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Dobrá zpráva pro rodiče dětí buštěhradské školy

Oprava zázemí kuchyně ZŠ Fota D. Novotná

Jak už se zajisté rodiče žáků 

buštěhradské školy dozvěděli, 

hrozily zdejší škole velmi závažné 

problémy, které by podstatným 

způsobem narušily realizaci učeb-

ních plánů a také stravování žáků 

ve školní jídelně v nadcházejícím 

školním roce. Havarijní stav tělo-

cvičny i školní kuchyně konstatu-

je jak Protokol o kontrolních zjiš-

těních Krajské hygienické stanice 

i Záznam z prověrky stavu BOZP 

a PO s odvoláním na příslušné 

platné vyhlášky. Oba dokumenty 

zdůrazňují požadavky na bezod-

kladné odstranění všech zvlášť 

nebezpečných závad, které měly 

za následek úrazy jak žactva, tak 

kuchyňského personálu. O těch-

to skutečnostech jednalo zastupi-

telstvo města už v loňském roce, 

stav tělocvičny i kuchyně byl pro-

jednáván jak zastupitelstvem, tak 

vedením školy na Školské radě. 

Z uvedených důvodů hrozilo 

uzavření tělocvičny i kuchyně. 

Důsledky takových opatření si 

jistě dovede každý rodič přesta-

vit. MěÚ zahájil už v loňském roce 

ve spolupráci s vedením základní 

školy detailní přípravu na likvi-

daci závad a vyhlásil v červnu le-

tošního roku společné výběrové 

řízení na obě akce. K soutěži bylo 

vyzváno celkem šest fi rem, ale 

vzhledem ke specifi čnosti zakáz-

ky a předepsanému termínu pl-

nění v době prázdnin / za plného 

chodu školy zásadně nelze tuto 

rekonstrukci provést/ se přihlásily 

do výběrového řízení pouze fi rmy 

dvě. S oběma fi rmami byla vede-

na ještě dodatečná jednání kvůli 

specifi ckým požadavkům na pod-

lahu v tělocvičně. Po těchto jed-

náních výběrová komise vylouči-

la jednoho uchazeče, druhý splnil 

parametry stanovené zadávacím 

řízením. Přestože všichni zastu-

pitelé byli seznámeni s aktuálním 

nebezpečím v podobě uzavření 

obou problematických zařízení 

ve škole, k velkému překvapení se 

dva ze zastupitelů při hlasování 

o této akci zdrželi hlasování a tím 

pečlivě vybrané doporučení vý-

běrové komise nebylo schváleno. 

Tento přístup je za současných 

podmínek, kterými by byla škola 

zásadním způsobem limitována 

v plnění svých úkolů, nepocho-

pitelný. Na základě žádosti paní 

ředitelky a na základě podmínek 

Interní směrnice o zadávání ve-

řejných zakázek malého rozsahu 

Města Buštěhrad bylo rozhodnu-

to o přidělení zakázky pro vítěze 

výběrového řízení a tím zahájení 

prací na odstranění zjištěných zá-

vad. Jako první budou zahájeny 

práce ve školní kuchyni, protože 

ta musí fungovat již od 2. září. 

Současně budou probíhat pod-

le nastaveného harmonogramu 

také práce v tělocvičně, i když 

počítáme s tím, že práce budou 

dokončeny v průběhu září. Sna-

hou města je provést oba tyto 

náročné úkoly včas a dobře, aby 

obě dotčené části školy moh-

ly fungovat podle nejnovějších 

předpisů opět dalších mnoho let 

a připravit školní mládeži takové 

podmínky, které by jí umožnily 

rozvoj tak, jak si přeje vedení ško-

ly i město. Pro uskutečnění této 

věci uděláme maximum. 

J. Lefl erová

BZ_07-08_14.indd   1BZ_07-08_14.indd   1 31.7.2014   10:09:0631.7.2014   10:09:06



Vydavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, IČ: 0234214.
Internet: www.mestobustehrad.cz
Vychází 1x měsíčně
Odpovědná koordinátorka: Dagmar Novotná
tel.:  312 278 036
email: bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz
Grafi cké zpracování a tisk: ARIA PRESS CZECH s.r.o.
 Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem vydavatele.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Registrační číslo: MK ČR E 20696
Zdarma

strana 2BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Červenec–Srpen 2014 | Informace z radnice 

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

Informace z radnice

BPS - Kladno, další informace

Zastupitelé na svém 4. zasedání 
dne 25. 6. 2014 projednávali jako 
hlavní bod programu závěrečný 
účet města – výsledek hospodaření 
za rok 2013. S výsledky hospoda-
ření měli zastupitelé možnost se 
seznámit detailně dopředu, takže 
závěrečný účet města byl jednomy-
slně schválen. Hospodaření města 
vykazuje třetím rokem kladný vý-
sledek a to i přesto, že jsou realizo-
vány důležité stavby a ostatní veřej-
ně prospěšné akce, bez dluhového 
zatížení města, přičemž příjmy měs-
ta se sestávají oproti předchozím 
volebním obdobím jen z běžných 
příjmů ze sdílených daní. Na pro-
gramu byla také rozpočtová opat-
ření, která byla rovněž zastupiteli 
schválena.  

Dále zastupitelé schválili opravu 
sociálního zázemí a zařízení v příze-
mí 1. pavilonu mateřské školky v ul. 
Hřebečská, jehož stav byl již havarij-
ní a zařízení tak nesplňovalo přede-
psané hygienické požadavky. Toto 
zázemí sloužilo v nezměněném 
stavu ještě od prvotní výstavby 
mateřské školky. Opravu bylo nut-
no naplánovat na období letních 
prázdnin, protože přesunutí celé 
třídy dětí a jejich rozdělení do ostat-
ních pavilonů by opět porušovalo 
stanovené hygienické normy pro 
jednotlivá oddělení.

Zastupitelům bylo také před-
loženo doporučení výběrové ko-
mise na opravu havarijního stavu 
tělocvičny a kanalizace v kuchyni 
základní školy. V obou případech 
se jedná o takový stav, kdy hrozí 
podle vyjádření odborníků BOZP 
a hygieny jejich uzavření, protože 
oba objekty nesplňují předepsané 
hygienické a bezpečnostní normy. 
Dva zastupitelé se hlasování zdrželi 
a doporučení výběrové komise tak 
nebylo schváleno. 

V rámci budoucího vývoje školy 
byly předloženy zastupitelům Do-
hody o spádovosti – o vytvoření 
společného školského obvodu pro 
obce Lidice, Dřetovice a Stehelče-
ves, k zajištění školní docházky pro 
děti a mládež z těchto obcí. Všechny 
tři Dohody byly zastupiteli schvále-
ny na dobu jednoho roku. Dalším 
bodem bylo schválení návrhů obec-
ně závazných vyhlášek – vyhlášky č. 

1/2014, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství  a která stanovuje povin-
nosti majitelů psů, návrh vyhlášky 
č. 2/2014, která upravuje podmín-
ky k zajištění udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, 
k ochraně životního prostředí, zele-
ně v zástavbě a ostatní veřejné ze-
leně. Dále návrh vyhlášky č. 3/2014, 
o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích 
ve městě, která vymezuje veřejná 
prostranství, na kterých je zejmé-
na konzumace alkoholických ná-
pojů zakázána a také vyhlášek č. 
4/2014, 5/2014 a 6/2014, kterými 
se stanovují společné školské spá-
dové oblasti (navazují na Dohody 
o vytvoření společného spádového 
školského obvodu s obcemi Lidice, 
Dřetovice a Stehelčeves – viz. výše). 
Všechny návrhy vyhlášek byly pře-
dem posouzeny Odborem dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra a bylo 
shledáno, že jsou v souladu se zá-
konem. Zastupitelé návrhy všech 
šesti vyhlášek schválili a v současné 
době jsou již obecně závazné vy-
hlášky účinné. 

