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KATAPULT V BUŠTĚHRADĚ

ANALÝZA ODPADŮ VE MĚSTĚ

TAJEMSTVÍ OBRAZŮ SV. MÁŘÍ

AKCE NAŠICH SPOLKŮ
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Dáma s hranostajem. Foto: autorka mozaiky Hedvika Servusová
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.
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aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Slovo RR
Uvažujeme v  evropských souvis-
lostech. Plánujeme dovolenou na 
kterémkoliv místě na světě. Máme 
velkou naději, že žádný státní or-
gán nebude oprávněn rozhodovat 
o našich dětech a vnucích, o tom, 

co mohou studovat, čím se budou 
živit a kam budou cestovat. Máme 
vlastní samosprávu a naši zvolení 
sousedé se starají o rozkvět Buštěh-
radu. Evidentně se jim to daří. Zvy-
šování životní úrovně a lepší životní 

prostředí v Buštěhradu je nepřehléd-
nutelné. Připomeňme si, že tak pří-
znivé klima pro život tu dlouho ne-
bylo a že to není vůbec samozřejmé.

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 8/2019
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 08 ze dne 25. 9. 2019 přijalo ta-
to usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 
ověřovatele zápisu p. Milana Mud-
ru a Pavla Vavrušku, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2 
zápis ze zasedání č. 7/2019 ze dne 
28. 8. 2019
Usnesením č. 3
upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 8/2019
Usnesením č. 4 
rozpočtové opatření č. 9/2019
Usnesením č. 5 
podání žádosti o uzavření Smlouvy 
o spolupráci mezi městem Buštěh-
rad a Obecní policií Koleč
Usnesením č. 6
dodavatele stavby „Město Buštěh-
rad – rozšíření mateřské školy“, fir-
mu FIMOREK – stavební a obchod-

ní spol. s r.o., pokud splní všechny 
kvalifikační předpoklady a  pod-
mínky VŘ, za nabídkovou cenu  
12 275 000,- Kč bez DPH
Usnesením č. 7 
usnesení o neprovedení výběru do-
davatele na výkon TDI na akci Měs-
to Buštěhrad – rozšíření mateřské 
školky, město vyhlásí nové výběro-
vé řízení
Usnesením č. 8
vyvěšení záměru na pacht pozem-
ku parc. č. 2217 a stavby na pozem-
ku parc. č. 2209/1, k.ú. Buštěhrad,  
za cenu 3500,- Kč/ha/rok
Usnesením č. 9 
propachtování pozemku parc.  
č. 1952/7, k.ú. Buštěhrad, za cenu  
3 500,- Kč/ha/rok
Usnesením č. 11 
uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby mezi městem 
Buštěhrad a společností AgroZZN, 
a.s. – Přeložka přípojky 22 kV, od-

běratelská trafostanice 22/0,4 kV 
a úprava kabelových vývodů NN 
pro areál AgroZZN, a.s., a to na po-
zemku parc. č. 2062, k. ú. Buštěhrad, 
okres Kladno
Usnesením č. 12 
Závěrkové listy, a to Závěrkový list 
č. EL-20190917-1658-1 – dodavatel 
EP ENERGY TRADING a.s. – pro 
dodávku elektřiny, a Závěrkový list 
č. PL-20190917-1371-1 – dodavatel 
Pražská plynárenská, a.s. – pro do-
dávku zemního plynu pro rok 2020
Usnesením č. 13 
kupní smlouvu mezi městem Buště-
hrad a spol. ČEZ Distribuce a.s. na 
část pozemku parc. č. 1565/1 o vý-
měře 35 m2

Zamítá:
Usnesením č. 10 
vyvěšení záměru na prodej části po-
zemku parc. č. 1675, k. ú Buštěhrad, 
o  výměře cca 72 m2 

RR
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A K T UA L I T Y

výsledky fyzické analýzy směsného komUnálního odpadU

Dne 18. 9. 2019 proběhl na zámec-
kém nádvoří rozbor obsahu sběr-
ných nádob (popelnic) na směsný 
komunální odpad za účelem zjis-
tit podrobné složení a hmotnost-
ní poměry konkrétních složek od-
padu. Analýza byla realizována na 
reprezentativním vzorku cca 400 
kg směsného komunálního odpadu 
z cca 30 sběrných nádob, které nej-
sou zapojeny do programu „Třídím, 
tudíž šetřím“ a jejich svoz probíhá 
1x týdně. Analýza byla doprováze-
na edukativním výkladem pro dě-
ti ze základní školy, mateřské školy 
a občany města.

Z fyzické analýzy směsného ko-
munálního odpadu vyplynulo, že 
město má ve sběrných nádobách na 
směsný komunální odpad 84 % od-
padu, který by tam vůbec končit ne-
měl. Odpad, který již není dále vyu-
žitelný, tvoří pouhých 16 %, z čehož 
vyplývá, že v domácnostech nedo-
chází k dotřiďování odpadů a je zde 
velký potenciál ke zlepšení.

Za MěÚ Buštěhrad  
Lucie Dlouhá

v Buštěhradě dne 15. 10. 2019 

Analýza odpadů před zámkem. Foto: L. Dlouhá
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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• V Javorové, Topolové a Břízové 
byla dokončena splašková ka-
nalizace, kterou ve spoluprá-
ci s městem budovaly vodárny. 
Nyní zhotovitel pracuje na do-
kumentaci skutečného provede-
ní stavby a teoreticky na začátku 
listopadu plánuje požádat o ko-
laudaci. Až po kolaudaci bude te-
prve možné se na kanalizaci při-
pojit. Zdůrazňujeme, že se nelze 
připojovat dříve, bylo by to nele-
gální, hrozí za to finanční postih, 

a termín kolaudace by to mohlo 
dokonce zdržet.

• Nakonec se nám podařilo namís-
to prašného povrchu v Topolové 
a  Javorové se zhotovitelem vy-
jednat (při jen velmi symbolic-
kém navýšení ceny) nový povrch 
z recyklátu s asfaltovým postři-
kem. Občané Topolové a Javorové 
byli o jednání průběžně informo-
váni, takže jsou si doufám všich-
ni vědomi, že je to povrch provi-
zorní, nikoliv nový plnohodnotný 

asfalt (na ten město zatím v této 
lokalitě prostředky nemá), a tedy 
samozřejmě nebude tak trvanli-
vý, zvláště ne vůči těžké dopravě.

• V polovině října byla dokončena 
oprava kapličky sv. Máří Magda-
lény na Náměstí u pivovaru. Slav-
nostní znovuvysvěcení kapličky 
spojené s malou oslavou výročí 30 
let od Sametové revoluce se bude 
konat 17. listopadu 2019 od 15.00. 

DJ

záměr rezidence švermova Byl zamítnUt

26. 9. proběhla v zámeckém sá-
le veřejná prezentace developerské-
ho záměru „Rezidence Švermova“ 
a diskuse s veřejností na téma, zda 
občané tento projekt podporují či 
nikoliv. Vlastník pozemku parc. 
č. 1819/349 ve Švermově ulici na 
Chmelnici, firma Meritum – Klad-
no projekce, s. r. o., před časem na-
vrhl na svém pozemku třípodlažní 
bytový dům o deseti nájemních by-
tech, v jehož přízemí by se nacháze-
ly prostory pro občanskou vybave-
nost či služby. Byla zde uvažována 
například kavárna, a na přilehlém 
pozemku města zeleň a dětské hřiš-
tě (developer byl ochoten přízemní 
prostory i dlouhodobě poskytnout 
městu, takže možnosti budoucího 
využití byly široké). Tento záměr 
představil zatím pouze v prvotní 
formě studie. Aby byl takový ob-
jekt v souladu s územním plánem, 
bylo by ovšem nutné upravit regu-
lativ v ÚP, který zde nyní umožňu-
je postavit pouze objekt se dvěma 
nadzemními podlažími a obytným 
podkrovím a s maximálně třemi 
bytovými jednotkami. Otázka pro 
obyvatele Chmelnice (a především 
pro nejbližší potenciální sousedy) 
zněla, zda jsou ochotni akceptovat 
větší hmotu domu výměnou za pozi-
tivum, že by v budově byly také pro-

story pro občanskou vybavenost, či 
nikoliv. Úvaha developera byla, že 
na Chmelnici chybí jak občanská 
vybavenost, tak nějaké místní cen-
trum. Nám za město to také nepři-
šlo jako špatný nápad, ale byli jsme 
si vědomi toho, že je to „něco za 
něco“, a netroufali jsme si odhad-
nout, jak se k záměru občané po-
staví. Čtvrť na Chmelnici v podsta-
tě nemá žádný urbanistický koncept, 
a malé místní centrum, které by by-
lo architektonicky o něco výraznější 
než okolní zástavba, by zde mohlo 
dávat smysl. Z debaty však vyply-
nulo, že místní obyvatelé o takovou 
budovu vůbec nestojí, kavárna ani 
jiná podobná vybavenost jim údaj-
ně nechybí, navíc ještě trpí nedůvě-

rou, zda by zde slibovaná vybave-
nost v reálu skutečně zřízena byla, 
a více si cení svého klidu a soukro-
mí. Obávají se také například, že by 
jim obyvatelé bytovky ze třetího pa-
tra shlíželi do zahrádek. Developer 
posléze navrhl, že by budovu sní-
žil o patro, takže už by tam nebylo  

Rezidence Švermova (Meritum Kladno – projekce). Foto: archiv autora.

Rezidence Švermova (Meritum Kladno  
– projekce). Foto: archiv autora. 
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dov́ é la mia patria? aneB setkání s přáteli z valle di ledro

V pátek 11. října se zástupci města 
v čele s paní starostkou setkali s na-
šimi přáteli z italského Valle di Ledro, 
se zástupci Konsorcia pro turistický 
ruch v Ledru, velvyslancem Italské 
republiky a s pracovníky Italského 
kulturního institutu ve Vlašské uli-
ci na Malé Straně. Přítomni byli též 
zástupci a starostové partnerských 
obcí a měst z Čech a Moravy, kte-
ré jsou stejně jako Buštěhrad členy 
česko-italského Spolku přátel Ledra. 

Právě toho dne byla totiž slavnost-
ně představena nová turistická map-
ka regionu Trentino v italském a čes-
kém jazyce, nazvaná „Dov´ é la mia 
patria?/Kde domov můj?“, na níž je 
vyznačeno celkem 17 míst připo-
mínajících exodus Ledrenských do 
Čech a Moravy v době první světo-
vé války. Každé z těchto míst, jež si 
dnešní potomci pojmenovali podle 
našich obcí, které jejich předky při-
jali mezi sebe na dlouhých 5 let, 
v mapce zároveň představuje krát-
ký text a fotografie. A tak se vedle 
pamětní desky legionáře Josefa So-
botky v Pieve di Bono, náměstí Mi-
lín v Tiarno di Sopra, ulice Chyňa-
va v obci Bezzecca nebo sochy sv. 
Václava na ulici Československých 
legionářů v Arco u Riva del Garda 
a dalších místech s českými jmén, 
v mapce můžeme dočíst i o spolko-
vém domě s názvem „Buštěhrad“, 

který jméno našeho města přijal na 
popud obyvatel obce Lenzumo ve 
Valle di Ledro. 

