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máte v ruce první povolební 

číslo Buštěhradského zpravo-

daje. Díky výsledku posledních 

komunálních voleb nastává pro 

Buštěhrad velká změna. Velice 

si vážíme Vaší důvěry, děkujeme 

za ni a pokusíme se činit, co bude 

v našich silách, abychom Vás ne-

zklamali a město se za toto vo-

lební období posunulo k lepšímu. 

Ty, kdo nás naopak nevolili (či 

dokonce mají náš nástup na rad-

nici za živelnou katastrofu), by-

chom rádi přesvědčili o tom, že 

nám jde skutečně o dobrou věc. 

Každý začátek je těžký, a proto 

nám – jakožto začátečníkům – 

prosím, dopřejte trochu shoví-

vavosti, než se do své nové role 

vpravíme. Přerod kverulujícího 

aktivisty v konstruktivního po-

litika jistě není snadný úkol :-) 

A úkolů, které se na radnici na-

Informace z radnice

Vážení čtenáři,
kupily, je mnoho – bude chvíli 

trvat, než se jimi probereme.

Na stránkách BZ Vám v tom-

to čísle představíme nové ve-

dení města, které jste si (aspoň 

tedy většina z Vás, kteří přišli 

k volbám) zvolili, všechny nové 

(a v několika případech i staro-

nové) zastupitele, a to, čím se 

budou v příštích čtyřech letech 

zabývat. Doufáme, že zde nebu-

dou žádné ostré antipatie a za-

stupitelstvo bude zkrátka kon-

struktivně fungovat jako celek, 

složený z rozumných lidí. Všim-

něme si také, jak se snížil věko-

vý průměr členů zastupitelstva 

i rozvržení sil, a doufejme, že se 

tím zvýší jeho výkonnost. Poměr 

mužů a žen je téměř vyrovnaný 

– muži sice o jednoho vedou, ale 

ženy zase zaujaly obě nejvyšší 

funkce. 

První věcí, od které by se měly 

odvinout všechny další změny, 

bude snaha o maximální ote-
vřenost a ochotu radnice vůči 
občanům. Chtěli bychom, aby 
se politika opět navrátila ke své-
mu významu veřejné služby. Vy-
tvoříme nové webové stránky, 
na kterých naleznete veškeré 
informace o chodu města. Bude-
me Vám říkat, co děláme, a proč 
to děláme. Budete si zde moci 
zkontrolovat všechny smlouvy 
města, výběrová řízení, nakládá-
ní s majetkem města. Připravíme 
pro Vás rozklikávací rozpočet, 
kde se do všech detailů dozvíte, 
za co se utrácejí peníze města, 
a zda dobře hospodaříme. Bu-
deme otevření Vašim podnětům, 
budeme Vás včas informovat 
o všech důležitých záměrech tak, 
abyste mohli věci, které se Vás 
týkají, sami ovlivňovat. Mnohé 
informace budete mít k dispozici 
i v Buštěhradském Zpravodaji. 
Rovněž Zpravodaj čekají změ-
ny – dostane opět nezávislou 
redakční radu (pod patroná-
tem kulturního výboru) – což je 
uspořádání, které zde léta dobře 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková

fungovalo (a je i doporučová-

no pro obecní periodika, aby si 

zachovala nezávislost). Zpra-

vodaj bude necenzurovaným 

časopisem, který nebude pouze 

prezentovat úspěchy radnice, 

ale stane se otevřenou arénou 

pro všechny alternativní názory. 

Zapracujeme i na jeho grafi ce 

a větší úspornosti. Tím pádem 

ovšem pozbývají smyslu Buště-

hradské listy – svůj úkol přinášet 

nezávislé informace již splnily. 

Přišla by nám však škoda je zce-

la zrušit – byl to pěkný časopis 

a jeho příprava nás velmi bavila. 

Zřejmě tedy bude dál existovat 

jako literární či experimentální 

občasník – četnost vycházení 

i náplň ukáže budoucnost. 

Kdokoliv by se chtěl podílet 

na vytváření nového zpravodaje, 

ať již jako člen redakční rady, nebo 

psaním příspěvků na libovolné 

téma, je vítán. Emailový kontakt 

naleznete na webu města.

Ing. Arch. Daniela Javorčeková, 

starostka města

Veselé VánoceVeselé Vánocea šťastný nový roka šťastný nový rok
všem čtenářům Buštěhradského zpravodajevšem čtenářům Buštěhradského zpravodaje
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Přinášíme Vám informace 

o lidech, které jste zvolili 

do nového zastupitelstva 

na volební období 2014–2018, 

i to, čím se budou zabývat.

Starostka 
– Ing. Arch. Daniela 
Javorčeková, 40 let
(fotografi e paní starostky je 

na první straně)

Absolvovala Fakultu architektu-

ry ČVUT v Praze. V letech 2001až 

2002 byla členkou Poradního 

sboru pražského primátora J. Kas-

la pro architekturu, urbanismus 

a památkovou péči. Navštěvova-

la semináře „Školy obnovy ven-

kova“, které byly později zásadní 

inspirací v jejích aktivitách pro 

Buštěhrad, kde žije od roku 2002. 

Je vdaná a má dvě děti. Dosud se 

věnovala převážně obnově pamá-

tek, na toto téma také publikuje. 

