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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Slovo RR
Milí čtenáři,
spolu s počátkem adventu při-

chází i poslední číslo Buštěhradské-
ho zpravodaje roku 2019. V obdo-
bí, které je svou symbolikou i díky 
krátkým dnům tradičně spojováno 
s rozjímáním a smířením, možná 
leckomu zvedne tlak stále aktuální 
téma odpadů, ale věříme, že v tom-
to čísle nebývale četné příspěvky 
o aktivitách buštěhradských škol 
Vám svým optimistickým duchem 

pomohou znovu získat potřebnou 
duševní rovnováhu. Advent je také 
příležitostí k tomu, abychom alespoň 
jednou v roce nastavili světu naši 
lidštější, soucitnou a štědřejší tvář, 
a to nejmenší, co můžeme udělat, 
je navzájem se obdarovat úsměvem 

– to by pak celý Buštěhrad mohl zá-
řit víc než všechna vánoční světýlka 
dohromady! Pokud by někdo chtěl 
dát víc než úsměv, a nestihl se při-
pojit k dárkům paní Ivany Schober 

pro seniory v naší DPS, stále ještě 
je tu možnost využít sbírkové akce 
místní organizice ČČK.

Krásné a klidné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2020 hod-
ně zdraví a spokojenosti Vám všem 
přeje Redakční rada! 

RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 9/2019
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
09 ze dne 30. 10. 2019 přijalo tato 
usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu p Jiřinu Kopso-
vou a p. Jiřího Bleska, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 8/2019 ze dne 
25. 9. 2019.
Usnesením č. 3
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 9/2019.
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 10/2019.
Usnesením č. 5
Obecně závaznou vyhlášku města 

Buštěhradu č. 4/2019 o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území měs-
ta Buštěhradu, s tím, že nakládání se 
stavební sutí bude do OZV doplněno 
ve znění stávající vyhlášky – čl. č. 9. 
Usnesením č. 6
Přijetí dotace na akci „Obnova míst-
ních komunikací ve městě Buštěhrad“ 
ve výši 2 416.981,- Kč poskytnuté Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj.
Usnesením č. 7 
TDI na akci „Rozšíření mateřské ško-
ly Buštěhrad, a to p. Jana Matouš-
ka, Inženýrská činnost a provádění 
staveb, s nabídkovou cenou ve výši 
283.920,- Kč bez DPH.

Usnesením č. 8
Zhotovitele na akci „Buštěhrad –  
Veřejné osvětlení a  rozvody V.O.  
podél hřbitova a cyklostezky, a to  
nabídku dodavatele UNISER-
VIS HAŠEK s.r.o., Žilina, za cenu  
ve výši 1 121.464,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 9
Pravidla pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Buštěhradu na 
rok 2020.
Usnesením č. 10
Propachtování pozemku parc.  
č. 2217 a stavby na pozemku parc.  
č. 2209/1, k.ú. Buštěhrad, a to za ce-
nu 3.500,- Kč/ha/rok.
Usnesením č. 11
Poskytnutí mimořádné dotace z roz-
počtu města spolku SK Buštěhrad 
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na zpracování žádosti o dotaci a VŘ 
na dodavatele na akci „Revitalizace 
sportovního areálu – výstavba zá-
zemí 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 Buště- 
hrad na akci „Revitalizace sportovní-
ho areálu – výstavba zázemí SK Bu-
štěhrad“. Výzva V5 Sport, investice 
2020 pro SK a TJ, Program 133530 
Podpora materiálně technické zá-
kladny sportu 2017 až 2024. Podíl 
města bude činit 30 % z celkových 
nákladů akce. Podmínkou poskyt-
nutí prostředků je, že bude s SK Bu-
štěhrad uzavřena smlouva, ve které 
se SK Buštěhrad zaváže k součinnos-
ti na provedení II. etapy revitalizace 
sportovního areálu.
Usnesením č. 13
Prodloužení nájemní smlouvy dvě-
ma nájemníkům v domě č.p. 2017 

v ulici Kladenská do 31. 12. 2020 
s tím, že výše nájemného bude sta-
novena 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 me-
zi městem Buštěhrad a pachtýřkou 
uvedeného pozemku. 
Usnesením č. 15
Změnu umístění nájemců ve služeb-
ních bytech v ZŠ od 1. 12. 2019  
Usnesením č. 16
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 
O místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve městě Bu-
štěhrad 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 propa-
gačních materiálů k 80. výročí vzni-
ku ZUŠ Buštěhrad.
Usnesením č. 18
Objednávku komplexního zajištění 
pravidelného svozu nádob na směsný 
komunální odpad a nádob na třídě-
ný odpad, následné využití, odstra-
nění 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 Buš-
těhrad-Lidice“, ve výši 6 721.200,- Kč.
Usnesením č. 20
Vyplacení odměn ředitelům příspěv-
kových organizací města: Základ-
ní škola a Mateřská škola Oty Pav-
la, DPS Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad, 
za rok 2019.            

A K T UA L I T Y

proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postUp 
přípravy na změnU systémU v BUštěhradě

Prostřednictvím našich zákono-
dárců, ministerstva pro životní pro-
středí, se zavádí na území České re-
publiky nová odpadová legislativa. 
Ta implementuje do našeho záko-
na o odpadech a souvisejících záko-
nů a právních přepisů evropské cí-
le recyklace komunálních odpadů, 
a v důsledku tohoto faktu již nyní 
motivuje obce, potažmo občany ke 
třídění. Z „odpadového hospodář-
ství“ se má v průběhu několika má-
lo let stát u nás „oběhové hospodář-
ství“. Tento termín značí maximální 
využití odpadových surovin jako su-
rovin k dalšímu použití. Podle těch-
to evropských cílů již v roce 2025, 
tzn. za necelých 6 let, musí Česká 

republika recyklovat veškerý svůj 
komunální odpad z 55 %. Dnes se jí 
to daří pouze z 38 % vyprodukova-
ného komunálního odpadu. V roce 
2030 musí stát zrecyklovat 60 % ko-
munálního odpadu, za dalších 5 let 
ještě o 5 % více.

Ministerstvo životního prostředí 
v souladu s evropskými recyklačními 
cíli navrhlo v novém zákoně o odpa-
dech postupné zvyšování poplatku 
za ukládání využitelných a recyklo-
vatelných odpadů na skládky, a to 
ze současných 500 Kč až na 1850 
Kč v roce 2029, postupně, každý rok 
se zvyšující náklady. Navýšení po-
platku v ČR dlouhodobě doporuču-
je Evropská komise. Současně vedle 

zvýšení skládkovacího poplatku na-
vrhuje ministerstvo v novém zákoně 
takzvanou třídící slevu pro obce. Ta 
jim umožní skládkovat odpad zby-
lý po třídění za nižší cenu. Podmín-
kou pro uplatnění takové slevy bu-
de ale dosažení vysoké míry třídění 
vyprodukovaného komunálního od-
padu. V roce 2020 bude využití slevy 
podmíněno vytříděním minimálně 
45 % skla, plastu, papíru, kovů a bi-
ologicky rozložitelného komunální-
ho odpadu z celkové produkce komu-
nálních odpadů na území obce a až  
75 % v roce 2027.

Motivace ministerstva a následně 
krajů v oblasti třídění a zavedení po-
třebných kroků směrem k obcím je 
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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koncipována do celé řady doporuče-
ní pro obce. Buštěhrad není výjim-
kou. Tato doporučení jsou prezento-
vána tak, aby obce již nyní započaly 
nejen s osvětou u svých občanů, ale 
také s faktickými kroky. Tyto dopo-
ručené kroky jsou rozfázovány do 
realizace několika let po sobě. Pro-
tože nařízení Evropské unie je velmi 
obsáhlé a svým zavedením, imple-
mentací, časově i finančně náročné, 
je potřeba tyto kroky načasovat a po-
stupně zavádět do praxe již nyní. To 
vše z toho důvodu, aby obce byly na 
spuštění nové legislativy již náležitě 
připraveny, aby přechodné období 
nebylo dlouhé, protože finanční zá-
těž, která na obce dopadne, během 
tohoto přechodného období, ale i po 
něm, bude značná. Zejména u obcí, 
které se připravovat zatím v součas-
né době nechtějí. Svůj obecní systém 
třídění nijak nekultivují a nerozši-
řují, třeba z toho důvodu, že v ny-
nější aktuální situaci nechtějí vydá-
vat finanční prostředky obce navíc. 
Pokud by tyto finanční prostředky 
měly dávat z rozpočtu již nyní, ne-
splnily by cíle, které si za své volební 
období pro občany stanovily. Získat 
finanční prostředky zdražením míst-
ních poplatků – k tomuto kroku se 
stavějí odmítavě, protože si nechtějí 
u občanů kazit reputaci tím, že jim 
zdraží místní poplatky, a tak jen tiše 
čekají a doufají, že tyto kroky možná 
nemusí spadnout na ně, ale až na bu-
doucí zastupitele, kteří nechť se s tím 
v budoucnu popasují, jak chtějí. Pro-
blematiku odsouvají na další volební 
období, aniž si uvědomují, že se jim 
čas pro provedení příprav krátí, a že 
tím v důsledku v brzké budoucnos-
ti jejich občané zaplatí za odpady ví-
ce, než by v případě správné přípravy 
ze strany zastupitelstva vůbec museli. 
Nebo také ne, nechají obec tyto ná-
klady hradit, a posléze budou muset 
rezignovat na rozvoj obce v jiných 
oblastech, protože na ten již nebudou 

peníze. Nicméně zákonem za pár let 
skončí možnost ukládání odpadů na 
skládku, tzv. skládkování, pokud ně-
jaké skládky zůstanou v provozu, tak 
jen na přechodně krátkou dobu, a ko-
munální odpad, který se zbaví všech 
surovin, jež jdou vytřídit a recyklo-
vat, se bude moci likvidovat pouze 
ve spalovnách, které budou produ-
kovat ze zbylého odpadu poslední 
užitečnou komoditu, teplo.

Město Buštěhrad, aby bylo na tuto 
budoucí problematiku náležitě při-
praveno, zvolilo formu získání infor-
mací o formě následně potřebných 
provedených kroků v našem městě 
zajištěním zpracování dokumentu 

„Strategie odpadového hospodářství 
pro město Buštěhrad“, a následně ta-
ké provedením faktické, fyzické ana-
lýzy odpadů. (Viz webové stránky 
města Buštěhradu, záložka Občan, 
Odpadové hospodářství.) Na zákla-
dě vyhodnocení tohoto dokumentu 
se zastupitelé rozhodli jít cestou na-
výšení možnosti více třídit i biologic-
ký odpad, což je stejně nyní zákonem 
nařízeno celoročně. Dát občanům tu-
to možnost v podobě hnědé popelni-
ce u domu a dát občanům možnost 
likvidovat bioodpad formou kom-
postování a navracení živin zpět, do 
půdy v našem městě. (Viz připravo-
vaná, dosud nepublikovaná vyhláš-
ka o kompostování, a Program.) Dále 
se zastupitelé rozhodli rozšířit a po-
stupně kultivovat sběrná místa, tzv. 

„hnízda“ na tříděný odpad, investice 
již do tohoto záměru byly dány a je 
v plánu pokračovat v kultivaci v příš-
tím roce. Také se rozhodli a provedli 
kultivaci a rozšíření kapacity ukládá-
ní odpadů na sběrném místě „Měsí-
ček“. Takové sběrné místo má v nej-
bližším okolí pouze Buštěhrad a jeho 
občané zde mohou ukládat odpad 
v režii místního poplatku, který za-
platili. Občané ostatních okolních 
obcí (pozn.: ve kterých není sběrný 
dvůr ani sběrné místo) jsou nuceni 

odvážet svůj nadměrný odpad do 
sběrných dvorů v okolí a na Klad-
no, a to za úplatu. (Pozn.: Do nedáv-
né doby bylo možné, aby „neobčan“ 
Kladna mohl uložit svůj nadměr-
ný odpad do sběrného dvora v okolí 
Kladna za úplatu. V současné době již 
není toto možné ani za úplatu. Ulo-
žit odpad do sběrných dvorů v okolí 
Kladna mohou pouze občané s trva-
lým pobytem v Kladně, prokazují se 
občanským průkazem. Stejně jako 
na sběrné místo „Měsíček“ mohou 
ukládat nadměrný odpad bezúplat-
ně jen občané s trvalým pobytem  
v Buštěhradě. Sběrné místo „Měsí-
ček“ neslouží ale pro ukládání od-
padů pro fyzické podnikající oso-
by, ani právnické osoby se sídlem 
na území města Buštěhradu. Nad-
měrné odpady fyzických podnikají-
cích osob a právnických osob patří 
na skládku.) Město Buštěhrad, tedy 
jeho zastupitelé, byli ovšem nuce-
ni na druhé straně sáhnout k jiným 
opatřením, a to snížit frekvenci svo-
zu a zvýšit místní poplatek za pro-
voz systému nakládání s odpadem. 
Všechny tyto úkony má město Buš-
těhrad ve své vlastní pravomoci udě-
lat, v rámci samosprávy, a neporušu-
je tak žádný zákon.

Aby bylo nastaveno odpadové 
hospodářství ve městě Buštěhrad 
na základě budoucích, postupných 
požadavků zákonodárců a nově na-
stavených parametrů, zastupitelé 
aktualizovali nově tzv. „odpadové 
vyhlášky“ a do konce roku budou 
vydány ještě další vyhlášky, a jed-
na z nich, která následně doplňuje 
celý proces nastavení odpadového 
hospodářství ve městě Buštěhrad. 
Tyto vyhlášky by město nemohlo 
schválit a uvést do života, kdyby ne-
byly schváleny ministerstvem vnitra 
a označeny za „provedené v souladu 
se zákonem“. U těchto vyhlášek se 
zkoumá právníky Ministerstva vnit-
ra, zdali vyhláška neodporuje obecně 
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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 uce-
leně nebylo bohužel možné. Minis-
terstvo vnitra je nyní, ke konci roku, 
když vešly v platnost novely zákonů, 
zahlceno požadavky na připomín-
ková řízení vyhlášek obcí. Všech-
ny obce totiž musí změnit alespoň 
některé ze svých vyhlášek. Teprve 
zkonzultovaná vyhláška je zastupi-
telům předložena ke schválení.