Mapku, kterou si můžete prohléd-
nout v našem Infocentru, jsme obdr-
želi i v elektronické podobě a v nej-
bližší době se stane součástí našeho 

městském webu. Každý si tak bude 
moci najít všechna česká místa a do-
číst se o tom, jak se která obec či měs-
tečko zasloužilo o záchranu lidských 
životů, z nichž povstaly celé dneš-
ní generace žijící v regionu Trenti-
no. Mapka se hodí i každému, kdo 

deset bytů, ale šest, avšak ani s ta-
kovou podobou objektu přítomní 
nesouhlasili. Padaly argumenty, že 
by byla ulice příliš zatížena doprav-
ně, že studie nedostatečně řeší pří-
jezd k budově a parkování a podob-
ně. Některé argumenty byly věcné, 
některé méně věcné, a některé po-
někud nesmyslné, např. že nájemní 
bydlení do města nepatří (to bych te-
dy silně oponovala!), že by obyvate-
lé bytovky neměli zahrádky (to by 
ale byla přece jejich věc, někdo na-

opak o zahrádku nestojí), že by se 
najednou přistěhovalo moc cizích 
lidí, že by to určitě byli divní lidi, 
kteří by to tam ničili, a podobně. Je 
škoda, že někteří lidé mají již pře-
dem vůči svým potenciálním sou-
sedům takovéto předsudky… vždyť 
by rozhodně nešlo o žádné sociální 
byty, ale o byty běžného standardu. 
Každopádně ale se většina zastupi-
telů shodla na tom, že respektujeme 
vůli, kterou občané vyjádřili, a re-
gulativ v ÚP se měnit nebude. De-

veloper o změnu žádat také nebude, 
vyjádřil se v tom smyslu, že nechce 
svůj záměr prosazovat, pokud o něj 
v místě není zájem, a tedy na poze-
mek zřejmě navrhne objekt v me-
zích stávajícího regulativu. Budeme 
doufat, že si časem obyvatelé nebu-
dou stěžovat na nedostatek občan-
ské vybavenosti v lokalitě, kterou 
mohli tímto projektem získat.

DJ

Jeho excelence Francesco Saverio Nisio a senátor Jiří Oberfalzer křtí mapku Kde domov můj.  
Foto: J. Pergl
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

se rozhodne do hornatého kraje na-
šich přátel zavítat a strávit tam svoji 
dovolenou. Ostatně, několik nadšen-
ců z buštěhradského spolku Věčně 
mladých seniorů právě toto v ne-
dávné době udělalo a podle svých 
slov rozhodně ne naposled, protože 

krajina kolem Valle di Ledro a La-
go di Garda je opravdu nádherná, 
lidé jsou tam na Čechy velmi přá-
telští a není to ani daleko, pouhých 
10 hodin jízdy autem. Budete-li mít 
zájem, rádi vám v našem Infocentru 
či ve spolupráci s ledrenským Kon-

sorciem pro turistický ruch (Con-
sorzio per il Turismo della Valle di 
Ledro) pomůžeme a najdeme infor-
mace, které vás zajímají. 

Martin Kosa

cesty sv. máří magdaleny z BUštěhradské kapličky

Po mnohaletém pátrání se mi, jak 
se zdá, podařilo dorazit téměř k cí-
li. To „téměř“ tam zatím ponechám. 
Vždy je možné ještě leccos doplňo-
vat. Důležité je, že víme, kde se obraz 
nalézá, kdo je jeho autorem, a mož-
ná i to, jak se dostal tam, kde dnes 
je. Do expozice Středočeského mu-
zea v Roztokách u Prahy.                                                                                                                      

Dlouho se vědělo, že šlo o posled-
ní dohledaný artefakt, který se v Bu-
štěhradě dochoval po zničení hradu. 
V hradní kapli, která pro naprostou 
sešlost musela být stržena v r. 1812, 
se nacházel na oltáři malý obrázek, 
který představoval „kající se Máří 
Magdalenu“, jež byla patronkou na-
šeho města. Po stržení gotické kaple 
se obrázek dostal do kostela v „Ra-
picích“. Zřejmě proto, že v Buštěh-
radě žádný svatostánek nebyl. Věří-
cí museli docházet na pobožnosti do 
Vrapic nebo do Lidic. To trvalo do 
doby, než tehdejší vlastník panství, 
císař František Josef I., dodržel přá-
ní Anny Marie Františky Toskánské, 
která zavazovala dědice k povinnos-
ti část peněz z výnosu panství vrátit 
a použít je k jeho rozkvětu. V letech 
1814–1816 nechal přistavět (na žá-
dost místních radních) k zámku kos-
tel. Jak dlouho si Máří Magdalena 
v Rapickém kostele pobyla, to přes-
ně nevíme, ale zřejmě ještě v témže 
roce se zase objevila v Buštěhradě. 
Tentokrát v čp. 62, kde zřejmě za-
ujímala místo na rodinném oltáří-
ku. Časem to vešlo v obecnou zná-
most a „nový majitel“ ji zapůjčoval 
do čela místních procesí. Když byla 
v r. 1849 dostavěna kaplička se zvo-

nicí na náměstí, získala tam čestné 
místo. Několik generací zdejších ob-
čanů se tam ke své patronce chodi-
lo modlit, nosilo tam květiny a za-
palovalo svíčky. 

Někdy počátkem osmdesátých let 
minulého století se opravy chátra-
jící kapličky ujal podnik Památky 
Buštěhrad, který sídlil na protější 
straně Náměstí (v bývalém Tovaro-
vě statku), a tehdy se rozšířila zprá-
va, že obrázek byl dán k restauro-
vání do Národní galerie, a tam bylo 
rozhodnuto, že bude nahrazen ko-
pií. Tu se mi podařilo najít před ně-
kolika lety ve Sládečkově vlastivěd-
ném muzeu v Kladně. O tom jsem 
tehdy informoval v BZ. Když jsem 
fotografii tohoto obrazu Máří Mag-
daleny ukázal několika pamětní-
kům, byl jsem přesvědčován, že ne-
jde o kopii, protože vypadá jinak. 
Zřejmě byla původní Máří Magda-
lena jenom nahrazena jinou. Dál 
jsem dlouho pátral po originále. Pí-
dil jsem se v archivu, obcházel pa-
mětníky, ale nikdo si nemohl (nebo 
možná nechtěl) vzpomenout. Abych 
se mohl obrátit přímo na Národní 
galerii, potřeboval jsem dohledat 
písemný doklad, že zmiňovaný ob-
raz město Buštěhrad opravdu do ga-
lerie odevzdalo. A to se mi dlouho 
nedařilo. Jak je v takovém případě 
mým zvykem, „obtěžoval“ jsem se 
svým problémem kdekoho, kdo by 
mě mohl nějak posunout dál. A ej-
hle, osvědčená metoda opět zafun-
govala. Nedávno mne navštívil Mgr. 
Marian Krucký, ředitel Melicharo-
va vlastivědného muzea v Unhoš-

ti, ve věci přípravy výstavy o čes-
ko-italských vztazích. I jeho jsem 
oslovil s tím, že jako osoba vzdělaná 
v oboru by mě mohl v mém pátrá-
ní alespoň někam dále nasměrovat. 
Po krátkém zamyšlení padla jména 
Sládek, Přibyl a Stolzová. Se Slád-
kem se neznám, o Přibylovi vím, že 
se specializuje na baroko (obraz MM 
by měl být ale starší), a Dana Stol-
zová je přece jenom nejblíže (i když 
jako archeoložku ji zajímají arte-
fakty mnohem starší). Tak jsem za-
čal tam. Můj telefonát ji vyrušil při 
přípravě rodinné večeře. Místo to-
ho, aby mi vynadala, požádala, zda 
může tu večeři dotáhnout, že se po-
tom na to podívá a ozve se. Ozvala 
se dřív, než jsem čekal. Poslala mě 
k počítači, že možná něco má. Když 
jsem to otevřel, měla štěstí, že neby-
la v mém dosahu. Určitě bych se ne-
udržel a objal ji i s polibkem. V sou-
boru obrazů, které jsou na stránkách 
muzea, jsem hned poznal něco, co 
by mohlo být oním hledaným ob-
rázkem. I když jsem si představo-
val, že bude větší. Hned jsem jej ze 
souboru vyselektoval a poslal něko-
mu, kdo si ho z kapličky pamatoval. 
Ten mi potvrdil, že ten obraz už vi-
děl. Hned druhý den jsem se obrá-
til do roztockého muzea a domluvil 
si možnost přijet se osobně na obrá-
zek podívat. Neopomněl jsem se ku-
rátorky zeptat, zda vědí něco o jeho 
původu. Nevěděli. Sdělili mi pou-
ze, že obraz byl zakoupen v galerii 
Regulus v Praze, která jej získala ze 
soukromé sbírky. Zato já jsem hned 
bádal dál. O autorovi jsem dohledal 
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(pokud zatím mohu věřit štítku na 
rámu), že Bartholomeo Spranger se 
narodil v Antverpách 21. 3. 1546, 
po studiích malby tamtéž se nada-
ný Vlám přes Paříž a Lyon dostal 
do Říma, kde pracoval nejprve pro 
kardinála Farnese. V r. 1570 už pra-
coval u papeže Pia V. Po jeho smrti 
byl doporučen císaři Maxmiliánu II. 
Tak se dostal do Vídně. Po smrti cí-
saře byl nejvyšším komořím přive-
zen (r. 1580) do Prahy a příštího roku 
už byl novým císařem Rudolfem II. 
jmenován dvorním malířem. Oženil 
se s dcerou pražského zlatníka a tr-
vale se zde usadil. R. 1584 vstoupil 
do Staroměstského malířského ce-

chu. Po tchánovi zdědil značný ma-
jetek a díky přátelství s Rudolfem 
II. byl povýšen do šlechtického sta-
vu. Tento umělecký velikán byl ja-
ko představitel vrcholného maný-
rismu řazen vedle takových jmen 
jako Arcimboldo, Tintoretto, Ca-
ravaggio, Veronese nebo Brueghel. 
Zemřel v Praze 27. 9. 1611 a je po-
chován v  kostele Sv. Jana Křtite-
le (stejně jako Hans von Aachen).                                                                                                                               
Bylo mi divné, jak se dílko tak slav-
ného malíře mohlo octnout v kap-
li hradu v Buštěhradu. Dohledal 
jsem, že jako dvorní malíř portré-
toval mnoho významných osobností 
z okruhu císaře. Mimo jiné i Zdeňka 

Vojtěcha Popela I. z Lobkovic (kní-
že a nejvyšší kancléř Království čes-
kého). A my už víme, že poslední 
panovnicí na buštěhradském hradě 
(před jeho vypálením) byla Anna 
Magdalena rozená Popelová z Lob-
kovic, r. 1627 provdaná za Zbyňka 
Novohradského z Kolovrat. To by 
mohla být ta spojka. Ale kdož ví. Pa-
mětníky si už ale ani já nepamatu-
ji. Ještě by bylo dobré zjistit, v které 
době, a zda vůbec, byl v kapličce ob-
raz, který je dnes ve Sládečkově vlas-
tivědném muzeu v Kladně.

JP

oBlíBení soUsedé zahájili třetí hUdeBní sezonU kph BUštěhrad

Buštěhradský Kruh přátel hud-
by v úterý 24. září vstoupil do své 
již třetí hudební sezony, kterou tra-
dičně otevřel ve společenském sále 
buštěhradského zámku oblíbeným 
koncertním programem buštěhrad-
ských hudebních profesionálů „Sou-
sedé sousedům“. 

Povznášející večer zahájili hobo-
jistka Pražské komorní filharmonie 
Lenka Filová, violista České filhar-
monie Dominik Trávníček a kon-
certní klavírista, působící na pražské 
HAMU, a ředitel naší ZUŠ Buštěh-
rad Martin Fila, kteří zahráli Trio-
vou sonátu č. 8 D dur pro hoboj, vio-
lu a klavír francouzského barokního 
skladatele Jean Marie Leclaira. Trio 
překvapilo přirozenou muzikalitou 
a svěžím citem pro radostnou sou-
hru, která z pódia přecházela do pří-
jemně naladěného publika. Velkou 
přidanou hodnotou pak byl nád-
herně zpěvný a uvolněný tón Len-
ky Filové. 