Zastupitelé také vzali na vědo-
mí protokol o provedené kontrole 
v DPS Buštěhrad, kde kontrolní sku-
pina konstatovala a předsedkyně 
fi nančního výboru tak tlumočila, že 
došlo k výraznému zlepšení stavu 
v DPS, zejména v aktualizaci vnitř-
ních směrnic příspěvkové organiza-
ce a jejího celkového hospodaření. 
Předložena a zastupiteli schválena 
byla také mandátní smlouva na za-
jištění technického dozoru do-
končení rekonstrukce přízemí 
západního křídla zámku a také byl 
zastupiteli schválen Dodatek č. 8 
ke Smlouvě o dílo na dokončení 
přízemí sídla MěÚ (bude fi nancová-
no z dotačního titulu Ministerstva 
kultury pro rok 2014).

Dále zastupitelé odsouhlasili pro-
dej pozemku o výměře 27 m2, pově-
ření kontrolního výboru kontrolou 
usnesení a schválili podání žádosti 
na Státní pozemkový úřad o vypra-
cování a realizaci projektů pro stav-
bu polních cest, naopak neschválili 
návrh na úpravu prostranství u vo-
dojemu při vjezdu do Buštěhradu 
– vyžádali si více návrhů.
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Informace ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2014
Informace nemá charakter ofi ciálního zápisu

V diskuzi se občané a zastupite-
lé věnovali tématu přechodu pro 
chodce přes silnici 1/61 k Lidicím. 
Starostka oznámila, že ŘSD již má 
projekt na přepracování celého 

úseku v této oblasti. Předneseny 
byly také pozvánky na akce a na-
bídka prezentace politických stran 
a hnutí k nadcházejícím volbám.

Připravila: Dagmar Novotná

Vážení čtenáři,
ke dnešnímu dni byla provedena 

celá řada právních úkonů a zpraco-
vány ne jednoduché, obsahově ná-
ročné dokumenty k výše uvedené 
investiční akci. Pro přehlednost se 
pokusím v tomto článku, bez náro-
ků na podrobnosti, popsat jejich ča-
sovou souslednost. Nejde o všechny 
dokumenty, protože některé z nich 
jsou již časově neaktuální.

Začněme Rozhodnutím Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru 
regionálního rozvoje ze dne 7. 8. 2013 
čj. 118132/2013 KÚSK. Uvedené roz-
hodnutí bylo vydáno výše uvedeným 
odvolacím orgánem na podkladě Od-
volání města Buštěhrad ze dne 2. 5. 
2013 a Občanského sdružení Buště-
hradský pelíšek rodinné centrum ze 
dne 29. 4. 2013. Uvedené rozhodnutí 
ruší spis zn. výst. 11/52/11/328/čk. 
ze dne 29. 3. 2013, které vydal MMK 
odbor výstavby a věc vrací k novému 
projednání. Již tento fakt lze považo-
vat za dílčí úspěch. Nicméně stejný 
odvolací správní orgán vydal 3. 4. 
2014 čj. 047091/2014 KÚSK nové 
Rozhodnutí, kterým Odvolání měs-
ta Buštěhradu zamítá a Rozhodnutí, 
které vydal MMK odbor výstavby 
k umístění BPS  Kladno, potvrzuje. 

Jediným možným dalším krokem, 

bylo podání Správní žaloby se žá-

dostí o odkladný účinek proti výše 

uvedenému rozhodnutí ze dne 3. 4. 

2014. Krajský soud v Praze svým 

usnesením, Čj. 46A35/2014 – 191 

ze dne 23. 6. 2014 přiznal odkladný 

účinek a proto nelze, aby Magistrát 

Města Kladna, odbor výstavby, vydal 

do rozhodnutí soudu stavební povo-

lení na předmětnou stavbu. Toto lze 

považovat rovněž za úspěch, proto-

že odkladný účinek k žalobě, jak uka-

zuje praxe, přiznává soud jen ve vý-

jimečných a řádně zdůvodněných 

žalobách. Připomínáme, že uvedené 

usnesení bylo vyvěšeno na webo-

vých stránkách města.

Žalovaný, kterým je Krajský úřad 

Středočeského kraje, se vyjádřil 

k žalobě města Buštěhrad proti 

rozhodnutí o umístění BPS Kladno. 

Krajský soud v Praze, zmíněné vyjád-

ření žalovaného poslal k tzv. replice. 

V těchto dnech připravujeme struč-

nou repliku i my, a tato bude zaslána 

na Krajský soud v Praze.

Další informace budou následo-

vat.  RNDr. M. Oplt, CSc.,  

Místostarosta a předseda VŽP
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přestože je doba prázdnin a dovo-
lených, život v našem městě i na rad-
nici pulsuje stále stejně. Bez ohledu 
na tento oddychový čas musí radni-
ce fungovat stále a starat se o to, aby 
hlavně fi nanční záležitosti nezůstaly 
bez pravidelného sledování, zejmé-
na ty, které se budou týkat příštích 
období. Nechci vás unavovat ofi -
cialitami a čísly, přesto bych chtěla 
zmínit některé informace, které si 
zaslouží vaši pozornost. 

Jedním z důležitých údajů o pří-
dělu fi nančních prostředků pro 
obce jsou daňové příjmy. Velmi 
důležitou položkou v rozpočtu kaž-
dé obce tvoří tzv. sdílené daně, tj. 
daně, jejichž výnos se dělí mezi stát, 
kraje a obce. Suma těchto prostřed-
ků, které se převedou obcím, závisí 
na celkové ekonomické situaci stá-
tu, na sazbách jednotlivých druhů 
daní a na výpočtu  podílu pro obce. 
Jak vypadá situace v celkovém ob-
jemu sdílených daní za posledních 
6 let (včetně odhadu r. 2014) ukazu-
je následující graf: 

Z grafu vyplývá, že v r. 2013 bylo 
dosaženo optimálního stavu, kdy 
plánovaný objem státního rozpoč-
tu se rovnal skutečnosti. Pro rok 
2014 předpokládá státní rozpo-
čet celkový objem sdílených daní 
ve srovnání s r. 2013 meziročně vyš-
ší o 2%. Nutno však počítat s tím, 
že může ve skutečnosti dojít i k po-
klesu objemu sdílených daní, pro-
tože rozhodující bude ekonomická 
situace státu. Ideální stav v r. 2014 
by nastal, kdyby bylo dosaženo rov-
nocenného výsledku ve srovnání se 
schváleným rozpočtem, tj. stability 
příjmů bez výrazných výkyvů. 

Pro zajímavost ještě několik čísel 
o rozdělení objemu sdílených daní 
v procentech za stejné období jako 
ukazuje výše uvedený graf: 

Informace z radnice

Vážení spoluobčané, 

ho prostředí, vzdělávání, výzkumu 

a vývoje a také sociálního začleňo-

vání. Jak už bylo řečeno, přestože 

prostředků z EU bude ve srovná-

ní s r. 2013 podstatně méně, pro 

města a obce má existovat velký 

prostor pro čerpání peněz. Proto 

bude nutné stanovit priority a sla-

dit je s možnostmi evropských fon-

dů. Nicméně, v průběhu celého r. 

2014 budou probíhat jednání s Ev-

ropskou komisí, jejichž výsledkem 

má být již zmíněná Dohoda o part-

nerství. První výzvy pro uplatnění 

požadavků měst a obcí lze podle 

odborníků očekávat až v průběhu 

r. 2015. Finanční prostředky budou 

pak k dispozici ne dříve než kon-

cem r. 2015 a v r. 2016. Zdají se vám 

tyto údaje příliš složité? Je to prav-

da. A protože musíme počítat ještě 

s dalšími jednáními našich centrál-

ních orgánů a vydáním příslušných 

předpisů, nebude situace v reálu 

jednoduchá. Nezbývá než doufat, 

že české kompetentní orgány ne-

budou klást takové podmínky, aby 

bylo pro obce možné na prostřed-

ky z EU dosáhnout bez zbytečných 

komplikací a že se příděl prostřed-

ků z EU projeví ve zlepšených fi -

nančních možnostech obecních 

rozpočtů. 