V rámci optimální a ekonomičtěj-
ší varianty odpadového hospodář-
ství, s výhledem na potřeby usku-
tečnění parametrů novely zákona 
o odpadech do budoucna, vstoupi-
lo město Buštěhrad prostřednictvím 
starostky města v jednání s Mikro-
regionem údolí Lidického potoka. 
Jednání byla vedena za účelem spo-
jení se pod tímto jedním celkem ve 
společném postupu na poli odpa-
dového hospodářství v širším slova 
smyslu než jen na poli jediné obce 
či města. Bohužel, obce mikroregio-
nu neprojevily zájem řešit tuto pro-
blematiku společně. Ke společnému 
postupu se vydaly až teprve tehdy, 
když obec Třebusice na základě ko-
munikace s Buštěhradem projevila 
ochotu se spojit, a společně s Buště-
hradem iniciovala schůzky nejdříve 
s MAS Přemyslovské Střední Če-
chy, a pak také s Magistrátem měs-
ta Kladna, coby „obce s rozšířenou 
působností“ pro obce v okrese Klad-
no. Schůzka s panem primátorem 
se konala a výsledkem je vytvoření 
právního subjektu, který bude za ty-
to obce vystupovat společně za úče-
lem zajištění optimálního postupu 
v odpadovém hospodářství (zajištění 
smlouvy s budoucí spalovnou, aby-
chom draze neskládkovali), a v dal-
ších strategických oblastech regio-
nu. Město Buštěhrad tak iniciovalo 
pro celý kladenský region založení 
tohoto právního subjektu, a uspělo! 
Je totiž potřeba, mimo jiné, aby by-

lo zajištěno na území okresu Klad-
no 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 nebu-
dou spalovat, budou po určitou dobu 
hodně draze skládkovat, a pak ještě 
dráže spalovat. Město Buštěhrad ini-
ciovalo 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 inici-
ovalo sdružení obcí a založení vý-
še jmenovaného právního subjektu.

K  tomu, aby město Buštěhrad 
mohlo odpad likvidovat ve spalov-
ně (a aby dosáhlo také na skládko-
vací 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 součas-
né době společnosti, které svážejí 
odpad v obcích, používají k rozdě-
lení tun odpadů na obce poměrový 
systém. Zatím totiž nejsou vázány 
žádnou legislativou o přesnosti vá-
žení. Odpad sice na skládce váží, ale 
ne adresně pro jednotlivé obce. To 
je logisticky hodně náročné a pro 
svozové firmy drahé. A protože ma-
jí smluvně ustanovené ceny s obce-
mi, 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 vlast-
ním přehledu o nákladech a kvůli 
budoucí vyšší platbě za skládková-
ní, ale i za spalování dokázaly pod-
chytit smluvně se svozovou firmou, 
skutečnou váhu vyprodukovaného 
odpadu zjistit na území obce. Měs-
to Buštěhrad tento požadavek na bu-

doucí svozovou firmu, kterou město 
vysoutěží, už má. Je zde požadavek 
na zavedení RFID čipů na popel-
nice, všechny. Svozová auta budou 
vybavena čtečkou těchto RFID čipů 
a jejich prostřednictvím se do kni-
hy elektronicky zapíše datum, čas 
a místo, číslo popisné – aktuální-
ho svozu, a stejně tak váhu popelni-
ce a identifikaci typu odpadu. Tuto 
databázi pro město Buštěhrad bu-
de spravovat společnost, která nemá 
vazby na svozovou firmu z důvodu 
zachování relevantních dat.

Teprve po určité době, po zave-
dení tohoto systému vážení, bude 
město Buštěhrad mít informace 
o skutečné váze skutečně vyprodu-
kovaného odpadu pouze na katastru 
města Buštěhradu. Z těchto dat bu-
de moci dále stanovit postupy, zdali 
navýší kapacitu třídicích míst, nebo 
zdali ji může zmenšit, dále, skuteč-
nou váhu směsného odpadu pro úče-
ly dalšího, optimálnějšího stanovení 
místního poplatku za svoz a likvida-
ci odpadu, a v neposlední řadě také 
bude vědět, kolik město bude sku-
tečně stát skládkování a spalování 
odpadů. V současné době jsou to-
tiž obce v rukou svozových a sklád-
kovacích 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, pří-
padně jejich objem, nikoliv na hlavu, 
je na cestě. Zatím si ji město Buště- 
hrad nemůže dovolit, protože při 
propočítání tun odpadů a financí, 
které město platí, by občané ve sku-
tečnosti platili za litr či kilogram od-
padu v přepočtu o hodně více, než 
je tomu nyní při nastavení paušální 
daně. V tomto ohledu nelze nic na-
stavit dopředu, ale je, bohužel, nut-
no vyčkat na novou legislativu, která 
s ohledem na novelu zákona o odpa-
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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dech upraví také možnosti stanovení 
místních poplatků. Jiné obce a měs-
ta mají nyní možná stanovenou nižší 
poplatkovou povinnost. Je potřeba 
ale vědět, že je to dáno tím, že velká 
města mají také své velké příjmy, ze-
jména ze svých s.r.o. nebo a.s., mají 
odvody do rozpočtů. Město Buště- 
hrad nemá žádné jiné příjmy než 
z daní. Jiné obce například mají na 
svém katastru ekologickou zátěž, za 
kterou dostávají od státu kompen-

zace, nebo mají na svém katastru 
a svých pozemcích solární či větrné 
elektrárny a získávají do rozpočtu 
podíl ze zisku. Mohou si tak dovolit 
dotovat kapitolu odpadového hospo-
dářství ve své obci, aniž by zatěžo-
valy občany. Město Buštěhrad jiné 
příjmy bohužel nemá.

Zastupitelé se k problematice od-
padového hospodářství, ať už pro 
současnou nebo budoucí situaci ve 
městě, nebo s výhledem a návaznost-

mi na stav budoucí v širším hledis-
ku regionu, jehož je součástí, posta-
vili zodpovědně. Přemýšlejí dopředu 
a nevyhýbají se nepopulárním opat-
řením. Informační materiály měs-
ta Buštěhradu budou postupně pu-
blikovány a vydávány tak, aby do 
konce roku občané, kteří se o to za-
jímají, měli možnost získat co nej-
více informací.

na co se také ptáte

Proč zdržujete kolaudaci kanali-
zace na Chmelnici?

Město žádnou kolaudaci nezdr-
žuje. Investorem stavby jsou Vodár-
ny Kladno-Mělník, takže o kolau-
daci žádají vodárny. Město dostálo 
všem svým povinnostem, tj. pře-
vzalo hotové povrchy komunikací. 
Pokud se kolaudace zdržela (zatím 
jen velmi mírně), tak jednak pro-
to, že část stoky v ulici Břízové, na 
kterou se vodárny napojovaly s no-
vou stokou, před mnoha lety vybu-
doval soukromník, který sice stoku 
zkolaudoval, ale už ji vodárnám ani 
městu nepředal do majetku. Toto se 
tedy musí majetkově vyřešit. A dá-
le třeba také proto, že další neukáz-
něný občan do kanalizace načerno 
vypustil svoji žumpu (přestože ob-
čanům stále dokola opakujeme, že 
musejí počkat, až bude kanalizace 
zkolaudovaná!). Předpokládáme, že 
pokud nenastanou nějaké další kom-
plikace, vodárny o kolaudaci požá-
dají ještě v letošním roce. 

Znovu upozorňujeme: DO DO-
BY, NEŽ PROBĚHNE KOLAU-
DACE KANALIZACE, PROSÍM 
OPRAVDU NEVYPOUŠTĚJTE 
SVÉ ŽUMPY DO KANALIZACE, 
jinak můžete mít na svědomí další 
oddalování kolaudace! Když to ob-
čané vydrželi s žumpami 15 a více 
let, tak měsíc dva navíc snad také 
ještě zvládnou!

Slibovali jste, že prověříte mož-
nost žádosti o dotaci na kanalizaci 
na Chmelnici, kterou by mohlo po-
dat buď město, nebo vodárny. Jak to 
dopadlo?

Možnosti podání žádosti o dota-
ci jsme jednak prověřovali průběž-
ně již ve fázi projektování (tehdy pro 
nás žádné dostupné dotace nebyly), 
a dále v posledních měsících s pomo-
cí některých aktivních občanů byd-
lících na Chmelnici. Byli jsme za tím 
účelem i na jednání s novým provoz-
ním ředitelem VKM. Posléze nám 
však bylo řečeno, že Vodárny žá-
dost o dotaci podávat nebudou, ne-
boť nejsou z různých důvodů opráv-
něný žadatel (poskytovatelé dotací, 
což je buď MZe, nebo MŽP, nedotu-
jí soukromé podnikatelské subjekty, 
což ale VKM de facto jsou). A kdy-
by o dotaci žádalo město, museli by-
chom provozovatele nové kanaliza-
ce znovu soutěžit, což pochopitelně 
není reálné, když veškerá vodovod-
ní a kanalizační infrastruktura ve 
městě patří VKM.

Kdy se bude dělat vodovod Bou-
chalka a kanalizace za hřbitovem?

VKM mají od června 2019 no-
vého provozního ředitele, Ing. Živ-
nůstka, se kterým jsme se ohledně 
slibů VKM daných Buštěhradu se-
šli a věc znovu projednali. Politika 
pana ředitele je bohužel jiná, než by-

la politika jeho předchůdce. Vodár-
ny toho podle jeho vyjádření obcím 
naslibovaly více, než mohou splnit. 
Musely prý ze sta naslibovaných in-
vestičních akcí zhruba dvě třetiny 
zrušit, neboť na to nemají prostřed-
ky. Nicméně náš vodovod Bouchal-
ka jsou ještě ochotni spolufinancovat, 
protože je to stará zástavba, a chybě-
jící vodovod je elementární problém 
(na rozdíl od chybějící kanalizace; 
ta se bere už pouze jako zvyšování 
komfortu občanů).

Naštěstí máme od VKM písem-
ný příslib, kde nám jako protisluž-
bu vložení našeho vodohospodář-
ského majetku do majetku VKM 
(což se událo cca před dvěma lety) 
přislíbili určité finanční částky na 
investice, a to celkem 7,2 mil., z če-
hož kanalizace na Chmelnici odčer-
pala cca 3,8 mil., a tedy zbývá cca 
3,4 mil. na vodovod. Projektantský 
rozpočet na vodovod je cca 7,5 mil, 
takže poměr 60/40 % by se zhruba 
otočil (60 % by šlo za námi), pokud 
se to vysoutěží za míň, náš podíl se 
úměrně tomu zmenší. Vodovod na 
Bouchalce se tedy pravděpodobně 
v příštím roce realizovat bude, ale 
nyní čekáme na nějaký konkrétněj-
ší návrh od vodáren.

Kanalizace za hřbitovem se ov-
šem vzhledem ke změně politiky 
VKM dostává do sféry utopie. I kdy-
bychom na to našli dotaci (kde se 

Dagmar Novotná
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spoluúčast obcí pohybuje minimál-
ně kolem 40 %), rozpočet gravitač-
ní verze kanalizace vyšel velmi vy-
soký, kolem 15 mil. (velká hloubka 
položení kanalizace, tj velmi drahé 
zemní práce, víceméně stoprocent-
ní rozebrání a pak zase obnovení 
povrchů, výstavba společné přečer-
pávací stanice a ve všech směrech 
velmi náročná stavba komplikova-
ná hustým zasíťováním území, pro 
obyvatele velmi omezující a proble-
matická i z hlediska dopadů na do-
pravu a parkování). Navíc stále není 
k dispozici pro nás použitelná dota-
ce. Možnost je nechat kanalizaci pře-
projektovat 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 tlako-
vou kanalizaci vůbec chtěli. Obná-
šelo by to totiž přečerpávací stanici 
pro každou nemovitost zvlášť, a již 
nyní máme od některých obyvatel 
ohlasy, že za takovou cenu kanali-
zaci 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 vědo-
mi nutnosti obci zaplatit v případě 
vybudování kanalizace poplatek za 
zhodnocení pozemku připojením na 
kanalizaci ve výši několik desítek ti-
síc 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 zastu-
pitelstvem vzbudilo značnou nevoli.

Takže je pravděpodobné, že k vy-
budování kanalizace za těchto pod-
mínek zatím nedojde. Očekávám, že 
mi možná opět přijde nějaký rozzlo-
bený mail na téma „Jak to, že jste 
nám ještě nevybudovali tu kanali-
zaci, když ji už čtyři roky slibujete?!“, 
tak jen připomínám, že budování 
kanalizace v místě, kde si občané 
dobrovolně pořídili domky s žum-

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 obča-
nů nejednoznačná. V tomto přípa-
dě by tedy bylo dobré, kdyby to lidé 
pochopili a respektovali.

Vadí mi, že spolek Butzkow tady 
zabral všechny kulturní akce pro se-
be, nepustí tam nikoho z místních 
hospodských a nenechá nikoho dal-
šího vydělat!

Jenže Kulturní spolek Butzkow 
to nedělá pro svůj vlastní prospěch 
(o čemž napovídá již jeho právní 
statut – je to SPOLEK, tedy NE-
ZISKOVÁ organizace), všichni čle-
nové i další dobrovolníci prodej ob-
čerstvení zajišťují a realizují zcela 
ZDARMA a všechny utržené pení-
ze se vracejí zpět do buštěhradské 
kultury. Jak jinak myslíte, že by by-
lo možné zde financovat větší akce, 
jako je Bushfest nebo koncerty ka-
pel 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 roz-
svícení vánočního stromku nebo 
polní kuchyni na masopustní za-
bíjačku – například. Je třeba také 
si na rovinu říci, že se nám v mi-
nulosti bohužel stávalo, že pokud 
zrovna nešlo o velké, hojně navště-
vované a výdělečné akce typu Ča-
rodějnice, místní hospodští a stán-
kaři 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 
pár dní před akcí odřekli a kultur-
ní výbor musel na poslední chvíli 
shánět náhradu. I z těchto důvodů 
se nakonec těchto aktivit chopili 
členové Kulturního výboru a dal-
ší nadšenci, kteří postupně založili 
a řádně registrovali Kulturní spo-
lek Butzkow.

Nevěřím, že to někdo dělá 
zadarmo!

Věřte. Na lidech, kteří zadarmo 
pomáhají, stojí mnohé aktivity ne-
jedné obce či města v naší zemi, 
buďme proto rádi, že Buštěhrad ne-
ní výjimkou. Díky dobrovolníkům 
Kulturního spolku Butzkow i dal-
ších spolků (Divadlo KiX, Junák, 
Buštěhradské Šťabajzny, Věčně mla-
dí senioři, RC Pelíšek a další) a řa-
dě „bezejmenných“ dobrovolníků, 
kteří přikládají ruku k dílu na ak-
cích města, kultura stojí velmi níz-
ké částky a tím pádem neodčerpává 
ani finance z  jiných oblastí roz-
počtu (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 mo-
ci ověřit zcela konkrétně ve výroční 
zprávě o činnosti spolku, jejíž po-
řízení a odsouhlasení valnou hro-
madou mají, mimochodem, všech-
ny spolky a neziskové organizace 
v republice uložené jak příslušnými 
předpisy, tak i vlastními stanovami.

