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Vítání občánků. Na fotografii zleva: Adéla Turecká, Vojtěch Čermák, Miroslav Blaňár,  
Anna Sejkorová, Jáchym Chytil, Adrian Sabongui. Foto: M. Žitníková

Skauti při sázení stromů v Ořešíně. Foto: V. Horká
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BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ — Ev. č. MK ČR e 20696
Periodický tisk územního samosprávného celku města Buštěhrad

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.

Stejně jako jsou v Buštěhradě zá-
koutí, kolem nichž procházíme 
s každodenní samozřejmostí, aniž 
bychom jim věnovali zvláštní po-
zornost, tak i v našem zpravodaji 
jsou místa, která mohou být pro 
většinu čtenářů svým způsobem 
„neviditelná“. Troufnu si tvrdit, 
že jedním z takových míst je tiráž. 
Vyjma data uzávěrky a informací 
o  fotografii na titulní straně je 
v každém čísle to samé a není dů-
vod se takovou tiráží nějak extra 
zabývat. Nicméně v tomto vydání 
si možná nejen vášnivý fanou-
šek tiráží povšimne, že přeci jen 
k určitým změnám došlo. Rozší-

řila se, a  vzhledem k  celkovému 
počtu členů poměrně podstatně, 
redakční rada. Vítanými posilami 
jsou zcela nově pan Zbyněk Led-
vinka a staronově Daniela Javor-
čeková, která se na tvorbě zpra-
vodaje podílí od dob, kdy nejenže 
nebyla starostkou, ale ani zastu-
pitelkou. Díky jim za to! A nejen 
jim, ale všem redaktorům a  při-
spěvatelům a  zejména, skuteč-
ně, výkonné redaktorce Zdeňce 
Vestfálové, která všechny trpělivě 
diriguje a měsíc co měsíc se stará, 
abyste měli co číst, protože věřte 
nebo ne, ale i psaní o těch nejoby-
čejnějších věcech kolem nás, jako 

je sázení stromů, ponožkový den 
ve škole, cvičení v sokolovně, pít-
ka v parku nebo nová kanalizace, 
vyžadují čas a usilí, které jsou vy-
nákládány dobrovolně a na úkor 
vlastního pohodlí. A  ruku na 
srdce, koho z vás aspoň občas ne-
potěší pocit, že žijeme v normál-
ním, lidském světě, kde se neděje 
nic dramatičtějšího než uzavírka 
kruhového objezdu nebo nevyve-
zené popelnice?

Za redakční radu vám příjemné 
květnové počtení přeje

Jakub Plášek

Vítání občánků. Na fotografii zleva: Adéla Turecká, Vojtěch Čermák, Miroslav Blaňár,  
Anna Sejkorová, Jáchym Chytil, Adrian Sabongui. Foto: M. Žitníková

Skauti při sázení stromů v Ořešíně. Foto: V. Horká

Slovo RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 3/2019 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
3/2019 ze dne 27. 3. 2019 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Magdu Kind-
lovou a Milana Mudru, jako zapi-
sovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3
Zápis ze zasedání č. 2/2019.
Usnesením č. 4
Doplněný program zasedání č. 
3/2019.
Usnesením č. 5
Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2019, O  stanovení koeficientů 

pro výpočet daně z  nemovitých 
věcí, podle prvního návrhu, míst-
ní koeficient 2, podnikatelský 1,5.
Usnesením č. 6
Vyhlášení konkurzu na pozici ře-
ditele/ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pav-
la, Buštěhrad.
Usnesením č. 7
Vyvěšení záměru na pronájem/
pacht pozemku parc. č. 2218, k. ú. 
Buštěhrad.
Usnesením č. 8a)
Revokaci usnesení ze zasedání č. 
2/2019, usnesení č. 9.
Usnesením č. 8b)
Roční závěrku příspěvkové orga-

nizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2018 
a  schvaluje převedení výsledku 
hospodaření v  celkové výši 283 
442,30 Kč do Rezervního fondu. 
Dále dává souhlas s  převodem 
z Rezervního fondu do Fondu in-
vestic ve výši 283 442,30 Kč.
Usnesením č. 8c)
Ukládá příspěvkové organi-
zaci ZUŠ Buštěhrad odvod do 
rozpočtu zřizovatele ve výši  
283 442,30 Kč.
Usnesením č. 9
Zařazení uchazeče do registru če-
katelů na byt v DPS – p. Körndor-
ferová.

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E
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Usnesením č. 10
Zvýšení nájemného v  bytech 
v DPS na 66,- Kč/m2 od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 11
Prodej hrobu F – VII. – 5K2 - p. 
Ivaně Výborné za 20 000,- Kč.
Usnesením č. 12
Vyvěšení záměru na prodej po-
zemku parc. č. 429/2 o  výměře  
6 m2.

Usnesením č. 13
Mimořádný dar spolku SK 
Buštěhrad k  100. výročí založení 
ve výši 50 000,- Kč.
Usnesením č. 14
Přijetí nových členů do redakční 
rady BZ – Zbyněk Ledvinka a Da-
niela Javorčeková.
Usnesením č. 15
Podání žádosti na Středočeský 

kraj o bezúplatný převod pozem-
ků: část pozemku, 1 m2, parc.  
č. 215/28, parc. č. 281 a  parc.  
č. 249 v k. ú. Buštěhrad, do vlast-
nictví města Buštěhradu.
Usnesením č. 16
Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Odkládá:
Bod č. 2: Kontrola usnesení ze za-
sedání č. 1/2019 a č. 2/2019

A K T UA L I T Y

Upozornění pro voliče 

1. Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční:
• v pátek dne 24. května 2019 od 

14.00 hodin do 22.00 hodin a 
• v  sobotu dne 25. května 2019 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Voličem je státní občan České 
republiky (dále jen „občan“), kte-
rý alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku 18 let, a  občan jiného 
členského státu, který druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a  je po 
dobu nejméně 45 dnů přihlášen 
k  trvalému pobytu nebo k  pře-
chodnému pobytu na území Čes-
ké republiky (dále jen „volič“) 
a nevznikla u něj překážka voleb-
ního práva (zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvo-
du ochrany zdraví lidí a omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního 
práva).
Každý volič může v  týchž vol-
bách do Evropského parlamentu 
hlasovat pouze jednou.
Pokud volič v době od 15. 4. 2019 
do 22. 5. 2019 změní místo trva-
lého pobytu, je z tohoto seznamu 
voličů vyškrtnut a v místě nové-
ho trvalého bydliště bude moci 
hlasovat pouze v  případě, že 
předloží potvrzení o  vyškrtnutí 
ze seznamu voličů v místě před-
chozího bydliště. Toto potvrzení 
lze předložit i  přímo ve volební 
místnosti.

O potvrzení je možno požádat do 
22. 5. 2019 v  podatelně MěÚ, 1. 
patro budovy zámku, Revoluční 
1, tel. 312 278 032. Druhou mož-
ností pro voliče je požádat před 
změnou místa trvalého bydliš-
tě, a to nejpozději do 9. 5. 2019, 
o  vydání voličského průkazu, 
který pak umožní voliči hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku na 
území České republiky. Současně 
upozorňujeme na skutečnost, že 
každý volič si může v  úředních 
hodinách – v  pondělí a  středu 
8.00–11.00 hod. a  12.00–17.00 
hod. – ověřit, zda je zapsán v se-
znamu voličů. 
Obecní úřad je povinen do 48 
hodin žadateli vyhovět, nebo mu 
v  této lhůtě sdělit důvody, proč 
žádosti vyhovět nelze. 

Dva dny přede dnem voleb, tj. 
22. 5. 2019, obecní úřad seznam 
v 16.00 hodin uzavře.
Osoba zodpovědná za organiza-
ci a průběh konání voleb a kon-
taktní osoba pro volební komise        
za Městský úřad Buštěhrad:
Zdeňka Vestfálová, kancelář č. 
1.10, 2. patro MěÚ Buštěhrad, 
Revoluční 1
tel. 312 248 032, vestfalova@
mestobustehrad.cz
3. VOLIČSKÉ PRŮKAZY
- Od vyhlášení voleb, tzn. od 17. 
1. 2019, může volič, který nebu-
de moci volit ve svém volebním 
okrsku, požádat o  vydání volič-
ského průkazu. Vyhotovené vo-
ličské průkazy se budou vydávat 
až od čtvrtka 9. 5. 2019.

Volby do Evropského parlamentu. Foto: Archiv autora
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A K T UA L I T Y

- Volič může o  voličský průkaz 
požádat osobně u obecního úřa-
du, který vede seznam voličů pro 
volby do Evropského parlamen-
tu, podle místa trvalého pobytu 
(dle údaje z  občanského průka-
zu), nejpozději do středy 22. 5. 
2019 do 16.00.
- Žádost o  voličský průkaz lze 
podat v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem vo-
liče, nebo v  elektronické podo-
bě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky (musí být datová 
schránka fyzické osoby-voliče), 
obě podání musí být doručena 
příslušnému úřadu nejpozději 7 
dnů přede dnem volby, tj. do pát-
ku 17. 5. 2019 do 16.00 hod. Za 
ověření podpisu na úřadech se 
správní poplatek nevybírá.
- Voličský průkaz lze zaslat na 
uvedenou adresu (doporučeně 
do vlastních rukou výhradně 
adresáta – nutno mít označenou 
schránku), případně může prů-
kaz převzít i osoba, která se pro-
káže plnou mocí s úředně ověře-
ným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu. 
- Voličský průkaz opravňuje vo-
liče k hlasování v jakémkoliv vo-
lebním okrsku na území České 
republiky.
4. Místem konání voleb do Ev-
ropského parlamentu ve voleb-
ním okrsku č. 1 je volební míst-
nost:
Buštěhrad, Kladenská 207 – 
Buštěhradské muzeum Oty Pav-
la; pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v ulicích:
Brandlova, Břízová, Buková, 
Družstevní, Dubová, Habrová, 
Havlíčkova, Hornická, Hřebeč-
ská (od ulice 5. května k  benzi-
nové stanici), Husova, Hutnic-
ká, Javorová čp. 699, 711, 712, 
725, 736, 739, 764, 838, 842, 975; 

Kaštanová, Kladenská (od pošty 
a křižovatky s ul. 5. května smě-
rem k vodojemu), Krátká, Lípo-
vá, Na Skalech, Na Strži, Olivo-
vá, Prokopova, Příční, Riegrova, 
Sadová, Sladkovského, Stavební, 
Švermova, Topolová, U Dálnice, 
V Palandě, V Zahradě, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 2 je voleb-
ní místnost:
 Buštěhrad, Tyršova 77 – budova 
ZŠ a  MŠ Oty Pavla – 2. stupeň, 
přízemí vpravo (nová budova) - 
vstup ve dvoře; pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v ulicích: 
Bezručova, Bořivojova, Nad 
Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, 
Okružní, Palackého, Průchod-
ní; Revoluční čp. 54, 107-110, 
260, 280, 283, 286, 287, 494; Sle-
pá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, 
U Cihelny, U Pivovaru, U Rybní-
ka, U Schodů, U Studánky, Vodá-
renská, Vrapická, Zahradní.
Ve volebním okrsku č. 3 je voleb-
ní místnost:
Buštěhrad, Revoluční 1 – zá-
mek, přízemí Městského úřadu, 
Spolková místnost (vstup za vý-
tahem); pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v ulicích:
Akátová, Hradní; Hřebečská 331, 
336–340, 623–626, 668, 677; Ja-
vorová čp. 1088, 1090, 1095, 
1096, 1118, 1127; Jasanová, Jas-
mínová, Kladenská čp. 6, 147, 
159, 248, 285, 332, 627–629, 678, 
681,728, 859; Lidická, Liliová, Na 
Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín, 
Podhradí, Pražská, 
Revoluční čp. 1, 2, 18, 28, 144, 
153, 309, 323, 482, 654–657; Sta-
rý Hrad, Šeříková, Trnková, Váv-
rova, Vrbová, V Uličce, 5. května, 
Zámecké schody
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLI-
ČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt 
na úřední adrese (Revoluční 1, 
Buštěhrad), je zapsán ve stálém 
seznamu voličů, a tudíž může své 
volební právo uplatnit ve voleb-
ním okrsku č. 3:
Revoluční 1 – zámek, příze-
mí Městského úřadu, Spolková 
místnost (vstup za výtahem) 
5. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a  státní občanství. Volič 
po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky plat-
ným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občanským 
průkazem. Volič, který je ob-
čanem jiného členského státu, 
prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a  ob-
čanství jiného členského státu.
6. Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem voleb do Ev-
ropského parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb na žádost 
voliče okrsková volební komise 
dodá za chybějící, škrtané nebo 
jinak označené hlasovací lístky 
jiné.
7. Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů požá-
dat Městský úřad, a v den voleb 
příslušnou okrskovou volební 
komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla komise 
zřízena. Požadavky na návštěvu 
s  přenosnou volební schránkou 
můžete zasílat na e-mailovou 
adresu meu@mestobustehrad.cz 
s uvedením jména, příjmení vo-
liče, adresy trvalého pobytu a tel. 
kontaktu na voliče, nebo telefo-
nicky na 312 278 032.

