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KATAPULT V BUŠTĚHRADĚ
ANALÝZA ODPADŮ VE MĚSTĚ
TAJEMSTVÍ OBRAZŮ SV. MÁŘÍ
AKCE NAŠICH SPOLKŮ

Dáma s hranostajem. Foto: autorka mozaiky Hedvika Servusová
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rýUvažujeme
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Plánujeme
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Buštěhrad
a ČEZdovolenou
Distribuce,
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
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velkou naději,
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č. 11že žádný státní orgán nebude oprávněn rozhodovat
Přidělení
bytu č. 38 v DPS
o našich dětech a vnucích, o tom,

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením
č. 12
co mohou studovat,
čím se budou
živit ceník
a kamkopírování
budou cestovat.
Máme
Nový
pro úřední
účely.
vlastní samosprávu a naši zvolení
sousedé se starají
Usnesením
č. 13 o rozkvět Buštěhradu. Evidentně se jim to daří. ZvyPoskytnutí návratné finančšování životní úrovně a lepší životní

ní výpomoci z rozpočtu města
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
prostředí
v Buštěhradu
na
rekonstrukci
fasádyje nepřehlédnutelné. Připomeňme si, že tak příUsnesením č. 14
znivé klima pro život tu dlouho nePřerušení
MŠsamozřejmé.
v době od
bylo a že toprovozu
není vůbec
22. 7. do 31. 8. 2019.
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zasedání
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zasedání
ní spol. s r.o., pokud splní všechny běratelská trafostanice 22/0,4 kV
réZastupitelstvo
jsou v přípravě
máme
na ně
08 ze dne
25. 9. 2019o přijalo
jižč.vydaná
rozhodnutí
poskyt-ta- kvalifikační předpoklady a pod- a úprava kabelových vývodů NN
to
usnesení:
za nabídkovou
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
DOmínky
TOHOTOVŘ,
PROSTORU
MONTOVAT cenu
OBSAH; pro areál AgroZZN, a.s., a to na po12 275 000,- Kč bez DPH
zemku parc. č. 2062, k. ú. Buštěhrad,
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dalény
na Náměstí
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tohoto
zasedání
p. Janu
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č. 2
ská
firma AKANT
ART, v. o. s.
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dodávku elektřiny, a Závěrkový list
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by měla č.být
po opravě
zápis ze zasedání
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ze dne
č. PL-20190917-1371-1 – dodavatel
Usnesením č. 8
opatřena
28. 8. 2019ve vchodu mříží, aby
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č.
3
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upravený
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500,Kč/ha/rok
stavební
povolení.
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zrad
toho
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zderad – rozšíření
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fir- Buštěhrad
a navýšeníakapacity
kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované
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v přízemí
č. p.
a.s. – Přeložka přípojky 22 kV, od- navržená s oddělenými pruhy
mu FIMOREK
a obchod128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro pěší a cyklisty, na konci záv přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
zhotovitele stavby. Již bylo vydána tři sociální byty, a to včetně
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Náklady na všechny
Periodický
Buštěhrad
sítí, opravy fasád přízemí,
sute- tisk územního samosprávného celku městaPoznámka:
povolení
se
předpokládá
cca
do
akce
kromě
kapličky jsou zatím
rénu
a opatření proti vlhkosti.
Redakční
rada:
Vydavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4,
Design a grafika: Jiří Janouškovec ml.
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měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděrozpočty, skutečné
Dokončení
stavby
– odhadem
předseda
– Mgr.je
Jakub
Plášek (PJ) Nákla- projektantské
273 43 Buštěhrad,
www.mestobustehrad.cz
a Michal Fiala
lení dotace
v přípravě.
ceny
se
teprve
vysoutěží. Předpopodzim/zima
2019.
výkonná
redaktorka
Zdena
E-mail: zpravodaj@mestobustehrad.cz
Na titulní straně:
dy akce
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Kč kládá
se
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jejich snížení
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Daniela
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kapacity mateřské
vč. arch.
DPH,
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dotace
Tisk: Kočka Slaný
Koncert skupiny Katapult na zámeckém
min.
o
10–20
%.
Mgr. Ivona Kasalická (IK)
školy
v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá- nádvoří. Foto: M. Homola
Náklad:Buštěhrad:
1400 ks
Ing. Zbyněk Ledvinka (Led)
výběrové
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Jaroslav Pergl (JP)
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AKTUALIT Y
Výsledky

fyzické analýzy směsného komunálního odpadu

Dne 18. 9. 2019 proběhl na zámeckém nádvoří rozbor obsahu sběrných nádob (popelnic) na směsný
komunální odpad za účelem zjistit podrobné složení a hmotnostní poměry konkrétních složek odpadu. Analýza byla realizována na
reprezentativním vzorku cca 400
kg směsného komunálního odpadu
z cca 30 sběrných nádob, které nejsou zapojeny do programu „Třídím,
tudíž šetřím“ a jejich svoz probíhá
1x týdně. Analýza byla doprovázena edukativním výkladem pro děti ze základní školy, mateřské školy
a občany města.
Z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že
město má ve sběrných nádobách na
směsný komunální odpad 84 % odpadu, který by tam vůbec končit neměl. Odpad, který již není dále využitelný, tvoří pouhých 16 %, z čehož
vyplývá, že v domácnostech nedochází k dotřiďování odpadů a je zde
velký potenciál ke zlepšení.

v Buštěhradě dne 15. 10. 2019

Za MěÚ Buštěhrad
Lucie Dlouhá

Analýza odpadů před zámkem. Foto: L. Dlouhá
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tem byla
Buštěhrad
a ČEZsplašková
Distribuce,
dokončena
ka- Nový
dokonce
zdržet.
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v přípravě
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ská
firmaVlastník
AKANTpozemku
ART, v. o.
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deset bytů, ale šest, avšak ani s takovou podobou objektu přítomní
nesouhlasili. Padaly argumenty, že
by byla ulice příliš zatížena dopravně, že studie nedostatečně řeší příjezd k budově a parkování a podobně. Některé argumenty byly věcné,
některé méně věcné, a některé poněkud nesmyslné, např. že nájemní
bydlení do města nepatří (to bych tedy silně oponovala!), že by obyvatelé bytovky neměli zahrádky (to by
ale byla přece jejich věc, někdo na-

Dov´é la mia patria?