Připravila J. Lefl erová

roky 2011 2012 2013

kraje 8,90 8,6 8,3

obce 21,09 21,1 22,4

státní rozpočet 69,20 70,3 69,4

celkem 100,20 100,3 100,3

V poslední době se velmi často 
hovoří o evropské plánovací politi-
ce na další období let 2014 – 2020. 
Jsou to rovněž další zajímavé in-
formace o možnostech pro pod-
poru obcí a jejich rozpočtů. Více-
letý fi nanční rámec EU pro nové 
plánovací období 2014 - 2020 byl 
schválen koncem r. 2013. Pro Čes-
kou republiku jsou nejpodstatněj-
ší údaje pro politiku soudržnosti 
a tzv. společnou zemědělskou 
politiku – politiku rozvoje venko-
va. Přestože do České republiky 
se může dostat až 24 mld euro, 
nebude to stejná výše jako pro 
období 2007–2013. Pokles činí 
25 %. Další zdroje fi nancování bu-
dou muset být dodány z národ-
ních zdrojů. Hlavní požadavky EU 
jsou důrazy na podporu výzkumu 
a vývoje, informačních a komuni-
kačních technologií, podpory ma-
lého a středního podnikání a tzv. 
nízkouhlíkové ekonomiky (např. 
zateplování obecních nemovitos-
tí nebo přechod na ekologičtější 
vytápění). S tím souvisí také mno-
hem více konkrétních přínosů ev-
ropských fondů. Velkou novinkou 
je Politika hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti – tzv. územ-
ní dimenze. V praxi to znamená, že 
prostředky EU mají být vynakládá-
ny ve prospěch skutečných potřeb 
regionů, měst a obcí. Využití pro-
středků z této kapitoly je vázáno 
na Strategii regionálního rozvoje, 
kterou schválila vláda ČR na jaře 
2013. Územní dimenze a rozdělení 
celkového balíku fi nančních pro-
středků byla témata dlouhé disku-
ze zainteresovaných orgánů, de-
fi nitivní výsledek není ještě znám, 
ale jeho konečná podoba musí být 
zapracována do Dohody o part-
nerství i do jednotlivých operač-
ních programů. Po mnoha jedná-
ních bylo také vládou schváleno 7 
tzv. aglomerací (pražská, brněnská, 
ostravská, plzeňská, chomutov-
sko-ústecká, hradecko-pardubická 
a olomoucká), ve kterých by mělo 
dojít k podpoře dopravy, životní-
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Komunální volby v pátek 10. 
a sobotu 11. října 2014

Jak hlasovat ve volbách 
do zastupitelstva

Podzimní komunální volby 

rozhodnou o tom, kdo bude 

spravovat naše město v násle-

dujících čtyřech letech. Volič 

může vybírat své zastupitele 

mezi všemi kandidátkami. Jak je 

to možné? Každý volič obdrží jen 

jediný volební lístek, na kterém 

však budou uvedeny všechny 

kandidující volební strany. Může 

pak volit buď jednotlivou stra-

nu, a nebo si vybrat jednotlivé 

kandidáty z libovolných kandi-

dujících stran. Pro každou obec 

je maximální počet hlasů/křížků 

jiný, odpovídá počtu zastupitelů 

obce. Město Buštěhrad má pro 

volební období 2014–2018 sta-

noven počet zastupitelů 11.

Jaké máme tedy 
možnosti volby?

Chci hlasovat pro volební 
stranu

Rozhodnete-li se hlasovat 

pro určitou stranu, označíte 

u jejího názvu křížek. Ta pak 

získá automaticky všechny 

hlasy, které můžete v komunál-

ních volbách ve Vaší obci využít. 

Volič nemůže hlasovat pro více 

než jednu volební stranu, tzn. 

nemůžete zakřížkovat více vo-

lebních stran. Takový lístek by 

pak byl neplatný.

Chci hlasovat pro volební 
stranu a zároveň preferovat 
určité kandidáty

Co však zákon umožňuje, je 

možnost hlasovat jak pro stra-

nu, tak pro kandidáty z jiných 

volebních stran. Můžete tedy 

označit křížkem jednu stranu - 

volební subjekt - a dále si vybrat 

i kandidáty z jiných volebních 

stran a u jejich jména provést 

křížek. Pak Vámi zvolená strana 

nezíská všechny Vaše hlasy, ale 

z těchto hlasů se jí odečte tolik 

hlasů, kolik kandidátů z jiných 

stran jste zakřížkovali.

Nechci hlasovat pro strany, 
ale pro jednotlivé kandidáty

V takovém případě můžete 

zakřížkovat kandidáty z libo-

volných stran, kterým se rozhod-

nete dát svůj hlas, nesmíte však 

překročit počet hlasů, které 

máte ve Vaší obci k dispozici.  

V našem případě je to 11 kandi-

dátů, ne více. 

V této variantě nevolíte tedy 

stranu, ale jednotlivé kandidáty. 

Neplatný je lístek, který by obsa-

hoval víc než maximální povolené 

množství křížků/hlasů. Proto dejte 

pozor na dodržení maximálního 

počtu křížků, tedy 11.

Bližší informace o hlasování 

v komunálních volbách naleznete 

na stránkách Ministerstva vnitra 

ČR. -nov-
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Technické okénko

Výstavba v našem městě

Stavba v ul. Zahradní

Stavba v ul. U Cihelny

Stavba na Náměstí

Stavba v ul. Pražská Stavba na Náměstí

Stavba v ul. Krátká

Jak vás, vážení čtenáři, pravidel-

ně informuji o stavbách společ-

nosti ČEZ a výstavbě veřejného 

osvětlení, které provádí město 

Buštěhrad v návaznosti na tyto 

stavby, blíží se první dvě z nich 

ke konci.

První stavba: Nová trafostani-

ce v ulici Krátká a kabelové ve-

dení kVN, při níž město realizuje 

stavbu nových rozvodů a svítidel 

veřejného osvětlení. V současné 

době je nová trafostanice instalo-

vána včetně zemních kabelových 

rozvodů a město vybudovalo 

nové veřejné osvětlení v počtu 

20 nových svítidel. Podotýkám, že 

svítidla a nové rozvody ve všech 

již realizovaných a i budoucích re-

alizovaných lokalitách má město 

možnost postavit díky své vlastní 

poctivé projekční přípravě. Po-

kud bychom totiž tuto projekční 

přípravu neuskutečnili, stavby 

ČEZu by uskutečněny byly, nic-

méně město by bylo bez veřejné-

ho osvětlení v daných lokalitách 

a bez veřejného rozhlasu. Ná-

sledné samostatné vybudování 

veřejného osvětlení a přípoloží 

by tak bylo pro město Buštěhrad 

mnohonásobně dražší, nehle-

dě na opakované nepohodlí pro 

občany při nových výkopových 

pracech. Nyní probíhají posled-

ní úpravy povrchů komunikací 

v majetku města. V trase výkopu, 

kde byly dotčeny stávající chod-

níky, jsou usazeny nové obruby 

a následně bude provedena nová 

pokládka povrchu chodníků.

Druhá stavba: Nové kabelové 

rozvody kNN v části ulic Pražská, 

Palackého, Náměstí až ke křižo-

vatce s ulicí Tyršova. Také zde je 

již nové zemní kabelové vedení 

hotovo včetně nového veřejného 

osvětlení v počtu 19 nových sví-

tidel. I zde se dokončují úpravy 

povrchů a budou upraveny chod-

níky, kterých se stavba dotkla.

Třetí stavba: Přeložka vedení  

VN 22kV a NN v ulicích  U Rybní-

ka a U Cihelny. Tato stavba je nyní 

v plném proudu. Stavbu provádí 

fi rma ELEKTROMONT MATĚJKA. 

Stavbyvedoucím je zde pan Radek 

Judl, tel. 724 398 678. V ulici U Ci-

helny a ulici Tyršova  je již nové 

kabelové vedení uloženo včetně 

jednotlivých přípojek k rodin-

ným domům. Stavba bude dále 

pokračovat ulicí U Rybníka. Také 

zde bude městem vybudováno 

nové veřejné osvětlení v počtu 13 

nových svítidel a všechny dotče-

né povrchy touto stavbou budou 

po ukončení prací opraveny. Chci 

zde opět požádat všechny obča-

ny, kterých se tato stavba dotkla, 

o toleranci a trpělivost. 

P. Vavruška
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V pondělí 7. července a ve středu 23. července 2014 jsme v nově upra-

vené obřadní síni Městského úřadu slavnostně uvítali do života nově 

narozené občánky. Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a poho-

dové dětství uprostřed láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby 

největší odměnou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka.

