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  ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

  MĚSTO BUŠTĚHRAD – BILANCE ROKU 2017

 NOVÉ MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY
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 Parčík v Družstevní ulici. Foto: S. Gallat

 Expozice výstavy M. Homoly v Lidické galerii. Foto: J. Pergl
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BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ — Ev. č. MK ČR e 20696

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.

S LOVO  R E DA KC E
Je nás pět. V prosinci se redakč-
ní rada BZ zmenšila o  paní Ing. 
Jitku Müllerovou, paní Bc. Elišku 
Reine a  pana Ing. Jiřího Janouš-
kovce, kteří odstoupili. Pozůstalí 
členové redakční rady jim děkují 
za obětavost a nasazení, s  jakým 
spoluvytvářeli náš časopis. 

Jitka Müllerová pracovala v  re-
dakci zpravodaje mnoho let. Za-
žila ještě „starý“ Zpravodaj, pak 
období změn, kdy vedení města 
(Ing. Leflerová) podobu časopisu 
zcela změnilo a  tehdejší redakč-
ní rada vytvořila jako alternativu 
zcela nový časopis Buštěhradské 
listy, a  poté opět návrat Zpravo-
daje v jeho původní koncepci. Její 

prací byly mimo jiné korektury, 
což zvlášť u některých článků bylo 
velmi náročné. I  Jirka Janouško-
vec byl redaktorem několik let. 
Jeho preciznost a  organizační 
schopnosti jsme vždy oceňovali. 
Do roku 2016 byl výkonným re-
daktorem Zpravodaje (poté z ča-
sových důvodů tento post předal 
Zdeňce Vestfálové). Eliška Reine 
nebyla v RR dlouho, ale byla jeho 
výraznou tvůrkyní — na její prá-
ci pro  Zpravodaj a  také rubriku 
„Zpátky do  minulosti“ však rádi 
vzpomínáme. 

Změnu v  redakční radě vyvo-
lala jednak únava a  vytíženost 
některých členů, jednak názoro-

vé neshody v  některých věcech. 
V  menším počtu pravděpodob-
ně nebudeme vydávat časopis 
dlouho. Budeme hledat zájemce 
o práci v místním periodiku. Ně-
které z vás jistě oslovíme, nicmé-
ně projevit zájem může kdoko-
li z  vás. Nenabízíme málo. Je to 
práce pro Buštěhrad. 

A na  závěr dovolte ještě jednu 
dobrou zprávu — v ještě původní 
sestavě redaktorů se  Buštěhrad-
skému zpravodaji podařilo letos 
v  létě dosáhnout celorepubliko-
vého uznání — v soutěži českých 
místních periodik obsadil 10. 
místo. 

RR

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 10/2017
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 11/2017 ze dne 8. 11. 2017 při-
jalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele 
zápisu Jiřinu Kopsovou a  Jiřího 
Bleska. Zapisovatelkou tohoto 
zasedání byla navržena Magda 
Kindlová.
Usnesením č. 2 – odložení pro-
jednání bodu č. 2 na příští zase-
dání MěZ.
Usnesením č. 3 – odložení pro-
jednání bodu č. 3 na příští zase-
dání MěZ.
Usnesením č. 4 – upravený pro-
gram zasedání městského zastu-
pitelstva č. 11/2017

Usnesením č. 5
a) odkoupení 3/4 pozemku parc. 
č. 2280, k. ú. Buštěhrad od  p. 
Adamce za 120,- Kč/m2

b) pověření starostky Ing. arch. 
Daniely Javorčekové k  účas-
ti na  elektronické dražbě 1/4 
pozemku parc. č. 2280, k. ú. 
Buštěhrad, konané dne 22. 11. 
2017, kde maximální cena od-
kupu je stanovena na  200 000,- 
Kč. 
Usnesením č. 6 – ztotožnění 
se  s  vyjádřením, které bylo po-
dáno městem Buštěhrad k  ža-
lobě proti rozhodnutí Zastu-
pitelstva města Buštěhradu ze 
dne 30. 6. 2015, čj. 1101/2015, 
dne 15. 12. 2016 ke Krajské-

mu soudu v  Praze, k  žalobě ze 
strany Bonum Commune, o.s., 
sídlem Mlékárenská 4360/8,  
190 00 Praha 9, IČO 22903011 – 
čj. 45 a 13/2016. K dalšímu své-
mu zastupování výslovně zmoc-
ňuje starostku města Ing. arch. 
Danielu Javorčekovou.
Usnesením č. 7 – souhlas s při-
jetím účelového finančního daru 
ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad od společ-
nosti Třinecké železárny a.s.
Usnesením č. 8 – dodatek č. 2 
k  veřejnoprávní smlouvě o  do-
taci/příspěvku na  poskytování 
sociální služby, tedy činnosti 
nebo souboru činností podle zá-
kona č. 108/25006 Sb., zajišťují-
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slovo starostky

Vážení občané, sousedé, přátelé,
vstupujeme do  nového roku 
2018. Tento rok bude pro  nás 
v  mnoha ohledech přelomový. 
V  nejbližší době nás čekají pre-
zidentské volby. Na  nich bude 
velice záležet, kam se  posune 
politická kultura v naší republice 
– zda to bude k lepšímu, či niko-
liv. V říjnu nás pak čekají komu-
nální volby, a  to bude pro  naše 
město také velmi zásadní. Těžko 
odhadnout, jaká uskupení nám 
zde před volbami vzniknou, jací 
noví lídři se objeví. Zde se však 
budoucnosti neobávám, jako 
v  případě voleb prezidentských. 
Zatímco na  celostátní úrovni 
lidé často sednou na lep různým 
populistům a  těm, kdo si libují 
v  jednoduchých pravdách a nej-
hlasitěji křičí, komunální politi-
ka je čitelná – na malém městě je 
dobře patrné, kdo je co zač. Zda 
jen mluví, nebo i koná. Zda dělá 
něco pro lidi soustavně, nebo jen 
těsně před volbami. Zda v uply-

nulém období byl městu užiteč-
ný, či sledoval pouze vlastní zá-
jmy. Abyste to věděli, zajímejte 
se, co dělají a jak rozhodují Vaši 
zastupitelé! Vy vyhodnotíte, zda 
jste spokojeni s  tím, co se  zde 
za  uplynulé období udělalo, Vy 
dáte palec nahoru či dolů, Vy 
rozhodnete, zda chcete, aby sou-
časné vedení města pokračova-
lo v  rozpracovaných projektech, 
anebo si zvolíte něco trochu jiné-
ho či úplně nového.
Především doufám, že  k  sobě 
v  této soutěži o  Vaši přízeň bu-
deme politicky korektnější 
a  slušnější, než je dnes zvykem 
ve „velké“ politice. Podařilo se, 
že  současné zastupitelstvo pra-
cuje v klidu a přátelské atmosfé-
ře, bez politikaření a intrik. Budu 
doufat, že to takto bude fungovat 
i v příštím volebním období, ne-
boť to dnes všude není samozřej-
most. 
A také není samozřejmost žít 
v tak úžasném městě, kde se lidé 

spolu baví, naslouchají si, za-
jímají se  o  věci veřejné, děla-
jí něco pro  své bližní. Myslím, 
že v Buštěhradě žije spousta dob-
rých lidí, kteří myslí na  ostatní 
a  dokáží pomáhat. Každoročně 
zde máme celou řadu případů 
nezištné pomoci například se-
niorům, dětem či lidem ve slo-
žitých životních situacích. Všem 
těmto lidem bych chtěla podě-
kovat, zvlášť v dnešní době, kdy 
se  řada lidí uzavírá do  svého 
vlastního světa. Ale být otevře-
ný lidem ve svém okolí, dělat 
jim radost, to přináší i  nám ra-
dost a  cestu k  dobrému pocitu, 
že naše existence ve společenství 
s ostatními lidmi má smysl.
Šťastný nový rok 2018, mnoho 
štěstí, zdraví, a  splněných přání 
Vám všem přeje

Ing. arch. Daniela Javorčeková,
Vaše starostka

cích pomoc a  podporu osobám 
za  účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vylou-
čení na  r. 2017 mezi Středočes-
kým krajem a  DPS Buštěhrad. 
Evidenční číslo dodatku posky-
tovatele: S-0131/SOC/2017/2. 
Přičemž změna celkové maxi-
mální výše poskytnuté dotace je 

z 1 001 600,- na 1 140 400,- Kč.
Usnesením č. 9 – nabídku fir-
my PKB Bohemia za  330 030,- 
Kč vč. DPH jako zhotovitele 
na  nový povrch ulice Riegrova 
a pověřuje starostku města pod-
pisem smlouvy.
Usnesením č. 10 – prodlouže-

ní nájemní smlouvy v domě č.p. 
207 v ulici Kladenská do 31. 12. 
2018
a) xxxxxxx
b) xxxxxxx
Usnesením č. 11 – doplnění 
kulturního výboru o xxxxxxxxx 
a xxxxxxx. 

rok 2017 – Bilance

Protože nám uplynul další rok, je 
na místě trochu shrnout, co se za 
toto období podařilo i nepodaři-
lo, a rovněž co se v příštím roce 
chystá. O  řadě akcí jsme již po-
drobněji psali, vezmu to stručně.
Stavby – co se podařilo?
1. Oprava hygienického zázemí 

zadního pavilonu MŠ: byla 
k  velké spokojenosti blesko-
vě provedena během letních 
prázdnin.

2. Nová zádlažba uličky „V Ulič-
ce“: ulička vedoucí z  křižo-

vatky Revoluční a  Palackého 
k vstupu do zámeckého parku 
byla doposud až na malý úsek 
zcela bez povrchu. I  díky fi-
nančním příspěvkům obyvatel 
uličky se podařil nový povrch 
z  žulových odseků, osazeny 
byly nové litinové lampy a zá-
bradlí.

