ohledem na prostorové 

možnosti se jedná o případnou 

nabídku cca 4 – 5 míst pro pobyt 

klienta na dobu např. od 7:00 do 

16:00 hodin – jednalo by se o služ-

bu pro rodiny, které se chtějí a mo-

hou starat o své seniory, případně 

zdravotně handicapované a při 

tom chodí do zaměstnání. Ráno je 

dovezou do DPS a odpoledne si je 

vyzvednou.

2.  Odlehčovací služba – jednalo by 

se o nárazovou službu, kdy si po-

třebuje pečující rodina odpočinout 

(odpolední představení, kino, diva-

dlo, návštěva) nebo si zařídit něco 

důležitého (lékař, úřady, nákup). 

Klient by byl po určitou, napláno-

vanou dobu v péči pracovníků DPS 

Buštěhrad.

3.  Asistenční služba – jedná se o služ-

bu poskytovanou v domácím pro-

středí klienta po dobu několika ho-

din pravidelně nebo podle potřeb 

klienta případně pečující osoby. 

Péče může být poskytována pra-

videlně některý den v týdnu nebo 

měsíci, případně dlouhodobě pro 

klienta který chce žít samostatně, 

ale potřebuje pomoc druhé osoby. 

V současnosti je podobná služba již 

poskytována jako fakultativní – do-

hled nad dospělým občanem – ale 

s ohledem na legislativu se jedná 

pouze o krátké časové úseky (Např. 

30 – 60 minut maximálně).

Další návrhy se týkají rozvoje DPS 

Buštěhrad – domu, případně bytů. Na 

tyto investice se budu snažit získat 

prostředky od sponzorů.

1. Hlásiče požárů v bytech.

2.  Rekonstrukce, případně generál-

ní oprava výtahu.

3.  Rekonstrukce koupelny Středis-

ka osobní hygieny.

4.  Pergola a celkové oživení ma-

lého prostoru zeleně před DPS 

Buštěhrad.

Zkvalitňování systému posky-

tovaných služeb v DPS Buštěhrad 

chci zakládat na procesu naplňová-

ní standardů kvality soc. služeb dle 

zákona č.108/2006Sb. a to zejména 

prostřednictvím zavádění závazných 

pracovních postupů podle vnitřních 

pokynů, pravidel a metodik poskyto-

vání služby.

Doufám, že se mé plány, s pomocí 

mých spolupracovnic, povedou zrea-

lizovat. Držte nám všichni palce.

Děkuji,

Simona Horníčková

Zastupitelé na svém zasedání 

dne 26. 6. 2013 odsouhlasili vstup 

města Buštěhradu do Místní Akč-

ní Skupiny Přemyslovské střední 

Čechy se sídlem ve Slaném. Cílem 

tohoto uskupení je soustředit obce 

Středních Čech tak, aby jako ucele-

ný útvar mohly dosáhnout na dota-

ce, poskytované jednotlivými minis-

terstvy České republiky i na dotace 

poskytované Evropskou unií.

Administrativní centrum toho-

to uskupení je obecně prospěšná 

společnost se sídlem ve Wilsono-

vě ulici ve Slaném, v čele s paní 

Jaroslavou Saifrtovou.

Rozloha území MAS činila ke 

konci roku 2011 více než 525 km2, 

počet obyvatel sdružených obcí 

činil ke stejnému datu více než 

70 000 obyvatel.

MěÚ

Informace

Vstup do obecně prospěšné společnosti 
Přemyslovské střední Čechy
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Název tohoto článku je trochu 

neobvyklý, nebo nesouvisející, ale 

není tomu tak. S vedením Letiš-

tě V. Havla se podařilo dohodnout 

využít tzv. recyklát výše uvedené 

opravy pro naší potřebu. Tedy 

opravy známých výtluků na ko-

munikacích a ulicích po zimním 

období, které jsou ve vlastnictví 

města a jejichž povrch někde při-

pomíná všechno, jenom ne po-

vrch komunikace, ale také v pří-

padě potřeby provedení fi nální 

vrstvy na komunikacích či ulicích, 

v nichž se z různých důvodů pro-

vádějí výkopové práce. V součas-

nosti např. položení některých 

vodovodních přípojek.

Co je to recyklát? Je to vlastně 

drť, která se získává při odstraňo-

vání konstrukční vrstvy přistávací 

či vzletové dráhy na letišti. Může 

být betonová nebo asfaltová, 

tedy podle toho, z které části drá-

hy se získá. V našem případě jde 

o recyklát asfaltový. Z hlediska 

jeho skladby a zrnitosti je velmi 

specifi cký, ale velmi odolný. Jeho 

použití bylo vyzkoušeno v ulici 

Slepá, Javorová, ale i na styku 

ulic Lipová a U dálnice právě 

v těchto dnech. Pro rozvrstvení 

recyklátu v daných místech byla 

využita technika, kterou v našem 

městě momentálně disponuje 

fi rma, spolupracující se Středo-

českými vodárnami při pokládce 

některých vodovodních přípo-

jek. Přivezení recyklátu z letiště 

a vlastní recyklát, bylo poskytnu-

to městu zdarma. Výsledek není 

špatný a nesporně odstraňuje či 

nahrazuje špatný povrch ulice, 

nebo komunikace i když v době 

jeho pokládky byly pro tuto akci 

ty nejhorší klimatické podmínky. 

Bude možné využívat i betono-

vý recyklát, ale v tomto případě 

bude třeba ještě dohodnout, jaký 

tmel pro jeho spojení by byl opti-

mální z hlediska technického, ale 

také fi nančního.