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 pozemek zřejmě navrhne objekt v mezích stávajícího regulativu. Budeme
doufat, že si časem obyvatelé nebudou stěžovat na nedostatek občanské vybavenosti v lokalitě, kterou
mohli tímto projektem získat.
DJ

aneb setkání s přáteli z  Valle di

V pátek 11. října se zástupci města
v čele s paní starostkou setkali s našimi 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 ulici na Malé Straně. Přítomni byli též
zástupci a starostové partnerských
obcí a měst z Čech a Moravy, které jsou stejně jako Buštěhrad členy
česko-italského Spolku přátel Ledra.
Právě toho dne byla totiž slavnostně představena nová turistická mapka regionu Trentino v italském a českém jazyce, nazvaná „Dov´ é la mia
patria?/Kde domov můj?“, na níž je
vyznačeno celkem 17 míst připomínajících exodus Ledrenských do
Čech a Moravy v době první světové války. Každé z těchto míst, jež si
dnešní potomci pojmenovali podle
našich obcí, které jejich předky přijali mezi sebe na dlouhých 5 let,
v mapce zároveň představuje krátký text a fotografie. A tak se vedle
pamětní desky legionáře Josefa Sobotky v Pieve di Bono, náměstí Milín v Tiarno di Sopra, ulice Chyňava 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 spolkovém domě s názvem „Buštěhrad“,
6

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 předem vůči svým potenciálním sousedům takovéto předsudky… vždyť
by rozhodně nešlo o žádné sociální
byty, ale o byty běžného standardu.
Každopádně ale se většina zastupitelů shodla na tom, že respektujeme
vůli, kterou občané vyjádřili, a regulativ v ÚP se měnit nebude. De-

Ledro

Jeho excelence Francesco Saverio Nisio a senátor Jiří Oberfalzer křtí mapku Kde domov můj.
Foto: J. Pergl

který jméno našeho města přijal na
popud obyvatel obce Lenzumo ve
Valle di Ledro.
Mapku, kterou si můžete prohlédnout v našem Infocentru, jsme obdrželi i v elektronické podobě a v nejbližší době se stane součástí našeho

městském webu. Každý si tak bude
moci najít všechna česká místa a dočíst se o tom, jak se která obec či městečko zasloužilo o záchranu lidských
životů, z nichž povstaly celé dnešní generace žijící v regionu Trentino. Mapka se hodí i každému, kdo
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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 nadaný Vlám přes Paříž a Lyon dostal
do Říma, kde pracoval nejprve pro
kardinála Farnese. V r. 1570 už pracoval u papeže Pia V. Po jeho smrti
byl doporučen císaři Maxmiliánu II.
Tak se dostal do Vídně. Po smrti císaře byl nejvyšším komořím přivezen (r. 1580) do Prahy a příštího roku
už byl novým císařem Rudolfem II.
jmenován dvorním malířem. Oženil
se s dcerou pražského zlatníka a trvale se zde usadil. R. 1584 vstoupil
do Staroměstského malířského ce-

chu. Po tchánovi zdědil značný majetek a díky přátelství s Rudolfem
II. byl povýšen do šlechtického stavu. Tento umělecký velikán byl jako představitel vrcholného manýrismu řazen vedle takových jmen
jako Arcimboldo, Tintoretto, Caravaggio, Veronese nebo Brueghel.
Zemřel v Praze 27. 9. 1611 a je pochován v kostele Sv. Jana Křtitele (stejně jako Hans von Aachen).
Bylo mi divné, jak se dílko tak slavného malíře mohlo octnout v kapli hradu v Buštěhradu. Dohledal
jsem, že jako dvorní malíř portrétoval mnoho významných osobností
z okruhu císaře. Mimo jiné i Zdeňka

O blíbení Sousedé zahájili třetí hudební
Buštěhradský Kruh přátel hudby v úterý 24. září vstoupil do své
již třetí hudební sezony, kterou tradičně otevřel ve společenském sále
buštěhradského zámku oblíbeným
koncertním programem buštěhradských hudebních profesionálů „Sousedé sousedům“.
Povznášející večer zahájili hobojistka Pražské komorní filharmonie
Lenka Filová, violista České filharmonie Dominik Trávníček a koncertní klavírista, působící na pražské
HAMU, a ředitel naší ZUŠ Buštěhrad Martin Fila, kteří zahráli Triovou sonátu č. 8 D dur pro hoboj, violu a klavír francouzského barokního
skladatele Jean Marie Leclaira. Trio
překvapilo přirozenou muzikalitou
a svěžím citem pro radostnou souhru, která z pódia přecházela do příjemně naladěného publika. Velkou
přidanou hodnotou pak byl nádherně zpěvný a uvolněný tón Lenky Filové.
Střední část hudebního večera patřila populárním filmovým melodiím autorů 20. století, mezi kterými
nechyběli Nino Rota nebo Frank Sinatra. Jejich vystoupení vévodily tóny žen, a to buštěhradské hobojistky
8

sezonu

Gabriely Plaché, která spolupracuje
s Českým národním symfonickým
orchestrem, Symfonickým orchestrem českého rozhlasu atd., a hostující houslistky Šárky Trávníčkové,
členky komorních souborů Musica
Festiva di Praga (společně s G. Plachou) a Dominique Quartet, a hudební pedagožky, které citlivě doprovázel sólový klasický kytarista
a pedagog ZUŠ Buštěhrad Petr Štěpán. Všem posluchačům toto neobyčejné trio přineslo příjemné vzpomínky na okamžiky filmové magie
sdílené v zšeřelých, smíchem či napětím vibrujících kinosálech.
Závěru večera se zhostilo pánské
duo, v němž violista Dominik Trávníček s klavíristou Martinem Filou
rozezněli všechny přítomné svým
strhujícím provedením Sonatiny G
Dur, op. 100 Antonína Dvořáka. Kolikrát v roce si každý z nás při poslechu klasické hudby řekneme „ale
tahle hudba je přeci tak bytostně česká!“? Odpovědět si lze stručně: přeci kdykoli, když se usebereme a vposloucháme se v cokoli od Dvořáka.
Kdy se k tomu ale v každodenním
shonu odhodláme, že. Přitom stačí
tak málo – vybrat z prasátka 50,- Kč

Vojtěcha Popela I. z Lobkovic (kníže a nejvyšší kancléř Království českého). A my už víme, že poslední
panovnicí na buštěhradském hradě
(před jeho vypálením) byla Anna
Magdalena rozená Popelová z Lobkovic, r. 1627 provdaná za Zbyňka
Novohradského z Kolovrat. To by
mohla být ta spojka. Ale kdož ví. Pamětníky si už ale ani já nepamatuji. Ještě by bylo dobré zjistit, v které
době, a zda vůbec, byl v kapličce obraz, který je dnes ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.
JP

KPH B uštěhrad

Zahajovací koncert KPH. Foto: M. Žitníková

a přijít na koncert buštěhradského
Kruhu přátel hudby!
Celý večer svým nezaměnitelným
průvodním slovem povznesl hlasatel hudební redakce Českého rozhlasu 3 Vltava Petr Štěpán (shoda jmen
s výše uvedeným Petrem Štěpánem
vyhrazena; pozn. red.).
Závěr této malé reflexe věnujme
ještě drobné zprávě všem milovníkům dobré hudby.
Právě zahájenou třetí koncertní
sezonou Kruh přátel hudby Buštěhrad vstupuje do celorepublikové
sítě „Kruhů“, kterým byla přiznána
finanční podpora Nadace Českého
hudebního fondu. K té se dále připojuje i podpora Asociace českých
hudebních umělců a vědců. Programy nadcházející sezony díky tomu
ČÍSLO
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zení věcného břemene a dohoda
slibují vystoupení
renomovaných
o umístění
stavby: Buštěhrad,
Staumělkyň
a
umělců,
jimiž
mj.
jsou
rý hrad – obnova kNN,
mezi
měsflétnistka
Žofiea Vokálková,
harfisttem
Buštěhrad
ČEZ Distribuce,
a.s.
ka(IE-12-6008554/VB/57)
Zbyňka Šolcová nebo nominantka Prémiové
Usnesením
č.listiny
11 mladých NČHF,
klavíristka Kristina Marková StePřidělení
bytu č. 38 v DPS
pasjuková. K jejich koncertům se
vystoupení
�dále
� � připojí
�� L �i�tradiční
�
studentů pražské HAMU, kteří se

