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Na fotografii zleva: Gabriela Koščová, Izabel Konečná, Adam Karliak, Tobiáš Kučera a Žofie Lacinová.  
Foto: M. Žitníková

Pietní vzpomínka na 77. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty. Foto: M. Homola
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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

ČERVENEC 2019

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ — Ev. č. MK ČR e 20696
Periodický tisk územního samosprávného celku města Buštěhrad

Vydavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, 
273 43  Buštěhrad, www.mestobustehrad.cz
E-mail:  zpravodaj@mestobustehrad.cz
Tisk: Kočka Slaný
Náklad: 1400 ks
Cena: zdarma
Uzávěrka dalšího čísla: 15. 8. 2019

Redakční rada:  
předseda – Mgr. Jakub Plášek (PJ) 
výkonná redaktorka – Zdena Vestfálová (ZV) 
Ing. arch. Daniela Javorčeková (DJ) 
Mgr. Ivona Kasalická (IK) 
Ing. Zbyněk Ledvinka (Led) 
Jaroslav Pergl (JP) 
Ing. Luděk Zámyslický (LZ)

Design a grafika: Jiří Janouškovec ml. 
a Michal Fiala
Na titulní straně: Dětský den Medeho 
Vinkla. Pořadatel SK Buštěhrad.  
Foto: J. Pergl

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat 
stanovisko vydavatele a redakční rady.

Na fotografii zleva: Gabriela Koščová, Izabel Konečná, Adam Karliak, Tobiáš Kučera a Žofie Lacinová.  
Foto: M. Žitníková

Pietní vzpomínka na 77. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty. Foto: M. Homola

Slovo RR
Milí čtenáři, 
máme za sebou další měsíc nabi-

tý událostmi a nejrůznějšími akcemi, 
které, jak již bývá na konci jara a na 
začátku léta tradicí, zaplnily buštěh-
radský kalendář téměř k prasknutí. 
Nabídka to byla vskutku pestrá – od 
sportování, přes rybaření až k diva-
dlu – takže vybrat si mohl opravdu 
každý. A to je dobře, že se toho děje 
tolik, protože to znamená, že město 
žije, že lidé vyjdou ven a potkávají se 
a společně si užívají akci podle své-
ho gusta. Město totiž není jen pouhý 

shluk čísel popisných a domů s při-
lehlými zahrádkami, kam si za své 
ploty, plůtky a zídky utíkáme od-
počinout před vnějším, samozřejmě 
často protivným světem, ale jsou to 
především lidé, kteří v něm žijí, kteří 
se poznávají od vidění, pozdraví se 
na procházce kolem rybníka, zastaví 
na kus řeči, proberou, co je nového, 
pokochají se výstavou nebo se uvol-
ní při muzice. A to všechno v místě, 
kde žijí a které snad mají i rádi. Ta-
kové buštěhradské sousedství… 

Ještě: Až bude v srpnu vaše poš-
tovní schránka zet prázdnotou, ne-
smutněte po zpravodaji, vyjde na 
začátku měsíce září jako dvojčíslo 
8—9/2019.

Příspěvky nepište „do šuplíku“, 
ale posílejte i během prázdnin na 
upravenou mailovou adresu: zpra-
vodaj@mestobustehrad.cz 

Příjemné čtení a krásné prázdniny
Vám přeje Redakční rada!

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 5/2019
Schvaluje:
Usnesením č. 1  
Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou 
a Jiřího Bleska, jako zapisovatelku 
Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2  
Zápis ze zasedání č. 4/2019.
Usnesením č. 3  
Doplněný program zasedání č. 5/2019.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Usnesením č. 5a) 
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty Pavla, 
Buštěhrad, za rok 2018, a schvaluje 
uložení přebytku hospodaření ve vý-
ši 615 350,- Kč do rezervního fondu.
Usnesením č. 5b) 
Převod z Rezervního fondu do Fon-
du reprodukce a ukládá příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad odvést z tohoto fondu do roz-
počtu zřizovatele částku ve výši 300. 
tis. Kč, do 30. 6. 2019.
Usnesením č. 6  
Účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace DPS Buštěhrad za rok 2018 
a schvaluje rozdělení hospodářské-
ho výsledku a jeho převedení ve vý-
ši 100 000,- Kč do Rezervního fondu 
a 23 936,08 Kč do Fondu odměn pří-
spěvkové organizace DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 7 
Účetní závěrku města Buštěhradu za 
rok 2018 a souhlasí s celoročním hos-
podařením bez výhrad.
Usnesením č. 8 
Přijetí dotace z MŽP, Operační pro-
gram životní prostředí 2014–2020 na 

akci: Kompostéry pro občany města 
Buštěhrad ve výši 802 127,15 Kč.
Usnesením č. 9 
Přijetí dotace z MMR, IROP – pro-
gramu 11703 na akci Nástavba a roz-
šíření kapacity MŠ Oty Pavla, Buště-
hrad ve výši max. 12 295 951,45 Kč.
Usnesením č. 10 
Přijetí dotace z Operačního progra-
mu zaměstnanost na realizaci projek-
tu „Pracovník knihovny a infocentra 
2“ ve výši 1 374 840,- Kč.
Usnesením č. 11 
Uzavření smlouvy o řízení projektu 

„Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“, č. 
projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_04
5/0011229, mezi městem Buštěhrad 
a firmou LK Advisory, s. r. o.
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Usnesením č. 12 
Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě me-
zi společností BEMETT a městem 
Buštěhrad.
Usnesením č. 13 
Vyhovuje připomínce a zahrnuje po-
zemek parc. č. 2005 do návrhu nového 
Územního plánu města Buštěhradu 
jako pozemek vhodný pro stavbu RD.
Usnesením č. 14 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi Českou telekomuni-
kační infrastrukturou a městem Buš-
těhrad (umístění podzemního teleko-
munikačního vedení pod pozemkem 
parc. č. 233).
Usnesením č. 15 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene: Buštěhrad, Šver-
mova 1819/16, přeložka kNN, mezi 
městem Buštěhrad a ČEZ Distribu-
ce, a.s.
Usnesením č. 16 
Smlouvu o budoucím provozování 
kanalizace v lokalitě Za Humny II. 
mezi Ing. Tomášem Kluiberem, Vo-

dárnami Kladno – Mělník, a. s., měs-
tem Buštěhrad a Středočeskými vo-
dárnami, a.s.
Usnesením č. 17 
Vyvěšení záměru na pronájem/
pacht pozemku parc. č. 2219 v k. ú. 
Buštěhrad.
Usnesením č. 18 
Cenu za pronájem/pacht pozemku 
ve vlastnictví města ve výši 3,- Kč/
m2/rok.
Usnesením č. 19 
Přijetí nových členů do VŽP. 
Usnesením č. 20 
Zařazení dvou nových zájemců do 
registru čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 21 
Vyvěšení záměru na směnu části po-
zemku parc. č. 2115 o výměře 138 
m2 za stejně velkou část pozemku 
jiného.
Usnesením č. 22 
Zkrácení doby nočního klidu ve 
dnech 29. 6. 2019 a 10. 8. 2019 o tři 
hodiny, tedy do 01:00 hod. následu-
jícího dne.

Usnesením č. 23 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti mezi městem Buštěh-
rad a ČEZ Distribuce, a.s., Buštěhrad 

– Tyršova, kVN, TS – Škola, kNN.
Usnesením č. 24 
Přijetí dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje z programu Fond kultu-
ry a obnovy památek ev. číslo KUL/
OKP/036738/2019 ve výši 500 000,- 
Kč pro účely projektu: Zámek Buš-
těhrad – obnova části středního kří-
dla pro účely MěÚ – III. etapa.
Usnesením č. 25 
Vyhlašuje vítěze na poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Buštěhradu 
v rámci programu zlepšení okolí ná-
vrh „oprava schodů u kapličky Sv. 
Prokopa“.
Usnesením č. 26 
Pověřuje starostku Ing. arch. Danie-
lu Javorčekovou k jednání s VKM 
ohledně návrhu na pořízení dotace 
na stavbu kanalizace v ulicích Javo-
rová, Topolová, Břízová.
Vyhotoveno dne: 4. června 2019

A K T UA L I T Y

výsledky voleB do evropského parlamentU 2019 v BUštěhradě

Volby do Evropského Parlamentu 
ČR se konaly 24. května a 25. května 
2019. Jaká byla volební účast v na-
šem městě a jak volili občané Buš-
těhradu, si můžete prohlédnout na 
této stránce.

Volební účast Buštěhrad
Počet zapsaných voličů: 2514
Vydané obálky:  807
Odevzdané obálky:  807
Platné hlasy:   802
Volební účast v %:  32,10

Jak jsme volili
název strany  
 ▶ číslo strany — počet hlasů — v %

Klub angažovaných nestraníků
 ▶1 — 3 — 0,37

Strana nezávislosti ČR 
 ▶ 2 — 4 — 0,49

CESTA ODPOVĚDNÉ 
SPOLEČNOSTI 
 ▶ 3 — 1 — 0,12

Národní socialisté
 ▶ 4 — 0 — 0,00

Občanská demokratická strana 
 ▶ 5 — 143 — 17,83

ANO, vytrollíme 
europarlament 
 ▶ 6 — 8 — 0,99

Česká str.sociálně demokrat.
 ▶ 7 — 15 — 1,87

Romská demokratická strana
 ▶ 8 — 0 — 0,00

Komunistická str. Čech a Moravy
 ▶ 9 — 53 — 6,60

Koalice DSSS a NF 
 ▶10 — 4 — 0,49

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
 ▶11 — 0 — 0,00

Koalice Rozumní, ND
 ▶12 — 14 — 1,74

Volte Pr. Blok www.cibulka.net
 ▶13 — 0 — 0,00

NE-VOLIM.CZ 
 ▶14 — 2 — 0,24

Pro Česko 
 ▶15 — 0 — 0,00

Vědci pro Českou republiku 
 ▶16 — 5 — 0,62

Koalice ČSNS, Patrioti ČR 
 ▶17 — 0 — 0,00
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rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
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účely.
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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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JSI PRO? Jist. Solid. In. pro bud. 
 ▶18 — 0 — 0,00

PRO Zdraví a Sport 
 ▶19 — 1 — 0,12

Moravské zemské hnutí 
 ▶ 21 — 0 — 0,00

Česká Suverenita 
 ▶ 22 — 1 — 0,12

TVŮJ KANDIDÁT 
 ▶ 23 — 0 — 0,00

HLAS 
 ▶ 24 — 36 — 4,48

Koalice Svobodní, RČ 
 ▶ 25 — 6 — 0,74

Koalice STAN, TOP 09 
 ▶ 26 — 120 — 14,96

Česká pirátská strana 
 ▶ 27 — 151 — 18,82

Svob. a př. dem. - T.Okamura (SPD)
 ▶ 28 — 59 — 7,35

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 
 ▶ 29 — 0 — 0,00

ANO 2011 
 ▶ 30 — 128 — 15,96

Agrární demokratická strana 
 ▶ 31 — 4 — 0,49

Moravané 
 ▶ 32 — 0 — 0,00

PRVNÍ REPUBLIKA 
 ▶ 33 — 0 — 0,00

Demokratická strana zelených 
 ▶ 34 — 4 — 0,49

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST
SOLID.
 ▶ 35 — 1  — 0,12

Koalice Soukromníci, NEZ 
 ▶ 36 — 1 — 0,12

Evropa společně 
 ▶ 37 — 7 — 0,87

KONZERVATIVNÍ 
ALTERNATIVA 
 ▶ 38 — 0 — 0,00

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 
 ▶ 39 — 30 — 3,74

Alternativa pro Česk. rep.2017 
 ▶ 40 — 1 — 0,12

Zveřejněné údaje byly získány na vo-
lebním serveru ČSÚ.

něco o kompostování

Občané, kteří si objednali od města 
kompostér, jej již mají na zahrádce. Jak 
správně kompostovat, aby kompostér 
skutečně vyráběl kompost, jste se moh-
li dočíst v brožurkách, které jste dostali 
spolu s kompostéry. O kompostování 
je však dobré vědět i další věci.