V minulých letech se v Buštěhradě 

podílela např. na záchraně a obno-

vě zámku, či na záchraně pivovaru 

před demolicí – zajímají ji také 

industriální památky. Od roku 

2003 byla členkou výboru pro 

výstavbu, v posledním volebním 

období zastupitelkou. Byla rovněž 

aktivně píšící členkou redakční 

rady Buštěhradského Zpravodaje 

a později Buštěhradských listů. 

Od roku 2013 je členkou kulturní 

komise středočeské KDU-ČSL (ta 

se vyjadřuje se např. k návrhům 

nového památkového zákona či 

zákona o kultuře, či k vládní kul-

turní koncepci). V Buštěhradě pů-

sobí ve dvou občanských sdruže-

ních, podílí se na organizaci např. 

buštěhradského Masopustu a dal-

ších akcí. Celoživotním zájmem je 

hudba – je členkou souboru staré 

hudby Collegium 419. Funkci sta-

rostky bude vykonávat jako uvol-

něná.

Místostarostka 
– Mgr. Magda Kindlová, 
44 let

Po absolvování gymnázia 

v Kladně vystudovala PedF UK 

v Praze v oboru matematika a zá-

klady techniky. Poté učila na růz-

ných středních školách. Od roku 

2007 je ředitelkou osmiletého 

gymnázia – Mensa gymnázium, 

o. p. s. – pro mimořádně nadané 

děti. V Buštěhradě se narodila 

a dodnes zde žije. Zajímá ji vše, 

co se města a života v něm týká. 

Po dobu dvou volebních období 

byla zastupitelkou města, v po-

sledním období byla také členkou 

Školské rady. Ráda by prosadila 

co největší a co možná nejví-

ce přátelskou spolupráci všech 

politických uskupení. Ráda by 

také prosadila naprostou trans-

parentnost hospodaření města 

i práce na radnici. Chtěla by, aby 

se vedení obce stalo skutečnou 

občanskou samosprávou, aby byli 

obyvatelé města co nejvíc vtaže-

ni do veškerého dění a zejména 

rozhodování v obci. Buštěhraďáci 

ji také znají jako zpěvačku. Funkci 

místostarostky bude vykonávat 

jako neuvolněná.

Předsedkyně fi nančního 
výboru 
– Linda Libertinová, 
34 let

na MěÚ Buštěhrad, ale představě 

úřednice se zcela vymyká. Působí 

také jako účetní v obci Číčovice 

a Mikroregionu údolí Lidického 

potoka. Byla členkou buštěhrad-

ského Junáka, a stále jezdí vařit 

dětem na tábory, které Junák po-

řádá u řeky Střely. Jak sama říká: 

„Buštěhrad jsem si zamilovala… 

Potkala jsem zde opravdové přá-

tele a založila rodinu, která je pro 

mne to nejcennější. Ráda bych 

svou pomocí přispěla k tomu, aby 

se zde žilo hezky i ostatním.“  

Předseda výboru pro 
výstavbu 
– Jirka Blesk, 53 let

a jejich vzpomínání, jsem staromi-

lec, ale osobně chci myslet trochu 

dopředu. Nebojím se vystoupit 

veřejně s názorem, ale nemít 

všechno to na srdci hned na jazy-

ku, se učím. Cítím obecný smysl 

pro spravedlnost, ale rád bych 

vždy rozhodoval diferencovaně 

a hlavně otevřeně. Rád bych pro 

radnici zpět vydobyl úctu, respekt 

a důvěru, ale vím, že to vůbec ne-

půjde rychle a lehce. V Buštěhradě 

mi chybí třeba kus zámku, vycház-

ková zeleň, skejtpark pro mládež 

i jiné věci, ale víc se raduji z toho, 

že se na ulicích zdravíme, že se tu 

pořád něco děje, a hlavně, že se 

mi tu dobře žije.

Předseda grantového 
a dotačního výboru 
– Jan Mrkvička, 36 let

Linda Libertinová

Jirka Blesk

V Buštěhradě žije od roku 2002, 

tesař, pokrývač a horolezec, ale 

také osobitý pozorovatel, píšící 

typické glosy do buštěhradských 

časopisů (buštěhradský Chodec), 

a nápaditý organizátor (vzpomeň-

me dnes již legendární „Show on 

the water“ na Buštěhradském ryb-

níce), člen nově založených buš-

těhradských ochotníků, osobnost 

vymykající se všem škatulkám. 

O sobě píše: Rád poslouchám lidi 

Jan Mrkvička

V Buštěhradě žije 14 let. Z toho 

13 let, až do nedávna pracovala 

Žije v Buštěhradě se svou že-

nou Kateřinou a třemi dcerami 

přes deset let. Pracuje jako ředitel 

Humanitární a rozvojové sekce 

společnosti Člověk v tísni. Přímo 

pomáhal lidem zasaženým pří-

rodními katastrofami a válkami 

na Srí Lance, na Filipínách, v Af-
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ghánistánu nebo v Etiopii. Svou 

zkušenost ze zahraničních misí, 

se získáváním fi nancí od Evropské 

unie a psaním a řízením projektů 

by chtěl využít i při práci pro Buš-

těhrad. Chce také podporovat ak-

tivní nevládní organizace a buště-

hradské vzdělávací instituce, které 

navštěvují jeho děti. V Buštěhradě 

občas přednáší, několikrát školil 

místní lidi v psaní projektů. 