A hlavně – přijďte volit!!!
ZV

otázky a odpovědi kolem kanalizace

Vzhledem k tomu, že se stále ptáte 
na mnohé věci týkající se výstavby 
kanalizace na Chmelnici i v lokali-

tě za hřbitovem, přinášíme odpo-
vědi na různé dotazy, které se zde 
v různých obměnách vyskytují.

Sešli jsme se s firmou MERITUM 
Kladno, která sítě na Chmelni-
ci projektovala a  stále projektuje 
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(takže si toho pamatuje mnoho), 
abychom zjistili, jak se lokalita za-
stavovala a proč někde nebyla in-
frastruktura dobudovaná. Výstav-
ba probíhala po etapách, zpočátku 
poměrně živelně. V době, kdy vý-
stavba začala (kolem r. 2000), ne-
mělo ještě město ani Územní plán 
(ten byl schválen až v  r. 2005). 
Plánovací smlouva s developerem 
na tuto lokalitu neexistuje. Dnes 
je nejen standardní, ale již i  vy-
žadováno stavebním úřadem pro 
získání územního povolení, že 
developer uzavře s obcí plánovací 
smlouvu, kde vyspecifikuje, jakou 
infrastrukturu a v jaké kvalitě pro-
vede – vodu, elektřinu, kanalizaci, 
plyn, veřejné osvětlení, povrchy 
komunikací, chodníků, atd. (a pak 
předá městu). Zároveň je v pláno-
vací smlouvě zakotven finanční 
příspěvek obci za každý rodinný 
dům – protože nárůst počtu obyva-
tel s sebou nese nutnost rozšiřovat 
občanskou vybavenost, i nové plo-
chy a sítě na údržbu. To, že vedení 
města (pan starosta Dütsch a pak 
i  další starostové po něm) svého 
času umožnilo tuto rozsáhlou zá-
stavbu bez plánovací smlouvy, má 
důsledek jednak v  tom, že někde 
nebyla infrastruktura dobudová-
na (splašková i  dešťová kanaliza-
ce a povrchy v některých ulicích), 
jednak město nedostalo od develo-
pera žádný finanční příspěvek, ale 
je při tom nyní nuceno řešit nedo-
stačující kapacitu občanské vyba-
venosti. V  minulých třech letech 
jsme dali cca 40 milionů Kč na 
přístavbu základní školy, a v příš-
tím roce nás čeká investice 13 mi-
lionů na rozšíření kapacity mateř-
ské školy. Není se tedy myslím co 
divit, že chceme využít možnosti 
stanovení poplatku za zhodnocení 
pozemků připojením na kanalizaci 
a nechceme v plné výši z obecních 
peněz zaplatit kanalizaci v  místě, 
kde svého času ušetřil developer 
a  kde lidé nakoupili pozemky za 
více než výhodné ceny. 
Proč se kanalizace na Chmelnici 
nevybudovala už kolem roku 2000, 
když se lokalita začala stavět?
Protože Buštěhrad v  té době ka-

nalizaci neměl. Ta se realizovala až 
v  roce 2008. Tím pádem všechny 
domy vyprojektované do té doby 
v  prvních zhruba třech etapách 
(Břízová, Javorová, Topolová) byly 
automaticky navrženy s jímkami. 
Proč se tedy tyto ulice nepřipojily na 
kanalizaci v roce 2008? Proč některé 
ulice na Chmelnici kanalizaci mají 
a jiné nikoliv? Platili něco obyvate-
lé ostatních, již odkanalizovaných 
ulic? Proč máme platit my?
První tři etapy výstavby, jak uvá-
dím výše, vznikly před vybudová-
ním obecní kanalizace. V  dalších 
etapách výstavby již bylo s  kana-
lizací počítáno, a  lidé si ji také již 
zaplatili v cenách pozemků. Záro-
veň obyvatelům Břízové bylo tehdy 
firmou MERITUM (před prove-
dením finálního povrchu komuni-
kace) napojení na kanalizaci nabí-
zeno za finanční příspěvek řádově 
kolem 50–60 tis. Kč, ale většina lidí 
odmítla (někteří s dovětkem, že si 
počkají, až jim kanalizaci zdarma 
vybuduje město).
Proč celý Buštěhrad, když se budo-
vala kanalizace, nemusel platit nic, 
a my budeme muset?
Kanalizace v  Buštěhradě se budo-
vala z dotace EU, tam bohužel pří-
jem města (ve formě spoluúčasti 
majitelů nemovitostí) není mož-
ný. Další věcí je, že v době, kdy se 
Chmelnice začala stavět, se tam 
prodávaly pozemky za cenu pole 
(300,- Kč/m2), později za 500,- Kč, 
a  je asi pochopitelné, když si kou-
píte levný pozemek, který není 
kompletně zasíťovaný, že vás zasí-
ťování asi bude v  budoucnu ještě 
něco stát. Nebojte se, za připoje-
ní na kanalizaci a  vodovod zapla-
tí i  obyvatelé dalších lokalit, kde 
se nová kanalizace plánuje, což je 
zástavba za hřbitovem a  Bouchal-
ka (tam to bude vodovod). A noví 
majitelé nemovitostí na nově zasta-
vovaných polích (naproti hřbitovu, 
u sušičky, za pivovarskými sklepy) 
zasíťování zaplatí velmi tučně už 
v  ceně pozemku či domu – podí-
vejte se na internet, za kolik se dnes 
v Buštěhradě nemovitosti prodáva-
jí (někde již i 2800,- Kč/m2)!

Já jsem koupil pozemek s domem až 
v r. xy už za vyšší cenu.
Ano, ale koupil jste si ho s žumpou, 
a to dobrovolně. A pořád jste si ho 
koupil za míň, než kolik stojí dnes 
v  Buštěhradě kompletně zasíťova-
ný pozemek. Víme, že někteří oby-
vatelé Chmelnice koupili pozemky 
za 300,-/m2, někteří za 500,- a ně-
kteří později již za 1500,-/m2, dnes 
už se za ně chce 2800,-/m2. Někdo 
ve své době měl štěstí a  bylo to 
pro něj výhodné, a  někdo ne, ale 
my neumíme zařídit, aby systém 
platby za kanalizaci všechny tyto 
rozdílné skutečnosti zohledňoval 
a  byl dokonale spravedlivý. Mu-
síme se s  problémem popasovat 
v mezích toho, co nám umožňuje 
zákon (což je právě formou míst-
ního poplatku).
Starosta Dütsch nám kdysi kana-
lizaci slíbil…/majitel pozemků, od 
kterého jsme to kupovali, nám slí-
bil…/město nám nabízelo napojit se 
do kanalizace na Hřebečské… atd.
S  tím, co vám někdo nasliboval 
před x lety, současné zastupitel-
stvo bohužel nic neudělá, jestliže 
to někde není zakotveno smluvně. 
Současné zastupitelstvo se musí 
vyrovnat s  tím, co nám zanechali 
naši předchůdci. Domnívám se, že 
se snažíme se s  tím vyrovnat po-
ctivě – na náklady města jsme vy-
pracovali projekt na kanalizaci (to 
stálo cca 200 tis.), dotáhli jej až ke 
stavebnímu povolení a  vyjednali 
s  vodárnami, že akci z  60 % zafi-
nancují. Tím jsme pro vás udělali 
maximum, více než naši před-
chůdci, kteří vedli město do roku 
2014. Mrzí nás tedy, že místo toho, 
abyste byli za kanalizaci rádi, nám 
(někteří) nadáváte, a je vám zatěž-
ko zaplatit několik desítek tisíc za 
podstatné zhodnocení vašeho ma-
jetku a zvýšení vašeho komfortu.
Proč jste na kanalizaci nepožádali 
o dotaci?
Tu možnost jsme prověřovali, ale 
v  současné době žádná dostup-
ná dotace pro obec naší velikosti 
k dispozici nebyla, anebo tam ne-
byla výhodnější finanční spolu-
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 ČÍSLO 5. KVĚTEN 2019 

účast, než jsme již vyjednali s vo-
dárnami.
Nevěděli jsme, že se tu má budovat 
kanalizace, prohlašuji se stopro-
centní jistotou, že nám nic nepřišlo 
ani poštou, ani u  nás nikdo nikdy 
nebyl! 
Firma MERITUM Kladno, která 
kanalizaci projektovala, vyřizova-
la i  veškerý inženýring a  vše ko-
lem stavby, má k tomu plnou moc. 
A  tato firma již v  roce 2016 obe-
sílala všechny nemovitosti v  loka-
litě, poslala jim poštou oznámení 
o zahájení projekčních prací a žá-
dost o poskytnutí součinnosti, a to 
dvakrát. Z 51 majitelů nemovitostí 
se firma nedohodla o umístění pří-
pojky pouze s devíti majiteli, z toho 
zhruba polovina konstatovala, že 
o kanalizaci zájem nemá, a zbytek 
(cca 4 lidé) opravdu nebyl zastižen 
a  nekomunikoval. Nicméně fir-
ma MERITUM má o komunikaci 
s  majiteli záznamy, může doložit, 
s kým a jak se domlouvala, od vět-
šiny majitelů nemovitostí má plán-
ky, kam zakreslili polohu své jímky 
i kde by chtěli mít přípojku. Od vás 
tento plánek máme také.
Na schůzce k  výstavbě kanalizace 
vyšlo najevo, že několik majitelů 
domů má v  projektu na svém po-
zemku revizní šachtu, avšak zhruba 
80 procent nikoli. Těch několik ša-
chet je hrazeno v rámci celého pro-
jektu, avšak zbylé šachty si budou 
majitelé hradit sami v rámci přípoj-
ky. Proč někdo má šachtu a někdo 
ne? Nemůžete předpokládat, že si 
my, zcela neinformovaní a  nikdy 
nedotazovaní, budeme hradit šach-
ty sami!
Jednak už víme, že jste informová-
ni byli (viz odstavec výše), máme 
od vás plánek se zakreslením vaší 
jímky. A jednak není nezbytné, aby 
všichni měli na pozemku nové re-
vizní šachty (pro informaci, šachta 
stojí asi tak 4 tisíce…). U řady lidí 
má být kanalizace připojena skrze 
stávající jímku (potřebný čisticí 
kus se umístí do jímky), což bude 
možná i váš případ (ale to by vám 
řekl pan Kožený). 

Co je to ten místní poplatek? Kolik 
to bude?
Místní poplatek za zhodnocení ne-
movitosti připojením na kanalizaci 
(nebo na vodovod) je vlastně forma 
daně, kterou mohou obce ze záko-
na využít, aby získaly prostředky 
na financování stavby. Jeho výši si 
nevycucáváme z prstu, ale je stano-
vena znaleckým posudkem v závis-
losti na lokalitě. A to za m2 – bohu-
žel ho nelze určit paušálně za jednu 
přípojku. Ani by to nebylo spraved-
livé, pozemky na Chmelnici jsou 
různě velké, mají zhruba od 800 do 
1300 m2. O výši poplatku rozhodlo 
zastupitelstvo na zasedání 24. 4. Od 
Ministerstva vnitra (které schvalu-
je všechny naše vyhlášky) máme 
tabulku stanovenou znalcem, kde 
je pro rok 2019 maximální výše 
poplatku pro Buštěhrad a  obytné 
stavby 132,- Kč/m2. Zároveň do-
poručení MV pro obce je poplatek 
nenastavovat nižší než o  čtvrtinu 
(což je 99,- Kč/m2). Přesto jsme na 
zasedání nakonec (po napínavém 
hlasování) schválili cenu 60,- Kč/
m2, nižší poplatek již opravdu sta-
novit nelze. Musíme být schopni 
si to v případě potřeby velmi dob-
ře obhájit, abychom nemohli být 
nařčeni z  toho, že se nechováme 
jako řádný hospodář a investujeme 
obecní peníze do zvyšování hodno-
ty soukromého majetku.
Mně je úplně jedno, jakou hodno-
tu má můj majetek. Chci tu bydlet, 
a ne dům prodávat.
Ale objektivně se Váš majetek do 
budoucna zhodnotí. Jestli to nezají-
má vás, může to zajímat za mnoho 
let vaše potomky.
Proč jste nám neřekli dřív, kolik bu-
deme platit? Potřebujeme to vědět 
předem!
To chápeme, ale výši poplatku jsme 
mohli nastavit až nyní, když víme, 
za kolik se stavba vysoutěžila, a jaká 
tedy bude naše skutečná finanční 
spoluúčast. To je pro vás výhodné, 
protože poplatek můžeme nastavit 
tak, aby nám pokryl náklady (náš 
podíl je cca 3,5 mil. Kč), a nikoliv 
vyšší. 