Proč má smysl třídit BIO 
a kompostovat?

Vadí vám, že velké množství orga-
nických zbytků, jako jsou zbytky ovoce 
a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, 
listí a větve, končí bez užitku na skládce 
odpadu nebo ve spalovně? Pokud ještě 
váháte, možná vás přesvědčí, že:

Bioodpad tvoří 40 až 60 % směsné-
ho komunálního odpadu. A to je oprav-
du hodně.

Tolik bioodpadu pak zbytečně ces-
tuje na skládku. Mohlo by být až o po-
lovinu méně cest popelářských vozů.
• Bioodpad ukládaný na skládky 

rozhodně nevoní. Také se podílí na 
vzniku skleníkových plynů a nebez-
pečných výluhů.

• Kvůli obsaženému bioodpadu je za-
pálení odpadu ve spalovnách složi-
tější. A to znamená plýtvání energií.

• Pokud začnete třídit organické zbyt-

ky, nebude se vám špinit odpadko-
vý koš, bude méně zapáchat a vy ho 
tak budete moci vynášet méně často.

• Organické zbytky lze přeměnit 
na kvalitní organické hnojivo = 
kompost.

• Když hnojíme kompostem, vracíme 
do půdy zpět, co jí patří. Uzavíráme 
tak „cyklus jídla“.

• Půda je vyčerpaná a ztrácí sílu zadr-
žovat vodu a stále plodit. Degradace 
půdy je vážný problém, který může-
me zastavit navrácením živin v po-
době kompostu.

• Kompostování je starší než lecjaká 
popelnice. Je přirozené a využívali 
jej už prastaré národy.

Jak na pěstování a kompostování ve 
městě. Uzavřený cyklus jídla

Pěstování, jídlo a kompostování jsou 
nerozlučná trojka. Nejlépe se jim da-
ří, když se pěkně propojí do tzv. uza-
vřeného cyklu jídla. Jak to vypadá 
v praxi? Slupky, ohryzky, odřezky ze-
leniny a ovoce, zkrátka veškeré orga-
nické zbytky z kuchyně můžeme doma 
snadno proměnit na přírodní hnojivo 

– kompost, který využijeme třeba pro 
pěstování bylinek nebo další zeleniny. 

Poté, co zeleninu a bylinky zpracujeme, 
putují zbytky do kompostéru a kruh se 
tak uzavírá.

Uzavřený cyklus jídla bohužel ne-
ní samozřejmostí. V současné době 
je narušen právě proto, že se organic-
ká hmota nevrací do půdy, z níž jsme 
ji odebrali, ale končí na skládkách od-
padu či ve spalovnách. Svým rozhod-
nutím a péčí to však můžeme napravit.

Jídlo
Představte si, že vaříte polévku. 

Všechny ty slupky od brambor a mrk-
ve můžete zužitkovat.

Kompostování
Slupky se při kompostování promění 

ve skvělé přírodní hnojivo – kompost. 
Kam s ním? Přece do květináče nebo 
na zahrádku. Že nejste zrovna na kvě-
tiny? Nevadí. Kompostem můžete ob-
darovat své přátele či stromy a keře ve 
vašem okolí.

Pěstování
S takovým hnojivem pak roste zele-

nina, ovoce i bylinky jako o život. A by-
linky si můžete dát třeba do poctivé do-
mácí polévky.
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logistické centrUm v průmyslové zóně

Byli jsme přizváni k akci spojené 
s poklepem na základní kámen pro vý-
stavbu Logistického centra Lidlu Buště-
hrad – Praha západ, které se staví v prů-
myslové zóně po bývalé ocelárně Poldi 
3 Dříň. S celou koncepcí všechny pří-
tomné seznámil gen. ředitel Lidlu Pa-
vel Stratil. Na ploše osmnácti hektarů 
(která byla sanována do hlouby 1,5 m 
a zrevitalizována) realizuje stavbu fir-
ma JTA – Holding. Samotná budova, 
která se staví na ploše 60 000 m2 (uvnitř 
bude na 600 sloupů) o rozměrech 445 x 
128 x 21 metrů, nebude od silnice Klad-
no – Buštěhrad vidět, protože bude za 
stávající halou válcovny TŽ. Firma Lidl 
k ní vybuduje 800 m nové silnice, kte-
rá vyústí na kruhovém objezdu poblíž 

hřebečské křižovatky (aby co nejméně 
svým provozem obtěžovala občany Bu-
štěhradu). Vlastní logistické centrum 
bude zásobovat zbožím zhruba 90 pro-
dejen. Zaměstnání v něm najde cca 500 
lidí. V sousedství bude velké parkoviš-
tě pro auta i kamiony (včetně autobu-
sových zastávek). Jak ve svém krátkém 
projevu zdůraznila starostka Daniela 
Javorčeková, pro Buštěhrad je důležité, 
že na bývalé průmyslové ploše vyroste 
něco, co nám nebude zhoršovat životní 
prostředí, jak tomu bylo dříve. Jedna-
tel JTA a ředitel Holdingu stavbař Alan 
Jančík slíbil dokončení stavby na počá-
tek roku 2021. Prezident Svazu obcho-
du a cestovního ruchu Tomáš Prouza 
vyzdvihl hodnotu celé investice, kte-

rá i bez dotací dosahuje hodnoty dvou 
miliard Kč. Všichni zúčastnění vyso-
ce ohodnotili vstřícnost a otevřenost 
při jednání od společnosti Lidl. Takže 
nám už zbývá se jenom těšit na čerstvé 
zboží z tohoto skladu.

  JP

Zleva Daniela Javorčeková, Alan Jančík,  
Tomáš Prouza, Pavel Stratil. Foto: archiv autora

Pěstujeme a kompostujeme v bytě
Pěstování a kompostování není jen 

výsadou venkova. Kompostovat mů-
žete i v městském bytě pomocí domá-
cího vermikompostéru. O vaše slupky 
se tak hravě postarají kalifornské ží-
žaly. Vzniklým kompostem a žížalím 
čajem pak můžete osvěžit vaše rajčata 
na balkóně nebo keře před domem či 
stromy v parku.

Pěstujeme a kompostujeme se souse-
dy ve vnitrobloku

Má váš bytový dům dvorek nebo 
vnitroblok? Bezva! Zkuste jej ozele-
nit a vytvořit z něj jedlé útočiště, kde 
si člověk po práci příjemně oddychne, 
zalije vyvýšené záhony, sklidí pár líst-
ků bazalky, máty a mističku malin či 
jahod. Trápí vás, že organické zbytky 
končí v koši a pak na skládce? Na po-

řízení zahradního kompostéru se mů-
žete domluvit se svými sousedy.

Tímto bych chtěla poděkovat au-
torům, kteří souhlasili s uveřejněním 
textu, který byl vytvořen v roce 2018 
PRO-BIO LIGA ve spolupráci s KO-
KOZA, o.p.s., v rámci projektu Eko-
poradny Praha.

Lucie Dlouhá

Jak vzniká nepořádek na hřBitově?
Občas tu máme stížnosti, že jsme 

na hřbitově nechali moc vyrůst trá-
vu. Minulý týden jsme ji posekali… 
a objevilo se smetiště. Lidé nechávají 
za svými hroby květináče, petláhve, 
staré lampičky, uschlé věnce, nářa-
dí a jiné věci. Je to zhruba u třetiny 
hrobů. Prosím, uklízejte si to, nebo 
to uklidí naše TS. Vy si to sice hez-
ky „uklidíte“ za hrob, ale musejí se 
na to dívat majitelé hrobů v další řa-

dě. Petláhev nebo starý věnec přeci 
není problém odnést do kontejne-
ru, který na hřbitově je k dispozici! 
K vodovodu to snad také není tak 
daleko, aby bylo potřeba mít za hro-
bem láhev s vodou! Na hřbitově jsou 
na zalévání pro všechny k dispozici 
obecní konve! A ten smetáček snad 
z domova také unesete…

DJ
Zátiší nepořádku na hřbitově. Foto: J. Veselý

infookénko

Vážení sousedé, občané Buště- 
hradu,přišlo k nám teplo, horko, vedro 
a dusno. Doba dlouho očekávaného lé-
ta, téměř bez zaklepání, vrazila do dveří 
s plnou vervou a teplotami kolem třicít-
ky. Pro školáky a studenty nastává vy-

modlené volno v podobě dvou měsíců 
prázdnin, pro dospělé doba propoce-
ných trik a dovolených. Tento víkend 
proběhly mnohé akce, o jedné z nichž, 
kde jsem měla možnost se zastavit, bych 
se ráda zmínila.

Byla to skvělá akce pořádaná spol-
kem Buštěhradských rybářů. Je to, dle 
mého názoru, vtipně pojmenovaná ak-
ce: DEN OTCŮ, který má ale délku tr-
vání od pátku 14. 6. až do neděle 16. 6. 
Tedy trojden otců :). Bohužel jsem se 
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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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„drahá“ cyklostezka a principy financování různých proJektů ve městě

Článek o chystaných investicích uve-
řejněný v minulém BZ přinesl výhra-
dy několika občanů na téma stavby 
cyklostezky.