a ktUality –

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
v příštím roce zúčastní MezinárodUsnesením
12 Pražského jara,
ní hudební č.
soutěže
tentokrát
oborech klarinet
a fagot.
Nový
ceníkv kopírování
pro úřední
účely.
Buštěhradský Kruh však připravuje i další zajímavé
Usnesením
č. 13 hudební akce, jakou se v minulé sezoně stala návštěPoskytnutí návratné finančva symfonického koncertu pro děti
v pražském Rudolfinu nebo novoroční koncert staré hudby v kostele Po-

ní výpomoci z rozpočtu města
výšení Svatého
2019/20
Buštěhradu
vekříže.
výši Sezona
100 000,Kč
slibuje
hodnotné
zážitky,
proto
slena rekonstrukci fasády
dujte kalendář akcí na městském
Usnesením č. 14
webu. Na všechny koncerty se spoPřerušení
provozu
MŠ v době od
lečně s vámi
velmi těšíme.
22. 7. do 31. 8. 2019.
Za KPH Buštěhrad sepsal
Martin Kosa

chystané projekty a dotace
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krabici
rédostali
jsou v na
přípravě
a máme
na něse běžný jev. Kočky stále řada lidí necca měsíčními
koťátky.
Přesto- chává venku bez základní péče s tím,
jižšesti
vydaná
rozhodnutí
o poskytže
jsme
tušili,
čí
asi
jsou,
nezbývalo
kočka PROSTORU
si vždyckyMONTOVAT
„nějak pomůnutí dotace. Co nás tedy čeká?
DOžeTOHOTO
OBSAH;
že“ a „něco
si uloví“.
Opak
je pravnám než se o ně postarat – obec se JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
• Oprava kapličky sv. Máří Magdle
zákona
postarat
o
opušdou.
Dnešní
domestikované
kočky
FONTYmusí
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font
Binner, normální text bezpatkový font;
dalény na Náměstí – již probíhá.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
těná zvířata.
Se780
psy 154,je to relativně
již nejsou těmi šelmami, co bývaly,
Náklady
akce:
Kč bez
jednoduché
– zavoláme
útulku venku často hladoví, a samy si neDPH.
Z toho
dotace oddo
Středona Bouchalce,
kde
si pejska
pře- pomohou. Koťata ponechaná svému Infokoťátka. Foto: H. Servusová
českého
kraje ve
výši
342 778,vezmou,
a posléze
nabídnou osudu jsou často podvyživená, neKč.
Opravu
provádí jej
restaurátorská
firma SAKANT
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mov, děkujeme všem, kdo pomohli přírody trestný čin. Toulavé kočky
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byty
cyklostezky
mezi
Buštěhradem
13 662
168,-oblíbeným
Kč vč. DPH,
z toho
kastruj.cz,
nebo
kontaktujte
a postarali
se! Buštěhrad: v příjsou
zároveň
cílem
mys- webu
pravě je výběrové řízení na zhodotace
z
IROP
(EU)
12
295
a Lidicemi
(v úseku
od hřbitova
livců.
Např.
podle
statistik
bylo
v
roMěÚ
Buštěhrad,
se
zařízením
kasTím
se
dostáváme
ke
druhé
části
tovitele stavby. Již bylo vydáno
951,Kč.
Předpokládaný
začák
autobusové
zastávce
a
přechotohoto článku,
a to je
apel na akce
všech- ce 2017 myslivci zastřeleno 11 208 trace vám můžeme pomoci! Nutné je
stavební
povolení.
Náklady
tek stavby
říjen361
2019,
du k Lidicím),
součástí
projektu
ny
majitele
nekastrovaných
zvířat,
koček,
ale pouze
psů. Apředpošokující pouze
zvíře odchytit
a po kastraci
zamax. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je
ale
také
nový
úsek
chodníku
je vykastrovat
Zatímco je,
když akce
na kočky
v zá- jistit několikadenní klid na zotavení.
zaby
toho
dotace z nechali.
IROP (dotace
Cílem
je v někdo
patře střílí
zadního
u hřbitova a dvě nové autobusotomto582,ohledu
stavbě,
což
se
například
v
Buštěhrazo psy
EU)je3v 282
Kč.postaráno
Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadDJ
by
měla začít,
budeme
podstatně
lépe, jakmile
lidé berou
na roz- dě
poměrně dvě
nedávno
vybudovat
novéstalo.
třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít vybranou stavební firmu.
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem je přebudovat dva zdea navýšení kapacity kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
Infokoťátka
(infookénko
)
vastované
byty v přízemí
č. p.
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěšípsů
a cyklisty,
na konci
záVážení čtenáři, dnes vám všem po- tou
dobou měla
být ještě řízení
u mamina že si máme
dát pozor
v přípravě
je výběrové
na veckých
tečným hygienickým zázemím
stavby
pak je
jižsvěříme.
jako smíšená.
vyprávíme
příběh
o tom,
se úřad ky
a cumlat mlíčko.
nová
kole- na
to, komu
Jenže koťátzhotovitele
stavby. Naše
Již bylo
vydána
tři sociální
byty,
a toževčetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
gyně Veronika Malá, která zde ten Poznámka:
ka měla hlad,Náklady
bylo třebana
jednat
a ne si
snažíopravy
postaratfasád
nejenpřízemí,
o své dvounohé
všechny
sítí,
sutepovolení
se
předpokládá
cca
do
občany,
ale
i
o
ty
chlupaté
a
čtyřnohé.
den
byla
zároveň
i
den
první,
se
jala
jen
povídat
po
telefonu...
Takže
nám
akce
kromě
kapličky
jsou
zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděJednoho krásného
od- obvolávat útulky z blízkého i vzdá- projektantské
koťátka zůstalarozpočty,
na zámku askutečné
byla proDokončení
stavby –úterního
odhadem
lení dotace
je vBohužel
přípravě.
Náklase teprve
vysoutěží.
Předpopodzim/zima
poledne dne 1. 2019.
10 nám mladá paní – lenějšího
okolí.
je doba,
kdy ceny
vizorně
umístěna
na toaletu
v přízedy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
mí, kde bylo dostatek prostoru a teplo.
občanka města
– doneslamateřské
do IC kra- je
mnoho
nechtěných
• Navýšení
kapacity
vč.všude
DPH,
z toho
dotace z koťátek
IROP min.
ozakoupena
10–20 %.strava a mlíčko pro
bici
s
tím,
že
jí
kdosi
zanechal
toto
Byla
a
útulky
praskají
ve
švech.
Byli
jsme
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá24nohé nadělení
zahradě
a že neví, idaný
koťátka
a celý úřad
se pár které
dní točil
jednou
paní provozovatelkou
útul- Další
drobnější
stavby,
se
výběrové
řízenínana
zhotovitele
začátek
stavby leden 2020,
co s tím.Již
Nebyla
nohatá stonožka,
i kolem těchto
uzlíčků,
ku
varovány, že kočičky
z útulkůsrpo- provádějí
nebochlupatých
budou letos
prostavby.
bylotovydáno
stavebpředpokládané
dokončení
pen 2020.
Cílem
je vybudování
ní
Náklady
akcekterá
max.by užívají
někteří
myslivci
na trénink lo- vádět:
co se do dlaně vešly, ale mňoukáalepovolení.
šest maličkých
koťátek,
č íULISTOPAD
SNLOOR1 2
. , 0b2019
řezen 2015
19
ČÍSLO
6. ČERVEN
2019