Střední část hudebního večera pa-
třila populárním filmovým melodi-
ím autorů 20. století, mezi kterými 
nechyběli Nino Rota nebo Frank Si-
natra. Jejich vystoupení vévodily tó-
ny žen, a to buštěhradské hobojistky 

Gabriely Plaché, která spolupracuje 
s Českým národním symfonickým 
orchestrem, Symfonickým orches-
trem českého rozhlasu atd., a hos-
tující houslistky Šárky Trávníčkové, 
členky komorních souborů Musica 
Festiva di Praga (společně s G. Pla-
chou) a Dominique Quartet, a hu-
dební pedagožky, které citlivě do-
provázel sólový klasický kytarista 
a pedagog ZUŠ Buštěhrad Petr Ště-
pán. Všem posluchačům toto neo-
byčejné trio přineslo příjemné vzpo-
mínky na okamžiky filmové magie 
sdílené v zšeřelých, smíchem či na-
pětím vibrujících kinosálech. 

Závěru večera se zhostilo pánské 
duo, v němž violista Dominik Tráv-
níček s klavíristou Martinem Filou 
rozezněli všechny přítomné svým 
strhujícím provedením Sonatiny G 
Dur, op. 100 Antonína Dvořáka. Ko-
likrát v roce si každý z nás při po-
slechu klasické hudby řekneme „ale 
tahle hudba je přeci tak bytostně čes-
ká!“? Odpovědět si lze stručně: pře-
ci kdykoli, když se usebereme a vpo-
sloucháme se v cokoli od Dvořáka. 
Kdy se k tomu ale v každodenním 
shonu odhodláme, že. Přitom stačí 
tak málo – vybrat z prasátka 50,- Kč 

a přijít na koncert buštěhradského 
Kruhu přátel hudby! 

Celý večer svým nezaměnitelným 
průvodním slovem povznesl hlasa-
tel hudební redakce Českého rozhla-
su 3 Vltava Petr Štěpán (shoda jmen 
s výše uvedeným Petrem Štěpánem 
vyhrazena; pozn. red.). 

Závěr této malé reflexe věnujme 
ještě drobné zprávě všem milovní-
kům dobré hudby. 

Právě zahájenou třetí koncertní 
sezonou Kruh přátel hudby Buště-
hrad vstupuje do celorepublikové 
sítě „Kruhů“, kterým byla přiznána 
finanční podpora Nadace Českého 
hudebního fondu. K té se dále při-
pojuje i podpora Asociace českých 
hudebních umělců a vědců. Progra-
my nadcházející sezony díky tomu 

Zahajovací koncert KPH. Foto: M. Žitníková
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

slibují vystoupení renomovaných 
umělkyň a umělců, jimiž mj. jsou 
flétnistka Žofie Vokálková, harfist-
ka Zbyňka Šolcová nebo nominant-
ka Prémiové listiny mladých NČHF, 
klavíristka Kristina Marková Ste-
pasjuková. K jejich koncertům se 
dále připojí i tradiční vystoupení 
studentů pražské HAMU, kteří se 

v příštím roce zúčastní Mezinárod-
ní hudební soutěže Pražského jara, 
tentokrát v oborech klarinet a fagot. 
Buštěhradský Kruh však připravu-
je i další zajímavé hudební akce, ja-
kou se v minulé sezoně stala návště-
va symfonického koncertu pro děti 
v pražském Rudolfinu nebo novoroč-
ní koncert staré hudby v kostele Po-

výšení Svatého kříže. Sezona 2019/20 
slibuje hodnotné zážitky, proto sle-
dujte kalendář akcí na městském 
webu. Na všechny koncerty se spo-
lečně s vámi velmi těšíme.

Za KPH Buštěhrad sepsal
Martin Kosa

anaBáze s koťátky, aneB nechávejte kastrovat své kočky!
V prvním říjnovém týdnu jsme 

dostali na úřad dárek: krabici se 
šesti cca měsíčními koťátky. Přesto-
že jsme tušili, čí asi jsou, nezbývalo 
nám než se o ně postarat – obec se 
dle zákona musí postarat o opuš-
těná zvířata. Se psy je to relativně 
jednoduché – zavoláme do útulku 
na Bouchalce, kde si pejska pře-
vezmou, a  posléze jej nabídnou 
k adopci. S kočkami je to horší – 
koťat je všude mnoho, a všechny ob-
volané útulky nás odmítly s tím, že 
jsou přeplněné. Naštěstí díky aktivi-
tě zaměstnankyň našeho infocent-
ra a Facebooku se během několika 
dní podařilo najít všem koťatům do-
mov, děkujeme všem, kdo pomohli 
a postarali se!

Tím se dostáváme ke druhé části 
tohoto článku, a to je apel na všech-
ny majitele nekastrovaných zvířat, 
aby je vykastrovat nechali. Zatímco 
o psy je v tomto ohledu postaráno 
podstatně lépe, lidé berou na roz-

díl od psa osamocenou kočku jako 
běžný jev. Kočky stále řada lidí ne-
chává venku bez základní péče s tím, 
že kočka si vždycky „nějak pomů-
že“ a „něco si uloví“. Opak je prav-
dou. Dnešní domestikované kočky 
již nejsou těmi šelmami, co bývaly, 
venku často hladoví, a samy si ne-
pomohou. Koťata ponechaná svému 
osudu jsou často podvyživená, ne-
mocná, venku trpí a hynou nepěk-
nými způsoby, a pokud je lidé koč-
ce seberou a zlikvidují, kočka brzy 
znovu zabřezne, což ji velmi fyzicky 
vyčerpává, a celý cyklus se opaku-
je. V neposlední řadě, zabíjení koťat 
je dnes již podle zákona o ochraně 
přírody trestný čin. Toulavé kočky 
jsou zároveň oblíbeným cílem mys-
livců. Např. podle statistik bylo v ro-
ce 2017 myslivci zastřeleno 11 208 
koček, ale pouze 361 psů. A šokující 
je, když na  kočky někdo střílí v zá-
stavbě, což se například v Buštěhra-
dě poměrně nedávno stalo. 

O kastraci koluje řada mýtů, které 
uvádíme v letáčku z webu kastruj.cz. 
Existují kastrační programy, pomo-
cí kterých lze nechat pouze za sym-
bolický poplatek vykastrovat toulavá 
zvířata, nebo zvířata majitelů proka-
zatelně sociálně slabších.

Kastrační programy naleznete na 
webu kastruj.cz, nebo kontaktujte 
MěÚ Buštěhrad, se zařízením kas-
trace vám můžeme pomoci! Nutné je 
pouze zvíře odchytit a po kastraci za-
jistit několikadenní klid na zotavení.

Infokoťátka. Foto: H. Servusová

infokoťátka (infookénko)
Vážení čtenáři, dnes vám všem po-

vyprávíme příběh o tom, že se úřad 
snaží postarat nejen o své dvounohé 
občany, ale i o ty chlupaté a čtyřnohé.

Jednoho krásného úterního od-
poledne dne 1. 10 nám mladá paní – 
občanka města – donesla do IC kra-
bici s tím, že jí kdosi zanechal toto 
24nohé nadělení na zahradě a že neví, 
co s tím. Nebyla to nohatá stonožka, 
ale šest maličkých koťátek, která by 

tou dobou měla být ještě u mamin-
ky a cumlat mlíčko. Naše nová kole-
gyně Veronika Malá, která zde ten 
den byla zároveň i den první, se jala 
obvolávat útulky z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Bohužel je doba, kdy 
je všude mnoho nechtěných koťátek 
a útulky praskají ve švech. Byli jsme 
i jednou paní provozovatelkou útul-
ku varovány, že kočičky z útulků po-
užívají někteří myslivci na trénink lo-

veckých psů a že si máme dát pozor 
na to, komu je svěříme. Jenže koťát-
ka měla hlad, bylo třeba jednat a ne si 
jen povídat po telefonu... Takže nám 
koťátka zůstala na zámku a byla pro-
vizorně umístěna na toaletu v příze-
mí, kde bylo dostatek prostoru a teplo. 
Byla zakoupena strava a mlíčko pro 
koťátka a celý úřad se pár dní točil 
i kolem těchto chlupatých uzlíčků, 
co se do dlaně vešly, ale mňouká-

DJ
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ním o sobě dokázaly dát vědět hod-
ně nahlas. Paní starostka je chodívala 
krmit stříkačkou i pozdě večer, při-
čemž jedno krmila a další dvě až tři 
se jí po nohách šplhala nahoru. Rá-
no směnu s krmením a čištěním zá-
chodků převzala směna v IC. Tako-
vou návštěvnost dětí jsme tu neměli 
snad za celou dobu existence našeho 
IC. Dokonce i občané nám nosili kap-
sičky pro koťátka a podíleli se tak na 
péči o kočičí miminka. V pátek 4. 10. 
byla koťátka odvezena k veterináři na 
odčervení a celkovou prohlídku, při 
které jsme se dozvěděli, že jsou stará 
4, max. 5 týdnů a jsou všechna zdravá.

Nicméně to, jak rychle se všechna 
koťátka rozdala mezi naše občany, 
bylo neuvěřitelné. Netrvalo to ani tý-
den od jejich příchodu mezi nás, než 
odešla do svých nových domovů. Je-
jich nové rodiny nám zasílají fotky, 
jak si ti drobečci žijí fajn, a já myslím, 
že mohu za všechny z nás poděkovat 
všem, kteří s nimi pomohli, a přede-
vším těm, kteří se jich ujali. Tento 
příběh má krásný HAPPY END, ale 
bohužel, ne vždy to tak je, a proto by-
chom chtěli upozornit na přístupný 
kastrační program a v případě zájmu 
ve všem rádi poradíme a pomůžeme. 
Více o kastračním programu se do-
zvíte také v tomto čísle BZ.

Hedvika Servusová,
 za Infocentrum

foBie z venkova

Když se občas sejdou ve větším 
počtu starostové a starostky obcí, 
bývá to zajímavé povídání. Obvyk-
le se předhánějí v tom, jaké nejku-
rióznější kousky jim zase provádí 
nějaký místní kverulant či jaké nej-
nesmyslnější požadavky byly vzne-
seny občany. Nutno podotknout, že 
starostové malých obcí bývají ve val-
né většině srdcaři, kteří se pro své 
občany snaží dělat maximum. Ně-
kdy ale nevědí, zda se mají smát či 
plakat. V posledních letech se stále 

častěji vyskytuje fenomén, kdy jsou 
lidé, kteří se přistěhovali z města na 

„idylický venkov“, zaskočeni venkov-
ským způsobem života, nedokáží ak-
ceptovat odvěké venkovské zvuky, 
vůně a přirozené lidské činnosti, či 
z městského hlediska nedostatečně 
usměrněnou faunu a flóru. S určitou 
nadsázkou se tento jev dá nazvat fo-
bie z venkova a přírody. Lidé si po-
staví dům na kraji pole a pak se di-
ví, že pole někdo obdělává, jezdí tam 
kombajn, nebo tam roste řepka a z té 

létá pyl. Postaví si dům u sila a pak 
jsou překvapeni, že silo o žních hučí 
a jezdí tam jeden traktor za druhým. 
Starostové evidují řadu stížností na 
štěkající psy, kokrhající kohouty, bu-
čící krávy či zapáchající hnojiště sou-
sedů. Stížnosti na stromy, ze kterých 
padá listí někomu do bazénu, nebo 
na vysokou trávu „plnou klíšťat, co 
když tam vběhne moje dítě“! Někte-
ří lidé si stěžují i na to, když v neděli 
ráno zvoní zvony na mši, prý mají 
právo si v neděli přispat. 
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aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Od kolegů jsem vyslechla napří-
klad následující:

„Představte si, ti lidi, co si posta-
vili tu řadu domů na kraji obce, si 
stěžují, že je tam silnice a na obou 
stranách pole! Vadí jim, že po silni-
ci jezdí auta, a na poli se orá a sklí-
zí! To nevěděli, když si ten pozemek 
kupovali? Tuhle si jeden stěžoval 
na rušení nočního klidu, když se 
sklizní řepy skončili až v půl jede-
nácté večer! A prý mu vadí ta hro-
mada řepy u cesty, na silnici je pak 
bahno! Tak jsem se ho ptala, jestli 
by si taky stěžoval, kdyby měl dům 
na Národní třídě, že mu tam zvoní 
tramvaje. Odpověděl, že přece není 
blbej, že s tím by počítal… ale na 
venkov prý šel, aby měl klid! Taky 
jsem mu říkala, ať je rád, že dneš-
ní kombajny už mají klimatizaci. 
Dřív jezdily třeba celou noc, pro-
tože ve dne v tom vedru se tam ne-
dalo vydržet!“ 

„Ten člověk v tom posledním do-
mě na konci, co se sem přihlásil ja-
ko úplně poslední k trvalému poby-
tu, má námitky k územnímu plánu, 
prý nechce, aby se za jeho domem 

ještě stavělo, aby se mu nepokazil 
výhled, a na zasedání navrhl sní-
žení počtu obyvatel obce… Někdo 
mu na to řekl, že rovnou může za-
čít u sebe…“ 

„Jeden občan nutí místního ze-
mědělce, aby pracoval na poli vedle 
jeho domu, jen když jde vítr smě-
rem od něj! A taky mu navrhl, aby 
dvacet metrů od kraje jeho plotu na 
tom poli vysel jenom trávu!“

„U nás na rybníce je kachňárna, 
a lidi sepsali proti ní petici, že to 
smrdí! Teď žádají, aby se kachny kr-
mily jiným krmivem, aby prý smr-
děly míň…“ 

Jak je to například s chovem hos-
podářských zvířat v obytné zástav-
bě? Územní plány obcí toto větši-
nou formulují tak, že v plochách 
určených pro bydlení je samozá-
sobitelská chovatelská a pěstitelská 
činnost přípustná. Teoreticky tedy 
může kterýkoliv majitel rodinného 
domu mít slepice, králíky či si vykr-
movat pašíka. A to dokonce i v no-
vém satelitu.

Starostové jen kroutí hlavami 
nad stížnostmi typu: udělejte mís-

to mlatové cestičky zámkovou dlaž-
bu, vadí mi, že mám za deště špina-
vé boty! Porazte ty ovocné stromy 
u silnice, padá z nich ovoce, líta-
jí tam vosy a my se bojíme o děti! 
Nebo: Soused řeže v neděli dříví! 
Zatímco rozumný člověk pokrčí 
rameny se slovy: „Někdy to přece 
udělat musí, když v týdnu chodí do 
práce!“, někteří lidé jsou schopni na 
sousedy volat policii…

Zkrátka je smutné, když někdo 
si ten „klidný venkov“ představu-
je jen jako uhlazenou vilovou čtvrť, 
kde jezdí po dokonalém asfaltu na-
blýskaná auta s „motory, které ne-
slyšíte“, a připravují sebe i své dě-
ti dobrovolně o veškerou poetiku 
venkova v  jeho tradičnější podo-
bě, a vlastně i o určité sepětí s pří-
rodou. Kvůli tomu ale přece odešli 
z města. Nebo ne?

A  jak myslíte, že je tomu na 
Buštěhradě?

DJ

katapUlt na BUštěhradě 14. 9. 2019
„Vás je nějak moc, myslel jsem, že 

přijede jen jeden... No, když už jste 
tady, tak pojďte dál,“ byla první slo-
va, která jsme z úst legendy česko-
slovenského bigbítu Oldřicha Říhy 
slyšeli na uvítanou při druhé pra-
covní schůzce v půli června. De-
bata, kterou neomylně vedl hlavní 
protagonista, byla vskutku „výživ-
ná“. Po hodině a půl nám s Honzou 
Zelenkou a Vojtou Mudrou bylo jas-
né, že tenhle pán ví naprosto přes-
ně, co chce. 

Probrali jsme úplně všechno: 
technické parametry areálu včetně 
povrchu, na kterém si Katapult za-
parkuje celý svůj vozový park a po-
staví svoje vlastní pódium s kom-
pletním technickým vybavením 

a zázemím pro umělce a realizační 
tým, na minutu přesný časový har-
monogram všech prací od příjezdu 
do odjezdu, rozsah a načasování 
propagace, pohyb publika v areálu 
a všechna bezpečnostní opatření, 
energie, stánky, propagaci a před-
prodej vstupenek, legislativu, účet-
nictví, počasí a režim komunikace 
od teď až do posledního tónu, kte-
rý z pódia na nádvoří buštěhrad-
ského zámku zazní. Jak si Katapult 
a Butzkow řekli, tak se za tři měsíce 
stalo. Několik věcí nás ale překva-
pilo, a to velmi mile. 

Zaprvé všichni lidi, pro které 
jsme to dělali. Na Katapult k nám 
z Českých Budějovic, Třebíče, Br-
na, Olomouce, Dvora Králové nad 

Labem, Liberce, České Lípy, Lito-
měřic, Ústí nad Labem, Teplic, Du-
bí, Mariánských Lázní, Horšovské-
ho Týna, Nepomuku, Blatné, Votic, 
Ledče nad Sázavou, Kolína, Mod-
letic, Roztok, Kralup nad Vltavou, 
Veltrus, Vraňan, Slaného, Smečna, 
Pcher, Braškova, Rakovníka, Roky-

Katapult v Buštěhradě. Foto: M. Homola
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can, Prahy, Kladna a Buštěhradu 
přijelo a přišlo neuvěřitelných 1200 
lidí. Zadruhé skvělá spolupráce při 
předprodeji vstupenek, jak se spo-
lečností Ticketstream, tak i s dáma-
mi v Infocentru Buštěhrad, které 
se velkým profíkům z Prahy beze 
zbytku vyrovnaly. Za třetí zámec-
ké nádvoří, které by v bezpečí pojalo 
dalších 800 lidí navíc, jak nám po-
tvrdili dámy a pánové z bezchybně 
fungujícího security týmu společ-
nosti ShieldTech/VanGroup. A za 
čtvrté zisk z akce, který pokryl veš-
keré náklady, díky čemuž celý kon-
cert ani město, ani Butzkow nestál 
jedinou korunu.

Srdečné díky proto patří všem 
za jejich podporu a aktivní účast, 
bez jejichž nezištné pomoci by se 
hudební „dýchánek“ s dosud nej-
větší účastí publika na Buštěhradě 
nepovedl: Katapultu a jeho celému 
realizačnímu týmu, městu Buště-
hrad a jeho Technickým službám 
a Infocentru za poskytnutí součin-
nosti a prostor, panu Ing. Tomášovi 
Jirglovi za poskytnutí parkovacích 
ploch na svých pozemcích zdarma, 
dobrovolníkům z řad zdejších spol-
ků Buštěhradské Šťabajzny, Buštěh-
radský sbor, Divadlo KiX, ZUŠ Bu-
štěhrad, hasičskému sboru Hřebeč, 
záchranné službě RZ Středočeského 

kraje, společnosti Atlas Advertising 
Group za propagační tisky, Rádiu 
Beat a Rádiu Relax za propagaci na 
rozhlasových vlnách a všem dalším, 
kteří se k nám společně se starost-
kou města Danielou Javorčekovou 
připojili a stejně jako my „zadara“ 
přidali svou ruku k dílu. 

Když jsme se s Katapultem druhý 
den dopoledne loučili, velký Olda 
pravil: „Nemám rád loučení, takže 
díky za všechno a – někdy příště-ě..!“

Jménem Kulturního spolku  
Butzkow sepsal

Martin Kosa

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA

Akce v liStopAdu   
1. 11. 
 ▶ Strašidelný rej + Přespání 
v Pelíšku, RC Pelíšek, od 16.00

2. 11. 
 ▶ SK Buštěhrad – Slovan Kladno, 
fotbalové hřiště, od 14.00 

2. 11. 
 ▶ BushBluesDay, BokOFFka, od 
20.00

3. 11. 
 ▶Věčně mladí senioři: Výlet 
do Národního muzea 

- Tutanchamon
7. 11.
 ▶ Studio Paměť: Prázdné židle, po-
ezie čínské disidentky Liou Sia, 
BokOFFka, od 19.30

7. – 8. 11.
 ▶  RC Pelíšek: Vánoční focení, na 
objednávku

8. 11.
 ▶  Výroba ptačích budek, RC 
Pelíšek, od 17.30

11. 11.
 ▶  Svatomartinský průvod, RC 
Pelíšek, od 17.00

13. 11.
 ▶  BFK, Infocentrum, od 19.00

14. 11.
 ▶  Koncert žáků ZUŠ, zámecký sál, 
od 17.00

15. 11.
 ▶  RC Pelíšek: Zdravá svačin-
ka: povídání o zdravé výživě 
s ochutnávkou 

16. 11.
 ▶  SK Buštěhrad – Novoměstský 
Kladno, fotbalové hřiště, od 
13.30

17. 11.
 ▶  Oslava 30. výročí Sametové re-
voluce – Znovuvysvěcení kaplič-
ky sv. Máří Magdalény, Náměstí 
od 15.00

21. 11.
 ▶  Setkání s Afrikou – Hakuna 
Matata III, zámecký sál od 19.30

22. 11.
 ▶  Divadlo KiX: Premiéra nové hry, 
BokOFFka, od 19.30

23. 11.
 ▶  Divadlo KiX: Premiéra nové hry, 
BokOFFka, od 19.30

23. 11.
 ▶  Věčně mladí senioři: Vánoční 
trhy Nelahozeves - výlet

27. 11.
 ▶  Veřejné zasedání zastupitelstva, 
zámecký sál od 17.30

28. 11.
 ▶  Koncert žáků a výstava pra-
cí ZUŠ Buštěhrad, zámecký sál 
a chodba, od 17.00

29. 11.
 ▶  Divadlo KiX: Repríza nové hry, 
BokOFFka, od 19.30

30. 11.
 ▶  Adventní jarmark a rozsvícení 
vánočního stromu, nádvoří zám-
ku od 14.00

30. 11.
 ▶  Malujeme Buštěhrad – vernisáž,  
1. patro zámek Bušťěhrad od 15.00

30. 11.
 ▶  Divadlo KiX: Repríza nové hry, 
BokOFFka, od 19.30

Akce v okolí:

2. 11.
 ▶ Šťabál, 80. léta & ABBA, 
Restaurace KD, nám. Draha 75, 
Hřebeč, od 20.00
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

práce ve škole a školce Během léta 2019
Školní rok 2019/20 již začal, do-

volte mi tedy jménem školy napsat 
pár slov na úvod. Ani během léta 
a letních prázdnin se ve škole neza-
hálelo, ba naopak. Období, kdy je na 
delší dobu škola prázdná, je nejlepší 
příležitostí k velkým změnám a sta-
vebním úpravám. I letos čekalo na 
děti po příchodu do školy mnoho 
nepřehlédnutelných změn. 