Zrekapitulovala bych tedy, jak je to 
s cyklostezkou, protože se domnívám, 
že zde možná dochází k zásadnímu 
nepochopení záměru i principu finan-
cování stavebních akcí ve městě. O vý-
stavbě cyklostezky Buštěhrad – Lidice 
rozhodlo zastupitelstvo již v roce 2008, 
když schválilo změnu Územního plá-
nu č. 1, ve které je cyklostezka navrže-
ná. Teprve v roce 2015 jsme však zadali 
projekt, a teprve letos se to podařilo do-
táhnout až do fáze stavebního povole-
ní a úspěšně získané dotace. Důvodem 
stavby cyklostezky a zároveň stezky 
pro pěší je především velká frekvento-
vanost silnice mezi Buštěhradem a Li-
dicemi, a to, že lidé, kteří mezi oběma 
obcemi chodí a jezdí (třeba do práce), 
musí chodit málem příkopy. Poté, co 
se Buštěhrad připojil do ROPIDU, ješ-
tě vzrostla frekvence provozu autobusů, 
takže komunikace není příliš bezpeč-
ná ani pro cyklisty. Prvotním důvo-
dem výstavby cyklostezky tedy není 
nějaká vyhlídková trasa pro imaginár-
ní cykloturisty (kterých ovšem mezi  
Buštěhradem a Lidicemi každoročně 
přibývá), ale především zvýšení bez-
pečnosti našich občanů. V neposled-
ní řadě je cyklostezka součástí genere-
lu cyklostezek a cyklotras, který nechal 
vypracovat Mikroregion údolí Lidické-
ho potoka, takže spolupracující obce 
budou postupně realizovat další úseky 

(aktuálně se připravuje úsek z Lidic do 
Hřebče). Ohledně ceny – v uvedeném 
rozpočtu není zdaleka jen vlastní cyk-
lostezka široká 4 m (s částečně dláždě-
ným a částečně asfaltobetonovým po-
vrchem), ale spousta dalších úprav (je 
to takový projekt „několik v jednom“), 
které ale již dotace neproplácí, nicmé-
ně udělat se musí. Kromě cyklostez-
ky, kterou budou moci užívat i in-li-
ne bruslaři a chodci, je v návrhu také 
poměrně dlouhý nový úsek chodníku 
podél hřbitova (kde je dnes jen rozbitý 
beton). Dále je zde pruh pro pěší podél 
nově vznikající zástavby u sušičky pak 
dvě nové autobusové zastávky (po kte-
rých rovněž již několik let volají obyva-
telé čtvrti za hřbitovem a Ořešína), no-
vá úprava křižovatky u hřbitova včetně 
nových přechodů, zeleň, odvodnění, 
a další věci. Projektantský (tedy tabul-
kový) rozpočet na akci je max. 14 023 
167,- Kč vč. DPH. Tolik dnes stavební 
práce bohužel stojí (kdo má nějaké zku-
šenosti s většími stavbami, nepřekvapí 
ho to). Z toho by bylo ovšem 7 468 000,- 
Kč hrazeno z dotace z IROP (EU), a cca 
6,5 mil. by připadlo na obecní rozpo-
čet. Zakázka se však bude teprve sou-
těžit a předpokládáme, že se vysoutěží 
levněji (to je běžná praxe), z obecního 
rozpočtu tedy bude potřeba investo-
vat odhadem 4 mil. Kč. To je plně ade-
kvátní tomu, co v projektu je a o čem 
se domníváme, že bude velmi potřeb-
né. Na této straně města žije několik set 
lidí (a další se tam brzy nastěhují), pro 
které bude mít tato akce přínos. Navíc 

dojde k propojení s novým systémem 
travnatých polních cest, jež zase bude-
me budovat v rámci dotace „zeleň v ex-
travilánu“, a okolí města se obecně sta-
ne prostupnějším a bezpečnějším pro 
pěší i cyklisty.

Výhrady některých občanů se opa-
kují: „Máme rozbité chodníky a silni-
ce, prý nejsou peníze, ale na zbyteč-
nosti, jako je cyklostezka, je máme!  
Cyklostezku tu nikdo nepotřebuje, 
a ještě takovou předraženou!“ Nutno 
dodat, že většinou jde o lidi, kteří bydlí 
na druhém konci Buštěhradu, než kde 
se cyklostezka plánuje, a pravděpodob-
ně jezdí spíše autem než na kole nebo 
autobusem. Bylo by dobré, aby obča-
né pochopili, že ve městě je mnoho cí-
lových skupin, které vyžadují různé 
věci, a jiné jim naopak mohou připa-
dat nepotřebné. Motoristům asi bude 
připadat zbytečná cyklostezka a auto-
busová zastávka. Seniorům by mohla 
připadat zbytečná přístavba mateřské 
školky a mládeži třeba opravy hřbitova. 
Obyvatelům Ořešína může být ukrade-
ná oprava odtokového kanálu z rybní-
ka a majitelé rodinných domů mohou 
ohrnovat nos nad rekonstrukcí soci-
álních bytů. Sto lidí má sto názorů na 
to, jak nejlépe investovat finanční pro-
středky. A aby se nedohadovalo sto li-
dí a ve městě se něco udělalo, jsou zde 
zastupitelé (což jsou zvolení zástupci 
občanů), aby se na nutné investice po-
dívali komplexně a s nadhledem, s ně-
jakou smysluplnou vizí do budoucna, 
a shodli se na tom, do čeho a kdy se 

zastavila jen na sobotní večer, nicmé-
ně, jen za dvouhodinku posezení jsem 
měla možnost ochutnat moc dobré sý-
ry a nezapomenutelného– luxusního – 
skvělého a výborného lososa, připravo-
vaného na ohni. Celé degustační menu 
měl na starost Ondřej Tomas a já před 
ním smekám, protože vše, co bylo ser-
vírováno, bylo vynikající. Na Babkách 
u rybníka panovala výborná nálada 

a k dobru bylo vyprávěno i několik ry-
bářských historek pro zasmání. Děkuji 
vám, páni Rybáři, za tuto akci z pozice 
obyčejného návštěvníka a konzumen-
ta. Nejsem sama, komu se moc u vás 
líbilo, a já osobně oceňuji vše, co jste 
udělali a jak jste ji připravili. Doufám, 
že se na takovou akci budeme moci tě-
šit i příští rok, a všem, kteří jste nebyli, 
vřele doporučuji…

Byli jste báječní!
Vám všem lidičkám přejeme za In-

focentrum krásné letní měsíce, prima 
prázdniny a hezké dovolené.  Pokud 
budete mít cestu kolem našeho IC, tak 
všechny vřele zveme na naši kávu, pre-
so, latté či cappuccino. Nabídku jsme 
rozšířili i o nanuky a domácí limoná-
dy s bylinkami, které se pěstují přímo 
u vchodu do „Íčka“.

Hedvika Servusová
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než si zase někdo BUde stěžovat, že „ve městě se nic nedělá, ale hlavně, 
že tU Je kUltUra za Jedna“, rádi Bychom připomněli realizované investi-
ce za poslední čtyři roky:

Opravy a budování chodníků:
V Palandě, Lidická ulice, Hřebeč-

ská ulice – úsek u sportovního are-
álu, Pražská ulice, nový chodník do 
Lidic, propojení řadové zástavby za 
hřbitovem

Nové povrchy komunikací:
V Uličce, Riegrova, Lidická, pro-

pojení Podhradí se Starým Hradem 
(zde i s opravou havarijního tarasu), 
část Sadové ulice

Nové veřejné osvětlení:
Revoluční od rybníka ke škole, areál 

ZŠ, nový chodník do Lidic, propojení 
řadové zástavby za hřbitovem

Dešťová kanalizace a další 
infrastruktura

Opravy na Revoluční, nový úsek 
ul. Lidická a Pražská až ke hřbitovu, 
oprava havarijního odtokového kaná-
lu z rybníka, vybudování pítek, opra-
va studen (další jsou v plánu)

Nová parkovací místa
Nádvoří zámku, za panelákem u TS, 

areál ZŠ, nákup pozemku naproti DPS 
pro parkování, parkoviště u hřbitova

Přechody pro chodce
Křižovatka Revoluční a Kladenská, 

přechod z Ořešína přes Lidickou, pře-
chod u hřbitova, přechod od zástavby 
za hřbitovem

bude investovat. Domníváte se, že pro 
město jsou důležité jiné věci, než se tu 
dělají, a že byste měli lepší nápady? Pak 
v příštích volbách kandidujte do zastu-
pitelstva, a můžete je zkusit prosadit. 
S tímto záměrem ostatně v zastupitel-
stvu začínal skoro každý z nás…

Zásadou našeho zastupitelstva je po-
kud možno nežít z podstaty našeho roz-
počtu, tedy pokud je možnost, tak na 
maximum věcí získávat dotace, a naše 
volné peníze používat pokud možno 
hlavně jako finanční spoluúčast k do-
tacím. To totiž v důsledku znamená, 
že všechny finanční prostředky měs-
ta, které do akcí vložíme z našeho roz-
počtu, budou znásobeny (spoluúčast 
města u dotací se pohybuje mezi 5–30 
% celkové částky). Dnes je sice mód-
ní na dotace nadávat, je to však zcela 
nesmyslné. Pro obce jsou dotace jed-
noznačně dobré, bez nich bychom na 
spoustu věcí prostě neměli (v Buštěhra-
dě počínaje kanalizací a konče přístav-
bou mateřské školy). Za minulé volební 
období jsme na dotacích sehnali cca 37 
mil. Kč, takovou injekci už město v roz-
počtu velmi pocítí. Letos už za první 
rok nového volebního období máme 
přísliby dotací cca na 23 mil. Kč, tak-
že naše úspěšnost v získávání financí 
se zvyšuje. Samozřejmě, jsou věci, na 

které dotace nejsou, nebo se musí pro-
vést rychle, a ty pak musíme udělat ze 
svého (jako třeba zřícený taras v Pod-
hradí a další havárie). Můžeme také vzít 
všechny naše peníze a opravit za ně ně-
jaké chodníky a silnice. Ale to už pak 
tyto peníze nevygenerují další peníze 
z dotací. A město nebude mít nic, než 
právě jen opravené chodníky a silnice, 
což je dle našeho názoru hodně má-
lo. Navíc víme, že některé (především 
evropské) dotace již skončily, některé 
budou končit, a je tedy čas za pět mi-
nut dvanáct o ně požádat. Povrchy sil-
nic a chodníků nám neutečou, někte-
ré dotace ano.

Letos jsme byly s kolegyní zastupitel-
kou Evou Gallatovou na návštěvě měs-
tečka Pacova, které si vede neobyčejně 
dobře a má velmi schopného staros-
tu. Pacov je spolu s okolními obcemi 
zhruba o polovinu větší než Buštěh-
rad. Za minulých patnáct let opravi-
li a postavili kdeco, Pacov má nyní ve 
velmi dobrém stavu občanskou vyba-
venost, památky i veřejný prostor. Zre-
vitalizovali velké plochy zdevastované 
armádou, vybudovali tam nové dětské 
hřiště i sportoviště. Postavili novou ma-
teřskou školku. Mají opravený zámek, 
ve kterém sídlí celá řada spolků, mají 
tam společenský sál, městské muze-

um, infocentrum, knihovnu, sídlo úřa-
du, opravenou kapli, občanskou vyba-
venost zdravotní i sociální. S opravou 
zámku začali o několik let dříve než 
my (stihli využít některé dotace, kte-
ré dnes už pro nás k dispozici nejsou), 
takže mají náskok, ale na jejich příkla-
du je vidět, že toto je správná cesta. Pan 
starosta říká, že prostory v zámku jsou 
neustále intenzivně využívané. Město 
je přirozeným centrem pro široké okolí, 
žije to tam, v návaznosti na vylepšený 
veřejný prostor přibývá i soukromých 
podnikatelů, krámků a restaurací. Ptala 
jsem se pana starosty, zda někteří obča-
né přesto nereptají, že nejsou dokonale 
opravené silnice a chodníky. Jeho odpo-
věď zněla: „To víte, že reptají, ale kdyby-
chom opravovali jen silnice a chodníky, 
neměli bychom nic tady z toho všeho!“

Takže prosíme, věřte svým zastu-
pitelům, že peníze investují s rozmys-
lem a o městě přemýšlejí z nadhledu. 
A zkuste dohlédnout dál než na chod-
ník před vaším domem. Vždyť chodní-
ky a silnice opravujeme také (za posled-
ní čtyři roky jsme i do nich investovali 
několik milionů Kč), jen to možná za-
tím není zrovna ve vaší ulici.