Předsedkyně 
zdravotního 
a sociálního výboru 
– Věra Mrázková, 44 let

zasedání. Protože je buštěhradský 

rodák a má své město rád, chtěl by, 

aby došlo k celkovému zlepšení 

vzhledu obce. Zejména se jedná 

o dobudování a opravy infrastruk-

tury, zlepšení komunikací, opravy 

a dobudování chodníků. Chtěl by 

prosadit kvalitnější plánování in-

vestičních i údržbových činností. 

Jako další důležitou prioritu vidí 

zlepšení fi nančního a materiální-

ho zabezpečení spolků pracujících 

s mládeží. Nastoupil jako náhrad-

ník po paní Janě Zemanové, která 

rezignací na zastupitelský man-

dát vyřešila ze zákona vyplývající 

neslučitelnost funkce zastupitele 

s prací matrikářky.

Předseda kulturního 
výboru 
– Milan Mudra, 49 let

Věra Mrázková

Jiří Müller

Milan Mudra

Pavel Vavruška

Tonda Jeřábek

Na Buštěhradě je od roku 1996. 

Po maturitě pracovala v Nemoc-

nici v Kladně jako zdravotní se-

stra na chirurgickém a posléze 

na dialyzačním oddělení. Od roku 

2001 pracuje jako zdravotní sestra  

u praktického lékaře MUDr. Karla 

Jeřábka na Buštěhradě. V minu-

lém volebním období jako za-

stupitelka města pracovala jako 

předsedkyně zdravotně-sociál-

ního výboru, členka školské rady 

a bytové komise. V této činnosti 

bude i nadále pokračovat. 

Ing. Jitka Lefl erová, 
70 let

– v minulém volebním období 

starostka, nyní zastupitelka (infor-

mace a foto nedodány).

Předseda kontrolního 
výboru a sportovního 
výboru 
– Tonda Jeřábek, 40 let

Známý buštěhradský sportovec 

a tenisový trenér, provozuje mimo 

jiné dětskou tenisovou školičku 

Tenisek. Děkuje všem, kteří šli vo-

lit. Chce prosazovat sportovní roz-

voj dětí, mládeže a spolupodílet 

se na efektivním řízení města.

o kulturu, sport, lhostejná mu není 

ani bezpečnost a pořádek ve městě 

a okolí. V této oblasti by rád společ-

ně s občany a zastupiteli, kteří chtějí 

pomoci radou a názorem, vytvořil 

tvůrčí a komunikativní tým. Buš-

těhraďáci ho znají například jako 

jednoho z organizátorů festivalu 

Buštěhradských kapel, i jako člena 

některých místních kapel.

Pavel Vavruška – 51 let

Moje současné pracovní zařazení 

je správa majetku města Buštěhra-

du na městském úřadu působím 

od roku 2011. Předchozí pracovní 

zkušenosti mám zejména v obo-

rech řídicích systémů v oblasti 

vodních elektráren a rozvodných 

zařízení a dále v automatizačních 

a bezpečnostních systémech. 

Pracoval jsem na technických, ob-

chodních a manažerských pozicích 

ve všech mých předchozích pracov-

ních místech. Mám středoškolské 

vzdělání doplněné absolvováním 

řady odborných seminářů a několi-

kaletou zahraniční praxí, je mi 51 let 

a mám dvě dospělé děti. V zastupi-

telstvu města jsem poprvé.

Daniela Javorčeková

Předseda výboru 
pro životní prostředí 
– Ing. Jiří Müller, 42 let

Po ukončení Strojní fakulty ČVUT 

v Praze a absolvování základní vo-

jenské služby nastoupil jako kon-

struktér u strojírenské fi rmy. U této 

zahraniční společnosti nyní působí 

jako vedoucí jednoho technického 

úseku. Žije na Buštěhradě od na-

rození, je ženatý a má dvě dcery. 

V minulém období několik let pů-

sobil jako člen Školské rady v ZŠ 

a MŠ Buštěhrad. Je znám jako aktiv-

ní účastník takřka všech veřejných 

Občanem Buštěhradu je od roku 

1988. Jsou věci, které změnit ne-

jdou, ale na druhé straně jsou věci, 

které změnit jdou, a ty by změnit 

chtěl. Rád by přispěl k prosperu-

jícímu, zelenému, čistému a bez-

pečnému městu, kde lidé žijí, a ne 

kam chodí jen přespávat. Zajímá se 

Vodárny Kladno - Mělník, a. s., Kladno 4, 
U Vodojemu 3085

Změna cen vodného a stočného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno - 

Mělník, a. s. ze dne 27. 11. 2014 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 

2015 dochází ke zvý šení cen vodného a stočného takto:

Ceny v Kč/m3 bez DPH včetně DPH (15 %)

SKP 41.0011 a 12

Voda pitná a užitková
46,30 53,24

SKP 90.01.11

Voda odkanalizovaná
34,50 39,68

Celkem 80,80 92,92

Ceny jsou jednotné pro všechny 

odběratele vodného a stočného.