A když už si povídáme o komu-

nikacích v našem městě, souvisí 

s nimi ještě jedna, pro nás občany 

města velmi příznivá informace, 

týkající se jejich čistoty. S Letiš-

těm Praha bylo dohodnuto, že 

našemu městu budou zdarma 

poskytnuty jeho mechanismy, 

určené k čištění ploch a tedy i ulic 

a komunikací. Tuto možnost vy-

užíváme nyní dvakrát v týdnu 

a dokonce letního období, včetně 

podzimu, přibližně v intervalech 

deseti až čtrnácti dnů. Organizač-

ní jednotce Letiště Praha a.s., kte-

rá se o tyto práce v našem městě 

stará, byla poskytnuta mapa ulic 

a komunikací včetně jejich délek, 

představující pro Vaši informaci 

délku přibližně 20 km s tím, že byl 

stanoven orientační časový har-

monogram a pořadí čištění komu-

nikací v našem městě. V předstihu 

přede dnem čistění je provedeno 

upozornění s požadavkem, aby 

především osobní automobily 

na hlavních komunikacích města 

byly přeparkovány a umožnily tak 

technice pracovat. Vstřícnost ve-

dení Letiště Praha k našemu měs-

tu, na základě našich požadavků, 

je určitou kompenzací hlukové 

zátěže, které jsou vystaveni obča-

né města zejména v jeho západní 

části, nad kterou letadla přistávají 

a nebo startují, právě z důvodu 

rekonstrukce hlavní dráhy, tak, jak 

jste o ni byli v minulých číslech BZ 

informováni.

M. Oplt

Informace

Generální oprava hlavní dráhy Letiště Václava 
Havla Praha a ulice či komunikace v našem městě

Informace

Činnost obecní policie 
Stehelčeves

Na základě Veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Buštěhra-

dem a obcí Stehelčeves vykoná-

vala obecní policie Stehelčeves 

hlídkovou činnost v měsíci červ-

nu a červenci na území města 

Buštěhradu. Zaměřila se na mě-

ření rychlosti v některých úse-

cích města, dodržování rychlosti, 

kontrolu dodržování pravidel zá-

kazových značek řidiči, kontrolu 

odstavených vozidel – vraků, 

kontrolu dodržování obecně zá-

vazné vyhlášky města o požívání 

alkoholu na veřejném prostran-

ství a prováděla ostatní kont-

rolní a pochůzkovou činnost. 

Rovněž se podílela na zajišťová-

ní informací pro podané trestní 

oznámení krádeží kanálových 

poklopů, které bylo podáno na 

místně příslušné oddělení Poli-

cie České republiky.

Hlídky OP Stehelčeves také 

provádějí systematickou kontro-

lu záborů veřejného prostranství 

a upozorňují občany, kteří nemají 

povolený a zaplacený zábor, aby 

tak neprodleně učinili na MěÚ.

Dagmar Novotná
Obě fota P. Miškovic
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Práce na dokončení a předání 

stavby chodníku a osvětlení se blí-

ží ke konci. Minulý měsíc započaly 

poslední práce na úpravě a úklidu 

v okolí. Je dosypána zemina, ose-

ta tráva, odvezena stavební suť 

a provedena demontáž vrchních 

rozvodů NN včetně betonového 

sloupu a odstranění třešních nosi-

čů na budově technických služeb 

a ZUŠ. V červenci budou dokonče-

ny povrchy asfaltem v místě pře-

kopů ulic ve vjezdu k technickým 

službám a k bytovému domu nad 

zámkem. Pavel Vavruška

Výstavba ve Vávrově ulici pro-
bíhá podle stanoveného harmo-
nogramu prací a dostala se tak do 

Okénko Technických služeb

Výstavba v našem městě
– KLADENSKÁ ULICE

Okénko Technických služeb

Úklid a sečení trávy 
v zámecké zahradě

Okénko Technických služeb

Oprava schodů

Okénko Technických služeb

Výstavba v našem městě
– VÁVROVA ULICE

Kladenská po rekonstrukci

Vávrova po rekonstrukci

Opravené schodyKladenská ulice před rekonstrukcí

prostřední fáze, kdy bylo polože-
no nové kabelové vedení NN, po-
staveny nové přípojné skříně pro 
rodinné domy, položeno nové ve-
dení a osazeny sloupy veřejného 
osvětlení. Překopy komunikace 
byly zatím zavezeny štěrkem. Do 
konce července 2013 budou pro-
bíhat elektromontážní práce na 
zakončení kabelových tras v roz-
vodných skříních, budou osazena 
nová svítidla veřejného osvětle-
ní a následně zahájeny práce na 
úpravě povrchů po výkopech.

 Pavel Vavruška

V červnu byla dokončena opra-

va zámeckých schodů v úseku za 

DPS a schody navazující na ná-

městíčko byly uklizeny a zame-

teny. Zbývá ještě opatřit zábradlí 

novým nátěrem a schody jsou při-

praveny pro pohodlný přístup do 

zámecké zahrady.

Jak už jsem v minulém čísle 

uvedl, schody byly opraveny 

panem Zikou, pracovníkem 

Technických služeb, který se 

tak může pochlubit svým po-

ctivým řemeslným uměním, 

které si určitě zaslouží poděko-

vání o obdiv nás všech. Přida-

Všichni pracovníci Technických 

služeb města Buštěhradu v červ-

nu zahájili úklid a první sečení trá-

vy v zámecké zahradě.

Započetí těchto prací bylo 

možno provést v důsledku od-

souhlasení Dohody o užívání 

zahrady mezi městem Buště-

hradem a Středočeským krajem 

zastupiteli kraje. V této době už 

byla zámecká zahrada značně 

porostlá plevelem. Jednalo se tak 

o náročný úkol, kdy bylo přede-

vším nutné veškerý plevel ručně 

i s kořeny vytrhat s ohledem na 

zachování zasázené zeleně, která 

je součástí rekonstrukce zámecké 

zahrady. 