Když se nechci připojit na kanaliza-
ci, musím poplatek zaplatit?
Na kanalizaci se připojovat nemu-
síte, pokud vám vyhovuje jímka. 
Ale poplatek musí ze zákona zapla-
tit každý majitel nemovitosti v této 
lokalitě, neboť možností připojení 
na kanalizaci se hodnota pozemků 
objektivně zvyšuje. Zaplatit bude 
nutno do roka od kolaudace kana-
lizace.
Kde mám vzít peníze na poplatek 
a ještě na výstavbu přípojky?
Na výstavbu přípojky vám měs-
to může poskytnout bezúročnou 
půjčku. Dále vám vycházíme vstříc 
tím, že za vás hromadně vyřídíme 
územní souhlas pro všechny pří-
pojky. Jejich vybudování (respek-
tive ty části přípojek, které nejsou 
v projektu) si ale už musíte vyřídit 
sami s firmou Kožený (nebo s  ja-
koukoliv jinou firmou, nebo své-
pomocí).
Proč není hotový povrch v Javorové 
a Topolové? Proč ho nyní neuděláte, 
když už se tam bude kopat?
Tyto ulice patřily v době výstavby 
Státnímu pozemkovému úřadu, 
a ten zde výstavbu komunikací ne-
povolil. Když později SPÚ pozem-
ky převedl na město, okolní ulice 
už povrchy už měly, takže se to už 
nedořešilo – město na to nemělo, 
a asi to tehdy nikdo nepovažoval za 
prioritu. Nemáme na to ani nyní. 
Povrchy komunikací jsou ve špat-
ném stavu v celém městě, postupně 
je dáváme dohromady, ale nejprve 
ve starém Buštěhradě, kde je veš-
kerá infrastruktura daleko starší 
a v horším stavu. Vy máte sice před 
domem recyklát, ale jste aspoň na 
rovině a máte tam chodník a  fun-
gující veřejné osvětlení. Ale někte-
ré ulice ve staré zástavbě jsou ve 
svahu a  např. v  zimních měsících 
už přestávají být sjízdné, chodník 
nemají, neexistuje dešťová kana-
lizace a  veřejné osvětlení je staré 
a poruchové. Pokud se nám poda-
ří od letoška čerpat dotaci z MMR 
na opravu místních komunikací, 
kterou letos první rok mohou do-
stat také obce nad 3000 obyvatel, 
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postupně se snad dostaneme i do 
Topolové a Javorové. Ale bude to 
pár let trvat, prioritu má stará zá-
stavba.
Jsme přeci blízko u  Prahy, tak tu 
snad je nějaký standard!?
Vy jste si nic nezjistili o  městě, 
do kterého se stěhujete? Jsme sice 
blízko u  Prahy, ale nejsme Do-
břichovice ani Černošice. Jsme 
město na Kladensku, ve kterém 
posledních sto padesát let žili 
dělníci z  Poldovky, kováci a  ha-
víři. Město nikdy nebylo bohaté, 
a zvláště za minulého režimu bylo 
velmi postižené blízkostí průmy-
slové zóny, na koci 20. století až 
téměř „vybydlené“, a teprve v po-
sledních letech se pomalu zvedá. 
Obyvatelé starého Buštěhradu na 
kanalizaci a další vymoženosti če-
kali několik desetiletí. Bouchalka 
ještě stále čeká na vodovod. Jak už 
jsem psala, kanalizace se zde vy-
budovala až v roce 2008 (na tom 
má lví podíl tehdejší starosta ing. 
Nový a místostarosta pan Kadlec). 
Buštěhrad a Kostelec nad Černý-
mi lesy byla dvě poslední města ve 

Středočeském kraji, která kanali-
zaci ještě neměla.
Jak to, že ještě není hotová kanali-
zace u hřbitova, když jste slibovali, 
že už bude?
Termín výstavby bohužel nezávisí 
na nás, ale na vodárnách. Je nutno 
si uvědomit, že není naše povin-
nost vám budovat kanalizaci. Je to 
pouze naše dobrá vůle, že se tím 
zabýváme. Pokud si někdo postaví 
nebo koupí dům s žumpou, tak má 
dům s  žumpou. Přesto jsme pro 
vás pomocí domluvy s vodárnami 
našli řešení, i když při jeho reali-
zaci mají poslední slovo vodárny. 
Proto prosím buďte trpěliví. Vý-
stavba se skutečně plánovala již 
letos, ale rozpočet na akci vyšel na 
cca 15 mil. Kč a vodárny konsta-
tovaly, že je to moc. Musíme tedy 
kanalizaci nechat přeprojektovat 
z gravitační na tlakovou, čímž by 
se náklady měly podstatně snížit, 
a pak se snad pohneme dál. 
Proč to vyšlo tak drahé?
Protože gravitační kanalizace by se 
musela pokládat do velké hloubky, 

byly by zde velmi rozsáhlé výko-
pové práce a velké přesuny hmot, 
a musely by se tedy kompletně ro-
zebrat povrchy komunikací v celé 
šíři a pak zase zadláždit. Tlaková 
kanalizace bude mít tu výhodu, 
že bude v  daleko menší hloub-
ce, bude tedy stačit užší a  mělčí 
výkop, takže stavba méně naruší 
provoz v místě. Každá nemovitost 
by pak měla mít svou přečerpáva-
cí stanici (což ovšem slíbily zapla-
tit vodárny), a zároveň bude pro-
vedena ještě jedna společná velká 
přečerpávací stanice (ta byla tedy 
i v gravitační verzi). 
Kdy se bude dělat vodovod na Bou-
chalce?
Přestože jsme se domnívali, že už 
stavba proběhne letos, zdá se, že 
vodárny si tuto akci daly do inves-
tic až na příští rok. Doufáme tedy, 
že už se to příští rok opravdu po-
daří. Existuje ještě malá šance, že 
se jim uvolní finanční prostředky 
a začnou letos, ale nelze na to pří-
liš spoléhat.

DJ

• termín předání staveniště: 8. 4. 
2019

• termín zahájení prací: 16. 4. 
2019 (před zahájením prací 
bude probíhat geodetické vy-
týčení trasy realizované kanali-
zace a vytýčení trasy stávajících 
inženýrských sítí)

• předpokládaný časový harmo-
nogram prací na stokách:

Stoka A – 16. 4.–7. 6. 2019
Stoka C – 8. 6.–8. 7. 2019
Stoka B – 9. 7.–7. 8. 2019
Stoka D – 8. 8.–25. 8. 2019
Přípojky – v průběhu stavby.
Kontakty:
Jednatel: Petr Kožený, tel.: 602 326 
261, e-mail: petr.kozeny@petrko-
zeny.cz

Odpovědný stavbyvedoucí: Matěj 
Smitka, tel.: 602 662 203, e-mail: 
smitka@petrkozeny.cz
Vedoucí stavební čety: Jan Kubou-
šek
Věříme, že akce kanalizace do-
padne nakonec k všeobecné spo-
kojenosti.

DJ

všeoBecné informace k výstavBě kanalizace

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili nově 
zavedený program na třídění pa-
píru, který vznikl i jako reakce na 
stále se opakující stížnosti typu: 
nemohu odložit papír do nádoby 
k tomu určené, neboť jsou tyto ná-
doby stále plné.
Proto jsme se rozhodli Vám na-

bídnout alternativu.

Za pizzerií u  Macíků bude při-
staven větší modrý kontejner na 
papír. Obsah tohoto kontejneru 
bude denně monitorován a  udr-
žován Technickými službami, aby 
byl stále schopný pojmout Vámi 
přinesený papír. Tento papír bude 
odvážen přímo do sběrny. 

Utržené finanční prostředky bu-
dou použity na pomoc malému 
Péťovi Vacovskému z Buštěhradu, 
který trpí onkologickým onemoc-
něním (jméno zveřejňujeme se 
souhlasem rodiny).
Cílem tohoto programu je nejen 
přímá pomoc někomu handica-
povanému, ale i  snížení objemu 
papíru v  modrých kontejnerech 

program pro péťU (nový program na třídění papírU)
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po městě. Pokud svůj odpadní 
papír alespoň trochu zmáčkneme 
a nějak ho přimějeme držet formu 
(třeba i  naplněná krabice), pak 
se z odpadu stane surovina, a Vy 
budete mít vždy místo, kde bude 
možné takto upravenou surovinu 
uložit. 
Prosíme tedy občany, aby do to-
hoto kontejneru ukládali papír ve 
sběrové kvalitě, třeba jako když se 

pořádá sběr papíru ve škole. 
Do kontejneru je tedy možné od-
kládat: noviny, časopisy, knihy, se-
šity, ale i karton, pokud je upraven 
do balíku.
Moc prosíme občany, aby se do 
tohoto programu zapojili a  aby 
zde odkládali jen a  pouze tako-
vý papír, který nám sběrna bude 
ochotna odebírat. Pokud bude to-
tiž tento papír pro sběrnu nezají-

mavý, (pokud se z tohoto kontej-
neru stane popelnice), tak ho od 
nás odebírat nebude, a  tím tento 
program skončí.
Děkujeme všem občanům, kteří 
se do programu zapojí, ale i  těm, 
kteří nám kontejner nepromění ve 
smetiště!

Vaše Technické služby města 
Buštěhradu

výstava „grafika jako Umění dostUpné pro každého“
Ještě po většinu měsíce května 
bude pro zájemce k  vidění výsta-
va v prvním patře našeho zámku. 
Přístupná je v  úředních hodinách 
městského úřadu, ale pro ty, kteří 
to z časových důvodů nestíhají, tak 
i  v  pozdějších odpoledních hodi-
nách, v čase, kdy na sále probíhají 
jiné kulturní akce, nebo např. ve-

řejné zasedání. V případě vážného 
zájmu je možné po dohodě s auto-
rem výstavy J. Perglem uspořádat 
komentovanou prohlídku. Výstava 
je zaměřena převážně na drobnou 
grafiku, jako jsou ex-libris (kniž-
ní značky), novoročenky, příleži-
tostná a  užitá i  volná grafika. Ta 
je umístěna v nových rámech, po-

řízených hlavně za účelem mož-
nosti vystavovat umění na papíře, 
tak, aby nedocházelo k neustálému 
poškozování opravené omítky zdí 
zámku. Rámy jsou určeny převáž-
ně pro vystavující z řad občanů na-
šeho města, ale nejen pro ně. Vě-
řím, že budou hojně využívány.