U vodného a stočného je uplat-

ňována věcně usměrněná cena, 

do kalkulace se zahrnují pouze 

ekonomicky oprávněné náklady.

Provozovatelem – společností 

Středočeské vodárny, a. s., bu-

dou ceny v nové vý ši účtovány 

od 1. 1. 2015. Odebrané množství 

vody se rozdělí podle poměru dní 

v jednotlivý ch obdobích a znáso-

bí se platnou cenou v daném ka-

lendářním období.

Ing. Radek Větrovec,

předseda představenstva
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Pravidla pro poskytnutí neinvestičního 
účelového fi nančního příspěvku z rozpočtu 
města Buštěhradu na rok 2015
Kdo může požádat o příspěvek z rozpočtu města 
Buštěhradu? 

O fi nanční příspěvek z rozpočtu města Buštěhradu mohou požádat 

neziskové organizace nebo fyzické osoby. 

Cíle podpory
Zájmem města je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity 

a vytvářet příznivé prostředí pro utváření přirozených vazeb mezi oby-

vateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na mládež, na ro-

diče s malými dětmi a na seniory. Dále mohou být podpořeny činnosti 

v oblasti podpory zaměstnanosti, vzdělávání, kultury, společenského 

života, životního prostředí a cestovního ruchu.

Zdroj příspěvku
Příspěvek je fi nancován z vlastních příjmů rozpočtu města Buštěhra-

du. 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku
1.  Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu o přiděle-

ní příspěvku je předložení žádosti na předepsaném formuláři Žá-

dost o poskytnutí neinvestičního účelového fi nančního pří-

spěvku z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015. Formulář 

je k dispozici na městském úřadě i ke stáhnutí na internetových 

stránkách města. 

2.  Příspěvek má formu neinvestiční a účelově vázané dotace. Pří-

jemce může tímto příspěvkem hradit pouze akce / projekty / ná-

kupy specifi kované ve smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpoč-

tu města. 

3.  Z evidence žádostí o poskytnutí příspěvku budou vyřazeni ti ža-

datelé, kteří včas a správně nedoložili vyúčtování již poskytnu-

tých příspěvků z rozpočtu města.

4.  O poskytnutí příspěvku a jeho výši rozhoduje zastupitelstvo měs-

ta na základě vyhodnocení míry prospěšnosti příspěvku pro oby-

vatele města Buštěhrad. 

5. Příspěvek je možné žádat ve dvou programech:

 1)  Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organi-

zací

  • Maximální výše příspěvku je 90.000 Kč na rok.

  •  Žádat mohou registrované neziskové organizace se sídlem 

v Buštěhradě.

  •  Dotace může být použita jak na podporu provozu organi-

zace, tak na konkrétní aktivity.

  • Žádost je třeba podat do 15. ledna 2015.

  •  O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo města na ná-

vrh komise, které se skládá ze starostky, předsedy gran-

tového výboru a předsedy kulturního výboru, předsedy 

sportovního výboru a jednoho zástupce veřejnosti. Komisi 

jmenuje starostka. Zastupitelstvo může žádost schválit, za-

mítnout nebo navrhnout snížení příspěvku.

  •  Na rok 2015 je na podporu činnosti neziskových organizaci 

z rozpočtu města vyčleněno 550 000 Kč, přičemž tato část-

ka může být zvýšena pomocí rozpočtového opatření.

 2) Podpora veřejně prospěšných aktivit

  • Maximální výše příspěvku je 5000 Kč na akci či projekt.

  •  Žádat o příspěvek mohou jak neziskové organizace, tak 

fyzické osoby, či neregistrovaná uskupení jménem určené 

fyzické osoby. V případě, že žádost chtějí podat nezletilé 

osoby, musí podat žádost jménem plnoletého garanta.

  •  Žadatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Buštěhradě.

  •  Dotace musí být použita na konkrétní časově vymezenou 

akcii či projektu.

  •  Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku 2015.

  •  O přidělení dotace rozhoduje starostka, která následně in-

formuje zastupitelstvo města.

  •  Na rok 2015 je na podporu veřejně prospěšných aktivit vy-

členěno 50 000 Kč.

6.  V případě, že žadatel využije příspěvek na jiný účel než specifi ko-

vaný ve smlouvě, dopouští se neoprávněného použití peněžních 

prostředků. V takovém případě mu bude nařízen odvod příspěv-

ku zpět do rozpočtu města.  Odvod příspěvku do rozpočtu města 

bude nařízen také v případě nedoložení vyúčtování příspěvku 

nebo uvedení nepravdivých údajů v žádosti nebo vyúčtování. 

7.  Pokud příjemce nevyčerpá příspěvek v plné výši, je povinen ne-

vyčerpanou část příspěvku vrátit poskytovateli ve lhůtě stanove-

né ve smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města. 

8.  Příjemce je povinen ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí 

příspěvku předložit vyúčtování příspěvku. Vyúčtování musí ob-

sahovat přehled veškerých výdajů a kopie veškerých účetních 

dokladů, které souvisejí s akcí / projektem / nákupem, který je fi -

nancován, popř. spolufi nancován příspěvkem z rozpočtu města.

9.  Použití příspěvku podléhá kontrole fi nančního výboru zastupitel-

stva města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej 

o to požádá starostka, místostarostka nebo předsedkyně fi nanč-

ního výboru zastupitelstva. 