DJ
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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

ČERVENEC 2019

Výstavba a opravy objektů

Zámek – fasády, nová knihovna, in-
focentrum s kavárnou

ZŠ – rozšíření kapacity a úpravy 
v areálu školy, nové kotelny pro MŠ 
a ZŠ, oprava hygienického zázemí v MŠ

Probíhá oprava kapličky na Náměstí
Probíhá odvlhčení zdiva ZUŠ

Schody
V brzké době je plánovaná oprava 

spodní části zámeckých schodů

Nová technika města
Multicar a Nissan s kontejnery na 

bioodpad, sekačky s výsypem, vyso-
kozdvižná plošina

Pavel Vavruška

zaJímavosti z historie – pozůstalost J. elgra

V květnovém čísle BZ jsem vás 
informoval o objevu pozůstalos-
ti posledního buštěhradského ar-
chiváře a také kronikáře Jaroslava 
Elgra v kladenském archivu. Taky 
jsem slíbil, že budu průběžně infor-
movat o tom, jak se mi daří praco-
vat s tímto materiálem dále. 

První z věcí, které jsem měl v ru-
ce (27. 3. tr.), byla obálka se zbyt-
kem kresby pohledu do starého 
hradu (obrázek i obálku s popi-
sem přikládám). V obálce ještě byly 
špatné fotografie portrétních obra-
zů AMF velkovévodkyně Toskán-
ské a jejího druhého manžela Gas-
tona velkovévody Toskánského.

Nemohu zde popsat vše, co ty 
tři kartony materiálů obsahovaly. 
Vždyť jenom seznam nejvýznam-
nějších položek se mi nevešel na 
dvě stránky. Ale pro představu. 
Během několika návštěv v archi-
vu jsem postupně nafotografoval, 
a  ve svém počítači potom upra-
vil a k dalšímu studiu uložil 1484 
snímků listin, dokumentů a foto-
grafií. Alespoň některé: Vznik ar-
chivu města v r. 1895 (písemnosti 
od r. 1800). Dějiny divadelnictví 
a hudby v BŠ. Zápisy vyprávění sta-
rých havířů. Opisy vizitačního ná-
lezu z r. 1721. Výpisy z pamětních 
knih panství z r. 1666 a z gruntov-
ních register (od r. 154–1641 aj.), 
třeba, že Buckov měl v r. 1754 již 
73 domů. Seznam 106 ks položek 
movitého majetku (nábytku a ob-
razů) převezeného r. 1711 z BŠ do 
Zákup. Osadníci z r. 1713–1721 (64 
jmen). Co v okolí postavila Toskán-

K historii Buštěhradu - z pozůstalosti  p. Elgra. Foto: J. Pergl

K historii Buštěhradu - popisek p. Elgra. Foto J. Pergl
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letní kino v zámeckém parkU

Kulturní výbor městského za-
stupitelstva zve k oblíbeným let-
ním večerům s filmy v zámeckém 
parku. K vidění opět budou české 
premiéry, zahraniční filmy z šir-
ší i specializované distribuce, při-
pravujeme rovněž tradiční hlaso-
vání publika o uvedení jednoho 
ze tří nabízených filmů a nebudou 
chybět ani filmy pro děti s rodiči. 
Z připravovaných titulů můžeme 
již teď prozradit hudební „Bohe-
mina Rhapsody“ nebo český film 

„Ženy v běhu“ – sledujte informač-
ní vitríny, kalendář akcí na měst-
ském webu, nebo Facebook Info-

centrum Buštěhrad, kde proběhne 
i hlasování. 

Vzhledem k prodlouženému ví-
kendu na začátku července bude 
první promítání již ve středu 3. 7., 
všechny další filmy budou k vidě-
ní pravidelně každý čtvrtek, tedy 
11., 18. a 25. července a dále 1., 8., 
15., 22. a 29. srpna. Ctěné divačky 
a diváky si dovolujeme upozornit 
na proměnlivé začátky představení, 
které postupně posouváme v čase 
zpět tak, jak se nám zkracuje den-
ní doba, takže první představení 
letos začíná ve 21.30 a to poslední 
ve 21.00 hodin. 

Jako v minulém roce pro Vás při-
pravujeme i občerstvení na místě, 
kterého se zhostí Kulturní spolek 
Butzkow. Protože celý čistý zisk 
z  prodeje občerstvení Butzkow 
věnuje na podporu buštěhradské 
kultury, každá pochutina, kterou 
si zakoupíte, posílí nejen vás, ale 
i buštěhradský kulturní život. 

Děkujeme všem fanouškům fil-
mu pod otevřenou oblohou, že si 
s  sebou přinesou vlastní sezení 
a deky, a těšíme se na viděnou!

Martin Kosa

dieter schwarz (maJitel řetězce lidl) předpokládá vyšší  
koUpěschopnost čechů

Je nás docela dost, co hledáme 
jistotu v odhadování své budouc-
nosti. Pídíme se po náznacích a od-
hadujeme je někdy na základě hod-
nověrných parametrů, anebo jindy 
se chytáme pomyslného stébla trá-
vy z předpovědí různých druhů 
okultních věd. Investování mili-
ard českých korun do obřího vel-
koskladu prodejní sítě potravin Li-
dl v Buštěhradu předcházela zcela 

jistě analýza pravděpodobného vý-
voje české komunity. Na základě 
všech dostupných a měřitelných 
parametrů ovlivňujících budou-
cí životní úroveň lidí obývajících 
teritorium České republiky bylo 
rozhodnuto „Jít do toho“. Vložené 
prostředky do logistického centra 
se budou investorovi vracet desít-
ky let. Pro lidi hledající pozitiv-
ní signály o blízké budoucnosti to 

znamená, že se na teritoriu České 
republiky všeobecně předpokládá 
stabilní politické a ekonomické kli-
ma s předpokladem stoupající ži-
votní úrovně. Je to domněnka, kte-
ré se dá rozhodně více důvěřovat 
než proklamacím znějícím z tisko-
vých konferencí vládnoucích poli-
tických elit. 

LZ

omlUva za Uvedení nesprávné informace

Omlouvám se panu Jaroslavu 
Kvapilovi z Topolové ulice, že jsem 
v článku „Otázky a odpovědi kolem 
kanalizace“, který vyšel v Buštěhrad-
ském zpravodaji č. 5/2019, napsala, 
že má před domem recyklát a chod-
ník. Věta: „Vy máte sice před do-

mem recyklát, ale jste aspoň na ro-
vině a máte tam chodník a fungující 
veřejné osvětlení.“ By tedy správně 
měla znít: „Vy sice máte před domem 
komunikaci bez pevného povrchu, 
ale jste aspoň na rovině a máte tam 
fungující veřejné osvětlení.“

Řeším toho velmi mnoho, omyl 
se stane. Za všemi ostatními věc-
mi uvedenými v tomto článku si 
stojím.

DJ

ka v l. 1716–1737. První číslování 
domů z r. 1771 (112 čísel). Výpisy 
z urbáře panství z r. 1548. Různé 
písničky a říkanky (vesměs hornic-
ké). Soupis dolů a šachet na buštěh-
radském panství. Mzdový záznam 
havíře Podráckého z let 1883–1900, 

včetně kolektivní smlouvy kame-
nouhelných těžařstev. A asi nej-
zajímavější a také nejobsáhlejší je 
obsazení čísel popisných od r. 1756 
do r. 1956 (jmenovitě).

Dnes už je mám jakžtakž seřaze-
né, a jak je postupně stačím pročí-

tat, rád s nimi seznámím i vás. Nej-
dříve to bude zřejmě formou besed, 
kde budu moci ukázat (pomocí 
projekce) víc než ve Zpravodaji.

JP
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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

ČERVENEC 2019

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

V úterý 28. května 2019 proběh-
lo v obřadní síni městského úřadu 
tradiční Vítání občánků. S paní mís-
tostarostou Magdou Kindlovou jsme 
do Buštěhradu přivítaly 5 nových 

občánků: Gabrielu, Izabel, Adama, 
Tobiáše a Žofii. Dětem přejeme hod-
ně zdraví, štěstí a spokojené dětství. 
Jejich rodičům děkujeme za rozhod-
nutí vychovávat své děti tady u nás 

v Buštěhradě, a přejeme jim, aby si 
užívali každou chvíli s nimi a svo-
jí rodinou.

Jana Zemanová, matrikářka

noc kostelů i v BUštěhradě

Děkujeme všem organizátorům 
i vystupujícím za krásné zážitky 
v buštěhradském kostele 24.5., kde 
jsme si od 18 do 21 hodin mohli 
vyslechnout nejprve koncert žáků 
a učitelů ZUŠ, a pak střídavě Buště-
hradský pěvecký sbor a přednášky 
pana kronikáře Jaroslava Pergla, i   
historika umění Vladimíra Přibyla. 

Zaujaly nás i krásné a zajímavé 
kresby žáků místní ZUŠ s moti-
vy kostela, které jsme si zde mohli 
prohlédnout. Celá akce byla velmi 
krásným spojením historie a umě-
ní, i k zamyšlení.

Je to úžasné, že organizáto-
ři uspořádali takový krásný záži-
tek pro všechny příchozí. Podobná 
setkání hudby, prostředí místní-

ho kostela, historiků s  jejich za-
jímavými informacemi a vníma-
vých posluchačů a diváků – to vše 

by bylo dobře i při jiné příležitosti 
zopakovat. 

ZV

Noc kostelů v Buštěhradě, Buštěhradský pěvecký sbor a sbormistryně. Foto: Eva Gallatová

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 

vernisáž výstavy ota pavel – známý i neznámý ve středočeské vědecké 
knihovně v kladně

Ve středu 19. 6. v 17:30 byla slav-
nostně otevřena výstava o  nám 
v Buštěhradě známém spisovate-
li a novináři – Otovi Pavlovi Po-
pperovi, na kterou se přišlo podí-
vat více než 70 hostů včetně rodiny 
a příbuzných slavného spisovatele. 
Program vernisáže byl bohatý, po 
úvodních proslovech kurátorky vý-
stavy Ivony Kasalické a zástupce 
Středočeského kraje Ing. Zdeňka 
Štefka byla předána ocenění dětem, 
které zvítězily ve výtvarné soutěži 

na téma Ota Pavel – oceněno by-
lo přes 50 prací, z nichž vystaveno 
v prostorách knihovny mohlo být 
jen 32. Oceněné děti přijely z Pra-
hy, Strakonic, Plzně a dokonce až 
z Rožnova pod Radhoštěm, nechy-
běla ani dvě ocenění pro Buštěhrad 

– dvě hlavní ceny v 1. a 2. kategorii 
byly uděleny Alexandru Šindlerovi 
a Natálce Vinšové ze Základní ško-
ly Oty Pavla (pedagogické vedení 
D. Odvárková). Ocenění (diplomy, 
vítězné práce sponzorsky vytiště-

né firmou Atlas Advertising Group 
– Janem Zelenkou, knihy od spol-
ku Buštěhrad sobě a SVK v Kladně 
a volné vstupenky do Buštěhradské-
ho muzea O. Pavla) předali dětem 
Ing. Zdeněk Štefek a zástupce spol-
ku Buštěhrad sobě Sylva Malá. 