Ruční odplevelení všech ploch 

prováděly pracovnice Technic-

kých služeb paní Pencová, Hříba-

lová, Fedáková a Gažiová. Všem 

jim patří poděkování za tuto práci, 

kterou odvedly rychle a kvalitně.

O náročnosti tohoto úkolu svěd-

čí také skutečnost, že bylo celkem 

odvezeno 15 plných Multicar po-

sekané trávy a plevele. Všichni 

pracovníci Technických služeb se 

tak v tomto časovém úseku věno-

vali těmto pracem. 

Pracovníci Technických služeb 

ale také museli upravit mlatové 

cesty a petangové hřiště postři-

kem proti prorůstání trávy a po-

vrch cest pevně udusat.

Těsně před slavnostním ote-

vřením zámecké zahrady pro 

veřejnost, které se bude konat 

27. 7. 2013 ve 14.00 hodin, budou 

instalovány zařizovací předměty 

zahrady, lavičky, koše, relaxační 

sítě a šachový koutek.

Zahrada tak bude připravena 

na své návštěvníky.

 Pavel Vavruška

Zahrada před posekáním

Posekaná zahrada

vačské práce dobře vykonával 

pan Godla.

Pavel Vavruška
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V sobotu 29. června se na vel-

kém buštěhradském rybníku 

uskutečnila dlouho plánovaná 

akce pod názvem Buštěhrad na 

vodě. Název byl vybrán na zákla-

dě ankety mezi členy občanského 

sdružení Buštěhradské fórum, kte-

ré také tuto událost organizovalo. 

Díky výborné spolupráci pořa-

datelů proběhlo vše podle plánu 

a disciplíny: rychlostní kanoistika, 

slalom, převoz ropy a lov harpu-

nou byly úspěšně ukončeny. Akce 

přilákala rodiče i děti. Odhadova-

ná účast byla kolem 200 lidí. Ať 

již jako soutěžící nebo také jako 

diváci.

Jak dopadla první tři místa 

v jednotlivých disciplínách? Prv-

ní místo v rychlostní kanoistice 

získala dvojice Helena Blesková 

a Matyáš Homola. Druhé místo 

patřilo Johaně Kasalické a Janu 

Kasalickému. Na třetím místě se 

umístili David Strnad syn a David 

Strnad otec.

Ve slalomu byla první dvě místa 

obsazena stejně jako v první dis-

ciplíně. Třetí místo obsadili Tomáš 

a Petr Brožkovi.

K převozu ropy přistupovali 

převozníci velmi zodpovědně, 

a proto byly vyhlášeny a oceně-

Nezisková organizace

Buštěhrad na vodě 2013

roku vydařila. Poděkování za její 

uskutečnění patří mnohým. Za 

všechny jmenujme MěÚ, který ji 

schválil a také částečně dotoval 

z rozpočtu pro Buštěhradské fó-

rum, rybářskému spolku, který 

rybník poskytl k využití, místní 

ZŠ za podporu a pomoc, hasičům 

z Hřebče, kteří svým vystoupením 

zpestřili program, paní Doležalové 

z Červeného kříže, paní Procház-

kové a její kolegyni, které profesi-

onálně ošetřily poraněného pořa-

datele Luďka Zámyslického, panu 

Truhlářovi z Vrapic a potravinám 

U školy se zabezpečením občerst-

vení a mnoha dalším.

Věříme, že se příští rok u rybní-

ku sejdeme zase.

Jiří Janouškovec st.

ny všechny děti, které se disciplí-

ny zúčastnily, včetně těch, které 

se podílely i na jiných disciplí-

nách.

Zajímavá soutěž harpunářů 

vynesla na první místo velmi ši-

kovnou mladou harpunářku Nelu 

Linkovou s kormidelníkem Janem 

Linkem. Strefi la všechny 3 velryby 

napoprvé a v nejlepším čase. Její 

styl hodu byl perfektní. Se stejným 

úspěchem hodů, ale s půl minuto-

vým zpožděním se umístila druhá 

dvojice Matyáš Mayrhofer a Eliška 

Liebzeitová. Tomáš a Petr Brožkovi 

Foto: Monika Žitníková

V sobotu 1. 6. 2013 od 8 hodin 

se na místním rybníku Oty Pavla 

konaly tradiční dětské rybářské zá-

vody, které jako již tradičně zahájil 

fanfárami mistr Sušický. Netradiční 

bylo pouze počasí, kdy od 9. hodi-

ny skrápěl hladinu rybníka déšť, ale 

zde se projevila vůle závodníků přijít 

Deštivé počasí provázelo malé i velké…

Nástup družstva v pláštěnkách

Nezisková organizace

Tradiční dětské rybářské závody

si zasoutěžit i v této slotě a ne sedět 

doma u televize a jiných vymože-

ností dnešní doby. Je vidět, že nám 

roste skvělý dorost. Po celodenním 

zápolení se vítězem z 21účastníků 

stal Martin Vinš. Všichni účastníci 

byli odměněni hodnotnými cena-

mi, za které musíme poděkovat na-

šim sponzorům. Věříme, že se akce 

líbila a to i těm nejmenším a těšíme 

se na další rok 2014

Rybářský spolek Buštěhrad

s jedním hodem navíc získali třetí 

pozici.