s t r a n a9 2
STRANA 4

ním o sobě dokázaly dát vědět hodně nahlas. Paní starostka je chodívala
krmit stříkačkou i pozdě večer, přičemž jedno krmila a další dvě až tři
se jí po nohách šplhala nahoru. Ráno směnu s krmením a čištěním záchodků převzala směna v IC. Takovou návštěvnost dětí jsme tu neměli
snad za celou dobu existence našeho
IC. Dokonce i občané nám nosili kapsičky 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 týden od jejich příchodu mezi nás, než
odešla do svých nových domovů. Jejich 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 především těm, kteří se jich ujali. Tento
příběh má krásný HAPPY END, ale
bohužel, ne vždy to tak je, a proto bychom chtěli upozornit na přístupný
kastrační program a v případě zájmu
ve všem rádi poradíme a pomůžeme.
Více o kastračním programu se dozvíte 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. Obvykle se předhánějí v tom, jaké nejkurióznější kousky jim zase provádí
nějaký místní kverulant či jaké nejnesmyslnější požadavky byly vzneseny občany. Nutno podotknout, že
starostové malých obcí bývají ve valné většině srdcaři, kteří se pro své
občany snaží dělat maximum. Někdy ale nevědí, zda se mají smát či
plakat. V posledních letech se stále
10

častěji vyskytuje fenomén, kdy jsou
lidé, kteří se přistěhovali z města na
„idylický venkov“, zaskočeni venkovským způsobem života, nedokáží akceptovat 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 fobie z venkova a přírody. Lidé si postaví dům na kraji pole a pak se diví, 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, bučící krávy či zapáchající hnojiště sousedů. Stížnosti na stromy, ze kterých
padá listí někomu do bazénu, nebo
na vysokou trávu „plnou klíšťat, co
když tam vběhne moje dítě“! Někteří 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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zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
ní výpomoci z rozpočtu města
Od kolegů
jsemBuštěhrad,
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cyklostezky mezi Buštěhradem
a Lidicemi (v úseku od hřbitova
k autobusové zastávce a přechodu k Lidicím), součástí projektu
je ale také nový úsek chodníku
u hřbitova a dvě nové autobusové zastávky u hřbitova a výsadby nové zeleně. Cyklostezka je
v jednom úseku (podél budoucí
nové zástavby naproti hřbitovu)
navržená s oddělenými pruhy
pro pěší a cyklisty, na konci záKatapult
Buštěhradě.
Foto:smíšená.
M. Homola
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stavby,
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Veltrus, Vraňan,
Slaného,
Smečna,
provádějí
nebo budou
letos
provádět:
Pcher, Braškova, Rakovníka, Rokys t r a n a11 2
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can, Prahy, Kladna a Buštěhradu
přijelo a přišlo neuvěřitelných 1200
lidí. Zadruhé skvělá spolupráce při
předprodeji vstupenek, jak se společností Ticketstream, tak i s dámami v Infocentru Buštěhrad, které
se velkým profíkům z Prahy beze
zbytku vyrovnaly. Za třetí zámecké nádvoří, které by v bezpečí pojalo
dalších 800 lidí navíc, jak nám potvrdili dámy a pánové z bezchybně
fungujícího security týmu společnosti ShieldTech/VanGroup. A za
čtvrté zisk z akce, který pokryl veškeré náklady, díky čemuž celý koncert 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 největší účastí publika na Buštěhradě
nepovedl: Katapultu a jeho celému
realizačnímu týmu, městu Buštěhrad a jeho Technickým službám
a Infocentru za poskytnutí součinnosti a prostor, panu Ing. Tomášovi
Jirglovi za poskytnutí parkovacích
ploch na svých pozemcích zdarma,
dobrovolníkům z řad zdejších spolků Buštěhradské Šťabajzny, Buštěhradský sbor, Divadlo KiX, ZUŠ Buštěhrad, 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 starostkou 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 K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
A kce 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, poezie 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
12

14. 11.
▶▶ Koncert žáků ZUŠ, zámecký sál,
od 17.00
15. 11.
▶▶ RC Pelíšek: Zdravá svačinka: povídání o zdravé výživě
s ochutnávkou
16. 11.
▶▶ SK Buštěhrad – Novoměstský
Kladno, fotbalové hřiště, od
13.30
17. 11.
▶▶ Oslava 30. výročí Sametové revoluce – Znovuvysvěcení kapličky 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 prací 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 zámku 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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týdně, aby si osvěžili a rozšířili pěvecký 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 realizují pěvecké koncerty v Buštěhradu
na zámku nebo v kostele, v okolních
obcích, jako např. v Hřebči, Hostouni či Dřetovicích, ale i dál, tře-

ba v Jindřichově Hradci, Kamenici nad Lipou nebo v Litoměřicích.
Vždy je to pěkný výlet s prohlídkou
města, občerstvením, legrací v autobuse a hlavně s dobrým pocitem, že
jsme rozdali i přijali porci té úžasné energie.
Sbor diriguje mladá, energická
a půvabná žena s citem pro zpěv, se
smyslem pro humor a velkým pochopením 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

Návštěva Veletrhu vzdělávání Kladno
Pro žáky osmých a devátých tříd
se už blíží rozhodování, kam budou
nastupovat po základní škole a jakému oboru se dále budou chtít ve své
budoucnosti věnovat. Abychom jim
v tomto nesnadném a důležitém úkolu trochu pomohli, vydali jsme se na
Veletrh vzdělávání do Kladna, který
se konal ve dnech 8. a 9. 10. Prezentovaly 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 studiu jednotlivých škol také mohli zabývat, měli možnost promluvit si se
současnými studenty o jejich zkušenostech a také získat letáčky s přehlednými a nejdůležitějšími informacemi. Na pódiu pak vystupovali
studenti taneční konzervatoře a také tam probíhaly přehlídky oděvů,
například hasičů a studentů módního 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 oborů je k dispozici. Odnášeli si domů
velké množství materiálů a také alespoň částečnou představu o škole,
která by je do budoucna zajímala, za
což jsme rádi. Věříme, že byla tato
akce pro naše žáky přínosem a pomohla jim v rozhodování, které zanedlouho přijde.
Mgr. Zuzana Kozoňová

