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zení
věcného
břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
ní výpomoci z rozpočtu města
S lovo
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o umístění stavby: Buštěhrad, Sta- Usnesením č. 12
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rý hrad
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VIS HAŠEK s.r.o., Žilina, za cenu
do
interiéruzápisu
bylo možné
Ověřovatele
p JiřinunahlíKopso- stavební sutí bude do OZV doplněno
žet.
bude také
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na zpracování žádosti o dotaci a VŘ
na dodavatele na akci „Revitalizace
sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Administraci
žádosti bude zajišťovat firma TNT
Consulting, s.r.o., dle jejich nabídky.
Usnesením č. 12
Poskytnutí prostředků z rozpočtu
města Buštěhradu v roce 2020 na
spolufinancování dotace SK Buštěhrad na akci „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Výzva V5 Sport, investice
2020 pro SK a TJ, Program 133530
Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. Podíl
města bude činit 30 % z celkových
nákladů akce. Podmínkou poskytnutí prostředků je, že bude s SK Buštěhrad uzavřena smlouva, ve které
se SK Buštěhrad zaváže k součinnosti na provedení II. etapy revitalizace
sportovního areálu.
Usnesením č. 13
Prodloužení nájemní smlouvy dvěma nájemníkům v domě č.p. 2017

v ulici Kladenská do 31. 12. 2020
s tím, že výše nájemného bude stanovena dle zákonných možností po
projednání s právníkem úřadu.
Usnesením č. 14
Žádost o užívání stavby technického
vybavení na pozemku parc. č. 2209/1,
které spočívá v odběru el. energie
a užitkové vody. Podmínky odběru
a úhrady odebrané energie budou
uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi městem Buštěhrad a pachtýřkou
uvedeného pozemku.
Usnesením č. 15
Změnu umístění nájemců ve služebních bytech v ZŠ od 1. 12. 2019
Usnesením č. 16
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Buštěhrad ve variantě návrhu písm. b).
Usnesením č. 17
Přijetí peněžitého daru ve výši

10.000,- Kč od Asociace hudebních
umělců a vědců na grafický návrh
a výrobu výstavních panelů a propagačních materiálů k 80. výročí vzniku ZUŠ Buštěhrad.
Usnesením č. 18
Objednávku komplexního zajištění
pravidelného svozu nádob na směsný
komunální odpad a nádob na tříděný odpad, následné využití, odstranění pro období listopad a prosinec
2019 pro město Buštěhrad za cenu
307.260,- Kč vč. DPH, a to od spol.
AVE Kladno, s.r.o.
Usnesením č. 19
Přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj, integrovaný operační
program, na akci „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“, ve výši 6 721.200,- Kč.
Usnesením č. 20
Vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla, DPS Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad,
za rok 2019.

AKTUALIT Y
Proč se mění systém

nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup
přípravy na změnu systému v B uštěhradě

Prostřednictvím našich zákonodárců, ministerstva pro životní prostředí, se zavádí na území České republiky nová odpadová legislativa.
Ta implementuje do našeho zákona o odpadech a souvisejících zákonů a právních přepisů evropské cíle recyklace komunálních odpadů,
a v důsledku tohoto faktu již nyní
motivuje obce, potažmo občany ke
třídění. Z „odpadového hospodářství“ se má v průběhu několika málo let stát u nás „oběhové hospodářství“. Tento termín značí maximální
využití odpadových surovin jako surovin k dalšímu použití. Podle těchto evropských cílů již v roce 2025,
tzn. za necelých 6 let, musí Česká
4

republika recyklovat veškerý svůj
komunální odpad z 55 %. Dnes se jí
to daří pouze z 38 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce
2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let
ještě o 5 % více.
Ministerstvo životního prostředí
v souladu s evropskými recyklačními
cíli navrhlo v novém zákoně o odpadech postupné zvyšování poplatku
za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to
ze současných 500 Kč až na 1850
Kč v roce 2029, postupně, každý rok
se zvyšující náklady. Navýšení poplatku v ČR dlouhodobě doporučuje Evropská komise. Současně vedle

zvýšení skládkovacího poplatku navrhuje ministerstvo v novém zákoně
takzvanou třídící slevu pro obce. Ta
jim umožní skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu. Podmínkou pro uplatnění takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění
vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2020 bude využití slevy
podmíněno vytříděním minimálně
45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce a až
75 % v roce 2027.
Motivace ministerstva a následně
krajů v oblasti třídění a zavedení potřebných kroků směrem k obcím je
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v době
od
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uložitMŠ
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také s faktickými kroky. Tyto dopo- munální odpad, který se zbaví všech ný odpad do sběrného dvora v okolí
Přidělení
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�realizace
� � ��několika
L � � � let po sobě. Pro- vat, se bude moci likvidovat pouze není toto možné ani za úplatu. Ulotože nařízení Evropské unie je velmi ve spalovnách, které budou produ- žit odpad do sběrných dvorů v okolí
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jsou
v přípravě
máme
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ké provedením faktické, fyzické ana- na území města Buštěhradu. NadDPH. Z toho dotace od Středolýzy odpadů. (Viz webové stránky měrné odpady fyzických podnikajíkteré se připravovat
zatím
českého
kraje ve výši
342v součas778,né době
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Svůj restaurátorobecní systém města Buštěhradu, záložka Občan, cích osob a právnických osob patří
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třídění
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nějakému zákonu v České republice.
Pak teprve si ji dovolí zastupitelstvo
přijmout a vydat její účinnost. Vydat
„odpadové vyhlášky“ najednou a uceleně nebylo bohužel možné. Ministerstvo vnitra je nyní, ke konci roku,
když vešly v platnost novely zákonů,
zahlceno požadavky na připomínková řízení vyhlášek obcí. Všechny obce totiž musí změnit alespoň
některé ze svých vyhlášek. Teprve
zkonzultovaná vyhláška je zastupitelům předložena ke schválení.
V rámci optimální a ekonomičtější varianty odpadového hospodářství, s výhledem na potřeby uskutečnění parametrů novely zákona
o odpadech do budoucna, vstoupilo město Buštěhrad prostřednictvím
starostky města v jednání s Mikroregionem údolí Lidického potoka.
Jednání byla vedena za účelem spojení se pod tímto jedním celkem ve
společném postupu na poli odpadového hospodářství v širším slova
smyslu než jen na poli jediné obce
či města. Bohužel, obce mikroregionu neprojevily zájem řešit tuto problematiku společně. Ke společnému
postupu se vydaly až teprve tehdy,
když obec Třebusice na základě komunikace s Buštěhradem projevila
ochotu se spojit, a společně s Buštěhradem iniciovala schůzky nejdříve
s MAS Přemyslovské Střední Čechy, a pak také s Magistrátem města Kladna, coby „obce s rozšířenou
působností“ pro obce v okrese Kladno. Schůzka s panem primátorem
se konala a výsledkem je vytvoření
právního subjektu, který bude za tyto obce vystupovat společně za účelem zajištění optimálního postupu
v odpadovém hospodářství (zajištění
smlouvy s budoucí spalovnou, abychom draze neskládkovali), a v dalších strategických oblastech regionu. Město Buštěhrad tak iniciovalo
pro celý kladenský region založení
tohoto právního subjektu, a uspělo!
Je totiž potřeba, mimo jiné, aby by6

lo zajištěno na území okresu Kladno překladiště odpadu, kde se bude
odpad drtit a posléze dopravovat
do spalovny v Mělníku, která by se
měla začít stavět, nebo do spaloven
v Praze. O smlouvy se spalovnami se
totiž strhne boj, a obce, které nebudou spalovat, budou po určitou dobu
hodně draze skládkovat, a pak ještě
dráže spalovat. Město Buštěhrad iniciovalo zájem být mezi prvními, kdo
bude mít se spalovnou smlouvu, aby
likvidace odpadu nebyla pro město
Buštěhrad a jeho občany tak velkou
finanční zátěží do budoucna. Proto
město podniklo tyto kroky a iniciovalo sdružení obcí a založení výše jmenovaného právního subjektu.
K tomu, aby město Buštěhrad
mohlo odpad likvidovat ve spalovně (a aby dosáhlo také na skládkovací slevu), musí mít funkční systém
třídění odpadů ve městě dostatečně
rozšířený, což se nyní děje, a hlavně
musí mít přehled o váze odpadů jen
ze svého katastru. Tuto skutečnost,
znát skutečnou váhu svého odpadu,
je potřeba uvést v život. V současné době společnosti, které svážejí
odpad v obcích, používají k rozdělení tun odpadů na obce poměrový
systém. Zatím totiž nejsou vázány
žádnou legislativou o přesnosti vážení. Odpad sice na skládce váží, ale
ne adresně pro jednotlivé obce. To
je logisticky hodně náročné a pro
svozové firmy drahé. A protože mají smluvně ustanovené ceny s obcemi, nemohou jim ani cenu samy od
sebe zvýšit. Výsledkem je, že jedna
obec doplácí na druhou, ale žádná
není na „svých“ skutečných číslech,
ani nákladech.
Je na obcích, aby si, už kvůli vlastním přehledu o nákladech a kvůli
budoucí vyšší platbě za skládkování, ale i za spalování dokázaly podchytit smluvně se svozovou firmou,
skutečnou váhu vyprodukovaného
odpadu zjistit na území obce. Město Buštěhrad tento požadavek na bu-

doucí svozovou firmu, kterou město
vysoutěží, už má. Je zde požadavek
na zavedení RFID čipů na popelnice, všechny. Svozová auta budou
vybavena čtečkou těchto RFID čipů
a jejich prostřednictvím se do knihy elektronicky zapíše datum, čas
a místo, číslo popisné – aktuálního svozu, a stejně tak váhu popelnice a identifikaci typu odpadu. Tuto
databázi pro město Buštěhrad bude spravovat společnost, která nemá
vazby na svozovou firmu z důvodu
zachování relevantních dat.
Teprve po určité době, po zavedení tohoto systému vážení, bude
město Buštěhrad mít informace
o skutečné váze skutečně vyprodukovaného odpadu pouze na katastru
města Buštěhradu. Z těchto dat bude moci dále stanovit postupy, zdali
navýší kapacitu třídicích míst, nebo
zdali ji může zmenšit, dále, skutečnou váhu směsného odpadu pro účely dalšího, optimálnějšího stanovení
místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu, a v neposlední řadě také
bude vědět, kolik město bude skutečně stát skládkování a spalování
odpadů. V současné době jsou totiž obce v rukou svozových a skládkovacích firem a nemají prostředky
k tomu, aby měly svůj odpad pod
kontrolou, tedy hlavně jeho cenu
za likvidaci.
Pro občany v Buštěhradě to bude
znamenat, že cesta k systému plateb
odpadů, tzv. „zaplať, kolik vyhodíš“,
čili za popelnici, počet popelnic, případně jejich objem, nikoliv na hlavu,
je na cestě. Zatím si ji město Buštěhrad nemůže dovolit, protože při
propočítání tun odpadů a financí,
které město platí, by občané ve skutečnosti platili za litr či kilogram odpadu v přepočtu o hodně více, než
je tomu nyní při nastavení paušální
daně. V tomto ohledu nelze nic nastavit dopředu, ale je, bohužel, nutno vyčkat na novou legislativu, která
s ohledem na novelu zákona o odpaČÍSLO
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spoluúčast obcí pohybuje minimálně kolem 40 %), rozpočet gravitační verze kanalizace vyšel velmi vysoký, kolem 15 mil. (velká hloubka
položení kanalizace, tj velmi drahé
zemní práce, víceméně stoprocentní rozebrání a pak zase obnovení
povrchů, výstavba společné přečerpávací stanice a ve všech směrech
velmi náročná stavba komplikovaná hustým zasíťováním území, pro
obyvatele velmi omezující a problematická i z hlediska dopadů na dopravu a parkování). Navíc stále není
k dispozici pro nás použitelná dotace. Možnost je nechat kanalizaci přeprojektovat na tlakovou, která bude
levnější (i tak by to ale stálo min. cca
7–8 mil.). Nicméně je otázka, zda by
občané lokality za hřbitovem tlakovou kanalizaci vůbec chtěli. Obnášelo by to totiž přečerpávací stanici
pro každou nemovitost zvlášť, a již
nyní máme od některých obyvatel
ohlasy, že za takovou cenu kanalizaci nechtějí, protože se obávají, že
přečerpávací stanice budou časem
poruchové, a náklady na opravy pak
padnou na ně. Také si nejsme jisti,
zda jsou si obyvatelé lokality vědomi nutnosti obci zaplatit v případě
vybudování kanalizace poplatek za
zhodnocení pozemku připojením na
kanalizaci ve výši několik desítek tisíc Kč (což je způsob, kterým obce
na podobné stavby získávají finanční
prostředky). Když se letos budovala
kanalizace na Chmelnici, s občany
Chmelnice o tom byly vedeny velké
diskuse, a schválení poplatku zastupitelstvem vzbudilo značnou nevoli.
Takže je pravděpodobné, že k vybudování kanalizace za těchto podmínek zatím nedojde. Očekávám, že
mi možná opět přijde nějaký rozzlobený mail na téma „Jak to, že jste
nám ještě nevybudovali tu kanalizaci, když ji už čtyři roky slibujete?!“,
tak jen připomínám, že budování
kanalizace v místě, kde si občané
dobrovolně pořídili domky s žum8