Tou největší je určitě vybudování 
přepážky u vstupu do šaten ve staré 
budově ZŠ. Ta vznikla, aby byla jas-
ně vyhrazená část, kam rodiče mo-
hou a kde je prostor již pouze pro 
děti a pedagogy. Tato přepážka by 
neměla být brána jako projev od-
říznutí školy od veřejnosti a rodičů, 
ale jako nutné opatření zabraňující 
vniku nepovolané osoby mezi dě-
ti. Navíc přispívá k rozvoji sebeob-
služnosti a samostatnosti žáků. Za 
přepážkou bude vždy dohled, který 
se o děti v případě potřeby postará. 
Symbolem otevřenosti školy vůči 
rodičům a veřejnosti nechť je plně 
zprovozněný hlavní vchod do staré 
budovy. Vcházení do školy zadním 
vchodem nebylo z našeho pohledu 
uctivé a reprezentativní, proto pan 
školník opravil okolí čelních dveří 
z ulice Tyršova, natřel plot, zrekon-
struovaly se dveře samotné a zvele-
bil vestibul před přepážkou, kde ro-
diče budou čekat na své děti.

Pro žáky přicházející do nové bu-

dovy byl vydlážděn zcela nový chod-
níček podél příjezdové komunika-
ce, aby se zvýšila bezpečnost v okolí 
školy. Za šatnami v nové budově by-
la vymalovaná přístupová chodba. 
Velmi děkujeme stavební firmě pana 
Soudného, která zdarma jako spon-
zorský dar barevně natřela omyva-
telným nátěrem zdi v obou dlouhých 
chodbách nové přístavby a přispěla 
tak estetickému vzhledu interiéru 
školy. Pokud byste vcházeli do školy 
zadním vchodem u tělocvičny, jistě 
by vás upoutal renovovaný prostor 
chodby u šaten a tělocvičny. Zde se 
musela kompletně předělat podlaha, 
na níž se již odfukovaly dlaždičky. 

Také naši nejmladší žáčci ve škol-
ce nebyli přes léto opomenuti. V ma-

teřské škole v Hřebečské ulici se 
kompletně předělala učebna Krteč-
ků. Koupil se nový koberec, položi-
lo se nové linoleum, přidělaly nové 
obklady na zdi a vymalovaly stě-
ny. Odloučené oddělení Medvídků 
v Tyršově ulici bylo nově barevně 
vymalováno. 

Na závěr článku bych rád podě-
koval městu Buštěhrad za to, jak se 
o školu stará a kolik financí inves-
tuje do tak důležité instituce, jakou 
naše škola v našem městě bezesporu 
je. Věříme, že výsledky naší vzájem-
ně fungující spolupráce ocení hlav-
ně děti a jejich rodiče.

Mgr. Václav Barták, ředitel školy

Vstup do staré budovy školy zvenku.  
Foto: V. Barták

Nové dveře ve vestibulu.  
Foto: P. Vavruška

víte to?
Sedáme-li s přáteli či blízkými 

u skleničky a je nám příjemně, zano-
tuje-li někdo nějakou písničku, vět-
šinou se hned přidáme a často po-
tom zpěv nebere konce. 

Když tento jev zobecním, řeknu, 
že pohoda a dobrá nálada vyvolává 
chuť si zazpívat. Ale pozor, ono to 
funguje i opačně, zpěvem se vytvá-
ří dobrá nálada. Víte to? 

Příkladů je kolem nás bezpočet. 

Za všechny připomenu ten asi nej-
známější – právě zpěvem si otro-
ci ulehčovali těžkou dřinu třeba na 
plantážích. 

Zpívám-li si sám, je to krásné, ale 
zpívá-li nás víc, je to ještě krásnější. 
Je to logické, ta příjemná energie se 
násobí a umocňuje. No a zpívat ně-
komu, to, jak by řekl klasik, je pří-
mo třešnička na dortu. To teprve ta 
krásná energie zmohutní a oblaží 

jak pěvce, tak posluchače. Víte to?
Tohle se vám může dít, pokud jste 

třeba členem hudebního pěveckého 
tělesa. O jednom takovém tělese vím, 
je dokonce tady v Buštěhradu a to, co 
popisuji v řádcích výše, se v tom tě-
lese skutečně děje. To mohu potvr-
dit z vlastní zkušenosti. Je to Buště-
hradský pěvecký sbor Víte to?

V tom sboru se dějí i další příjem-
né věci. Členové se scházejí jednou 
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kočičáci z 1.a otvírají dveře

První měsíc školy utekl jako vo-
da a z vyjukaných prvňáčků jsou 
opravdoví školáci.

Za ten měsíc jsme se naučili 
spoustu věcí. Umíme se připravit 
na hodinu, naučili jsme se počítat 
do deseti, číst nejen slova, ale i věty, 
krásně malujeme a vyrábíme. Ně-
které výrobky vám předvedeme na 
jarmarku.

Ve škole nás to baví. Proto jsme 
otevřeli pro naše blízké dveře a zve-
me naše maminky, tatínky, babič-
ky a dědečky do naší třídy. Po do-
mluvě s paní učitelkou se na nás 
mohou přijít podívat, jak ve škole 
pracujeme. Některé maminky toho 
pozvání již využily a přišly k nám 
na návštěvu. Máme z toho velkou 

radost a jsme pyšní na vše, co jsme 
jim mohli ukázat.

Naše paní učitelka nás moc chválí, 
že jsme správní kočičáci a velcí ško-
láci. Ve třídě máme mnoho her, sta-
vebnic a knížek. Proto se moc těší-
me i na přestávky, při kterých je také 
mnoho zábavy.

Dokonce jsme byli v divadle a ten-
to měsíc pojedeme do divadla znovu. 
Čeká nás hodně výletů nejen za po-
znáním, ale i za zábavou. V prosin-
ci pojedeme dokonce do pekla, snad 
si nás tam čerti nenechají, když se 
tak snažíme.

Kočičáci z 1A  
a Dana Odvárková

návštěva veletrhU vzdělávání kladno

Pro žáky osmých a devátých tříd 
se už blíží rozhodování, kam budou 
nastupovat po základní škole a jaké-
mu oboru se dále budou chtít ve své 
budoucnosti věnovat. Abychom jim 
v tomto nesnadném a důležitém úko-
lu trochu pomohli, vydali jsme se na 
Veletrh vzdělávání do Kladna, který 
se konal ve dnech 8. a 9. 10. Prezen-
tovaly se zde střední školy a odborná 
učiliště převážně ze Středočeského 
kraje, ale k nalezení byly například 
i školy pražské a jihočeské. Program 
byl interaktivní, což pro návštěvní-

ky znamenalo, že si mohli u různých 
stánků vyzkoušet, čím by se při stu-
diu jednotlivých škol také mohli za-
bývat, měli možnost promluvit si se 
současnými studenty o jejich zkuše-
nostech a také získat letáčky s pře-
hlednými a nejdůležitějšími infor-
macemi. Na pódiu pak vystupovali 
studenti taneční konzervatoře a ta-
ké tam probíhaly přehlídky oděvů, 
například hasičů a studentů módní-
ho návrhářství. Kdo měl zájem, měl 
skutečně po celou dobu co dělat a na 
co se dívat. Někteří žáci byli překva-

peni, jak široká nabídka škol a obo-
rů je k dispozici. Odnášeli si domů 
velké množství materiálů a také ale-
spoň částečnou představu o škole, 
která by je do budoucna zajímala, za 
což jsme rádi. Věříme, že byla tato 
akce pro naše žáky přínosem a po-
mohla jim v rozhodování, které za-
nedlouho přijde.

Mgr. Zuzana Kozoňová

týdně, aby si osvěžili a rozšířili pě-
vecký repertoár. Procvičí si dýchací 
a hlasové ústrojí. Poví si, co se kde 
šustlo, proberou všechny důležité 
a aktuální záležitosti. Po zkoušce, 
kdo mají chuť, zajdou na sklenku 
dobrého moku. 

V neposlední řadě se plánují a rea-
lizují pěvecké koncerty v Buštěhradu 
na zámku nebo v kostele, v okolních 
obcích, jako např. v Hřebči, Hos-
touni či Dřetovicích, ale i dál, tře-

ba v Jindřichově Hradci, Kameni-
ci nad Lipou nebo v Litoměřicích. 
Vždy je to pěkný výlet s prohlídkou 
města, občerstvením, legrací v auto-
buse a hlavně s dobrým pocitem, že 
jsme rozdali i přijali porci té úžas-
né energie.

Sbor diriguje mladá, energická 
a půvabná žena s citem pro zpěv, se 
smyslem pro humor a velkým po-
chopením pro nás, kteří se v notách 
moc nevyznáme. Víte kdo je to? Ne? 

Je to naše zastupitelka, Eva Gallatová.
Pokud se chcete přesvědčit, že si 

nevymýšlím, a máte ke zpěvu kladný 
vztah, přijďte se podívat kterékoliv 
pondělí od 18 do 20 hod. do prvního 
patra muzea Oty Pavla, Kladenská 
207/38 (mimo státní svátky). S sebou 
nic nepotřebujete, dobrou náladou 
a chutí do zpěvu vás vybavíme :-)

Elév sboru Víťa Helísek

Kočičáci z 1.A. Foto: D. Odvárková
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

BUštěhradská jednodenní

V sobotu ráno 5. října se sedm 
automobilových posádek zúčast-
nilo symbolicky již posedmé zná-
mé soutěžní akce. Vůbec nám ne-
přálo počasí. Bylo 9 °C a deštivo. 
Přesto všechna auta projela všech 
osm stanovišť, a to včetně posádek 
bez mužských účastníků. Gende-
rově byla akce vyvážená, šance 
mužů a žen byly skutečně stejné. 
(Viz projekt Jak vyrovnat šance žen 
a mužů v ČR ve dvou obcích, v Tře-
bíči a Buštěhradu). 

Čím byla letos jednodenní zají-
mavá? Rozmáčený terén v dobro-

družné části trasy přinesl některým 
posádkám dost starostí. Také hledá-
ní otázek bylo náročnější a účastníci 
museli leckdy více přemýšlet, a hlav-
ně se dobře kolem sebe rozhlédnout. 
Nově byly přidány bonusové otázky, 
které vyžadovaly delší procházku. 
Zpestřením byla projížďka na pra-
mici v Libochovičkách, která byla 
nezbytná k získání vzkazu. Pochva-
la patří zejména posádce ve složení 
jedné maminky a dvou malých dě-
tí, která vše zvládla. Při závěrečném 
vyhodnocení otázek jsme se společ-
ně zahřáli u ohně a opekli párky. 

Akce byla organizována pod zášti-
tou spolku Buštěhradské fórum. Po-
děkování patří starostovi Libocho-
viček, panu Havelkovi, za vstřícnost 
a ochotu. Bohužel jsme museli letos 
oželet zkušené fotografy spolku J. 
Pergla a J. Pacovského.

Těšíme se na příští rok, kdy by 
nás stejnou akcí měli nově provést 
zkušení harcovníci v geocachingu 
a vítězové Buštěhradské jednoden-
ní 2019 J. Kvapil a Z. Ledvinka. Jistě 
bude obohacena o nové prvky. 

Vítězové Buštěhradské jednodenní.  
Foto: Ing. Jiří Janouškovec st.

Společné opékání v cíli. Foto: Ing. Jiří Janouškovec st.

pestrý podzim v pelíškU

Stejně jako podzimní listí, tak 
i  program Pelíšku hraje všemi 
barvami. 

V sobotu 21. 9. proběhla na fotbalo-
vém hřišti Drakiáda. Byla to příjem-
ná a pohodová akce, rodiny s dětmi 
vypustily draky a popovídaly si, děti 
si zasoutěžily a vyrobily si chutný de-
zert: jablka s čokoládou pečená v oh-
ni. Nejen tatínkové ocenili zázemí ki-
osku, k buřtům bodlo něco dobrého 
k pití. Moc děkujeme fotbalistům, že 
nás pustili na svůj opečovávaný tráv-
ník, a neznámému organizátorovi za 
objednání luxusního počasí. 