Kočičáci z 1.A otvírají dveře
První měsíc školy utekl jako voda 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. Některé výrobky vám předvedeme na
jarmarku.
Ve škole nás to baví. Proto jsme
otevřeli pro naše blízké dveře a zveme naše maminky, tatínky, babičky a dědečky do naší třídy. Po domluvě 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
14

radost a jsme pyšní na vše, co jsme
jim mohli ukázat.
Naše paní učitelka nás moc chválí,
že jsme správní kočičáci a velcí školáci. Ve třídě máme mnoho her, stavebnic a knížek. Proto se moc těšíme i na přestávky, při kterých je také
mnoho zábavy.
Dokonce jsme byli v divadle a tento měsíc pojedeme do divadla znovu.
Čeká nás hodně výletů nejen za poznáním, ale i za zábavou. V prosinci pojedeme dokonce do pekla, snad
si nás tam čerti nenechají, když se
tak snažíme.
Kočičáci z 1A
a Dana Odvárková

Kočičáci z 1.A. Foto: D. Odvárková
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Kaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
do interiéru bylo možné nahlížet. Obnovena bude také její původní interiérová i exteriérová
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Buštěhradských si k nám nacházejí
cestu i lidé z okolních obcí, například 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 kroužky. Ještě je možné se přihlásit na
poslední volná místa v zábavném
kroužku správné výslovnosti Logohrátky. Na Pelíškohraní a páteční
Tvoření pro rodiče s dětmi je možné
přijít kdykoliv, není třeba pravidelná docházka. Spustili jsme také Baby kino – promítání dětských filmů.
Abychom se i na rodičovské dovolené intelektuálně rozvíjeli, proběhla v říjnu Inspirativní snídaně
Brain&Breakfast, Workshop o tvorbě business plánu Podnikání není
raketová věda a Beseda s psycholožkou Mgr. Anitou Michajlukovou, 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

Tvořivé ručičky v Pelíšku. Foto: K. Jirkovská

dětí za velice příznivé ceny. Vy mezitím můžete buď odejít, nebo využít 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. Hlídání 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. Strašidelný rej, tentokrát na zámku,

a 11. 11. bude tradiční Svatomartinský průvod.
Ve dnech 7. a 8. 11. proběhne Vánoční focení, abychom mohli vytvořit pro babičky pěkné fotodárky.
Objednejte si svůj termín na e-mailu kacafoti@seznam.cz.
Začátkem prosince se v pokračování školení Canva naučíme, jak
z fotografií v počítači vytvořit originální vánoční přáníčka.
Daniela Cvachová,
za RC Pelíšek Buštěhrad

D rakiáda
V sobotu 21. září se na místním
fotbalovém hřišti uskutečnila již
několikátá drakiáda pořádaná Rodinným centrem Pelíšek. Účast byla
opravdu hojná, co se týče dětí i dospělých. Počasí nám zpočátku moc
nepřálo, bylo krásně slunečno, ale
vítr moc nefoukal. Aby draci alespoň trochu létali, bylo nutné se trochu proběhnout. Když už se všichni
dost naběhali, přišlo to, na co všichni čekali: začal foukat vítr a tak se
ve vzduchu ocitlo tolik draků, kolik tu snad ještě pohromadě nelétalo. Někteří účastníci drakiády hlásili výšku až 150 m. Oblohou létali
16

Drakiáda. Foto: K. Jirkovská

ČÍSLO
C
i s l o 112

zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
ní výpomoci z rozpočtu města
jak draci koupení,
tak doma Stavyroo umístění
stavby: Buštěhrad,
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
Usnesením č. 12
už si užil
pouštění
rýbení.
hradKdo
– obnova
kNN,
mezi draků,
měsna rekonstrukci fasády
mohl
si opéct buřty
a jablka
plněná Nový ceník kopírování pro úřední
tem
Buštěhrad
a ČEZ
Distribuce,
Usnesením č. 14
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
rozinkami
a čokoládou nebo si jít za- účely.
Přerušení provozu MŠ v době od
soutěžit o drobné
Usnesením
č. 11 odměny. Musím Usnesením č. 13
22.
7. do 31. 8. 2019.
pochválit všechny, kteří si zkusili
Poskytnutí návratné finančPřidělení
bytu
č.
38
v
DPS
draka udělat doma, ale i ty, kterým
ztížených
�se� ve
� ��
L � � �podmínkách podařilo dostat draky do neuvěřitelných
výšek.
Děkuji –
všem,
kteří se akce
zúa ktUality
chystané
projekty
a dotace
častnili, a všem, kteří nám s organiLetos
jsmepomáhali.
byli velmi úspěšní
zací akce
v získávání dotací na různé projekty. Některé již probíhají, něktezdaraKačka
Drakiáda. Foto: K. Jirkovská
ré jsou vVětru
přípravě
mámeJirkovská
na ně
již vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co nás tedy čeká?
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dalényFONTY
na Náměstí
– již probíhá.
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tek stavby říjen 2019, předpodu k Lidicím), součástí projektu
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je ale také nový úsek chodníku
z toho dotace z IROP (dotace
Cílem akce je v patře zadního
u hřbitova a dvě nové autobusoz EU) 3 282 582,- Kč. Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby měla začít, jakmile budeme
vybudovat dvě nové třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít vybranou stavební firmu.
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem je přebudovat dva zdea navýšení kapacity kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované byty v přízemí č. p.
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší a cyklisty, na konci záv přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
zhotovitele stavby. Již bylo vydána tři sociální byty, a to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
Poznámka: Náklady na všechny
sítí,
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přízemí, suteD
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parkování
2019
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se
předpokládá
cca
do
akce
kromě kapličky jsou zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
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lek KiX – opětrozpočty,
připravil několik
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– odhadem
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dotace jebalzám,
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2019. zná nejspíš ne
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přiPředpokterých
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každý. Kolikrát
je to k vzteku.
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šikovní
herci se mohli diváci seznámit s širokou
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mateřské
vč. DPH, znamíchali
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z IROP
min. o 10–20 %.
však
parkování
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Kdo
přespolní
či
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školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá- paletou amatérské divadelní tvorby.
zažil některý
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buště- daný
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jsme2020,
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drobnější
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etablovaný
Art
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vybudování
ní
tenpovolení.
už ví, že siNáklady
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delní kus spolupořádal Sokol Buštěhrad. Dne 20. 9. v BokOFFce jako první vystoupilo Broukovcovo
Kamdivadlo s autorským příběhem
„Do kalhot“. Zajímavá sonda o tom,
kterak se právě kalhoty stávají hybatelem osudů tří generací jedné rodiny. O týden později 27. 9. se diváci
setkali s dramatickou hrou T. Piccirilla „24. den“ v provedení souboru Nebytdivadélko, které předvedlo
napínavý duel postav, předkládající překvapivá, morální i obecně filozofická témata. A za pár dní nato
si mohly na své přijít i děti. Rodinné divadlo připravilo na 29. 9. loutkovou inscenaci známého příběhu
„Pinocchio“, která nepochybně zaujala nejen malé diváky. Krásné počasí korunovalo přívětivé prostředí
BokOFFky, vyzdobila ochota dobrovolného personálu i pestrá nabídka
občerstvení. Bylo zřejmé, že tandem
„Jelen-Zelí“ svým budovatelským záměrem nabídl Buštěhradu úplně nový a překvapivě milý prostor pro setkávání. A následně, jakéhosi finále