Obecně mi vadí různé často vel-
mi bizarní pomluvy, které městem 
kolují, a ze kterých je vidět, že ně-
kteří občané očekávají od ostatních 
skutečně jen to nejhorší. Jako když 
nám svého času studentky zdarma 
vyrobily keramickou ceduli s ná-
zvem Knihovna, a pak se vykládalo, 
že cedule stála 49 000,- Kč… Ráda 
bych proto některé aktuální fámy 
uvedla na pravou míru:

• Ano, členové spolku Butzkow 
opravdu pro městskou kulturu 
DĚLAJÍ ZADARMO.

• Ne, starostka zakladateli spolku 
opravdu NEDOHAZUJE zdar-
ma žádné pozemky (Jaké, pro-
boha? Kde? Jak na tohle někdo 
může přijít?).
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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• Ne, jeden ze zastupitelů opravdu 
NEDOSTANE obecní byt. Takhle 
to tady nefunguje, všimněte si, že 
za posledních pět let, co jsem sta-
rostka, v žádných obecních bytech 
žádní zastupitelé nebydlí (přesto-
že za některých minulých starostů 
se tato praxe bohužel vyskytovala).

• Ne, Romům v obecních bytech 
jsme opravdu NEKOUPILI ná-
bytek za 400 tisíc!

Žije mezi námi spousta lidí, kteří 
pro svoje bližní něco dělají zadarmo 
a proto, že je to baví. Pokud kdo svůj 

životní styl razí podle rčení „zadar-
mo ani kuře nehrabe“, nikdo z nás 
proti tomu nemůže mít nejmenších 
námitek, je to svobodná volba kaž-
dého z nás. Stejně tak je tomu ale 
i v opačném případě – chce-li ně-
kdo ve svém volnu dělat něco pro 
druhé, je to rovněž jeho svobodná 
vůle, která má stejný nárok na své 
naplnění! Zásadní pro oba přístu-
py k věci je ovšem rozdíl mezi nimi: 
zatímco volba jedněch přináší pro-
spěch výhradně jim samotným a ni-
komu dalšímu, aktivní volba dru-
hých přináší prospěch všem, včetně 

výše zmíněných. Rozčilovat se nad 
tím, že někdo něco dělá pro druhé, 
je proto vedle jak ta jedle. Nehnout 
prstem a naopak šířit městem blu-
dy hraničící s pomluvou, že kdosi si 
na úkor někoho jiného zabírá veřej-
ný prostor a veřejné blaho sám pro 
sebe, je ubohé – řečeno snad až pří-
liš slušně.

Takže, prosím, nevymýšlejte hlou-
posti, a když vás něco zajímá, zeptej-
te se přímo na úřadě, nebo na jedná-
ní městského zastupitelstva. 

DJ

„dělejte něco pro lidi!
V souvislosti se zdražením po-

platků za odpad zazněl na sociálních 
sítích také výkřik: „Dělejte koneč-
ně něco pro lidi!“ a „Zastupitelé se 
mají bít za své občany!“ Nepřekva-
puje mě, že lidé nesledují, co zastu-
pitelstvo dělá, nezajímají je strategie 
města a komplexní otázky rozvoje, 
které se již pátým rokem snažíme 
koncepčně řešit. Tyto věci jsou asi 
příliš abstraktní, je jistě jednodušší 
všímat si spíše děr v silnici či zdra-
žení odpadu. Řadu lidí asi nezajíma-
jí ani místní kauzy, kdy město sto-
jí za svými občany proti nějakému 
záměru. Přestože o práci zastupitel-
stva každou chvíli píšeme například 
ve zpravodaji, asi to mnozí lidé ne-
čtou, takže by bylo možná na místě 
to občas zopakovat. To mi ostatně 
řekla i jedna paní, se kterou jsem si 
o tom nedávno povídala. Byla pře-
kvapená, co tu všechno řešíme, a do-
mnívala se, že bychom naši činnost 
asi měli více prezentovat. Nedávno 
někdo na Facebooku napsal, že člá-
nek o 2000 slovech číst nebude, a že 
chce na cosi „jasnou a jednoduchou 
odpověď“. Musím ho zklamat – na 
řadu věcí neexistují jasné a jednodu-
ché odpovědi. Řízení města je složi-
tá problematika, a pokud to někoho 
opravdu zajímá, bude dobré, když 

věnuje určité úsilí alespoň přečte-
ní článků, jako je tento, a pochope-
ní všech souvislostí. Politiky, které 
vám budou nabízet na vše „jasné 
a jednoduché odpovědi“, prosím 
raději nechtějte, může to pak vést 
k nepěkným koncům :)

Co tedy například „děláme pro 
lidi“ a jak se „bijeme za občany“? 
Uvedu několik příkladů:

Bioplynová stanice: před mno-
ha lety se v Buštěhradě řešila velká 
kauza bioplynové stanice, kterou na 
svých pozemcích na katastru Bu-
štěhradu plánovalo postavit MPS 
Kladno (později AVE Kladno). Za-
řízení mělo zpracovávat mimo ji-
né jateční odpady a investor nebyl 
schopen garantovat, že stanice ne-
bude zamořovat okolí zápachem. 
Podrobně jsem o věci informovala 
v článku v BZ č. 10/2018. Proti vý-
stavbě se tehdy ve městě zvedl velký 
odpor, občané podepisovali petici 
a věc skončila až u soudu, který po-
sléze celou věc vrátil k novému pro-
jednání na stavební úřad v Kladně, 
takže v roce 2016 se výstavba stala 
opět reálnou hrozbou. Věc jsme na-
konec celkem elegantně vyřešili tak, 
že jsme všechny předmětné pozem-
ky od AVE vykoupili (celkem 44 ti-

síc m2). Abychom to mohli udělat, 
museli jsme si vzít úvěr 14 mil. Kč 
(od té doby občas někde slyším, že 
jsme nezodpovědní, neboť „zadlu-
žujeme město“!). Pozemky však br-
zy znovu prodáme (momentálně je 
nabízíme skrze realitní kancelář), 
a dobře si ohlídáme, komu a na co. 
A protože jsme je koupili za velmi 
dobrou cenu, město na tom ještě 
vydělá. V méně odvážném zastu-
pitelstvu by přitom toto rozhodnu-
tí možná neprošlo. Pamatuji se, jak 
někteří konzervativnější členové za-
stupitelstva (kteří už v MZ dnes nej-
sou) tehdy byli proti.

Obchvat Buštěhradu: již cca 20 
let je naplánován obchvat města, re-
spektive propojení komunikace I/61 
s dálnicí R7, a to tím způsobem, že 
by měl být veden přes údolí za vo-
dojemem (tam, kde lidé mají nyní 
zahrádky, chaty, a jsou zde asi tři 
rodinné domy) a v těsné blízkosti 
města, přímo za školou a větrola-
mem, by měl odvádět dopravu na 
křižovatku u Stehelčevsi. Takto je 
obchvat zakreslen v platném územ-
ním plánu z roku 2005. Domníváme 
se, že trasa obchvatu je nevhodná, 
vede moc blízko města, a komuni-
kace by příliš město obtěžovala hlu-
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kem a emisemi. Navíc koridor ob-
chvatu znehodnocuje pozemky, přes 
které vede. Již čtyři roky se jedná-
ním s Krajem a ŘSD snažíme prosa-
dit jinou variantu vedení obchvatu, 
a to takovou, že komunikace by ved-
la skrze průmyslovou zónu, kolem 
UCEEBu a Peroutky, a potom těsně 
podél haldy na křižovatku u Stehel-
čevsi. Tedy co nejdál od města (po-
kud možno ještě v nějakém záře-
zu). Tímto by se vyřešila i doprava 
směřující na haldu (náklaďáky jez-
dící na skládku totiž nyní buď jezdí 
přes Stehelčeves a Vrapice, kterým 
to samozřejmě vadí, nebo skrze Bu-
štěhrad Tyršovkou, kde nerespektují 
zákaz vjezdu). Tyto naše snahy ně-
jakou dobu nikdo příliš nereflekto-
val („Proč tu trasu nechcete? Minulé 
vedení města to naopak prosazo-
valo!“), ale pouze do doby, než se 
začal stavět velkosklad Lidlu. Poté 
i Kladno zjistilo, že je zde doprav-
ní 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 podaři-
lo naši verzi trasy obchvatu protla-
čit do nového návrhu ZÚR (Zásad 
územního rozvoje), což je dokument 
Středočeského kraje, který řeší mi-
mo jiné i dopravu. Nutno dodat, že 
u podobné dopravní stavby trvá mi-
nimálně 10 let, než se připraví a zre-
alizuje, 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 plá-
nu města. Přestože se termín schvá-
lení z různých důvodů prodlužuje 
(například také pro vypořádávání 
připomínek dotčených orgánů, tře-
ba Ministerstva dopravy v souvislos-

ti s našimi snahami o přeložení tra-
sy obchvatu), snad se jeho schválení 
již konečně dočkáme na jaře, nebo 
nejpozději v polovině roku 2020. Za-
stupitelstvo zde razí radikálně roz-
dílnou koncepci, než všechna za-
stupitelstva předchozí. Především 

– až na úplné výjimky zde nepovo-
luje nové pozemky k zastavění. Za-
mítli jsme několik desítek žádostí 
majitelů okolních pozemků na pře-
měnu pozemků ve stavební. Zamítli 
jsme návrh na velké logistické cent-
rum na poli naproti vodojemu. Také 
jsme zrušili celou jednu průmyslo-
vou 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 ne-
budeme dobrovolně povolovat no-
vou průmyslovou zónu 200 metrů 
od nejbližší obytné zástavby! Město 
se v současnosti stále ještě rozšiřu-
je, zastavují se plochy určené k zá-
stavbě ÚP z roku 2005. Další rozvoj 
města už by nebyl udržitelný. Již ny-
ní 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 in-
frastruktury. Chceme, aby město 
bylo více zelené, aby zde bylo kvalit-
nější obytné prostředí a vybavenost. 

Tomu má napomoci například pro-
jekt „Zeleň v extravilánu“, který se 
bude realizovat v příštím roce. Pro-
jekt řeší osázení osmi lokalit v extra-
vilánu města – budou se obnovovat 
polní cesty, stromořadí, krajina bu-
de prostupnější pro pěší, i ekologic-
ky stabilnější.

Kauza plánované výstavby ad-
ministrativní budovy vedle zástav-
by u hřbitova: zhruba od roku 2013 
plánovali majitelé pozemku vedle 
zástavby u hřbitova (bývalý objekt 
teletníku vedle burzy) výstavbu tří-
podlažní administrativní či skla-
dovací budovy. Obyvatelé řadovek 
u hřbitova protestovali, neboť ve vel-
mi těsném sousedství jejich domků 
měla vyrůst dvou- až třípodlažní, 
několik desítek metrů dlouhá kra-
bice (majitelé navíc ještě ani neměli 
přesnou představu, co by v ní mělo 
být – plánovali postavit nějaké ob-
chodní prostory, a pak je nabízet). 
Město se tehdy za své občany zce-
la jednoznačně postavilo, a to ni-
koliv jen zamítavým stanoviskem 
k výstavbě. Než investor stihl zís-
kat 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 zámě-
rem bioplynové stanice a dalšími 
podobnými). Tu sice investor poslé-
ze soudně napadl, ale soud prohrál, 

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

čímž celá kauza doufejme skončila. 
V novém územním plánu, který by 
měl být již brzy schválen, jsme pak 
náplň plochy předefinovali, takže 
takto velká budova už by zde nemě-
la jít postavit.

Dům č. p. 168 na Kladenské uli-
ci: zájmy našich občanů hájíme také 
v záležitosti léta rozestavěného do-
mu č. p. 168 na Kladenské ulici (na-
proti drogerii). Přístavba domu je 
černá stavba již cca 15 let. V minu-
lých letech se majitelka (která není 
z Buštěhradu) opakovaně pokouše-
la stavbu zlegalizovat, k čemuž po-
třebuje odkoupit část obecního po-
zemku, který neoprávněně zastavěla. 
Část pozemku jsme ovšem neodpro-
dali a dali jsme majitelce za podmín-

ku, že musí mít nejprve ke svému zá-
měru souhlasné stanovisko sousedů 
(kterým černá stavba stíní zahradu, 
a majitelka s nimi doposud komu-
nikovala velmi nedostatečně). To se 
nestalo, takže stavební úřad nařídil 
odstranění stavby. Majitelka se ov-
šem odvolala, takže tato záležitost 
bohužel ještě zdaleka nekončí.

Takže než si budete stěžovat, že 
město nedělá nic „pro lidi“, zkuste 
se nejdřív zajímat o to, CO vlastně 
děláme, a jak se snažíme s rozmys-
lem město řídit i v delším časovém 
horizontu. A všimněte si, že pokud 
se zde zájmy soukromých investo-
rů dostanou do konfliktu se zájmy 
občanů, VŽDY stojíme za zájmy na-
šich občanů. Tedy aspoň tehdy, po-
kud to můžeme ovlivnit.

Nehledě na to, že „pro lidi“ pře-
ci jednoznačně jsou i takové věci 
jako přístavba školy, školky, nová 
knihovna a infocentrum, obnova 
infrastruktury (která často bohužel 
není vidět), odstranění obří černé 
skládky, opravy tarasů, komunika-
cí a chodníků či další projekty – jak 
ty zrealizované, tak ty, které chys-
táme do budoucna (např. obnova 
sportovního areálu, na kterou je ny-
ní podaná žádost o dotaci). „Pro li-
di“ jistě je i to, že jsme ve spolupráci 
s vodárnami iniciovali výstavbu no-
vé kanalizace na Chmelnici, a zre-
alizujeme doufejme v příštím roce 
i vodovod na Bouchalce. A „pro li-
di“ je ve svém důsledku – ač si to 
možná nemyslíte – nakonec i to ne-
populární zvýšení poplatků za od-
pad. Znamená to totiž, že město se 
k problému stále narůstajících ná-
kladů na likvidaci odpadů staví zod-
povědně (viz článek paní Novotné 
rovněž zde v BZ), snaží se udržitelně 
nastavit nový systém s ohledem na 
legislativu, která nás čeká, a neod-
souvá tento problém na bedra příš-
tích zastupitelstev.

DJ

Obchvat – stávající platná verze. Foto: archiv autorky.