13. 10. jsme se zúčastnili buštěh-
radského jarmarku. Nejmenší děti 
si u nás pohrály v dětském koutku, 
ty trochu starší vyrobily krásné ná-
ramky z korálků a všichni si moh-
li dát horký podzimní džus a něco 
dobrého na zub. Děkujeme všem 
dobrovolníkům za upečení buchet 
i pomoc na stánku. 

Slunné dny pomalu končí a s pod-
zimními plískanicemi přichází her-
ničková sezóna. Maminky se naučily 
chodit k nám na kafíčko, děti rády 
potkají nové kamarády a pohrají si 
s novými hračkami. 

Máme radost z velkého nárůstu 
členů, už je nás přes 40 rodin, celkem 
přes 100 členů včetně dětí. Kromě 

Tvořivé ručičky v Pelíšku. Foto: K. Jirkovská

Ing. Jiří Janouškovec 
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Buštěhradských si k nám nacházejí 
cestu i lidé z okolních obcí, napří-
klad z Kladna, Stehelčevsi, Hřebče, 
Makotřas či Velkých Přílep.

Nejvíce nás ale těší dobrovolníci, 
kteří vzali Pelíšek za svůj a nabídli 
pomoc s otvíráním herny, úklidem, 
administrativou i propagací. Pokud 
i vy hledáte na rodičovské dovolené 
nějakou seberealizaci, můžete nám 
pomoci s tím, co vás baví.

V Pelíšku také probíhají krouž-
ky. Ještě je možné se přihlásit na 
poslední volná místa v zábavném 
kroužku správné výslovnosti Lo-
gohrátky. Na Pelíškohraní a páteční 
Tvoření pro rodiče s dětmi je možné 
přijít kdykoliv, není třeba pravidel-
ná docházka. Spustili jsme také Ba-
by kino – promítání dětských filmů.

Abychom se i na rodičovské do-
volené intelektuálně rozvíjeli, pro-
běhla v říjnu Inspirativní snídaně 
Brain&Breakfast, Workshop o tvor-
bě business plánu Podnikání není 
raketová věda a Beseda s psycho-
ložkou Mgr. Anitou Michajluko-
vou, autorkou knížky „Dítě, které 
se v životě neztratí“.

V pondělí a ve středu od 8:30 do 
11:30 a nově také v úterý od 16:00 
do 18:00 je u nás možnost hlídání 

dětí za velice příznivé ceny. Vy me-
zitím můžete buď odejít, nebo vyu-
žít tzv. Coworking, tedy sednout si 
vedle do kanceláře s notebookem či 
knihou a nerušeně se věnovat svým 
záležitostem. Po domluvě je možné 
zařídit hlídání i na jiné časy. Hlí-
dání prosím objednávejte na čísle 
739 062 761, počet míst je omezen. 

O víkendech se Pelíšek hodně 
využívá pro narozeninové oslavy, 
každý týden bývá alespoň jedna. 
Pilotně začínáme nabízet kromě 
prostoru i doplňkové služby, jako 
je program, výzdoba či zajištění 
občerstvení.

V listopadu nás čeká 1. 11. Stra-
šidelný rej, tentokrát na zámku,  

a 11. 11. bude tradiční Svatomar-
tinský průvod. 

Ve dnech 7. a 8. 11. proběhne Vá-
noční focení, abychom mohli vy-
tvořit pro babičky pěkné fotodárky. 
Objednejte si svůj termín na e-mai-
lu kacafoti@seznam.cz.

Začátkem prosince se v pokra-
čování školení Canva naučíme, jak 
z fotografií v počítači vytvořit ori-
ginální vánoční přáníčka.

Daniela Cvachová,  
za RC Pelíšek Buštěhrad

Tvořivé ručičky v Pelíšku. Foto: K. Jirkovská

dRAkiádA

V sobotu 21. září se na místním 
fotbalovém hřišti uskutečnila již 
několikátá drakiáda pořádaná Ro-
dinným centrem Pelíšek. Účast byla 
opravdu hojná, co se týče dětí i do-
spělých. Počasí nám zpočátku moc 
nepřálo, bylo krásně slunečno, ale 
vítr moc nefoukal. Aby draci ale-
spoň trochu létali, bylo nutné se tro-
chu proběhnout. Když už se všichni 
dost naběhali, přišlo to, na co všich-
ni čekali: začal foukat vítr a tak se 
ve vzduchu ocitlo tolik draků, ko-
lik tu snad ještě pohromadě neléta-
lo. Někteří účastníci drakiády hlá-
sili výšku až 150 m. Oblohou létali 

Drakiáda. Foto: K. Jirkovská
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

jak draci koupení, tak doma vyro-
bení. Kdo už si užil pouštění draků, 
mohl si opéct buřty a jablka plněná 
rozinkami a čokoládou nebo si jít za-
soutěžit o drobné odměny. Musím 
pochválit všechny, kteří si zkusili 
draka udělat doma, ale i ty, kterým 
se ve ztížených podmínkách poda-
řilo dostat draky do neuvěřitelných 
výšek. Děkuji všem, kteří se akce zú-
častnili, a všem, kteří nám s organi-
zací akce pomáhali.

Větru zdar Kačka Jirkovská Drakiáda. Foto: K. Jirkovská

divadelní parkování 2019
Problémy s parkováním, třeba 

v  centru velkoměsta, zná nejspíš 
každý. Kolikrát je to k vzteku. Není 
však parkování jako parkování. Kdo 
zažil některý ze čtyř ročníků buště- 
hradského Divadelního parkování, 
ten už ví, že si při něm nervy nepo-

cuchá. Naopak, v mysli mu zůsta-
ne příjemný balzám, jejž ve svých 
kádinkách namíchali šikovní herci 
přespolní či domácí.

Divadelní parkování jsme si uži-
li i letos. Zakladatel této příjemné 
podzimní tradice – divadelní spo-

lek KiX – opět připravil několik za-
jímavých příležitostí, při kterých 
se mohli diváci seznámit s širokou 
paletou amatérské divadelní tvorby. 
Patronem a základnou letošní pře-
hlídky se stal nově etablovaný Art 
Club BokOFFka a poslední diva-
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štrúdlování na jarmarkU mezi ryBníky

Milí čtenáři, tak máme za sebou 
opět jedno Štrúdlování a já mám po-
cit, že vám musím sdělit podrobnosti. 

Vede mě k  tomu také účel, ke 
kterému byly vybírány dobrovolné 
příspěvky za pekařské umění sou-
těžících i nesoutěžících pekařů a pe-
kařek. Za nesoutěžící pekařky rá-
da jmenuji paní Zdenu Doušovou 
a Magdalenu Šudákovou.

Začnu tedy od konce. Rozmýšlely 
jsme se, jak v letošním roce částku 
za dobroty využít, a shodly jsme se 
na tom, že ke štrúdlu patří tradičně 
a jednoznačně hlavně jablko. Tady je 
již jasné, že investice půjde do jablo-
ně, kde bude její místo, to rozhod-
neme po společném jednání s MěÚ 
Buštěhrad.

Každý, kdo si letos koupil dobro-
ty v našem stánku, bude vlastně tak 

trošku spolumajitelem stromu, který 
budeme vysazovat. Kdy a za jakých 
podmínek se určitě včas dozvíte. 

Celková částka, kterou jsme utr-

žili, je 2410,- Kč.
Nyní k samotnému Štrúdlování. 

Letos se sešlo 5 soutěžících, tři že-
ny a dva muži.

Štrúdlování – stánek VMS. Foto: J. Pergl

delní kus spolupořádal Sokol Buš-
těhrad. Dne 20. 9. v BokOFFce ja-
ko první vystoupilo Broukovcovo 
Kamdivadlo s autorským příběhem 

„Do kalhot“. Zajímavá sonda o tom, 
kterak se právě kalhoty stávají hyba-
telem osudů tří generací jedné rodi-
ny. O týden později 27. 9. se diváci 
setkali s dramatickou hrou T. Pic-
cirilla „24. den“ v provedení soubo-
ru Nebytdivadélko, které předvedlo 
napínavý duel postav, předkládají-
cí překvapivá, morální i obecně fi-
lozofická témata. A za pár dní nato 
si mohly na své přijít i děti. Rodin-
né divadlo připravilo na 29. 9. lout-
kovou inscenaci známého příběhu 

„Pinocchio“, která nepochybně zau-
jala nejen malé diváky. Krásné po-
časí korunovalo přívětivé prostředí 
BokOFFky, vyzdobila ochota dobro-
volného personálu i pestrá nabídka 
občerstvení. Bylo zřejmé, že tandem 

„Jelen-Zelí“ svým budovatelským zá-
měrem nabídl Buštěhradu úplně no-
vý a překvapivě milý prostor pro se-
tkávání. A následně, jakéhosi finále 

Divadelního parkování, se dne 5. 10. 
s bravurou sobě vlastní zhostili čle-
nové divadla V.A.D. na pódiu buš-
těhradské sokolovny. Naštěstí vyšla 
opět ochotně vstříc jednota Sokol 
Buštěhrad, protože ani BokOFFka by 
při nejlepší vůli nebyla s to uspoko-
jit obrovský zájem fanoušků známé-
ho kladenského souboru. Nová hra 

„Úl“, o slastech i strastech jedné malé 
včelařské organizace, opět zaútoči-
la na bránice diváctva a stala se tak 
kýženou odměnou i pro pořadatele 
Divadelního parkování.

Závěrem takovéto zprávy se slu-
ší poděkovat všem, kteří se čtvrtým 
ročníkem Divadelního parkování 
pomáhali při jeho realizaci. Nejinak 
tomu bude i zde: Díky vám, přátelé!

Divadlo KiX, z.s.
PS: Když v roce 2016 přišel prin-

cipál Žíťa s nápadem uspořádat si 
v buštěhradské zámecké zahradě di-
vadelní přehlídku k narozeninám, 
připadlo to všem jako bezvadný ná-
pad. Od zámeckého parku se odvi-
nul i název chystané akce, tedy Di-

vadelní parkování, a hned bylo také 
dohodnuto, že by se vždy ke konci lé-
ta mohla zorganizovat i v letech příš-
tích. A tak jsme si pozvali „zaparko-
vat“ do Buštěhradu i další soubory. 
Bohužel, zhoršené počasí všechny 
ročníky ze zámeckého parku vy-
hnalo. V roce 2016 nám azyl po-
skytl Víťa Helísek v bývalé zámecké 
sýpce, další rok nám půjčil tělocvič-
nu s pódiem Sokol Buštěhrad, ná-
sledně jsme se směli uschovat pod 
křídla manželů Kuthanových v Re-
staurantu U Bečvářů a letošní roč-
ník 2019 proběhl v novém art-klu-
bu a v sokolovně. Během čtyř let tu 
pro potěchu diváků „zaparkovali“: 
Broukovcovo Kamdivadlo, Divadlo 
Plameňáci, Hotel 0, Latrina Magika 
při V.A.D., Motýlí divadelní společ-
nost, Nebytdivadélko, RC Pelíšek, 
Rodinné divadlo, TEArTR RAJDO, 
V.A.D. a domácí KiX.

Jiří Blesk
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

Opět jsme pečlivě vybíraly porotu, 
která byla složena se zástupců mlá-
deže, mužů a žen. Za mládež to byla 
Romana Dvořáková a Matyáš Kočiš, 
za ženy Hana Křikavová a za muže 
Ladimír Zela a Jan Novotný. Mu-
sím podotknout, že opravdu pocti-
vě ochutnávali, a i když měli „pouze“ 
pět vzorků, jednoduché to neměli. 
Konečné součty potvrdily třetí místo 
pro loňského vítěze pana Vladimíra 
Seiferta se slaným štrúdlem a druhé 
místo si odnesla paní Šárka Seifer-
tová se sladkým. První místo letos 
připadlo nováčkovi s opravdu skvě-
lým tradičním jablkovým štrúdlem, 
Petrovi Kloubkovi.