pami, není povinnost města, ale byla
to pouze naše dobrá vůle, že jsme se
to snažili zařídit. Nicméně vodárny
nám zde již nepomohou, náklady na
vybudování jsou vysoké a vůle občanů nejednoznačná. V tomto případě by tedy bylo dobré, kdyby to lidé
pochopili a respektovali.

Nevěřím, že to někdo dělá
zadarmo!
Věřte. Na lidech, kteří zadarmo
pomáhají, stojí mnohé aktivity nejedné obce či města v naší zemi,
buďme proto rádi, že Buštěhrad není výjimkou. Díky dobrovolníkům
Kulturního spolku Butzkow i dalších spolků (Divadlo KiX, Junák,
Buštěhradské Šťabajzny, Věčně mladí senioři, RC Pelíšek a další) a řadě „bezejmenných“ dobrovolníků,
kteří přikládají ruku k dílu na akcích města, kultura stojí velmi nízké částky a tím pádem neodčerpává
ani finance z jiných oblastí rozpočtu (navzdory řečem některých
občanů typu: „Hlavně, že kulturu
máme za jedna, ale na chodníky
a silnice nemáme!“). Dále, veškeré
ekonomické počínání Kulturního
spolku Butzkow, z.s., si každý z nás
na začátku příštího roku bude moci ověřit zcela konkrétně ve výroční
zprávě o činnosti spolku, jejíž pořízení a odsouhlasení valnou hromadou mají, mimochodem, všechny spolky a neziskové organizace
v republice uložené jak příslušnými
předpisy, tak i vlastními stanovami.
Obecně mi vadí různé často velmi bizarní pomluvy, které městem
kolují, a ze kterých je vidět, že někteří občané očekávají od ostatních
skutečně jen to nejhorší. Jako když
nám svého času studentky zdarma
vyrobily keramickou ceduli s názvem Knihovna, a pak se vykládalo,
že cedule stála 49 000,- Kč… Ráda
bych proto některé aktuální fámy
uvedla na pravou míru:

Vadí mi, že spolek Butzkow tady
zabral všechny kulturní akce pro sebe, nepustí tam nikoho z místních
hospodských a nenechá nikoho dalšího vydělat!
Jenže Kulturní spolek Butzkow
to nedělá pro svůj vlastní prospěch
(o čemž napovídá již jeho právní
statut – je to SPOLEK, tedy NEZISKOVÁ organizace), všichni členové i další dobrovolníci prodej občerstvení zajišťují a realizují zcela
ZDARMA a všechny utržené peníze se vracejí zpět do buštěhradské
kultury. Jak jinak myslíte, že by bylo možné zde financovat větší akce,
jako je Bushfest nebo koncerty kapel v zámeckém parku Floyd Pulses,
Lucie Revival, a naposledy Katapult?
Z výdělku ze stánků dále Butzkow
pořizuje takové věci, jako plátno na
letní kino, zapůjčení pódia na rozsvícení vánočního stromku nebo
polní kuchyni na masopustní zabíjačku – například. Je třeba také
si na rovinu říci, že se nám v minulosti bohužel stávalo, že pokud
zrovna nešlo o velké, hojně navštěvované a výdělečné akce typu Čarodějnice, místní hospodští a stánkaři prostě neměli zájem s tím, že
se jim to nevyplatí. A co bylo ještě
horší, opakovaně se stávalo, že nám
sice slíbili, že občerstvení zajistí, ale • Ano, členové spolku Butzkow
pár dní před akcí odřekli a kulturopravdu pro městskou kulturu
ní výbor musel na poslední chvíli
DĚLAJÍ ZADARMO.
shánět náhradu. I z těchto důvodů • Ne, starostka zakladateli spolku
se nakonec těchto aktivit chopili
opravdu NEDOHAZUJE zdarčlenové Kulturního výboru a dalma žádné pozemky (Jaké, proší nadšenci, kteří postupně založili
boha? Kde? Jak na tohle někdo
a řádně registrovali Kulturní spomůže přijít?).
lek Butzkow.
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Rozhodnutí
o
přiděnek o 2000 slovech
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reálnou
hrozbou.
Věc
jsme
na- min.
školy Buštěhrad: v přípravě je
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Řízení
je složi- konec
celkem elegantně
vyřešili
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stavby,
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kem a emisemi. Navíc koridor obchvatu znehodnocuje pozemky, přes
které vede. Již čtyři roky se jednáním s Krajem a ŘSD snažíme prosadit jinou variantu vedení obchvatu,
a to takovou, že komunikace by vedla skrze průmyslovou zónu, kolem
UCEEBu a Peroutky, a potom těsně
podél haldy na křižovatku u Stehelčevsi. Tedy co nejdál od města (pokud možno ještě v nějakém zářezu). Tímto by se vyřešila i doprava
směřující na haldu (náklaďáky jezdící na skládku totiž nyní buď jezdí
přes Stehelčeves a Vrapice, kterým
to samozřejmě vadí, nebo skrze Buštěhrad Tyršovkou, kde nerespektují
zákaz vjezdu). Tyto naše snahy nějakou dobu nikdo příliš nereflektoval („Proč tu trasu nechcete? Minulé
vedení města to naopak prosazovalo!“), ale pouze do doby, než se
začal stavět velkosklad Lidlu. Poté
i Kladno zjistilo, že je zde dopravní problém, který je potřeba vyřešit.
Nyní jsme ve fázi, kdy s naší verzí
obchvatu souhlasí Kladno a všechny
okolní obce, Středočeský kraj, Lidl
a další podniky v průmyslové zóně,
a je nyní potřeba už jednat pouze
s ŘSD. Dokonce se nám již podařilo naši verzi trasy obchvatu protlačit do nového návrhu ZÚR (Zásad
územního rozvoje), což je dokument
Středočeského kraje, který řeší mimo jiné i dopravu. Nutno dodat, že
u podobné dopravní stavby trvá minimálně 10 let, než se připraví a zrealizuje, a spíše déle, takže výstavba
obchvatu se dá očekávat třeba také
za 15–20 let.
Návrh nového územního plánu
– snaha o zelené město a udržitelný
rozvoj: již čtvrtým rokem probíhá
projednávání nového územního plánu města. Přestože se termín schválení z různých důvodů prodlužuje
(například také pro vypořádávání
připomínek dotčených orgánů, třeba Ministerstva dopravy v souvislos10

Obchvat – námi prosazovaná verze. Foto: archiv autorky.

ti s našimi snahami o přeložení trasy obchvatu), snad se jeho schválení
již konečně dočkáme na jaře, nebo
nejpozději v polovině roku 2020. Zastupitelstvo zde razí radikálně rozdílnou koncepci, než všechna zastupitelstva předchozí. Především
– až na úplné výjimky zde nepovoluje nové pozemky k zastavění. Zamítli jsme několik desítek žádostí
majitelů okolních pozemků na přeměnu pozemků ve stavební. Zamítli
jsme návrh na velké logistické centrum na poli naproti vodojemu. Také
jsme zrušili celou jednu průmyslovou zónu, která byla ve starém ÚP
naplánovaná na poli vedle Peroutky.
Protože se tam léta nic nedělo, měli
jsme právo změnit pozemky zpět na
zemědělskou půdu. Ve městě, které
poslední století trpělo sousedstvím
průmyslových podniků, si přece nebudeme dobrovolně povolovat novou průmyslovou zónu 200 metrů
od nejbližší obytné zástavby! Město
se v současnosti stále ještě rozšiřuje, zastavují se plochy určené k zástavbě ÚP z roku 2005. Další rozvoj
města už by nebyl udržitelný. Již nyní jsme museli za 40 mil. přistavět
školu a v příštím roce budeme za cca
15 mil. přistavovat školku. Brzy také
dojde kapacita čističky. Naopak se
chceme do budoucna soustředit na
zkvalitnění stávající zástavby a infrastruktury. Chceme, aby město
bylo více zelené, aby zde bylo kvalitnější obytné prostředí a vybavenost.