Jana Zemanová, matrikářka

Na fotografi i zleva:  

Štěpán Koníček, Petr Kalla, 

Nikola Hendrychová, Adam El Hatab, 

Matěj Duchek, Johana Podoláková

Foto: P. Suchopár

Na fotografi i zleva:

Vojtěch Košč, 

Viktorie Anna Zemková, 

Renata Kadlecová, Hana Martínková, 

Nikola Benediktová

Foto: P. Suchopár

Vítání občánkůVítání občánků
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Jako každoročně stále probíhá 

pravidelné sečení zelených ploch 

na pozemcích města, v areá-

lech mateřské a základní školy, 

na dětských hřištích a v zámecké 

zahradě. Jak jsem Vás informoval 

v minulém číle BZ jsou nyní nově  

uklízeny komunikace města po-

mocí nového stroje Multicar se 

zametací nástavbou. V prvním 

cyklu zametání komunikací měs-

ta byly nyní poprvé zameteny 

všechny komunikace města a 

vyčištěny dešťové vpusti. Nasbí-

raný zametený materiál, dosáhl 

ne uvěřitelného čísla 45 tun. Cel-

kově tak dochází nejen ke snižo-

vání prašnosti, což bylo cílem to-

hoto projektu, ale také nejsou tak 

ucpávány dešťové vpusti a deš-

ťová kanalizace nebo vsakovací 

drenáže.

V letních měsících dále probí-

hají opravy pracovníky technic-

kých služeb. Jsou opravovány  

vývěsky města, na hřbitově byla 

instalována nová vývěska, opra-

vuji se dešťové vpusti na ulicích 

Pražská a Tyršova, provádí se vy-

sekávka náletových dřevin okolo 

sportovního areálu v úseku u sil-

nice I/61 z důvodu následných 

oprav oplocení a je prováděna 

oprava bytu pro učitele v mateř-

ské škole.

P. Vavruška

Technické okénko

Úklid a opravy města

Oprava bytu v MŠ

Zametání ulic
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ry vymalovány a zařízeny novým 

nábytkem. Oprava je naplánová-

na tak, aby od nového školního 

roku byly nově zrekonstruované 

prostory k dispozici dětem.  

Po výstavbě dvou nových tříd 

mateřské školy, opravě kanaliza-

ce, modernizaci kuchyně bude 

tak další část naší mateřské školy 

nově opravena a připravena pro 

nejmenší. P. Vavruška

Dne 7. července byla zahájena 

oprava zázemí pro třídu v přízemí 

mateřské školy. V rámci opravy 

zde budou vyměněny rozvody 

vody a odpadů, provedeny nové 

obklady stěn a nové dlažby pod-

lah, budou zde instalována nová 

umyvadla, nový sprchový kout 

a nové toalety a upraveno záze-

mí pro učitelky mateřské školy. 

Na závěr budou opravené prosto-

Oprava přízemí MŠ – 1. pavilon

Technické okénko

Oprava zázemí pro třídu 
v přízemí MŠ

HARMONOGRAM PRACÍ
Název stavby: Oprava zázemí třídy MŠ v přízemí Buštěhrad

zahájení stavby:      7. 7. 2014

ukončení stavby: 21. 8. 2014

PRACOVNÍ DOBA: PO–PÁ 7.00–18.00 h, SO–NE 7.00–15.30 h

PODROBNĚJŠÍ HARMONOGRAM - PODLE DOHODY S INVESTOREM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svislé konstrukce X X

Úpravy povrchu, podlahy, osazení X X X X X

Ostatní konstrukce ,úklid, lešení X X

Bourací práce X X

Vnitřní kanalizace X X X X

Vnitřní vodovod X X X

Ústřední vytápění X X X

Konstrukce truhlářské X X

Úprava povrchů vnitřní X X X

Podlahy a podlahové konstrukce X X X

Osazování výplní otvorů X X

Silnoproud X X X

Povlakové krytiny X X X

Nátěry X X X

Malby X X

1    7. 7.–11. 7. 2014   6  30. 7.–  3. 8. 2014

2  12. 7.–15. 7. 2014   7    4. 8.–  6. 8. 2014

3  16. 7.–20. 7. 2014   8    7. 8.–11. 8. 2014

4  21. 7.–24. 7. 2014   9  12. 8.–17. 8. 2014

5  25. 7.–29. 7. 2014 10  18. 8.–21. 8. 2014
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Zázemí kuchyně ZŠ před opravou

Oprava kuchyně ZŠ

Opravená střecha ZŠ nad tělocvičnou

HARMONOGRAM PRACÍ

21. 7.–23. 7. 2014 DEMONTÁŽE – Vybavení tělocvičny

  – Vybavení kuchyně

  – Bourání a likvidace přístřešku

24. 7.–30. 7. 2014 BOURCÍ PRÁCE –  Tělocvična – bourání příček, zá-

rubní, dlažeb, demontáž rozvodů 

vody, kanalizace a elektroinstalace

  –  Kuchyně – demontáž obkladů, dla-

žeb, rozvodů vody a kanalizace

31. 7.–4. 8. 2014 –  Tělocvična – bourání příček, zárubní, dlažeb, de-

montáž rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace

 –  Kuchyně – sekání rýh pro nový rozvod vody, kana-

lizace a elektroinstalace

 – Zemní práce pro Lapol

5. 8.–10. 8. 2014 –  Tělocvična – vyzdívání příček, sekání rýh pro nový 

rozvod vody, kanalizace a elektroinstalace

 –  Kuchyně – nové rozvody vody, kanalizace, montáž 

nového rozvodu kanalizace do Lapolu

11. 8.–14. 8. 2014 –  Tělocvična – vyzdívání příček, sekání rýh pro nový 

rozvod vody, kanalizace a elektroinstalace

 – Kuchyně – obklady, dlažby

 –  Přístřešek – pokládka zámkové dlažby

15. 8. – 18. 8. 2014  –  Tělocvična – omítky a stěrky, nové rozvody vody, 

kanalizace, montáž roštů podlahy, dlažby

 –  Kuchyně – pokládka dlažby a montáž kanalizace

19. 8.–21. 8. 2014 –  Tělocvična – omítky a stěrky, nové rozvody vody, 

kanalizace, montáž roštů podlahy, dlažby

 –  Kuchyně – pokládka dlažby, napojení Lapolu

22. 8.–25. 8. 2014 – Tělocvična – montáž 1 vrstvy podlahy, obklady

 – Kuchyně – malby, montáž vybavení spotřebičů

 – Přístřešek – instalace přístřešku

26. 8.–27. 8. 2014 –  Tělocvična – montáž další vrstvy podlahy, pokládka 

 – Kuchyně – kompletace kuchyně 

28. 8.–4. 9. 2014 –  Tělocvična - montáž podlahy, v koupelně komple-

tace ZTI a malby

5. 9.–12. 9. 2014 –  Tělocvična – montáž podlahy, v koupelně komple-

tace ZTI a malby

13. 9.–20. 9. 2014 –  Tělocvična – dokončení obkladu stěn, montáž do-

plňků a vybavení
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Pokud mají vaše malé děti hračku na knofl íkovou baterii, kterou nyní 

nemůžete nikde najít, zpozorněte. Dětská zvědavost a vzdálená po-

dobnost baterií s bonbóny se může proměnit v zlý sen rodičů. Statistiky 

za celou ČR neexistují, ale pouze v pražské  nemocnici v Motole ročně 

přijmou několik batolat a dětí předškolního věku, které spolkly baterii, 

upozorňuje doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., lékař a pedagog na 2. Lékař-

ské fakultě UK.

Knofl íkové baterie se používají v domácnostech v mnoha zařízeních 

– ovladačích, hodinkách i hračkách. „Často si toho, že část vypadlých 

baterií z hraček chybí, rodiče všimnou až s časovým odstupem,“ říká Jiří 

Bronský. „Zpočátku přitom dítě nemusí mít žádné příznaky. Pokud si 

však dítě stěžuje na bolesti bříška či na hrudi, může jít o pozdní příznak 

svědčící i o perforaci žaludku či jícnu,“ dodává s tím, že toto se může 

projevit i několik hodin od požití baterie. 

Pokud rodiče pojmou podezření na spolknutí baterie, měli by se 

ihned dostavit do nejbližšího zdravotnického zařízení. „Žádná první 

pomoc, například vyvolání zvracení, se nedoporučuje,“ varuje Bronský. 