Vernisáž pak pokračovala pro-
jekcí čtyř filmů FAMU na téma po-
vídek O. Pavla – filmy Vladimíra 
Merty (1975), Karla Smyczka (1975) 
a Miroslava Balajky (1982). V závě-
ru slavnostní akce představil svůj 
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ota Pavel známý i neznámý

Ve 3.A a ve 4.C jsme se pustili do 
obrázků na výstavu, kterou pořá-
dala Středočeská vědecká knihov-
na v Kladně. Tématem soutěže byl 
Ota Pavel známý i neznámý. 

Třeťáci namalovali portrét Oty 
Pavla, který doplnili názvy jeho 
knih a povídek.

 Naše výtvarničení bylo úspěšné 
a získali jsme ocenění v obou ka-
tegoriích. Dvě práce byly oceněny 
hlavní cenou v 1. a ve 2. kategorii – 
Alexandr Šindler, 9 let – Přemýšlím 
na rybách a Natálie Vinšová, 10 let 

– Jak jsem potkal ryby. Vernisáž se 
bude konat ve Středočeské vědecké 
knihovně v Kladně – ve středu 19. 
6. od 17:30 do 19:00. 

Na vernisáži naši žáci převezmou 

své ocenění. Máme z  našich vý-
sledků velikou radost a chválíme 
všechny žáky, kteří obrázky vytvo-
řili. Myslím, že porota měla velmi 

těžký úkol, vybrat pouze jeden ob-
rázek z naší nabídky. 

Dana Odvárková
Učitelka 3.A

film z FAMU z roku 1983 Milan 
Šteindler, který po zhlédnutí pobe-
sedoval s návštěvníky o jeho vzniku.

Výstava o životě a díle O. Pav-
la vznikla ve spolupráci knihov-
ny a spolku Buštěhradě sobě a je 
doplněná předměty a materiály z   
Buštěhradského muzea Oty Pavla 
a více než 30 dětskými oceněný-
mi výtvarnými pracemi. Navštívit 
ji můžete zdarma až do 10. 9. 2019 
v prostorách SVK v Kladně (Gen. 
Klapálka 1641, Kladno) – v červnu 
a září: pondělí a pátek 9–18, úte-
rý 8–18, čtvrtek 9–19, sobota 9–12 
a o prázdninách: pondělí 9–18, úte-
rý od 8–18 a čtvrtek 9–19. První 
čtvrtek v červenci (4. 7.) a v srpnu 
(1. 8.) se také můžete zúčastnit od 16 
do 17 hodin komentované prohlíd-

ky výstavy s její kurátorkou. 
Po skončení výstavy v  SVK 

v Kladně se stane výstava putovní 
a bude možné si ji zapůjčit i do ji-
ných organizací či knihoven. Oce-

něné dětské práce z výtvarné sou-
těže budou vystaveny ve vstupní 
hale muzea O. Pavla v Buštěhradě.
Za SVK v Kladně i Buštěhrad sobě 

Ivona Kasalická

Vlevo: 1. kategorie, hlavní cena - Alexandr Šindler - Přemýšlím o rybách
Vpravo:  2. kategorie, hlavní cena - Natálie Vinšová - Jak jsem potkal ryby

Předání ocenění Alexandru Šindlerovi z Buštěhradu. Foto: SVK v Kladně

přání novémU výBorU pelíškU

Ráda bych za Pelíšek oficiálně 
popřála hodně úspěchů a spoustu 
krásných nápadů novému výboru 
ve složení Dana Knoppová, Katka 
Jirkovská, Daniela Cvachová a Mo-

nika Marvanová. Holky, držíme 
vám pěsti :) 

Nový výbor byl zvolen na člen-
ské schůzi dne 28. 5. po dvouletém 
funkčním období stávajícího výbo-

ru. Svých funkcí se zhostil od září 
tohoto roku. Už se moc těšíme na 
všechny vaše akce! 

Hana Hejná
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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

ČERVENEC 2019

změny v pelíškU  
Na členské schůzi Rodinného 

centra Pelíšek 28. 5. 2019 byl zvo-
len nový výbor Pelíšku ve slože-
ní Danča Knoppová, Katka Jirkov-
ská, Monika Marvanová a Danča 
Cvachová. 

Děkujeme Hance Hejné, Jitce 
Ulrychové, Janě Kubešové a Zuzce 
Šípkovské za veškerou dobrovolnou 
práci, kterou v posledních čtyřech 
letech pro Pelíšek udělaly, přede-
vším za zorganizování spousty ak-
cí pro děti. 

Veslo jsme nepřebraly proto, že 
bychom si myslely, že se k tomu 
snad hodíme nejvíce. Právě nao-
pak. Tři z nás často jezdí za rodi-
nami mimo Buštěhrad, dvě z nás se 
chtějí brzy vrátit do práce. Funkci 
jsme přijaly na rok. Víme, že aby 
Rodinné centrum fungovalo, mu-
síme zapojit další lidi. 

Jsme moc rády, že máme v Bu-
štěhradě takový příjemný prostor, 
a byla by škoda, aby zůstal nevyu-
žitý. Chtěly bychom, aby Pelíšek byl 
otevřeným prostorem, který co nej-
více slouží buštěhradským rodinám. 
Má to být místo, kam si děti chodí 
pohrát a navázat vztahy s kamará-
dy z okolí, ale také se něco nového 
naučit. Chceme zachovat angličti-
nu pro děti s rodilou mluvčí, cviče-
ní pro nejmenší, výtvarné dílnič-
ky a přidat cokoliv, oč bude zájem.

Pro rodiče by to měl být nejen 
prostor setkávání a  sdílení rodi-
čovských radostí a starostí, ale ta-
ké místo osobního a kariérního roz-
voje. Hned vedle herny je kancelář, 
proto by Pelíšek mohl fungovat i ja-
ko coworking (sdílená kancelář) 
s hlídáním.

Mateřská a rodičovská je nejdel-
ší „dovolená“ v životě a je to příleži-
tost vyzkoušet si něco nového, třeba 
si zkusit vést kroužek pro děti, při-
vydělat hlídáním dětí či zajistit pro 
ostatní na volnou hernu. Pelíšek je 

prostor, kde můžete uspořádat jed-
norázovou akci, herní odpoledne, 
cvičení pro maminky s dětmi ne-
bo bazárek dětského oblečení. Mů-
žete si nechat na pár hodin týdně 
pohlídat děti v herně a vyzkoušet 
práci v novém oboru, který jde lé-
pe sloučit s rodinným životem, ne-
bo se něco nového naučit: třeba jak 
na počítači udělat pozvánku dětem 
na narozeninovou oslavu, vytvořit 
fotoknihu, jak si udělat webovou 
stránku, psát všema deseti, zlepšit 
angličtinu, v klidu si projít online 
kurzy. Na rodičovské máme někdy 
pocit, že spoustu věcí zapomíná-
me a nevěříme si. Pelíšek by mohlo 
být bezpečné prostředí pro to, aby-
chom vytvořili prezentaci a sdíleli 
s ostatními to, co umíme, ať už je 
to správa sociálních sítí, základy 
projektového řízení nebo osvědče-
né zdravé recepty a oblíbené akti-
vity pro rozvoj dětí. 

Přes prázdniny proběhnou v Pe-
líšku 4 týdny příměstských táborů 
pod původním vedením. Přes lé-
to si vedení rodinného centra pře-
dáme. Od září chceme pokračo-
vat v osvědčených aktivitách, rozjet 
coworking a zahájit sérii inspirativ-
ních snídaní na různá témata. 

Ozvěte se nám na e-mail rcpeli-
sek@seznam.cz, pokud chcete: 
• se podělit o vaše další nápady, co 

dál s Pelíškem
• mít klíče a zajišťovat pravidelnou 

volnou hernu
• zkusit si vést kroužek – klidně za-

tím pár testovacích hodin
• pracovat nebo se vzdělávat 

v coworkingové kanceláři
• zorganizovat pro ostatní před-

nášku/povídání na jakékoliv 
téma

• občas hlídat děti ostatním
• občas pomoci s dětskou akcí, ja-

ko je Drakiáda, Strašidelný rej, 
Ples princů a princezen 

• uspořádat v Pelíšku o víkendu 
narozeninovou oslavu svým dě-
tem (cena pro členy Pelíšku je jen 
200 Kč za celý den)

• s čímkoliv dalším nám pomoci/
poradit

• do výboru Pelíšku – ještě má-
me volné místo. Klidně bereme 
i muže :) 

• do týmu dobrovolníků Pelíšku. 
Ještě máme neomezené množ-
ství volných míst :)

D. Cvachová – za RC Pelíšek

RC Pelíšek. Foto: archiv Pelíšku
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pasování na čtenáře

Dne 5. 6. 2019 proběhlo v buště-
hradském zámečku pasování letoš-
ních prvňáčků na čtenáře.

Prvňáčci nejdříve rodičům před-
vedli taneček a písničku o berušce, 
a pak už přišel pan rytíř a slavnost-
ně žáky pasoval na čtenáře.

Nebylo to ovšem jen tak, žáci mu-
seli prokázat, že číst opravdu umějí. 
Rytíř je nechal losovat slovo z koší-
ku. Všichni se s tímto úkolem popra-
li na jedničku a odměnou jim byla 
nová kniha, která jim v rozvoji této 
dovednosti jistě ještě více pomůže 

a bude je motivovat k dalšímu čtení. 
Na děti se přišla podívat i paní 

starostka, která jim popřála mno-
ho dalších školních úspěchů.

Mgr. Martina Čihová

dětský den v zámecké zahradě 1. 6.
Den dětí letos padl na krásnou 

slunnou sobotu. Aby na děti to-
ho sluníčka nebylo příliš, oceni-
li účastníci, že se akce konala ve 
stínu stromů v zámeckém parku. 
Kombinace tohoto krásného pro-
storu a koncertu tří orchestrů zá-
kladních uměleckých škol slibo-
vala příjemně strávené odpoledne. 

Děti si užily zábavná stanoviš-
tě, vyřádily se na skákacím hradě 
a odrážedlech, zrelaxovaly u stanu 
Pelíšku a na pískovišti. Potěšily je 
i héliové balónky od BalÓnky4u 
a  malování na obličej. Obrov-
ským zážitkem bylo prohlédnout 
si opravdové hasičské auto.

Aby si den užila opravdu celá ro-
dina, nesměly chybět stánky s ob-
čerstvením, stánek s kaktusy od 
Věčně mladých seniorů a ChillOut 

zóna za Sociální a zdravotní výbor.
Děkujeme panu Vrbovi za mo-

derování celé akce, dobrovolníkům 
z RC Pelíšek, Dětskému studiu Slu-
níčko, Junáku, TJ Sokol Buštěhrad, 

SK Buštěhrad, hasičům z Hřebče, 
Věčně mladým seniorům, městu, 
Kulturnímu výboru a Technickým 
službám.