Událost se na závěr školního 
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Neziskové organizace

Oslava Dne dětí a 10. narozenin
RC Buštěhradský pelíšek

V sobotu 8. června bylo od rána 

až překvapivě krásné počasí - ide-

ální pro akci, která se chystala mezi 

buštěhradskými rybníky. Rodinné 

centrum Buštěhradský pelíšek ve 

spolupráci s Kulturní komisí měs-

ta Buštěhrad a Junákem Buště-

hrad tu pořádalo Oslavy Dne dětí 

a 10. narozenin RC Buštěhradský 

pelíšek. V 10 hodin zahájila oslavy 

starostka města Ing. Jitka Lefl e-

rová a předsedkyně občanského 

sdružení RC Buštěhradský pelíšek 

Jiřina Kopsová. Celým pestrým 

programem nás moderátorsky 

provázela svými profesionálními 

vstupy Gabriela Plachá. Vikingští 

bojovníci, kteří si tu pro tento den 

postavili svou vesnici, během ce-

lého dne předváděli nejen své šer-

mířské umění, zbraně a zbroj, ale 

také dobová řemesla a dobovou 

kuchyni, o kterou byl velký zájem 

jak mezi dětskými tak mezi dospě-

lými návštěvníky. Mezi zastoupe-

nými stánky jistě stojí za zmínku 

ten nejmenší, dětí čtvrté třídy ZŠ 

Buštěhrad, které prokázaly úžas-

nou solidaritu a vyrobily drobné 

dárky, aby je tu prodaly a peníze 

následně věnovaly na pomoc li-

dem postiženým povodněmi.

Odpoledne mezi druhou a čtvr-

tou hodinou již byli na děti při-

praveni Junáci se soutěžemi, mezi 

kterými děti asi nejvíce lákala pro-

jížďka loďkami po rybníku s love-

ním „rybiček“ do síťky. Po ukonče-

ní soutěží následoval slavnostní 

projev, který mimojiné přiblížil de-

setiletou historii Pelíšku, a kterého 

se zúčastnila prezidentka Sítě ma-

teřských center paní Rut Kolínská 

a také paní Monika Mňuková, jed-

na ze čtyř zakladatelek původně 

Mateřského centra a jeho histo-

ricky první předsedkyně. Potěši-

la nás i přítomnost dalších dvou 

zakladatelek paní Ivony Kasalické 

a paní Zuzany Havlíčkové.

Proběhlo vyhlášení vítěze ti-

povací soutěže a předání daru, 

a mohl být, k nemalé radosti při-

hlížejících dětí, zakrojen narozeni-

nový dort. Po malém občerstvení 

vtáhla děti do své balónkové šou 

Víla Elvíra a na závěr ještě Vikin-

gové předvedli své bojové umění. 

Poté se děti, ale i všichni ti, kteří 

využili tuto báječnou příležitost se 

společně pobavit, začali rozcházet 

domů.

Podobné akce by nebyly možné 

bez obětavé práce dobrovolníků 

a štědrého přispění sponzorů, kte-

rým velmi děkujeme! Akci podpo-

řili: Doma-je-Doma, Kavalierglass 

a.s., Gama Kladno s.r.o., Dělová 

bašta, Kiml autoservis, Dr.Oetker, 

RP Trade spol. s.r.o., Air-parking 

s.r.o., Lékárna Buštěhrad, Vinotéka 

a delikatesy U pošty, Občerstvení 

Na hřišti a Červený kříž. Velký dík 

patří také pracovníkům Technic-

kých služeb MěÚ Buštěhrad, kte-

ří nám vždy ochotně a nezištně 

s podobnými akcemi pomáhají.

A děkujeme také všem, kteří RC 

Pelíšek během jeho desetiletého 

působení podpořili a doufáme, 

že nám i nadále zachováte přízeň. 

Přijďte mezi nás!

Narozeninový dort s logem Pelíšku Vikingští bojovníci v akci

Slavnostní zakrojení narozeninového dortu

Co si koupím? Čtvrťáci na pomoc povodním

Vždy oblíbené závody v pytlích
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Komerční článek

Šestka přidává bod na mapu dětských 
volnočasových aktivit v Praze – letní zábavní park

Prázdninový program v Pelíšku

31. 7. 2013

Výlet do Divoké Šárky

Pojeďte s námi na výlet do pří-

rody. Odjezd z Buštěhradu v 9:53 

ze zastávky u Kahance autobu-

sem číslo A56. Anebo sraz v Divo-

ké Šárce u restaurace McDonald, 

odkud se bude v 10:20 vycházet. 

Cesta je vhodná i pro kočárky, sva-

činu si vezměte s sebou!

7. 8. 2013 od 16:00

Legohraní

Srdečně zveme všechny, kteří 

si rádi staví z kostek na hravé od-

poledne s Legem na hřišti u Pe-

líšku. Pro menší jsme připravili 

Lego Duplo a pro ty větší klasické 

kostky Lego. Svoje kostky nechte 

doma, ať se nám nepomíchají. 

Vstup zdarma.

28. 8. 2013 od 16:00

Dopravní odpoledne

Tradiční dopravní hrátky pro 

malé i velké, prověří nejen vaše 

kola, koloběžky a různá odstrko-

vadla, ale i vaše znalosti o pravi-

dlech a dopravních značkách. Sraz 

na asfaltové ploše u fotbalového 

hřiště v Hřebečské ulici. Vstup 

zdarma. Přijďte si s námi užít ra-

dost z pohybu!

Další informace a případné 

změny programu můžete nalézt 

na našich webových stránkách 

www.mcpelisek.cz. Celý tým RC 

Pelíšek Vám přeje krásné prázd-

niny!