„Dítě by však mělo zůstat na lačno a nepít, aby bylo v případě nutnosti 

možné provést endoskopický výkon v celkové anestezii, dodává Bron-

ský.“ 

Rodiče však mohou těmto rizikům předejít. V České republice se kaž-

doročně prodá téměř 120 milionů baterií. Podle průzkumu pro nezisko-

vou společnost ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem použitých 

baterií, lidé odhadují, že mají v domácnosti průměrně 12,7 baterie. Prů-

zkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnos-

ti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů.

Společnost ECOBAT nabízí možnost objednat si zdarma na stránkách 

www.ecocheese.cz praktickou a designovou krabičku ECOCHEESE. 

Informace z radnice

Chraňte své děti a baterie ukládejte 
doma na bezpečné místo!

Do ní mohou lidé odkládat použité baterie, aby se nepovalovaly 

na poličkách v dosahu dětí a nekončily v koších, kam kvůli těžkým 

kovům nepatří. Obsah krabičky lze pak jednou za čas odnést na sběr-

né místo.

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které 

v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou po-

vinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množ-

ství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných dvorech, 

na školách, úřadech a v některých fi rmách. Buštěhrad má sběrné nádo-

by umístěny:  

Městský úřad Revoluční 1

Venkovní červený kontejner Vodárenská - u pošty

Prodejna COOP Kladenská 330

Lékárny Eisner s.r.o. Hřebečská 677

prodejna RP TRADE Družstevní 403

Základní škola Tyršova 77

Mateřská škola Hřebečská 660

Kulturní středisko – knihovna Kladenská 207

Sběrný dvůr, který se v Buštěhradě nachází pod křižovatkou u vodo-

jemu, je otevřený ve dnech:

Úterý 14.30 - 16.30 

Čtvrtek 14.30 - 16.30 

Sobota 10.00 - 12.00 .

Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace naleznete 

na www.ecobat.cz nebo na www.facebook.com/ecocheese.  

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje 

zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 

2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což představuje 32 % baterií 

dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000 míst zpětného od-

běru. –nov–

V kraji přibylo mateřských škol 
Střední Čechy – Za poslední 

školní rok 2013/2014 vznikla další 

místa v mateřských školkách 

ve Středočeském kraji. Nyní 

v kraji existuje 739 mateřských škol 

pro 47 862 dětí. Letos totiž přibylo 

32 nových školek a jejich kapacita 

se zvýšila o dva a půl tisíce dětí. 

Nedostatek míst je ale stále v Praze-

východ, Praze západ a v Kladně. 

Podle ředitelů škol je to z důvodu 

předchozího zavírání školek.

Kraj chce zákonem zabránit 
privatizaci lesů 

Středočeský kraj navrhne 

do konce roku novelu lesního 

zákona, která by zabránila 

případné privatizaci státních 

a vojenských lesů. K prosazení 

takzvané nezcizitelnosti státních 

lesů se sice současná vláda ČSSD, 

ANO a KDU-ČSL zavázala ve svém 

vládním prohlášení, ale zatím 

tento závazek nesplnila. Kraj jde 

svým krokem podle náměstka 

pro životní prostředí Marka 

Semeráda tomuto slibu naproti.

Hejtman Miloš Petera: 
Dopravní propojení s Prahou? 
Tak za čtyři roky 

V křesle šéfa kraje vystřídal 

stranického kolegu Josefa Řiháka 

(ČSSD) na konci června, s krajskou 

politikou má ale letité zkušenosti 

z pozice náměstka hejtmana. 

Jako jednu ze svých priorit vidí 

nymburský starosta a nový 

hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera vyvinutí většího 

tlaku na vedení Prahy ke vzájemné 

spolupráci. Jaké nejbližší kroky 

plánujete coby hejtman udělat, 

které problémy jsou podle vás 

prvořadé?  Těch věcí je hodně. 

Když budu konkrétní, tak jde 

Monitoring

Monitoring ze Středočeského kraje
například o spolupráci s Prahou, 

řešení problémů s dopravou, 

sociální oblasti, školství a turistický 

ruch. V daleko větší míře bych chtěl 

tlačit na severní obchvat Prahy. 

Dalším tématem je tepelné využití 

odpadů. Naprosto klíčové je teď 

pro mě čerpání peněz z Evropské 

unie a nastartováním tím nového 

procesu na období 2014–2020.

Policie vyšetřuje, kraj staví 
(25. 7. 2014 Mladá fronta 

DNES) Hejtmanství se v posledních 

týdnech pustilo do několika 

velkých investičních akcí, které 

byly zastaveny v souvislosti 

s korupční kauzou exhejtmana 

Ratha. Nový hejtman tvrdí, že 

pokud by se práce nerozjely, mohl 

kraj přijít o dotace. STŘEDNÍ ČECHY 

Jsou to vesměs projekty, o kterých 

se v posledních letech mluvilo 

především v souvislosti s policejním 

vyšetřováním. Také proto se 

s nimi po zatčení exhejtmana 

Davida Ratha přešlapovalo spíše 

na místě a hledalo se řešení, 

jak dál. Teď ale nastala výrazná 

změna. Nový hejtman kraje Miloš 

Petera oznámil, že se některé 

mnohasetmilionové investice 

zase rozjedou a kraj je chce co 

nejrychleji dokončit – letecké 

muzeum Metoděje Vlacha v Mladé 

Boleslavi, Památník národního 

útlaku a odboje v Panenských 

Břežanech, Vrchbělá se svým 

rozlehlým bývalým vojenským 

prostorem.

Důležitá Průmyslová ulice 
v Kladně projde rekonstrukcí 

Důležitá Průmyslová ulice v Klad-

ně projde komplexní rekonstrukcí, 

a to včetně mostní konstrukce. 

Zakázka, jejíž hodnota je více než 59 

milionů korun, je spolufi nancována 

Evropskou unií z Regionálního 

operačního programu Střední 

Čechy. Stredoceskenovinky.cz 

o tom informoval mluvčí Kladna 

Vilém Frček. Rekonstrukce by měla 

být zahájena na podzim 2014 

a dokončení oprav se předpokládá 

do konce tohoto roku. –nov–
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SOKOLSKÁ STEZKA

Koláž s účastníky soutěže, vpravo nahoře vítězové.

U příležitosti Mezinárodního 

dne rodiny uspořádala 17. května 

naše sokolská jednota „Sokolskou 

stezku“, sportovně-vědomostní 

soutěž pro rodiny s dětmi.  Akce 

se stala i důkazem spolupráce 

neziskových organizací v našem 

městě – spolu s námi se na pořa-

datelství podílel Junák Buštěhrad, 

MC Pelíšek a Muzeum Oty Pavla 

(Buštěhrad sobě, o. s.). Základní 

fi nanční zajištění jsme měli díky 

dotaci Obecně prospěšné společ-

nosti Přemyslovské střední Čechy.

Co nám vůbec nepřálo, bylo 

počasí - pršelo téměř celý den. Ale 

i přes velkou nepřízeň počasí do-

razilo 22 rodin. 

Po Buštěhradě jsme rozmístili 

několik stanovišť, kde hlídky/rodi-

ny plnily připravené úkoly.

Na prvním se jezdilo na prami-

ci po rybníku, následoval slalom 

na kole, koloběžce či odstrko-

vadle, poté výstup po schodech 

do zámeckého parku kde na zá-

vodníky čekala střelba ze vzdu-

chovky, pétanque a velké puzzle 

se znakem Sokola. Po cestě k další 

disciplíně (kreslení na chodník) 

hledali soutěžící odpovědi na při-

pravené otázky. Další zastávkou 

bylo buštěhradské muzeum Oty 

Pavla, kde byl připraven kvíz o na-

šem městě a o Sokole Buštěhrad. 

U rybníka si mohli malí i velcí pro-

hlédnout hasičské auto (a třeba 

i zahoukat), složit lodičku z papí-

ru, poslat ji po potoce a následně 

ji podběrákem vylovit. Poslední 

disciplíny byly připraveny v areálu 

buštěhradské školy, byla to jízda 

na koni, střelba z kuše a hod tré-

ninkovým oštěpem.

Jak už jsem napsala výše, poča-

sí bylo víc než nepříznivé. Všich-

ni pořadatelé zaujali svá místa 

na jednotlivých stanovištích, ale 

déšť zesílil natolik, že jsme po půl 

hodině museli všechny odvolat 

zpátky. I přesto se několika rodi-

nám podařilo projít stezku téměř 

celou. 