10.  Na přiznání příspěvku z rozpočtu města neexistuje právní nárok. 

 

Administrace žádosti
1.  Administraci žádosti provádí fi nanční úsek Městského úřadu Buš-

těhrad. 

2.  Žádosti se podávají písemně na předepsaném formuláři prostřed-

nictvím pošty nebo na podatelně Městského úřadu, Hřebečská 

660, 273 43 Buštěhrad a zároveň elektronicky na adresu předsedy 

grantového výboru mrkvicka@mestobustehrad.cz

3.  Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, bu-

dou vyřazeny. 

4.  Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku z rozpočtu 

města sdělí žadateli fi nanční úsek do 15 dnů od rozhodnutí za-

stupitelstva města. 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková,

starostka
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Oznámení pro občany města Buštěhradu 
o přihlášení se k poplatkové povinnosti formulářem

Protože se blíží konec roku 2014, 

dovolujeme si Vás informovat o ně-

kterých nových ale i stávajících po-

vinnostech v souvislosti se svozem 

a likvidací směsného komunální-

ho odpadu a ostatních odpadů, 

pro rok 2015. V souladu s platnou 

Obecně závaznou vyhláškou města 

Buštěhradu č. 1/2012 „O místních 

poplatcích“ je nutno, aby každý ob-

čan města provedl písemně ohla-

šovací povinnost – přihlášení se 

k poplatkové povinnosti pro osoby 

trvale žijící na území města Buště-

hradu a pro osoby, které ve městě 

vlastní stavby určené k individuální 

rekreaci nebo rodinné domy a byty, 

ve kterých není hlášena k trvalé-

mu pobytu žádná osoba, ale jsou 

k bydlení či rekreaci využívány. For-

muláře, které slouží k ohlášení po-

platkové povinnosti občana k míst-

nímu poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů jsou umístě-

ny na webových stránkách města 

Buštěhradu na http://www.mesto-

bustehrad.cz/meu/formulare/, ale 

také v pokladně Městského úřadu 

Buštěhrad. Tyto ohlašovací formu-

láře prosíme vyplňte při platbě 

místního poplatku na rok 2015 buď 

přímo na pokladně MěÚ nebo si 

stáhněte el. formulář a vyplněný jej 

zašlete elektronicky na meu@mes-

tobustehrad.cz či poštou na MěÚ 

Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 43 

Buštěhrad. 

Dosud se poplatková povinnost 

v Buštěhradě vyměřovala podle 

registru evidence obyvatel města 

Buštěhradu - od trvalého poby-

tu občana, a také od vlastnictví 

nemovitosti na katastru města 

Buštěhrad, (přičemž v OZV města 

Buštěhradu č. 1/2012, „O místních 

poplatcích“ jsou popsány také 

důvody osvobození od tohoto po-

platku). Tato varianta ale nesplňuje 

povinnost občana písemného při-

hlášení se k poplatkové povinnosti 

místního poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů.

Odhlášení se z poplatkové 

povinnosti pro místní poplatek 

za provoz systému shromažďová-

ní, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních 

odpadů při zániku trvalého poby-

tu ve městě Buštěhradě / přihláše-

ním se v jiném městě, obci k trvalého 

pobytu/ je nutno opět oznámit 

na MěÚ Buštěhrad elektronicky 

nebo písemně na výše uvedené 

adresy. Odhlášení se z poplatko-

vé povinnosti za rekreační objekt 

v případě změny vlastníka tohoto 

objektu rovněž proveďte uvede-

ným způsobem. Vezměte prosím 

na vědomí, že za nedodržení po-

vinnosti ohlášení ale i odhlášení 

poplatkové povinnosti je MěÚ 

oprávněn vyměřit poplatníkovi 

pokutu.

Vlastníci nemovitostí určených 

k individuální rekreaci hradí pau-

šální částku ročně. Vlastníci ne-

movitostí, kteří svoji nemovitost 

dlouhodobě pronajímají, mají 

rovněž povinnost hradit uvedený 

poplatek za tyto nájemníky, (pod-

le počtu nájemníků na každou 

osobu), pokud v jejich nájemní 

smlouvě nestojí, že tyto poplatky si 

hradí nájemníci sami. (Vlastník ne-

movitosti v tomto případě doloží 

hrazení poplatku nájemníky kopií 

nájemní smlouvy-je nutno doručit 

na MěÚ a nájemník v případě, že 

nemá zakotveno v nájemní smlou-

vě, že hradí poplatek v nájmu, 

vyplní formulář přihlášení se k po-

platkové povinnosti a poplatek tak 

hradí městu sám). Na nájemníky, 

kteří v předmětu nájmu nemají 

trvalý pobyt se může vztahovat 

osvobození od místního poplatku 

za likvidaci a svoz odpadu pouze 

v tom případě, že včas a předem 

( vždy nejpozději do konce roku 

pro úlevu na rok následující – např. 

do 31. 12. 2014 pro osvobození 

na rok 2015), doručí na MěÚ Buště-

hrad písemné potvrzení od obec-

ního úřadu v místě svého trvalého 

pobytu o tom, že poplatek za svoz 

a likvidaci odpadu hradí v této 

obci. Nájemníci hradí poplatek 

sami také v případě, že v předmětu 

nájmu mají trvalý pobyt. Splněním 

těchto povinností se občan ochrá-

ní nejen před případnou pokutou 

ale také před případným upomíná-

ním nebo vymáháním poplatku.