JP 

Stručnost výše uvedené anonce 
nepřekvapí nikoho, bude-li vědět, 
že ji psal sám autor výstavy, jenž 
si k  svému městskému kronikář-
ství od nynějška přibírá i roli ku-
rátora výtvarného dění v 1. patře 
buštěhradského zámku. Strohost 
textu však nemějme za příznak 
neduživého literárního stylu, na-
tož nedostatku fantazie či neocho-
ty přiložit vlastní ruku k dílu. To 
jen autor s noblesou poodstoupil 
do pozadí, aby vynikla díla, do je-
jichž společnosti nás uvádí. Je to 
jen několik neděl, co se s námi pan 
Pergl na Setkání s kronikářem po-
dělil nejen o svou vášeň detektiva 
v  českých archivech, na půdách 
a v sklepeních, ale i o vášeň sběra-
tele výtvarných děl a příběhů ko-
lem umělců a umění. A pohleďme, 
nezůstalo jen u slov. Coby zkuše-
ný detektiv nejdříve kdesi v Čes-

kém Krumlově vypátral možnost 
pořízení kolekce kvalitních klipo-
vých rámů se skly a sjednal jejich 
výhodné pořízení za čtvrtinovou 
cenu (sic!), které na místě sám za-
jistil a vlastními silami dopravil až 
na místo určení. Coby erudovaný 
galerista do rámů doporučil a po-
řídil vhodné podkladové papíry, 
které vlastnoručně upravil přesně 
do každého z rámů tak, že budou 
k  dispozici i  pro výstavy další. 
Coby vytříbený sběratel umění 
nabídl a  profesionálně adjustoval 
ochutnávku z  rozličných grafik 
z vlastních sbírek, která potěší ka-
ždého znalce i prostého milovníka 
umění. A v neposlední řadě, coby 
nadšenec a  podporovatel umění 
tím vším založil volnou řadu vý-
stav pozoruhodných regionálních 
tvůrců v našem 1. patře. Co tohle 
všechno znamená? Nic menšího 

než vznik opravdové galerie. Od 
nynějška totiž bude možné rámy 
poskytnout k  prezentaci řadě 
kreslířů, akvarelistů, grafiků, foto-
grafů, kolážistů a vyznavačů všech 
dalších výtvarných technik, pro 
které je pořízení vlastních kva-
litních rámů nad jejich možnos-
ti. Jak už jistě tušíte, tím vším to 
ale nekončí – nastupuje totiž role 
neodbytného vyzyvatele zdejších 
výjimečných osobností výtvarna, 
aby se i oni s námi podělili o kou-
sek své tvorby. Panu Perglovi pro-
to vzdejme čest před nastoupenou 
jednotkou: važme si toho, že jej 
mezi sebou máme! 
A  vy, ctěné dámy a  pánové vý-
tvarnice a výtvarníci, slyšte výzvy 
páně kronikáře a těšte se na nás – 
my se na vás taky těšíme.

Martin Kosa – za MěÚ

slova, která zdoBí činy, aneB kloBoUk dolů

Uklidili jsme BUštěhrad

6. dubna se město Buštěhrad opět 
připojilo k oficiální celostátní akci 
„Ukliďme Česko“. V  týdnu před 
tím se zapojily i děti z naší základ-
ní školy, mnoho dalších dobrovol-
níků uklízelo i v jiných termínech. 

Například Junáci se soustředili na 
sázení stromků na Ořešíně u dět-
ského hřiště i jinde.

Na katastru města se sebralo opět 
několik tun odpadu. Těší nás, že 

akce se účastní každoročně víc 
a  víc lidí, a  na uklizenosti města 
to začíná být vidět. Postupně se 
daří likvidovat letité skládky na 
různých odlehlých místech, ubý-
vá „bílých míst na mapě“ města, 
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o  která se nikdo nestará, a  kde 
případný nepořádek nikoho ne-
zajímá. Letos se velká skupina 
dobrovolníků věnovala partii pod 
sběrným dvorem, kde se snažíme 
vybudovat novou procházkovou 
trasu pro pěší, aby mohli lidé pro-
jít od Palandy a  konce Palacké-
ho ulice kolem sběrného místa, 
novým přemostěním přes potok 
(vyrobil Jirka Blesk) a  tunelem 
až k  poníkům u  bývalé vodárny. 
Údolí u  Buštěhradského potoka 
před Měsíčkem (pod kterým vede 
podchod) bylo zarostlé křovinami 
a zanesené letitými odpadky. Bo-
hužel, s  výstavbou ocelárny byly 
kdysi porušeny prameny poto-
ka v  údolí pod Poldovkou, takže 
koryto potoka je řadu let vyschlé, 
a  prameny potoka vyvěrají právě 
až u  nového mostku. Část údo-
lí byla během brigády vysekána 
a krásně vyčištěna, včetně koryta 
potoka. Větve a křoví jsme spálili 
a na ohni si opekli buřty, což nám 

vnuklo nápad zřídit zde obec-
ní ohniště – je to velmi příjemné 
místo, na okraji města, a  v  blíz-
kosti nikdo nebydlí, takže táborá-
ky zde by nikoho nerušily.

Děkujeme všem, kteří se letos opět 
zasloužili o  to, aby byl Buštěhrad 
hezčí a uklizenější.

DJ

…i pro zkrášlování našeho města. 
Třeba problémy vyplývající z  ne-
dostatku vody, které se s  největší 
pravděpodobností budou stupňo-
vat rovněž v následujících letech, 
se naši zastupitelé rozhodli řešit 
i  opravou a  následným zprovoz-
něním městských studní. Práce 
provádí firma Kožený z  Kladna. 
Jelikož se nejedná o  zrovna lev-
nou záležitost, akce bude probíhat 
postupně. První opravenou studní 
je zámecká. Je umístěna mezi vý-

chodním křídlem zámku a budo-
vou sýpky. Měla by být využívána 
k zalévání zeleně v zámeckém par-
ku. Návštěvníkům v tomto areálu 
by mělo sloužit i  pítko, umístěné 
v  těsném sousedství vstupní brá-
ny. Až dojde k ozelenění nejbliž-
šího okolí obou objektů, zámecký 
park nám zase trochu zkrásní.     
Zrovna tak věřím, že tomu bude 
i  u  rybníku, kde se připravují ke 
zprovoznění dvě plovoucí mola. 
Jejich účelem je zvýšení rekreač-

ního komfortu, který nám rybník 
poskytuje. Tato akce je spolufi-
nancována z  dotace ministerstva 
zemědělství, poskytnuté na opra-
vu potoka a  odtokového kanálu 
pod náměstím. Pokud si těchto 
novinek budeme užívat s  přimě-
řenou ohleduplností, budou slou-
žit a naše město zdobit po mnoho 
dalších let. 

JP

stále se tU něco děje …

Nové pítko v zámecké zahradě.  
Foto: J. Pergl

Nově opravená studna u východního křídla zámku.  
Foto: J. Pergl

Úklid. Společná fotka na můstku. Foto: archiv autora
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český den proti rakovině 2019 – za účasti městské knihovny v BUštěhradě

Tradiční celonárodní veřejná 
sbírka Ligy proti rakovině Praha
• ke které se již počtvrté připojí 

i  naše knihovna ve spoluprá-
ci s  „Věčně mladými seniory“ 
z MO SDČR

• hlavní téma letošní sbírky: Pre-
vence nádorových onemocnění 
plic

• barva stužek u kytiček pro letoš-
ní rok: meruňková

• minimální příspěvek (prodejní 
cena za 1 kytičku): 20,- Kč

• nepřehlédněte, prosím: 
Buštěhradem budou 15. 5. 2019 
chodit dobrovolnice z  MO SD 
ČR a  další dobrovolníci, kte-
ří Vám budou nabízet možnost 
přispět do veřejné sbírky koupí 
žlutých kytiček. Poznáte je po-
dle triček a  budou mít poklad-
ní vak s  příslušným označením 
a zabezpečením od organizátorů 
akce.

• můžete přispět samozřejmě i za-
koupením kytičky v  Městské 
knihovně Buštěhrad u paní kni-
hovnice Drahomíry Čermákové 
– v přízemí zámku, Revoluční 1, 
a to 15. 5. 2019: v 9–12 a 13–16 
hodin.

D. Čermáková a ZV

BUštěhradské akce v květnU 2019 
4. 5. 
Věčně mladí senioři: Vycházka do 
Šáreckého údolí
9. 5. 
Autorský večer skladeb Erika Vy-
chytila – žáka ZUŠ Buštěhrad, sál 
ZUŠ v 18:00
11. 5.     
Šachy: Velká cena města Buštěhra-
du, Sokolovna Buštěhrad 
11. 5.     
Jarní hraní v parku: ZUŠ Buštěhrad 
a  hosté, zámecký park Buštěhrad 

15.00–18.00
12. 5.     
Jarní jarmark, Na Babkách 10.00–
17.00
15. 5.     
BFK: A dýchejte klidně, Infocent-
rum 19.00–21.30
18. 5.     
Bushfest, zámecký park Buštěhrad 
12.00–00.00 
22. 5.     
Senioři bez nehod: Informační po-

řad, zámecký sál 17.00–18.30 
23. 5.     
ZUŠ Buštěhrad: Absolventský 
koncert žáků a  výstava, 17.00–
19.00
23.5.      
Zájezd MÚLP pro seniory do No-
vých Hradů u Chrudimi
24. 5.     
Noc kostelů: kostel Povýšení sv. 
Kříže Buštěhrad, 18.00–21.00



ČÍSLO 5. KVĚTEN 2019       STRANA 12č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

24.–25. 5. 
VOLBY DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
25. 5.     
Věčně mladí senioři: Výlet do Žat-
ce
25. 5.     
Dětský den Medeho Vinkla, fot-

balové hřiště SK Buštěhrad 10.00–
16.00
25. 5.    
Buštěhradské Šťabajzny: Jarní zá-
bava, vinotéka Sýpka 18.00–01.00
29. 5.     
Zasedání městského zastupitel-
stva, zámecký sál od 17.30 

Z okolí:
16. 5.    
Burza práce: Dům kultury Kladno, 
10.00–16.00
19. 5.     
Buštěhradský pěvecký sbor: kos-
tel sv. Prokopa, Středokluky, 
18.00–19.30

Aneb cestou necestou do historie 
Vážení čtenáři, milí sousedé. Jsme 
velmi rády, že náš první příspě-
vek s  nabídkou služby občanům 
na pomoci při vyplňování for-
mulářů na internetu, kopírování 
či tisk objednaný přes e-mail byla 
již využita některými z Vás. Víme 
pak, že naše snaha o  přínos pro 
obyvatele města má efekt a smysl. 
Nicméně naše dnešní Infokén-
ko Vás zavede do zápisů naleze-
ných ve Státním okresním archi-
vu v  Kladně, v  němž se začínám 
s  pomocí pana kronikáře Pergla 
trochu orientovat. Na základě 
velkých ohlasů občanů, které his-
torie města zajímá, plně doufám, 
že i dnešní článek bude přínosem. 
Při procházení archivu jsme našli 
úžasné záznamy, povídky, pověs-
ti buštěhradské a mnoho dalšího. 
Vše bychom Vám postupně rádi 
přepisovali do BZ s tím, že zacho-
váme původní slovesnost. Dnes 
vám představuji zápis o zaniklých 
obcích kolem Buštěhradu, sepsa-
ných  dobrovolným archivářem 
- panem J. Elgrem. Tento zápis 
vznikl na počátku 60. let minulé-
ho století. 
Zaniklé obce kolem Buštěhradu 
Kolem města Buštěvsi rozkláda-

lo se několik obcí. Listem krále 
Vladislava z  roku 1497, kterým 
byl Buštěves povýšen na město, 
byli k Buštěvsi přiděleny tři obce, 
a to: Oujezdec, zvaný Újezd kněž-
ský, nebo Buckovský, dále obce 
Březko a  Buštívek. Tyto obce le-
žely v místech dnešního dvora ve 
Vrapicích a  Oujezdec stál na již-
ní straně od dvora ve Vrapicích. 
Všechny obce zanikly asi koncem 
16. století. Další obcí, která zanik-
la, byly Kralovice s  tvrzí Kralo-
vičky. Obec tato stávala na svahu, 
na kterém dnes stojí kostelíček sv. 
Václava u Dřetovic. Majitelé Kra-
lovic střídali se rychle za sebou. 
Za obléhání Buštěhradu králem 
Jiřím z  Poděbrad byly Kralovice 
velmi poškozeny. Zánik Kralovic 
spadá do konce 15. století. Zbylí 
osadníci odstěhovali se do Vřeto-
vic, dnešních Dřetovic. Z  Kralo-

vic zbyl jen kostel, ale bez faráře. 
Obnoven byl teprve v  roce 1858 
císařem Ferdinandem. Tvrz Kra-
lovičky zanikla ve třicetileté vál-
ce. Mezi dnešní Dříní a  Dubím 
stávala na počátku 14. století ves 
Močidlany. Místa tato nazývá ješ-
tě dnes obyvatelstvo okolních obcí 
– Podmočidly. Je známo, že v roce 
1374 držel dvůr s  polemi Pavlík 
z Újezdce. Po jeho smrti v r. 1378 
převzal majetek Hrdoň z  Mo-
čidlan. Rod vladyků Močidlan-
ských z Močidlan kvetl ještě v 16.
století. Močidlany připadly v roce 
1447 Jindřichovi a Benešovi, brat-
řím z Kolovrat a z Libštejna, a od 
té doby byly Močidlany spojeny 
s  panstvím buštěhradským. Ves 
zanikla také pravděpodobně na 
konci 15. století…

Za infocentrum Buštěhrad 
Hedvika Servusová

infokénko

Díky péči dam pracujících v  In-
focentru (jmenovitě H. Servuso-
vé) se podařilo najít pozůstalost 
mého předchůdce, posledního 
dobrovolného archiváře města 
Buštěhradu, pana Jaroslava El-
gra (dosud jsem byl přesvědčen, 
že tyto materiály jsou nenávratně 
ztraceny), který náhle zemřel po 
okupaci jednotkami „spřátele-

ných“ armád v  srpnu 1968. Jako 
voják z povolání se s tím nedoká-
zal vyrovnat.
Je to pro mne, ale hlavně pro 
Buštěhrad velmi důležitý objev. 
Z  dosud mně známých jeho ne-
četných poznámek jsem věděl, 
že měl přístup k  historickým 
materiálům, o  nichž dodnes ne-
tuším, kde jsou. Proto je tento 

nález pro mě tak důležitý. Zatím 
se zabývám pouze jeho „přebírá-
ním“ a  fotodokumentací, abych 
jej mohl následně v klidu domo-
va zpracovávat. Bude to určitě 
na delší dobu, jelikož se jedná 
o několik stovek stran písemných 
dokumentů. Průběžně vás budu 
s některými z nich seznamovat.                            