Snažili jsme se připravit náhrad-

ní program v sokolovně. Přesu-

nuli jsme do sokolovny střelbu 

z kuše i ze vzduchovky (střílelo 

se z přístřešku), házelo se na cíl, 

děti měly postavenou opičí dráhu 

a po družstvech soutěžily, skládaly 

lodičky z papíru i puzzle. Dokonce 

jsme na hřišti u sokolovny měli 

i jednoho koníka.

Všichni soutěžící si odnesli drob-

né dárky a na jeden vylosovaný 

tým čekala hlavní výhra – víken-

dový rodinný pobyt s polopenzí 

v hotelu Medlov na Vysočině.

Nakonec děvčata z MC Pelíšek 

spolu s dětmi zahrála krásnou po-

hádku „O Sněhurce“.

I když se den nevydařil, jak jsme 

si představovali, myslím, že všich-

ni odcházeli spokojeni.

Děkuji všem, kdo se na této akci 

podíleli, za jejich čas a obětavost.

Věra Buková, 

jednatelka TJ Sokol Buštěhrad

Dne 16. května 2014 jsme vy-

razili na již čtvrtý ročník letní sou-

těže zpěvných kanárů do Železné 

Rudy. Soutěže jsme se zúčastnili 

tři chovatelé z naší místní organi-

zace a na pozvání pořadatelů jela 

s námi i soukromá televize V. B.  

paní Alice Masters.

Sraz účastníků soutěže probíhal 

od pátečního poledne až do veče-

ra. Příjem kanárů jednotlivců byl 

jako na jakékoli mistrovské sou-

těži anonymní. Každý z účastní-

ků mohl přihlásit do soutěže dva 

kanáry. Přihlášeno bylo 57 kaná-

rů od chovatelů z Čech a Moravy 

a čtyři chovatelé z Bavorska při-

hlásili osm kanárů.

Večer proběhl v přátelském du-

chu a jako na každém takovém 

setkání  jsme si vyměnili zkuše-

nosti a vychytávky z chovu. Druhý 

den, po snídani, všechno vypuklo. 

Na každou kolekci (po 4 kanár-

cích) mají posuzovatelé 25 minut 

a dalších 5 minut na odevzdání 

konečného hodnocení.

Železná Ruda 2014 – česko-bavorské setkání kanárů
Odpoledne bylo vše rozhod-

nuto a byly vyhlášeny výsledky 

soutěže. Nejlepší trojice – vítězem 

se stal Alfréd Pribil z Bavorska, 

druhý se umístil Jiří Vrňata z Pra-

hy a na třetím místě Břéťa Severa 

z Brna.

Naši kanáři nedopadli špatně, 

přítel Pepa Tichý skončil 18., Bou-

houš Fábera 19. a já 21...

V takové konkurenci jsme se 

umístili velmi dobře.

Josef Kotouč
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PRÁZDNINOVÝ 

PROGRAM PELÍŠKU

Neděle 27. 7. 2014   od 8:00 

Výprava za pokladem 

do Podkrkonoší

Pojeďte s námi do Sedmihorek 

hledat skutečné drahé kameny – 

acháty, jaspisy, ametysty, křišťály 

a další. Podíváme se na promě-

nu obyčejného kamene v krásný 

šperk - od nalezení po opracování. 

Provádět nás bude buštěhradský 

rodák Pavel Barták. Odjezd vlastní-

mi vozy v 8:00 z Buštěhradu na lo-

kalitu poblíž obce Cidlina, poté 

pěšky lesní cestou (vhodnou i pro 

kočárky) cca 1,5 km k nalezišti, 

a po nalezení zpátky do Střediska 

ekologické výchovy Sedmihorky 

(v areálu kempu Sedmihorky), kde 

můžeme kameny vybrousit. Vstup 

zdarma, vybroušení kamenů cca 

50 Kč. S sebou si vezměte svači-

nu, pytlíky na úschovu kamenů 

a dloubátko na dolování kamenů 

(např. šroubovák). Rezervace nut-

ná do 25. 7. 2014 na rcpelisek@

email.cz, kapacita omezená. 

Středa 27. 8. 2014   od 9:30

Dopravní dopoledne

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!

Bližší informace či případ-

né změny naleznete na našich 

webových stránkách www.mcpe-

lisek.cz. Markéta Kučerová

Zpestřením letošního klání 
na buštěhradském rybníce bylo 
plavidlo zorganizované Univer-
zitním centrem energeticky efek-
tivních budov (UCEEB). Dopravce 
lodi z Prahy to stálo nemalé úsilí, 
protože s lodí se musí manipulovat 
opatrně. Představa byla asi jiná než 
skutečnost, ale faktem zůstává, že 
dlouhá štíhlá kánoe z betonu sku-
tečně plula i s posádkou dvou vo-
dáků a udržela se na hladině. UCEEB 
za tuto raritu patří jistě poděkování. 

Buštěhrad na vodě také dispono-
val s celkem šesti soutěžními káno-
emi a snad i díky tomu soutěže s 27 
posádkami skončily o hodinu dříve. 
Přibyla další disciplína pro děti - pře-
voz „želvy“. Děti vděčně přijali pove-
zení na pramici od piráta kapitána 
Bleska, který se svou jednookou 
manželkou oživil letošní sešlost. 
Také se uskutečnilo historicky první 
cvaknutí lodi. Soutěžní posádka při 
slalomu se však vyškrábala na břeh 
ještě dřív, než připlula oranžová zá-
chranná loď. 

Byly vyhlášeny vítězné posádky 

a rozdány diplomy a věcné ceny, 
ale to snad nebylo to nejdůležitější. 
Všichni, kdo se Buštěhradu na vodě 
2014 zúčastnili, si odnesli hezké 
zážitky, byli společně na vzduchu 
za hezkého slunečného počasí 
a dohromady vytvořili příjemnou 
náladu. Někteří si pod stromy ještě 
rádi poseděli a popovídali dlouho 
po odjezdu všech soutěžních ká-
noí. 

Děkujeme za vydatnou fi nanční 
podporu Středočeského krajské-
ho úřadu z fondu hejtmana, všem 
pomocníkům a pořadatelům, bez 
nichž by tato událost nebyla mož-
ná. Děkujeme i za součinnost MěÚ, 
DPS, Pelíšku a také ZŠ Buštěhrad. 
Zvláštní poděkování patří ochotné 
paní Doležalové, která zajišťovala 
zdravotnickou pomoc a hasičům 
z Hřebče za zpestření horkého od-
poledne. 

Po pátečním předávání vysvěd-
čení na ZŠ Buštěhrad se i v sobotu 
přišel podívat na náš rybník senátor 
Jiří Dienstbier s manželkou. 

Jiří Janouškovec st.

Neziskové organizace

Buštěhrad na vodě 2014

Foto D. Novotná

Dne 13. 8. 2014 uplyne dlouhých deset let od chvíle, 

kdy navždy odešel náš drahý táta, tchán a dědeček

– pan Petr Dütsch, bývalý starosta města Buštěhrad. 

12. 8. 2014 by oslavil sedmdesáté narozeniny.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří tatínkovi 

věnují tichou vzpomínku.

S láskou a vděčností vzpomínají dcery Monika 

a Diana s rodinami.

Dne 24. 8. 2014 tomu bude již 10 let, co nás navždy 

opustila naše maminka, babička a tchyně paní

Alžběta Roubalová, roz. Bartošová. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Za příbuzné dcery Libuše a Jiřina s rodinami.

Společenská kronika

Seděla beruška na lístečku, červe-

ný kabátek samou tečku. 

Přišli k ní mravenci : „My Tě 

známe, my Ti ty puntíky spočítá-

me!“…..

Tak jako jsme přišli my, prvňáčci, 

do Domu s pečovatelskou službou 

v Buštěhradě v  pátek 20. 6. 2014 

na návštěvu k babičkám a dědeč-

kům. Trochu je potěšit a rozveselit 

svým malým vystoupením. 