Další významnou změnou v roce 

2015, o které vás chci informo-

vat, bude povinnost občanů měst 

a obcí doložit a provádět likvidaci 

biologického odpadu separátně 

od odpadu komunálního. Dosud, 

občané, kteří nemají ve svém vlast-

nictví u rodinných domů vlastní 

kompostér, mají možnost likvido-

vat biologický odpad (nadměrné 

množství trávy, listí, větve, ostatní 

odpad ze zahrádek biologického 

charakteru, zbytky jídel apod.) od-

vozem do sběrného dvora (buď sa-

mostatně, nebo za poplatek Tech-

nickými službami města), nebo si 

mohou pronajmout biopopelnici. 

(V tomto případě provádí likvida-

ci a svoz bioodpadu MPS Kladno). 

Stejně tak, jako je město oprávně-

no provést kontrolu vývozu od-

padních jímek doložením dokladu 

o jeho odborné likvidaci, je také 

oprávněno provést kontrolu dolo-

žení likvidace bioodpadu a bude 

mít od roku 2015 také povinnost 

navenek doložit, jakým způsobem 

ve městě provádí – má nastave-

nu- likvidaci bioodpadu. K nájem-

ním domům města ale i k domům 

vlastníků bytových jednotek bude 

nutno přistavit nádoby na likvidaci 

bioodpadu nájemníky v poměru 

k počtu nájemníků a poměrné-

mu objemu bioodpadu na osobu 

v domě. (pro příklad – ½ nádoby 

na bioodpad na osobu/svoz jed-

nou za 14 dní). I k této povinnosti 

se pak bude vztahovat přihlašova-

cí povinnost pro vyměření poplat-

ku za pronájem nádoby a za svoz 

a likvidaci bioodpadu. Principy 

úhrady poplatků za likvidaci bio-

odpadu budou shodné s úhradami 

poplatků za směsný odpad. Výše 

poplatku bude stanovena podle 

zákonných norem a výpočtů likvi-

dátora tohoto odpadu. Specifi kace 

svozu, likvidace bioodpadu a po-

platků za tyto úkony, stejně jako 

frekvence svozů budou uvedeny 

v novele Obecně závazné vyhláš-

ky města Buštěhradu „O místních 

poplatcích“. Podrobnosti, jakým 

způsobem bude v našem městě 

nastavena likvidace a svoz biood-

padu  jsou v této době předmětem 

jednání zastupitelů.

Právnické osoby, které mají sídlo 

podnikání na katastru města Buš-

těhradu, jsou povinni mít uzavře-

nou smlouvu o svozu a likvidaci 

odpadu podle typu a množství 

jimi produkovaného odpadu s fi r-

mou, která má oprávnění tento 

svoz a likvidaci provádět. Kopii 

této smlouvy je rovněž nutno po-

skytnout Městskému úřadu Buště-

hrad. Konečné vyúčtování – faktu-

raci za každý rok- je rovněž nutno 

doručit na MěÚ a to buď přes po-

datelnu MěÚ nebo elektronicky, 

scan, na emailovou adresu meu@

mestobustehrad.cz. jako doklad 

o plnění smlouvy.

Dagmar Novotná, správa 

poplatků

Reakce na výtku paní Olgy Procházkové

V předvolebním Buštěhradském 

zpravodaji č. 9–10 napsala před-

sedkyně Červeného kříže v Buště-

hradě výtku na mou adresu. Chtěl 

bych jí tímto dodatečně poděko-

vat za její návštěvu na veřejné akci 

u rybníku. Zároveň konstatuji, že 

jsme jako OS Buštěhradské fórum, 

žádné zákonné opatření se zabez-

pečením akce po právní a zdravot-

nické stránce nezanedbali. 

Červenému kříži v Buštěhradě 

upřímně přeji restart v členské 

základně i v akcích pro veřej-

nost a více článků týkajících se 

jeho činnosti. Takových článků, 

jako byl například článek v Buš-

těhradských listech z roku 2012, 

č. 1., pod názvem Červený kříž. 

Ing. Jiří Janouškovec

– předseda OS 

Buštěhradské fórum
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Významné jubileum
7. září 2014 oslavila 80. narozeniny paní Marie Horová. Její stále usmě-

vavá povaha je pro její okolí povzbuzením a přináší dobrou pohodu těm, 

kteří s ní přicházejí do styku. Její velikou zálibou je zpěv. Zpívá celý svůj ži-