Tisková zpráva, 15. července 2013
Prázdniny jsou v plném proudu, 

děti jezdí na tábory, k babičkám na 

venkov nebo k moři… Občas se ale 

přihodí, že pár dní musí zůstat v Pra-

ze. Na koupališti jste byli včera, do zoo 

jdete zítra a slunečný den nechce-

te trávit doma. Obchodní centrum 

Šestka opět přišlo s řešením, které 

je vstřícné k celé rodině. V areálu to-

hoto pražského obchodního centra 

vyroste od 20. 7. do 19. 8. dětský zá-

bavní park. Nejenže všechny prolé-

začky svou podobou zvířat rozvíjejí 

dětskou fantazii, ale o děti se budou 

starat také proškolení animátoři, kteří 

je provedou zábavným tematickým 

programem. „Každý týden bude 

program zaměřen na jiné téma. Malí 

návštěvníci se tak promění v námoř-

níky, piloty, letušky, přírodovědce či 

cestovatele a park pro ně bude samo-

zřejmě zdarma.“ Nastiňuje program 

Barbora Frydrychová, marketingová 

manažerka OC Šestka.

V případě nepřízně počasí se veš-

keré doprovodné aktivity s animátory 

přesunou do Family centra, které se 

nachází v prvním patře obchodního 

centra. Mimo to je pro děti připra-

ven pravidelný víkendový program 

v podobě sobotních divadelních 

představení a nedělních kreativních 

dílniček. Z prvního patra je pak mož-

no sklouznout se po 20metrovém to-

boganu do takzvaného Chacha boxu, 

což je zasíťovaná herní zóna s balón-

ky a prolézačkami. Až do konce čer-

vence se pak na střeše a v útrobách 

Šestky mohou návštěvníci zapojit do 

výpravného projektu Na letadla zblíz-

ka. Množství dalších zážitků a zábavy 

je tedy na Šestce zaručeno i během 

prázdnin! Více informací k dispozici 

na www.ocsestka.cz.

Na dětském hřišti budou probíhat 

aktivity s animátory vždy od úterka 

do pátku od 13 do 19 hodin a v sobo-

tu již od 10 hodin. Každý týden pak 

bude jinak tematicky zaměřen. Během 

námořnického týdne se děti promě-

ní v mořeplavce, naučí se vázat lodní 

uzly či poznávat typy lodí. Další týden 

se rozloučí s akcí Na letadla zblízka jak 

jinak, než leteckou tematikou. Nedivte 

se tedy, až vás doma přivítají proslovem 

kapitána nebo instruktáží, kterou běž-

ně provádějí letušky na palubě letadel. 

Třetí týden zábavního parku bude vě-

nován přírodě. Stopování, rozeznávání 

zvuků jednotlivých zvířat či konstrukce 

slunečních hodin – s tím vším si děti po-

radí. Během posledního týdne se bude 

cestovat – malí dobrodruzi se naučí po-

zdravy v několika světových jazycích, 

rozpoznají nejednu vlajku a řeknou 

vám, kde leží šikmá věž, či pyramidy. 

Při vstupu na hřiště získá každý účast-

ník kartu, na kterou bude sbírat body 

na jednotlivých stanovištích. Při splně-

ní všech úkolů pak bude dítko odmě-

něno diplomem a za návštěvu každý 

týden obdrží velký diplom stvrzující 

všechny znalosti, které během svých 

návštěv v parku získá.

„Myslím, že s každou podobnou 

aktivitou se rozšiřuje počet našich ná-

vštěvníků. A dokládáme tak, že Šest-
ka se stává sousedským, komunitním 
centrem s velkou přidanou hodnotou 
pro rodiče a děti. V tomto duchu chys-
táme řadu akcí i na podzim,“ uzavírá 
Barbora Frydrychová.

Pro další informace kontaktujte:
Smart Communication s.r.o.
Michaela Braná
tel.: +420 272 657 121 / +420 739 300 
889
e-mail: brana@s-m-art.com
DTZ Czech Republic, a.s.
Barbora Frydrychová
tel.: +420 225 023 102
e-mail: barbora.frydrychova@dtz.
com

Základní informace 
o obchodním centru Šestka:

Obchodní centrum Šestka neda-
leko letiště Václava Havla v Praze na 
křižovatce Evropské ulice a Pražské-
ho dálničního okruhu bylo otevřeno 
v listopadu 2006. Na ploše více než 
27 500 m2 nabízí svým návštěvníkům 
stovku obchodů včetně restaurací, 
kaváren a rychlého občerstvení. Ved-
le hypermarketu Albert se zde nachá-
zí prodejny populárních značek jako 
H & M, Intersport, Datart, GANT, dm 
drogerie, s. Oliver, Timeout, CCC, Hu-
manic, New Yorker, Pompo, Klenoty 
Aurum, MCS, Adidas, Camel Active, 
Sephora, FAnn, Rock point, Klier nebo 
Komerční banka.

Neobvyklé architektonické pojetí 
obchodního centra se zelenými za-
travněnými stěnami a originálním 
střešním parkovištěm umožnilo 
zakomponování do okolní krajiny 
a podtrhlo ekologický ráz projektu. 
Interiéry obchodního centra jsou vy-
baveny celou řadou designových 
prvků. Obchodní centrum Šestka 
z dílny studia dum architekti získalo 
třetí místo v architektonické soutěži 
Grand Prix architektů v kategorii no-
vostavba roku 2007.
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Dne 2. 7. 2013 uskutečnil VŽP 

jednu ze svých pravidelných schů-

zí. O některých hlavních bodech 

projednávaného programu by-

chom Vás chtěli, bez nároku na po-

drobnosti, informovat.

VŽP se zabýval Rozhodnutím KÚ 

Středočeského kraje, Odboru regi-

onálního rozvoje, jako správního 

orgánu, věcně příslušný podle § 67 

odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 

Sb. o krajích v platném znění a pod-

le § 178 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění podle 

§ 90 odst. 5 správního řádu.