3. Nový asfaltový povrch v  uli-
ci Riegrova: Riegrova ulice je 
na svahu, a povrch byl již v ta-
kovém stavu, že  bylo obtížné 
tam zajíždět. 

4. Parkoviště v areálu ZŠ a úpra-
vy školní zahrady: podél tělo-
cvičny jsme vybudovali novou 
parkovací plochu pro  učitele 
a  personál a  uživatele tělo-
cvičny. Současně se  provedly 
terénní úpravy školní zahrady 
a vysekání náletů.

5. Venkovní úpravy a  vchodo-
vá stříška do  nové budovy 
v ZŠ Buštěhrad: v současnosti 
se  provádějí venkovní úpra-
vy před školní jídelnou, kde 
vznikne nová terasa, přírodní 
amfiteátr s  posezením, herní-
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mi prvky a  dřevěnými moly. 
Součástí je nový návrh zele-
ně. V příštím roce by měla být 
opravena i komunikace v are-
álu ZŠ a  upraveno parkování 
u staré budovy.

6. Rozšíření parkoviště u  bytov-
ky naproti hasičárně.

7. Terénní úpravy ve sběr-
ném dvoře, pořízení nového 
ekoskladu a  celkově uvedení 
sběrného místa do lepšího po-
řádku.

8. V realizaci je přeměna vnitř-
ních prostor v přízemí zámku 
na  infocentrum. Dokončení 
se předpokládá v dubnu 2018, 
získali jsme krajský grant 500 
tis. Kč.

9. Úklid černé skládky u  hal-
dy: po tři roky trvajícím úsilí, 
kdy jsme podali jedno trestní 
oznámení, tři neúspěšné a dvě 
úspěšné žádosti o  dotace, 
se konečně uklízí černá sklád-
ka. Dotaci máme až  do  výše 
cca 12 mil. Kč, nicméně ví-
tězný dodavatel vysoutěžil 
zakázku za méně (cca 9 mil.). 
Komunikace byla oplocena 
a  na místě budou instalovány 
kamery napojené na  kamero-
vý systém společnosti REAL 
ECO Technik. Uděláme ma-
ximum pro to, aby se skládka 
nezačala znovu vytvářet!

Realizované akce dalších sub-
jektů:
• Nová dešťová kanalizace 

na  Náměstí, v  Pražské a  Li-
dické ulici (investorem je DY-
NEX): úseky Náměstí a  Praž-
ská jsou již hotové. Na Lidické 
práce ještě pokračují. Město 
v  průběhu akce opraví vpusti 
a  provede další úsek dešťov-
ky ke hřbitovu. Součástí akce 
bude i  oprava některých dal-
ších povrchů a chodníků.

• Nový chodník z  Chmelnice 
k  místu pro  přecházení u  Li-
dic (investorem p. Sedláček 
a Tůma): díky dobré spoluprá-

ci se  stavebníkem Chmelnice 
se  konečně podařilo vybudo-
vat chodník k lidickému místu 
pro  přecházení, kde doposud 
byla pouze bahnitá pěšinka. 
Zbývá osadit svítidla veřejného 
osvětlení, což by mělo proběh-
nout během ledna. Navazují-
cí chodník (i na  naší straně) 
by měla provést obec Lidice 
na  jaře (na tuto akci získali 
grant ze SFDI).

• Nová trafostanice v  areálu ZŠ 
a přeložka vedení nízkého na-
pětí v Revoluční ulici, posílení 
přípojky na Babkách (investo-
rem ČEZ). Konečně nám stán-
ky a kapely na Babkách nebu-
dou vyhazovat pojistky!

• Nový povrch Hřebečské uli-
ce – provedla Krajská správa 
a  údržba silnic, nakonec snad 
k všeobecné spokojenosti.

Co se projektuje:
U větších akcí trvá vytvoření 
projektu od zadání až ke staveb-
nímu povolení mnoho měsíců, 
nebo i déle než rok. Zvlášť když 
se to dotýká komunikací, vedení 
sítí, cizích pozemků, musí se ře-
šit vlastnické vztahy apod. Hoto-
vé nebo rozpracované máme tyto 
projekty:
• Cyklostezka Buštěhrad – Lidi-

ce s novou autobusovou zastáv-
kou u hřbitova – dokumentace 
pro  územní povolení, úspěšně 
probíhají jednání o  vykupo-
vání pozemků pro  cyklostez-
ku. Stavební povolení a žádost 
o  dotaci – 2018. Akce se  nám 
na mnoho měsíců zadrhla kvůli 
tomu, že na jednom z vykupo-
vaných pozemků byla exekuce. 
Tento pozemek se nám nedáv-
no podařilo vykoupit v dražbě, 
takže akce cyklostezka může 
pokračovat.

• Oprava odtokového kaná-
lu z  rybníka – dokumentace 
pro stavební povolení. Staveb-
ní povolení již máme, obdrže-
li jsme také příslib dotace cca  
1,4 mil. z  Ministerstva země-

dělství. Momentálně probíhá 
výběrové řízení a realizace za-
čne na jaře 2018.

• Odkanalizování lokality 
za  hřbitovem a  odkanalizová-
ní některých ulic na Chmelni-
ci – stavební povolení máme, 
kanalizace bude provedena 
v  roce 2018, přičemž investo-
rem budou ze 60 % vodárny.

• Vodovod Bouchalka – probíhá 
územní řízení, do jara by mělo 
být stavební povolení, a  vý-
stavba by rovněž ve spolupráci 
s vodárnami měla proběhnout 
v roce 2018.

• Revitalizace sportovního are-
álu – studie je hotova, již 
se  vypracovává dokumentace 
pro územní řízení.

• Studie navýšení kapacity MŠ 
(nástavbou na  zadním hospo-
dářském křídle). Nyní se  vy-
pracovává projekt pro sloučené 
územní a stavební řízení.

• Studie a  projekt stavebních 
úprav v  ZUŠ včetně opatření 
proti vlhkosti – v přípravě.

• Sociální byty ve Šmalcovně – 
projekt pro  žádost o  dotaci je 
hotov. Pokud dotaci obdržíme, 
ze současných dvou bytů v pří-
zemí Šmalcovny, z nichž jeden 
je bez dostatečného hygienic-
kého zázemí, budou vytvoře-
ny tři sociální byty. K  tomu 
bude zajištěna terénní služba 
společností Člověk v tísni, kte-
rá pomůže s  dluhovým pora-
denstvím, řešením problémů 
s  nezaměstnaností, sociálním 
vyloučením, pomůže při ko-
munikaci s úřady apod. 

• Projekt na  opravu kapličky 
na Náměstí – je hotov, pokusí-
me se získat grant z MK nebo 
MZe.

• Revitalizace Tyršovy ulice – 
studie hotova, nyní ji budeme 
projednávat s dotčenými orgá-
ny.

• Revitalizace Kladenské ulice 
a  náměstí u  Macíků – studie 
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před dokončením, rovněž ji 
budeme projednávat s  dotče-
nými orgány.

• Studie nové přírodní zahrady 
u Mateřské školy.

• Návrh nového územního plá-
nu – je v  procesu, při troše 
štěstí bude nový ÚP schválen 
ještě do konce roku 2018.

• Studie nového využití zámku 
(bývalé krajské části) – nutno 
zkombinovat dostupné dotační 
tituly; především sem potřebu-
jeme umístit zázemí pro spolky 
(Junák, Divadlo KIX) ve formě 
komunitního centra a obnovit 
zámecký sál se zázemím.

• Nový sběrný dvůr a  zázemí 
technických služeb – studie 
v přípravě. Sběrný dvůr nako-
nec nebudeme umísťovat nad 
pivovarské sklepy (neboť toho-
to pozemku je na to škoda), ale 
na místo současného sběrného 
místa a  přilehlých pozemků 
u Měsíčku.

• Nové kotelny pro ZŠ a MŠ.
• Nový rybník na  Bouchalce by 

měl být realizován do  konce 
roku 2018 (investorem je Po-
zemkový úřad). Upozorňuje-
me, že v místech, která budou 
zatopena budoucím rybníkem, 
budou také pochopitelně vyká-
ceny stromy a keře, které nyní 
rostou podél potoka. Většina 
těchto stromů je sice velmi 
vzrostlých (většinou vrby, ja-
sany apod.), ale jsou již velmi 
proschlé a v nedobrém stavu.

• Stále se  snažíme prosadit no-
vou variantu obchvatu města, 
která by nevedla po Měsíčku, 
ale průmyslovou zónou. Kro-
kem, který tato jednání snad 
posune dál, je dohoda se  spo-
lečností LIDL, která vybudu-
je novou boční komunikaci 
do průmyslové zóny (z komu-
nikace I/61, nyní odbočka 
na  Kovošrot, napojenou kru-
hovým objezdem), čímž od-
kloní část nákladní dopravy 

z Měsíčku. LIDL plánuje vybu-
dování velkoskladu v  průmy-
slové zóně (vedle Třineckých 
železáren) a  vybudování tran-
zitní prodejny u plánované od-
bočky z I/61.

Co se ještě podařilo:
• Zabránit prodeji části 

buštěhradského zámku ukra-
jinskému investorovi a  získat 
zámek zpět do vlastnictví měs-
ta.

• Předat vodárnám naši kanali-
zaci a ČOV (k čemuž jsme byli 
zavázáni smlouvou o  smlouvě 
budoucí z  roku 2007). Získa-
li jsme za  to akcie, cca 9 mil. 
v  hotovosti, a  dohodu o  tom, 
že  vodárny zainvestují novou 
kanalizaci a vodovod v  lokali-
tách, kde chybí.