JP

nalezená historie

 Martin Kosa za KV
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informace o zájezdU múlp pro seniory do nových hradů U chrUdimi, který se UskUteční 
dne 23. 5. 2019.

1. Účastnický poplatek činí 100,- 
Kč/osoba.
2.  Prohlídka barokního zámku 
a zámeckého areálu. Vstupy, prů-
vodce a dopravu  hradí  MÚLP. 
3. Přihlášky  účastníků zájezdu – 
do 5. 5. 2019 - v  Informačnímu 
centru města Buštěhrad.   Osobně 
je  zde nutné i uhradit účastnický 
poplatek. 
Kontakt:  telefonicky na 312 278 
020 

e-mail: infocentrum@mestobus-
tehrad.cz
4. Oběd si zajišťuje každý z účast-
níků zájezdu individuálně. 
5. Časový harmonogram.
Odjezd autobusu bude z obce Ple-
tený Újezd v 7.30 hod. a následují 
zastávky  v  obcích, které se zá-
jezdu zúčastní. Za předpokladu, 
že se zúčastní všechny obce, je 
pořadí příjezdu autobusu násle-
dující: Pletený Újezd, V. Přítoč-
no, M. Přítočno, Dolany, Hřebeč, 

Buštěhrad, Lidice, Makotřasy, Čí-
čovice, Stehelčeves. Časové  roz-
mezí příjezdu je cca 5 minut. Tak-
že do Stehelčevse by měl autobus 
přijet kolem 8.00 hod. 
Příjezd do Nových Hradů se 
předpokládá před 10.00 hod. Pro-
hlídka zámku, ve dvou skupinách, 
do přibližně 11.00 hod.  
Předpokládaný odjezd z  Nových 
Hradů je v 16.00–16.30 hod.     

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhlo 
v  obřadní síni městského úřadu 
tradiční Vítání občánků. S  paní 
místostarostkou Magdou Kind-
lovou jsme do Buštěhradu přiví-

taly dalších 6 občánků, a to Adé-
lu, Vojtěcha, Miroslava, Annu, 
Jáchyma a Adriana. Dětem přeje-
me hodně zdraví, štěstí a spoko-
jené dětství. Jejich rodičům děku-

jeme za rozhodnutí vychovávat 
své děti tady u nás v Buštěhradě, 
a přejeme jim, aby si užívali kaž-
dou chvíli s nimi a svojí rodinou.

Jana Zemanová – matrikářka

vzpomínka na marUškU dUškovoU – první ženU starostkU v BUštěhradě 
Jak už to bývá, když si člověk 
nevěřícně prohlíží parte, na kte-
rém je jméno člověka, který ně-
kdy dříve patřil do jeho života 
… i mně bylo smutno, když jsem 
si přečetla, že 2. 3. 2019 zemřela 
Marie Dušková ve věku 68 let. 
Kromě toho, že jsem roky slýcha-
la její zvučný hlas přes zahradu 
a z okna se dívala na štít a střechu 
domu Duškových, jsme také spo-
lu intenzivně prožívaly dobu od 
roku 1990 na místní „porevoluč-
ní radnici“. Hodně společné prá-
ce, ideálů… Plné kino buštěhrad-
ských občanů při veřejných 
zasedáních nového obecního 
zastupitelstva, a  tam také emo-
ce – kladné i záporné, ale hlavně 
vzrušené a hlasité. Všichni vědě-
li, že je třeba spoustu věcí změ-
nit, ale ne vždy bylo lehké najít 
cestu. Maruška při tom se svým 
„selským rozumem“ byla potře-
ba - za „hlas lidu“, a jako takovou 
jsem ji měla ráda. Někdy se naše 
povídání přesunulo na neutrální 

půdu její kuchyně nebo zahrádky 
– i tam se mnohé vyřešilo, ale byl 
tam klid a trochu odstup.
Nedalo mi to, a  v  archivu jsem 
pro Vás našla Buštěhradských 
zpravodaj z  roku 1994, kde je 
rozhovor „První žena v  čele 
obce“, který je nejen o  Marušce, 
ale i o problémech tehdejší doby. 
Mrzelo mě ale, že u toho příspěv-
ku ve zpravodaji nebyla žádná její 
fotografie, vypravila  jsem se tedy 
pro ni za jejím manželem Miro-
slavem. Při povídání s ním jsem 
se alespoň dozvěděla i to, co jsem 
z Maruščiny minulosti nevěděla. 
Narodila se 4. 9. 1951 v  Kladně. 
Dětství prožila ve Velkém Přítoč-
ně, kde také chodila do obecné 
školy. Na „měšťanku“ dojížděla 
do Kladna na Amálku. Vyučila 
se frézařkou v Odborném učilišti 
SONP Kladno. Pracovala potom 
v nástrojovně SONP, kam se vrá-
tila i  po mateřské dovolené. Se 
svým mužem a jejich třemi dětmi 
nejprve žila také ve Velkém Pří-

točně. Když jí bylo 28 let,  celá její 
rodina se nastěhovala  do domu 
Mírova tatínka Zdeňka Duška 
v buštěhradské Lipové ulici. ( Z. 
Dušek  byl ve své době uznáva-
ným muzikantem, členem skupi-
ny Harmonisté, kterou vedl pan 
Josef Michl.)

Marie Dušková. Foto: archiv rodiny 

 Martin Kosa za KV
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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 

Poslední Maruščino zaměstnání 
bylo v  Delta pekárně v  Kladně. 
Zde až do odchodu do důchodu 
pracovala jako mistrová na lince 
koblih.
V  roce 1989 byla Marie Duško-
vá jednou z výrazných osobnos-
tí buštěhradského Občanského 
fóra a později  také členkou míst-
ní organizace ODS. Byla zvolena 
do tehdy ještě Obecního zastu-

pitelstva Buštěhrad . Na začátku 
prosince r. 1993 bylo potřeba  za 
odvolaného starostu K.  Kühne-
la zvolit náhradu – tehdy se Ma-
rie stala první ženou na radnici 
v  naše městě. Nebylo to pro ni 
jednoduché, jak říkal i  její man-
žel, ale své funkce se zhostila se 
ctí. Míra mi připomněl, že nemě-
la ráda žádné ovace a vyzdviho-
vání jejích zásluh, tak ať to už víc 
nerozvádím. 

A  tak bych ráda svůj příspěvek 
ukončila pouze prosbou, aby ti, 
kdo Marušku znali, na ni zavzpo-
mínali spolu s  její zarmoucenou 
rodinou.

ZV
Pro dokumentaci té doby při-
kládám 2 strany ze zpravodaje  
č. 1-2/1994 (na kterém je pro zají-
mavost cena: 6,- Kč). 

2 strany ze zpravodaje č. 1-2/1994. Foto: archiv autorky

V  březnovém čísle Buštěhrad-
ského zpravodaje jsem popisoval 
zakončení prvního pololetí a na-
jednou tu bude zanedlouho léto. 
Jako by nás ta četnost kulturních 
akcí a  zážitků v  Buštěhradě po-
souvala rychleji dopředu. 

Od Nového roku jsme začali s po-
stupnou obměnou dveří. Ty staré, 
laminované, do naší krásné his-
torické budovy nepatří. Pánové 
Maršík a  Rák z  technických slu-
žeb našli způsob, jak velmi citlivě 
vybourat staré zárubně, nemusí-
me tedy nutně čekat do prázdnin. 

Nejvydařenější akcí ZUŠ byl 
v březnu nepochybně Jarní kon-
cert v rámci Kruhu přátel hudby, 
kde společně vystoupili žáci, je-
jich příbuzní a  učitelé. Předsta-
vilo se celkem 48 účinkujících! 
Premiéru zde měla paní Věra 
Anýžová, naše nová učitelka, vi-

echo zUš
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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 

oloncellistka Symfonického or-
chestru hl. města Prahy FOK, 
nebo náš pan učitel trubky Josef 
Matějka. 
Petr Vaněk se Soňou Macháčko-
vou nyní intenzivně připravují 
orchestr s  pěveckým sborem na 
další vystoupení. Druhý květno-
vý víkend, 11. 5. v 15:00, se opět 
uskuteční Jarní hraní v  parku, 
kam jsme pozvali naše kamarády 
ze ZUŠ Jižní Město. Toto setkání 
bylo vloni velmi příjemné a  hoj-
ně navštívené, doufejme, že nám 
bude přát i  letos hezké počasí. 
Mám radost, že nám občerstvení 
exkluzivně zprostředkují skvělí 
pánové Zelí & Jelen, kteří našemu 
odpoledni dodají další rozměr. Při 
nepřízni počasí se bude koncerto-

vat v Sýpce pana Víti Helíska.
Ve čtvrtek 23. května v  17 hod. 
v  zámeckém sále završí své stu-
dium naši absolventi hudební-
ho oboru. Někteří z  nich se pak 
představí o  den později v  18:00 
v  buštěhradském kostele v  rámci 
celostátní akce Noc kostelů.
Přehled akcí ZUŠ – květen, čer-
ven 2019
9. 5. Autorský večer skladeb Erika 
Vychytila – žáka ZUŠ Buštěhrad 
(sál ZUŠ v 18:00).
11. 5. Jarní hraní v parku (zámec-
ký park v 15:00).
23. 5. Koncert absolventů hu-
debního oddělení (zámecký sál 
v 17:00).

24. 5. Noc kostelů (vystoupení 
žáků ZUŠ od 18:00 v kostele Po-
výšení sv. Kříže).
1. 6. ZUŠ Open – celostátní ha-
ppening základních uměleckých 
škol. Při oslavách Dne dětí pořá-
daného Buštěhradským Pelíškem 
v zámeckém parku od 15:00.
Vystoupí orchestr ZUŠ Buštěhrad, 
Dechový orchestr ze ZUŠ Kladno 
5. května a orchestr ze ZUŠ Vel-
vary.
18. 6. Závěrečné vystoupení ta-
nečního oddělení.
20. 6. Závěrečný koncert hudeb-
ního oddělení a  výstava prací 
žáků výtvarného oboru.

MgA. Martin Fila, ředitel školy

dnes se vám představí

Jiřina Víšková – školnice
Každá škola by měla mít svého 
školníka. U nás toto povolání vy-
konává žena. Naše paní školnice 
navíc školu uklízí, vede pokladnu 
a  připravuje sál na zámku před 
výukou tance.
Paní Víšková, pocházíte z  města 
Buštěhradu, nebo jste „náplava“?
Do Buštěhradu jsem se přistě-
hovala v  roce 1983, ale narozená 
jsem ve Stehelčevsi.
Jak jste se dostala k práci u nás ve 
škole?
Potřebovala jsem pracovat v mís-
tě bydliště, tak jsem nejdříve uklí-
zela na ZŠ. Když se naskytla pří-
ležitost pracovat v  ZUŠ, oslovila 
jsem pana ředitele Bednáře. Pod-
mínky pro mě byly přívětivější, 
a tak jsem od roku 1994 zde.
Pamatujete si vašeho předchůdce?
Ano, byla to paní Spálenská 
z Buštěhradu.
Co jste dělala před tím?
Vyučila jsem se v  Sázavanu jako 
svrškařka, kde jsem šila boty. Pak 
jsem pracovala v  ČSAV-UMG/
Krč-pobočka Koleč. 

Co to je prosím za zkratku?
Je to Československá akademie věd 
– Ústav molekulární genetiky, pra-
covala jsem zde jako ošetřovatelka 
pokusných zvířat.
Co obnáší každodenní práce školníka?