Odvolání, které dne 28. 3. 2013 

podalo město Buštěhrad, proti 

usnesení Magistrátu města Klad-

na, tajemníka magistrátu ze dne 

13. 3. 2013 čj. Výst./1152/11/328 

zamítá a

Usnesení tajemníka magistrátu ze 

dne 13. 3. 2013 čj. Výst./1152/11/328 

jímž byla zamítnuta námitka sys-

témové podjatosti, kterou podalo 

město Buštěhrad a občanské sdru-

žení „Za životní prostředí Stehel-

čevsi“ ve věci vydání územního 

rozhodnutí na stavbu Bioplynové 

stanice – Kladno, potvrzuje.

VŽP se s výše uvedeným doku-

mentem podrobně seznámil. V této 

souvislosti je třeba uvést, že MěÚ 

Buštěhrad požádal již 26. 6. 2013 

o odborné stanovisko k uvedené-

mu dokumentu z oboru správního 

práva. V této fázi se VŽP, se závěry 

Rozhodnutí KÚSK Odboru regio-

nálního rozvoje neztotožňuje a po 

získání městem odborného sta-

noviska z oboru správního práva, 

je připraven doporučit MZ, podat 

v předmětné záležitosti, správní 

žalobu.

VŽP vzal na vědomí, že 15. 7. 2013 

se uskuteční veřejné projednání 

změny ÚP č. 4 a dne 1. 8. 2013 ve-

řejné projednání změny ÚP č. 5, 

které je především o životním pro-

středí našeho města.

V další části svého jednání se 

VŽP zabýval problematikou černé 

skládky podél tělesa buštěhrad-

ské haldy na levé straně podjezdu, 

směrem do Vrapic. Jistě všichni víte, 

o co jde. Uvedená černá skládka je 

dále zcela neudržitelná, devastující 

životní prostředí nejbližšího okolí, 

ale i našeho města. Samotný fakt, 

že někdo je vůbec schopen se podí-

let na jejím permanentním rozšiřo-

vání, se pohybuje na hraně trestně 

právního činu. VŽP bude v měsíci 

srpnu t.r. iniciovat schůzku Odbo-

ru ŽP SKÚ, Odboru ŽP Magistrátu 

města Kladna, Krajské i Okresní hy-

gienické stanice, ale i majitelů po-

zemků, na nichž se skládka nachází. 

Cílem bude najít řešení k odstraně-

ní tohoto velmi zatěžujícího prvku 

krajiny, kolem našeho města, včet-

ně návrhu přijetí opatření a sankcí, 

které by znemožnily její rozšiřování 

ev. po úklidu jejího znovu založení. 

Není to úkol vůbec jednoduchý.

Důležitým bodem jednání byla 

i otázka zeleně v našem městě, 

o níž v předcházejících číslech BZ 

byla již zmínka. Nicméně je třeba 

si uvědomovat, že vzrostlé stromy 

jsou nejen významným krajino-

tvorným prvkem, ale i naprosto 

nezbytnou součástí obcí a měst 

a tedy i našeho města. Zde mezi 

množstvím funkcí je nejdůležitější 

schopnost vázat do listů mikrosko-

pické částice polétavého prachu, 

způsobujícího mnohé zdravotní 

komplikace. Podmínkou existence 

vzrostlých stromů, tedy i v našem 

městě, je však jejich dobrá provozní 

bezpečnost. Z tohoto důvodu byla 

v loňském roce zpracována první 

etapa inventarizace stromů v pri-

oritních lokalitách našeho města, 

kam patří oblast sportovního are-

álu, Kladenské, Prokopovi, Revoluč-

ní, Vrapické a Žižkovi ulice a oblast 

kolem starého rybníka. Inventari-

zace znamená nejen prostý soupis 

stromů a přidělení inventárního 

čísla, zakresleného současně do 

mapy, ale především popis jejich 

provozní bezpečnosti (jak je vzhle-

dem ke svému stavu, strom bez-

pečný v daném místě), zdravotního 

stavu (jaké poškození či vady se na 

stromě vyskytují) a vitality (jak je 

strom života schopný). Součástí in-

ventarizace je i návrh na opatření, 

tzn. např. provedení řezu, či v kraj-

ním případě kácení. Pro připome-

nutí bylo takto zinventarizováno 

v našem městě 205 stromů, z nichž 

u 12 je navržen výraznější zásah – 

bezpečnostní řez, redukce části ko-

run, atd. U dalších 44 stromů jedno-

duchý zásah spočívající v redukci 

Informace

Zpráva z Výboru pro životní prostředí (VŽP)

V sobotu 15. června 2013 se 

konal pietní akt v Lidicích u pří-

ležitosti 71. výročí vyhlazení této 

obce nacisty. Vzpomínkovému 

aktu předcházel dne 14.června 

2013 komorní večer, věnovaný 

těmto obětem 2. světové války 

a také zejména lidickým ženám, 

které musely nést tento smutný 

osud.

Město Buštěhrad se jako každo-

ročně připojilo k tomuto pietnímu 

aktu. Obětem vzdali čest svojí pří-

tomností starostka města Ing. Jit-

ka Lefl erová a místostarosta RNDr. 

Miroslav Oplt. MěÚ

větví zasahujících do komunikací, 

veřejného osvětlení, či odstranění 

suchých větví nad chodníkem, atd. 

Ke kácení bylo navrženo 11 stromů, 

většinou suchých, nebo ve špat-

ném zdravotním stavu.

Inventarizace je zpracována 

v elektronické podobě, tak, aby 

jí bylo možné po každém prove-

deném zásahu (kterým je i výsad-

ba stromu nového), aktualizovat 

a mít tak neustálý přehled o stavu 

stromů v našem městě. Zásahy na 

stromech proběhnou v letošním 

roce na podzim, v době vegetač-

ního klidu. Město Buštěhrad také 

připravuje realizaci druhé etapy 

inventarizace, při které budou mj. 

zhodnoceny a popsány i stromy 

v zámeckém parku.