• Naše stavební uzávěra funguje, 
jak má. Dokonce odolala ža-
lobě jednoho investora, který 
se  nechtěl smířit s  tím, že  ne-
může realizovat svůj záměr.

• Od srpna máme nového ředi-
tele ZUŠ, MgA. Martina Filu, 
který nastartoval v  ZUŠ řadu 
pozitivních změn – byl zde 
založen školní orchestr a sbor, 
taneční oddělení se  přesunu-
lo do  zámeckého sálu, přišli 
noví pedagogové. Panu řediteli 
se  také podařil husarský kou-
sek vyjednání navýšení kapaci-
ty ZUŠ na Kraji a MŠMT.

• Uspořádat velké množství no-
vých kulturních a  společen-
ských akcí a  založit společně 
se ZUŠ Kruh přátel hudby.

• Krásná akce Buštěhrádek s na-
točením filmu Buštěhrádek 
a uspořádáním výstavy (Věčně 
mladí senioři a Alice Masters). 
Budeme doufat, že v roce 2018 
se  podaří realizovat Buštěhrá-
dek 2.

• Spolu s  MAS Přemyslovci 
uspořádání divadelního festi-
valu PřediVo.

• Zvýšit částku určenou na pod-
poru spolkům pro  rok 2018 

na 1 milion Kč.
• Založit (zatím provizorní) in-

focentrum a  získat do  něj dvě 
pracovnice, které jsou placeny 
z  grantu (Operační program 
Zaměstnanost).

• Spouštíme nový knihovní web 
s katalogem knih online.

• Osazení ukazatelů rychlosti 
v Tyršově ulici a u hřbitova.

• Nakoupit energie levněji 
na burze, a tím ušetřit několik 
desítek tisíc Kč.

• Vypovědět smlouvu společ-
nosti AVE Kladno. V  příštích 
měsících uspořádáme výbě-
rové řízení na  novou firmu 
pro svoz odpadu.

• Restaurátorská oprava hřbitov-
ní brány mistry pasíři Hous-
kou a Doudou.

• Výzva majitelům vraků (vozů 
bez SPZ nebo bez platné tech-
nické kontroly) odstavených 
po celém městě k  jejich od-
stranění. Pokud tak neučini-
li do  konce roku 2017, budou 
následovat další opatření.

• Při jarní brigádě „Ukliďme 
Buštěhrad“ se  podařilo tento-
krát téměř kompletně uklidit 
město, včetně ostudné skládky 
pod  Palandou. Nánosy větví 
a odpadu pod sběrným dvorem 
likvidují průběžně TS (prosí-
me občany, ať to tam už nevo-
zí a raději používají přistavené 
kontejnery na bioodpad!).

• Pronajmout pozemek u  staré 
čerpací stanice (za Měsíčkem) 
paní Pazákové pro  jezdeckou 
školu Pony Buštěhrad. Po-
zemek bude trvale udržován 
a  může se  stát novým cílem 
procházek – vysekali jsme ces-
tu od  Palandy podél potoka 
a za tunelem pod Měsíčkem.

• Snažíme se zlepšit komunikaci 
vedení města a  úřadu s  lidmi, 
lépe a podrobněji vás informo-
vat o  všem, co se  děje a  bude 
dít – ať už pomocí infocentra, 
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webu, Zpravodaje či faceboo-
kového profilu města.

• S podporou města se podařilo 
skupince aktivních obyvatel 
vybudovat nový „Sousedský“ 
parčík v Družstevní ulici.

Co se nepodařilo:
• Větší opravy komunikací, 

chodníků a  veřejných pro-
stranství. Vzhledem k  době, 
kterou trvá příprava projektů, 
větší akce (Tyršova, Kladen-
ská…) se  zřejmě podaří rea-
lizovat až  v  příštím volebním 
období. Řada rozbitých komu-
nikací není v  majetku města, 
ale Kraje. Na  větší opravy ko-
munikací navíc nejsou žádné 
granty, přitom tyto akce bývají 
velmi investičně náročné.

• Nepodařilo se  dosáhnout 
toho, aby lidé správně parko-
vali. Obecní policie Stehelče-
ves navíc byla zrušena, přitom 
přítomnost policie je bohužel 
jediná páka na bezohledné ři-
diče.

• Jako asi ve všech českých ob-
cích – nepodařilo se  opět do-

sáhnout toho, aby se  někteří 
lidé chovali slušně a byli pořád-
ní, například uklízeli po svých 
psech, nebo je nenechali běhat 
bez dozoru. Alespoň jsme však 
pořídili desítky nových odpad-
kových košů.

• Bohužel se  nepodařilo získat 
slibovaný bankomat, respek-
tive mohli bychom jej mít, 
kdybychom za něj zaplatili ne-
malé peníze. Za  tuto cenu jej 
ale nechceme. Alespoň jsme 
však na  MěÚ zřídili terminál 
pro bezkontaktní platby.

• Nepodařilo se  získat prostor 
pro  novou lékárnu. Přestože 
jsme měli zájemce a  pokou-
šeli se  ho propojit s  několika 
majiteli, kteří mají prostory 
k  pronájmu, nic vhodného (a 
dostatečně velkého) bohužel 
nesehnal.

• Slibný zájemce o pivovar, který 
jej chtěl odkoupit od  společ-
nosti LEVEL, a  provést revi-
talizaci celého areálu s  vybu-
dováním nových bytů, zatím 
od projektu z důvodu finanční 
náročnosti ustoupil.

Co nám zde nového za poslední 
rok vzniklo?
Dvě nové vinotéky (v sýpce  
a  v bývalé lékárně), které si obě 
našly své příznivce. Nový dět-
ský divadelní kroužek KIXindlí-
ci (při divadle KIX). Znovu bylo 
otevřeno oblíbené květinářství 
Linea u  Seifertovny. Nová mož-
nost zacvičit si na zámku jógu.
Co zaniklo: 
Boty Bušek (škoda, pane Bušku!). 
Alternativní soukromá základní 
škola Donum Felix (z prostoro-
vých důvodů a množství přihlá-
šených dětí se škola přestěhovala 
do většího objektu). Zprvu slibně 
fungující ordinace MUDr. Vy-
kouka již nefunguje a  dělá mrt-
vého brouka (řešíme to právní 
cestou). Velmi citelnou ztrátou je 
uzavření restaurace Mezi Domky 
(rovněž nedohoda s  majitelkou 
objektu). Budeme doufat, že ma-
jitelé najdou alternativní prostor, 
pokud možno opět v Buštěhradě.

DJ

oBecně závazná vyhláška města BUštěhradU č. 1/2018 o stanovení systémU 
shromažďování, sBěrU, přepravy, třídění, vyUžívání a odstraňování komUnálních 
odpadů a nakládání se staveBním odpadem na území města BUštěhradU

Zastupitelstvo města Buštěhradu 
se  na  svém zasedání č. 12/2017 
dne 13. 12. 2017, usnesením č. 
10, usneslo vydat na základě § 17 
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zá-
kon o  obcích“), tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška 
(dále jen „vyhláška“) stanovu-
je systém shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů vznikajících na území měs-
ta Buštěhradu, včetně nakládání 
se stavebním odpadem 1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se  třídí 
na složky:
a) Biologické odpady rostlinné-
ho původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Nápojové kartony
e) Sklo
f) Kovy
g) Nebezpečné odpady

h) Objemný odpad
i) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpa-
dem se rozumí zbylý komunální 
odpad po stanoveném vytřídění 
podle odstavce 1 písm. a), b), c), 
d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného od-
padu
1) Tříděný odpad je shromažďo-
ván do  zvláštních sběrných ná-
dob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou 
umístěny na těchto stanovištích:
• ul. Jasmínová – lokalita „za 

hřbitovem“
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• ul. Vodárenská u pošty
• ul. Kladenská u  Kulturního 

střediska
• ul. Tyršova u Potravin u školy
• ul. Palackého naproti pivovaru
• ul. Starý Hrad – za zastávkou
• ul. Pražská – u paneláku
• Ořešín – Lidická (hořejší)
• ul. Kaštanová
• ul. Riegrova
• Na Bouchalce
• ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, 

ul. Tyršova a  Hřebečská, 
v rámci akcí „Sběrové soutěže“

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou 
barevně odlišeny a označeny pří-
slušnými nápisy:
a) Biologické odpady barva hně-
dá
b) Papír barva modrá
c) Plasty, PET lahve barva žlutá
d) Sklo barva zelená
e) Plechovky/kovy barva stříbr-
ná
4) Do zvláštních sběrných nádob, 
které jsou umístěny ve Sběrném 
místě Buštěhrad, je zakázáno 
ukládat jiné složky komunálních 
odpadů, než pro které jsou urče-
ny.
Ukládání odpadů na  Sběrném 
místě
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad – je vyhraze-
no pouze do kontejnerů ve Sběr-
ném místě Buštěhrad (objem-
ným odpadem se rozumí odpad, 
který svojí váhou nebo velikostí 
přesahuje objem a nosnost sběr-
ných nádob, rozmístěných po 
Buštěhradě).
5) Veškerý tříděný odpad lze také 
odevzdávat ve Sběrném mís-
tě Buštěhrad, který je umístěn 
v prostoru pod křižovatkou ulice 
Kladenská u  vodojemu, vpravo, 

směrem k lokalitě „Měsíček“.
6) Sběrné místo Buštěhrad je 
také místem zpětného odběru 
elektrospotřebičů malého i  vel-
kého formátu.
7) Objemný odpad (g) se  také 
sváží 2x ročně, dle harmonogra-
mu zveřejněného na  webových 
stránkách města Buštěhradu, 
a  to vždy na  jaře a  na podzim, 
prostřednictvím přistavených 
kontejnerů. Informace o umístě-
ní kontejnerů jsou zveřejňovány 
na  webových stránkách města: 
www.mestobustehrad.cz/aktua-
lity.
Čl. 4
Biologický odpad
1) Biologický odpad rostlinného 
původu lze odevzdávat do Sběr-
ného místa, které se  nachází 
v  prostoru pod  křižovatkou uli-
ce Kladenská u vodojemu, vpra-
vo, směrem k lokalitě „Měsíček“, 
v období od 1. dubna do 30. říj-
na, v  případě dobrých klimatic-
kých podmínek také v listopadu.
2) Bioodpad je rovněž možné 
ukládat v  domácích komposté-
rech k domácímu využití k zpět-
né recyklaci pro zahrady či pole.
3) Bioodpad většího objemu 
se také sváží 2x ročně, dle harmo-
nogramu zveřejněného na webo-
vých stránkách města Buštěhra-
du, a to vždy na jaře a na podzim, 
prostřednictvím přistavených 
kontejnerů. Informace o umístě-
ní kontejnerů jsou zveřejňovány 
na  webových stránkách města: 
www.mestobustehrad.cz/aktua-
lity.
Čl. 5
Sběr a  svoz nebezpečných slo-
žek komunálního odpadu
Nebezpečné složky komunální-
ho odpadu je možné ukládat ce-
loročně ve sběrném dvoře, který 
je umístěn v prostoru pod křižo-
vatkou ulice Kladenská u  vodo-
jemu, vpravo, směrem k lokalitě 
„Měsíček“.