Běžné domovnické práce, jedno-
dušší údržba objektu a jeho zaří-
zení. Dále musím všude uklidit, 
vyvětrat, dohlédnout, aby bylo 
teplo, a  vědět, kde se co šustne, 
protože školník je nejdůležitější 
osoba ve škole :).

Jiřina Víšková. Foto: archiv autora
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Jak se má správně postupovat při 
zasazení stromu na městském 
pozemku, to názorně vyučova-
la buštěhradské Junáky vedoucí 
oddílu paní Vlaďka Horká. Letos 
v únoru požádala děti o návrhy na 
zlepšení prostředí v  Buštěhradu. 
Nápady měly být uskutečnitel-
né vlastními silami za materiální 
podpory městského úřadu. Jed-
ním z  nich bylo sázení stromů. 
Vysadit rostlinu na vlastním po-
zemku je docela příjemná prá-
ce. Sami se rozhodneme, která se 
nám bude líbit. Potom stačí udělat 
dostatečně hlubokou jamku, pro-
lít ji vodou, vložit sazenici, zahr-
nout hlínou a znovu prolít vodou. 
V  zalévání potom pokračovat 
každý den po dobu asi 2 měsíců. 
Úkol se dá zvládnout za 30 mi-
nut. S  veřejným prostorem je to 
jinak. Prosincový junácký záměr 
byl v  březnu projednán na schů-
zi Výboru pro životní prostředí. 
V dubnu bylo městským úřadem 
vybráno jedno z navržených míst 
a 6. dubna během příjemného slu-
nečného dopoledne v rámci akce 
Ukliďme Česko junácká mládež 
s nadšením a s krumpáči borovice 
okolo dětského hřiště na Ořeší-

ně vysadila. Porost na pozemcích 
města je součástí územního plánu. 
Projektant navrhuje Městskému 
zastupitelstvu pásy zeleně a druhy 
výsadby. Postup schválení doda-
tečného dobrého nápadu správ-
ním orgánem byl vedlejší efekt 

výsadby. Seznámení dětí s mecha-
nismem rozhodování o  věcech 
veřejných a  s  nutností respekto-
vat daná pravidla soužití v našem 
městě bylo sice druhoplánové, ale 
o to účinnější.

LZ

zasadíme stromy…

Sázení stromů v Ořešíně, Junák Buštěhrad. Foto: V. Horká 

Děti u nás často něco zapomínají, 
našla jste někdy ve škole něco ku-
riózního?
Že děti zapomínají šály, čepice, 
boty a různé předměty, to není nic 
nového, ale jednou jsem objevila 
aktovku s  učením a  nikomu ne-
scházela dva týdny!
Bude tomu už 25 let, co pracujete 
v naší ZUŠ, změnila se za tu dobu 
nějak vaše práce?
Práce je stejná, ale mám ji uleh-
čenou o  nové podlahy, vysavače, 

dveře a  tak podobně. Na druhou 
stranu jsou děti čím dál více lho-
stejnější ke svému okolí, takže se 
například nepřezouvají, ač mají 
návleky k dispozici…
Po letech se u nás opět vyučuje hra 
na violoncello, nástroj, který v ZUŠ 
studovala vaše dcera. Hraje stále?
Ano, hraje v amatérském orches-
tru s  Hornickým pěveckým sbo-
rem Kladno.
Vy sama jste nikdy na hudební ná-
stroj nehrála?

Ne, nikdy.
Všiml jsem si, že se hodně věnujete 
vnoučatům, máte nějaké další ko-
níčky?
Vnoučata jsou na prvním místě, 
to je asi největší koníček. Ráda se 
věnuji „Nordic walking“ po oko-
lí (severská chůze se speciálními 
hůlkami), čtu, chodím do divadla 
a na koncerty, věnuji se zahrádce.
Děkuji za rozhovor.

Martin Fila

Od roku 2006 se 21. 3. celosvětově 
připomíná Světový den Downova 
syndromu, oficiálně byl tento den 
vyhlášen Organizací spojených 

národů v  roce 2011. Datum bylo 
zvoleno symbolicky, jelikož se jed-
ná o genetické onemocnění, které 
je zapříčiněno tím, že místo jed-

noho páru 21. chromozomu mají 
lidé s  Downovým syndromem 
o  jeden 21. chromozom navíc, 
jsou tedy tři. Jedná se o nejběžněj-

ponožkový den

O K É N KO  D O  Z Á K L A D N Í  A  M AT E Ř S K É  Š KO LY  OT Y  PAV L A  B U Š T Ě H R A D
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ší vrozenou genetickou anomálii. 
V  České republice se rodí ročně 
zhruba 50 dětí s Downovým syn-
dromem, celosvětově je to potom 
asi 100 000 dětí.
Tento den je také znám jako po-
nožkový den, protože jeho sym-
bolem jsou různobarevné ponož-
ky. Opět se nejedná o  náhodu, 
ponožky totiž svým tvarem připo-
mínají tvar chromozomů, pokud 
jsou navíc pruhované, připomína-
jí tak i jejich strukturu.
Cílem tohoto dne je zvyšování 
povědomí o Downově syndromu. 
Naše škola se zapojila do ponož-
kového dne letos potřetí a barev-
nými ponožkami se to ve škole jen 
hemžilo.

Mgr. Zuzana Kozoňová

celá škola Uklízela BUštěhrad

V  pátek 5. dubna 2019 se naše 
škola aktivně zapojila do projektu 
Ukliďme Česko. 
Jarní projektový den byl letos po-
jat poněkud netradičně, když se 
žáci dopoledne ve svých třídách 
zabývali ekologickými tématy 
a následně vyrazili do terénu, aby 
uklidili odpadky ve městě. Katas-
tr města byl rozdělen na 19 úseků. 
Každá třída měla tedy přidělenu 
určitou část Buštěhradu, nafaso-
vala rukavice, pytle od technic-
kých služeb a  aktivně se zapojila 
do této bohulibé akce. 
Ačkoliv by se na první pohled 
zdálo, že budou děti znechucené 
a  budou se práce štítit, nenech-
me se mýlit. Například deváťáci 
nasbírali zhruba 13 velkých pyt-
lů a  měli z  toho velkou radost 
a dobrý pocit. Menší děti se zase 
navzájem předháněly, co našly za 
poklady.
Celou akci hodnotíme velice pozi-
tivně a obdrželi jsme už i pozitiv-

ní ohlasy od rodičů a zaměstnan-
ců technických služeb. Děkujeme 
všem žákům a  učitelům, kteří se 

na projektu aktivně podíleli a při-
spěli tak k  čistotě prostředí, ve 
kterém žijeme. 

Ponožkový den v ZŠ. Foto: archiv autorky

Škola Uklízí Česko. Foto: archiv autora

Semínkovna

V  rámci úklidového dne založila 
třída 2.C na naší škole svůj eko-
logický projekt – semínkovnu. 
Jedná se o  sdílené osivo různých 
rostlin, které může využít i široká 

veřejnost. Tak jako se v knihovně 
půjčují knihy, semínkovna na-
bízí osivo do vaší zahrádky. Tak 
jako se do knihovny knihy po 
přečtení vracejí, tak i  při sklizni 

vaší zeleniny či květin myslete na 
sdílení sklizených semínek v  se-
mínkovně... Semínkovna = osivo 
ke sdílení. Školní semínkovna je 
umístěna na staré budově u vcho-

Mgr. Václav Barták
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du do školy, kde také najdete po-
drobná pravidla fungování. Bližší 
informace můžete také najít na 

webové adrese https://seminkov-
ny.com/. Věříme, že se vám tento 
projekt bude líbit a budete s námi 

podporovat biodiverzitu ve svých 
zahrádkách svobodným sdílením 
osiva!

Žáci školní družiny ZŠ a  MŠ 
Oty Pavla z  Buštěhradu děkují 
všem členkám rodinného centra 
Buštěhradský pelíšek, které nám 
nabídly účast ve výtvarné soutěži 
„Zámek nebo hrad“. 
Nejdříve jsme si pozvali pana Per-
gla, který nám ukázal tajemná 
zákoutí města Buštěhradu a  vy-
právěl, jak naše město postupně 
vznikalo v  dávné minulosti. Pak 
už jen stačilo vzít papír, barvy 
a  trochu se zasnít. Pod rukama 

nám začala vznikat umělecká díla, 
která dále putovala do rukou paní 
Ulrichové. Za pár dní zazvoní tele-
fon a dostáváme zprávu, že výsta-
va je na světě, a to přímo na zám-
ku v Buštěhradu. Každá soutěž má 
vítěze a věřte, my jsme byli vlast-
ně vítězové všichni. Buštěhradský 
pelíšek uspořádal slavnostní pře-
dávání jeden lednový podvečer 
s  diplomy, knihami a  taky slad-
kou odměnou. Mnozí z nás zažili 
poprvé veřejné ocenění. Byli tam 
s námi rodiče a  společně jsme se 

cítili opravdu moc a  moc šťastní 
a pyšní na to, co jsme dokázali.
Ale na začátku všeho byl nápad, 
pozvání a  spousta práce žen, 
jež myslí na všechny děti, kte-
ré v Buštěhradu žijí. A za to vám 
patří srdečný dík. A  až zase ně-
kdo z  vás dostane nápad, určitě 
nám o  něm řekněte, protože my 
bychom se rádi podělili se všemi 
o to, jak jsme šikovní.

Školní družina

poděkování členkám rc BUštěhradský pelíšek

Diakonie Broumov s  MO ČČK 
Buštěhrad pořádaly dne 28. 3. a 30. 
3. t.r. sbírku šatstva a  dalších věcí 
z domácnosti. Tato letošní akce se 
zdařila jako ještě nikdy předtím. 
Velké díky patří Zdeničce Doleža-
lové, která nejenže držela hlídku 
při přijímání „darů“ dva dny, ale 
ještě k tomu si vymyslela kurz ple-
tení a háčkování.
Další poděkování patří panu řidiči 
z  Diakonie Broumov panu Dvo-
řákovi, že se obětoval a  pro 3,5 
tuny přijel místo plánované středy 
v  pondělí pozdě večer. Moc nám 
tím pomohl, protože spolková 
místnost, kde se sbírka konala, je 
hojně využívána k výuce ZUŠ. 
Velice mě potěšili moji přátelé, kte-
ří kladně reagovali na moji urgent-
ní výzvu k  pomoci s  nočním pře-
mísťováním obrovské haldy pytlů 
do nákladního auta – neodmítl ni-
kdo z nich.
Protože se sbírka setkala s tak vel-

kým zájmem ze strany těch, kdo do 
sbírky přispěli, domluvili jsme se 
v MO ČČk a následně se zástupci 
Diakonie Broumov, že na podzim 
ji zopakujeme. O  termínu se zno-
vu dozvíte předem ve Zpravodaji, 

abyste se mohli znovu zúčastnit 
této bohulibé akce.