V návaznosti na tuto část VŽP 

posoudil žádosti občanů, které 

se týkají úprav stromů. Jde o paní 

J. Houdkovou, pana J. Stejskala, 

paní P. Kyndlovou, pana Z.Trnob-

ranského, manželů R. a A. Kofro-

ňových. O rozhodnutí VŽP budou 

jmenovaní informováni.

A nyní jen informativně o dalších 

otázkách, kterými se VŽP zabýval.

Je rozpracován návrh na vy-

mezení prostoru, kam by občané 

města mohli zajít se svými pejsky. 

Jde o parcelní číslo 935, tedy poze-

mek orientačně v údolí pod dnešní 

skládkou u vodojemu.

Dále byla posuzována možnost 

umístění sběrných kontejnerů na 

použité oděvy, což by vedlo nejen 

k ekologickému zhodnocení této 

suroviny, ale i k účinnému snížení 

množství směsného komunálního 

odpadu v řádu procent v našem 

městě. Pro prvotní informaci lze 

uvést, že frekvence sběru by byla 

l x za 14 dní. Produkce kontejneru 

podle vysledovaných statistik pro 

naše město, představuje v průmě-

ru 550 kg. Věříme, že se uvedený 

záměr podaří zrealizovat.

Pokud jde o sečení trávy v našem 

městě. VŽP připomněl TS, že situa-

ce v této oblasti není optimální. Je 

však třeba respektovat, že i v TS je 

doba dovolených, ale také fakt,

že v době, kdy technika je nejví-

ce potřebná, právě vysadí. Ale Buš-

těhrad bude určitě posekán.

Za VŽP M. Oplt, T. Kratochvíl,

P. Mikšovic

Společenská rubrika

Pietní akt v Lidicích
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Vítání občánků
V úterý 18. června 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 ně byla láska a úcta jejich děťátka. Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva: Karolína Sušická, Alena Tshala Kasandová, Vojtěch Maule, Markéta Bakulová Foto: P. Suchopár

Mikroregion

Mikroregion Údolí Lidického 
potoka informuje

Ve dnech 24.–25. 5. 2013 mik-

roregion uskutečnil další ze svých 

již tradičních akcí. Tentokráte to 

byl zájezd k mikroregionu a do 

města Český Krumlov. Zúčastnilo 

se jej 40 zástupců členských obcí 

mikroregionu, Pleteného Újezda, 

Velkého Přítočna, Dolan, Hřebče, 

Buštěhradu a Čičovic.

Účastníci zájezdu byli přijati 

na starobylé radnici starostou Č. 

Krumlova panem Mgr. Caldrem. 

Po představení našeho mikroregi-

onu, jeho práci a plánech následo-

valo zajímavé vystoupení starosty 

Č. Krumlova, který přítomné se-

známil s rozvojem tohoto histo-

ricky výjimečného města, s jeho 

úspěchy, ale i problémy s kterými 

město musí zápasit. V některých 

okamžicích měl člověk pocit, že 

mluví o našem městě a ne o Č. 

Krumlově. Ostatně tento pocit 

sdíleli i další představitelé obcí, 

kteří se zájezdu zúčastnili.

Účastníci zájezdu absolvovali 

i bohatý kulturní program. Např. 

návštěvu českokrumlovského 

zámku, jeho barokního divadla, 

prohlídku města s kvalifi kova-

ným průvodcem. Valná hromada 

MÚLP vyhodnotila zájezd jako 

velmi zdařilý, jak po organizační 

tak technické stránce.

Český Krumlov byl bohužel po-

stižen nedávnými záplavami. Měs-

tu jsme vyjádřili svoji solidaritu.

Poslední Valná hromada mik-

roregionu, která se uskutečnila 

v měsíci červnu, se mj. zabývala 

vyhodnocením dopadu nedáv-

ných povodní na některé naše 

členské obce. Nejvíce byly posti-

ženy obce Dolany a Čičovice. Bylo 

rozhodnuto poskytnout z rozpoč-

tu mikroregionu fi nanční pomoc 

k odstranění následků povodní ve 

jmenovaných obcích.

Mikroregion nyní usiluje 

o smluvní dohody s Českomorav-

skou komoditní burzou, které se 

týkají cenově zvýhodněného od-

běru el. energie a plynu. Dále se 

zabýval vstupem svých členských 

obcí do tzv. Místní akční skupi-

ny – Přemyslovské střední Čechy. 

Především z důvodu možné parti-

cipace na čerpání prostředků z ev-

ropských fondů.

Za MÚLP M. Oplt

Foto P. Mikšovic
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Tip na výlet

Kamencové jezero
Tip na výlet se v tomto přípa-

dě může skvěle změnit na tip na 

prázdniny. Kamencové jezero leží 

v Ústeckém kraji, přímo ve městě 

Chomutov a je opravdu světovou 

raritou. Pokud nemáte vyloženě 

naplánované prázdniny do po-

sledního dne, využijte této skvělé 

možnosti v Čechách a nenechte si 

ujít alespoň krátký pobyt.

Něco z historie vzniku.
Kamencové jezero patří plošně 

k největším jezerům v ČR. Jako 

přírodní útvar v České republice 

jedinečné a ve světovém měřít-

ku ojedinělé. Je jediné na světě 

(druhé kamencové jezero na svě-

tě v Kanadě vyschlo). Nachází se 

v nadmořské výšce 337 m na se-

verovýchodním okraji Chomuto-

va. Je široké 240 m a dlouhé 676 

m. Zaujímá rozlohu 16,3 ha, ma-

ximální hloubka je 3,3 m a objem 

285 000 m³. Vzdáleně podobný 

přírodní útvar je zatopený lom 

v Hromnici u Plzně. Z geologic-

kého hlediska je předmětné úze-

mí součástí terciérní severočeské 

chomutovsko-mostecko-teplické 

pánve.