Divadelního parkování, se dne 5. 10.
s bravurou sobě vlastní zhostili členové divadla V.A.D. na pódiu buštěhradské sokolovny. Naštěstí vyšla
opět ochotně vstříc jednota Sokol
Buštěhrad, protože ani BokOFFka by
při nejlepší vůli nebyla s to uspokojit obrovský zájem fanoušků známého kladenského souboru. Nová hra
„Úl“, o slastech i strastech jedné malé
včelařské organizace, opět zaútočila na bránice diváctva a stala se tak
kýženou odměnou i pro pořadatele
Divadelního parkování.
Závěrem takovéto zprávy se sluší 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 principál Žíťa s nápadem uspořádat si
v buštěhradské zámecké zahradě divadelní přehlídku k narozeninám,
připadlo to všem jako bezvadný nápad. Od zámeckého parku se odvinul i název chystané akce, tedy Di-

vadelní parkování, a hned bylo také
dohodnuto, že by se vždy ke konci léta mohla zorganizovat i v letech příštích. A tak jsme si pozvali „zaparkovat“ do Buštěhradu i další soubory.
Bohužel, zhoršené počasí všechny
ročníky ze zámeckého parku vyhnalo. V roce 2016 nám azyl poskytl Víťa Helísek v bývalé zámecké
sýpce, další rok nám půjčil tělocvičnu s pódiem Sokol Buštěhrad, následně jsme se směli uschovat pod
křídla manželů Kuthanových v Restaurantu U Bečvářů a letošní ročník 2019 proběhl v novém art-klubu 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 společnost, Nebytdivadélko, RC Pelíšek,
Rodinné divadlo, TEArTR RAJDO,
V.A.D. a domácí KiX.
Jiří Blesk

Štrúdlování na Jarmarku mezi rybníky
Milí čtenáři, tak máme za sebou
opět jedno Štrúdlování a já mám pocit, že vám musím sdělit podrobnosti.
Vede mě k tomu také účel, ke
kterému byly vybírány dobrovolné
příspěvky za pekařské umění soutěžících i nesoutěžících pekařů a pekařek. Za nesoutěžící pekařky ráda 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- Štrúdlování – stánek VMS. Foto: J. Pergl
ně, kde bude její místo, to rozhodneme po společném jednání s MěÚ trošku spolumajitelem stromu, který žili, je 2410,- Kč.
budeme vysazovat. Kdy a za jakých
Nyní k samotnému Štrúdlování.
Buštěhrad.
Letos se sešlo 5 soutěžících, tři žeKaždý, kdo si letos koupil dobro- podmínek se určitě včas dozvíte.
Celková částka, kterou jsme utr- ny a dva muži.
ty v našem stánku, bude vlastně tak
18
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zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
ní výpomoci z rozpočtu města
Opět jsme
pečlivě
vybíraly porotu,
o umístění
stavby:
Buštěhrad,
Sta- Usnesením č. 12
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
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se zástupců
mlárýkterá
hradbyla
– obnova
kNN,
mezi měsna rekonstrukci fasády
deže,
mužů a žen.
Za mládež
to byla Nový ceník kopírování pro úřední
tem
Buštěhrad
a ČEZ
Distribuce,
Usnesením č. 14
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
Romana
Dvořáková a Matyáš Kočiš, účely.
Přerušení provozu MŠ v době od
za ženy Hana
Křikavová a za muže Usnesením č. 13
Usnesením
č. 11
22.
7. do 31. 8. 2019.
Ladimír Zela a Jan Novotný. MuPoskytnutí návratné finančPřidělení
bytu
č.
38
v
DPS
sím podotknout, že opravdu poctivě
� �ochutnávali,
� �� L � �a�i když měli „pouze“
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Konečné
součty
třetí místo
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–potvrdily
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projekty a dotace
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jsme
byli štrúdlem
velmi úspěšní
Seiferta
se slaným
a druhé
v místo
získávání
dotací
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a máme
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o poskytlýmdotace.
tradičním
štrúdlem, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nutí
Co jablkovým
nás tedy čeká?
Petrovi Kloubkovi.
Vítěz štrúdlování
Kloubek.NAHOŘE
Foto: J. Pergl
VOLNÝPetr
PROSTOR
I DOLE;
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ
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že příští
rok sedotace
k nim od
přidají
další buňky všech, kdo se u nás zastavili.
Na další Jarmark mezi rybníky se
DPH.
Z toho
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být
SK Buštěhrad
– fotbal
Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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4:1. Fotbalisté Buštěhradu tak nadále
drží 100% neporazitelnost.
V 7. kole zavítali do Buštěhradu
hráči Pozdně. V loňské sezóně dostali Buštěhradští od soupeře doma
5 gólů a v Pozdni dokonce 9 branek. Jednoznačně neoblíbený soupeř. V letošní sezóně jsou však síly
obou mužstev někde jinde. Buštěhrad soupeře válcuje a branky nedostává, zatímco soupeř se trápí. Sice střílí hodně branek, ale spousty jich dostává. V prvním poločase
měl první dvě vážnější šance soupeř,
ale naštěstí netrefil ani branku. Ja-

Z kuloárů fotbalových
Rok se s rokem sešel a v září byla mladší přípravka buštěhradských
svěřenců Davida Záruby pomyslně
pasována na mazáky – přišel čas posunout se dál, bilancovat nad výkony z loňského roku a ustanovit pravidla pro rok 2019–2020. „Rozkaz“
zněl jasně – tři dávky. Kluci ročníků 2009/2010 rozehráli soutěž starších přípravek, loňští hráči s drsnějšími 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, nebo noví Ronaldové, kteří dorostli do
věku mladších přípravek.
Tréninky probíhají stále v pondělí 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 mazánků, takže dokud nepadne první
vločka (a možná i pak), bude se hrát
na trávníku. Tak ostatně probíhají i zápasy, které začaly hned v září –
déšť nedéšť, zima nebo slunce, hraje
se za každého počasí a díky tomu, že
20

ko první z domácích zahrozil Jindra, ale trefil tyč. Další dvě větší šance měl z úhlu opět aktivní Jindra, ale
vychytal ho hostující brankář – jednoznačně nejlepší hráč na place! Poločas 0:0. Do druhé půle nastoupili
Buštěhradští s jednou změnou v sestavě a v upraveném rozestavení. To
sice aktivitu převážilo na naši stranu, ale proti dobře bránící obraně
Pozdně jsme se nedokázali prosadit.
To se povedlo až v 72. minutě Pavlišovi, který z rohového kopu šťastně
zakončil do odkryté branky. Další šance domácích už nebyly využi-

přípravek aneb

Co

ty, a tak zlaté 3 body za vítězství 1:0
bral opět Buštěhrad. Ten i po sedmém 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 sezóně nám buštěhradští fotbalisté zatím
dělají velkou radost a doufejme, že
se tak povede i nadále. Držme proto našim fotbalistům palce. Sportu
zdar a fotbalu zvlášť!
Za SKB A. Šturm