vot, z toho 37 let právě v buštěhradském pěveckém sboru. Zpívala i v pů-

vodním mládežnickém pěveckém sboru, i v samostatném triu. Věnovala 

se práci s dětmi ve školní družině i v pěveckém kroužku. Pro současný 

buštěhradský smíšený pěvecký sbor je stále velkou oporou. Všichni, kdo 

ji znají, jí tímto ještě dodatečně gratulují k jejímu životnímu jubileu a přejí 

hodně zdraví a radosti do dalších dnů. (Foto: Maruška Horová

Společenská kronika

V blízkých Hostivicích se v so-

botu 8. listopadu uskutečnilo spo-

lečné vystoupení šesti různých 

pěveckých sborů včetně našeho 

Buštěhradského sboru. Organi-

zace jednotlivých vystoupení 

a samotná vystoupení souborů 

se mimořádně vydařila. Radost 

ze zpěvu si užili nejen posluchači, 

kteří zaplnili místní sokolovnu, mi-

mochodem kvalitně vybavenou 

a čistě upravenou, ale také samot-

ní interpreti. Souznění písní jed-

notlivých sborů v sopránu, altu, 

tenoru a basu ve svém společném 

provedení dokáže vyvolat silný 

emoční zážitek pro posluchače 

i samotné zpěváky. Za povedené 

pěvecké „hody“ si zaslouží organi-

zátoři Sborobraní vysoké ocenění.

Náš Buštěhradský smíšený pě-

vecký soubor se neměl zač stydět. 

Soubor vystoupil s pěti písněmi. 

Dvěma spirituály Půjdu já a Baby-

lon (v angličtině), dále moravskou 

lidovou písní Ó lásko a závěr patřil 

Neziskové organizace

Sborobraní

Buštěhradský sbor v Hostivicích

Smíšené sbory v popředí sbormistři. První zleva Emil Červený

dynamickým lidovým písním Jede 

sedlák a Tancuj (slovensky).  

Nezapomenutelným bodem 

pro obecenstvo a zpěváky bylo 

společné vystoupení všech sou-

borů na závěr jednotlivých vy-

stoupení. Všechny soubory zazpí-

vali současně šest písní. Prší prší, 

Amazing grace (angl.), I will song 

(angl.), Banuwa (lidová píseň z Li-

bérie), Adiemus a Breaking up is 

hard to do (angl.). Buštěhradský 

sbor si zaslouží pochvalu za kva-

litní reprezentaci našeho města 

a současně pochvalu za nacvičení 

společně zpívaných písní všech 

souborů v rekordně krátkém čase 

a fl exibilitu při krátké společné 

zkoušce před samotným progra-

mem. Nic by nebylo možné, po-

kud by náš sbor nebyl veden zku-

šenou taktovkou sbormistra Emila 

Červeného.   

Úplnou tečkou za hostivickým 

Sborobraním 2014 byl příjemný 

večer, kdy členové vystupujících 

sborů, za doprovodu kytar a hous-

lí, zazpívali sobě pro radost, řadu 

lidových písní.  

Jiří Janouškovec st.

Ve čtvrtek 13. listopadu navštívili senioři Domova s pečovatelskou 

službou v Buštěhradě prvňáčky ze školní družiny při ZŠ Oty Pavla 

Buštěhrad, kde proběhlo tvořivé psaní spojené s výtvarnou dílnou 

v rámci Festivalu české a mezinárodní poezie po celé České republi-

ce. Téma letošního roku bylo „Řezaná poezie“.

Verše a rýmovačky, které vznikaly společně s obyvateli Domova 

s pečovatelskou službou, pod vedením naší milé paní Holeyšovské, 

byly zařazeny do knihy autorských dětských básní. Děti a senioři 

zapojili do veršování i naše pe-

čovatelky, které seniory dopro-

vázely. Podle spokojených tváří 

seniorů a dětí bylo patrné, že se 

všem společně strávené chvíle 

líbily. Křest knihy se uskutečnil 

ve čtvrtek 20. listopadu za účasti 

rodičů dětí, seniorů z Domova 

s pečovatelskou službou a řady 

významných hostů ve společen-

ském sálu Základní umělecké 

školy Buštěhrad. 

Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad

Tvořivé psaníTvořivé psaníseniorů a dětíseniorů a dětí
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V pondělí 22. září a 6. října 2014 jsme v obřadní síni Městského úřadu 

v Buštěhradě slavnostně uvítali do života nově narozené občánky. Dě-

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

láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby největší odměnou pro ně 

byla láska a úcta jejich děťátka. Jana Zemanová
Vítání občánkůVítání občánků

Na fotografi i zleva:  Nela Kierová, Laura Tomasová, Beáta Dzjubová, Eduard Hejný, 

Jáchym Zoubek, Zuzana Šimečková, Terezie Hrůzová (Foto: P. Suchopár)

Na fotografi i zleva: Adriana Opltová, Emil Šturm, Tomáš Skála, Sára Zemanová, 

Lukáš Fiala, Marie Dlouhá (Foto: P. Suchopár)
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PELÍŠEK V PROSINCI
Od 20. 12. 2014 do 4. 1. 2015 

budou v Pelíšku prázdniny.
Těšíme se na vás opět 5. 1. 

2015.
Krásné a klidné Vánoce vám 

přeje celý tým Pelíšku.

Ráda bych se ještě vrátila k rekonstrukci herny Pelíšku, a to jmenovi-

tým poděkováním těm, bez jejichž nezištné pomoci by herna nebyla 

zrekonstruována a dne 4. 9. 2014 uvedena do provozu. Jsou to: 

pan Libor Sadílek z fi rmy DSB Carper Kladno, který zajistil lino do her-

ny za výrazně nižší cenu, dovoz a pokládku provedl zcela zdarma; 

fi rma Šipkovský a Knor, která zhotovila na míru dřevěnou relaxační 

rampu pro děti a dovoz, upevnění provedla zdarma; 

pan Michal Hodan, který předkreslil nástěnnou malbu v herně. 