D. Cvachová – za RC Pelíšek

Dětský den v parku. Foto: J. Pergl

Jak ryBáři vyměnili prUty za lopaty 
Kdo chodíte kolem horního ryb-

níka, jste si jistě všimli, jak se bortí 
břeh a místy se stává nebezpečným. 
K řešení stavu naplánovali rybáři 
na sobotu 25.5. brigádu. Několik 
dní předem byla postupně snižo-
vána hladina rybníka a navezením 
štěrku a velkých kamenů byly do-
končeny přípravy. V sobotu se nás 
sešlo 18 s  tím, že co nezvládne-
me dnes, doděláme v neděli. Po li-
nii břehu byly nejdříve vyskládány 
velké kameny, které byly postupně 
vyplňovány menšími a zasypávány 
štěrkem. Velkou pomocí nám byl 
pan Veselý s „bobíkem“. Pro pře-

misťování velkých kamenů a vysy-
pávání břehu štěrkem byl neoceni-
telným pomocníkem. Díky tomu 
se vše zvládlo v sobotu. Poskytnu-
tý materiál byl hrazen z rozpočtu 
městského úřadu. 

Chci poděkovat všem členům 
rybářského spolku, kteří se podí-
leli na přípravě brigády, a samo-
zřejmě všem, kdo obětovali v so-
botu své volno, a přišli s kolečky, 
lopatami a hráběmi přispět dob-
ré věci. Zvláště pak děkujeme pa-
nu Veselému.

Za SRB, Václav Vestfál

Rybáři při úpravě břehu rybníka. 
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
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dětský den U ryBníka

V ranních hodinách dne 1. června 
se sešly děti u rybníka, aby ukázaly své 
dovednosti v rybolovu. Mnohým byli 
nápomocni rodiče, ale radou pomohli 
i zkušení rybáři našeho spolku. Těm, 
kdo nevlastnili rybářské náčiní, jsme 
jej rádi zapůjčili. Závodilo se od 8 do 
11 hodin v lovu na jeden prut. Závod-
níkům přálo krásné slunečné počasí 
a i rybám chutnalo. Pro některé to byla 
první ulovená ryba v životě. Šetrné za-
cházení s rybou a její vrácení do vody 
bylo samozřejmostí. Celkem se sešlo 
41 dětí, jak předškolního, tak školní-
ho věku. Pro všechny bylo přichystá-
no nejen malé občerstvení, ale i hod-
notné ceny.  1. místo obsadila Eliška 
Chalupová, na 2. místě byl Petr Bílek 
a 3. místo obsadily Klára Fialová a Ma-
rie Hniličková. V kategorii o největší 
rybu vyhrála Lily Šipkovská s kaprem 
57 cm. O nejmenší „čudlu“ zabodo-
vala Johanka Fialová s rybkou 10 cm.  
Ukázalo se, že úspěšná rybařina není 
jen mužskou záležitostí. A my rybáři 

jsme dětem ukázali, že dopoledne lze 
prožít jinak než s tabletem v ruce. Po-
děkování patří všem sponzorům, kte-
ří na akci přispěli.

Vyhodnocení výsledků a  předá-
ní cen, které byly připraveny pro 

všechny závodníky, ukončilo krásné 
dopoledne.

Za SRB Václav Vestfál

Rybáři - dětský den - Lili Šipkovská. 
Foto: L. Keller

Rybáři - dětský den - Eliška Chalupová.  
Foto L. Keller

den otců, aneB — kde Jinde než U vody Je krásně

Je už tradicí, že spolek rybářů po-
řádá nejen pro sebe, ale zejména pro 
veřejnost Den otců, spojený s rybo-
lovem a ochutnávkou ryb. Samo-
zřejmě u rybníka. Přípravy, jako je 
roztopení udírny a otočného gri-
lu, postavení party stanu, nalove-
ní ryb a další, směřují k tomu, aby 
se rybáři pochlubili svými kulinář-
skými dovednostmi. A těm, kdo si 
najdou chvilku a přijdou, nabídli 
rozmanité delikatesy k ochutnání 

a jídlu. Bylo z čeho vybírat, např. 
z udírny uzené ryby, sýry, na grilu 
se točilo kůzle, nad ohněm připrave-
ný kotlík s hovězím gulášem, v pře-
nosné udírně na ohništi byl za pár 
minut upraven losos, a k němu pře-
kvapivě koprový dip dotvářel lahod-
nou chuť. Objevilo se i několik kolá-
čů, za to dík hospodyňkám. Jistě si 
tu každý našel své, co mu chutnalo. 
K tomu pohodová atmosféra, k veče-
ru se rozezněla kytara. Den, kdy se  

Buštěhraďáci mohli sejít a trochu ne-
tradičně prožít odpoledne. 

Tím chci poděkovat všem, kdo 
přišli a pomohli vytvořit v sobotu 
dne 15. 6. pohodový den. Samozřej-
mě poděkování patří všem členům 
rybářského spolku, kteří se aktivně 
na akci od pátku do neděle podíle-
li, i jejich manželkám a přítelkyním, 
které jim udělily víkendové volno. 
 Za Spolek rybářů Buštěhrad (SRB), 

Václav Vestfál

art klUB Bokoffka hlásí otevřeno!
Po smutném ukončení provozu 

sálu a celého podniku U Bečvářů 
se múzy, nacházejíce dočasné úto-
čiště tu v sokolovně, tu na zámku 
či v plenéru Na Babkách, půl roku 
bezprizorně potulovaly Buštěhra-
dem. Čekání na nový příbytek bylo 

ukončeno v pátek 14. 6., kdy se na 
kulturní mapě Buštěhradu objevil 
Art klub Bokoffka. Za vznikem to-
hoto místa nelze hledat nikoho jiné-
ho než pány Honzu Zelenku a Karla 
Jelínka, taktéž známých jako Jelen 
& Zelí – jistě si vybavíte tyhle dva 

sympaťáky, jak ve svých bílých ko-
šilích a s ikonickým motýlkem ne-
únavně čepují pivo a grilují klo-
básy na téměř každé buštěhradské 
akci, případně z jejich občasných 
gastronomických výbojů v hospo-
dě U Junků. Obvyklý plátěný stá-
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nek jim byl malý, a tak přesměrovali 
své nezměrné úsilí do přebudování 
přízemí bývalého pasířství (na rohu 
ulic Revoluční a Oty Pavla) na vkus-
ný sálek s pódiem, kam se vejde půl-
ka divadla i celá kapela. Až intim-
ní kontakt s vystupujícími umělci 
si může pohodlně vychutnat zhru-
ba šedesát diváků a při troše pro-
storové skromnosti klidně i osm-
desát (ale tady už reálně hrozí, že 
se budou zalykat štěstím, případně 
nedostatkem vzduchu).

Cti zahájit existenci klubu se do-
stalo divadlu KiX, které si speciál-
ně pro Bokoffku připravilo další ze 
série svých improvizačně-poeticko-

-dramatických koláží Skok o poety-
či – E.A. POEtyč. Pro neznalého 
čtenáře se hodí upřesnit, že poetyč 
je bidlo, jímž se odrážíme ode dna 
všednosti a posouváme loďku své-
ho bytí vstříc horizontu poznání 
(cit. KiXopedia). Tentokrát na pó-
diu exhibovala španělská inkvizi-
ce, kterou nikdo nečeká, řádilo Kr-
vavý koleno či poletovali havrani 
v éterickém opojení. Po necelé ho-
dině zaplněné ponurou atmosfé-
rou Poeovy poetiky a Baudelairo-
vých veršů vzali spokojení diváci 
útokem bufet, kde Jelen & Zelí do-
stáli svým standardům a své prv-
ní hosty napájeli dobře natočeným 
pivem a krmili dnes již neodmys-
litelnými chlebíčky. 

To, že Bokoffka bere svůj přído-
mek Art klub opravdu vážně, do-
kazují další odehraná představení. 
V sobotu 15. 6. loutkové předsta-
vení pro děti Malý princ a fenome-

nální Harila aneb 4 z punku a pes 
kladenských V.A.D. v pátek 21. 6. 
Jen houšť!

Informace o akcích v novém art 
klubu najdou zájemci na www.bo-
koffka.cz a na Facebooku.

PJ

kanáři v železné rUdě

10.–11. května proběhl 9. ročník let-
ní soutěže zpěvných kanárů – jednot-
livců. Tato soutěž má jiná pravidla než 
na „mistráku“. Zde se soutěží pouze 
se dvěma kanáry a na stáří kanárků 
nezáleží.

Soutěže se zúčastnilo 30 kanárů, 

z toho byli čtyři z Německa. Kolego-
vé ze Slovenska se letos nezúčastnili.

V sobotu hned ráno začala soutěž, 
kanáři jsou na tuto dobu dobře připra-
veni. Po obědě bylo již vše jasné, ko-
lega Fábera skončil čtvrtý a já devátý, 
což je myslím velmi dobrý výsledek.

Další soutěž proběhla ve sloven-
ských Vrútkách, tentokrát jsme se však 
nezúčastnili.

Již nyní se ale začínáme chystat na 
zimní mistrovskou soutěž.

Chovu zdar!

Divadlo KiX, E.A. POEtyč. Foto: J. Pergl

Sál v Bokoffce. Foto: J.Pergl

J. Kotouč 
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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

ČERVENEC 2019

posedmé na vodě

Letošní Buštěhrad na vodě, 22. 
června, byl v pořadí sedmý. V ja-
kém ohledu byl jiný? Postupně se 
mění účastníci soutěží, byly vidět 
nové tváře. Důležitým zpestřením 
byla přítomnost Sovičky – dětské-
ho koutku s bohatým programem 
pro nejmenší. A bylo tam skutečně 
živo! Zdálo se, že diváků bylo více 
než samotných soutěžících. 

Počasí nebylo z nejteplejších, ak-
ci potrápil i déšť. Přesto si soutě-
žící odnesli řadu ocenění společně 
s medailemi. Nejpočetnější kombi-
nací posádek byl rodič a mladší po-
tomek. Všechny děti dostaly malý 
dárek, a tak se všude rozléhalo čas-
té pískání. Pohoštění bylo střídmé, 
ale plně dostačující a chutné. Hasi-
či z Hřebče také nezklamali. Každý, 
kdo chtěl, mohl si zastříkat oprav-
dovou hasičskou technikou. 

Poděkování za zdařilou akci si za-
slouží zejména pořadatelé. Zabezpe-
čit, aby vše řádně fungovalo jak na 

slalomu, tak na rychlostní kanoistice 
nebo při projížďkách dětí po rybní-
ce, vyhodnotit a celou akci organi-
zovat, to není jednoduché. Letošní 
ročník zabezpečovala jako hlavní or-
ganizátor Eliška Reine a spolu s tra-
diční podporovatelkou a zdravot-
nickým dozorem, paní Doležalovou, 
jim právem patří pochvala. 

V  příštím ročníku se spolek  

Buštěhradské fórum, který Buště-
hrad na vodě organizuje, pokusí 
o větší časový prostor pro projížď-
ky účastníků na rybníce. Plavba na 
raftu se setkala s pozitivním ohlasem 
hlavně u těch nejmenších. Jsme rádi, 
že se počet členů spolku dále rozrůs-
tá o zkušené organizátory. 