Bezplatná právní poradna na BUštěhradském zámkU – i pro vás

Připomínáme touto cestou, že 
Městský úřad Buštěhrad stále na-
bízí občanům města poskytování 
prvotního bezplatného právního 
poradenství. 
• Kdy? Každý druhý čtvrtek v mě-

síci od 16.00 do 18.00 hodin 
• Kde? Ve druhém patře Měst-

ského úřadu Buštěhrad, Re-
voluční 1 (zámek), v kanceláři 
místostarostky

V životě každého člověka mohou 
nastat situace, kdy potřebuje právní 
pomoc, ale neví, kde a jak ji získat. 

K řešení problémů, s nimiž si neví-
te rady, můžete využít už dříve za-
vedenou službu města – bezplatnou 
právní pomoc. Tou se rozumí všech-
ny formy právní pomoci s výjim-
kou právního zastupování v soud-
ním nebo jiném řízení. Předmětem 
bezplatné právní pomoci není ani 
sepisování konkrétních smluv nebo 
podání. Konkrétní pomoc tedy spo-
čívá zejména v právním poraden-
ství, jak problém řešit a jaké existu-
jí možnosti dalšího postupu ve vaší 
životní situaci. Jednotlivá konzul-
tace by neměla překročit 30 minut.

 E-mail pro doplňující dotazy 
k právnímu poradenství MěÚ Bu-
štěhrad: meu@mestobustehrad.cz, 
jako předmět uveďte, prosím: „bez-
platná právní poradna“.

Této bezplatné „poradny“ za 
dobu, co je v provozu, již mnozí 
z vás využili, ale raději její existen-
ci v zájmu věci znovu připomíná-
me i ostatním. 

ZV
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kaplička na náměstí je jako nová

Opět jedno podzimní vydařené 
odpoledne. Možná tak nějak podob-
ně se to vydařilo před sto sedmdesáti 
léty, kdy se poprvé světila naše kap-
lička na Náměstí. Podle zápisu ten-
krát za velké účasti mnoha církev-
ních i světských hodnostářů, světil 
českobudějovický biskup p. Jirsík ta-
ké v přítomnosti všeho lidu. Tento-
krát s nemenší slávou světil kladen-
ský zast. vikář, farář, páter Jaroslav 
Kučera. Celou akci předání zrestau-
rované kapličky veřejnosti připravil 
kulturní výbor. Zahájili trubači ZUŠ 
fanfárou, dětský sbor pod vedením 
uč. Macháčkové písní. Následně paní 
starostka přivítala přítomné občany, 
představila autora projektu i zástup-
ce firmy Akant – art, která tento-
krát opravu provedla, místní firmu 
Houska – Douda, která nám ozlati-
la a usadila kříže, poděkovala spon-
zorům i všem občanům, kteří svojí 
hojnou účastí tuto kulturní akci pod-
pořili. Přítomní byli odměněni dob-
rotami v pečené i tekuté podobě. Ty 
připravili jako obvykle členové spol-
ku Butzkow a KV. Kronikář přeče-
tl historický zápis o vzniku kaplič-
ky. Pan farář pohovořil i o tom, že 
Máří Magdalena, jíž je kaplička za-
svěcena, byla židovka, a přesto byla 
prohlášena za svatou. Dětský sbor 
opět zazpíval, trubači zahráli, účast-
níci využili setkání k vzájemnému 
seznámení a popovídání. Dojedli, 
dopili a spokojeně se rozešli s po-
citem, že se zase v obci něco poda-
řilo. K úplné spokojenosti už chybí 
u kapličky ještě zprovoznit zvony 
a dovybavit její interiér. Zapomněl 
jsem ještě doplnit, že za kopii histo-
rického obrazu sv. Máří Magdaleny, 

která bude do budoucna ozdobou 
tohoto svatostánku, děkujeme Hon-
zovi Zelenkovi.

JP

Znovuvysvěcení kapličky sv. Máří Magdaleny na Náměstí, 17. 11. Foto: M. Žitníková 

Kapličku světil kladenský zast. vikář, farář, 
páter Jaroslav Kučera. Foto: M. Žitníková 

Vystoupení dětí z místní ZUŠ při znovuvy-
svěcení kapličky sv. Máří Magdaleny na Ná-
městí, 17. 11. Foto: M. Žitníková 

Znovuvysvěcení kapličky sv.Máří Magdaleny 
na Náměstí, zleva farář J. Kučera, D. Javorče-
ková, J. Vinšová, J. Pergl. Foto: M. Žitníková 

poděkování oBčanům za pomoc při údržBě města

Vážení spoluobčané našeho Buš-
těhradu. Za technické služby si vám 
dovoluji mnohokrát poděkovat za 
pomoc, kterou nezištně a dobrovol-

ně poskytujete ve svém volném ča-
se, a to i přes dnešní velmi chaotic-
kou a uspěchanou dobu, kdy je to 
nejdražší, co máme, čas. Čas, kte-

rý můžeme strávit rozhodně jiným, 
a pro mnohé lidi lepším způsobem 
než pomáhat někomu, kdo je za to 
přece placený. Posekání trávy, po-
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

hrabání listí, zametení sněhu, ale 
i za to, že prostě neděláte nepořá-
dek. Není to pro všechny občany 
až tak samozřejmé chování. Děku-
jeme i za věci, které jsou pro větši-
nu lidí běžné. Jako jsou pozdrav či 
milý úsměv. I toto je pro nás důleži-
té, a dělá to mnohem více příjemné 
pracovní prostředí. Dokonce se le-
tos stalo něco, co už jsem nezažil lé-
ta. Jmenovat nebudu, ale paní, které 
se to týká, si na to určitě vzpomene. 
Přišla za zaměstnanci, kteří pracova-
li v blízkosti jejího domu, a přinesla 
jim kávu. Možná to vypadá z dneš-
ního pohledu jako hodně velké roz-
mazlování „žebroty, co má makat“, 
a ne pít kafe, ale je to neuvěřitelně 
milá pozornost, a na šatně v TS se 
o tom hodně dlouho mluvilo. Moc 
vám, naše paní sousedko, všichni 
děkujeme. Také děkujeme, že nám 

napíšete – nesvítí u nás lampa. Je 
to pro nás moc užitečná informace, 
která pomáhá urychlit opravu, a vá-
žíme si takové spolupráce. 

Dále bych chtěl poděkovat všem, 
kdo nám přinášejí papír pro Péťu. 
Tento program se sice tak úplně ne-
chytil, jak jsem si představoval, ale 
přesto se něco nasbíralo a celková 
utržená částka určitě bude na konci 
roku zveřejněna. I přes nějaké ty pro-
vozní neduhy budeme s tímto pro-
gramem nadále pokračovat, i když 
to bude třeba pro jiný účel, nebo ji-
ného adresáta. Prosíme, noste papír 
ve sběrové kvalitě (časopisy, novi-
ny, letáky, sešity, ale i třeba knížky) 
po celý rok. Takového papíru je do 
modrých popelnic prostě škoda. Rá-
di ho od vás převezmeme ve sběr-
ném místě i v Technických službách. 
Když tam nikdo není, třeba večer, 

stačí ho položit na koš nebo prostě 
ke dveřím. My ho už uklidíme a vy-
měníme za korunky, které někomu 
potřebnému pomohou.

Takže ještě jednou: Děkujeme, dě-
kujeme, děkujeme… a všem přejeme 
příjemné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí do nového roku 2020.

Vaše Technické služby.

A ještě důležitá informace od TS:
• Sběrné místo Buštěhrad bude 

v prosinci mimořádně uzavřeno 
v následujících dnech: 

• ve čtvrtek 19. 12. 2019 z provoz-
ních důvodů

• ve svátečních dnech 24. a 26. 12. 
2019

BUštěhradské rozpravy: petr Fleischmann a tomáš vrBa

Třetí setkání s nevšední osobnos-
tí českého veřejného života v rámci 
cyklu s názvem Buštěhradské roz-
pravy, kterým naši kulturní veřej-
nost obohacuje historik a politický 
filozof Petr Fleischmann, nás sezná-
mí s překladatelem, editorem a pu-
blicistou, doktorem Tomášem Vr-
bou, s nímž budeme mít možnost 
dotknout se témat vážících se ne jen 
k dobám a historickým okamžikům 
před Listopadem 89 i po něm.

Tomáš Vrba vystudoval filozofii 
a psychologii na Filosofické fakul-
tě UK v Praze, po jejímž absoluto-
riu působil jako sociální pracovník 
mezi pražskými Romy. Po podpisu 
Charty 77 vystřídal několik dělnic-
kých a technických profesí, zároveň 
byl redaktorem a vydavatelem řady 
samizdatových publikací, mj. spolu-
pracoval se strojopisnou ediční řa-
dou pro nezávislou literaturu s ná-
zvem Expedice, s revue Spektrum, 
atd. Po Listopadu 89 se stal šéfre-
daktorem mezinárodně uznávané-

ho čtvrtletníku Lettre Internationale, 
později i československého měsíční-
ku Přítomnost. 

Tomáš Vrba patří k úzkému kru-
hu lidí kolem prvního prezidenta ČR 
Václava Havla, kteří položili zákla-
dy české státnosti opět svobodné-
ho Československa, a později České 
republiky. V současnosti předná-
ší literaturu na New York Univer-
sity v Praze a na School for Inter-
national Training rovněž v Praze, je 
též předsedou správních rad Nada-
ce Forum 2000 a Divadla Archa. Je 
předsedou redakční rady čtvrtlet-
níku Aspen Revie Central Europe, 
prestižního think tanku Aspen In-
stitute v Praze. V roli autora dr. Vrba 
do českého myšlení uvedl řadu pozo-
ruhodných impulzů, mezi kterými 
nechybějí tituly jako „Nezávislé pí-
semnictví a svobodné myšlení v le-
tech 1970–1989“ (in: Josef Alan, ed.), 

„Alternativní kultura. Příběh české 
společnosti 1945–1989“ (NLN, Pra-
ha 2001), v roli překladatele českým 

čtenářům zprostředkoval Radomí-
ra Luži „V Hitlerově objetí“ (Torst, 
Praha 2006), Madeleine Albrightové 

„Pražskou zimu“ (Argo, Praha 2012) 
a „Fašismus. Varování“ (Argo, Pra-
ha 2018), Barbary Wintonové „Ne-
ní-li to možné“ (Argo, Praha 2014), 
Jehudy Bauera „Úvahy o holokaus-
tu“ (Academia, Praha 2009), Christo-
phera Tyermana „Svaté války“ (NLN, 
Praha 2012), v roli editora Edvar-
da Muncha „Být sám“ (Arbor Vitae, 
Praha 2006), Staši Fleischmannové 

„Vrstvami“ (Torst, Praha 2014), Ivana 
M. Havla a kol. „Protázky a odvěty“ 
(NLN, Praha 2015) nebo „Podivná 
doba. Rozhovory Adama Michni-
ka s Václavem Havlem“ (Argo, Pra-
ha 2018), atd. 

V pořadí třetí Buštěhradská roz-
prava se uskuteční v Infocentru na 
zámku Buštěhrad ve středu 4. pro-
since od 19.00 hodin, vstup je volný. 

M. Kosa
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cena senior rokU 2019 
Cenu Senior roku vyhlásil v ro-

ce 2019 už posedmé projekt SenSen 
(Senzační senioři) Nadace Charty 77.

Cílem Ceny Senior roku je podpo-
ra seniorů jako významné části naší 
společnosti a zdůraznění jejich výji-
mečných výkonů a počinů. Ocenění 
má inspirovat seniory v jejich vlast-
ním životě a posilovat jejich sebevě-
domí a sebedůvěru. Výběr oceněných 
a prezentace jejich práce široké veřej-
nosti je šancí pro postupné rozbití ste-
reotypů v nazírání na život seniorů.

…Porota letos vybírala z celkem 
104 nominací.  „Vybírat z více než 
stovky nominací nejlepší jednotliv-
ce a kluby bylo opravdu těžké, oce-
nění by si zasloužil snad každý z no-
minovaných,“ říká ředitelka nadace 
Charty 77 Božena Jirků….

Nominace na Cenu Senior roku
Nominovat na Cenu Senior roku 

mohou seniorské kluby, společen-
ské organizace, nezisková sdružení, 
samosprávy obcí, měst, krajů, školy 
všech stupňů, stálé kulturní a spor-
tovní organizace. Nominaci může 
podat i jednotlivec, avšak pouze pro-
střednictvím výše uvedených subjek-
tů.  (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 no-
minaci pomohli svými dopisy, které 
uvádíme níže. 

Ecce homo – Zdena Doležalová
(Nadaci Charty 77 , Sensen – nomi-
nace - doporučení)

Aktivit, které stíhá paní Zden-
ka Doležalová, je mnoho. Snad ne-
ní v Buštěhradě akce, na které by ta-
to 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 in-
teligenci se dokáže otevřeně vyjádřit 

takřka k čemukoliv. Je vtipná společ-
nice a samozřejmě se také ráda sama 
zasměje. Je zdánlivě nenápadná, ve-
lice skromná a na všem, čemu se vě-
nuje, 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 Buštěhrad-
ského zpravodaje informativní výz-
vu „k obnovení činnosti“ organiza-
ce. Díky ní se rozšířil zájem i členská 
základna, byli vyškoleni noví zdra-
votníci a jejich asistence na akcích 
ve městě se stala nepřehlédnutelným 
pravidlem. A nejen pravidelné sbír-
ky šatstva pro Diakonii Broumov ne-
bo vzdělávací ukázky zdravotní pé-
če, ale i konkrétní zásahy při úrazech 
jen potvrzují, že se vydala dobrým 
směrem. 

Sama sebe kdysi neformálně před-
stavila: „Někteří z vás se se mnou po-
tkáváte – jsem ta zdravotní sestra 
z Motola ve výslužbě, která tak špat-
ně chodí o trekových holích.“ Všichni 
však vnímáme, že i s tímto fyzickým 

handicapem buštěhradskou skupi-
nu ČČK doslova postavila na nohy. 
A nejen za to si zaslouží nominaci na 
ocenění Senior roku, která by mohla 
být takovým poděkováním za všech-
no, 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 Buště- 
hradě končila ve své funkci paní kro-
nikářka z důvodu svého zasloužilého 
věku přes 80 let, jsme se nad krásně 
psanými kronikami zamýšlely spo-
lu s kamarádkou, vystudovanou kni-
hovnicí, 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 odchá-
zel do důchodu, se zpočátku bránil, 
obával se nové techniky, která byla 
v té době v počátcích i pro kroniká-
ře, ale i díky přímluvě jeho ženy na-
konec funkci přijal. 