Upřímně děkujeme a Vaší pomoci si velice vážíme! 

Gabriela Vyškovská

Neziskové organizace

Poděkování za rekonstrukci 
herny Pelíšku

Co se děje v Pelíšku od znovuotevření 
zrekonstruované herny? 

Autoři fotografi í: Jana Grymová, Monika Žitníková, RC Pelíšek

Drakiáda v Ořešíně, opět se bylo na co dívat, sice příliš nefoukalo, ale stejně jsme si to 

parádně užili

Cvičíme Hathajógu s Valentinou, učíme se správně dýchat, relaxovat, zpevňovat tělo 

a zklidňovat mysl

Vlastní originální lampion na Svatomartinský průvod

Světélková pouť za legendou svatého Martina

Připravili jsme se na vánoční čas výrobou vánoční keramiky a adventních věncůTancujeme v Pelíšku s Markétou Sedelmayerovou, kdo by si nechtěl s kamarády 

zatancovat, vyřádit se a ještě si užít hodně legrace?
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Letošní Svatomartinský prů-

vod se vydařil, počasí nám přá-

lo, děti si na průvod připravily 

krásné, většinou vlastnoručně 

vyrobené originální lampiony. 

Lampionového průvodu se 

zúčastnilo 353 malých i vel-

kých poutníků. Velký ohlas 

sklidilo vystoupení dětského 

sboru pod vedením paní Ho-

leyšovské, dále velice pove-

dené divadelní představení, 

ve kterém svatý Martin přijel 

na „ bílém koni“ a společně 

se žebrákem přiblížil dětem 

poselství a smysl svatomar-

tinské legendy. Ukrytý poklad 

se svatomartinskými rohlíčky 

byl objeven a na závěr si děti 

pouštěly martinská světélka, 

která ozářila buštěhradský ryb-

ník. Ohlasy z řad zúčastněných 

byly velice pozitivní. Děkujeme 

všem účinkujícím a všem, kteří 

se podíleli na realizaci tohoto 

večera. 

Ohlédnutí za Svatomartinským 
lampionovým průvodem

Kulturní okénko
Neřež v Buštěhradě

Zastávka v čase měla pořádný říz. 
A to hlavně díky slavné skupině Ne-
řež, ale také díky maličkosti hostitel-
ské skupiny Knezaplacení. 

Knezaplacení letos pojalo svůj 
program soutěžně a zábavně. Řešil 
se zvuk nové příčné fl étny i mod-
rý pomeranč, hrála se klasika i se 
recitovalo. Ano, o to vše jste přišli, 
pokud jste ve čtvrtek nezavítali 
do buštěhradské sokolovny. 

Zlatým hřebem večera bylo vy-
stoupení skupiny Neřež. A byl to 
nářez, pokud zůstaneme u slovíč-
kaření. Bylo to silné, vtipné, profe-
sionální… Zazněly také písně éry 
Zuzany Navarové a Nerezu, vzpo-
mínalo se na tuto nenahraditelnou 
zpěvačku. Soudobé Neřež ovšem 
svoji slávu také nezapře, dokázalo, 
že je v současnosti v tom nejlepším 
naladění.

Všem zúčastněným děkujeme 
za podporu a za to, že jste i letos byli 
s námi u toho. A neméně děkujeme 
všem sponzorům a městu Buště-
hrad, bez kterých by se tato akce 
nemohla uskutečnit.

Zuzana Paulíková

Pozvánka na nejbližší 

vystoupení Buštěhradského 

pěveckého sboru:

20. prosince 2014, Středokluky, 18 h

24. prosince 2014, Buštěhrad, 22 h

26. prosince 2014, Hostouň, 16 h

28. prosince 2014,  kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, 

Kladno, 17 h

Česká mše vánočníČeská mše vánoční
J. J. RybyJ. J. Ryby
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Vás zve na přednášku

Nicol Bundové

ISLAND
Postřehy z 10denní výpravy na ostrově gejzírů, 

duhových hor, vodopádů, lávových polí a sopek. 

Dobrodružství a krásné scenérie ze země, 

kde klidně pozastaví výstavbu dálnice kvůli skřítkům a elfům. 

Vydejte se s námi do malebné přírody Islandu, 

kde počasí je relativní pojem 

a zloděje či mobilní signál byste hledali těžko.

Ve čtvrtek – 15. 1. 2015

od 19. 00 h v restauraci U Bečvářů

Roztoky:   Kněževes:

Pondělí: 8:00–13:00 Středa: 7:00–12:00 pouze objednané
Úterý:  8:00–14:00 Pátek: 7:30–13:00 bez objednání
Středa: 10:00–18:00
Čtvrtek: 8:00–13:00   

Tel.: 220 910 226 nutno se objednat tel.: 220 950 587

Více na www.gynekologieroztoky.cz

Poskytujeme komplexní péči 
pro těhotné pacientky (vč. 
ultrazvukových screeningů, 
CTG-monitorování ozev plo-
du, I. + II. trimestrální scree-
ning těhotných nyní i v ordi-
naci v Kněževsi!!!
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