1) Nebezpečný odpad – bate-
rie – je možné shromažďovat ve 
sběrných boxech a kontejnerech, 
které jsou umístěny na  těchto 
místech města Buštěhradu:
• ul. Revoluční 1, Městský úřad,
• ul. Vodárenská, u pošty
• ul. Kladenská 330, prodejna 

COOP
• ul. Hřebečská 677, Lékárna 

Eisner s.r.o.
• ul. Družstevní 403, prodejna 

RP Trade
• ul. Tyršova 77, základní škola
• ul. Hřebečská 660, mateřská 

škola
• ul. Kladenská 207, Kulturní 

středisko-knihovna
2) Shromažďování nebezpeč-
ných složek komunálního odpa-
du podléhá požadavkům stano-
veným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový 
odpad, který vzhledem ke svým 
rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. kober-
ce, matrace, nábytek).
2) Objemný odpad lze také ode-
vzdávat na sběrném místě, který 
je umístěn v prostoru pod křižo-
vatkou ulice Kladenská u  vodo-
jemu, vpravo, směrem k lokalitě 
„Měsíček“.
3) Shromažďování objemného 
odpadu podléhá požadavkům 
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 7
Shromažďování směsného ko-
munálního odpadu
1) Směsný komunální odpad 
se shromažďuje do sběrných ná-
dob. Pro  účely této vyhlášky se 
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby po-
pelnice o  objemu 110 l, kovové 
a  plastové popelnice o objemu 
120 l určené ke shromažďování 
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směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou 
umístěny na veřejných prostran-
stvích v obci, sloužící pro odklá-
dání drobného směsného komu-
nálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je 
místo, kde jsou sběrné nádoby 
trvale nebo přechodně umístě-
ny za  účelem dalšího nakládání 
se směsným komunálním odpa-
dem oprávněnou osobou. Stano-
viště sběrných nádob jsou indi-
viduální nebo společná pro více 
uživatelů.
3) Svoz směsného komunálního 
odpadu je městem Buštěhradem 
smluvně zajištěn. Svoz je prová-
děn vždy ve středu, celoročně. 
Pro  poplatníky bez osvobození 
1x týdně.
4) pro  poplatníky přihlášené 
k  částečnému osvobození – 1x 
za 14 dní pro:
- Osvobozen z důvodu dosažené 

hranice 70 let věku
- Osvobozen z důvodu přihláše-
ní se  do  programu schváleném 
MěZ Buštěhrad: „Třídím, tudíž 
šetřím“
Čl. 8
Nakládání se  stavebním odpa-
dem
1) Stavebním odpadem se rozu-
mí stavební a  demoliční odpad. 
Stavební odpad není odpadem 
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, 
předat či odstranit pouze záko-
nem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad lze uložit 
na  sběrném místě pouze v  ma-
lém množství. Větší množství 
stavebního odpadu je možné 
uložit na  základě objednávky 
občana města do  přistaveného 
kontejneru Technických služeb. 
Tato služba je zpoplatněna po-
dle ceníku Technických služeb. 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnos-
ti 15. dnem po jejím vyvěšení 
na úřední desce.
Touto vyhláškou se  ruší OZV 
č. 3/2015 ze dne 25. 3. 2015.
1) Vyhláška Ministerstva život-
ního prostředí č. 381/2001 Sb., 
kterou se  stanoví Katalog odpa-
dů, Seznam nebezpečných od-
padů a  seznamy odpadů a  států 
pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělo-
vání souhlasu k vývozu, dovozu 
a  tranzitu odpadů (Katalog od-
padů).
2) Vyhláška Ministerstva život-
ního prostředí č. 381/2001 Sb., 
kterou se  stanoví Katalog odpa-
dů, Seznam nebezpečných od-
padů a  seznamy odpadů a  států 
pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělo-
vání souhlasu k vývozu, dovozu 
a  tranzitu odpadů (Katalog od-
padů).

volBa prezidenta české repUBliky 
Koná se  ve dvou dnech – v  pá-
tek 12. ledna 2018 od  14 do  22 
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 
od 8 do 14 hodin. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta České 
republiky se koná rovněž ve dvou 
dnech, v  pátek 26. ledna 2018 
od  14 do  22 hodin a  v sobotu 
 27. ledna 2018 od  8 do  14 ho-
din.
• Na Městském úřadě můžete 

osobně vyřídit vydání volič-
ského průkazu nejpozději 2 dny 
přede dnem volby preziden-
ta. S  ním pak můžete hlasovat 
v  jakémkoli volebním okrsku 
v České republice. To znamená, 
že  pokud nebudete moci volit 
v  příslušném buštěhradském 
volebním okrsku, tak pro volič-
ský průkaz si můžete na  rad-
nici přijít nejpozději ve středu 
10. ledna do  16 hodin. Tedy 
do okamžiku uzavření seznamu 
voličů. V kanceláři MěÚ v 1. pa-

tře bude učiněn úřední záznam 
(vyřizuje Z. Vestfálová nebo  
J. Zemanová).

• Nejpozději 5. ledna 2018 
do 16.00 je možné požádat o vo-
ličský průkaz podáním doruče-
ným v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem vo-
liče nebo v elektronické podobě 
zaslané pouze prostřednictvím 
datové schránky voliče (nelze 
ale poslat žádost elektronicky 
s  elektronickým podpisem vo-
liče).

• O vydání voličského průkazu 
je možné požádat také v  době 
mezi prvním a  druhým kolem 
volby. Městský úřad v této době 
může vydávat voličský prů-
kaz nejpozději do  2 dnů před 
prvním dnem hlasování, tj. do   
24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

• Pro voliče, kterému zdravotní 
důvody nedovolí hlasovat osob-

ně ve volební místnosti, můžete 
na tel. 312 278 032, nebo osob-
ně ve volební komisi, domluvit 
nejpozději v den voleb možnost, 
aby ho s přenosnou volební ur-
nou doma navštívili členové 
příslušné volební komise.

• A to nejdůležitější:  
P Ř I J Ď T E  V O L I T!!!

Kam půjdeme v  Buštěhradě vo-
lit?
• ve volebním okrsku č. 1 je vo-

lební místnost v  budově Měst-
ského úřadu, Revoluční 1 – 
přízemí, vchod u  výtahu, a  to 
pro  voliče přihlášené k  trvalé-
mu pobytu v ulicích:

Akátová, Brandlova, Břízová, Bu-
ková, Družstevní, Dubová, Habro-
vá, Havlíčkova, Hornická, Hřebeč-
ská, Husova, Hutnická, Javorová, 
Kaštanová, Kladenská, Krátká, Lí-
pová, na Skalech, na Strži, Olivo-
vá, Prokopova, Příční, Riegrova, 
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Sadová, Sladkovského, Stavební, 
Švermova, Topolová, u  Dálnice, 
v Palandě, Vrbová, v Zahradě, Vo-
dárenská, Žižkova, 5. května
• ve volebním okrsku č. 2 je voleb-

ní místnost v budově Základní 
a Mateřské školy Oty Pavla 
v Buštěhradě, Tyršova 77 – v pří-
zemí nové budovy, a  to pro  voli-
če přihlášené k  trvalému pobytu 
v ulicích:
Bezručova, Bořivojova, Hrad-
ní, Jasmínová, Lidická, Liliová, 
Na  Bouchalce, Na  Vypichu, Nad 

Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, 
Okružní, Ořešín, Palackého, Pod-
hradí, Pražská, Průchodní, Revo-
luční, Slepá, Sluneční, Sokolská, 
Starý Hrad, Šeříková, Trnková, 
Tyršova, U  Cihelny, U  Pivovaru, 
U Rybníka, U Schodů, U Studán-
ky, V  Uličce, Vávrova, Vrapická, 
Zahradní, Zámecké schody 
K volební kampani NELZE využí-
vat komunikační média kraje nebo 
obce nebo právnické osoby, která 
je ovládaná krajem nebo obcí… 
tedy ani našeho Zpravodaje.

Ustanovení se  týká regulace vo-
lební kampaně, porušení toho-
to pravidla je přestupkem, který 
projednává Úřad pro  dohled nad 
hospodařením politických stran 
a politických hnutí a zcela v  jeho 
kompetenci je poskytovat k  této 
problematice výklad.