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

Město Buštěhrad si nemohlo přát 
lepšího, kvalifikovanějšího, angažo-
vanějšího a nadšenějšího kroniká-
ře. Z titulu svého původního povo-
lání fotografa jsme získali skvělého 
dokumentaristu. Po revoluci se stal 
majitelem vinárny Ateliér, jak název 
sám napovídá, umělcům velmi blíz-
ké. Jeho celoživotní zájem o umění 
a historii zde rozšířil pořádáním čet-
ných výstav, přednášek a koncertů, 
a všechny tyto znalosti nyní předá-
vá městu a jeho obyvatelům plnými 
doušky. To vše s neutuchajícím zá-
jmem o historické souvislosti, které 
ochotně a ve svém volnu dále zkou-
má v archivech po celé republice, ba 
i v zahraničí, aby je pak zapraco-
val do kroniky města. Každým ro-
kem prezentuje další nové poznatky 
ohledně založení obce, těžení uhlí na 
Kladensku, hradní i zámecké buš-
těhradské historie, příběhů z obou 

světových válek a  zároveň i  den-
ní současnosti. Má velkou zásluhu 
na propojení obyvatel obcí v Čes-
ku a Itálii v projektu Vale di Ledro, 
který navazuje na historické skuteč-
nosti první světové války. Účastní se 
všech kulturních akcí města. Někdy 
zcela nenápadně jako fotograf a ně-
kdy jako hlavní organizátor a prů-
vodce. Vždy ale hlavně jako člověk, 
který spojuje Buštěhrad se světem, 
navazuje nové kontakty a veřejně 
podporuje rozvoj města. Jeho před-
nášky, které navštěvují mladí i sta-
ří, spolky, žáci i seniorská sdružení, 
jsou velice oblíbené. Neobyčejně vel-
ké penzum práce, kterou odevzdává 
městu a jeho obyvatelům, přesto vy-
konává nejen s neobyčejnou lehkos-
tí, ale především s nadšením a vždy 
s až obdivuhodně dobrou náladou. 

Známe se osobně již několik zmí-
něných let a již několikrát jsem zva-

žovala způsob, jak upozornit na jeho 
fascinující osobní i pracovní přístup 
k životu, který nelze popsat jedním 
dopisem, ale který si, dle mého názo-
ru, rozhodně zaslouží ocenění. Když 
jsem se dověděla o aktivitách Nada-
ce Charty 77 v projektu Sensen, roz-
hodla jsem se vám napsat. Pan Pergl 
je nejen pro mě, ale věřím, že i pro 
mnoho obyvatel Buštěhradu a mno-
hých dalších, kteří ho již znají, tím 
nejvhodnějším kandidátem na Seni-
ora roku 2019, a já pevně věřím, že 
až ho poznáte osobně i vy, dáte mi 
za pravdu. Je zářným příkladem to-
ho, jak stárnout s noblesou, dobrou 
náladou a přitom dělat lidem radost 
a ještě je poučit. 

Děkuji předem za jeho zařazení 
mezi nominované seniory.

Jitka Mahovská

akce v prosinci  
4. 12. 
 ▶ Buštěhradské rozpravy: Tomáš 
Vrba a Petr Fleischmann, 
Infocentrum od 19.00

6. 12. 
 ▶ Divadlo KiX: Dotkni se vesmí-
ru a pokračuj, Art Club 
BokOFFka od 19.30

7. 12.
 ▶ Buštěhradské fórum: Vánoční 
výlet do Lince, odjezd v 8.00

7. 12.
 ▶ Mikulášská s RC Pelíšek, 
Sokolovna od 16.00

7. 12. 
 ▶ Divadlo KiX: Dotkni se vesmí-
ru a pokračuj, Art Club 
BokOFFka od 19.30

10. 12.
 ▶ BFK: Nejvyšší nabídka (Itálie 
2013), Infocentrum od 19.00

11. 12.
 ▶Vánoční jarmark ve škole, ZŠ 
Buštěhrad od 16.00

12. 12. 
 ▶Vánoční koncert žáků klavírní 
třídy M. Zilvarové, sál buštěh-
radského zámku od 17.00

12. 12. 
 ▶ Ekonomie a teorie her: beseda 
s ekonomy Reném Levínským 
a Filipem Pertoldem, Art Klub 
BokOFFka od 19.30

14. 12. 
 ▶ O putovní pohár města 
Buštěhradu, žákovský šachový 
turnaj, Sokolovna 8.00 – 17.00

14. 12. 
 ▶VMS: Country zábava 
s Kudrnáči, zámecký sál  
od 18.00

15. 12. 
 ▶Čertovský turnaj v judu, žá-
kovský turnaj oddílu juda TJ 
Sokol

16. 12. 
 ▶Vánoční jarmark v Mateřské 
škole Oty Pavla od 16.00

17. 12. 
 ▶Vánoční koncert žáků ZUŠ 
a Buštěhradského pěveckého 
sboru, Sokolovna od 19.00

18. 12. 
 ▶Veřejné zasedání městského  
zastupitelstva, zámecký sál,  
od 17.30

21. 12. 
 ▶Vánoční turnaj ve stolním teni-
se pro děti i dospělé, Sokolovna

24. 12. 
 ▶ Buštěhradský pěvecký sbor: 
Česká mše vánoční, kostel 
Povýšení sv. Kříže od 22.00

26. 12. 
 ▶Vánoční turnaj v karetní hře 
LÓRA, Art Club BokOFFka  
od 14.00

28. 12. 
 ▶ Ježíšek se netrefil: výmě-
na nepovedených dárků, 
Infocentrum od 13.00
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naši ochotníci se dotkli vesmírU a pokračUjí…
Nejsem divadelním kritikem, tak 

tento můj krátký příspěvek berte je-
nom jako čerstvý zážitek a pozvá-
ní na další úspěšný kulturní počin 
v našem malém městě. Tentokrát 
nejde o třeskutý humor, spíše o vy-
jádření se k možná vážným problé-
mům současnosti a  budoucnosti 

s humorným nadhledem, zasazené 
do intelektuálního prostředí ústa-
vu genetiky. Herecké výkony našich 
přátel určitě překračují rámec ma-
lého 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 bu-
dou pokračovat. Mají kde i pro koho. 

JP    

Divadelní představení „Dotkni se vesmíru a pokračuj“ v klubu Bokoffka. Foto: J. Pergl

výstavy v zámkU

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

né na výzvu pro malé i velké výtvar-
níky „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 vánoč-
ních dárků.   

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

Akce v okolí
1. 12.
 ▶ Rozsvícení vánočního stromu 
ve Cvrčovicích od 18.00 (vy-
stoupení žáků ZUŠ Buštěhrad)

10. 12. 
 ▶ Buštěhradský pěvecký sbor: 
Česká mše vánoční, ČVUT 
CIIRC Praha 6 od 19.30

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

kaplička sv. prokopa má nové schody a UpravenoU FasádU

Kdybyste mohli udělat něco malé-
ho pro Buštěhrad, mávnout hůlkou, 
a bylo by to; co by to bylo? Výbor 
pro Životní prostředí vyhlásil letos 
na jaře druhý ročník akce „Zlepše-
me svoje okolí“. Většina lidí si čas 
na mávnutí hůlkou nenašla… Ale 
aspoň někteří ano, a to je dobře. Se-
šly se tři návrhy a dva z nich se vy-
řešily tak nějak samy. Zůstal návrh 
našeho pana kronikáře, abychom 
opravili několik malých či větších 

„rozpadlin“, které nám všem děla-
jí ostudu. Vybrali jsme tu největší, 
ulomené schody u kapličky svaté-
ho Prokopa.

Na akci bylo vyčleněných 30 tisíc 
korun, ale nakonec všechno zvládly 

naše Technické služby vlastními sila-
mi. Našly krásný materiál, dokonale 
opravily schody a ještě nahodily fa-
sádu. Paní sousedka se mezitím na 
zasedání nabídla, že se bude starat 
o vnitřek kapličky. Ještě vedle dáme 
lavičku, protože kopec leckoho star-
šího vyčerpá.

Přestože zájem přicházet s nápa-
dy je ve srovnání s tím, kolik lidí se 
zajímá o dění v Buštěhradě na Fa-
cebooku, překvapivě nízký, i tak bu-
deme v příštím roce pokračovat ve 
snaze obyvatele Buštěhradu do zlep-
šování našeho města zapojit.

Jan Mrkvička, zastupitel Kaplička v Prokopově ulici s novými schody. 
Foto: J. Pergl

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve středu 16. října a 6. listopadu 
2019 proběhlo v obřadní síni měst-
ského úřadu tradiční vítání občán-
ků. S paní místostarostou Magdou 
Kindlovou jsme do Buštěhradu při-

vítaly dalších 11 občánků. Dětem 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojené dětství. Jejich rodičům děku-
jeme za rozhodnutí vychovávat své 
děti tady u nás v Buštěhradě, a pře-

jeme jim, aby si užívali každou chví-
li s nimi a svojí rodinou.

Jana Zemanová, matrikářka

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

echo zUš

Dnes se vám představí…
Petr Štěpán

Kytarista Petr Štěpán je bezespo-
ru velmi zajímavou osobností naší 
školy, kromě výuky hry na kytaru 
moderuje koncerty a vede kytarový 
soubor. Do školy jezdí autem nebo 
autobusem výjimečně, většinou to-
tiž běhá z Kladna po svých.

Je hlasatelem v Českém rozhlase 
na stanici Vltava.

Petře, odkud pocházíš?
Pocházím z města, kde se na sebe 

lidé příliš nesmějí a pro hrubé slovo 

nejdou nikdy daleko... Na tuhle cha-
rakteristiku Kladna jsem náhodou 
kdysi narazil v jednom vydání Re-
flexu a něco na tom asi bude. Hor-
nicko-dělnická minulost, zvláštní 
rozvržení města s centrem na jeho 
okraji, ale také blízkost naší matič-
ce Praze, to všechno dělá z Klad-
na docela specifické prostředí… je 
to kraj docela rázovitý. Na Kladně 
jsem se narodil, sice jsem se něko-
likrát přestěhoval, ale vždycky jen 
po rodném městě. Má to své vý-
hody – třeba jsem to měl celý život 
z bydliště kousek do lesa a do pří-

rody. V poslední dekádě také oce-
ňuji blízkost Buštěhradu…

Je u vás v rodině někdo další hu-
debně nadaný?

Hlavně, jestli jsem hudebně na-
daný já… pořád si tím nejsem moc 
jistý. A jestli z mých předků byl na-
daný někdo jiný, tak se to zatím 
neprojevilo.

Co si pamatuji, tak můj děda měl 
rád hudbu a dokázal skvěle rozeznat, 
co je dobré a co ne. Ale na nástroj se 
nikdy nenaučil – prý se mu nedařilo 
zkoordinovat rozdílné pohyby každé 
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ruky. Tak se naučil na foukací har-
moniku, kde moc ruce nepotřebo-
val, a na tu hrál vlastně dost pěkně.

Rodiče, ti tak nějak normál-
ně hudbu poslouchají, máma ob-
čas i klasiku. Táta je pro změnu na 
příležitostných návštěvách klasic-
kých koncertů vysloveně zavlečen-
cem. Díky tomu, že ho hudba až to-
lik neoslovuje, pak ale domů přináší 
cenné postřehy o věcech, kterých 
jsme si my, hudbymilovní, nevšimli. 
Třeba jak často se na sebe hráči bě-
hem 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 hudeb-
ní, co tam bylo, protože můj starší 
brácha z hudby nenasál vůbec nic – 
zazpívat třeba popěvek Ovčáci čtve-
ráci, to je pro něj docela majstrštyk. 
A mně zase nebylo dopřáno oriento-
vat se v matematice, počítačích, fy-
zice a podobných vědách, na které 
je machr brácha. Tak jsme se docela 
příjemně o ty geny podělili.

No, to jsem se rozkecal o rodi-
ně, ale nediv se… se mnou rozho-
vor 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 sed-

mi… takže normálně ZUŠkově. To 
jsem začal chodit ke Zdeňce Bryn-
dové, nyní naší milé hřebečské ko-
legyni a skvělé učitelce i skvělému 
člověku.

Proč sis vybral kytaru… čím tě ten-
to nástroj nejvíc fascinuje? 

Proč jsem si vybral kytaru, to ne-
vím, ale vybral jsem si ji dost auto-
ritativně. Prostě jsem v přípravce 
tvrdil, že na nic jiného hrát nechci. 
A když mě paní Lišková (která ta-
dy v Buštěhradě ještě nedávno učila 
na violoncello a mě kdysi na Klad-
ně učila v přípravce) přemlouvala na 

cello, tak jsem se bránil. A ubránil. 
Velmi brzy jsem také začal dost 

poslouchat folk, tak se mi kytara 
docela hodila. Když jsem toho ješ-
tě moc zabrnkat neuměl, tak jsem si 
představoval, jaké by to bylo, kdy-
bych 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, te-
dy něco, co už dávno neposlouchám, 
ale moment to byl nádherný. Při uče-
ní 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 klasic-
kou hudbu. Byl jsem samozřejmě 
úplně paf (a stále jsem) z Dvořáka 
nebo z Beethovena, ale tušil jsem, že 
tady se asi podobného interpretační-
ho naplnění nedočkám. Ze známých 
skladatelů skoro nikdo nic pro ky-
taru nenapsal a skladby jejich sou-
časníků prostě té kvality a myšlen-
kové závažnosti nedosahují. A asi 
ani dosáhnout nemohou. Kytara má 
mnohem menší možnosti, co na ní 
jde zahrát, než třeba klavír. Ale sa-
mozřejmě jsou pro kytaru napsány 
i skvělé skladby, jen se musí trochu 
víc hledat – nebo upravovat reper-
toár jiných nástrojů, což bývá do-
cela dřina.

Ale ptal ses, co mě na kytaře fas-
cinuje... Doufám, že tohle nebude 
číst nějaký náruživý kytarista – ale 
asi by mě fascinoval jakýkoli nástroj, 
kdybych do jeho hry alespoň tro-
chu pronikl… každý má svá nádher-
ná specifika, ale také svoje omezení. 
A kytara u mě jednoznačně vítězí 
tím, jaké všechny barvy tónů i vše-
možných jiných zvuků se z ní dají 
vyloudit. A samozřejmě také různý-
mi originálními způsoby hry. Třeba 
hudbu řízlou Španělskem prostě bez 
kytarových rasguead těžko zahraješ. 