Ještě jednou všem blahopřejeme, 
těšíme se na další ročník a věříme, 
že příští rok se k nim přidají další 
a porotě pořádně „zatopí“.

Moc děkujeme i těm, kteří sice 
nedostali žádnou cenu, ale jejich št-

rúdly, slané i sladké, potěšily chuťové 
buňky všech, kdo se u nás zastavili.

Ceny jsme zakoupili opět v pro-
dejně Rohanka a věřím, že výher-
ce potěšily.

Na další Jarmark mezi rybníky se 
Štrúdlováním se těší  

Stáňa Šumná 

Vítěz štrúdlování Petr Kloubek. Foto: J. Pergl

S P O RT

sk BUštěhrad – fotBal

Parádní vstup do sezóny prožívá 
buštěhradské áčko. Soupeř jej ne-
dokázal zastavit ani v 5. kole. Buště- 
hrad cestoval do Zlonic, se kterými 
se pral loni o sestup. Velmi podob-
ný obraz hry z jarního zápasu (vy-
hrál Buštěhrad 6:1) se promítl i do 
sobotního utkání. A to Buštěhradu 
chyběli ze základní sestavy Výbor-
ný, Musel, Rudolecký a Černohorský. 
Naopak se vrátil mladíček Roztočil. 
První poločas Buštěhradští zvládli 
velmi dobře takticky a celkově pře-
hrávali domácí ve všech směrech. 
Gólu se Buštěhrad dočkal až ve 37. 
minutě, kdy se prosadil Vávra, a do 
poločasu navýšil vedení ještě Kolář 
a opět Vávra. Poločas 3:0 pro Buš-
těhrad. Druhý poločas začali Buště- 
hradští velmi dobře a krásnou střelou 
se zpoza vápna prosadil Jindra. Poté 
došlo postupně na prostřídání všech 

hráčů a poprvé si zachytal i novic tý-
mu, brankář Martin Švéda. A hned 
musel vytáhnout dva skvělé zákro-
ky, kterými tak udržel nulu. Koneč-
né skóre uzavřel dobře hrající Jindra 
další dalekonosnou střelou. Konečný 
výsledek 5:0 pro SKB. 

V rámci 6. kola zavítali buštěhrad-
ští fotbalisté na hřiště třetiligových 
Velvar, kde se utkali s jejich rezerv-
ním ,,B“ týmem. Domácí tým, po-
sílený o některé hráče hrající za ,,A“ 
tým, začal první poločas velmi dobře 
a zatlačil Buštěhradské do hluboké-
ho bloku. Hrozil zejména po pravé 
straně dlouhými pasy. Buštěhrad ale 
zvládl první desetiminutovku dobře 
takticky a stačil všechny slibné akce 
domácího týmu zlikvidovat. Ve 13. 
minutě se zranil Falc, kterého na-
hradil na levém kraji obrany Musel. 
Buštěhrad se osmělil až v 15. minu-

tě, kdy dvakrát po sobě zahrozil, ale 
bez gólového efektu. To se povedlo až 
v 19. minutě, když se krásným prů-
nikem dostal ke střele Nachtigal, kte-
rému s námahou střelu vytěsnil do-
mácí brankář, ale na dorážku Vávry 
už reagovat nestihl. Druhou branku 
vstřelil po přiťuknutí Jindry levačkou 
Výborný. Domácí byli v té době úplně 
bez chuti a do konce poločasu nebyli 
schopni na tento výsledek reagovat. 
Poločas 2:0 pro Buštěhrad. Do dru-
hého poločasu vstoupili aktivně opět 
domácí, své šance ale nevyužili, a tak 
je Buštěhrad potrestal. V 57. minu-
tě po hrubce domácí obrany zvýšil 
po samostatném úniku Jindra a v 63. 
minutě po akci Jindra Hroneš se po-
druhé v utkání trefil Vávra – 4:0 pro 
Buštěhrad. Domácím se už jen po-
vedlo výsledek korigovat, když z po-
kutového kopu snížili na konečných 
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4:1. Fotbalisté Buštěhradu tak nadále 
drží 100% neporazitelnost. 

V 7. kole zavítali do Buštěhradu 
hráči Pozdně. V loňské sezóně do-
stali Buštěhradští od soupeře doma 
5 gólů a v Pozdni dokonce 9 bra-
nek. Jednoznačně neoblíbený sou-
peř. V letošní sezóně jsou však síly 
obou mužstev někde jinde. Buště- 
hrad soupeře válcuje a branky ne-
dostává, zatímco soupeř se trápí. Si-
ce střílí hodně branek, ale spous-
ty jich dostává. V prvním poločase 
měl první dvě vážnější šance soupeř, 
ale naštěstí netrefil ani branku. Ja-

ko první z domácích zahrozil Jind-
ra, ale trefil tyč. Další dvě větší šan-
ce měl z úhlu opět aktivní Jindra, ale 
vychytal ho hostující brankář – jed-
noznačně nejlepší hráč na place! Po-
ločas 0:0. Do druhé půle nastoupili 
Buštěhradští s jednou změnou v se-
stavě a v upraveném rozestavení. To 
sice aktivitu převážilo na naši stra-
nu, ale proti dobře bránící obraně 
Pozdně jsme se nedokázali prosadit. 
To se povedlo až v 72. minutě Pavli-
šovi, který z rohového kopu šťastně 
zakončil do odkryté branky. Dal-
ší šance domácích už nebyly využi-

ty, a tak zlaté 3 body za vítězství 1:0 
bral opět Buštěhrad. Ten i po sed-
mém kole drží svou neporazitelnost 
a vede celkovou tabulku s 21 body. 
Pronásledují ho Švermov s 20 body 
a třetí Lidice s 19 body. Na čtvrtém 
místě je pak již s mírným odstupem 
Novo Kladno s 12 body. V této sezó-
ně nám buštěhradští fotbalisté zatím 
dělají velkou radost a doufejme, že 
se tak povede i nadále. Držme pro-
to našim fotbalistům palce. Sportu 
zdar a fotbalu zvlášť!

z kUloárů fotBalových přípravek aneB co nového na trávníkU

Rok se s rokem sešel a v září by-
la mladší přípravka buštěhradských 
svěřenců Davida Záruby pomyslně 
pasována na mazáky – přišel čas po-
sunout se dál, bilancovat nad výko-
ny z loňského roku a ustanovit pra-
vidla pro rok 2019–2020. „Rozkaz“ 
zněl jasně – tři dávky. Kluci roční-
ků 2009/2010 rozehráli soutěž star-
ších přípravek, loňští hráči s drsněj-
šími lokty, narození v roce 2011/2012, 
skočili po hlavě do týmu „áčka“ a ti, 
kteří potřebují trochu více času na 
otrkání, se stali pevnou základnou 

„béčka“. 
Celé září se nabírali noví adepti, 

a že jich bylo opravdu hodně – ať už 
spolužáci současných hráčů, kteří 
slyší ve škole, jaká je to legrace, ne-
bo noví Ronaldové, kteří dorostli do 
věku mladších přípravek.

Tréninky probíhají stále v pon-
dělí a čtvrtek od 17:00, tělocvična 
na zimu je zamluvená, leč zůstane 
ještě chvíli prázdná, protože počasí 
fotbalu zatím přeje – trenér Záruba 
nechce žádný tým zhýčkaných ma-
zánků, takže dokud nepadne první 
vločka (a možná i pak), bude se hrát 
na trávníku. Tak ostatně probíha-
jí i zápasy, které začaly hned v září – 
déšť nedéšť, zima nebo slunce, hraje 
se za každého počasí a díky tomu, že 

ti nejlepší z přípravek hrají zároveň za 
všechny týmy (starší přípravka, A i B 
tým), dá se říci, že v kopačkách i spí. 
Velký dík patří samozřejmě celému 
týmu kolem Davida Záruby – Jitce 
Ulrichové, Marku Dražanovi, Hon-
zovi Novákovi a nově i důležitému 
poradnímu hlasu brankářů Vaško-
vi Kratinovi. Bez nich by to nešlo 
a nepůjde, takže my, zmrzlí rodiče 
od klandru, moc děkujeme!

Zápasy jsou takovou horskou drá-
hou – někdy se daří, rodiče skandu-
jí, děti podávají neskutečné výkony, 
slunce je na naší straně a jindy se 
malinko trápíme… ale to ke sportu 

patří, možná bychom rádi viděli jen 
výhry, ale každý zápas, i prohraný, 
posouvá kluky dál. Výhry jsou dů-
ležité, kluky motivují, ale neméně 
podstatná je spolupráce, cílevědo-
most, souhra a sounáležitost, radost 
z pohybu a kamarádství – pokud se 
toto posílí, kluci už vyhráli.

Do konce října uhrajeme ještě ně-
jaký ten bod, tak nám držte palce 
a přijďte se podívat na fotbalové hřiš-
tě v Buštěhradu, klub bude mít radost 
a dětem se každé povzbuzení hodí!

Ivana Müllerová

Naši borci z fotbalové přípravky. Foto: Jitka Ulrichová

Za SKB A. Šturm
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

podzimní závody jUdo

Úspěšná sezóna našich judistů po-
kračuje i na podzim. Od září se bor-
ci zúčastnili několika závodů a vždy 
přivezli medaile. První zlato zazna-
menal Tobiáš Obyt na Turnaji o pu-
tovní pohár v Teplicích. Další velký 
úspěch na velmi dobře obsazeném 
závodě měl Tomáš Kábele, který zís-
kal bronz, a příští týden bude repre-
zentovat T.J. Sokol na Mistrovství 
ČR. Velmi se dařilo také kategorii 
U9 na závodech v Mělníku a Kralu-
pech. Kryštof Ulrich získal 2x zlato, 
Tobiáš Obyt 2x stříbro, Josef Barták 
stříbro a bronz, David Turek a Pavel 
Kraus stříbro.

Všem gratulujeme a držíme pal-
ce do dalších turnajů.

Rodiče a trenér Martin Plocar
Medailisté z Kralup, zleva: Pavel Kraus, Tobiáš Obyt, Kryštof Ulrich, David Turek  
a Josef Barták. Foto: archiv autora

Za SKB A. Šturm
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památný den sokolstva – večer sokolských světel

8. říjen si Sokol připomíná jako 
Památný den sokolstva a v letoš-
ním roce je to prvně i významný 
den České republiky. Dovolte mi 
trochu historie.

Z rozhodnutí zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heyd-
richa byla Česká obec sokolská 
rozpuštěna a její majetek úředně za-
baven. Gestapo v noci ze 7. na 8. říj-
na 1941 zatklo, takřka naráz, všech-
ny sokolské činovníky z ústředí, žup 
i větších jednot, kteří „ještě byli na 
svobodě“. Byli mučeni, vězněni, de-
portováni do koncentračních tábo-
rů a naprostá většina z nich se již na 
svá místa po skončení války nevrá-
tila. Tato akce byla nejrozsáhlejším 
zásahem proti členům Sokola v celé 
jeho historii a postihla především 
řadu jeho nejvyšších představitelů, 
a tím i významných osobností ce-
lého národa, které, jak ukázal další 
vývoj naší společnosti, pak v jejích 
dalších osudových chvílích nena-

hraditelně chyběly. Cílem a smys-
lem této akce byla totální likvida-
ce celého spolku. Říjnové události 
roku 1941 představují nejpočetnější 
zásah totalitní nacistické moci ve-
dený proti skupině občanů dobro-
volně se organizujících v jedné zá-
jmové organizaci. 