ZV
Zdroj: informační web MV, kde 
můžete získat více informací — 

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-
-prezidenta-republiky.aspx

rozsvícení vánočního stromkU

Přesně měsíc před Štědrým dnem, 
tedy 24. 11., se konalo slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromku.
Na rozdíl od jiných let se akce ko-
nala nikoliv na  náměstí u  Mací-
ků, ale na nádvoří našeho zámku.
Velikou výhodou uspořádání roz-
svícení stromku právě na  tomto 
místě bylo bezpečné prostředí 
pro  pobíhající děti a  lepší servis 
pro  návštěvníky. Monumentální 
a důstojná kulisa zámku pak akci 
dala zcela nový rozměr.
Na nádvoří se od 16:00 začali sjíž-
dět místní i přespolní prodejci vá-
nočního zboží. Měli jsme k dispo-
zici stánek s  trdelníky, domácím 
pečeným cukrovím a  vánočkou, 
kávu, víno, dekorační předměty, 
věnce a další. Příští rok se bude-
me snažit oslovit více stánkařů.
Úspěch akce se dal odměřit i po-
mocí dvou várnic se  svařeným 
vínem, které každoročně návštěv-
níkům zdarma dodává město 
Buštěhrad. Běžně totiž bývalo 
rozdáno během hodiny a  půl, 
zatímco letos se  obě várnice vy-
prázdnily během neuvěřitelné 
půlhodinky od příchodu prvních 
návštěvníků. Což neznamená, 
že  nám návštěvníci pili více, ale 
že přišlo čtyřikrát víc lidí než pře-
dešlé roky.
Lidé tentokrát nespěchali domů 
jako z náměstí u Macíků, což bylo 

 Rozsvícení vánočního stromu na nádvoří zámku. Foto: M. Žitníková

Stánky v podloubí. Foto: M. Žitníková
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A K T UA L I T Y

možná i  tím, že  mohli vybírat 
z nabídky dobrot a výrobků stán-
kařů, a v neposlední řadě pro ob-
čany knihovna a  infocentrum 
zpřístupnily toalety.
Na úvod akce nám přišly zazpívat 
děti z Mateřské školky Buštěhrad. 
Premiéru měli žáci naší Základní 
umělecké školy se  svým malým 
komorním orchestrem a sborem. 
Pro tento účel byl postavený velký 
party stan, což malí hudebníci jis-
tě ocenili, když se ke konci spustil 
drobný déšť. Po vystoupení dětí 
nám příjemnou vánoční atmosfé-
ru doladilo pouštění koled.
Infocentrum požádalo prostřed-
nictvím pana učitele V. Bartáka 
žáky prvních a druhých tříd naší 
školy o  namalování vánočního 
stromku, který posloužil jako 
podklad plakátu na tuto akci. Vy-
brat jeden ze šedesáti obrázků, jež 
se  nám sešly, bylo velmi nároč-

né, protože všechny byly krásné. 
Vítězkou se  stala Valérie Říhová 
z 2 A. Obě pracovnice infocentra 
osobně předaly velké malířce ma-
lou odměnu. V  podloubí zámku 
byla pro  návštěvníky připravena 
výstavka všech obrázků dětí, kte-
ré se zúčastnily soutěže o plakát. 
Atmosféra byla velmi příjemná 
a  možná i  proto zde návštěvníci 
zůstali až do večerních hodin.
Přes dosavadní chválení akce 
jsme si vědomi nedostatků, jako 
bylo nedostatečné osvětlení stán-
ků a  malý prostor před stanem, 
ve kterém účinkovaly děti. Jelikož 
však tato akce proběhla na  ná-
dvoří poprvé, máme jasno, co pří-
ští rok zlepšit.
Velké díky při pomoci s akcí pa-
tří:
• Dámám z  kuchyně MŠ Oty 

Pavla za  uvaření výborného 

svařeného vína a čaje pro děti.
• Technickým službám za vše…
• Ondrovi Horkému za nazvuče-

ní a osvětlení stanu.
• Monice Žitníkové za krásné fo-

tografie.
• Víťovi Helískovi za  teplo v  su-

dech s ohněm.
• ZŠ Oty Pavla a dětem za obráz-

ky na plakát.
• MŠ Oty Pavla za krásné zpívání 

v čele s paní učitelkou Štěpán-
kou Kočárkovou, Zuzkou Ku-
novou a Jitkou Šímovou.

• Komornímu orchestru ZUŠ 
Buštěhrad za  připravené vy-
stoupení v čele s panem Petrem 
Vaňkem a Lubošem Krtičkou.

• Junákům Buštěhrad za  zapůj-
čení várnic.

Hedvika Servusová

Zastupitelstvo na  svém jednání 
dne 13. 12. 2017 schválilo změnu 
vyhlášky „O místních poplatcích“. 
Změna se  týká poplatku ze psů. 
Od 1. 1. 2018 se poplatky ze psů 
mění takto:
(1) Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí:
1. 1. V rodinném domě:
a) za prvního psa: 300,- Kč

b) za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele: 400,- Kč
1. 2. V bytové jednotce: 
a) za prvního psa: 400,- Kč
b) za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele: 500,- Kč
Poživatelé starobních, invalid-
ních, sirotčích a  vdovských/vdo-
veckých důchodů mají poplatek 
beze změny (50,- Kč v RD, 150,- 

Kč v  bytovém domě, 200,- Kč 
za  druhého a  každého dalšího 
psa).
Město Buštěhrad reaguje na situ-
aci, kdy jednak stále rostou nákla-
dy na  úklid, jednak okolní obce 
mají většinou poplatky za  psy 
daleko vyšší. Z  výnosu z  poplat-
ků budou zaplaceny např. nové 
odpadkové koše, které jsme letos 
pořizovali.

S P O L K Y,  R OZ P O Č TOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA 

krásné nedělní odpoledne v postoloprtech

V neděli 26. listopadu zavítal 
Smíšený pěvecký sbor měs-
ta Buštěhradu do  Postoloprt. 
V  pěkném místním kině vy-
stoupil s programem, který nesl 
název Podzimní koncert. Sbor 
řídila sbormistryně paní Eva 
Gallatová, na klávesy doprovázel 
pan Petr Kratochvíl, konferenci-
érem byl pan Marek Veselý. 
Koncert zahájil pan Ing. Panen-
ka, ředitel Kulturních zaříze-

ní města Postoloprt, který také 
pečlivě připravil prostředí kina 
a přilehlého zázemí.
Na úvod koncertu zazpíval dět-
ský pěvecký sbor Blechy ZUŠ 
Postoloprty pod  vedením paní 
Mgr. Suché. Potom v  šedesáti-
minutovém programu vystoupil 
buštěhradský sbor. Zazněly ná-
rodní písně, skladby W. A. Mo-
zarta, G. F. Händla, L. v. Beetho-
vena, spirituály, skladby J. Ježka, 

Koncert BŠ sboru v Postoloprtech.  
Foto: M. Žitníková



ČÍSLO 1. LEDEN  2018         STRANA 12č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

P. Ebena a  dalších autorů. Blí-
žící se  advent ohlásily tři písně 
s  vánoční tematikou. Na  závěr 
koncertu, který se  konal před 
slušně zaplněným sálem, se při-
dal k  buštěhradskému sboru 

postoloprtský dětský pěvecký 
sbor. Společně si zazpívali dětmi 
oblíbenou písničku Jede sedlák 
do mlejna a národní píseň Tan-
cuj, tancuj.
Všichni ze třiceti zúčastněných 

členů buštěhradského pěvecké-
ho sboru odjížděli z  Postoloprt 
s  radostí ze zdařilého koncertu 
a také z příjemně prožitého pod-
zimního nedělního odpoledne.

František Paulík
exkUrze BUštěhradského fóra ve válcovně

Ve středu dne 22. 11. 2017 náš 
spolek Buštěhradské fórum 
v rámci exkurze navštívil Třinec-
ké železárny, a.s., a  to jejich Zá-
vod – Sochorová válcovna, který 
se nachází v Kladně-Dříni. Téměř 
tři hodiny nás celým výrobním 
provozem provázel Ing. L. Slap-
nička a  my jsme na  vlastní oči 
viděli, jak se  z  kontislitků, které 
se  po železnici dovezou z  ma-
teřského závodu v  Třinci, vyrobí 

zákazníkem požadovaný ocelový 
vývalek kruhového či kvadráto-
vého průřezu. 
Velice působivé bylo sledovat 
kontislitek, který se ohřeje v kro-
kové peci, a  následně prochází 
přes jednotlivé válcovací stolice 
a  postupně, za  pomoci techniky 
a  samozřejmě i  lidí, mění tvar 
a délku. I následné operace, které 
se  na  vývalku provádějí a  přímo 

souvisejí a  uspokojením poža-
davků zákazníka (ať už se jednalo 
o  tepelné zpracování či defekto-
skopickou kontrolu materiálu) 
v nás zanechalo hluboký zážitek. 
Rádi bychom touto cestou podě-
kovali nejen výbornému průvod-
ci, ale také vedení Závodu, přede-
vším pánům P. Straszakovi a  M. 
Čanigovi, za to, že nám umožnili 
takto zajímavou prohlídku v  je-
jich Závodě absolvovat. 