Co znamená rasgueado? 
To je technika hry, kdy prsty pra-

vé 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 konzer-
vatoř jsem se rozhodl zkusit až se 
zpožděním – po absolvování Ob-
chodní akademie. Studoval jsem 
v Teplicích nejdřív u Františka Ji-
roše a pak u Ozrena Mutaka, který 
byl pro změnu naším kolegou ta-
dy v ZUŠce donedávna a brzy jis-
tě zase bude.

Vystupuješ na koncertech? 
A s kým?

Teď už několik let hraju přede-
vším s Musicou Festivou, to je sou-
bor, který vede Buštěhraďačka, ho-
bojistka Gábina Plachá. 

Jak ses ocitl v Buštěhradě?
No... to je na dlouhé povídání, 

ale zkrátím to. Učil jsem na Klad-
ně a zjistil, že hledají kytaristu do 
Buštěhradu, tak jsem se zúčastnil 
jakéhosi konkurzu a začal učit i ta-
dy. A za rok mi ředitel Bednář na-
bídl, jestli bych tu nechtěl učit na 
plný úvazek. Zjistil jsem, že za ten 
rok mě působení na menší škole ba-
ví mnohem víc než na té kladenské, 
takže jsem pracovně přesídlil dál 
od svého bydliště. A to dost výraz-
ně dál – v té době jsem totiž byd-
lel asi 50 metrů od kladenské ZUŠ, 
takže jsem do školy chodil v pantof-
lích, a protože ve stejné budově byl 
také bufet a obchod, přistihl jsem 
se, že jsem třeba několik dní strá-
vil v okruhu 50 metrů od domova.

Takže pracovním přesunem do 
na mé poměry velmi vzdáleného 
Buštěhradu jsem se krásně rozces-
toval :)
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

poděkování děvčatům, která se o nás starají v BUštěhradské dps
Chtěla bych touto cestou poděko-

vat naší paní ředitelce Šárce Vojno-
vé i pečovatelkám Evě Nachtigalové, 
Petře Kyndlové, Katce Mejstříko-
vé a Libuši Kočkové – za jejich péči, 

starostlivost a ochotu, se kterými se 
o nás starají. A také jim všem pře-
ji krásné vánoční svátky, a do nové-
ho roku 202 hodně zdraví a štěstí 
i spokojenosti.

Za všechny obyvatele  
DPS Buštěhrad  
Voršila Hubená 

Osud tě zavál i do Českého rozhla-
su, kde jsi moderátorem. Byla to 
náhoda nebo záměr? Jaká je tam 
tvá náplň? Děláš i technika jako 
někteří tví kolegové?

Učil jsem v Buštěhradu a zjistil, 
že na stanici Vltava hledají hlasatele, 
tak jsem se zúčastnil jakéhosi kon-
kurzu a začal tam hlásat.

Já jsem už od velmi mladých let 
nadšený vltavský posluchač a fanou-
šek, takže jsem nemohl nevyužít 
možnosti se na tuhle stanici nějak 
vecpat. Při pohovorech hlavně zjiš-
ťovali, jestli mám kulturní rozhled, 
a ten jsem docela měl, tak mě nako-
nec vzali. Až pak zjistili, že neumím 
moc mluvit, ale to už bylo pozdě… 
a asi usoudili, že než mě vyhazovat, 
bude jednodušší, když se mě to po-
kusí naučit. Tak se snažíme.

Když se ptáš na náplň, tak ta je 
jasná – uvádět pořady... to obnáší 
snažit se nějak posluchačům zpří-
jemnit a usnadnit poslech, zasazovat 
to, co vysíláme, do nějakých širších 
kulturních kontextů, a když je zrov-
na moc dlouhá pauza mezi jednot-

livými pořady, tak ji nějak vyplnit – 
hudbou nebo povídáním. Technika 
naštěstí nedělám... to by asi vysílání 
trochu trpělo.

Tvoje nejmilejší zábava je běh, máš 
jiné koníčky?

Ale jó, ovšem nic výjimečného. 
Určitě je to kultura – knížky, diva-
dlo, hudba, rozhlasové hry – trochu 
mě bohužel míjí výtvarné umění. 
Ne že by se mi nelíbilo... ale když se 
mi něco líbí nebo nelíbí, tak vůbec 
nevím proč. To u hudby i u knížek 
mám docela jasno. Takže mám po-
cit, že tomu výtvarnu tak nějak ne-
rozumím. Možná to souvisí s tím, že 
co se kreslení týká, jsem už od zá-
kladky úplný patlal. Myslím, že ani 
v první třídě jsem neměl samé jed-
ničky na vysvědčení, protože tam 
byla ta výtvarka :)

Druhý okruh koníčků je sport 
obecně. Teď vede běhání, ale rád si 
jdu i zaplavat nebo zakopat fotbálek.

A velký kůň je určitě rodina. Sice 
to zní jako klišé, ale je to tak. Tři ro-
ky otcovství jsou sice časově trochu 

náročnější, než život bez potomka, 
ale ta sranda, co si s malým Bártem 
užijeme, za to stojí! 

Děkuji za rozhovor.
MgA. Martin Fila

ředitel školy

Petr Štěpán. Foto: M. Žitníková

koncert vážné hUdBy

V pondělí 4. listopadu si moh-
ly děti z některých tříd 1. stupně 
poslechnout koncert vážné hudby. 
Dechový kvintet Pražské komor-
ní filharmonie si pro děti připravil 
několik skladbiček. Malým sálem 
buštěhradského zámku se na úvod 
rozezněla jedna z mnoha krásných 
skladbiček W. A. Mozarta. Nutno 
říci, že na dětech bylo znát, že na 
tento typ koncertů nejsou zvyklé. 
Po krátké chvíli byly jak na jehlách. 

Nicméně sálem nezněla jen hudba, 
páni hudebníci si s dětmi povída-
li i o jejich nástrojích. Děti nejlépe 
znaly flétnu a klarinet, hoboj, fagot 
či lesní roh poznal už málokdo. Dě-
ti projevily velký zájem, některé se 
dokonce pochlubily, že na nějaký ten 
hudební nástroj také hrají. Největ-
ší radost však dětem udělala soutěž 
v rozpoznávání melodií z televizních 
pohádek. To už nevydržel sedět na 
židličkách snad nikdo. Někteří se 

nadšeně hlásili, jiní se rozhýbali do 
rytmů známých skladeb. A tak dě-
ti dostaly příležitost zjistit, že vážná 
hudba nemusí být vždy vážná, že je 
při ní i legrace a že naplňuje naše 
srdce radostí.

Mgr. Klára Kolihová
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den válečných veteránů na zš oty pavla

Letos to byli za naši školu přede-
vším 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 vy-
robený věnec a minutou ticha vzpo-
mněli na zmařené buštěhradské ži-
voty mladých kluků nebo tátů od 
rodin.

Památka válečných obětí se při-
pomíná mezinárodně vždy 11. 11. 
a nejedná se jen o vzdání pocty vo-
jákům z 1. a 2. světové války, ale ta-
ké těm, kteří bojovali a bojují v no-
vodobých konfliktech.

Obvykle se každý rok bavíme 
o tomto dni v hodinách dějepisu, 
o pracovních činnostech se vyrábě-
jí vlčí máky, nicméně letos jsme se 
rozhodli zvýšit povědomí ve škole 
ještě jiným způsobem. Zapojili jsme 
dva dobrovolníky z řad žáků, Chris-

tianne a Sebastiena, kteří si připra-
vili stručné informace o Dni váleč-
ných veteránů a školním rozhlasem 
předali vše podstatné svým spolužá-
kům. Zazněla také báseň připomína-
jící zbytečnou smrt milionů lidí, je-
jímž autorem byl kanadský chirurg, 

voják John McCrae, a díky které je 
symbolem tohoto dne vlčí mák.

Mgr. Jiří Charvát,  
Mgr. Zuzana Kozoňová

Den veteránů uctili žáci ZŠ. Foto: J. Charvát

svatomartinský průvod

Období podzimu nepředstavuje 
jen zralé plody hrušek, jablek, šves-
tek, ale také drůbež, která se chova-
la hlavně od jara do podzimu, kdy 
se pěkně vykrmená vhodně upravo-
vala na Svatomartinské hody. Dříve 

hody představovaly podzimní oslavy 
s muzikou a tancovačkami a tradič-
ním 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 ko-
mína.“ „Na svatého Martínka bude 
dobrá peřinka.“ Ve třídách byla vý-
uka zaměřena na sv. Martina. Ně-
kde se četlo, někde zpívalo, vyrábě-
ly se lampiony a skupinka několika 
žáků se zúčastnila místního Svato-
martinského průvodu. Atmosféra 
průvodu byla nepopsatelná: koně, 
svíčky, světýlka, lampiony hemžící 
se barvami, děti, rodiče, ale nejen to. 
Při příchodu mezi rybníky nás če-
kal nejen sv. Martin, ale i paní Zima, 
svatomartinské rohlíčky a v závěru 
pouštění svíček na vodu. Děkujeme 
za pozvání a budeme se těšit na dal-
ší 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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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

se školoU také na divadelní představení

I v letošním roce byli žáci 2. stup-
ně naší školy kulturně aktivní. Bě-
hem 1. čtvrtletí navštívili žáci 6. tříd 
divadelní představení v divadle ABC 
v Praze. Jednalo se o klasické zpraco-
vání pohádky Lakomá Barka od zná-
mého českého herce Jana Wericha.

Pohádku jsme zde viděli již poně-
kolikáté a pro 6. třídu je představe-
ní povedené. Pro starší děti se nám 
podařilo zajistit představení v kla-
denském divadle. Žáci 7. a 8. tříd 
zde viděli klasickou povídku Bože-
ny Němcové – Babička.

Podle ohlasu dětí toto představe-
ní bylo velmi zdařilé.

Mgr. Eva Bláhová  

oslava svátkU „halloween“ 31. 10. 2019

Tento roční čas pro nás ve ško-
le znamená oblíbenou oslavu „Hal-
loween a Dušičky“.

Svátky, které jsou nám známé, ale 
někdy opomíjené. Děti se dozvěděly, 
v jakých zemích se Halloween slaví 
a jaké jsou tradice naopak u nás. Ve 
škole jsme mohli vidět čarodějnice, 
duchy, kostlivce, příšery všeho dru-
hu a různé strašidelné masky. Děti 
projevily svou kreativitu nejen pro-
střednictvím kostýmů, výrobou přá-

níček, ale také při řešení různých 
otázek a úkolů v rámci výuky ang-
lického jazyka.

Původ svátku Halloween sahá až 
ke starým Keltům, kteří před něko-
lika tisíci lety slavili v tuto dobu ko-
nec letní poloviny roku. Věřili, že na 
konci října, kdy začíná zimní polo-
vina roku, se brány mezi zásvětím 
a naším světem otevírají a duchové 
mohou přecházet sem a tam. Aby 
si přivolali dobré duchy a odehna-

li ty zlé, zapalovali u svých obydlí 
svítilny. Možná právě tady vznikl 
zvyk vydlabávat a vyřezávat dýně 
a zapalovat je jako lucerny.

Naším hlavním cílem bylo, aby si 
děti odnesly skvělý zážitek z připo-
menutí této tradice, radostný pocit 
z her, soutěží a netradiční atmosféry.

Bc. Květoslava Sehnalová,  
Mathew Booth

projektový halloweenský den ve 4.a
S obdobím podzimu přichází i je-

den z nejpopulárnějších svátků sou-
časnosti – Halloween. Halloween je 
svátek, ke kterému neodmyslitelně 
patří strašidelné kostýmy, vyprávě-
ní děsivých historek, Trick-or-Treat 
(„koledu, nebo něco provedu“), cuk-
rovinky, ale hlavně dlabání dýní.

Naše třída si spolu s několika dal-
šími třídami vytvořila jednodenní 
projekt, při kterém jsme se na tento 
svátek a jemu podobné konkrétněji 
zaměřili. V naší třídě jsme se s dětmi 
sešli dne 1. 11. 2019 a celý projektový 
den uvedli strašidelnou módní pře-
hlídkou, při které děti vybíraly nej-
originálnější třídní kostýmy, jež byly 
oceněny. Poté proběhla řízená beseda 
s dětmi, při které jsme s dětmi porov-
návali rozdílnosti a zvyklosti u svát-
ků Halloween (slaví se v USA, Kana-
dě, Velké Británii atd.), Dušiček či Día 
de Muertos (svátek mrtvých, slaví se 
v Mexiku). Celým dnem nás prová-
zela velice příjemná a uvolněná at-

mosféra. K projektovému dni jsme si 
do hodin také přinesli dýně, jež jsme 
následně vydlabali, vyřezali do nich 
obličeje a nakonec dovnitř položili 
svíčku, kterou jsme zapálili. K tomu 
všemu nám po celou dobu projek-

tu hrála pravá halloweenská hudba. 
Všechny děti odcházely s úsměvem 
a věříme, že s pěkným zážitkem.

 
Petra Bereczova

Projektový Halloweenský den ve 4.A. Foto: P.  Bereczova
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dýňováci strašidláci

V 1.A jsme se pustili do vyřezává-
ní dýní. Máme na to speciální pil-
ky, proto nehrozilo žádné zranění. 
Na pomoc nám přišly čtyři mamin-
ky. Děti přinesly spoustu dobrot se 
strašidelnou tematikou. Nejhorší by-
ly utržené krvavé prsty, které chut-
naly perfektně. Podle šablonek jsme 
vyřezali nádherné dýně – strašidel-
né obličeje, duchy, kočky, dýňová-
ky, 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-

závala cukrová řepa. Řepová straši-
dla zdobila sloupky, vchody do domů 
a okna. Řepáci často zmizeli, některá 
maminka nebo babička je nastrou-
hala do buchet a upekla vynikající 
řepánky. Tento zvyk se v ČR obje-

vuje již dlouho, jen řepáky vystří-
dali dýňováci.

Dana Odvárková a kočičáci z 1.A

ZS dýňováci, strašidláci. Foto: D. Odvárková Úprava dýní. Foto: D. Odvárková

šachový přeBor školy

V pondělí 11. 11. 2019 se konal 
v buštěhradské sokolovně již 13. roč-
ník Školního přeboru v šachu. 

Do něj se letos přihlásilo celkem 
27 mladých šachistů z naší školy 
a rozdalo si to v sedmi kolech švýcar-
ským systémem o nejlepšího škol-
ního hráče této královské hry. Mo-
tivací 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 by-
lo rozhodnuto, že ve starší kategorii 
2. stupně, kde hrálo 9 hráčů, obhá-
jil loňské prvenství suverén Ondřej 

Popovský. Na druhém místě skon-
čil 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 účastní-
ky na nejvyšší příčku vyšvihl teprve 
druhák Pavel Kováč. Za sebou zane-
chal v celkovém pořadí druhého Fili-
pa Hrubého a třetího Davida Štýbra. 