nového na trávníku

Naši borci z fotbalové přípravky. Foto: Jitka Ulrichová

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, Honzovi Novákovi a nově i důležitému
poradnímu hlasu brankářů Vaškovi Kratinovi. Bez nich by to nešlo
a nepůjde, takže my, zmrzlí rodiče
od klandru, moc děkujeme!
Zápasy jsou takovou horskou dráhou – někdy se daří, rodiče skandují, 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 důležité, kluky motivují, ale neméně
podstatná je spolupráce, cílevědomost, souhra a sounáležitost, radost
z pohybu a kamarádství – pokud se
toto posílí, kluci už vyhráli.
Do konce října uhrajeme ještě nějaký ten bod, tak nám držte palce
a přijďte se podívat na fotbalové hřiště v Buštěhradu, klub bude mít radost
a dětem se každé povzbuzení hodí!
Ivana Müllerová
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zení
věcného břemene
ní výpomoci z rozpočtu města
Podzimní
závodya dohoda
J udo Buštěhrad od 1. 5. 2019.
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta- Usnesením č. 12
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
Úspěšná
sezónakNN,
našichmezi
judistů
porý hrad
– obnova
měsna rekonstrukci fasády
kračuje
i na podzim.
září se bor- Nový ceník kopírování pro úřední
tem
Buštěhrad
a ČEZOd
Distribuce,
Usnesením č. 14
a.s.ci (IE-12-6008554/VB/57)
zúčastnili několika závodů a vždy účely.
Přerušení provozu MŠ v době od
přivezli medaile.
Usnesením
č. 11 První zlato zazna- Usnesením č. 13
22.
7. do 31. 8. 2019.
menal Tobiáš Obyt na Turnaji o puPoskytnutí návratné finančPřidělení
bytu
č.
38
v
DPS
tovní pohár v Teplicích. Další velký
naLvelmi
�úspěch
� � ��
� � �dobře obsazeném
závodě měl Tomáš Kábele, který zísbronz, a příští
týden bude repreakal
ktUality
– chystané
projekty a dotace
zentovat T.J. Sokol na Mistrovství
Letos
jsme sebyli
velmi
ČR. Velmi
dařilo
také úspěšní
kategorii
v U9
získávání
dotací
na
různé
prona závodech v Mělníku a Kralujekty. Některé již probíhají, někteUlrich
získal 2x
répech.
jsou Kryštof
v přípravě
a máme
nazlato,
ně
Obyt
2x stříbro, Josef
Barták
jižTobiáš
vydaná
rozhodnutí
o poskytstříbro
a bronz,
David
Turek
a Pavel DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
nutí
dotace.
Co nás
tedy
čeká?
Kraus stříbro.
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Všem
pal-U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FONTY
POUŽÍVATaSTEJNÉ
JAKO
dalény
nagratulujeme
Náměstí
– jiždržíme
probíhá.
RÁMEČKY
ce do dalších
turnajů.
Náklady
akce:
780 154,- Kč bezOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
DPH. Z toho dotace od StředoMedailisté z Kralup, zleva: Pavel Kraus, Tobiáš Obyt, Kryštof Ulrich, David Turek
Rodiče
a trenér
Martin
Plocar a Josef Barták. Foto: archiv autora
českého
kraje
ve výši
342 778,Kč. Opravu provádí restaurátorská firma AKANT ART, v. o. s.
Kaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
do interiéru bylo možné nahlížet. Obnovena bude také její původní interiérová i exteriérová
barevnost. Hotovo by mělo být
Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
do září 2019.
• Sociální byty Buštěhrad: v přícyklostezky mezi Buštěhradem
13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho
pravě je výběrové řízení na zhodotace z IROP (EU) 12 295
a Lidicemi (v úseku od hřbitova
tovitele stavby. Již bylo vydáno
951,- Kč. Předpokládaný začák autobusové zastávce a přechostavební povolení. Náklady akce
tek stavby říjen 2019, předpodu k Lidicím), součástí projektu
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je ale také nový úsek chodníku
z toho dotace z IROP (dotace
Cílem akce je v patře zadního
u hřbitova a dvě nové autobusoz EU) 3 282 582,- Kč. Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby měla začít, jakmile budeme
vybudovat dvě nové třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít vybranou stavební firmu.
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem je přebudovat dva zdea navýšení kapacity kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované byty v přízemí č. p.
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší a cyklisty, na konci záv přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
zhotovitele stavby. Již bylo vydána tři sociální byty, a to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
Poznámka: Náklady na všechny
sítí, opravy fasád přízemí, sutepovolení
se
předpokládá
cca
do
akce
kromě kapličky jsou zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděprojektantské rozpočty, skutečné
Dokončení stavby – odhadem
lení dotace je v přípravě. Nákla- ceny se teprve vysoutěží. Předpopodzim/zima 2019.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
• Navýšení kapacity mateřské
vč. DPH, z toho dotace z IROP min. o 10–20 %.
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklávýběrové řízení na zhotovitele
daný začátek stavby leden 2020, Další drobnější stavby, které se
stavby. Již bylo vydáno stavebpředpokládané dokončení sr- provádějí nebo budou letos propen 2020. Cílem je vybudování vádět:
ní povolení. Náklady akce max.
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Památný

den sokolstva

8. říjen si Sokol připomíná jako
Památný den sokolstva a v letošním roce je to prvně i významný
den České republiky. Dovolte mi
trochu historie.
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup
i větších jednot, kteří „ještě byli na
svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na
svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším
zásahem proti členům Sokola v celé
jeho historii a postihla především
řadu jeho nejvyšších představitelů,
a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další
vývoj naší společnosti, pak v jejích
dalších osudových chvílích nena-

– večer sokolských světel
hraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události
roku 1941 představují nejpočetnější
zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
Dne 8. října se krojovaní sokolové po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku 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. října 2019 sešlo 14 dospělých a 11 dětí, aby společně poslali po rybníku
sokolské světýlko. Jedna lodička za
každou sokolskou duši, která neváhala obětovat svůj život za svobodu
národa. Atmosféra u rybníka byla
krásná, komorní, dojemná a opravdu pietní. A všechny děti byly úžas-

Večer sokolských světel 8.října.
Foto: Monika Žitníková

né. Velice děkujeme všem, kteří přišli, a věříme, že v příštím roce se
naše řady ještě rozšíří.
Věra Buková

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Bleší trh na nádvoří zámku
Ráda bych toto cestou poděkovala za uspořádání Blešího trhu, který se konal 1. září 2019 na zámeckém 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 dalšímu 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 sportovní potřeby pro děti i dospělé), které ještě někomu poslouží.

22

Bleší trh na nádvoří zámku 1. 9. Foto: N.Jindrová
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zení věcného břemene a dohoda
Zprvu krásný
den přešel
boo umístění
stavby:letní
Buštěhrad,
Stahužel
v
deštivé
odpoledne
a
podverý hrad – obnova kNN, mezi měsčer,Buštěhrad
a tak s pomocí
přátel
prodávající
tem
a ČEZ
Distribuce,
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
i pořadatelé
rychle stěhovali všechny věci do podloubí.
I tak se ale akce
Usnesením
č. 11
vydařila a děvčata z Infocentra pláPřidělení
bytu č. 38 v DPS
nují její opakování v příštím roce.
– aby si
�Nejspíše
� � ��před
L � �prázdninami
�

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
zde maminky mohly najít věci děUsnesením
č. 12
tem na tábor,
případně i na začátku školního
roku, až uvidí,
jak jim
Nový
ceník kopírování
pro úřední
účely.
zas děti ze všeho přes prázdniny vyrostly. O přesném
Usnesením
č. 13 termínu budou
zájemci včas informováni na webu
Poskytnutí návratné finančměsta, v Buštěhradském zpravodaji i na Facebooku.