Tomu má napomoci například projekt „Zeleň v extravilánu“, který se
bude realizovat v příštím roce. Projekt řeší osázení osmi lokalit v extravilánu města – budou se obnovovat
polní cesty, stromořadí, krajina bude prostupnější pro pěší, i ekologicky stabilnější.
Kauza plánované výstavby administrativní budovy vedle zástavby u hřbitova: zhruba od roku 2013
plánovali majitelé pozemku vedle
zástavby u hřbitova (bývalý objekt
teletníku vedle burzy) výstavbu třípodlažní administrativní či skladovací budovy. Obyvatelé řadovek
u hřbitova protestovali, neboť ve velmi těsném sousedství jejich domků
měla vyrůst dvou- až třípodlažní,
několik desítek metrů dlouhá krabice (majitelé navíc ještě ani neměli
přesnou představu, co by v ní mělo
být – plánovali postavit nějaké obchodní prostory, a pak je nabízet).
Město se tehdy za své občany zcela jednoznačně postavilo, a to nikoliv jen zamítavým stanoviskem
k výstavbě. Než investor stihl získat územní povolení, na ploše jsme
vyhlásili stavební uzávěru (kterou
jsme vyhlašovali plošně pro všechny
plochy v územním plánu určené pro
průmysl a skladování, právě kvůli
negativním zkušenostem se záměrem bioplynové stanice a dalšími
podobnými). Tu sice investor posléze soudně napadl, ale soud prohrál,
ČÍSLO
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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
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Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12
Nový ceník kopírování pro úřední
účely.
Usnesením č. 13
Poskytnutí návratné finanč-
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K aplička na náměstí je jako

nová

Opět jedno podzimní vydařené
odpoledne. Možná tak nějak podobně se to vydařilo před sto sedmdesáti
léty, kdy se poprvé světila naše kaplička na Náměstí. Podle zápisu tenkrát za velké účasti mnoha církevních i světských hodnostářů, světil
českobudějovický biskup p. Jirsík také v přítomnosti všeho lidu. Tentokrát s nemenší slávou světil kladenský zast. vikář, farář, páter Jaroslav
Kučera. Celou akci předání zrestaurované kapličky veřejnosti připravil
kulturní výbor. Zahájili trubači ZUŠ
fanfárou, dětský sbor pod vedením
uč. Macháčkové písní. Následně paní
starostka přivítala přítomné občany, Znovuvysvěcení kapličky sv. Máří Magdaleny na Náměstí, 17. 11. Foto: M. Žitníková
představila autora projektu i zástupce firmy Akant – art, která tentokrát opravu provedla, místní firmu
Houska – Douda, která nám ozlatila a usadila kříže, poděkovala sponzorům i všem občanům, kteří svojí
hojnou účastí tuto kulturní akci podpořili. Přítomní byli odměněni dobrotami v pečené i tekuté podobě. Ty
připravili jako obvykle členové spolZnovuvysvěcení kapličky sv.Máří Magdaleny
ku Butzkow a KV. Kronikář přečena Náměstí, zleva farář J. Kučera, D. Javorčeková, J. Vinšová, J. Pergl. Foto: M. Žitníková
tl historický zápis o vzniku kapličky. Pan farář pohovořil i o tom, že
Máří Magdalena, jíž je kaplička zasvěcena, byla židovka, a přesto byla
prohlášena za svatou. Dětský sbor
opět zazpíval, trubači zahráli, účastníci využili setkání k vzájemnému
seznámení a popovídání. Dojedli,
dopili a spokojeně se rozešli s poKapličku světil kladenský zast. vikář, farář,
citem, že se zase v obci něco poda- páter Jaroslav Kučera. Foto: M. Žitníková
řilo. K úplné spokojenosti už chybí
u kapličky ještě zprovoznit zvony která bude do budoucna ozdobou Vystoupení dětí z místní ZUŠ při znovuvya dovybavit její interiér. Zapomněl tohoto svatostánku, děkujeme Hon- svěcení kapličky sv. Máří Magdaleny na Náměstí, 17. 11. Foto: M. Žitníková
jsem ještě doplnit, že za kopii histo- zovi Zelenkovi.
rického obrazu sv. Máří Magdaleny,
JP

Poděkování občanům

za pomoc při údržbě města

Vážení spoluobčané našeho Buštěhradu. Za technické služby si vám
dovoluji mnohokrát poděkovat za
pomoc, kterou nezištně a dobrovol12

ně poskytujete ve svém volném čase, a to i přes dnešní velmi chaotickou a uspěchanou dobu, kdy je to
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Cena S enior roku 2019
Cenu Senior roku vyhlásil v roce 2019 už posedmé projekt SenSen
(Senzační senioři) Nadace Charty 77.
Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší
společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění
má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných
a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
…Porota letos vybírala z celkem
104 nominací. „Vybírat z více než
stovky nominací nejlepší jednotlivce a kluby bylo opravdu těžké, ocenění by si zasloužil snad každý z nominovaných,“ říká ředitelka nadace
Charty 77 Božena Jirků….
Nominace na Cenu Senior roku
Nominovat na Cenu Senior roku
mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení,
samosprávy obcí, měst, krajů, školy
všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může
podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. (Převzato z https://www.sensen.
cz/cena-senior-roku-2019).
Nyní bychom Vám rádi představili
dva letos nominované buštěhradské
seniory slovy těch, kdo k jejich nominaci pomohli svými dopisy, které
uvádíme níže.
Ecce homo – Zdena Doležalová
(Nadaci Charty 77 , Sensen – nominace - doporučení)
Aktivit, které stíhá paní Zdenka Doležalová, je mnoho. Snad není v Buštěhradě akce, na které by tato dobrá duše chyběla. Nezištně a se
zájmem pomáhá kde může, zajímá
se o dění v obci, zejména o kulturu
všech žánrů, je vždy „v obraze“, jak se
říká. Ráda si popovídá a díky své inteligenci se dokáže otevřeně vyjádřit
14

Zdeňka Doležalová. Foto: M. Žitníková

Jaroslav Pergl. Foto: M. Žitníková

takřka k čemukoliv. Je vtipná společnice a samozřejmě se také ráda sama
zasměje. Je zdánlivě nenápadná, velice skromná a na všem, čemu se věnuje, je znát upřímný zájem.
Samozřejmě, nelze tu opomenout
místní organizaci Českého červeného
kříže, kterou „naše Zdenička“ vede.
Když na konci ledna 2018 převzala
od Olgy Procházkové dokumentaci
ČČK, hned napsala do Buštěhradského zpravodaje informativní výzvu „k obnovení činnosti“ organizace. Díky ní se rozšířil zájem i členská
základna, byli vyškoleni noví zdravotníci a jejich asistence na akcích
ve městě se stala nepřehlédnutelným
pravidlem. A nejen pravidelné sbírky šatstva pro Diakonii Broumov nebo vzdělávací ukázky zdravotní péče, ale i konkrétní zásahy při úrazech
jen potvrzují, že se vydala dobrým
směrem.
Sama sebe kdysi neformálně představila: „Někteří z vás se se mnou potkáváte – jsem ta zdravotní sestra
z Motola ve výslužbě, která tak špatně chodí o trekových holích.“ Všichni
však vnímáme, že i s tímto fyzickým

handicapem buštěhradskou skupinu ČČK doslova postavila na nohy.
A nejen za to si zaslouží nominaci na
ocenění Senior roku, která by mohla
být takovým poděkováním za všechno, co pro naše město a lidi v něm
neúnavně dělá.
Helena Blesková
Jaroslav Pergl – kronikář a úžasný
člověk (Nadaci Charty 77, Sensen –
nominace – doporučení)
Před několika lety, kdy v Buštěhradě končila ve své funkci paní kronikářka z důvodu svého zasloužilého
věku přes 80 let, jsme se nad krásně
psanými kronikami zamýšlely spolu s kamarádkou, vystudovanou knihovnicí, koho bychom na tuto funkci
mohli oslovit. Nevím už, která z nás
první zmínila jméno Jaroslav Pergl,
ale volba to nepochybně skvělá. Pan
Pergl, který tenkrát zrovna odcházel do důchodu, se zpočátku bránil,
obával se nové techniky, která byla
v té době v počátcích i pro kronikáře, ale i díky přímluvě jeho ženy nakonec funkci přijal.
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na s až obdivuhodně dobrou náladou.
českého
kraje veobce,
výšitěžení
342 uhlí
778,Jitka Mahovská
Kladensku,
zámecké bušZnáme se osobně již několik zmíKč.
Opravu hradní
provádíi restaurátorská
firma
AKANT
ART,
v.
o.
s.
těhradské historie, příběhů z obou něných let a již několikrát jsem zvaKaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
A kce
v prosinci
do
interiéru
bylo možné nahlížet.
Obnovena
bude také její pů4. 12.
12. 12.
17. 12.
vodní interiérová i exteriérová
▶
▶
Buštěhradské
rozpravy:
Tomáš
▶Vánoční
▶
koncert
žáků
klavírní
▶Vánoční
▶
koncert žáků ZUŠ
barevnost. Hotovo by mělo být
Nový
chodník
na
Pražské.
Foto:
P.
Vavruška
Petr Fleischmann,
třídy M. Zilvarové, sál buštěha Buštěhradského pěveckého
doVrba
září a2019.
Infocentrum od 19.00
radského zámku od 17.00
sboru, Sokolovna od 19.00
• Sociální
cyklostezky
mezi Buštěhradem
13
6. 12. byty Buštěhrad: v pří12.662
12. 168,- Kč vč. DPH, z toho
18.
12.
pravě je výběrové řízení na zhodotace
z
IROP
(EU)
12
295
a▶ Lidicemi
(v úseku
od hřbitova
▶▶Divadlo
KiX: Dotkni
vesmí- ▶ ▶Ekonomie a teorie her: beseda
▶Veřejné
zasedání
městského
tovitele
stavby.
Již bylosevydáno
951,Kč.
Předpokládaný
začák
autobusové
zastávce
a přechoru a pokračuj,
Art
Club akce
s ekonomy Reném Levínským
zastupitelstva, zámecký
sál,
stavební
povolení.
Náklady
tek
stavby
říjen
2019,
předpodu
k
Lidicím),
součástí
projektu
BokOFFka
od
19.30
a
Filipem
Pertoldem,
Art
Klub
od
17.30
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je ale
12. dotace z IROP (dotace
BokOFFka
od v19.30
21.
12.také nový úsek chodníku
z7.toho
Cílem
akce je
patře zadního
u hřbitova a dvě nové autobusofórum:
14. 12.
▶ zastávky
turnaj
ve stolním
teniz▶▶Buštěhradské
EU) 3 282 582,Kč.Vánoční
Stavba
hospodářského
křídla školky ▶Vánoční
vé
u hřbitova
a výsadbyvýlet
měladozačít,
jakmile
budeme
Lince, odjezd v 8.00
▶vybudovat
▶O putovnídvě
pohár
města
se nové
pro děti
i dospělé,
Sokolovna
nové
třídy, souby
zeleně.
Cyklostezka
je
mít
vybranou stavební firmu.
7. 12.
Buštěhradu,
24.
12.
částí
projektužákovský
je také šachový
oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem
je přebudovat
dva zdea turnaj,
navýšení
kapacity 8.00
kuchyně.
▶ ▶Mikulášská
s RC Pelíšek,
Sokolovna
– 17.00
▶nové
▶Buštěhradský
pěveckýhřbitovu)
sbor:
zástavby naproti
vastované
byty
v
přízemí
č.
p.
Sokolovna od 16.00
14.
12.
Česká
mše
vánoční,
kostel
navržená
s
oddělenými
pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší
a
cyklisty,
na
konci
7. 12.
▶VMS:
Country
zábavařízení na
Povýšení sv. Kříže od 22.00 záv▶ přípravě
je výběrové
tečným hygienickým zázemím
stavby
▶ ▶Divadlo
KiX:byty,
Dotkni
vesmí- zhotovitele
s Kudrnáči,
zámecký
sál vydá26.
12. pak již jako smíšená.
stavby.
Již bylo
na
tři sociální
a tosevčetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
ru opravy
a pokračuj,
Club suteod 18.00
▶Vánoční
▶
turnaj
v karetní
hře
Poznámka:
Náklady
na všechny
sítí,
fasádArt
přízemí,
povolení
se
předpokládá
cca
do
BokOFFka
od
19.30
15.
12.
LÓRA,
Art
Club
BokOFFka
akce
kromě
kapličky
jsou
zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přidě10. 12.
▶ ▶Čertovský turnaj v judu, žáod 14.00
projektantské
rozpočty, skutečné
Dokončení
stavby – odhadem
lení
dotace
je v přípravě.
Náklaceny
se teprve vysoutěží. Předpopodzim/zima
2019.
▶▶BFK: Nejvyšší
nabídka (Itálie
kovský
turnaj
oddílu juda
TJ
28. 12.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
2013), Infocentrum
19.00
▶▶Ježíšek se netrefil: výmě• Navýšení
kapacity od
mateřské
vč.Sokol
DPH, z toho dotace z IROP min.
10–20 %.
11.
12.
16.
12.
na onepovedených
dárků,
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá▶Vánoční
▶
jarmark
škole, ZŠ
▶Vánoční
▶
jarmark
Mateřské
Infocentrum
13.00 které se
drobnějšíodstavby,
výběrové
řízení
navezhotovitele
daný
začátek
stavbyv leden
2020, Další
Buštěhrad
od 16.00
škole Oty Pavladokončení
od 16.00 sr- provádějí nebo budou letos prostavby.
Již bylo
vydáno stavebpředpokládané
pen 2020. Cílem je vybudování vádět:
ní povolení. Náklady akce max.
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Akce v okolí
1. 12.
▶▶Rozsvícení vánočního stromu
ve Cvrčovicích od 18.00 (vystoupení žáků ZUŠ Buštěhrad)
10. 12.
▶▶Buštěhradský pěvecký sbor:
Česká mše vánoční, ČVUT
CIIRC Praha 6 od 19.30