Paní ředitelka Horníčková, paní 

pečovatelky, babičky a dědeč-

kové, všichni nás všechny vřele 

přivítali. Děti se nemohly dočkat, 

až budou moci předvést své ve-

řejné čtení, recitování básniček 

a na závěr zpívání. Celé vystou-

pení se opravdu zdařilo. Potlesk 

nenechal nikoho na pochybách, 

že se vystoupení líbilo. Dobrý 

pocit si tak odnášeli nejen lidé 

v tomto domově, ale také děti, 

které dokázaly, že čtení už pro 

ně není velkou neznámou a jsou 

plné odvahy a nadšení. 

Na závěr vystoupení jsme ba-

bičkám a dědečkům rozdali pa-

pírové berušky, které jsme pro ně 

z papíru vyrobili.

Přejeme všem pracovnicím DPS 

a seniorům krásné a pohodové 

prázdniny.

Mgr. Milena Maršnerová 

a třída 1.B

Informace ze ZŠ

Čteme babičkám a dědečkům v DPS
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Co nového v činnosti Mikroregionu 
Údolí Lidického Potoka (MÚLP)

Jak bylo v tomto měsíčním in-

formačním periodiku již sděleno, 

připomínáme, že MÚLP vypsal tzv. 

Malý dotační titul pro organizace, 

občanská sdružení, spolky a kluby, 

které působí na území členských 

obcí mikroregionu. Za sdružení, 

které nemá právní subjektivitu, 

podává žádost obec/město. 

Malý dotační titul lze využít 

na nákup drobných věcí, materiálu 

a zařízení (např. vybavení hřišť, dí-

len a klubů, ceny pro vítěze apod.), 

pronájem prostorů či techniky, 

propagaci apod. Každá organiza-

ce může požádat o podporu ma-

ximálně jednoho projektu. Výše 

podpory činí 80 % celkových ná-

kladů na projekt, max. však 3000 

korun. 

Žádosti o dotace jsou k dispo-

zici na každém Obecním úřadě 

členských obcí, tedy i na našem 

MěÚ. Výhledově budou ke stažení 

na webových stránkách mikrore-

gionu. Žádost o dotaci musí být 

podána na předepsaném formu-

láři s požadovanými přílohami 

v zalepené obálce s adresou MÚLP 

„Malý dotační titul“ Revoluční 1, 

273 43 Buštěhrad. 

V prvém termínu s datem po-

dání do 2. 5. 2014 bylo podáno 

celkem 14 žádostí. Všem bylo vy-

hověno. Druhý termín podání žá-

dosti je vypsán na den 2. 9. 2014.

Webové stránky 
Mikroregionu

Jak bylo výše uvedeno, MÚLP 

bude mít své webové strán-

ky, jejichž návrh je ve fi nální 

fázi. Titulní stránku budou tvo-

řit fotografi e s dominantami 

v členských obcích, uspořá-

dané do geografi ckého tvaru 

mikroregionu. Stránky budou 

obsahovat kromě úvodu, infor-

maci o mikroregionu, historii 

mikroregionu, členské obce, 

dokumenty, činnost mikrore-

gio nu, odkazy, kontakty atd. 

Zahájení činnosti web. stránek 

se předpokládá od měsíce srp-

na 2014. 

Zájezd mikroregionu 
do Telče

MÚLP uspořádal ve dnech 6. 

a 7. 6. 2014 zájezd k mikroregionu 

TELČ. Zúčastnilo se ho 40 občanů 

členských obcí. Účastníci byli při-

jati starostou města Telče panem 

Mgr. R. Fabešem a představiteli mi-

kroregionu Telč, na místní radnici.

Po této ofi cielní části pokračo-

valo setkání účastníků zájezdu 

s představiteli mikroregionu Telč 

v Univerzitním centru města. Dále 

byl navštíven státní zámek v Telči, 

konala se prohlídka města, mimo-

řádně zajímavý byl hospodářský 

dvůr v Bohuslavicích a klášter 

Premonstrátů v Nové Říši. Pro pro-

hlídce hradu Roštejn byl zájezd 

ukončen. Výsledek zájezdu pozi-

tivně zhodnotila i valná hromada 

MÚLP. Již dnes jste zváni, vážení 

občané na další podobnou akci, 

jejíž termín bude opět včas ozná-

men.   Za mikroregion M. Oplt

Informace z Mikroregionu 
Údolí Lidického potoka

MÚLP nabízí…
Mikroregion Údolí Lidického potoka chce i nadále pomáhat všem 

obyvatelům svých členských obcí. Tentokrát jsme se zaměřili na malé 

řemeslníky. Protože žije na území členských obcí mnoho lidí, kteří se 

zabývají malou výrobou, chtěli bychom jim pomoci s prezentací jejich 

výrobků a zpřístupnit spojení na ně všem, kdo by jejich výrobky mohli 

potřebovat. Během několika týdnů budou spuštěny www stránky naše-

Dovolte nám, abychom vás, 

občany obcí, které patří do Mik-

roregionu Údolí Lidické potoka 

seznámili s vyhodnocením  žá-

dostí o „Malý dotační titul“. Tento 

dotační titul se valná hromada 

MÚLP složená z 10 zástupců jed-

notlivých obcí rozhodla vyhlásit 

proto, abychom podpořili činnost 

zájmových spolků a organiza-

cí, protože si uvědomujeme, že 

mnohdy nedostatek fi nancí velmi 

omezuje jejich aktivitu. 

Prostřednictvím svého staros-

ty nebo pověřené osoby byly 

jednotlivé spolky a organizace 

obcí seznámeny s podmínkami 

výše uvedeného dotačního titu-

lu a k uvedenému datu uzávěrky, 

stj. 2. 5. 2014 se sešlo 15 žádostí 

o podporu činnosti spolků.

Vzhledem k tomu, že šlo o prv-

ní kolo tohoto dotačního titulu, 

byli, alespoň částečně, uspokojeni 

všichni žadatelé. Některé žádosti 

vykazovaly formální chyby (chy-

bějící podpis, zakládací dokument, 

podrobný rozpočet akce atd. -ža-

datelé byli na tyto nedostatky 

upozorněni). Protože šlo o první 

žádosti a termín byl celkem krátký, 

přiznala hodnotící komise fi nanční 

příspěvek všem žadatelům. V dal-

ším ročníku však již takto bene-

volentní nebude a žádosti s nedo-

statky budou vyřazeny. Proto již 

přemýšlejte a připravujte své další 

akce, abyste na vyplnění žádostí 

měli dostatek času.

Další termín podání žádostí 

o dotaci v „Malém dotačním titu-

lu“ je 30. 9. 2014.

Jaroslava Štancová,

starostka Stehelčevse

ho mikroregionu a na nich bude i sekce malí řemeslníci a výrobci. Zde 

bychom chtěli zveřejnit spojení na všechny drobné výrobce, kteří bu-

dou o tuto službu mít zájem. Tato služba bude poskytována zdarma. 

Představujeme si, že uveřejníme seznam asi takovém rozsahu:

Předmět podnikání:  košíkář, šperky, mýdla, kožené výrobky...

František Franta    Horní Dolní 24    tel. 555 555 555    e-mail: fr@seznam.cz

Možno přiložit 1–3 fotografi e výrobků.

Kdo má zájem o zveřejnění svého podnikání, může se obrátit 

na starostu své obce a zaslat či předat mu své údaje, které zveřej-

níme. Je to: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, předmět pod-

nikání (šperky, kožené výrobky, šití, pletení, vyšívání atd…) a max. 

3 fotografie. Případně svá data můžete zaslat na adresu starosta@

obecstehelceves.cz.

Seznam drobných řemeslníků bude součástí webu MÚLP a průběžně 

bude doplňován, ale bylo by dobré, aby právě spojení na vás bylo již 

od počátku v naší prezentaci. Jaroslava Štancová, starostka Stehelčevse

P R O D E J   S L E P I Č E K
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK, FIRMA DRÁB,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává

slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Do-

minant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks dle stáří.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V úterý 5. srpna a 2. září 2014

Buštěhrad – u fotbalového hřiště –12.35 hodin.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle poptávky

Případné bližší informace Po–Pá 9–16 h na tel.:

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

INZERCE
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Praha a Středočeský kraj, 

červen 2014. – Šestnáct osob ze 

Středočeského kraje nastoupilo 

20. května již do 3. cyklu projek-

tu Amelie Návrat do zaměstnání 

po onkologické nemoci. 