Turnaj měl i letos velkou kvalitu, 
nejen herní, ale také organizační. Ve-
lice děkujeme Pavlu Bukovi a Václa-
vu Bukovi za spolupráci a T.J. Sokol 
Buštěhrad za zapůjčení tělocvič-
ny, kde se turnaj konal. Jsme velice  

rádi, že šachy a ZŠ Oty Pavla Buště- 
hrad mají i nadále hodně společného.

Mgr. Václav Barták – spoluorga-
nizátor turnaje, ředitel školy

Šachový turnaj. Foto: V. Barták

školní letecký zájezd 2019 – londýn, oxFord, Brighton

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 pamě-
tihodnosti, muzea a atrakce. Londýn 
jsme projeli křížem krážem všemi 
možnými dopravními prostředky – 
metrem, dvouposchoďovým auto-

busem, vlakem, nadzemní dráhou 
a  samozřejmě také hodně pěšky. 
Ochutnali jsme část z široké palety 
rychlého občerstvení, která reprezen-
tuje kulturní rozmanitost britské me-
tropole. Na několik dní jsme se ne-
chali vtáhnout do ruchu velkoměsta, 
poznali jeho pestrost a barevnost…

Věřím, že na tomto školním zájez-
du poznali žáci KUS SVĚTA, ale ta-
ké kulturní rozmanitost…

Všichni jsme si pobyt užili a bude-
me na vše dlouho vzpomínat. :)

Program našeho leteckého zájezdu
1. den

V  pondělí 30. 9. jsme se s  dět-
mi sešli v 10 hodin na letišti v Pra-
ze, kde jsme se odbavili a čekali na 
náš let. Všichni měli výbornou nála-
du a nemohli se dočkat, až nastoupí  
do letadla směr Londýn. Kvůli silné-
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aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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mu větru měl náš let hodinové zpož-
dění, a tak jsme v Londýně přistáli 
až v 15.25. Z letiště nás čekala dlou-
há cesta na hotel. Vyzkoušeli jsme si, 
jak se v Londýně cestuje vlakem, me-
trem a autobusem. Do hotelu, který 
byl blízko Hyde Parku, jsme dorazi-
li okolo 19. hodiny. Ubytovali jsme 
se, odložili si osobní věci a vyrazili 
na noční prohlídku města. Při této 
prohlídce jsme obdivovali Parlament 
a slavný Big Ben, White Hall, West-
minster Abbey, Trafalgarské náměs-
tí a Leicester Square. Nechyběla ani 
prohlídka Chinatownu. Hned prv-
ní večer jsme zmokli a poznali, co to 
znamená, když se řekne „pravé ang-
lické počasí“.

Na hotel jsme se vrátili unavení, 
ale šťastní a plní zážitků.

2. den
V úterý 1. 10. ráno jsme po anglic-

ké snídani vyrazili na výlet vlakem 
do univerzitního města Oxford, spo-
jený s návštěvou světoznámé koleje 
Christ Church a prohlídkou historic-
kého centra. Christ Church je místo 
známé hlavně tím, že se v prostorách 
koleje natáčely filmy o kouzelnickém 
učni Harrym Potterovi. Při prohlídce 
Oxfordu jsme si mohli také prohléd-
nout známá místa jako Radcliffe Ca-
mera, Sheldonian Theatre nebo Bod-
leian Library. Samozřejmě nechyběl 
ani volný čas na pořádný oběd nebo 
na nákup suvenýrů. V odpoledních 
hodinách jsme se znovu vydali vla-
kem zpět do Londýna za novými zá-
žitky. Tentokrát to byla nejnavštěvo-
vanější atrakce, a to Londýnské oko, 
které stojí přímo naproti Westmin-
sterskému paláci, s úžasnými výhle-
dy na město nad řekou Temží. Lon-
dýnské oko, anglicky London Eye, 
které stojí v samotném srdci Londý-
na, je vysoké 135 metrů a je tak nej-
vyšším v Evropě. Další velmi popu-
lárním místem mezi studenty, které 
jsme navštívili, jsou Londýnské kob-
ky, anglicky London Dungeon. Je to 

místo světově proslulé mrazivě ho-
rorovou atrakcí v Londýně. London 
Dungeon jsou kombinací skutečných 
dějin, hororu i humoru, jež nás pro-
vedly nazpět časem do nejtemnějších 
momentů v historii hlavního města. 
I zde nás čekaly nezapomenutelné 
zážitky. Toto místo připomíná růz-
né historické události způsobem blíz-
kým mladé generaci, a tak i naši žá-
ci měli možnost toto místo navštívit. 
Celodenní poznávání jsme zakon-
čili krásnou procházkou přes Tra-
falgarské náměstí, Piccadilly Circus 
a prohlídkou ulice s názvem Dow-
ning Street. Nejznámějším domem 
v této ulici je dům s číslem 10, kde 
se nachází oficiální sídlo britského 
premiéra. 

Opět jsme zmokli a na hotel se vra-
celi unavení, ale plní dojmů a nové-
ho poznání.

3. den
I ve středu 2. 10. jsme si pochut-

nali na anglické snídani. Poté nás 
čekal odjezd do vyhlášeného leto-
viska Brighton, přezdívaného „Lon-
dýn u moře“. Obdivovali jsme ulice 
Brightonu, které jsou typické svý-
mi barevnými domy, překvapily nás 
graffiti, které jsou na mnoha z těch-
to domů vidět již z velké vzdálenos-

ti. Čekala nás krásná procházka ke 
Královskému pavilonu, který vypadal 
jako z pohádek „Tisíce a jedné noci“, 
a dozvěděli jsme se důležité informa-
ce, které jsou neodmyslitelně spoje-
né s tímto místem. Navštívili jsme 
místní akvárium Sea Life se žraloky 
a obřími želvami. Jedná se o nejstarší 
akvárium v Británii a jeho návštěva 
určitě stála za to. Nechyběl ani od-
počinek na pláži u moře. Někdo jen 
tak seděl a vnímal krásu moře, něk-
do házel kamínky do vody nebo sbí-
ral mušličky. Někteří otužilci se do-
konce procházeli ve studeném moři. 
Atmosféru moře jsme si všichni bez-
vadně užili. Samozřejmě se tu dalo 
koupit nejlepší „fish and chips“  – ty-
pické anglické jídlo. V centru města 
jsme mohli obdivovat hudbu a zpěv 
pouličních umělců. I zde jsme měli 
volný čas na prohlídku města, dobré 
jídlo a nákup suvenýrů. Vpodvečer 
jsme se vydali vlakem zpět do Lon-
dýna. Čekala nás poslední noc v Lon-
dýně, a tak jsme ještě poslední chvil-
ky využili k večerní procházce. Opět 
jsme usínali unavení, ale plní zážitků.

 4. den 
Ve čtvrtek 3. 10. nás čekala po-

slední anglická snídaně. Po snídani 
jsme si dobalili věci a připravili se 

Školáci v Anglii. Foto: K. Sehnalová
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k odletu. Ještě než jsme vyrazili na 
náš poslední výlet Londýnem, uložili 
jsme si všechny věci v jednom hote-
lovém pokoji, abychom se mohli bez 
problémů pohybovat po městě. Ten-
tokrát jsme si udělali krásnou pro-
cházku, a mohli tak obdivovat krá-
su památek a známých míst, jako 
jsou St. Paul ś Cathedral, the Bank 
of England Museum, Buckingham 
Palace a The Great Fire Monument. 
Navštívili jsme pevnosti Tower of 
London. Tato pevnost sloužila pře-
devším jako žalář pro vězně z vyš-
ších vrstev. V prostorách Toweru se 
také nachází popraviště Krvavá věž 
(Bloody Tower). Zde byl údajně se 

svým bratrem zavražděn mladič-
ký Eduard V. Mimo jiné zde byla za 
nevěru svému muži popravena An-
na Boleynová, manželka krále Jin-
dřicha VIII. Můžeme zde také vidět 
uložené korunovační klenoty. Toto 
zvláštní místo má rovněž tajemnou 
legendu, jež říká, že pokud šest kr-
kavců (ravens) opustí Tower, bude 
to znamenat pád britské monarchie. 
Dnes jich Tower střeží sedm, tedy 
požadovaných šest a jeden náhrad-
ní navíc. Stejně jako v Buckigham-
ském paláci, i zde se setkáte se strá-
ží. 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 poštěsti-
lo vidět zvedání jeho ramen. Tímto 
jsme náš výlet ukončili. Vrátili jsme 
se na hotel, abychom si vyzvedli vě-
ci a vydali se směr letiště. Na letiště 
v Londýně jsme dorazili v pořádku, 
bez problémů jsme se odbavili a če-
kal nás let domů. Naše letadlo do-
razilo do Prahy v pořádku a i s od-
bavením jsme se ve 22.00 hodin již 
vítali se všemi rodiči.

Bc. Květoslava Sehnalová

pomozte s ččk potřeBným – stačí opravdU nečekaně málo! 
V úvodu bychom rády poděkovaly 

všem, kdo se zúčastnili 18. a 19. 10. 
sbírky pro Diakonii Broumov po-
řádané MO ČČK. Na jaře akci opět 
zopakujeme – včas vám dáme vě-
dět termín. 

Nyní bychom ale aktuálně vyu-
žily možnosti oslovit všechny Buště- 
hradské s naší novou výzvou:

Podívejte se, prosím, při před-
vánočním úklidu do svých skříní 
a šuplíků, zda tam už dlouho nele-
ží „přebývající“ pánské trenky nebo 
slipy a ponožky. Třeba byly nevhod-
ným dárkem, nebo špatně zvole-
né velikosti, nebo někdo z chlapů 
ve vaší domácnosti z nich rychle 
vyrostli…

Právě tyto součásti pánského 
spodního prádla jsou nedostatko-
vým sortimentem při vybavování 
potřebných – bezdomovců i obyva-
tel azylových domů a bytů. Mimo 
jiné i při tom pomáhá Oblastní spo-
lek ČČK Kladno. Ostatního obleče-
ní mají nyní kolegové pro své klien-
ty 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 

buštěhradského Infocentra v příze-
mí zámku (nemusí být úplně nové, 
ale měly by vypadat slušně – jako 
byste je nesli svému dobrému zná-
mému nebo příbuznému). Prosíme 

– nenoste jiné oblečení než to výše 
vyjmenované. Pracovnice Infocent-
ra od vás věci převezmou a všechny 
pak převezeme za podpory MěÚ do 
Kladna pracovnicím OS ČČK, které 
je předají svým klientům. 

Opravujeme informaci pro všech-
ny, kdo by měli zájem pomáhat 
a pracovat spolu s ostatními v míst-
ní organizaci ČČK, aby se na před-
sedkyni MO ČČK Zdeňku Dole-
žalovou 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 ad-
ventní čas a hezké prožití vánoč-
ních 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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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Beseda s výjimečnými osoBnostmi Behaviorální ekonomie

Je lepší studentské jízdné zdar-
ma, nebo zvýšení platů učitelům? 
Za jak dlouho a s jakým efektem se 
jedna či druhá volba projeví na do-
mácím i mezinárodním trhu práce? 
A jak se to projeví na důchodovém 
zabezpečení a zdraví státu? Spoje-
ním takzvané teorie her s ekonomií 
vzniká po roce 2000 nový způsob 
uvažování o ekonomii založený na 
chování jednotlivců či skupin – be-
haviorální ekonomie (z anglického 
behavior – chování). Na rozdíl od 
složitých makroekonomických in-
terpretací, dlouhodobých strategií 
států či nadnárodních skupin, které 
k nám své signály vysílají odkudsi ze 
vzdálených mlhovin devadesátých 
let, dnešní ekonomické uvažování 
reaguje na skutečnost v reálných si-
tuacích současnosti. Efektivním vy-
užitím veřejně dostupných statistic-
kých údajů a jednoduše ověřitelných 
fakt ukazuje na možnosti i důsledky 
výběru, který před sebou máme den-
ně každý z nás. Na rozdíl od ekono-

mických teorií přelomu 80. a 90. let, 
které připomínají věštění z křišťá-
lové koule, behaviorální ekonomie 
řeší každodenní problémy. Neobrací 
se sama k sobě či k akademické sfé-
ře, ale promlouvá přímo k člověku 
v jeho reálné situaci.

Filip Pertold je výzkumný pra-
covník a koordinátor think-tanku 
IDEA při CERGE-I Univerzity Kar-
lovy v Praze (Centra pro ekonomic-
ký výzkum a postgraduální vzdělá-
vání). V roce 2013 získal prestižní 
mezinárodní ocenění Neuron Im-
puls Prize, které podporuje vyni-
kající výzkumné projekty mladých 
vědců. V poslední době se snaží upo-
zornit na to, že stát nevyužívá do-
stupná data pro efektivní nastavení 
veřejných opatření (veřejných poli-
tik). Ve své práci se soustředí na ob-
last vzdělávání, trh práce, důchodo-
vé systémy nebo rodinnou politiku. 
Věnoval se také výzkumu na Aarhus 
University v Dánsku, na Universi-
ty of Illinois ve Spojených státech, 

ve Světové bance atd. René Levín-
ský je absolventem fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské ČVUT, obo-
ru matematické modelování, a dok-
torského studia ekonomie na CER-
GE-I Univerzity Karlovy. Věnuje se 
výzkumu v oblasti behaviorální eko-
nomie a finančnictví, pomocí teorie 
her a ekonomických experimentů 
zkoumá modely ekonomického cho-
vání. V letech 2000–2015 pracoval 
v SRN, nejprve na Univerzitě ve Frei- 
burgu, poté v Ústavu Maxe Plancka 
pro ekonomii v Jeně. Je častým hos-
tem mezinárodních vědeckých kon-
ferencí, publikuje v prestižních me-
zinárodních vědeckých časopisech.

Beseda s oběma autory se usku-
teční ve čtvrtek 12. 12. v Art Clubu 
BokOFFka, Oty Pavla 246, od 19.30, 
vstupné je dobrovolné.   

Martin Kosa

S P O RT

kdo je kdo v zákUlisí BUštěhradské přípravky

V minulém čísle Buštěhradského 
zpravodaje jsme prokličkovali kolem 
přípravkových laviček, ale na četné 
žádosti považuji za vhodné a spra-
vedlivé zaútočit i na zázemí – KDo je 
tedy KDo? Přiznejme si, že i přes na-
prostou neznalost prostředí, pravidel 
a donedávna i sportu (fotbal = jeden 
běžící chlapík v trenýrkách s míčem, 
alespoň jeden ležící s rádoby vážným 
zraněním a pár přihlížejících na do-
konale posekaném trávníku) je nut-
né za vším hledat ženu (druhá tes-
tosteronová lajna promine).