Výstavy

14. 12.
▶Vánoční
▶
koncert v Brandýsku
(vystoupení žáků ZUŠ
Buštěhrad), kino od 16.00
21. 12.
▶▶Buštěhradský pěvecký sbor:
Česká mše vánoční, KD Hřebeč
od 17.00

26. 12.
▶▶Buštěhradský pěvecký sbor:
Česká mše vánoční, kostel sv.
Bartoloměje Hostouň od 17.00

v zámku

Na chodbě Městského úřadu
v zámku právě probíhají dvě výstavy, které rozhodně stojí za zhlédnutí.
V prvním patře visí soubor zhruba
třiceti kreseb malíře a grafika Mikuláše Cacary. Jeho netradiční zpracování námětů brilantní kresebnou
technikou, i slovní doprovod, který
dodává obrazům filozofický podtext,
vede k hlubšímu zamyšlení. Ve druhém patře jsou k vidění práce zasla-

né na výzvu pro malé i velké výtvarníky „Malujeme Buštěhrad“. Umělci
opravdu všech věkových kategorií
zde nabízejí svůj osobitý pohled na
naše město. Zajděte se podívat. Obě
výstavy budou v prostorách zámku
k vidění do konce roku. Třeba vás
mohou inspirovat při výběru vánočních dárků.
JP

Výstava děl Mikuláše Cacary v 1. patře
zámku. J. Pergl

Naši ochotníci se dotkli vesmíru a pokračují…
Nejsem divadelním kritikem, tak
tento můj krátký příspěvek berte jenom jako čerstvý zážitek a pozvání na další úspěšný kulturní počin
v našem malém městě. Tentokrát
nejde o třeskutý humor, spíše o vyjádření se k možná vážným problémům současnosti a budoucnosti

s humorným nadhledem, zasazené
do intelektuálního prostředí ústavu genetiky. Herecké výkony našich
přátel určitě překračují rámec malého města, a tak si vaši pozornost
určitě zaslouží. Navíc, ne vždy máte
po premiéře možnost setkat se s tak
úspěšným autorem, jako je René Le-

vinský, i s herci při skleničce. A ještě
v tak příjemném prostředí, jaké klub
Bokoffka kulturním návštěvníkům
nabízí. Jinými slovy: Naši KiXáci
se dotýkají hvězd, a věřím, že budou pokračovat. Mají kde i pro koho.
JP

Divadelní představení „Dotkni se vesmíru a pokračuj“ v klubu Bokoffka. Foto: J. Pergl
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zení
věcného břemene
a dohoda má
Buštěhrad
1. 5. 2019.
ní výpomoci
K aplička
sv. Prokopa
nové od
schody
a upravenou
fasádu z rozpočtu města
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta- Usnesením č. 12
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
Kdybyste
mohli
udělat
něcoměsmalé- naše Technické služby vlastními sila- na rekonstrukci fasády
rý hrad
– obnova
kNN,
mezi
ho Buštěhrad
pro Buštěhrad,
mávnout
hůlkou, Nový
mi. Našly
materiál,
ceníkkrásný
kopírování
prodokonale
úřední
tem
a ČEZ
Distribuce,
Usnesením č. 14
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
a bylo
by to; co by to bylo? Výbor účely.
opravily schody a ještě nahodily fapro Životníč.prostředí
vyhlásil letos Usnesením
sádu. Paní sousedka
se mezitím na Přerušení provozu MŠ v době od
č. 13
Usnesením
11
na jaře druhý ročník akce „Zlepše- zasedání nabídla, že se bude starat 22. 7. do 31. 8. 2019.
Přidělení
bytu č. 38 v DPS Poskytnutí návratné finančme svoje okolí“. Většina lidí si čas o vnitřek kapličky. Ještě vedle dáme
�na
� �mávnutí
�� L �hůlkou
� � nenašla… Ale lavičku, protože kopec leckoho staraspoň někteří ano, a to je dobře. Se- šího vyčerpá.
Přestože
zájem přicházet s nápašly
se tři návrhy
a dva z nich seprojekty
vya ktUality
– chystané
a dotace
řešily tak nějak samy. Zůstal návrh dy je ve srovnání s tím, kolik lidí se
Letos
jsme
velmi abychom
úspěšní
našeho
panabyli
kronikáře,
zajímá o dění v Buštěhradě na Fav opravili
získáváníněkolik
dotacímalých
na různé
proči větších cebooku, překvapivě nízký, i tak bujekty. Některé již probíhají, někte„rozpadlin“,
které
nám
všem
deme v příštím roce pokračovat ve
ré jsou v přípravě a máme nadělaně
ostudu. rozhodnutí
Vybrali jsmeotuposkytnejvětší, snaze obyvatele Buštěhradu do zlepjižjí vydaná
ulomené
schody
u
kapličky
našeho
městaMONTOVAT
zapojit. OBSAH;
nutí dotace. Co nás tedy čeká?svaté- DOšování
TOHOTO
PROSTORU
ho Prokopa.
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; Kaplička v Prokopově ulici s novými schody.
Jan Mrkvička,
zastupitel
Na akci
bylo
vyčleněných
tisícU BUŠTĚHRADSKÝCH
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ30
JAKO
LISTŮ - nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
dalény
na Náměstí
– již
probíhá.
Foto: J. Pergl
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
korun, aleakce:
nakonec
zvládly
Náklady
780všechno
154,- Kč
bez
DPH. Z toho dotace od Středočeského kraje ve výši 342 778,Kč. Opravu provádí restaurátorS Pfirma
O LAKANT
E Č E NART,
S Kv. Á
ská
o. s.K R O N I K A
Kaplička by měla být po opravě
V
ítání občánků
opatřena
ve vchodu mříží, aby
doVe
interiéru
bylo
možné
nahlístředu 16.
října
a 6. listopadu
vítaly dalších 11 občánků. Dětem jeme jim, aby si užívali každou chvížet.
Obnovena
bude
také
její
pů2019 proběhlo v obřadní síni měst- přejeme hodně zdraví, štěstí a spo- li s nimi a svojí rodinou.
vodní interiérová i exteriérová
ského úřaduHotovo
tradičníby
vítání
kojené dětství. Jejich rodičům děkubarevnost.
měloobčánbýt
Novývychovávat
chodník na Pražské.
Foto: Jana
P. Vavruška
Zemanová, matrikářka
ků.září
S paní
místostarostou Magdou jeme za rozhodnutí
své
do
2019.
Kindlovou jsme do Buštěhradu při- děti tady u nás v Buštěhradě, a pře• 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
S P O povolení.
L K Y, Náklady
P Ř Í Sakce
P Ě Vtek
KO
V É říjen
O R2019,
G ApředpoN I Z A CduE k M
Ě S TA
stavby
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 autobusocho3 zuš
zEEU)
282 582,- Kč. Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby
měla
začít,
jakmile budeme
Dnes
se vám
představí…
nejdou
nikdydvě
daleko...
tuhlesoucha- rody.
V poslední
také ocevybudovat
novéNa
třídy,
by nové
zeleně. dekádě
Cyklostezka
je
mít
vybranou stavební firmu.
rakteristiku
Kladna
blízkost
Buštěhradu…
Petr Štěpán
částí projektu
je jsem
také náhodou
oprava ňuji
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem
je přebudovat
zdea navýšení
kuchyně.
kdysi
narazilkapacity
v jednom
vydání Re- nové zástavby naproti hřbitovu)
Kytarista
Petr Štěpán dva
je bezespovastované
byty
v
přízemí
č.
p.
ru velmi zajímavou osobností naší • flexu
a
něco
na
tom
asi
Hor- Jenavržená
u vás v rodině
někdo další
hus oddělenými
pruhy
Cyklostezka Buštěhradbude.
– Lidice:
128 (tzv. Šmalcovně) s nedostapro
pěší
a
cyklisty,
na
konci
záškoly, kromě výuky hry na kytaru nicko-dělnická
minulost,
zvláštní
v přípravě je výběrové
řízení
na debně nadaný?
tečným hygienickým zázemím
stavby
pakjestli
již jako
moderuje
koncerty
a
vede
kytarový
rozvržení
města
s
centrem
na
jeho
Hlavně,
jsemsmíšená.
hudebně nazhotovitele
stavby.
Již
bylo
vydána tři sociální byty, a to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
daný já… pořád
si tímna
nejsem
moc
soubor.
Do školy
autemsutenebo okraji, ale také blízkost naší matič- Poznámka:
Náklady
všechny
sítí,
opravy
fasádjezdí
přízemí,
povolení
se
předpokládá
cca
do
autobusem
výjimečně,
většinou
toce
Praze,
to
všechno
dělá
z
Kladjistý.
A
jestli
z
mých
předků
byl
naakce
kromě
kapličky
jsou
zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přidětiž běhá z Kladna
po –
svých.
na docela specifické prostředí… je projektantské
daný někdo jiný,
tak se skutečné
to zatím
rozpočty,
Dokončení
stavby
odhadem
lení
dotace
je rázovitý.
v přípravě.
se teprve vysoutěží. Předpopodzim/zima
neprojevilo.
Je hlasatelem2019.
v Českém rozhlase to
kraj
docela
Na NáklaKladně ceny
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
jsem
se narodil,
jsem zseIROP
někoCo si pamatuji, tak můj děda měl
na stanici Vltava.
• Navýšení
kapacity mateřské
vč. DPH,
z tohosice
dotace
min.
o 10–20
%. skvěle rozeznat,
likrát
přestěhoval,
ale
vždycky
jen
rád
hudbu
a dokázal
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklápo
rodném
to své
vý- Další
co je dobré
a co ne.stavby,
Ale na nástroj
Petře, odkud
pocházíš?
drobnější
které se
výběrové
řízení
na zhotovitele
daný
začátekměstě.
stavbyMá
leden
2020,
Pocházím
z města,
kde sestavebna sebe hody
– třeba jsem dokončení
to měl celý život
nikdy nenaučil
prý se mu
nedařilo
nebo–budou
letos
prostavby.
Již bylo
vydáno
předpokládané
sr- provádějí
vádět:
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2020.
Cílem
je
vybudování
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povolení.
Náklady
akce
max.
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ruky. Tak se naučil na foukací harmoniku, kde moc ruce nepotřeboval, a na tu hrál vlastně dost pěkně.
Rodiče, ti tak nějak normálně hudbu poslouchají, máma občas i klasiku. Táta je pro změnu na
příležitostných návštěvách klasických koncertů vysloveně zavlečencem. Díky tomu, že ho hudba až tolik neoslovuje, pak ale domů přináší
cenné postřehy o věcech, kterých
jsme si my, hudbymilovní, nevšimli.
Třeba jak často se na sebe hráči během hry dívají, že jeden otáčí noty
častěji než jiný a podobně. Takže je
vlastně docela znalec.
Osobně mám teorii, že jsem od
svých předků zdědil všechno hudební, co tam bylo, protože můj starší
brácha z hudby nenasál vůbec nic –
zazpívat třeba popěvek Ovčáci čtveráci, to je pro něj docela majstrštyk.
A mně zase nebylo dopřáno orientovat se v matematice, počítačích, fyzice a podobných vědách, na které
je machr brácha. Tak jsme se docela
příjemně o ty geny podělili.
No, to jsem se rozkecal o rodině, ale nediv se… se mnou rozhovor ještě nikdy nikdo nedělal, tak si
to musím užít.
Už tě pustím k další otázce.
Od kolika let hraješ na kytaru?
Zkusím být stručnější… od sedmi… takže normálně ZUŠkově. To
jsem začal chodit ke Zdeňce Bryndové, nyní naší milé hřebečské kolegyni a skvělé učitelce i skvělému
člověku.
Proč sis vybral kytaru… čím tě tento nástroj nejvíc fascinuje?
Proč jsem si vybral kytaru, to nevím, ale vybral jsem si ji dost autoritativně. Prostě jsem v přípravce
tvrdil, že na nic jiného hrát nechci.
A když mě paní Lišková (která tady v Buštěhradě ještě nedávno učila
na violoncello a mě kdysi na Kladně učila v přípravce) přemlouvala na
18