Helena Blesková,  
za MO ČČK Buštěhrad

sBírka (nejen) šatstva 

Noční odvoz sbírky pro Diakonii  Broumov. Foto: J. Blesk

Vaše 2. C

S P O RT

výstava ke 100. výročí fotBalU

V sobotu 27. 4. 2019 se v Infocen-
tru Buštěhrad pro veřejnost ote-
vřela výstava ke sto letům fotbalu 

na Buštěhradě. Na výstavě můžete 
vidět artefakty, které buštěhrad-
ský oddíl kopané za období své-

ho trvání nasbíral. Ve sbírce jsou 
různé druhy pohárů, které při-
pomínají svoji dobu. Dále různá 
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S P O RT

sk BUštěhrad-fotBal  
V prvním jarním zápase přivítali 
buštěhradští fotbalisté tým z Kro-
čehlav. Po dlouhé zimní přestáv-
ce byli všichni fanoušci i samotní 
hráči plni očekávání. Zápas začal 
náporem hostující Kablovky, ale 
domácí jejich útoky bez větších 
problémů odráželi. Vyrovnanou 
hru v  prvním poločase zlomila 
až chyba domácích ve 24. minu-
tě a hosté se ujali vedení 1:0. To 
pak udrželi až do konce prvního 
poločasu. Domácím nepomohlo 
ani poločasové střídání a po bez-
zubém útočném výkonu se ne-
mohli divit, že od Kablovky při-
šel trest v podobě druhé branky. 
Konečný výsledek 2:0 pro hosty 
z  Kročehlav. V  15. kole zavítali 
buštěhradští do sousedních Lidic. 
Krásné sobotní odpoledne, skvě-
le připravené hřiště a na okres až 
neskutečná divácká návštěva (290 
diváků). První poločas začali lépe 
domácí, ale Buštěhradští si drže-
li své posty a dobře bránili. V 11. 
minutě pak Buštěhrad poprvé 
a  naposled udeřil, když po rohu 
Výborného a hlavičce Rudolecké-
ho skončil míč v domácí brance. 
Domácí se snažili výsledek kori-
govat, ale nedařilo se jim překo-
nat buštěhradskou obranu. Až 
po velké hrubce našeho gólmana 
se domácí dostali snadno k  vy-
rovnávající brance. Od té chvíle 
se Lidičtí do Buštěhradských za-
kousli a  pouze dobrými zákroky 
gólmana Karáska, který se snažil 
odčinit svoji hrubku, se podařilo 
udržet poločasové skóre 1:1. Do 
druhého poločasu pak nepocho-
pitelně nastoupil jen jeden tým, 
a to tým Lidic. Hosté z Buštěhra-
du odevzdaným výkonem a cho-

dícím fotbalem nechali hrát do-
mácí, a  ti toho využili. Lidický 
Procházka, který nastoupil až na 
druhý poločas, vstřelil za sebou 
čtyři branky a  aby toho nebylo 
málo, tak Lidičtí v  samém závě-
ru, kdy už Buštěhrad dohrával 
po zkratu Vávry o deseti, vstřelili 
ještě dvě branky. Světelná tabule 
tak ukazovala v  90. minutě hro-
zivé skóre 7:1. Po prvním poloča-
se až kruté, ale bohužel za druhý 
poločas zasloužené konečné skó-
re!  V  druhém jarním domácím 
zápase přivítali buštěhradští fot-
balisté v tabulce druhý tým, a to 
Baník Švermov. Domácí tým se 
na toto utkání dokázal připravit 
a s hosty držel po celý zápas vy-
rovnanou partii. Na balonu byli 
o  trochu více hosté, ale domácí 
je svojí agresivitou a  napadáním 
nutili k  chybám. Po jedné tako-
vé mohl vstřelit gól Valter a poté 
i  Rudolecký, ale bohužel ani je-
den z  nich netrefil branku. Na 
druhé straně pak zachraňoval 
domácí gólman Karásek nebez-
pečnou situaci a střelu hostující-
ho útočníka. Poločas 0:0. Druhý 
poločas se nesl ve stejném duchu. 
Z obou stran byl k vidění pohled-
ný fotbal, kterému chyběly už jen 
góly. Největší příležitost k  němu 
měl hostující tým, ale vynikající 
Karásek v domácí brance vyčaro-
val fantastický zákrok. O druhém 
bodu tak rozhodovaly pokuto-
vé kopy. Ty se v  letošní sezoně 
domácím daří a  opět je vyhráli. 
Proměnili Falc, Roztočil Domi-
nik, Výborný a  Rudolecký. Do-
mácí Karásek pak dvě zlikvido-
val, a tak dva zlaté body připadly 
týmu z  Buštěhradu. Zápasu při-

hlíželo 150 diváků. V 17. kole při-
jížděli buštěhradští fotbalisté do 
Zlonic. A byl to zápas, ve kterém 
šlo o šest bodů. Pokud by domácí 
vyhráli, Buštěhrad by ztrácel na 
Zlonice už 7 bodů. To se nesta-
lo a  dobře připravený Buštěhrad 
válel od první do poslední minu-
ty. Hned ve druhé minutě otevřel 
skóre Musel. Ve dvanácté minutě 
přidal druhý gól opět Musel a ve 
dvaadvacáté přidal třetí gól Vá-
vra. Do poločasu domácí po je-
diné chybě buštěhradské obrany 
snížili na 1:3. Do druhé půle se 
šlo beze změn v sestavě a hostům 
z Buštěhradu se dařila kombinač-
ní hra v pohybu, se kterou si do-
mácí nevěděli rady. Hattrick do-
vršil Musel a další dva góly vstřelil 
Rudolecký. Konečný výsledek 6:1 
pro SK Buštěhrad. Toto byl urči-
tě dobrý náznak toho, jak pokra-
čovat dál. Děkujeme fanouškům 
týmu za stálou podporu.

Ondřej Křišťan

další ocenění, mramorové ceny, 
plastiky, křišťálové mísy, ale i pla-
kety pro vzorný oddíl a  ocenění 
ČSTV. Dále dobové fotografie, 
staré průkazky a odznáčky. Vlaj-
ky, dresy, kopačky, míče. Potom 
je na požádání k promítnutí čer-
nobílý záznam fotbalového utká-

ní SK Buštěhrad – SK Neuměři-
ce z  roku 1995. K  tomu všemu 
si můžete dát dobrou brazilskou 
kávu a  v  příjemném prostředí 
Infocentra si posedět a  prohléd-
nout staré fotografie, které jsou 
k  dispozici v  albech. Výstava je 
přístupná v otevíracích hodinách 

Infocentra, a to až do soboty 25. 
5. 2019. K  prohlédnutí výsta-
vy všechny zájemce srdečně zve 
Sportovní klub Buštěhrad z.s., 
město Buštěhrad a  Infocentrum 
Buštěhrad.

Aleš Šturm
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V minulém čísle Buštěhradské-
ho zpravodaje jsme si mohli 
přečíst velmi pěkný článek ma-
pující stoletou historii fotbalo-
vého klubu SK Buštěhrad, který 
byl doplněn spoustou zajíma-
vých fotografií.
Na jedné z  nich byli členové 
SK při odhalení pamětní desky 
členům klubu, kteří nepřežili 2. 
světovou válku. Deska byla od-
halena 1. 5. 1960.
Na desce bylo sedm jmen, u šes-
ti z  nich datum úmrtí, ze kte-
rého dodnes mrazí v  šíji: 10. 6. 
1942. Toho dne nacisté vyhladi-
li sousední obec Lidice. Obyva-
telstvu Lidic nebylo umožněno 
obec opustit. Ženy s dětmi byly 
shromážděny v  místní škole 
a později odvezeny do tělocvič-
ny kladenského gymnázia. Muži 
starší patnácti let byli shromáž-
děni ve sklepě Horákova statku, 
odkud byli potom ve skupinách 
po pěti (později po deseti) vy-
váděni na dvůr statku, kde byli 
zastřeleni popravčí četou. Bylo 
jich zde popraveno celkem 173, 
včetně lidického faráře Josefa 
Štemberky.

Mezi těmito oběťmi byli tito 
členové fotbalového klubu SK 
Buštěhrad:
FREJA VÁCLAV
narozen dne 27. listopadu 1906 
v  Buštěhradě, vyučil se pokrýva-
čem, ale pracoval v dole jako havíř. 
V roce 1933 se přiženil do Lidic. Se 
svou manželkou žil klidně a spoko-
jeně, a protože neměli děti, přijali 
za vlastní holčičku Emilku (dcera 
od sestry), která byla po 10. červnu 
1942 zavlečena do Německa. Bylo 
to jedno z lidických dětí, které bylo 
po osvobození nalezeno. 
Václav Freja byl zastřelen 10. 6. 
1942 na dvoře Horákova statku 
v Lidicích.
HEJMA JAROSLAV
syn Františka Hejmy, posledního 
starosty Lidic. Narozen dne 14. 
června 1922 v Buštěhradě, kde také 
navštěvoval obecnou a měšťanskou 
školu. Vyučil se v kladenských že-
lezárnách, kde pracoval i po vyuče-
ní. Svému otci, jenž byl starostou, 
vypomáhal v malém hospodářství. 
Byl také dobrým sportovcem.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře 
Horákova statku v Lidicích.

KÁCL JOSEF
narozen dne 14. února 1912 
v Malých Číčovicích. Byl vyučen 
pokrývačem, ale zaměstnán byl 
v  závodě Poldiny huti jako ko-
vář. Své řemeslo vykonával po 
zaměstnání, aby si přivydělal. 
Před zákrokem německých kata-
nů odešel na noční směnu a jeho 
manželka už ho nespatřila.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvo-
ře Horákova statku v Lidicích.
SYSEL JOSEF
narozen dne 19. prosince 1920 
ve Lhotce, svobodný, hutník.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvo-
ře Horákova statku v Lidicích.
VOKATÝ JAN
narozen dne 19. března 1909 
v Buštěhradě. Po skončení škol-
ní docházky byl zaměstnán jako 
přidavač. V  roce 1934 se oženil 
a  přistěhoval do Lidic. V  době 
nezaměstnanosti byl zaměstnán 
jako zemědělský dělník a  po-
tom jako horník na dole Prago. 
Vlastním přičiněním si posta-
vil v  Lidicích rodinný domek. 
Byl otcem jednoho dítěte, dcery 
Věry.

Odhalení pamětní desky na hřišti 1. 5. 1960. Foto: archiv SK Buštěhrad

Zachovalé podobenky fotbalistů z pa-
mětní desky. Foto: A. Šturm

pamětní deska UmUčeným fotBalistům
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Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře 
Horákova statku v Lidicích. Jeho 
dcera byla zavlečena do Němec-
ka na převýchovu, po válce byla 
nalezena a byla jedním ze 17 li-
dických dětí, které přežily. Měla 
jako jedno z mála lidických dětí 
štěstí, přežila i  její maminka, 
se kterou pak po válce bydlela 
v nových Lidicích. Tam žije paní 
Věra doposud. 
Sedmým jménem na pamětní 
desce byl buštěhradský občan 
ZDENĚK BABYKA. Nebyl obětí 

vyhlazení Lidic, ale za války byl 
zatčen a uvězněn v koncentrač-
ním táboře Terezín. Na sklonku 
války se zde nakazil tyfem, do-
čkal se osvobození, ale bohužel 
v  prvních dnech míru skonal 
v kladenské nemocnici, kam byl 
z Terezína převezen.
Deska již bohužel na hřišti není. 
Před zhruba dvaceti lety ji zniči-
li vandalové, a na hřišti z ní do-
dnes uchovávají tři fotografie na 
porcelánových destičkách. Těž-
ko říct, co se honilo hlavou člo-

věku, který měl potřebu zničit 
vzpomínku na mrtvé lidi. Moc 
toho asi nebylo. Nicméně nyní 
členové SK Buštěhrad uvažují 
o  obnovení této desky. Tomu-
to úmyslu držím z celého srdce 
palce, a  pokud bude možnost 
i konkrétní podpory, rád se k ní 
připojím. 
Životopisy lidických mužů byly 
převzaty z  webu www.lidice.cz 
a otištěny se svolením pana An-
tonína Nešpora.

SpoRtovní pleS

V  sobotu dne 23. 3. 2019 se 
v  místní Sokolovně uskutečnil 
ples ke stému výročí fotbalu na 
Buštěhradě. Ples byl do posled-
ního místa plně obsazen a všich-
ni si užili náramné veselí. Tak 
především, o  hudbu se postara-
la výtečná, pop swing & rollová 
kapela Orchestar v  čele s  lídrem 
a  moderátorem skupiny Mila-
nem Illéšem a  zpěvačkou Janou 
Kolafovou. Jejich známé a taneč-
ně chytlavé písně ihned všechny 
zúčastněné vybídly k  zaplnění 
tanečního parketu. Krátký úvod-
ní proslov předsedy fotbalového 
oddílu Aleše Šturmy, který tímto 
zahájil celé oslavy, lehce zapadl 
do plesového dění. I  Buštěhrad-
ské šťabajzny opět nezklamaly 
a  za velkého aplausu předvedly 
svůj Kankán. To již byla desátá 
a  na řadu přišla dražba fotbalo-
vého dresu se stovkou na zádech 
a  s  podpisy současných a  býva-
lých hráčů SK Buštěhrad na hru-
di. O  trikot proběhla opravdu 
dravá bitva pod vedením Milana 
Illéše. Dres se vydražil za příjem-
nou sumu, která byla využita na 
snížení nákladů plesu. Po další 
taneční sérii přišla na řadu bo-
hatá tombola, u které si přítomní 
užili také spoustu legrace. Kromě 
věcných cen, uzené šunky, tlačen-
ky a zapůjčení automobilů na ví-
kend vyvrcholila tombola hlavní 
cenou, tradiční ovarovou prasečí 
hlavou s citrónkem, kterou věno-
val předseda oddílu. Po tombole, 
která skočila těsně po půlnoci, 

přišlo na řadu vyvrcholení plesu, 
a  to v  podobě starého českého 
tance Čumby, který se dříve tan-
coval na všech buštěhradských 
plesech a zábavách. Tanec spočí-
vá v  tom, že ženy a  muži utvoří 
dva kruhy, ženy vnitřní a  muži 
vnější. Oba kruhy jdou opačným 
směrem za zvuku polky. Jakmile 
všichni uslyší rázný úder bubení-
ka do činelu, pouští se svého sou-

seda a snaží se ukořistit tanečníka 
opačného pohlaví. A tak stále do-
kola. I u této disciplíny se dá zažít 
spousta legrace. Na závěr plesu se 
zařadily ještě další známé swin-
gové a  rockové skladby. Příjem-
ně společensky nabití účastníci 
plesu se pozvolna rozcházeli do 
svých domovů až do třetí hodiny 
ranní.