Ing. Jiří Janouškovec

BnV - školička Sovička. Foto: J.Pergl

S P O RT

sk BUštěhrad fotBal
Smolný zápas odehráli buště- 

hradští fotbalisté v Černuci. V boji 
o 6 bodů byli od začátku lepším tý-
mem a vytvořili si několik jasných 
příležitostí, které trestuhodně zaho-
dili. Nejprve z malého vápna ora-
zítkoval břevno po hlavičce Jindra, 
poté neproměnili svoji šanci Ru-
dolecký a Musel, který měl z úhlu 
prázdnou branku. Když z rohového 
kopu už Buštěhrad vstřelil branku, 
míč se odrazil od břevna za bran-
kovou čáru, pomezní ani hlavní 
rozhodčí gól neuznali. A když Bu-
štěhrad nedokázal využít ani dvě 
přečíslení tři na jednoho, tak při-
šel trest. Jediná střela domácích fot-
balistů skončila v síti hostů. Polo-
čas 1:0 pro domácí. Druhý poločas 

začali hosté opět náporem, ale do-
mácí fotbalisté zalezli do hluboké-
ho bloku a bránili v deseti lidech 
velké vápno. Hrozili jen z brejko-
vých situací. Když se neujala da-
lekonosná pumelice Křišťana, kte-
rá skončila vyboxovaná domácím 
gólmanem, ani šance Rudolecké-
ho, vypadalo to s Buštěhradem zle. 
Nepovedly se rozehrát ani dvě zají-
mavé standardní situace, které ještě 
mohly se zápasem něco udělat. Zá-
pas rozhodčí ukončil za stavu 1:0 
pro domácí. 

V předposledním domácím zápa-
se přivítali buštěhradští fotbalisté 
hráče Brandýska. V nepříliš líbivém 
fotbalovém utkání, které ovlivnilo 
velké vedro, se ve vyrovnané prv-

ní polovině diváci branky nedočka-
li. Poločasové střídání oživilo hru 
domácího celku, ale v koncovce se 
vyloženě trápili. I hostující gólman 
předváděl fantastické zákroky. Až 
v 67. minutě se povedlo domácímu 
Jindrovi protlačit míč do sítě. Hos-
té ale vzápětí vyrovnali z rychlé-
ho protiútoku. Domácím tak ne-
zbylo než všechny síly vrhnout do 
útoku, a to se naštěstí vyplatilo. Po 
úniku Křišťana dorazil do prázdné 
branky balon Musel a v 88. minu-
tě opět Musel uzavřel skóre neděl-
ního zápasu na 3:1 pro domácí SK 
Buštěhrad. 

V posledním venkovním zápase 
zajížděli hráči Buštěhradu do Vel-
var, kde se utkali s tamním Béčkem. 
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Už zachránění domácí fotbalisté 
nastoupili bez posil z třetiligové-
ho Áčka. Od první minuty to byli 
hosté z Buštěhradu, kteří se snaži-
li určovat tempo hry a měli i první 
šance, které bohužel neproměnili. 
Ve 12. minutě ve středu hřiště vy-
bojoval míč Rudolecký, přihrávkou 
uvolnil Vávru a ten otevřel skóre. 
O  deset minut později vyrovna-
li hosté z ojedinělé šance po chy-
bě gólmana Karáska. Buštěhradští 
hrozili zejména z rohových kopů, 
ale ani jeden se nepodařilo přeta-
vit ve vedoucí branku. Poločas 1:1. 
Do druhého poločasu vstoupili lé-
pe domácí mladíci a v úvodu dru-
hé půle krásnou střelou z 25 metrů 
zvýšili na 2:1. Hosté nastoupili do 
druhého poločasu s čerstvým Hro-
nešem, který vystřídal Dominika 
Roztočila, a v 58. minutě pak na-
stoupil i Křišťan, který nahradil Ro-
hlu. Buštěhradští si během druhého 
poločasu vytvořili několik brejko-
vých situací, ale trestuhodně je za-
hodili. Až v 84. minutě se poved-
lo pěknou střelou z trestného kopu 
vyrovnat Křišťanovi. Když pak byl 

v 89. minutě vyloučen Matyáš Roz-
točil, hráli Buštěhradští skoro bez 
stoperské dvojice, jelikož ještě jeden 
gól potřebovali k jistotě záchrany 
v okresním přeboru. To, co se ale 
stalo v 92. minutě, se jen tak nevi-
dí. Po faulu domácích na kapitána 
hostů a opětovném zakopnutí míče 
z jejich strany se strhla strkanice, do 
které přiběhl fanoušek (otec jedno-
ho z domácích hráčů) Velvar a in-
zultoval jednoho hráče Buštěhradu 
pěstí do obličeje a druhého odstrčil 
vší silou na zem. Až poté zakročila 
pořadatelská služba a tohoto „divá-
ka“ vyvedla pryč. Rozhodčí nepo-
chopitelně neukončil utkání a bez 
jakéhokoliv dalšího nastavení na-
řídil rovnou pokutové kopy. Ty na-
štěstí zvládají Buštěhradští na vý-
bornou a opět je vyhráli. Gólman 
Karásek dva zneškodnil a za hosty 
je proměnili Falc, Rudolecký, Vávra 
a výhru za dva body pečetil Křišťan. 
O konečném výsledku nejspíše roz-
hodne disciplinární komise, která 
bude řešit napadení buštěhradských 
hráčů domácím „fanouškem“. 

V posledním zápase sezóny se Bu-

štěhradští utkali na domácím hřišti 
s druhým týmem tabulky, s Novo 
Kladnem. Buštěhradští potřebova-
li pro jistotu udržení se v okresním 
přeboru jeden bod. Utkání se hrálo 
za velkého vedra a tomu odpovídalo 
i tempo hry. Buštěhradu pomalej-
ší tempo vyhovovalo a dvěma góly 
otevřel skóre utkání. Po poločase 
hosté sice jedním gólem snížili, ale 
Buštěhrad ještě dvěma góly zvýšil 
na 4:1. Hosté již jen korigovali na 
konečných 4:2. Tento výsledek za-
jistil, že Buštěhradští zůstávají i na-
dále v okresním přeboru a umísti-
li se na krásném desátém místě. Za 
celou sezónu děkujeme všem našim 
fanouškům za vytrvalou podporu 
a pevně věříme, že příští sezóna bu-
de ještě o kousek lepší. O prázdni-
nách nás ještě čeká letní turnaj o po-
hár Buštěhradu, který bude v rámci 
oslav 100 let fotbalu okořeněn o hu-
dební koncert. Desátého a jedenác-
tého srpna Vás tedy srdečně zveme 
na naše hřiště.                                                                                                                            

Za SKB Aleš Šturm

dětský sportovní den medeho vinkla

V sobotu 25. 5. 2019 se na fotba-
lovém hřišti SK Buštěhrad uskuteč-
nil dětský sportovní den. Po vzoru 
bývalého významného buštěhrad-
ského sportovního organizátora 
a funkcionáře Medeho Vinkla uspo-
řádal SK Buštěhrad sportovní závo-
dy pro děti. Děti mezi sebou závo-
dily v disciplínách, jako jsou sprint 
na 50 metrů, hod daleký, skok do 
dálky, střelba ze vzduchovky, skok 
v pytli, vrh koulí, vytrvalostní běh 
a střelba s míčem na branku. Děti 
byly rozděleny na tři věkové kate-
gorie a závodění je očividně bavilo. 
Byly také k vidění zajímavé spor-
tovní výkony. Kapitola sama pro se-
be byla střelba ze vzduchovky. Tu si 
vzal na starosti buštěhradský stře-

lecký oddíl BUŠ-GUN. Na střelni-
ci bylo opravdu nabito a děti střel-
ba pod vedením zkušených střelců 
velmi bavila. Mezi dětmi se našlo 
také několik talentů, kteří by mohli 
ve střelecké disciplíně úspěšně po-
kračovat. BUŠ-GUNU tímto velmi 
děkujeme za organizaci střeleckého 
stanoviště a těšíme se na další spo-
lupráci. Děti v průběhu dne sbíraly 
na stanovištích žetony, které si pak 
mohly vyměnit za spoustu sladkos-
tí, které pro ně byly připraveny. Ta-
ké byly připraveny věcné ceny, pře-
vážně sportovního charakteru, které 
získali tři nejlepší z každé disciplí-
ny. Ceny se předávaly na skuteč-
ných stupních vítězů, které zapůjčil 
Sokol Buštěhrad – děkujeme! Pře-

dávání cen nepokazila ani prudká 
dešťová přeháňka, která se přihnala. 
Všichni využili přístřešku, do kte-
rého jsme se při velmi hojné účasti 
vtěsnali. Sportovních cen a diplomů 
se rozdalo celkem 78 a za běžecké 
disciplíny se rozdávaly i medaile. Za 
krásné ceny děkujeme městu Buš-
těhrad, konkrétně sportovnímu vý-
boru města. Myslím, že se sportov-
ní den vydařil a děti si ho náramně 
užily. Takže ještě jednou velké dí-
ky všem zúčastněným a všem, kteří 
se podíleli na přípravách – a hlavně 
staré dobré Medeho Vinkla „spor-
tu zdar“.

Aleš Šturm za SK Buštěhrad
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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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Jesenický pohár s lUkášem krpálkem

Dne 15. 6. 2019 oddíl Judo Most 
a Litvínovice pořádali 3. ročník Je-
senického poháru v kategoriích U9, 
U11, U13. Na třetí ročník kempu 
pro mladé sportovce se jich sjelo 
hned 180 ze 40 klubů. Naši Soko-
líci z oddílu Juda ve složení: To-
biáš Obyt, Karel Kratina, Kryštof 
Ulrich, Kristýna a Veronika Čer-
nohorská, František Sušický, Josef 
Barták a Pavel Kraus se vyrazili ut-
kat o medaile. Na místě děti čeka-
lo velké překvapení v podobě zná-
mých sportovců, olympijský vítěz 
v judu Lukáš Krpálek a mistryně 
světa v boxu Fabiana Bytyqi. Děti 
měli možnost se se sportovci vyfo-
tit, ale také zažít rozcvičku a spo-
lečný trénink s Lukášem. 

A podařil se krásný výsledek. Na-
ši borci si domů vezli 1 zlatou, 5 
stříbrných a 1 bronzovou medaili. 
Přestože jsme malý oddíl, naši ju-
disté ukazují skvělé výkony. Velké 
dík patří také rodičům, kteří nás 
podporují a pomáhají nám. 

Trenér Martin Plocar

S L. Krpálkem. Foto: J. Ulrichová

Vítěz sokolských zápasníků Tobiáš Obyt  
Foto: J. Ulrichová

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

nová pravidla pro oddlUžení

Od 1. června letošního roku platí 
nová pravidla oddlužení pro obča-
ny, kteří jsou zatíženi dluhy a exe-
kucemi a nejsou schopni je splácet. 
Účinnost novely platí pro insolvenč-
ní řízení, v nichž bude vydáno roz-
hodnutí o úpadku po tomto datu. 

Kdo může zpracovávat insolvenč-
ní návrh za dlužníka? Přibližně ze 
70 % se na zpracování podílejí ad-
vokáti, 21 % představují akredito-
vané osoby, 6 % insolvenční správci, 
2 % advokáti a zároveň insolvenční 
správci a 1 % exekutoři.