cello, tak jsem se bránil. A ubránil.
Velmi brzy jsem také začal dost
poslouchat folk, tak se mi kytara
docela hodila. Když jsem toho ještě moc zabrnkat neuměl, tak jsem si
představoval, jaké by to bylo, kdybych ty písničky, které poslouchám,
uměl takhle zahrát. Úplně přesně si
pamatuji ten okamžik, kdy jsem si
uvědomil, že to, co hraju, zní dost
podobně jako na desce, a že jsem si
vlastně splnil svůj sen. Byla to, tuším,
nějaká písnička od Brontosaurů, tedy něco, co už dávno neposlouchám,
ale moment to byl nádherný. Při učení se docela snažím, aby tohle zažili
i moji žáci… a občas se to i podaří.
Trochu horší to bylo, když jsem
začal ve velkém poslouchat klasickou hudbu. Byl jsem samozřejmě
úplně paf (a stále jsem) z Dvořáka
nebo z Beethovena, ale tušil jsem, že
tady se asi podobného interpretačního naplnění nedočkám. Ze známých
skladatelů skoro nikdo nic pro kytaru nenapsal a skladby jejich současníků prostě té kvality a myšlenkové závažnosti nedosahují. A asi
ani dosáhnout nemohou. Kytara má
mnohem menší možnosti, co na ní
jde zahrát, než třeba klavír. Ale samozřejmě jsou pro kytaru napsány
i skvělé skladby, jen se musí trochu
víc hledat – nebo upravovat repertoár jiných nástrojů, což bývá docela dřina.
Ale ptal ses, co mě na kytaře fascinuje... Doufám, že tohle nebude
číst nějaký náruživý kytarista – ale
asi by mě fascinoval jakýkoli nástroj,
kdybych do jeho hry alespoň trochu pronikl… každý má svá nádherná specifika, ale také svoje omezení.
A kytara u mě jednoznačně vítězí
tím, jaké všechny barvy tónů i všemožných jiných zvuků se z ní dají
vyloudit. A samozřejmě také různými originálními způsoby hry. Třeba
hudbu řízlou Španělskem prostě bez
kytarových rasguead těžko zahraješ.

Co znamená rasgueado?
To je technika hry, kdy prsty pravé ruky přejíždějí všechny struny
rychle za sebou a vytvářejí takový
typický španělský charakter.
Kde jsi hudbu studoval?
Nejdřív na Kladenské ZUŠce
– jak už jsem říkal, tady mě učila
Zdeňka Bryndová, která teď učí na
naší pobočce v Hřebči. A konzervatoř jsem se rozhodl zkusit až se
zpožděním – po absolvování Obchodní akademie. Studoval jsem
v Teplicích nejdřív u Františka Jiroše a pak u Ozrena Mutaka, který
byl pro změnu naším kolegou tady v ZUŠce donedávna a brzy jistě zase bude.
Vystupuješ na koncertech?
A s kým?
Teď už několik let hraju především s Musicou Festivou, to je soubor, který vede Buštěhraďačka, hobojistka Gábina Plachá.
Jak ses ocitl v Buštěhradě?
No... to je na dlouhé povídání,
ale zkrátím to. Učil jsem na Kladně a zjistil, že hledají kytaristu do
Buštěhradu, tak jsem se zúčastnil
jakéhosi konkurzu a začal učit i tady. A za rok mi ředitel Bednář nabídl, jestli bych tu nechtěl učit na
plný úvazek. Zjistil jsem, že za ten
rok mě působení na menší škole baví mnohem víc než na té kladenské,
takže jsem pracovně přesídlil dál
od svého bydliště. A to dost výrazně dál – v té době jsem totiž bydlel asi 50 metrů od kladenské ZUŠ,
takže jsem do školy chodil v pantoflích, a protože ve stejné budově byl
také bufet a obchod, přistihl jsem
se, že jsem třeba několik dní strávil v okruhu 50 metrů od domova.
Takže pracovním přesunem do
na mé poměry velmi vzdáleného
Buštěhradu jsem se krásně rozcestoval :)
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D en

válečných veteránů na

Letos to byli za naši školu především žáci a žákyně 6.A, kteří uctili
památku padlých v obou světových
válkách u pomníku v Buštěhradu.
Chodíme tam takto již několik let
a stává se to tradicí. Očistili jsme
pomník, zapálili svíčky, umístili vyrobený věnec a minutou ticha vzpomněli na zmařené buštěhradské životy mladých kluků nebo tátů od
rodin.
Památka válečných obětí se připomíná mezinárodně vždy 11. 11.
a nejedná se jen o vzdání pocty vojákům z 1. a 2. světové války, ale také těm, kteří bojovali a bojují v novodobých konfliktech.
Obvykle se každý rok bavíme
o tomto dni v hodinách dějepisu,
o pracovních činnostech se vyrábějí vlčí máky, nicméně letos jsme se
rozhodli zvýšit povědomí ve škole
ještě jiným způsobem. Zapojili jsme
dva dobrovolníky z řad žáků, Chris-

Svatomartinský

ZŠ Oty Pavla

Den veteránů uctili žáci ZŠ. Foto: J. Charvát

tianne a Sebastiena, kteří si připra- voják John McCrae, a díky které je
vili stručné informace o Dni váleč- symbolem tohoto dne vlčí mák.
ných veteránů a školním rozhlasem
předali vše podstatné svým spolužáMgr. Jiří Charvát,
kům. Zazněla také báseň připomínaMgr. Zuzana Kozoňová
jící zbytečnou smrt milionů lidí, jejímž autorem byl kanadský chirurg,

průvod

Období podzimu nepředstavuje
jen zralé plody hrušek, jablek, švestek, ale také drůbež, která se chovala hlavně od jara do podzimu, kdy
se pěkně vykrmená vhodně upravovala na Svatomartinské hody. Dříve

hody představovaly podzimní oslavy
s muzikou a tancovačkami a tradičním jídlem byla pečená husa.
Na den svatého Martina, který
připadá na 11. listopadu, se váže
hned několik pranostik, například:

„Na svatého Martina kouřívá se z komína.“ „Na svatého Martínka bude
dobrá peřinka.“ Ve třídách byla výuka zaměřena na sv. Martina. Někde se četlo, někde zpívalo, vyráběly se lampiony a skupinka několika
žáků se zúčastnila místního Svatomartinského průvodu. Atmosféra
průvodu byla nepopsatelná: koně,
svíčky, světýlka, lampiony hemžící
se barvami, děti, rodiče, ale nejen to.
Při příchodu mezi rybníky nás čekal nejen sv. Martin, ale i paní Zima,
svatomartinské rohlíčky a v závěru
pouštění svíček na vodu. Děkujeme
za pozvání a budeme se těšit na další akce, které si jistě užijeme.
Za ZŠ napsala Michaela, Danielka,
Eliška, Kryštof, Martínek, Natálka,
Nikolka, Ondra a Páťa