V předmětném území byl nej-

větší a nejdéle trvající místní ka-

menečný závod – od roku 1558 

do poloviny 19. století. Většina 

historických pramenů dává při 

vzniku Kamencového jezera do 

souvislosti nefunkčnost odvod-

ňovací štoly kamencového dolu 

a existenci okolní bažiny. Vlastní 

pánev byla převážně vytvořena 

dolováním a naplněna díky vyso-

ké hladině spodní vody. Přesné 

datování vzniku Kamencového 

jezera v dnešním rozsahu není 

známo, dle z dosud známých pra-

menů je tato událost kladena do 

období mezi roky 1813 a 1815. 

Dále není jasné, zda došlo k náh-

lému provalení nebo zda se jed-

nalo o postupné naplňování.

První neklamné známky vel-

kého jezera jsou až z r. 1841, kdy 

celé území bylo prodáno chomu-

tovským právovarečným měšťa-

nům. Vodní plocha podle tohoto 

měření měla 12 ha. Již po dvou 

létech však katastrální zápis uvádí 

velikost jezera 28 jiter a 183 čtve-

rečných sáhů, tj. 16,178 hektarů. 

Zápis v pozemkových knihách 

v roce 1925 vyčísluje vodní plo-

chu jezera na 16,227 hektarů. V r. 

1894 založil Spolek pro přírodní 

léčbu v blízkosti jezera lázně a v r. 

1902 léčebný ústav, který využíval 

pramene, obsahujícího kamenec 

a jiné nerosty. Lázně Kamencová 

huť, vystavěné v těsné blízkosti je-

zera, léčily katary horních cest dý-

chacích, ženské nemoci, dnu, ane-

mii, revmatismus a nemoci ledvin. 

Protože železo zůstává v roztoku 

vody i při jejím zahřátí, při koupeli 

se resorbuje a může ovlivnit i tvor-

bu krve. Kyselina sírová, sírany že-

leza a hliníku působily stahujícím 

účinkem a byly proto hodnoceny 

neméně než minerální rašelinné 

lázně, kterými se léčí ve Františko-

vých lázních. V původní lázeňské 

budově se v současné době na-

chází ředitelství Podkrušnohor-

ského zooparku.

Lidskému zdraví je tato voda 

velmi prospěšná. Svým složením 

příznivě působí mimo jiné na léč-

bu všech kožních chorob, dobré 

výsledky zaznamenávají zejména 

lidé, kteří trpí lupénkou nebo ato-

pickým ekzémem. Výsledky půso-

bení vody po týdenním pobytu 

pro osobu s tímto onemocněním 

se téměř rovnají účinkům vlivu 

vody z Mrtvého moře.

Rekreační využití
Chatová osada a kempink po-

stupně vznikaly od roku 1960. 

V roce 1996 byla zpracována po-

slední architektonická studie na 

rozvoj územního celku areálu 

Kamencového jezera podle níž je 

v současné době areál postupně 

modernizován tak, aby ve všech 

směrech odpovídal požadavkům 

na rekreačně-sportovní areál.

Naleznete zde prakticky prak-

ticky vše, co pro příjemné prožití 

prázdninových dnů potřebujete. 

Travnaté i písčité pláže a uprave-

ná mola vám nabídnou příjemné 

pohodlí při slunění i koupání.

Je zde možnost ubytování 

v chatkách se sociálním zaříze-

ním a také bez sociálního zaříze-

ní. Rovněž zde najdete místa pro 

stanování a obytné přívěsy, dále 

turistickou ubytovnu, hotel U Je-

zera a hotel Golf Club. Stravování 

je možno v Golf Club Restauran-

tu nebo v areálu Kamencového 

jezera. Na Kamencovém jezeře 

ale naleznete plno stánků s  rych-

lým občerstvení a také restauraci 

„Skleník“.

Na Kamencovém jezeře také 

naleznete nový vodní svět, stolní 

tenis, tenisové, volejbalové, no-

hejbalové hřiště, plážový volejbal 

půjčovnu loděk a šlapadel. Přímo 

v areálu Golf club se nachází mi-

nigolf, šipky, fotbálek, 2 golfové 

trenažery, 2 kuželkářské dráhy 

a dětské automaty. Nalézá se zde 

i oddělená nudistická pláž a v blíz-

kosti také chomutovský podkruš-

nohorský lesopark a letní kino.

Přeji vám příjemné prázdniny!  

Dagmar Novotná
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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 ?

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 14–18 týdnů, cena 149–170 Kč/ks

– v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve středu 21. srpna 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 15–22 Kč/ks.
INZERCE

PRODÁM

dveře vchodové plastové

bílé a zlatý dub.

Dále plechové dveře do stávající 
zárubně a kompletní oplocení

– bránu, branku a pletivo.
Nové, z neuskutečněné stavby.

Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709

Vzpomínka na Karla Horu

V srpnu letošního roku uplyne 20 let od úmrtí mého muže Karla 

Hory. Zemřel ve svých 63 letech. Byl nejen dobrým manželem, 

tátou, dědečkem, ale po dlouhá léta také vedoucím buštěhradské 

mládeže. Měl rád děti, hry, písničky. To všechno patří k sobě. Byl také 

členem pěveckého sboru. Jistě mnozí rádi vzpomínají na Jasana 

a s ním na hezké chvíle na táboře ve Střele.

Budu ráda, když si na něj vzpomenete s námi.

Děkuje Marie Horová s rodinou.
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