Aleš Šturm

Ples ke stému výročí. Foto: archiv autora

Led
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JUDO – reprezentace na závo-
dech
Naši judisté nám dělají velkou 
radost. S vervou se pustili do zá-
vodění a umisťují se na předních 
příčkách.
13. 4. se zúčastnilo 5 závodníků 
Krajského středočeského přebo-
ru v Kolíně a hned napoprvé při-
vezli 4 medaile, a to U15 Kryštof 
KOTAS 1. místo, U15 Michal Bá-
lek 3. místo, U13 Tomáš Kábele 3. 
místo a U18 Václav Jaroš 2. místo. 
Klukům moc gratulujeme, tímto 
turnajem získali první body do 
celkového hodnocení.
Závodí také naši mladší sokolíci 
a vzorně reprezentují oddíl Judo 
T. J. Sokol Buštěhrad. Z  nedáv-
ných závodů jmenujme například 
Jarní turnaj mládeže Teplice (23. 
3. 2019): Tobiáš Obyt 1. místo, Jan 
Kolenčík 1. místo, Kryštof Ulrich 
2. místo, Adam Škarda 2. místo, 
Kryštof Knor 3. místo, Josef Bar-
ták 3. místo, Petr Holl 3. místo, 
Alice Škardová 4. místo, Kristý-
na Černohorská 4. místo. Velká 
cena Ústí nad Labem (30. 3.–31. 
3. 2019): Tomáš Kábele 1. místo, 
Kryštof Ulrich 2. místo, Kryštof 
Kotas 2. místo, 4. místo Michal 
Bálek a  Tonda Růžička. Rando-
ri Neratovice (6. 4. 2019): Tobi-
áš Obyt 1. místo, Kryštof Ulrich 
2. místo, Kryštof Knor 3. místo, 
Tomáš Kábele 1. místo, Fanda Su-
šický 3. místo, Tonda Růžička 3. 
místo, Michal Bálek 1. místo, Petr 
Holl 4. místo.

Jarní příprava pokračuje i  nadá-
le, naši borci mají v  plánu účast 
na dalších velkých turnajích.  

Držíme jim palce! 

Výzva pro velké i malé výtvarníky
Buštěhrad v  minulosti přitaho-
val pozornost výtvarných uměl-
ců, jak je k  vidění na webových 
stránkách města (Buštěhrad 
v  obrazech). Zaslouží si ji jistě 
i  v  dnešní době. Jeho malebná 
zákoutí, zajímavá architektura 

a působivé scenérie a motivy ský-
tají nespočet motivů pro malbu, 
kresbu či grafiku.  A mezi obyva-
teli a návštěvníky našeho města je 
určitě mnoho výtvarných talentů, 
ať již aktivních a známých, nebo 
dosud neobjevených.
Kulturní výbor Městského zastu-

pitelstva se proto rozhodl vyhlá-
sit na letošní jaro, léto a  podzim 
akci „Malujeme a  kreslíme náš 
Buštěhrad“, která vyvrcholí výsta-
vou v prostorách Městského úřadu 
na zámku.
Záštitu nad akcí kromě Kulturního 
výboru převzala i akademická ma-

malUjeme a kreslíme náš BUštěhrad

Oddíl juda T. J. Sokol Buštěhrad. Foto: Jan Ulrich

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

ZpRávy Ze Sokolovny

Trenér Martin Plocar
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Kdo se může zapojit?
Kdokoliv – obyvatelé i návštěvníci Buštěhradu, bez jakéhokoliv omezení, pokud jde o věk a výtvarnou zku-
šenost.
Co lze kreslit nebo malovat?
Témata/motivy mohou být odkudkoliv z katastru Buštěhradu.  Může to být architektura, příroda, celkový 
pohled, scenérie… Libovolná je i použitá technika (malba, kresba, grafika…), stejně jako formát výtvarného 
díla. 
Jak bude akce organizována?

• Tvořit lze začít okamžitě.
• V polovině října budou hotové práce shromážděny. 
• V prosinci 2019 se v prostorách Městského úřadu na zámku uskuteční výstava zahájená vernisáží. 

K jednotlivým etapám budou postupně poskytovány podrobné informace (ve Zpravodaji, na webových strán-
kách města a v Infocentru).

Uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy na letišti václava havla praha

V květnu bude z důvodu pravi-
delné jarní údržby a dalších ne-
zbytných prací uzavřena hlavní 
ranvej 06/24. Oprava bude roz-
dělena do dvou fází a bude pro-
bíhat pouze v denní dobu od 8:00 
do 18:00 hodin.  V  první etapě 
v období od  10. 5. do 15. 5. 2019 
bude letecký provoz probíhat na 
zkrácené vedlejší dráze pouze ve 

směru na Kladno, a to z důvodu 
broušení na křížení drah. V dru-
hé etapě, která je naplánovaná na 
období od 18. 5. do 23. 5. 2019, 
se bude brousit a opravovat zby-
tek hlavní dráhy a  provoz bude 
probíhat na vedlejší dráze 12/30, 
a to v obou směrech. V nočních 
hodinách, tedy od 18:00 do 8:00 
hodin, bude provoz převeden 

zpět na hlavní dráhu. Z důvodu 
efektivního využití období uzá-
věry hlavní dráhy, které negativ-
ně ovlivňuje hustě osídlené ob-
lasti Prahy a  Kladenska, budou 
v tomto období na dráze a v její 
blízkosti provedeny další ne-
zbytné práce. V případě nepříz-
nivého počasí může být oprava 
přerušena a termín posunut.

lířka Helena Slavíková-Hrušková, 
která v naší „lidušce“ řadu let roz-
víjela mladé výtvarné talenty. Dnes 
již převážně dospělé absolventy 
svých kurzů   vyzývá, aby se znovu 
chopili štětce, uhlu, tužky…, vyšli 
ven a malovali nebo kreslili. Přislí-
bila také účast na vernisáži.

Věříme, že si na podzim na vý-
stavě prohlédneme naše město 
v  mnoha zajímavých pohledech 
a ztvárněních. Zároveň bude tato 
akce pro někoho příležitostí vrá-
tit se k  polozapomenuté zálibě, 
pro jiného zkusit něco úplně no-
vého a  pro všechny k  setkáním 

nad malířskými plátny či výkresy 
a na závěr na vernisáži.
Kulturní výbor i redakce zpravo-
daje přejí všem našim výtvarní-
kům hodně zdaru a vytrvalosti.

Dagmar Hartmannová
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Jakmile se blíží teploty ke dva-
ceti stupňům celsia, Středočeské 
vodárny, a.s. (SVAS) jsou zahl-
ceny žádostmi o  dodávku vody 
do domovních bazénů. Jako ka-
ždý rok pomáhají svým zákazní-
kům předcházet problémům při 
napouštění domovních bazénů 
a nabízejí možnost na objednáv-
ku dodat vodu do bazénu pomo-
cí přistavené cisterny. 
„Již druhým rokem se díky teplé-
mu počasí posouvá termín, kdy 
začínají přicházet objednávky na 
dopravu vody cisternou do do-
movních bazénů. Jen od začát-
ku dubna jsme již dovezli kolem 
270 m3, což představuje denně 
v průměru 5 cisteren s ohledem 
na velikost bazénu a  dojezdo-
vou vzdálenost,“ uvedl Marek 
Holubovský, vedoucí střediska 
vodovod Kladno. „Snažíme se 
vyjít vstříc svým zákazníkům 
a vyřizujeme objednávky dle je-
jich přání – a to i v odpoledních 
hodinách v průběhu pracovního 
týdne,“ upřesnil Marek Holu-
bovský. „Na 110 stálých zákaz-
níků každoročně využívá našich 
služeb na dopravu vody cister-
nou k  naplnění domovních ba-
zénů,“ řekl na závěr Holubovský.
„I  když každoročně nabízíme 
plnění bazénů prostřednictvím 
cisteren a  upozorňujeme na 
možné problémy při plnění ba-
zénů prostřednictvím vodovod-
ní přípojky, vždy se najde někdo 
ze zákazníků, kteří plní bazény 
vodou z  veřejného vodovodu 
a pak si stěžují, že voda v bazénu 
je zakalená,“ řekl provozní ředi-
tel SVAS Bc. Pavel Pobříslo. „Tyto 
problémy se zákalem, popř. s tla-
kem jsou způsobeny nárazovými 
odběry pitné vody, zapříčiněné 
rychlým napouštěním bazénů, 
což způsobuje zásadní zvýšení 
rychlosti proudění pitné vody 
v potrubí. Důsledkem může být 

překročení limitních hodnot 
průtoku a s  tím spojené problé-
my, jako je krátkodobé zvýšení 
koncentrace železa v pitné vodě. 
I  když tento zákal nemá vliv 
na kvalitu pitné vody, jsou tím 
ovlivněny její senzorické vlast-
nosti a  zákazníci si pak mohou 
na tento jev stěžovat,“ vysvětluje 
Pavel Pobříslo. 
Dalším problémem spojeným 
s  napouštěním bazénů pomo-

cí přípojky ve špičce může být 
v  některých lokalitách pokles 
tlaku ve vodovodním řadu, který 
se pak negativně projeví i u dal-
ších odběratelů.
Z  výše uvedených důvodů Stře-
dočeské vodárny pomáhají svým 
zákazníkům těmto problémům 
předejít a  nabízejí možnost na 
objednávku dodat vodu do ba-
zénu pomocí přistavené cisterny. 
Přistavení cisterny je však služba 

začala sezóna napoUštění domovních Bazénů
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placená, aktuální ceník je zákaz-
níkům k dispozici na webových 
stránkách www.svas.cz, případ-
ně jej rády sdělí operátorky Call 
centra společnosti po zavolání 
na 840 121 121, 602 128 127. 
Prostřednictvím Call centra, pří-
padně osobní návštěvy v  zákaz-
nických centrech, je pak možné 
službu objednat a  dohodnout si 
s  našimi zaměstnanci potřebné 
podrobnosti. Pro urychlení vy-
řízení objednávky včetně poža-
davku na kalkulaci služby dopo-
ručujeme těm, kteří mají přístup 
k  elektronické poště, aby svoje 
požadavky na dodávku vody po-
slali mailem na adresu: marek.
holubovsky@svas.cz. Tento způ-
sob komunikace uspíší vyřízení 
objednávky a  větší spokojenost 
zákazníka.

V případě, že se majitel domov-
ního bazénu přesto rozhodne 
jej doplňovat prostřednictvím 
vodovodní přípojky, doporuču-
jeme bazén napouštět velmi po-
malu a mimo špičku. Tím se pře-
dejde k zakalení vody způsobené 
zvýšenou rychlostí proudění pit-
né vody v potrubí a problémům 
s  dodávkou vody. Doporučuje-
me napouštění bazénů předem 
konzultovat se zaměstnanci cen-
trálního dispečinku na tel. čísle 
312 812 108 – 109.
Středočeské vodárny, a.s., jsou od 
prosince 2004 provozovatelem 
vodovodů a kanalizací v majetku 
obcí a  měst, které se nachází na 
území bývalých okresů Mělník, 
Kladno, části Prahy východ a zá-
pad, části okresů Rakovník a Mla-
dá Boleslav. Společnost zásobuje 

pitnou vodou dvě stě devadesát 
pět tisíc obyvatel a spravuje maje-
tek v hodnotě přesahující 6 mld. 
Kč, který představuje více než 
dva tisíce pět set kilometrů vodo-
vodní sítě a  přes devět set deset 
kilometrů kanalizačních stok. 
Další informace naleznete na 
internetové adrese http://www.
svas.cz
Pro další informace kontaktujte:
Ing. Lenka Kozlová, tisková 
mluvčí
Středočeské vodárny, a.s.  
U Vodojemu 3085, 272 80 Klad-
no 4
tel: 312812140, fax: 312267508, 
mobil: 602617732
e-mail:lenka.kozlova@svas.cz
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Starý hrad, rybníky a zámek z ptačí perspektivy. Foto: D. Macoun

Buštěhradský hřbitov z ptačí perspektivy. Foto: D. Macoun