Svatomartinský průvod. Foto: M. Ludvíková
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Letos
jsme
byličasvelmi
úspěšní
Tento
roční
pro nás
ve ško- níček, ale také při řešení různých li ty zlé, zapalovali u svých obydlí
v le
získávání
dotací
na
různé
proznamená oblíbenou oslavu „Hal- otázek a úkolů v rámci výuky ang- svítilny. Možná právě tady vznikl
jekty. Některé již probíhají, něktezvyk vydlabávat a vyřezávat dýně
Dušičky“.a máme na ně
lického jazyka.
réloween
jsou v apřípravě
Svátky, které
jsou námoznámé,
ale
Původ svátku Halloween sahá až a zapalovat je jako lucerny.
již vydaná
rozhodnutí
poskytněkdy
opomíjené.
Děti
se
dozvěděly,
Naším hlavním cílem bylo, aby si
ke
starýmPROSTORU
Keltům, kteří
před někonutí dotace. Co nás tedy čeká?
DO TOHOTO
MONTOVAT
OBSAH;
v jakých zemích se Halloween slaví lika tisíci lety slavili v tuto dobu ko- děti odnesly skvělý zážitek z připo• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
nec letní poloviny
roku.
Věřili,font
že na
a jaké jsou
tradice
naopak
u nás.
VeU BUŠTĚHRADSKÝCH
této
radostný
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
LISTŮ
- nadpisy
Binner,menutí
normální
texttradice,
bezpatkový
font; pocit
dalény
na Náměstí
– již
probíhá.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
konci října, kdy začíná zimní polo- z her, soutěží a netradiční atmosféry.
škole jsmeakce:
mohli780
vidět
čarodějnice,
Náklady
154,Kč bez
vina
roku, se brány mezi zásvětím
duchy,
kostlivce,
příšery
všeho
druDPH. Z toho dotace od StředoBc. Květoslava Sehnalová,
hu a různé
strašidelné
Děti a naším světem otevírají a duchové
českého
kraje
ve výši masky.
342 778,Mathew Booth
projevily
svou
kreativitu
nejen pro- mohou přecházet sem a tam. Aby
Kč.
Opravu
provádí
restaurátorská
firma
AKANT
ART,
v.
o.
s.
střednictvím kostýmů, výrobou přá- si přivolali dobré duchy a odehnaKaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
Projektový
Halloweenský
den ve 4.A
do
interiéru bylo možné
nahlížet.S Obnovena
bude
také
její
půobdobím podzimu přichází i jevodní interiérová i exteriérová
den
z nejpopulárnějších
soubarevnost.
Hotovo by svátků
mělo být
Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
časnosti
– Halloween. Halloween je
do
září 2019.
svátek, ke kterému neodmyslitelně
• Sociální
byty Buštěhrad:
v přícyklostezky mezi Buštěhradem
13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho
patří strašidelné
kostýmy, vyprávěpravě je výběrové řízení na zhodotace
z
IROP
(EU)
12
295
a Lidicemi (v úseku od hřbitova
ní děsivých
historek,
Trick-or-Treat
tovitele
stavby.
Již bylo
vydáno
951,Kč.
Předpokládaný
začák autobusové zastávce a přecho(„koledu, povolení.
nebo něcoNáklady
provedu“),
cukstavební
akce
tek
stavby
říjen
2019,
předpodu
k Lidicím), součástí projektu
rovinky,
ale hlavně
max.
3 475
675,- dlabání
Kč vč. dýní.
DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je
ale
také nový úsek chodníku
Naše třída
si spolu
s několika
dal- Cílem akce je v patře zadního
z toho
dotace
z IROP
(dotace
u hřbitova a dvě nové autobusotřídami
jednodenní
zšími
EU)
3 282vytvořila
582,- Kč.
Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby
měla
začít,
jakmile
budeme
projekt, při kterém jsme se na tento vybudovat dvě nové třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít
stavební
firmu.
svátekvybranou
a jemu podobné
konkrétněji
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem
zdea navýšení kapacity kuchyně.
zaměřili.jeVpřebudovat
naší třídě jsmedva
se s dětmi
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované
byty
č. p.
sešli dne 1. 11.
2019v apřízemí
celý projektový
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší a cyklisty, na konci záden uvedli strašidelnou módní pře- v přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
hlídkou,
při které
dětiavybíraly
nej- zhotovitele stavby. Již bylo vydána
tři sociální
byty,
to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
originálnější
třídní kostýmy,
byly
Poznámka: Náklady na všechny
sítí,
opravy fasád
přízemí, jež
sutepovolení
se
předpokládá
cca
do
oceněny.
Poté
proběhla
řízená
beseda
akce
kromě kapličky jsou zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděProjektový
Halloweenský
den
ve
4.A.
Foto:
P.
Bereczova
s dětmi, při které
jsme–s dětmi
porovprojektantské rozpočty, skutečné
Dokončení
stavby
odhadem
lení dotace
je v přípravě.
se teprve
vysoutěží. Předpopodzim/zima
2019.
návali rozdílnosti
a zvyklosti u svát- mosféra.
K projektovému
dniNáklajsme si ceny
tu hrála
pravá halloweenská
hudba.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
přinesli
dýně,zjež
jsme Všechny děti odcházely s úsměvem
ků Halloweenkapacity
(slaví se v USA,
Kana- do
• Navýšení
mateřské
vč.hodin
DPH,také
z toho
dotace
IROP
o 10–20
%.
dě,
Velké
Británii
atd.),
Dušiček
či
Día
následně
vydlabali,
vyřezali
do
nich min.
a věříme,
že s pěkným
zážitkem.
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpokláde Muertosřízení
(svátekna
mrtvých,
slaví se obličeje
a nakonec
dovnitř
výběrové
zhotovitele
daný začátek
stavby
ledenpoložili
2020, Další drobnější stavby, které se
v Mexiku).
dnem nás
prová- svíčku,
kterou jsmedokončení
zapálili. K tomu
Petraletos
Bereczova
prostavby.
Již Celým
bylo vydáno
stavebpředpokládané
sr- provádějí nebo budou
vádět:
pen
2020.
Cílem
je
vybudování
ní
povolení.
Náklady
akce
max.
zela velice příjemná a uvolněná at- všemu nám po celou dobu projekč íUPROSINEC
SNLOOR1 2
. , 0b12019
řezen 2015
9
ČÍSLO
6. ČERVEN
2019

strana
2
STRANA214

Dýňováci strašidláci
V 1.A jsme se pustili do vyřezávání dýní. Máme na to speciální pilky, proto nehrozilo žádné zranění.
Na pomoc nám přišly čtyři maminky. Děti přinesly spoustu dobrot se
strašidelnou tematikou. Nejhorší byly utržené krvavé prsty, které chutnaly perfektně. Podle šablonek jsme
vyřezali nádherné dýně – strašidelné obličeje, duchy, kočky, dýňováky, strašidláky, pavouky… Při práci
kvílely hororové písničky, voněl čaj
a dobroty. Dýňováky jsme rozsvítili
a vystavili ve třídě, později ozdobili
domovy dětí.
Dříve se u nás vydlabávaly dýně
jen někde, spíše se na dušičky vyře-

Šachový

Úprava dýní. Foto: D. Odvárková

závala cukrová řepa. Řepová straši- vuje již dlouho, jen řepáky vystřídla zdobila sloupky, vchody do domů dali dýňováci.
a okna. Řepáci často zmizeli, některá
Dana Odvárková a kočičáci z 1.A
maminka nebo babička je nastrouhala do buchet a upekla vynikající
řepánky. Tento zvyk se v ČR obje-

přebor školy

V pondělí 11. 11. 2019 se konal
v buštěhradské sokolovně již 13. ročník Školního přeboru v šachu.
Do něj se letos přihlásilo celkem
27 mladých šachistů z naší školy
a rozdalo si to v sedmi kolech švýcarským systémem o nejlepšího školního hráče této královské hry. Motivací mohla být, mimo jiné, i účast
na okresním kole v Kladně, kterou
zaručuje umístění na prvních pěti
místech v celkovém pořadí.
Po sedmi napínavých partiích bylo rozhodnuto, že ve starší kategorii
2. stupně, kde hrálo 9 hráčů, obhájil loňské prvenství suverén Ondřej

Školní letecký

zájezd

Popovský. Na druhém místě skončil pravděpodobně jeho nástupce,
nadějný a mladičký šachista Matěj
Kučera, a na stříbrné pozici stanul
Matyáš Buk. V kategorii mladších
žáků 1. stupně se mezi 18 účastníky na nejvyšší příčku vyšvihl teprve
druhák Pavel Kováč. Za sebou zanechal v celkovém pořadí druhého Filipa Hrubého a třetího Davida Štýbra. Šachový turnaj. Foto: V. Barták
Turnaj měl i letos velkou kvalitu,
nejen herní, ale také organizační. Ve- rádi, že šachy a ZŠ Oty Pavla Buštělice děkujeme Pavlu Bukovi a Václa- hrad mají i nadále hodně společného.
vu Bukovi za spolupráci a T.J. Sokol
Buštěhrad za zapůjčení tělocvičMgr. Václav Barták – spoluorgany, kde se turnaj konal. Jsme velice
nizátor turnaje, ředitel školy

2019 – Londýn, Oxford, B righton

Skupinka žáků naší školy vyrazila
v termínu 30. 9.–3. 10. 2019 na školní
letecký zájezd do Londýna, Oxfordu
a Brightonu objevovat krásy Anglie,
a samozřejmě si ověřit své znalosti
a dovednosti v anglickém jazyce.
Navštívili jsme nejznámější pamětihodnosti, muzea a atrakce. Londýn
jsme projeli křížem krážem všemi
možnými dopravními prostředky –
metrem, dvouposchoďovým auto22

ZS dýňováci, strašidláci. Foto: D. Odvárková

busem, vlakem, nadzemní dráhou
a samozřejmě také hodně pěšky.
Ochutnali jsme část z široké palety
rychlého občerstvení, která reprezentuje kulturní rozmanitost britské metropole. Na několik dní jsme se nechali vtáhnout do ruchu velkoměsta,
poznali jeho pestrost a barevnost…
Věřím, že na tomto školním zájezdu poznali žáci KUS SVĚTA, ale také kulturní rozmanitost…

Všichni jsme si pobyt užili a budeme na vše dlouho vzpomínat. :)
Program našeho leteckého zájezdu
1. den
V pondělí 30. 9. jsme se s dětmi sešli v 10 hodin na letišti v Praze, kde jsme se odbavili a čekali na
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do letadla směr Londýn. Kvůli silnéČÍSLO
C i s l o 122

zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
ní výpomoci z rozpočtu města
mu větru měl
náš let
hodinové Stazpožo umístění
stavby:
Buštěhrad,
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč
Usnesením č. 12
jsme vkNN,
Londýně
rýdění,
hrada–tak
obnova
mezipřistáli
měsna rekonstrukci fasády
až vBuštěhrad
15.25. Z letiště
násDistribuce,
čekala dlou- Nový ceník kopírování pro úřední
tem
a ČEZ
Usnesením č. 14
a.s.
há(IE-12-6008554/VB/57)
cesta na hotel. Vyzkoušeli jsme si, účely.
Přerušení provozu MŠ v době od
jak se v Londýně
Usnesením
č. 11 cestuje vlakem, me- Usnesením č. 13
22.
7. do 31. 8. 2019.
trem a autobusem. Do hotelu, který
Poskytnutí návratné finančPřidělení
bytu
č.
38
v
DPS
byl blízko Hyde Parku, jsme dorazili
� �okolo
� ��19.Lhodiny.
� � � Ubytovali jsme
se, odložili si osobní věci a vyrazili
na
noční prohlídku
města. Při projekty
této
a ktUality
– chystané
a dotace
prohlídce jsme obdivovali Parlament
Letos
jsme
velmi Hall,
úspěšní
a slavný
Big byli
Ben, White
Westv minster
získávání
dotací
na
různé
proAbbey, Trafalgarské náměsjekty. Některé již probíhají, něktetí
a
Leicester
Square.
Nechyběla
ani
ré jsou v přípravě
a máme
na ně
Chinatownu.o Hned
prvjižprohlídka
vydaná rozhodnutí
poskytní
večer
jsme
zmokli
a
poznali,
co
nutí dotace. Co nás tedy čeká? to DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
znamená, když se řekne „pravé angVOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ
Školáci v Anglii. Foto:
K. Sehnalová
lické
počasí“.
FONTY 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 0,8bnás krásná procházka ke
Na hotel
jsme780
se vrátili
unavení,
místo světově proslulé mrazivě
ho- ti.- Čekala
Náklady
akce:
154,- Kč
bez
ale šťastní
a plní
zážitků.
rorovou atrakcí v Londýně. London Královskému pavilonu, který vypadal
DPH.
Z toho
dotace
od StředoDungeon jsou kombinací skutečných jako z pohádek „Tisíce a jedné noci“,
českého kraje ve výši 342 778,2. den
dějin, hororu i humoru, jež nás pro- a dozvěděli jsme se důležité informaKč.
Opravu provádí restaurátorskáVfirma
AKANT
ART,
v.
o.
s.
úterý 1. 10. ráno jsme po anglic- vedly nazpět časem do nejtemnějších ce, které jsou neodmyslitelně spojeKaplička
měla být
po opravě
ké snídaniby
vyrazili
na výlet
vlakem momentů v historii hlavního města. né s tímto místem. Navštívili jsme
opatřena
ve
vchodu
mříží,
do univerzitního města Oxford,aby
spo- I zde nás čekaly nezapomenutelné místní akvárium Sea Life se žraloky
do
bylo
možné nahlíjenýinteriéru
s návštěvou
světoznámé
koleje zážitky. Toto místo připomíná růz- a obřími želvami. Jedná se o nejstarší
žet.
Obnovena bude také její půChrist Church a prohlídkou historic- né historické události způsobem blíz- akvárium v Británii a jeho návštěva
vodní interiérová i exteriérová
kého centra.Hotovo
Christ Church
je místo
kým mladé generaci, a tak i naši žá- určitě stála za to. Nechyběl ani odbarevnost.
by mělo
být
chodník
na Pražské.
Foto: P.na
Vavruška
známé
počinek
pláži u moře. Někdo jen
toto místo
navštívit.
do
záříhlavně
2019. tím, že se v prostorách ci měli možnostNový
koleje natáčely filmy o kouzelnickém Celodenní poznávání jsme zakon- tak seděl a vnímal krásu moře, něk• Sociální
bytyPotterovi.
Buštěhrad:
v přícyklostezky
mezidoBuštěhradem
13 662
168,-procházkou
Kč vč. DPH,přes
z toho
učni Harrym
Při prohlídce
čili
krásnou
Tra- do
házel kamínky
vody nebo sbípravě je výběrové řízení na zhodotace
z
IROP
(EU)
12
295
a Lidicemi
(v
úsekuotužilci
od hřbitova
Oxfordu
jsme
si
mohli
také
prohlédfalgarské
náměstí,
Piccadilly
Circus
ral
mušličky.
Někteří
se dotovitele stavby. Již bylo vydáno
951,Kč.
Předpokládaný
začák
autobusové
zastávce
a
přechonout známá
místa jako
Radcliffe
Ca- a prohlídkou ulice s názvem Dow- konce procházeli ve studeném moři.
stavební
povolení.
Náklady
akce
tek stavby
říjen 2019, předpodu k Lidicím),
součástí
projektu
ning
Street. Nejznámějším
domem Atmosféru
mera,
Sheldonian
Theatre
nebo
Bodmoře jsme
si všichni
bezmax. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je
ale
také
nový
úsek
chodníku
této ulici
s číslem
10, kde vadně užili. Samozřejmě se tu dalo
Library.
Samozřejmě
nechyběl vCílem
zleian
toho
dotace
z IROP (dotace
akceje dům
je v patře
zadního
u hřbitova a dvě nové autobusonachází
oficiální
sídlo
britského
nejlepšíu„fish
and chips“
– tyvolný
pořádný
nebo se
zaniEU)
3 čas
282na582,Kč.oběd
Stavba
hospodářského křídla školky koupit
vé zastávky
hřbitova
a výsadby
měla
začít,
jakmile
budeme
anglické
jídlo.Cyklostezka
V centru města
na nákup suvenýrů. V odpoledních premiéra.
vybudovat dvě nové třídy, sou- pické
by nové
zeleně.
je
mít
vybranou
firmu.
hodinách
jsme sestavební
znovu vydali
vla- částí
Opětprojektu
jsme zmokli
na hotel
se vra- jsme
mohli
obdivovat
hudbu
a zpěv
je ataké
oprava
v jednom úseku (podél
budoucí
Cílem
je do
přebudovat
zde-zá- celi
a navýšení
kuchyně.
kem zpět
Londýna za dva
novými
unavení,kapacity
ale plní dojmů
a nové- pouličních
umělců.
I zdehřbitovu)
jsme měli
nové zástavby
naproti
vastované
byty
v
přízemí
č.
p.
poznání.
žitky. Tentokrát to byla nejnavštěvo- • ho
volný
čas
na
prohlídku
města,
dobré
navržená
s
oddělenými
pruhy
Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
128 (tzv. Šmalcovně) s nedostapro
pěší
a
cyklisty,
na
konci
závanější atrakce, a to Londýnské oko, v přípravě je výběrové řízení na jídlo a nákup suvenýrů. Vpodvečer
tečným hygienickým zázemím
stavby
pak jižvlakem
jako smíšená.
3.
den
které
přímobyty,
naproti
se vydali
zpět do Lonzhotovitele
stavby. Již bylo vydá- jsme
na
třistojí
sociální
a toWestminvčetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
sterskému
úžasnýmisutevýhleI ve středu 2. 10. jsme si pochut- Poznámka:
dýna. ČekalaNáklady
nás poslední
v Lonna noc
všechny
sítí,
opravypaláci,
fasáds přízemí,
povolení
se
předpokládá
cca
do
nali
na
anglické
snídani.
Poté
nás
dýně,
a
tak
jsme
ještě
poslední
chvildy
na
město
nad
řekou
Temží.
Lonakce
kromě
kapličky
jsou
zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přidědýnské oko, stavby
anglicky– London
Eye, čekal odjezd do vyhlášeného leto- projektantské
ky využili k večerní
procházce.
Opět
rozpočty,
skutečné
Dokončení
odhadem
lení dotace
je vpřezdívaného
přípravě. Náklateprve
vysoutěží.
podzim/zima
2019. srdci Londý- viska
které stojí v samotném
Brighton,
„Lon- ceny
jsmese
usínali
unavení,
ale plníPředpozážitků.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
u moře“.
Obdivovali
ulice
na, je vysokékapacity
135 metrů amateřské
je tak nej- dýn
• Navýšení
vč. DPH,
z toho
dotacejsme
z IROP
o 10–20 %.
vyšším
v
Evropě.
Další
velmi
popuBrightonu,
které
jsou
typické
svý- min.
4. den
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklálárním místem
mezi
které mi
barevnými
nás Další
Ve čtvrtek
3. 10.
nás čekala
drobnější
stavby,
které pose
výběrové
řízení
nastudenty,
zhotovitele
daný
začátek domy,
stavbypřekvapily
leden 2020,
slední anglická
Po snídani
jsme navštívili,
Londýnské
kob- graffiti,
které jsou na
mnoha z těchnebo snídaně.
budou letos
prostavby.
Již bylojsou
vydáno
stavebpředpokládané
dokončení
sr- provádějí
pen
2020.
Cílem
vybudování
ní
Náklady
akce max.
jsme si dobalili věci a připravili se
ky,povolení.
anglicky London
Dungeon.
Je to to
domů
vidět
již z je
velké
vzdálenos- vádět:
č íUPROSINEC
SNLOOR1 2
. , 0b12019
řezen 2015
9
ČÍSLO
6. ČERVEN
2019

s t r a n 23
a 2
STRANA 4

k odletu. Ještě než jsme vyrazili na
náš poslední výlet Londýnem, uložili
jsme si všechny věci v jednom hotelovém pokoji, abychom se mohli bez
problémů pohybovat po městě. Tentokrát jsme si udělali krásnou procházku, a mohli tak obdivovat krásu památek a známých míst, jako
jsou St. Paul´s Cathedral, the Bank
of England Museum, Buckingham
Palace a The Great Fire Monument.
Navštívili jsme pevnosti Tower of
London. Tato pevnost sloužila především jako žalář pro vězně z vyšších vrstev. V prostorách Toweru se
také nachází popraviště Krvavá věž
(Bloody Tower). Zde byl údajně se

Pomozte s ČČK

potřebným

V úvodu bychom rády poděkovaly
všem, kdo se zúčastnili 18. a 19. 10.
sbírky pro Diakonii Broumov pořádané MO ČČK. Na jaře akci opět
zopakujeme – včas vám dáme vědět termín.
Nyní bychom ale aktuálně využily možnosti oslovit všechny Buštěhradské s naší novou výzvou:
Podívejte se, prosím, při předvánočním úklidu do svých skříní
a šuplíků, zda tam už dlouho neleží „přebývající“ pánské trenky nebo
slipy a ponožky. Třeba byly nevhodným dárkem, nebo špatně zvolené velikosti, nebo někdo z chlapů
ve vaší domácnosti z nich rychle
vyrostli…
Právě tyto součásti pánského
spodního prádla jsou nedostatkovým sortimentem při vybavování
potřebných – bezdomovců i obyvatel azylových domů a bytů. Mimo
jiné i při tom pomáhá Oblastní spolek ČČK Kladno. Ostatního oblečení mají nyní kolegové pro své klienty ve skladu dostatečné množství.
Pánské trenky, slipy a ponožky
všech velikostí, čisté a nepoškozené
a také zabalené v pevných pytlích,
můžete přinést během prosince do
24

svým bratrem zavražděn mladičký Eduard V. Mimo jiné zde byla za
nevěru svému muži popravena Anna Boleynová, manželka krále Jindřicha VIII. Můžeme zde také vidět
uložené korunovační klenoty. Toto
zvláštní místo má rovněž tajemnou
legendu, jež říká, že pokud šest krkavců (ravens) opustí Tower, bude
to znamenat pád britské monarchie.
Dnes jich Tower střeží sedm, tedy
požadovaných šest a jeden náhradní navíc. Stejně jako v Buckighamském paláci, i zde se setkáte se stráží. Tower však střeží jiní strážníci
a mají odlišné oblečení, říká se jim
„beefeaters“. Také jsme měli mož-

nost obdivovat známý most Tower
Bridge a dokonce se nám poštěstilo vidět zvedání jeho ramen. Tímto
jsme náš výlet ukončili. Vrátili jsme
se na hotel, abychom si vyzvedli věci a vydali se směr letiště. Na letiště
v Londýně jsme dorazili v pořádku,
bez problémů jsme se odbavili a čekal nás let domů. Naše letadlo dorazilo do Prahy v pořádku a i s odbavením jsme se ve 22.00 hodin již
vítali se všemi rodiči.
Bc. Květoslava Sehnalová

– stačí opravdu nečekaně málo!

buštěhradského Infocentra v přízemí zámku (nemusí být úplně nové,
ale měly by vypadat slušně – jako
byste je nesli svému dobrému známému nebo příbuznému). Prosíme
– nenoste jiné oblečení než to výše
vyjmenované. Pracovnice Infocentra od vás věci převezmou a všechny
pak převezeme za podpory MěÚ do
Kladna pracovnicím OS ČČK, které
je předají svým klientům.
Opravujeme informaci pro všechny, kdo by měli zájem pomáhat
a pracovat spolu s ostatními v místní organizaci ČČK, aby se na předsedkyni MO ČČK Zdeňku Doležalovou obraceli kdykoliv, ale na
správné tel. č. 731 572 708.
S doplňujícími dotazy ke sbírce
se můžete obracet i na tel. 312 278
020 nebo písemně na infocentrum@
mestobustehrad.cz.
Za místní organizaci ČČK vám
přejeme hodně zdraví, klidný adventní čas a hezké prožití vánočních svátků.
ZV a Zdeňka Doležalová
Vše připraveno k odvozu – naložené věci ze
sbírky pro Diakonii Broumov pořádané MO
ČČK. Foto: Z. Vestfálová
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Ostatním maminkám velký dík
a obdiv za to, že milují své synky natolik, aby vyšlapávaly kolečko za jakéhokoli počasí na kterémkoli trávníku v kraji, aby je vozily „po všech
čertech“, foukaly jim bolístky na těle
a zraněná ega po prohře, praly pořád
dokola neskutečně zapáchající podkolenky a dresy a vzdaly se svých
představ o klidném koníčku, ze kterého se stala Champions League!
Druhá lajna to bere vždy útokem,
takže není divu, že na penaltu vybíráme trenéra:
DZ – charismatická hlava (krk viz
výše), která dokázala přesvědčit už
spoustu chlapečků, aby zahodili veškerý jiný zájem a propadli fotbalu –
ač si člověk před rokem v září myslel, že tenhle zápal ustane a trenér
vychladne, opak je pravdou: pomalu a šikovně zaháčkoval i rodiče, aby
se podíleli na celém kolotoči. Budí

rozporuplné emoce, učí se empatii,
ale co mu nelze upřít, to je schopnost
kluky nadchnout, a především to,
že buštěhradské přípravky vzkřísil;
jeho metody nemusíme chápat, ani
s nimi zcela souhlasit, ale kluci mají radost, hýbají se a fotbal se jim ani
čtyřikrát týdně neomrzí, což mluví
za vše – děkujeme!
MD – tatínek, ochotný strávit
svou dovolenou na letním kempu
s přípravkou, vždy usměvavý, klidný a připravený komukoli pomoci;
v neposlední řadě nutno zmínit jeho
tělesnou konstituci, naprosto ideální pro přenášení těžkých předmětů,
např. fotbalových branek.
VK – vcelku čerstvá posila, kterou naši kluci, především ti orukavičkovaní, nutně potřebovali; člověk, jehož rady mohou posunout dál
výkon našich zelených otloukánků,
na kterých si stejně nakonec všichni

zchladí žáhu za nepovedený zápas.
MK – talentovaný fotograf, jenž
dokáže zachytit kouzlo okamžiku
a jehož objektiv povýší i fotbal na
umění!
JN – ač již v záloze, přesto neoddiskutovatelně přínosný člen týmu,
který v prvním roce působení trenéra Záruby udělal spoustu práce, jež
byla málo vidět, ale bez ní by to nešlo
– děkujeme a doufáme, že se tatínek
nejmladšího hráče přípravky třeba
rozhodne kopat znovu za náš tým.
Nakonec musíme a chceme poděkovat všem otcům, kteří synky
na fotbal vozí, nosí branky, tolerují pozdní večeře/obědy, když matky
skandují na hřištích, a jsou především vzory svým synům!
Ivana Müllerová