JJ 

 P. Slapnička jako průvodce před válcovnou. Foto: J. Pergl

regensBUrg

Poněkud dříve, než bylo obvyklé 
v  dřívějších letech, se  uskuteč-
nila společná akce našich i přes-
polních občanů za  vánočními 
trhy v  zahraničí. Na  výročí bi-
tvy u  Slavkova, 2. prosince, vy-
razily dva autobusy ze zastávky 
u  Macíků v  Buštěhradě směrem 
na  Rozvadov a  do Řezna. Ná-
stup v 7 hodin proběhl v pořádku  
a  v tuto dobu bylo na  zastávce 
opravdu rušno. Každý z  účast-
níků měl zajištěno přesné místo 
k  sezení s  ohledem na  věk nebo 

skupinu přátel a  známých. Cesta 
trvala tři hodiny plus půlhodi-
nová přestávka. Sluníčko se  sice 
skrývalo, ale při 3 stupních ales-
poň nepršelo ani nesněžilo. 
V tak velké skupině výletníků 
nebylo možné se držet v historic-
kém městě plném úzkých uliček 
společně. Každá skupinka tak do-
stala tištěného průvodce s  map-
kou. Po návratu do místa odjezdu 
si tak navzájem účastníci návště-
vy Řezna vyměňovali zkušenosti 
z míst, která individuálně navští-

vili. Někdo se soustředil na využi-
tí atmosféry vánočních trhů, jiní 
se  vydali za  nákupy do  obchodů 
a  další zase vyhledávali historic-
ké památky. Šest hodin volného 
času zvládli i naši spoluobčané ve 
zralém věku, což zaslouží velké 
ocenění. Je to důkaz toho, že  se 
ani naši starší občané nemusí 
obávat příští rok absolvovat další 
výlet. Ohřát se bylo možné v ob-
chodech, v kavárně, muzeu nebo 
v restauraci. Někoho nemile pře-
kvapilo vstupné na  romantické 
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trhy v  zámeckém areálu Thurn 
Taxisů v ceně 9,5 EUR na osobu. 
Kdo se však přesto odhodlal, ne-
litoval. 
Asi největším historickým mag-
netem byl už v úvodní části starý 
kamenný most, vzor našeho nej-
staršího mostu v  Praze – Juditi-
na mostu, jehož zbytky je možné 
ještě dnes vidět na Starém Městě. 
Impozantní katedrála sv. Petra 
byla jen jedním z mnoha zajíma-
vých gotických kostelů ve starém 
městě. Zaujaly i vysoké, několika-
patrové patricijské domy a  mož-
ná nejstarší částečně zachovalá 
památka města – Porta Pretoria 
– římská brána a  část opevnění 
římského legionářského tábora 
z dob Marca Aurelia, z 2. století. 
Nezklamaly ani gurmánské spe-
ciality – malé řezenské klobásy 
s hořčicí a zelím v housce, dlouhé 
klobásy v  bagetě nebo palačinky 
na sladký i nesladký způsob. 
Zmožení účastníci výletu si v au-
tobuse č. 2 cestou zpátky i trochu 
zapěli. Poděkování patří zejména 
Janě Zemanové, která pro letošní 

rok navrhla jako variantu právě 
historický a malebný Regensburg 
a  také pomáhala se  zajištěním 
akce na MěÚ, Zdeňce Vestfálové, 
která připravila zdařilé označení 
autobusů, podle něhož se  mohli 
výletníci dobře orientovat, za vý-
borně zvládnutou pomoc s  or-
ganizací Heleně, Aleně a  Jirko-
vi ml. Janouškovcovým v  obou 
autobusech. Zejména si zaslou-
ží pochvalu všichni cestovatelé 

za  jejich perfektní dochvilnost, 
celkové chování a čistotu v auto-
buse, skvělý byl pak přístup obou 
řidičů. Již potřetí se Buštěhradské 
fórum zhostilo organizace cesty 
do Německa na závěr roku se ctí. 
Věříme, že  i  další roky budou 
zdařilé a účastníci nebudou času 
na výletě litovat a hezky si jej uži-
jí. Tak příští rok nezaváhejte!

JJ 

Svařák na vánočních trzích v Řezně. Foto: J. Janouškovec

BUštěhrad asi neBUde tak špatný město, dyš příde tolik lidúch       
na amatérský dívadlo

Kdo přehlédl poznámku na  pla-
kátě nejnovějšího počinu Diva-
dla KiX o  tom, že  hra Martina 
Donagha – Mrzák inishmaanský 
– není vhodná pro  osoby citlivé 
na  vulgární výrazy, byl pravdě-
podobně velmi překvapen. Kdo 
čekal oblíbený veseloherní žánr, 
na  nějž byl v  repertoáru KiXu 
dosud zvyklý, byl nejspíš zasko-
čen ještě víc. Příběh postižené-
ho Billyho Clavena, odehrávající 
se  na  prostředním z  Aranských 
ostrovů, Inishmaanu, totiž urči-
tě není lehkou komedií. Nelze jej 
však v pravém smyslu označit ani 
za  tragédii, přestože o  dramatic-
ké chvíle v něm není nouze. Jako 
bychom přes okuláry Bartleyho 
dalekohledu směli pozorovat ne-
lehký život na západě Irska v roce 
1934. Anebo se podíváme do zr-

cadla, jako Billy, když zpytuje svo-
je svědomí? 
Tak jako každým rokem v listopa-
du, odehrála se v sále Restauran-
tu u  Bečvářů už obvyklá tříden-
ní premiéra našeho divadelního 
spolku, kterou navštívilo více než 
300 diváků. Ohlasy byly nejrůz-
nější, ale převažovaly ty kladné, 
z čehož jsme měli velkou radost. 
Spadla z nás konečně vtíravá ne-
jistota, se  kterou jsme se  do  na-
studování téhle náročné a  drsné 
hry pustili. Někteří diváci chválili 
jednotlivé herecké výkony, jiným 
se líbila scéna, další byli potěšeni 
třeba originální hudbou. Čas, jejž 
jsme dosud s  touhle irčanskou 
hrou strávili, určitě nebyl mar-
ný. Potřebovali jsme se  doslova 
pohnout vpřed, někam jinam. 
A zdá se, že to byla dobrá volba. 

Ještě že jsou „naši diváci“ vníma-
ví, emocionální, přemýšliví a  to-
lerantní. Sálem sice občas létala 
vajíčka i  gumoví medvídci, ale 
na rajčata naštěstí nedošlo.
Rád bych zde za Divadlo KiX po-
děkoval všem, kteří se jakoukoliv 
měrou na tomto představení po-
díleli. Bez nich bychom neměli 
tak pečlivé uvaděče, přesného 
zvukaře a  osvětlovače, zajímavé 
plakáty, nápaditý program a hez-
ké vstupenky, ochotnou obsluhu 
na  baru, pěkné kulisy, detailní 
kostýmy a pohotovou nápovědu, 
originální autorskou hudbu, ani 
irský taneční večírek, kamerový 
záznam, natož tak krásné fotky 
na  webu. Samozřejmě nezapo-
menu na  manžele Kuthanovy – 
majitele Restaurantu u  Bečvářů, 
protože bez jejich vstřícnosti a tr-
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pělivosti bychom prostě „neměli 
divadlo“. A určitě děkujeme naše-
mu městu Buštěhrad, které nás již 
několik let významně podporuje. 
Podrobnější informace o veškeré 
činnosti našeho spolku, o  her-
cích, o  repertoáru, i  o Mrzákovi 

inishmaanském se můžete dozvě-
dět na webové adrese: www.diva-
dlokix.cz nebo na facebookovém 
profilu divadla. Budeme rádi, 
když nám napíšete e-mail nebo 
pošlete svůj názor na  naši adre-
su: Divadlo KiX, z. s., U Studánky 

122, Buštěhrad, 273 43.
Za Žíťu a  Kristinu, za  Ondru 
a  Miriri, za  Víťu i  Jíťu a  Kosáka, 
za  Helenku, Jakuba a  Vladěnku, 
děkuji zejména našim velectěným 
divákům za přízeň a veškeré dary.

Bleskáč

S P O RT
novoroční aktivity pro dospělé v sokolovně

Všem našim spoluobčanům 
přejeme krásný vstup do  nové-
ho roku. 
Těm, kteří se  rozhodli věnovat 
svůj volný čas pohybu, nabízíme 
nové možnosti u  nás v  Sokolov-
ně.
Kruhový trénink od 15. ledna
Kruhový trénink je úžasný způ-
sob, jak získat svalovou sílu 
a  zároveň vytrvalost, je skvělý 
pro  spalování tuků ze všech tě-
lesných partií i  tvorbu svalové 
hmoty. Jedná se  o  tréninkovou 
metodu, která za  využití velké-
ho množství variabilních cviků, 
cvičebních stylů a  pomůcek za-
pojuje komplexně celé tělo. Díky 
udržení tepové frekvence na vyš-
ší úrovni během celého cvičení 

podporuje činnost kardiovasku-
lárního systému a  povzbuzuje 
metabolismus. 
Začínáme v pondělí 15. 1. v 19:00. 
Více informací na www.sokolbus-
tehrad.cz.
Praktický kurz zdravotního cvi-
čení od 5. ledna
Cvičte zdravě, efektivně a  s ra-
dostí.
- cvičení protahovací, posilovací, 
stabilizační, vlastní vahou, s  po-
můckami (míče, overbally…)
- základní pohybové stereotypy
- správné dýchání 
- relaxace, uvolnění emocí
- automobilizační cvičení

Cvičení bude probíhat od 5. led-
na 2018 každý pátek od  16:30 
do 17:30. Lektorkou je kvalifiko-
vaná fyzioterapeutka Mgr. Irena 
Váňová. Velký důraz klade na in-
dividuální přístup, z tohoto důvo-
du je počet cvičících ve skupině 
omezen na max. 10 osob.
Poslední volná místa. Nenechte 
si ujít jedinečnou příležitost!
Cena za  cyklus 10 lekcí je 1500 
Kč.
Vzhledem k  omezené kapaci-
tě je nutné si místo rezervovat 
na  e-mailu: sokol.bustehrad@se-
znam.cz.
nebo na tel.: 603 848 889

Blanka Jedličková

…to je 63 fotografií, které vysta-
vuje v Lidické galerii buštěhrad-
ský fotograf Martin Homola. 
Podařilo se  mu na  nich neuvě-
řitelně citlivě zachytit a  v těch 
tvářích vlastně popsat, jak po 
tak dlouhém čase od  tragédie 
v  Lidicích a  Ležácích dosud 
žijí pamětníci těchto událostí. 
Bez patosu a  s pokorou, přesto 
s  úžasným vcítěním se  do  pří-
běhů těch osmnácti osobností, 
které se  tohoto jeho projektu 
(vznikal v  letech 2015–2017) 
dožily. Během těch dvou let 
se fotograf opakovaně a dlouho-
době setkával se všemi. V jejich 
domovech, prostředí i  v cizině. 