Dne 8. října se krojovaní sokolo-
vé po celé republice setkávají u po-
mníků a památníků, aby uctili pa-
mátku našich tragicky zesnulých 
bratrů a sester.

Večerem sokolských světel jsme 
i my v Buštěhradě uctili památku 
sokolských obětí v boji za svobodu.

I přes nepřízeň počasí se 8. říj-
na 2019 sešlo 14 dospělých a 11 dě-
tí, aby společně poslali po rybníku 
sokolské světýlko. Jedna lodička za 
každou sokolskou duši, která nevá-
hala obětovat svůj život za svobodu 
národa. Atmosféra u rybníka byla 
krásná, komorní, dojemná a oprav-
du pietní. A všechny děti byly úžas-

né. Velice děkujeme všem, kteří při-
šli, a věříme, že v příštím roce se 
naše řady ještě rozšíří. 

Večer sokolských světel 8.října.  
Foto: Monika Žitníková

Věra Buková

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Bleší trh na nádvoří zámkU

Ráda bych toto cestou poděkova-
la za uspořádání Blešího trhu, kte-
rý se konal 1. září 2019 na zámec-
kém nádvoří. S myšlenkou na jeho 
uspořádání přišla Venuše Al Ali, 
z buštěhradského Infocentra, a při 
realizaci jí pomáhali její kolegyně 
a další přátelé. A tak se na nádvoří 
zámku setkávali ti, kdo měli zájem 
své nepotřebné věci předat k další-
mu používání, i  ti, kdo si naopak 
chtěli něco praktického za málo 
peněz odnést. Není vždycky nutné 
kupovat jen nové věci a vyhazovat 
ty staré (nejen oblečení, ale třeba 
i doplňky do bytu, nebo sportov-
ní potřeby pro děti i dospělé), kte-
ré ještě někomu poslouží. Bleší trh na nádvoří zámku 1. 9.  Foto: N.Jindrová
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019

svět kvalitního vína stojí před poštoU

Pan Martin Bartko zná Francii 
a má tam i řadu svých přátel. Při 
jedné návštěvě v roce 2018 se dostal 
do papežské enklávy v okolí města 
Valréas a podobně jako papeži Ja-
nu XXII v roce 1317, i panu Bartko-
vi o 700 let později tamní víno velice 
zachutnalo. Navázal obchodní spolu-
práci s vinařstvími v Côtes du Rhône 
– Domaine des Lauribert – a v Lan-
guedocu – Sainte Marie des Crozes, 
která přerostla v přátelství. Pan Bart-
ko se účastní degustací tamních vín 
a podílí se i na sběru hroznů vína. 
Před dvěma roky nakoupil prvních 
300 lahví a začal hledat své odběra-
tele nejen v Praze. V Česku má ex-
kluzivní práva na prodej vín z těchto 
dvou vinařství. V pátek v podvečer 
11. 10. byla otevřena jeho prodejna 
vín v Buštěhradu na Kladenské ulici 
naproti poště. V nabídce jsou kvalitní 
vína z celého světa. Stánek s jeho ví-
ny byl i na nedělním buštěhradském 
jarmarku. Osobně jsem se přesvědčil, 
že o zákazníky nebyla nouze. Každý 

milovník vína si mohl napřed nápoj 
okoštovat a potom si jedno nebo dvě 
deci pomalu vypít z vinné sklenič-
ky, která nebyla zálohovaná. Počet 
vinoték v Buštěhradu nyní převýšil 

množství pivních restaurací. Dopře-
jte si cestu za kvalitním vínem z pě-
ti kontinentů.

LZ

Zprvu krásný letní den přešel bo-
hužel v deštivé odpoledne a podve-
čer, a tak s pomocí přátel prodávající 
i pořadatelé rychle stěhovali všech-
ny věci do podloubí. I tak se ale akce 
vydařila a děvčata z Infocentra plá-
nují její opakování v příštím roce. 
Nejspíše před prázdninami – aby si 

zde maminky mohly najít věci dě-
tem na tábor, případně i na začát-
ku školního roku, až uvidí, jak jim 
zas děti ze všeho přes prázdniny vy-
rostly. O přesném termínu budou 
zájemci včas informováni na webu 
města, v Buštěhradském zpravoda-
ji i na Facebooku. 

Pokud byste k akci měli také ně-
jaké podnětné nápady pro její dal-
ší realizaci, tak se s nimi zastavte 
osobně v Infocentru, nebo také na 
tel. 312 278 020.

ZV

Petra Ptáčková a Martin Bartko při otevírání nové vinotéky. Foto: Monika Žitníková

AktuAlitA

Všichni jsme zaregistrovali, jaké 
žně letos mají houbaři. Mnozí si to 
taky užili a vraceli se z lesních vychá-
zek s plnými košíky. Ne vždy však 
musíme za houbami daleko. Dnes 
(16. 10.) jsem vyšel v Buštěhradě je-
nom před vchodové dveře a bylo na 
polévku. Hlíva i bedly ze zahrádky 
opravdu nemohly být čerstvější.

Houby na zahradě. Foto: J. PerglJP
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oc šestka oslaví narozeniny v rozšířené herní aréně s největšími 
tUrnaji ve fortnite 

Celosvětový herní hit Fortnite 
se podle očekávání stane nejsilněj-
ším lákadlem blížící se Herní aré-
ny v OC Šestka. Její součástí budou 
také dvoudenní turnaje právě v této 
hře, která pohltila miliony gamerů 
po celém světě. A právě na Šestce 
proběhnou o víkendu 2. a 3. listo-
padu největší turnaje ve Fortnite 
pro týmy i jednotlivce v České re-
publice. Za účasti známých hráčů 
i youtuberů.

Program už třetího pokračování 
úspěšné a hojně navštěvované Herní 
arény však bude opět daleko pest-
řejší. A osloví také rodiče, které své 
menší hráče doprovodí, anebo dív-
ky. Vstup je zdarma, účast v turna-
jích je však podmíněna včasnou re-
gistrací. Více na www.oc-sestka.cz 
nebo na Facebooku centra.

Herní arena bude vyvrcholením 
13. narozenin OC Šestka. A také 
proto, že je Šestka centrem soused-
ským, speciální program je připra-
vený na pátek 1. listopadu. Ten bude 
vyhrazený především mateřským 
a základním školám v okolí tohoto 
nákupního centra.

Od rána zde bude k dispozici tým 
zkušených animátorů, kteří děti se-

známí se světem her, zábavy a ko-
munikace v prostředí notebooků 
nebo chytrých telefonů. „Ukážeme 
přednosti vybraných her a herních 
platforem, soustředíme se ale ta-
ké na rizika. Páteční program pro 
děti pojímáme osvětově a tak, aby 
mu porozuměly děti ze školky a ba-
vil i žáky z vyšších tříd základních 
škol,“ vysvětluje Michaela Němcová, 
center manager OC Šestka. S ohle-
dem na kapacitu je nutná rezervace 
na e-mailu skoly@lancraft.cz.

Listopadová akce se bude od 
dvou předchozích lišit především 
rozsahem. Bude probíhat v několi-
ka zónách Šestky, z nichž každá bu-
de zaměřená na jiný typ her. V jed-
nu chvíli se tak bude moci aktivně 
bavit několik stovek návštěvníků.

Správa centra v rámci Herní aré-
ny opět spolupracuje s agenturou 
LanCraft a CZLAN, které se turna-
jům a prezentacím her věnují dlou-
hodobě. Pro 3. pokračování pořa-
datelé připravili stovky skvělých 
cen v desítkách soutěží, herní no-
vinky i populární hry na počítače 
a konzole nebo gaming program 
pro všechny věkové kategorie.

„Připraveno bude přes 100 her-
ních pointů. Několik desítek nových 
počítačů vybavených profesionál-
ní herním příslušenstvím, virtuál-
ní reality, Xbox One konzole s TV 
či projekcí. Xbox One bude možné 
otestovat s ovladači i Kinectem – 
pro Just Dance či Fruit Ninja,“ vy-
počítává nabídku listopadové Herní 
arény Lukáš Vobecký z LanCraftu.

Účastníci budou moci soutěžit 
v dalších desítkách rozličných her. 
Nadšence určitě zaujmou hry jako 
League of Legends, CS:GO, PU-
BG nebo zmíněný titul Fortnite. 
Pro příznivce akčnějších scén bu-
dou připravené konzole s Mortal 
Kombat, Injustice 2 či Naruto. Mi-
lovníci rychlých kol se mohou těšit 
na Forzu či některých ze simuláto-
rů motorek. 

V Herní aréně bude dále připra-
veno i několik virtuálních realit. 
Návštěvníci zažijí nejpopulárnější 
Beat Saber, zimní lyžovačku, adre-
nalinovou horskou dráhu či výpra-
vu do magického světa čar a kouzel. 

Tisková zpráva OC Šestka,  
26. 9. 2019

španělské mandle po českU

Že se v Buštěhradu praží velké bí-
lé mandle jinak, než je běžné, to ví 
čím dál více lidí. Za tímto malým 
zázrakem je osobnost paní Mar-
tiny Sejkorové. Co se dá na pra-

žení mandlí ještě vylepšit? A no-
ta bene v Buštěhradu, kde se nikdy 
mandle nepěstovaly ani nepražily? 
Snad právě ta výjimečnost výsky-
tu mandlí v Čechách byla na začát-
ku hledání cesty k nalezení úspěšné 
receptury pro pražené mandle po 
česku. Martina Sejkorová nakupu-
je mandle od jednoho prověřené-
ho španělského dodavatele. Praží 
je čerstvé při konkrétní přísně do-
držované teplotě tak dlouho, až se 
začnou správně smát. Každá man-
dle projde několikrát lidskýma ru-
kama. Růžová jemně mletá himá-

lajská sůl na mandlích způsobuje, 
že jsou nějak jinak slané. A korunou 
chutě je pár kapek správného špa-
nělského olivového oleje do právě 
upražených mandlí. V krámku pro-
ti poště, vedle vinotéky pana Bart-
ka, můžete před nákupem mandle 
i ochutnat. Nabízejí tu slané, pří-
rodní a sladké. Věřte, nebo ne, ale 
ještě si můžete porovnat chutě růz-
ných odrůd. Mandle prostě nejsou 
jenom jedny!

Martina Sejkorová. Foto: archiv autora

LZ
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LISTOPAD 2019
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CONFIDENTIAL

Vás zvou na

ŠŤABÁLŠŤABÁL
„80. léta & ABBA“„80. léta & ABBA“

Kdy: 2. 11. 2019 od 20 hod.    
Hraje: kapela AKCENT

Kde: Restaurace KD Hřebeč, nám. Draha 75
Taneční vystoupení Buštěhradských Šťabajzen 
Vstupné 120,-Kč 
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru města Buštěhrad. 

Tel.: 312 278 020, email: infocentrum@mestobustehrad.cz

Autobusová doprava zajištěna:
Odjezd z Buštěhradu od zastávky U Macíků v 19:30 hod. 

Z Hřebče do Buštěhradu od Restaurace KD Hřebeč ve 2:30 hod.

Přijďte se s námi pobavit a zatančit si! Kostýmy vítány𑠮𑠮
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

� � � �� L � � �

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Po výzvě Veroniky Richterové se někteří buštěhradští občané zúčastnili protestních shromáždění v rámci občanské inicia-
tivy Milion chvilek pro demokracii (s podporou většiny zastupitelů). Foto: M. Žitníková.

Obraz Maří Magdaleny od B. Sprangera. 
Foto: z archivu ke článku JP, str. 7-8

Sv. Máří Magdalena buštěhradská z 19. stol. (SVM Kladno).  
Foto: z archivu ke článku JP,  str. 7-8

Katapult v Buštěhradě. Foto: M. Homola