MEMORIÁL JIŘÍHO PENCE 2019
Dne 27. 10. 2019 proběhl v areálu bývalých „Medeho“ tenisových
kurtů již 5. ročník Memoriálu Jiřího Pence. Již od rána přicházeli soutěžní střelci, kteří se od 9.00 hod. zapisovali do seznamu závodníků. Do
závodu se hlásili muži, ženy, ale i děti. Nejmladšímu zaregistrovanému
účastníkovi bylo 5 let. Závod byl vypsán pro pružinovou vzduchovku
s mechanickými mířidly, střelba pak
byla vedena ze vzdálenosti 15 m na
oficiální závodní terč nekrytě ležící
figura s kruhy – redukovaná. Střílelo se vsedě s oporou. Závod započal v 9.45 hod. Střílelo se na dvou
stanovištích, závod probíhal velmi
svižně a všech 32 soutěžních střelců mělo v 11.30 hod. dostříleno. Po
pečlivém zhodnocení výsledků bylo známo pořadí závodníků. Všichni návštěvníci, kterých bylo kolem
padesáti, se mohli během soutěže
zdarma občerstvit. Tímto děkujeme Honzovi Zelenkovi za zajištění
26

občerstvení a Heleně Krátké za perfektní servis.
A něco k vítězům.
Umístění:
• 1. Horešovský Václav 48 b.
• 2. Lucký Lukáš 47 b.
• 3. Zelenka Jan 47 b.
Nutno však zdůraznit, že maximální počet dosažených bodů bylo
50. Ještě na 4. místě se umístil Dunka Kristián, také s nástřelem 47 b.
O pořadí rozhodl až rozstřel mezi
těmito třemi závodníky. V neposlední řadě musím uvést věk 2. a 4. střelce v pořadí – Lukáši Luckému je 12
let a Kristiánu Dunkovi 14. Krásný
výsledek. Co uvést závěrem? Počasí
se nám vydařilo, atmosféra v závodě byla vynikající. Parta BUŠ-GUN,
která memoriál Jiřího Pence pořádá,
si do budoucna přeje více takových
mladých závodníků.
2. listopadu 2019 pak započalo poslední kolo ligy „Buštěhrad-

BUŠ-GUN, vítězové soutěže Memoriálu Jiřího Pence. Foto: archiv autora

ský sniper 2019“, kdy se střílí vestoje, vkleče a vsedě s oporou na terče
papírových zvířátek, a to na různé
vzdálenosti, od 15 do 30 m. KandiČÍSLO
C i s l o 122

zení věcného břemene a dohoda
dátů na vítěze
ve Buštěhrad,
třech soutěžních
o umístění
stavby:
Stakategoriích
je
několik.
uvidíme,
rý hrad – obnova kNN,No,
mezi
měsjakBuštěhrad
se s touto poměrně
těžkou střetem
a ČEZ Distribuce,
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
leckou
položkou závodníci vypořádají. Ukončení
Usnesením
č. 11ligy „Buštěhradský
sniper 2019“ a jeho výsledky budou
Přidělení
bytu č. 38 v DPS
vyhlášeny dne 7. 12. 2019 v 9.30 hod.
� �Poslední
� �� Lakcí
� � �pro rok 2019, pořádanou partou BUŠ-GUN, je závod

a ktUality –

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
nazvaný „Poslední výstřel o živého
Usnesením
č. 12 Střelecká akce je
vánočního kapra“.
otevřená
všechny věkové
kateNový
ceníkpro
kopírování
pro úřední
účely.
gorie, vzduchovky a diabolky k dispozici. Terčem
pro hodnocení střelce
Usnesením
č. 13
je tištěný papírový vánoční stromek
Poskytnutí návratné finančs pěti barevnými ozdobami. Pro tři
kategorie vzduchovek se terč odlišuje pouze velikostí a vzdáleností od

ní výpomoci z rozpočtu města
střelce. Občerstvení
Buštěhradu
ve výši zajištěno,
100 000,-ceny
Kč
lidové.
Začátek
v
9.30
hod.
na rekonstrukci fasády dne 21. 12.
2019, opět na místě bývalých „MedeUsnesením č. 14
ho“ tenisových kurtů. Zveme všechPřerušení
MŠ v době
od
ny přátele provozu
vzduchovkového
střílení.
22. 7. do 31. 8. 2019.
Václav Horešovský

chystané projekty a dotace

Letos jsme byli velmi úspěšní
T E Ndotací
Á Ř InaNrůzné
Á MproPÍŠÍ
vČ
získávání
jekty. Některé již probíhají, některéVjsou
v přípravě
a máme
na ně
arianta
řešení
odpadů
již vydaná rozhodnutí o poskytk narůstajícímu
zájmu DOefektem
procesu
je výrazné
nutíVzhledem
dotace. Co
nás tedy čeká?
TOHOTOcelého
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; ky. Svozy jsou 1x/14 dní a zkušebo platby za odpady v našem městě snížení komunálního odpadu, ná- ně již i 1x/měsíc. Jediný problém,
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
bych rád
možnost,
kladů na likvidaci
maxiv současnosti
řeší, font;
je navýšení
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉkterou
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LISTŮ odpadů,
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Binner,který
normální
text bezpatkový
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– již
probíhá.
RÁMEČKY
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FOTEK
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Kč bez
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O
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variantě
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mů. Samozřejmě stále něco vylepšují.
DPH. Z toho dotace od Středořešení třídění
již342
jistě vedení
Jako příklad bych mohl uvést Podstatné je, že se jim podařilo sníčeského
krajeodpadů
ve výši
778,Buštěhradu
protože
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Opravu ví,
provádí
restaurátorská
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by
měla
být
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možné
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muset něco udělat především vlastním přičiněním. Nejprve zůstalo několik měsíců o přemýšlení… Koneckonců se má vše nejprve důkladně
promyslet, že? Poté nastala fáze „kecání“ o hubnutí, a že s tím tedy něco
udělám. Po zkušenosti s jógou jsem
dospěla k rozhodnutí, že tudy cesta
nevede, a z nabídky sportovního vyžití v našem městě jsem vybrala na
doporučení kamarádky Míši rychlý pohyb, a to Zumbu.
Jednoho krásného podzimního
úterního odpoledne mi bez obalu
Míša oznámila, že už má dost mých
výmluv a že mě před sedmou vyzvedne u nás. Má snaha o drobné
výmluvy typu „musím dělat mozaiku“, „musím uvařit večeři“, „měla bych tohle… a támhleto“ nepadla
tentokrát na úrodnou půdu, před
sedmou hodinou se z chodníku pod
okny ozvalo nekompromisní písknutí a já tedy vyšla vstříc pohybu a mé
vysněné staronové figuře. Působila jsem nejspíš, jako bych šla na porážku. Už jen cesta pěšky na druhou
stranu Buštěhradu ke škole byla pro
mě značně vysilující, nicméně jsem
se kupodivu začala cítit pro změnu

Oznámení cen

jako dostihový kůň před startem
na Velké pardubické. Příjemným
zpestřením mé budoucí hodině fyzické námahy bylo ukončení nohejbalu ve formě vycházejících, lehce
zpocených sportovně vypadajících
mužů mířících do sprch. Po tomto
oku lahodícím výjevu jsem vstoupila do tělocvičny ZŠ a můj entuziasmus opět klesl na bod mrazu. Slečna
Kačka měla s sebou vybavení zvukové aparatury, čili repráku, ihned
pustila první skladbu a jala se předcvičovat. Nejprve zlehka – táák na
rozcvičenou. Po prvních minutách
jsem měla mžitky před očima, celé mé tělo začalo klást odpor a stále
zvyšující tempo přestalo být pro mě
slučitelné se životem.
Ale… V dobré víře ve výsledek
jsem se zmobilizovala, začala se soustředit a snažila se zvládnout veškeré předcvičované sestavy. V jednu
chvilku jsem se už do budoucna viděla jako hvězda parketu, která se
vznáší nad zemí jako vánek. Ještě
že není nikde zrcadlo na stěně – asi
bych pohled do něj v tu chvilku nezvládla psychicky.
Každopádně jsem po hodině

vodného a stočného pro rok

opravdu fyzicky namáhavého skákání, otáčení, hopsání a dusání měla do svého krevního oběhu napumpováno tolik adrenalinu a endorfinu,
že jsem odcházela naprosto rozesmátá, spokojená sama se sebou i se světem. S vidinou mé opět jako proutek
štíhlé a ladné postavičky jsem se zapřísáhla, že budu chodit pravidelně
a nebudu se vymlouvat sobě ani Míše. Takže… Děkuji Míše, děkuji Kačce a pokud mohu doporučit pohyb
a zábavu v jednom, tak opravdu doporučuji Zumbu s Kačkou. Ten pocit poté je opravdu naprosto opojný.
PS: Já jsem vždycky vzadu v tělocvičně – je to strategická poloha pro
toho, kdo ještě nezvládá kroky a občas si kroky upraví k obrazu svému,
a nikdo mě za to neodsoudí..
Vřele doporučuji všem. Opravdu
a vážně. Zumba s Kačkou je každé
úterý v tělocvičně školy od 19:00 do
20:00 a Kačka je opravdu velice příjemná, stále usměvavá lektorka. Není se čeho bát. Protože když jsem to
zvládla já, tak už každý… :)

2020

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., ze dne 24. 10. 2019
Vám oznamujeme, že s účinností
od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného
a stočného pro rok 2020 takto:
Ceny jsou jednotné pro všechny
odběratele vodného a stočného.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do
kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Provozovatelem – společností
Středočeské vodárny, a.s. – budou
tyto ceny účtovány od 1. 1. 2020.
Ing. Radek Větrovec,
předseda představenstva v.r.
28
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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.
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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.
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Na fotografii zleva: Mike Benjamin Hodan, Zora Macíková, Simona Fábryová, Pavel Kryl, Tobiáš Mátl. Foto: Monika Žitníková
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