Následující seznam není řazen al-
fabeticky a (až na první příčku) ani 
prioritně:

KD – pravá ruka trenéra, krk a pá-

teř celého týmu, jak malých, tak i do-
spělých; maminka cílevědomého ka-
pitána, ale především pilíř a jistota 
všech kolem – KD zařídí, napíše, za-
jistí, obtelefonuje, doveze, vyhádá, 
uklidní a hlavně – vše činí s úsmě-
vem a naprosto asertivně!

JU – pomocná síla trenéra, jež zná 
nejen pravidla fotbalu, ale i slušné-
ho chování a fair play; je empatická, 
akční, zná správné lidi, umí krásně 
fotografovat a dokáže perfektně pře-
svědčit trenéra, aby přestal doutnat, 
když se klukům nevede tak, jak si 
představuje; přínosem je nepochyb-
ně i fakt, že týmu povila hned dva 
multifunkční, nadprůměrně spor-
tovně zdatné jedince!

ŠH – maminka oplývající ne-
skutečnou ochotou propůjčit syn-
ka, brankáře, kterémukoli týmu 
přípravky, a tak nejenže být v neu-
stálém střehu, v jakém zdravotním 
stavu se vrátí dítko domů, ale také 
v nekonečném pracím zápřahu.

IM – jedinou devízou a důvodem 
zmínit „zlou paní“ v tomto článku 
je role provianťáka po zápasu; ač je 
prvoplánovitě proti motivačnímu 
uplácení sladkostmi tam, kde by mo-
tivací měla být radost z pohybu, ča-
sem se sladká tečka stala pravidlem 
a zásoby se samy nedoplní. Poděko-
vání všem, kteří pomáhají, aby pra-
men nevyschl!
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Ostatním maminkám velký dík 
a obdiv za to, že milují své synky na-
tolik, aby vyšlapávaly kolečko za ja-
kéhokoli počasí na kterémkoli tráv-
níku v kraji, aby je vozily „po všech 
čertech“, foukaly jim bolístky na těle 
a zraněná ega po prohře, praly pořád 
dokola neskutečně zapáchající pod-
kolenky a dresy a vzdaly se svých 
představ o klidném koníčku, ze kte-
rého se stala Champions League!

Druhá lajna to bere vždy útokem, 
takže není divu, že na penaltu vybí-
ráme trenéra:

DZ – charismatická hlava (krk viz 
výše), která dokázala přesvědčit už 
spoustu chlapečků, aby zahodili veš-
kerý jiný zájem a propadli fotbalu – 
ač si člověk před rokem v září mys-
lel, že tenhle zápal ustane a trenér 
vychladne, opak je pravdou: poma-
lu 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 ma-
jí 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, klid-
ný a připravený komukoli pomoci; 
v neposlední řadě nutno zmínit jeho 
tělesnou konstituci, naprosto ideál-
ní pro přenášení těžkých předmětů, 
např. fotbalových branek.

VK – vcelku čerstvá posila, kte-
rou naši kluci, především ti oruka-
vičkovaní, nutně potřebovali; člo-
věk, 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 neod-
diskutovatelně přínosný člen týmu, 
který v prvním roce působení trené-
ra 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 po-
děkovat všem otcům, kteří synky 
na fotbal vozí, nosí branky, toleru-
jí pozdní večeře/obědy, když matky 
skandují na hřištích, a jsou přede-
vším vzory svým synům! 

  Ivana Müllerová

memoriál jiřího pence 2019
Dne 27. 10. 2019 proběhl v areá-

lu bývalých „Medeho“ tenisových 
kurtů již 5. ročník Memoriálu Jiří-
ho Pence. Již od rána přicházeli sou-
těžní střelci, kteří se od 9.00 hod. za-
pisovali do seznamu závodníků. Do 
závodu se hlásili muži, ženy, ale i dě-
ti. Nejmladšímu zaregistrovanému 
účastníkovi bylo 5 let. Závod byl vy-
psán pro pružinovou vzduchovku 
s mechanickými mířidly, střelba pak 
byla vedena ze vzdálenosti 15 m na 
oficiální závodní terč nekrytě ležící 
figura s kruhy – redukovaná. Stří-
lelo se vsedě s oporou. Závod zapo-
čal v 9.45 hod. Střílelo se na dvou 
stanovištích, závod probíhal velmi 
svižně a všech 32 soutěžních střel-
ců mělo v 11.30 hod. dostříleno. Po 
pečlivém zhodnocení výsledků by-
lo známo pořadí závodníků. Všich-
ni návštěvníci, kterých bylo kolem 
padesáti, se mohli během soutěže 
zdarma občerstvit. Tímto děkuje-
me Honzovi Zelenkovi za zajištění 

občerstvení a Heleně Krátké za per-
fektní 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 maxi-
mální počet dosažených bodů bylo 
50. Ještě na 4. místě se umístil Dun-
ka Kristián, také s nástřelem 47 b. 
O pořadí rozhodl až rozstřel mezi 
těmito třemi závodníky. V neposled-
ní řadě musím uvést věk 2. a 4. střel-
ce v pořadí – Lukáši Luckému je 12 
let a Kristiánu Dunkovi 14. Krásný 
výsledek. Co uvést závěrem? Počasí 
se nám vydařilo, atmosféra v závo-
dě byla vynikající. Parta BUŠ-GUN, 
která memoriál Jiřího Pence pořádá, 
si do budoucna přeje více takových 
mladých závodníků.

 2. listopadu 2019 pak započa-
lo poslední kolo ligy „Buštěhrad-

ský sniper 2019“, kdy se střílí vesto-
je, vkleče a vsedě s oporou na terče 
papírových zvířátek, a to na různé 
vzdálenosti, od 15 do 30 m. Kandi-

BUŠ-GUN, vítězové soutěže Memoriálu Jiří-
ho Pence. Foto: archiv autora
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019

dátů na vítěze ve třech soutěžních 
kategoriích je několik. No, uvidíme, 
jak se s touto poměrně těžkou stře-
leckou položkou závodníci vypořá-
dají. Ukončení ligy „Buštěhradský 
sniper 2019“ a jeho výsledky budou 
vyhlášeny dne 7. 12. 2019 v 9.30 hod. 

Poslední akcí pro rok 2019, pořá-
danou partou BUŠ-GUN, je závod 

nazvaný „Poslední výstřel o živého 
vánočního kapra“. Střelecká akce je 
otevřená pro všechny věkové kate-
gorie, vzduchovky a diabolky k dis-
pozici. Terčem pro hodnocení střelce 
je tištěný papírový vánoční stromek 
s pěti barevnými ozdobami. Pro tři 
kategorie vzduchovek se terč odlišu-
je pouze velikostí a vzdáleností od 

střelce. Občerstvení zajištěno, ceny 
lidové. Začátek v 9.30 hod. dne 21. 12. 
2019, opět na místě bývalých „Mede-
ho“ tenisových kurtů. Zveme všech-
ny přátele vzduchovkového střílení.

Václav Horešovský

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

varianta řešení odpadů

Vzhledem k narůstajícímu zájmu 
o platby za odpady v našem městě 
bych rád připomněl možnost, kterou 
využilo již několik desítek měst a ob-
cí v České republice. O této variantě 
řešení třídění odpadů již jistě vedení 
Buštěhradu ví, protože již před šes-
ti lety jsme spolu se současným čle-
nem výboru pro životní prostředí L. 
Zámyslickým o této možnosti hovo-
řili a konzultovali se zakladatelem 
společnosti ISNO IT s. r. o. a otcem 
myšlenky inteligentního nakládání 
s odpadky Ing. Radkem Staňkem. 
Uskutečnil systém, který motivu-
je občany obce k co nejefektivněj-
šímu nakládání s odpadky – moti-
vační systém MESOH. Jeho stránky 
najdeme na www.mojeodpadky.cz. 
Principem je bodový systém, který 
občané zapojení do systému použí-
vají. Body se dostávají za různé čin-
nosti v oblasti třídění odpadů, podle 
toho, jak je daná obec určí. Systém 
je ušit na míru každé jednotlivé ob-
ci, aby byl efekt pro občana i obec 
nejvýhodnější. Cena bodu je vari-
abilní (např. 5 Kč/bod). Největším 

efektem celého procesu je výrazné 
snížení komunálního odpadu, ná-
kladů na likvidaci odpadů, maxi-
mální třídění odpadu a změna ná-
kupních zvyklostí občanů.

Jako příklad bych mohl uvést 
město Moravskou Třebovou s více 
jak 10 500 občany. Základní popla-
tek na rok na osobu činí 700 Kč. Ob-
čané zapojení do bodového systému 
na třídění odpadu mohou získat až 
70% slevu ze základní sazby. Jeden 
bod je oceněn na 5 Kč. Systému IS-
NO IT s. r. o. zde hradí město ser-
visní poplatek podle počtu občanů. 
Ten implementuje systém a řeší ak-
tuální těžkosti nebo otázky. Město 
má vlastní svozový park, zaměst-
nance TS, kteří odpad svážejí, po-
pelnice a kontejnery jsou majetkem 
občanů nebo majitelů bytových jed-
notek. Pracovníci TS jsou vybaveni 
čtečkami kódů, které má každý ob-
čan jedinečný a umístěný na odpad-
ní nádobě. Data se načítají do lapto-
pu zaměstnanců TS. Celý systém je 
přesně a spravedlivě evidován. Měs-
to již provozuje tento proces 3 ro-

ky. Svozy jsou 1x/14 dní a zkušeb-
ně již i 1x/měsíc. Jediný problém, 
který v současnosti řeší, je navýšení 
počtu kontejnerů u panelových do-
mů. Samozřejmě stále něco vylepšují. 
Podstatné je, že se jim podařilo sní-
žit množství komunálního odpadu 
a celkové náklady na odpady města.

Co by to pro Buštěhrad zname-
nalo? Popelářské auto, TS již máme, 
ochotu systém zavést a výsledkem 
by bylo snížení nákladů na odpa-
dy a samozřejmě systémová moti-
vační cena pro občany. Samozřejmě 
nechci celou věc zjednodušovat, ale 
podle mého názoru je výše uvedený 
příklad dobrou cestou do budouc-
na. Možná by stálo za to podrobně-
ji celý systém MESOH prozkoumat, 
zeptat se na zkušenosti jiných obcí 
a najít odvahu jít do toho a nestavět 
na stálém zdražování. Je to sice jed-
noduché, ale každý chce ušetřit, ne? 
Občan i obec.

Ing. Jiří Janouškovec st.

zUmBa s kačkoU, aneB jak začínám hUBnoUt… 
S přibývajícími roky začala na-

prosto svévolně a plíživě přibývat 
i kila. Po přelití věkové váhy přes čty-
řicítku se najednou začaly na mém 
těle objevovat zvláštní útvary tuko-

vých zásob, které jsem do té doby ne-
znala. Myslela jsem, doufala a věřila, 
že jde opět o můj drobný výkyv ve 
váze díky problémům se štítnou žlá-
zou a že do roka a do dne bude vše 

opět zase samo dole jako v letech do-
savadních… Omyl. Nebylo. Ba prá-
vě naopak. Dospěla jsem k závěru, 
že tentokráte to samo dolů nepůjde 
a že s tímto nezvaným hostem budu  
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muset něco udělat především vlast-
ním přičiněním. Nejprve zůstalo ně-
kolik měsíců o přemýšlení… Konec-
konců se má vše nejprve důkladně 
promyslet, že? Poté nastala fáze „ke-
cání“ o hubnutí, a že s tím tedy něco 
udělám. Po zkušenosti s jógou jsem 
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jako dostihový kůň před startem 
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zpestřením mé budoucí hodině fy-
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zpocených sportovně vypadajících 
mužů mířících do sprch. Po tomto 
oku lahodícím výjevu jsem vstoupi-
la do tělocvičny ZŠ a můj entuzias-
mus opět klesl na bod mrazu. Slečna 
Kačka měla s sebou vybavení zvu-
kové aparatury, čili repráku, ihned 
pustila první skladbu a jala se před-
cvičovat. Nejprve zlehka – táák na 
rozcvičenou. Po prvních minutách 
jsem měla mžitky před očima, ce-
lé 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 sou-
středit a snažila se zvládnout veške-
ré předcvičované sestavy. V jednu 
chvilku jsem se už do budoucna vi-
děla 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 ne-
zvládla psychicky.

Každopádně jsem po hodině 

opravdu fyzicky namáhavého ská-
kání, otáčení, hopsání a dusání mě-
la do svého krevního oběhu napum-
pováno tolik adrenalinu a endorfinu, 
že jsem odcházela naprosto rozesmá-
tá, spokojená sama se sebou i se svě-
tem. S vidinou mé opět jako proutek 
štíhlé a ladné postavičky jsem se za-
přísáhla, že budu chodit pravidelně 
a nebudu se vymlouvat sobě ani Mí-
še. Takže… Děkuji Míše, děkuji Kač-
ce a pokud mohu doporučit pohyb 
a zábavu v jednom, tak opravdu do-
poručuji Zumbu s Kačkou. Ten po-
cit poté je opravdu naprosto opojný. 

PS: Já jsem vždycky vzadu v tělo-
cvičně – je to strategická poloha pro 
toho, kdo ještě nezvládá kroky a ob-
čas 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 pří-
jemná, stále usměvavá lektorka. Ne-
ní se čeho bát. Protože když jsem to 
zvládla já, tak už každý… :)

oznámení cen vodného a stočného pro rok 2020
Na základě rozhodnutí předsta-

venstva společnosti Vodárny Klad-
no – 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 uplatňo-
vána věcně usměrňovaná cena, do 
kalkulace se zahrnují pouze ekono-
micky oprávněné náklady.

Provozovatelem – společností 
Středočeské vodárny, a.s. – budou 
tyto ceny účtovány od 1. 1. 2020.

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

PROSINEC 2019
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Po výzvě Veroniky Richterové se někteří buštěhradští občané zúčastnili protestních shromáždění v rámci občanské inicia-
tivy Milion chvilek pro demokracii (s podporou většiny zastupitelů). Foto: M. Žitníková.

Na fotografii zleva: Mike Benjamin Hodan, Zora Macíková, Simona Fábryová, Pavel Kryl, Tobiáš Mátl. Foto: Monika Žitníková

Na fotografii zleva: Sebastian Rinda, Nela Hendrychová, Petr Novotný, Ester Dvořáková, Gabriela Čermáková, Adéla Horká. Foto: Monika Žitníková