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

domov můJ – svědectví portrétU

Fotograf M. Homola představuje své fotografie. Foto: J. Pergl
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S P O RT

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Rád bych čtenáře BZ upozornil 
na  probíhající výstavu fotogra-
fa Martina Homoly, který uply-
nulé dva a  půl roku dokumen-
toval životy posledních očitých 
svědků lidické a ležácké tragédie  
a z pořízeného materiálu připra-
vil rozsáhlou výstavu sociálního 
dokumentu a portrétní fotografie 
v nedaleké Lidické galerii. Jedná 
se  o  projekt zcela ojedinělý, ne-
boť průběžně vznikal na pietních 
územích Lidic a  Ležáků, v  mís-
tech, kde stávaly jejich původní 
domovy, stejně jako v buštěhrad-
ském ateliéru nebo koncentrač-
ním táboře Ravensbrück, a  za-
hrnuje celkem 18 osobností, 
žijících nejen v  Lidicích, Praze 
nebo Ležácích, ale také ve Švý-
carsku nebo v Kanadě.

LZ

portréty lidic a ležáků

Sousedky – paní Milada Cábová (lidická žena) si povídá s Maruškou Šupíkovou 
(lidické dítě) v místech, kde stával plot, který před 75 lety dělil jejich domovy, než 
je nacisté vypálili a srovnali se zemí, muže postříleli, ženy odvlekli a děti povraž-

dili. Foto: M. Homola

V  nových Lidicích i  Ležácích, 
ale také na místech, která krutě 
poznamenala jejich osudy. Tam, 
kde našli svůj nový domov a kde 
teď prožívají své nové a radostné 
životy. Po tolika letech v odpuš-
tění a naději. Odpuštění toho, co 
nelze zapomenout, ale s  nadě-
jí, že se to už nebude opakovat,  
a  s nadějí v  krásný život, který 
prožili a dosud prožívají. (Kro-
mě dvou žen, které už se výstavy 
nedožily.) Mnozí z  pamětníků 
se do těch míst poznamenaných 
tragédií vrátili. Pro  jiné byly 
vzpomínky tak silné, že  se ra-
ději přestěhovali jinam (někdo 
až do Švýcarska nebo Kanady). 

Přesto, jak se podařilo výstavou 
dokázat, dnes žijí šťastně. I  to 
nakonec pomohlo Martinu Ho-
molovi a  věřím, že  to pomůže 
i  těm, kteří si přijdou výstavu 
trvající do konce dubna příštího 
roku prohlédnout, zbavit se  ja-
kéhosi stigmatu, který v  mno-
hých z  nás dodnes zanechává 
pojem Lidice a  Ležáky. I  když 
asi nebudou mít takové štěstí, 
jaké jsem měl já, když mě vý-
stavou provázel sám její autor. 
Přesto si ji projděte a  pozorně 
se  zahleďte do  očí na  fotogra 
fiích. Nenajdete tam smutek ani 
nostalgii. Již samotnou vernisáž 
navštívilo cca 280 lidí. Včetně 

většiny těch, kteří jsou zvěčněni 
na obrazech. V březnu příštího 
roku by se měla v galerii pokřtít 
výpravná publikace stejného 
názvu. Těším se, že bude stejně 
silná. Dovolím si zakončit slovy 
autora Martina Homoly, proto-
že to cítím stejně jako on: „Li-
dice pro  mne již dávno nejsou 
jen stigmatem bolesti, ale mís-
tem naděje a  odpuštění. Pozi-
tivní životní síla těch statečných 
lidí, které jsem měl čest zachy-
tit objektivem fotoaparátu, mne 
úžasně obohatila – a  přál bych 
si, aby obohatila i vás.“ 

Jaroslav Pergl 

Vánoce jsou obdobím leckdy 
dojemných příběhů. O  jeden 
takový se  letos postarala Ivana 
Schober z  Buštěhradu. Přede-
vším díky ní se  splní vánoční 
přání seniorům z  buštěhrad-
ského domova s  pečovatelskou 
službou. A jak se jí to povedlo? 
Ivana Schober zorganizovala 
pomocí sociální sítě Facebook 
sbírku vánočních dárků. Na so-
ciální síti byla sdílena vánoční 

přání buštěhradských senio-
rů, každý z uživatelů pak mohl 
požadovaný dárek zakoupit 
a  udělat tak jednomu z  klientů 
domova radost. Tato myšlenka 
se  setkala s  enormním zájmem 
veřejnosti.

Ze zájmu veřejnosti jsem velmi 
mile překvapena. Za tři hodiny 
bylo obdarováno třináct senio-
rů, což je naprosto neskutečné. 

Byla jsem z  toho velmi dojatá. 
Navíc mnoho dalších lidí mělo 
o  obdarování některého ze se-
niorů zájem, ale přání na něj už 
nezbylo. „Akci pořádám letos 
poprvé, inspirovala mě moje ne-
teř, která podobnou akci pořádá 
na Moravě,“ uvedla pro Kladen-
ský deník organizátorka sbírky 
Ivana Schober.

Přání seniorů byla leckdy velmi 

ivana schoBer plní vánoční přání. seniory potěší dárky
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skromná, pod stromeček si přá-
li například balík sušenek, vůni 
do bytu, poukaz do lékárny, or-
chidej, záclonu či povlečení.

„Senioři byli opravdu velmi 
skromní, dokonce se  někteří 
tvářili tak, že  nikoho nechtějí 
obtěžovat. Říkali si například 
o  sušenky nebo kávu. Musela 
jsem zjišťovat, co je zajímá, aby 

si řekli také o  dárky, které jim 
zůstanou na  památku,“ doda-
la Ivana Schober, jež si původ-
ně myslela, že  dárky, které lidé 
nebudou mít zájem darovat, 
dokoupí seniorům sama. To 
ovšem nebude nutné. Všechny 
dárky by už měly být na  cestě 
do  Buštěhradu, jejich předání 
seniorům je naplánované na 22. 
prosince. „Doufám, že  všechny 

dárky dorazí. Kdyby náhodou 
někdo něco neposlal, tak pro-
jevilo zájem město Buštěhrad, 
které zbývající věci dokoupí,“ 
dodala Ivana Schober.

Autor: Jan Brabec

Zdroj: https://kladensky.denik.
cz/zpravy_region/ivana-scho-
ber-plni-vanocni-prani-senio-
ry-potesi-darky-20171208.html

Myšlenka na  revitalizaci uli-
ce Družstevní v  nové zástavbě 
se  zrodila už před mnoha lety. 
Díky dobré spolupráci a komu-
nikaci s městem a iniciativě míst-
ních obyvatel došlo na  podzim 
tohoto roku k  jejímu uskuteč-
nění – přeměna části komuni-
kace v parčík. Projekt byl navr-

žen a realizován buštěhradskou 
zahradnickou firmou. Mnoho 
„sousedů“ přišlo s dobrými ná-
pady, město následně na  místě 
instalovalo dvě lavičky. Stromy 
a keře jsou ještě malé a na zimu 
povětšinou holé, ale to se  jistě 
na  jaře změní. Věříme, že  Sou-
sedský parčík bude místem přá-

telského setkávání nejen pro lidi 
žijící v blízkosti. To už jsme ale 
zažili při jeho „křtu“ v prosinci. 
Ještě jednou děkujeme městu 
za vstřícnost a místním za spo-
lupráci. Přijďte se zastavit!

Samuel Gallat

soUsedský parčík v drUžstevní Ulici

O dronech se  sice mluví stá-
le častěji, ale málokdo ví, co 
to vlastně drony jsou a  k čemu 
slouží; o tom, že existuje legisla-
tiva, která létání s drony regulu-
je, neví prakticky nikdo kromě 
odborníků a  leteckých modelá-
řů, jichž se  tato legislativa také 
týká. 

Dron – co to je?

Slovo dron je slangový výraz 
pro bezpilotní letadlo a vychází 
z anglického slova DRONE, kte-
ré má několik významů – trubec, 
líná osoba, vrčivý zvuk atd. Toto 
slovo se  rozšířilo zejména díky 
sdělovacím prostředkům. Aby 
nedocházelo k nedorozuměním, 
je nutné bezpilotní letadlo defi-
novat. Definice je velmi jedno-
duchá: bezpilotní letadlo je leta-
dlo určené k provozu bez pilota 
na  palubě. Z  vlastní zkušenosti 
vím, že mnoho lidí za drony po-
važuje pouze tzv. multikoptéry 
(viz fotografie). To ovšem není 
pravda, protože bezpilotní leta-
dlo (dron) je jakékoliv letadlo 
schopné letět bez pilota na palu-
bě a  jejich dělení je úplně stej-

né jako u  pilotovaných letadel. 
Máme tedy bezpilotní balóny 
(např. meteorologické balóny), 
bezpilotní letouny, bezpilotní 
vrtulníky atd., a  to bez rozdí-
lu hmotnosti, velikosti a  tvaru. 
Bezpilotními letadly (drony) 
jsou například i střely s plochou 
dráhou letu a modely letadel. 

K čemu se drony používají?