Diakonie Církve bratrské – Zá-
bradlí, jako akreditovaná osoba, 
zpracovává pro žadatele návrh na 
oddlužení s požadovanými přílo-
hami i nadále zdarma. Pro zájem-
ce je důležité, v  jakém ohledu se 
pro ně mění proti minulému ob-
dobí podmínky. Stručně řečeno, 
většinou jsou změny pozitivní. Zá-
sadní věcí je, že do oddlužení mo-

hou jít dlužníci, kteří jsou schopni 
splácet měsíčně min. 2718 Kč pro 
případ, kdy je insolvenční správce 
plátcem DPH. Pokud není plátcem 
DPH, stačí 1800 Kč. V obou přípa-
dech se uvažuje, že dlužník neplatí 
výživné. Omezení podmínkou, že 
musí dlužník uhradit min. za 5 let 
30 % svých dluhů, tedy již neplatí.

Od června se také mění nezaba-
vitelná částka u dlužníka. Napří-
klad u osoby bez vyživovací po-
vinnosti s příjmem nad 18 000 Kč 
(čistá mzda), oproti minulé legisla-
tivě, vzrostla částka na 10 286 Kč 
(proti 9643 Kč v minulosti). Na-
výšení se pak již nemění od platu  
27 000 Kč, kde je nezabavitelná 
částka 12 857 Kč (dříve 9643 Kč). 
Obdobně se navyšují částky i v dal-
ších variantách: matka s dítětem, 
bezdětní manželé, manželé s dětmi 
a jejich varianty. Změna má moti-
vovat dlužníky ke zvyšování příjmů 

v průběhu oddlužení. 
Zjednodušují se také přílohy 

k návrhu na oddlužení. Není třeba 
seznamu závazků, stačí příjmy za 
12 posledních měsíců (dříve 3 ro-
ky), očekávané příjmy na dalších 
12 měsíců a nově je potřeba čest-
né prohlášení o poučení dlužníka. 

Jaké jsou překážky oddlužení? 
Pokud byl někdo oddlužen, tak od 
okamžiku posledního oddlužení 
musí uplynout 10 let, aby mohl být 
oddlužen znovu. Totéž platí, pokud 
v posledních 5 letech bylo oddluže-
ní zrušeno nebo byl návrh zamít-
nut z důvodu nepoctivého záměru. 
Dále pokud v posledních 3 měsících 
došlo k zpětvzetí návrhu na povo-
lení oddlužení. 

Jaké jsou způsoby oddlužení? 
Nově jde o  zpeněžení (majetku) 
nebo kombinaci splátkového ka-
lendáře a zpeněžení. Výjimkou ve 
zpeněžení je chráněné obydlí, kte-
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212 dětí a 210 rodičů ze 121 rodin na kladenskU podpořili doBří 
andělé. pomáhat Je potřeBa i nadále

Když rodinu zasáhne vážné one-
mocnění – ať už rodiče nebo dítěte 

– dopadne jeho tíha na každého z je-
jích členů. Dobří andělé dlouhodobě 
podporují rodiny s dětmi, ve kterých 
se objevila rakovina nebo jiné vážné 
onemocnění. Pravidelnými finanční-
mi příspěvky jim pomáhají překlenout 
těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou 
či rehabilitací pacienta se rodiny sna-

ží z příspěvků zmírnit dopad vážného 
onemocnění také na sourozence,“ vy-
světluje Šárka Procházková, ředitelka 
nadace Dobrý anděl, jejímž prostřed-
nictvím dárci – Dobří andělé – podpo-
rují tisíce rodin po celé České republi-
ce. „I když peníze nikdy nevynahradí 
čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se 
například vzdát oblíbeného kroužku 
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě 
na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nada-

ce podpořili Dobří andělé na Kladen-
sku desítky dětí. Počet nových žádostí 
o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, 
v nichž se rodič nebo dítě potýká s on-
kologickým onemocněním, podporu-
jeme každý měsíc také rodiny s dětmi 
s nejrůznějšími vážnými onemocně-
ními či kombinovanými postiženími. 
Pomoc je v těchto případech dlouho-

Jak dědeček měnil, měnil, až vyměnil

V úterý dne 18. června se naše de-
vátá třída ze Základní školky Maltéz-
ských rytířů vydala na výlet. První za-
stávka byla ve městě Buštěhrad.

Zde nám paní učitelka zadala pro 
všechny neznámou hru „Jak děde-
ček měnil, měnil, až vyměnil“. Pravi-
dla této hry byla jednoduchá. Každá 
skupina po 3–4 dětech dostala jehlu, 
kterou měli vyměnit za něco jiného. 
Pouze zde byl zákaz vyměnit za pení-
ze a živá stvoření (čehož někteří z nás 
litovali, protože měli možnost donést 
si krásné kotě).

S vervou jsme se vrhli do plnění 
úkolu. Brzy jsme překonali počáteč-
ní ostych.

Pojďme se podívat na skupinu, kte-
rá si hru nejvíce užila.

Jehlu jsme vyměnili v okně za gu-
mičky. Gumičky jsme před školkou 
vyměnili za modrou propisku. Pro-
pisku jsme vyměnili s nesmírně vstříc-
nou paní za kytici z její zahrádky.  Za 
kytici jsme dostali mušle z Itálie a 6 
koláčů.Za nic jsme dostali vonný pol-
štářek.Mušle, polštářek a koláče jsme 
vyměnili za vánoční ozdobu a 2 piro-
hy. Pirohy jsme vyměnili za 2 nožič-
ky klobásy.  Za klobásu jsme dostali 
nový modrý ručník od pana Veselé-
ho, který nám doporučil navštívit In-
focentrum. Tam jsme za zbývající ko-
láče dostali tatranku, pitíčko a tyčinky 
a také domácí úkol celou naši hru za-
znamenat. Cestou k místu setkání se 
nám ještě podařilo vyměnit tyčinky 
za hygienické ubrousky. Myslím, že si 

naše skupina hru nejvíce užila, přesto 
vyhrála skupina, která donesla funkč-
ní elektrickou vrtačku i s nabíječkou.

Děkujeme všem milým obyvate-
lům města Buštěhrad, kteří se s námi 
do hry zapojili.

ré upraví prováděcí právní před-
pis a  majetek malé hodnoty do  
cca 25 000 Kč. 

Kdo tedy splňuje oddlužení? 
1. Kdo splatí své dluhy do 100 %, mů-

že ukončit oddlužení i dříve než do 
5 let, v podstatě tehdy, až je umoří.

2. Kdo splatí min. 30 % – do 5 let.
3. Kdo uhradí i méně než 30 % v prů-

běhu 5 let, ale dlužník nesmí poru-
šit svou povinnost a musí vynalo-
žit veškeré úsilí, které po něm bylo 
možné spravedlivě požadovat.

4. Kdo uhradí 60 % – do 3 let.
5. Starobní důchodci do 3 let od-

dluženi. Min. měsíční splátka je 
dvojnásobek odměny insolvenč-
ního správce.

6. Invalidní důchodci do 3 let (in-
validita II. a III. stupně).

Pro splnění oddlužení (30 % a 60 
%) postačí, jestliže by požadova-
né míry splácení pohledávek ne-
zajištěných věřitelů bylo dosaženo 
bez přihlédnutí k podřízeným po-
hledávkám, tedy úrokům, úrokům 

z prodlení, poplatkům z prodlení 
a smluvním pokutám. 

Kdo chce tedy řešit svůj život bez 
stálých kontaktů s exekutory a bez 
růstu svých dluhů a užívat si plně 
svůj plat, může nově využít nové 
podmínky, které umožňuje legisla-
tiva. A dále se již nezadlužovat.

Ing. Jiří Janouškovec 
tel.: 736 203 133

Zdroj: školení Dluhová porad-
na Beroun (www.dluhovaporad-

naberoun.cz)

Žáci na výletě v Buštěhradě. Foto: Archiv ž.
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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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poděkování a chvála – patří dps BUštěhrad

Dobrý den, prosím o zveřejnění 
pochvaly na DPS Buštěhrad aneb ja-
ký jsem dostala nejhezčí dárek pod 
stromeček. 

Zeptala jsem se maminky, někdy už 
před Vánocemi,  jestli  se jí i po téměř 
třech letech líbí v DPS. Odpověděla 
mi, že je tam velice spokojená, že jsou 
na ni všichni hodní. Mohu jen dopl-

nit, jak si vážím práce, kterou pečova-
telky pod vedením paní ředitelky Šár-
ky Vojnové vykonávají. Domnívám se, 
že pracují nad rámec svých povinnos-
tí. Uvádím jen střípek: když mi ma-
minka nebere například telefon, za-
volám k nim a velice ochotně mi pak 
dávají zpětnou vazbu, kde se mamin-
ka právě pohybuje bez mobilu: v par-

ku, u sousedky na návštěvě. Jezdí s ní 
po lékařských vyšetřeních, vozí ji ke 
kadeřnici, zajišťují v podstatě všechno, 
co maminka potřebuje nebo si přeje. 
Celý personál by měl být placen zla-
tem. Skláním se před jejich obětavos-
tí a přístupu ke klientům.  

Dagmar Ježková

dobá, často v řádu let,“ doplňuje Šár-
ka Procházková.

Každý dárce, který by chtěl rodi-
ny podpořit, si může zvolit výši část-
ky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc 
má možnost si přečíst příběh konkrét-
ní rodiny, které pomohl. „Stačí si na 
stránkách nadace Dobrý anděl vytvo-
řit registraci a zaslat první příspěvek. 
Ve svém Andělském účtu pak každý 
dárce vidí informace o rodině,“ vy-
světluje Šárka Procházková a dodává: 

„Pro rodiče představuje podpora Dob-
rých andělů v takto těžké situaci po-
moc nejen finanční, ale také psychic-
kou – mají pocit, že na to nejsou sami, 

jsou klidnější a mohou se tak více vě-
novat tomu, co je důležité.“

Také manželům Marcinovým z Be-
rouna, kteří vychovávají Lauru (10) 
a Samuela (8), míří pravidelná pod-
pora Dobrých andělů. Jejich syn se od 
narození potýká s nemocí motýlích 
křídel. Nevyléčitelné vrozené onemoc-
nění je v České republice diagnostiko-
váno zhruba 3 dětem ročně. Příčinou 
je mutace genu, která způsobuje osla-
bení pojivové tkáně pacienta, ten je 
poté náchylnější na různá kožní pora-
nění, problémy mu způsobí jakýkoliv 
silnější dotek kůže. Ta musí být neu-

stále ošetřována speciálními přípravky, 
často také obvazována a celkově chrá-
něna před vlivy okolí. „Každý měsíc 
jsme vděčni za zaslané příspěvky. Dí-
ky nim se nemusíme bát, že bychom 
Samíkovi nedopřáli to, co nutně po-
třebuje. Pomáhají nám hradit kvalit-
nější stravu, ošetřující materiál, lepší 
bavlněné oblečení a boty, které nedě-
lají puchýře na jeho těle,“ říká s vděč-
ností jeho maminka. 

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová

PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz

+420 730 820 089
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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

ČERVENEC 2019

Amfiteátr ZŠ – krásný nový prostor pro rozloučení se školním rokem. Foto: M. Žitníková

Ahoj školo! ...čekají nás prázdniny. Foto: M.Žitníková
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Dětský den v zámeckém parku. Foto: J. Pergl

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.