„Jsou to lidé různých profe-

sí i vzdělání, často s výborný-

mi pracovními kompetencemi 

a velkou chutí vrátit se do za-

městnání. Po nemoci jim ale zů-

stala určitá zdravotní omezení 

a kladou důraz na zdravý životní 

styl. To jim hledání práce kom-

plikuje,“ říká vedoucí projektu 

Tereza Žílová.

Součástí prakticko-vzdělávací-

ho programu o délce 4 měsíců je 

pracovní poradenství, koučování, 

přednášky o pracovně-právní i so-

ciální problematice, ale také simu-

lované výběrové řízení a nakonec 

i zprostředkování zaměstnání. Cel-

kem účastníci absolvují 11 dvou- 

až třídílných seminářů, budou pra-

covat v týmech i samostatně řešit 

úkoly zaměřené na posílení jejich 

pracovních kompetencí i technik, 

jak najít zaměstnání. Věnuje se jim 

čtyřčlenný tým složený ze sociální 

pracovnice, psycholožky, pracovní 

poradkyně a koordinátorky. Pro-

gram je fi nancován z Evropského 

sociálního fondu a státního roz-

počtu ČR a je proto pro účastníky 

zdarma. Cílem je pomoci jim najít 

zaměstnání, které odpovídá jejich 

kvalifi kaci a bere ohledy na jejich 

zdravotní stav.

V rámci simulovaných výběro-

vých řízení absolvovali účastníci 

programu cvičné pohovory v per-

sonálních agenturách Openn 

a Manpower nebo u spolupracují-

cích organizací jako je Linka bez-

pečí a další. „Dostali jsme možnost 

potkávat se s kandidáty, kteří jsou 

obohaceni o zkušenost spojenou 

s motivací, s vnitřní silou, s chutí 

bojovat a přesvědčovat své oko-

lí, že chtějí a mají možnost získat 

práci,“ říká k tomu specialistka ná-

boru agentury Openn Alice Daň-

ková.

Hlavní překážky, kterým mnozí 

lidé po léčbě rakoviny čelí při ná-

vratu do zaměstnání, jsou:

•  Malá nabídka pozic na částeč-

ný úvazek

•  Ztráta kontaktů, společenská 

izolace

• Ztráta sebevědomí

• Zdravotní omezení

• Finanční tíseň

Průměrný věk účastníků 3. 

běhu je 48 let. Všechny účastnice 

jsou ženy. Hlásili se i 3 muži, ale ze 

zdravotních nebo jiných důvodů 

nakonec nenastoupili. 4 účastnice 

mají VŠ, 10 je středoškolaček.

Profesně jsou nejvíc zastoupe-

né ekonomické obory.

Většina by ráda zůstala u svého 

pracovního zaměření, ale chtěly 

by najít pracovní místo na zkrá-

cený úvazek. Nabídka pracov-

ních pozic se zkrácenou pracovní 

dobou je ale v Česku velmi malá. 

Jsme na 3. místě od konce mezi 

členskými zeměmi EU.

Program Návrat do zaměstnání 

po onkologické nemoci je určen 

obyvatelům Středočeského kraje, 

jejichž nemoc ustoupila (jsou tak-

zvaně v remisi), pobírají invalidní 

důchod a mají potíže s nalezením 

zaměstnání.  Většinou se do něj 

hlásí ženy. „Ženy obvykle častěji 

než muži vyhledají odbornou lé-

kařskou i psychosociální pomoc. 

Převaha žen mezi klienty organi-

zací jako je Amelie i v jejím týmu 

může také některé muže odradit,“ 

komentuje malou účast mužů Te-

reza Žílová.

Poslední běh otevíráme v říjnu 

letošního roku.  Je možné se hlásit 

již nyní.

Projektem Amelie Návrat 

do zaměstnání po onkologické 

nemoci prošlo zatím 28 lidí, šest 

absolventů již práci našlo, někteří 

u spolupracujících zaměstnavate-

lů a za podpory týmu Amelie, jiní 

samostatně. Někteří ze zaměst-

navatelů využili možnost získat 

mzdový příspěvek, který program 

nabízí. Jsou to většinou menší or-

ganizace, jako je například Farní 

Charita Starý Knín, která zaměst-

nala absolventku 2. běhu progra-

mu Andreu Tiefenbachovou z Pří-

brami. 

„Tip mi dali v Amelii, ale kon-

taktovala jsem je sama. V březnu 

jsem se tam jela podívat a dohod-

li jsme se, že jim budu spravovat 

web a dělat komunikační podpo-

ru jejich činnosti, hlavně akcí,“ říká 

Andrea Tiefenbachová. Pracovat 

bude šest hodin denně a bude to 

možné i z domova.

Střední a velké fi rmy se o za-

městnávání lidí se zdravotním 

postižením zajímají, protože mají 

ze zákona povinnost zaměstnat 

alespoň 4 procenta zdravotně po-

stižených osob, případně odebí-

rat určitý objem služeb a výrobků 

od fi rem či jiných organizací, které 

takové lidi zaměstnávají. Pokud 

tuto povinnost neplní, musí to 

fi nančně kompenzovat do státní 

pokladny.

Projekt Amelie má nejen po-

moci konkrétním lidem, ale po-

ukázat na význam systematické 

odborné psychosociální pomoci 

a na problematiku neviditelných 

zdravotních postižení ve vztahu 

k zaměstnávání. 

„Navázali jsme kontakt s mno-

ha zaměstnavateli i poskytovateli 

služeb na trhu práce a mnozí nám 

potvrdili, že setkání s lidmi z pro-

gramu jim umožnilo si poopravit 

obrázek, jak vypadá a jak se chová 

člověk se zdravotním postižením. 

Překvapilo je, že na účastnících 

programu prodělaná nemoc není 

vidět. Snad tato zkušenost přispěje 

k tomu, že zaměstnavatelé budou 

více uvažovat o lidech se zdravot-

ním postižením jako o běžných 

uchazečích, kteří sice potřebují 

úpravu pracovních podmínek – na-

příklad zkrácenou pracovní dobu 

-  ale jinak jsou plnohodnotnými 

zaměstnanci, kteří fi rmě ohledy 

na jejich zdravotní stav plně vyna-

hradí loajalitou a motivovaností,“ 

říká Tereza Žílová.

Projekt Návrat do zaměstnání 

po onkologické nemoci má cel-

kem 4 cykly, byl zahájen v dubnu 

2013 a skončí v dubnu 2015. Je 

fi nancován z ESF prostřednictvím 

OP LZZ a ze státního rozpočtu 

ČR a díky tomu je pro účastníky 

zdarma. Program je jediný svého 

druhu pro tuto cílovou skupinu 

a vychází z dobré znalosti spe-

cifi ckých problémů, kterým lidé 

po onkologické léčbě při návratu 

do běžného života čelí.

Amelie jako jedna z mála orga-

nizací podobného zaměření má 

od svého založení v roce 2007 cíl 

poskytovat onkologicky nemoc-

ným a jejich blízkým odbornou 

psychosociální podporu, infor-

movat o její důležitosti a přispívat 

k tomu, aby se stále více stávala 

součástí standardní nabídky péče 

o lidi s rakovinou. Projekt psy-

chosociální pomoci připravovala 

od podzimu 2005 zakladatelka 

Amelie Pavla Tichá poté, co sama 

ukončila svou první onkologickou 

léčbu. 

Více informací na webových 

stránkách Amelie nebo kontak-

tujte:

Terezu Žílovou (koordinátor-

ka projektu), e-mail: projekteu@

amelie-os.cz, tel: 608 458 302

Do 3. cyklu programu Návrat do zaměstání po onkologické nemoci bylo přijato dalších 
16 lidí ze Středočeského kraje

Podaří se i jim najít vhodnou práci a co tomu brání?

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

Celkový počet účastníků dosavadních 3 cyklů programu = 44; 

40 žen a 4 muži

Nejčastější diagnóza = karcinom prsu (25 účastnic – 57 %), následu-

je rakovina vaječníků a dělohy (5) a tlustého střeva a konečníku (3)

Úroveň vzdělání účastníků: 

57 % středoškolské, 27 % vysokoškolské

22 účastníků (50 %) je ve věku 41–54 let, 12 ve věku 55+, 

zbytek mladší

38 účastníků má invalidní důchod
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