Nejčastěji se  drony používají 
pro  fotografování a  filmování, 
dále pak slouží k  monitorování 
stavu ovzduší (např. meteoro-
logické sondy), kontrole pro-
duktovodů (např. plynovody, 
ropovody), elektrického vedení, 
monitorování polí v  zeměděl-
ství, monitorování stavenišť atd. 
Velmi oblíbené jsou drony u re-
alitních kanceláří, které je využí-
vají pro fotografování a filmová-
ní objektů, jež nabízejí k prodeji 
nebo pronájmu. Drony začínají 
používat i  řemeslníci a  drobní 
podnikatelé – třeba kominíci 
a pokrývači. Například kominík 
místo toho, aby lezl na  komín, 
tam zalétne s  dronem a  v prů-
běhu několika minut ví, v jakém 

stavu komín je. Totéž se  týká 
i pokrývačů a pracovníků, kteří 
kontrolují např. stav stožárů vy-
sokého napětí. V současné době 
začínají drony využívat i  hasiči 
a policie.

Existuje legislativa, která létá-
ní s drony reguluje?

Existuje, jedná se  především 
o Zákon o civilním letectví, kte-
rý byl v České republice vyhlá-
šen pod číslem 49/1997 Sb. a byl 
několikrát novelizován. Z  hle-
diska požadavků na  regulaci 
provozu dronů je nejdůležitěj-
ší § 52 Létání letadel bez pilota 
na palubě, kde je uvedeno, že le-
tadlo způsobilé létat bez pilota 
může létat nad územím České 
republiky jen na  základě povo-
lení vydaného Úřadem (zkrá-
cený název Úřadu pro  civilní 
letectví) a za podmínek v tomto 
povolení stanovených. Úřad po-
volení vydá, nebude-li ohrožena 
bezpečnost létání ve vzdušném 
prostoru. 

Požadavek leteckého zákona (§ 
52) byl následně implemento-

ach, ty drony!
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ván do  leteckého předpisu L 2, 
konkrétně se jedná o Dodatek 4 
a  Doplněk X (zkráceně DP-X). 
Dodatek 4 k předpisu L 2 Systé-
my dálkově řízeného letadla ob-
sahuje všeobecná pravidla pro-
vozu letadel bez pilota na palubě 
v  ČR, postupy pro  osvědčení 
a vydávání průkazu způsobilosti 
atd. Mimo jiné Dodatek 4 před-
pisu L 2 obsahuje ustanovení 
2.4, kde se  uvádí, že  národním 
předpisem stanovujícím pod-
mínky a  pravidla provozu bez-
pilotních systémů je Doplněk X 
předpisu L 2. 

Doplněk X předpisu L 2 (dále 
DP-X) stanovuje závazné národ-
ní požadavky na  projektování, 
výrobu, údržbu, změny a provoz 
bezpilotních systémů a je dopo-
ručeným postupem pro  provoz 
modelů letadel s  maximální 
vzletovou hmotností nepřesa-
hující 25 kg. Podrobně rozebírat 
DP-X je naprosto zbytečné, kdo 
si jej chce přečíst, najde ho v ak-
tuálním znění na stránkách Le-
tecké informační služby (http://
lis.rlp.cz/). Z  tohoto předpisu 
jsem vybral pouze ty informa-
ce, které považuji pro  čtenáře 
za důležité.

Kdo potřebuje a  kdo nepotře-
buje povolení k létání?

Povolení k létání potřebují všich-
ni, kteří drony využívají komerč-
ně, a to pro letecké práce a letec-
kou činnost pro vlastní potřebu. 
Modely letadel do hmotnosti 25 
kg a drony používané pro spor-
tovní a  rekreační účely žádné 
povolení nepotřebují. Za  letec-
ké práce se  považuje činnost, 
kterou jeden subjekt poskytu-
je jinému subjektu za  úplatu. 
Za  leteckou činnost pro  vlastní 
potřebu se považují činnosti, jež 
slouží k podpoře vlastního pod-
nikání. Jestliže např. kominík 
kontroluje dronem komín, je-
hož kontrolu má nasmlouvanou 
s  majitelem nemovitosti, v  ta-
kovém případě se jedná o letec-

kou činnost pro vlastní potřebu. 
Pokud tentýž kominík provede 
fotografování zahrady pro  rea-
litní kancelář, jedná se o letecké 
práce. 

Kde se nesmí s drony létat?

Létat se  především nesmí v  za-
kázaných a  omezených prosto-
rech (části vzdušného prostoru, 
kde je zakázaný nebo omezený 
letecký provoz) – jako příklad 
zakázaných prostorů lze uvést 
Pražský hrad, atomové elektrár-
ny (Dukovany a  Temelín), vo-
jenské prostory, velké chemičky 
a  továrny na  výrobu munice. 
Omezený prostor je v  současné 
době pouze jeden, a  to Praha – 
čili v  Praze se  také nesmí létat. 
V zakázaných a omezených pro-
storech se dá létat pouze na zá-
kladě výjimek, které vydává 
Úřad pro civilní letectví (ÚCL). 
Tato omezení se  vztahují i  na 
modely a  drony používané ke 
sportovním a  rekreačním úče-
lům.

Samostatnou kapitolou je létání 
v  blízkosti mezinárodních le-
tišť, jako je např. Praha – Letiště 
Václava Havla. Základní pravi-
dlo je, že  ve vzdálenosti 5 km 

a dále od vztažného bodu letiš-
tě (přibližně geometrický střed 
letiště) se  smí létat bez koordi-
nace se  službou řízení letového 
provozu maximálně do  výšky 
100 m nad zemí. Kdo chce létat 
blíž než 5 km nebo výše než 100 
m, musí létání s  řízením leto-
vého provozu koordinovat tak, 
aby nedošlo k ohrožení letadel. 

DP-X sice obsahuje celou řadu 
dalších omezení pro létání s dro-
ny, ovšem ty se týkají pouze ko-
merčního využívání dronů. To 
znamená, že modeláři a majitelé 
dronů, kteří létají jen pro spor-
tovní a  rekreační účely, mají 
mnohem menší omezení než 
profesionálové, kteří absolvo-
vali odbornou přípravu a  ÚCL 
prokázali nejen svoji odbornou 
způsobilost pro  létání s  drony, 
ale současně doložili, že  drony, 
které budou používat, jsou le-
tuschopné. Názorně to lze uká-
zat na  létání v  hustě osídleném 
prostoru. DP-X sice neobsahuje 
přesnou definici tohoto pojmu, 
ale např. Buštěhrad lze zcela ur-
čitě považovat za hustě osídlený 
prostor. 

Uvedu dva příklady pořizová-
ní fotografií spodního rybníka 

Kvadrokoptéra Phantom II za letu. Pilot Ing. L. Keller.  
Foto: Archiv Ing. L. Kellera
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v  Buštěhradě, a  to firmou XYZ 
a  soukromou osobou KL. Za-
tímco firma XYZ má všechna 
potřebná povolení a licence, KL 
je diletant, který s drony neumí 
létat, předpisy týkající se  létání 
s  drony nejen nezná, ale vůbec 
ani neví, že  existují. Problém 
spočívá v  tom, že  firma XYZ 
musí ÚCL žádat o  výjimku. 
Součástí žádosti jsou takové ba-

nality jako rozbor rizik, opatření 
pro zmírnění rizik, bezpečnost-
ní opatření atd. A  tak profe-
sionální firma může provést 
fotografování až  po několika 
týdnech, které uplynou od  po-
dání žádosti. Pokud firma XYZ 
bude létat bez výjimky udělené 
ÚCL, riskuje postih v řádu stati-
síců, zatímco diletant KL může 
u  rybníku létat, kdy se  mu za-

chce, nic neporušuje a  žádná 
pokuta mu nehrozí.

Snad tento článek přispěje 
k  osvětě o  problematice létání 
s drony. Pokud někdo z čtenářů 
bude mít zájem o další informa-
ce, stačí dotaz zaslat do redakce 
k RR, která mi dotaz předá, a já 
odpovím.

Ing. Ladislav Keller

Z rozsvěcení vánočního stromku, žáci ZUŠ Buštěhrad . Foto: M. Žitníková
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Francouzština Buštěhrad 
Chtěli jste se vždy učit francouzsky a nepodařilo se vám to?  
Učili jste se kdysi dávno a chcete se ke francouzštině vrátit? 
Nebo již máte základy v malíku, ale bojíte se mluvit? 
 
Zapište se do jazykových kurzů v Buštěhradě!  
 
Začínáme již 7.2.2018 v budově místní ZŠ.  
 
První, ukázková hodina zdarma! 

 
Začátečníci – každou středu od 17:30 
Konverzace – každou středu od 18:30 
Pokročilí – každou středu od 19:30  
 
Kurzy pod vedením zkušené lektorky. 

Moderní výukové metody. 

Možnost individuální výuky. 
 
Více na:  https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/ 
 
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com 
Tel: 736 442 613  

reprezentační

PLES
města Buštěhradu
sobota 20. 1. 2018 od 20:00 hodin v sokolovně

Vstup ve společenském oděvu                                                                                             Vstupné 150 Kč

hraje skupina KARAVEL
program: Lemaja, buštěhradské Šťabajzny, ukázka řeckých tanců

rezervace a předprodej vstupen ek na městském úřadě u paní Soukupové na tel. 312 278 034
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  12.1. od 19 hodin a 13.1. od 18 hodin
restaurace U Bečvářů, Žižkova 218, Buštěhrad

M r z á k  i n i s h m a a n s k ý
Mart in  McDonagh

Představení není vhodné pro děti a osoby citlivé na vulgární výrazy.

vstupné dobrovolné

Rezervace nutná na rezervace@divadlokix.cz nebo na 774 172 826.

www.divadlokix.cz