ní výpomoci z rozpočtu města
Pokud byste
akci100
měli000,také něBuštěhradu
ve kvýši
Kč
jaké
podnětné nápady
na
rekonstrukci
fasády pro její další realizaci, tak se s nimi zastavte
Usnesením č. 14
osobně v Infocentru, nebo také na
Přerušení
tel. 312 278provozu
020. MŠ v době od
22. 7. do 31. 8. 2019.
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2018 sena
dostal
réjedné
jsou návštěvě
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Španělské mandle po

česku

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

Martina Sejkorová. Foto: archiv autora

žení mandlí ještě vylepšit? A nota bene v Buštěhradu, kde se nikdy
mandle nepěstovaly ani nepražily?
Snad právě ta výjimečnost výskytu mandlí v Čechách byla na začátku hledání cesty k nalezení úspěšné
receptury pro pražené mandle po
česku. Martina Sejkorová nakupuje mandle od jednoho prověřeného španělského dodavatele. Praží
je čerstvé při konkrétní přísně dodržované teplotě tak dlouho, až se
začnou správně smát. Každá mandle projde několikrát lidskýma rukama. Růžová jemně mletá himá-

OC Šestka oslaví narozeniny
turnaji ve Fortnite
Celosvětový herní hit Fortnite
se podle očekávání stane nejsilnějším lákadlem blížící se Herní arény 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. listopadu největší turnaje ve Fortnite
pro týmy i jednotlivce v České republice. Za účasti známých hráčů
i youtuberů.
Program už třetího pokračování
úspěšné a hojně navštěvované Herní
arény však bude opět daleko pestřejší. A osloví také rodiče, které své
menší hráče doprovodí, anebo dívky. Vstup je zdarma, účast v turnajích je však podmíněna včasnou registrací. 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 sousedským, speciální program je připravený 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 se24

v rozšířené

lajská sůl na mandlích způsobuje,
že jsou nějak jinak slané. A korunou
chutě je pár kapek správného španělského olivového oleje do právě
upražených mandlí. V krámku proti poště, vedle vinotéky pana Bartka, můžete před nákupem mandle
i ochutnat. Nabízejí tu slané, přírodní a sladké. Věřte, nebo ne, ale
ještě si můžete porovnat chutě různých odrůd. Mandle prostě nejsou
jenom jedny!
LZ

H erní aréně s největšími

známí se světem her, zábavy a komunikace v prostředí notebooků
nebo chytrých telefonů. „Ukážeme
přednosti vybraných her a herních
platforem, soustředíme se ale také na rizika. Páteční program pro
děti pojímáme osvětově a tak, aby
mu porozuměly děti ze školky a bavil i žáky z vyšších tříd základních
škol,“ vysvětluje Michaela Němcová,
center manager OC Šestka. S ohledem na kapacitu je nutná rezervace
na e-mailu skoly@lancraft.cz.
Listopadová akce se bude od
dvou předchozích lišit především
rozsahem. Bude probíhat v několika zónách Šestky, z nichž každá bude zaměřená na jiný typ her. V jednu chvíli se tak bude moci aktivně
bavit několik stovek návštěvníků.
Správa centra v rámci Herní arény opět spolupracuje s agenturou
LanCraft a CZLAN, které se turnajům a prezentacím her věnují dlouhodobě. Pro 3. pokračování pořadatelé připravili stovky skvělých
cen v desítkách soutěží, herní novinky i populární hry na počítače
a konzole nebo gaming program
pro všechny věkové kategorie.

„Připraveno bude přes 100 herních pointů. Několik desítek nových
počítačů vybavených profesionální herním příslušenstvím, virtuální reality, Xbox One konzole s TV
či projekcí. Xbox One bude možné
otestovat s ovladači i Kinectem –
pro Just Dance či Fruit Ninja,“ vypočítává 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, PUBG nebo zmíněný titul Fortnite.
Pro příznivce akčnějších scén budou připravené konzole s Mortal
Kombat, Injustice 2 či Naruto. Milovníci rychlých kol se mohou těšit
na Forzu či některých ze simulátorů motorek.
V Herní aréně bude dále připraveno i několik virtuálních realit.
Návštěvníci zažijí nejpopulárnější
Beat Saber, zimní lyžovačku, adrenalinovou horskou dráhu či výpravu do magického světa čar a kouzel.
Tisková zpráva OC Šestka,
26. 9. 2019
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zení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby: Buštěhrad, Starý hrad – obnova kNN, mezi městem 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 � � �

a ktUality –

chystané projekty a dotace

Letos jsme byli velmi úspěšní
v získávání dotací na různé projekty. Některé již probíhají, některé jsou v přípravě a máme na ně
již vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co nás tedy čeká?
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dalényFONTY
na Náměstí
– již probíhá.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Náklady akce: 780 154,Kč bez
DPH. Z toho dotace od Středočeského kraje ve výši 342 778,Kč. Opravu provádí restaurátorská firma AKANT ART, v. o. s.
Kaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
do interiéru bylo možné nahlížet. Obnovena bude také její původní interiérová i exteriérová
barevnost. Hotovo by mělo být
Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
do září 2019.
• Sociální byty Buštěhrad: v přícyklostezky mezi Buštěhradem
13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho
pravě je výběrové řízení na zhodotace z IROP (EU) 12 295
a Lidicemi (v úseku od hřbitova
tovitele stavby. Již bylo vydáno
951,- Kč. Předpokládaný začák autobusové zastávce a přechostavební povolení. Náklady akce
tek stavby říjen 2019, předpodu k Lidicím), součástí projektu
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je ale také nový úsek chodníku
z toho dotace z IROP (dotace
Cílem akce je v patře zadního
u hřbitova a dvě nové autobusoz EU) 3 282 582,- Kč. Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby měla začít, jakmile budeme
vybudovat dvě nové třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít vybranou stavební firmu.
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem je přebudovat dva zdea navýšení kapacity kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované byty v přízemí č. p.
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší a cyklisty, na konci záv přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
zhotovitele stavby. Již bylo vydána tři sociální byty, a to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
Poznámka: Náklady na všechny
sítí, opravy fasád přízemí, sutepovolení
se
předpokládá
cca
do
akce
kromě kapličky jsou zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděprojektantské rozpočty, skutečné
Dokončení stavby – odhadem
lení dotace je v přípravě. Nákla- ceny se teprve vysoutěží. Předpopodzim/zima 2019.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
• Navýšení kapacity mateřské
vč. DPH, z toho dotace z IROP min. o 10–20 %.
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklávýběrové řízení na zhotovitele
daný začátek stavby leden 2020, Další drobnější stavby, které se
stavby. Již bylo vydáno stavebpředpokládané dokončení sr- provádějí nebo budou letos propen 2020. Cílem je vybudování vádět:
ní povolení. Náklady akce max.
č íULISTOPAD
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CONFIDENTIAL

Vás zvou na

ŠŤABÁL
„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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Sv. Máří Magdalena buštěhradská z 19. stol. (SVM Kladno).
Foto: z archivu ke článku JP, str. 7-8
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Katapult v Buštěhradě. Foto: M. Homola

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