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BUŠTĚHRADŠTÍ JUNÁCI NA STŘELE
ZMĚNA DANĚ Z NEMOVITOSTI
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V BUŠTĚHRADĚ
JAK JEZDIT AUTOBUSEM LEVNĚJI

Pozvánka

na fyzickou analýzu odpadu
ve městě Buštěhrad
Co všechno vyhazují obyvatelé Buštěhradu do popelnic?
Kolik z toho by se ještě dalo vytřídit?

Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto a další otázky týkající se odpadů v Buštěhradě, přijďte se podívat.

Datum:
Čas:
Místo:

18.09.2019 / středa
9:30 - 13:30
Revoluční 1, nádvoří zámku

Těšíme se na vás!
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Usnesením č. 17
Výběr dodavatele na akci TDI pro
stavbu sociální byty Buštěhrad, pana Košatku, za cenu 22 000,- Kč/
měsíčně.
Usnesením č. 18
Výběr dodavatele na služby v odpadovém hospodářství města, nabídku firmy ARCH Consulting, za cenu 75 000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 19
Výběr zhotovitele na dodávku stavby – „ZŠ – přepážka s dveřmi ve
staré budově ZŠ a chlazení skladu
potravin“ – firmu Salamánek Stavby, za nabídkovou cenu 227 650,- Kč
bez DPH.
Usnesením č. 20
Výběr dodavatele na službu „Fyzická analýza směsného komunálního
odpadu ve městě Buštěhrad spolu
s harmonogramem edukace občanů města Buštěhradu“, společnost
JRK, Institut cirkulární ekonomiky,
za cenu 20 000,- Kč bez DPH.

Usnesením č. 21a)
Obsazení volného bytu č. 24 v DPS
… od 15. 7. 2019.
Usnesením č. 21b)
Zařazení nové zájemkyně do registru čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 22a)
Převedení částky 600 000,- Kč z „Rezervního fondu ZUŠ Buštěhrad do
„Fondu reprodukce majetku ZUŠ –
investičního fondu“.
Usnesením č. 22b)
Ukládá příspěvkové organizaci
ZUŠ Buštěhrad převedení částky
600 000,- Kč z „Fondu reprodukce
majetku ZUŠ – investičního fondu“ do rozpočtu zřizovatele – města
Buštěhrad, k 1. 7. 2019.
Vyhotoveno dne: 3. července 2019
Poznámka: Pro případné zájemce - celý zápis z jednání MěZ
Buštěhrad najdete na webu města,
případně osobně na vyžádání k nahlédnutí v podatelně – v 1. patře
MěÚ Buštěhrad.

• Letos poprvé byla vypsána dotamunikace Bohemia.
ce na opravy místních komunika- • Zdárně pokračuje oprava kapličcí (z MMR) i pro obce nad 3 tis.
ky sv. Máří Magdalény na Náobyvatel. Požádali jsme o ni a byli
městí. Odhad dokončení prací je
jsme úspěšní. Ještě v letošním roříjen 2019. Výhledově počítáme
ce tedy dostanou kompletně nové
i se zkultivováním okolí kapličky.
asfaltové povrchy ulice Vodáren- • Téměř hotovo je odvlhčení buská, 5. května, Švermova (stardovy ZUŠ odkopáním zvnějšku
ší část) a úsek Lípové ulici mezi
včetně nového řešení dešťové kanimi. Celková výše investice bunalizace a chodníku před budode 4,229 mil. včetně DPH, z toho
vou ZUŠ. Barokní budova bývalé
dotace činí 60 % a podíl města 40
správy panství byla zhruba v po%. V příštím roce žádost o dotaci
lovině 20. století z jedné strany zapodáme znovu, pokud vyjde, busypána hlínou a sutí bez jakékoliv
deme opět pokračovat s novými
izolace a několik dalších desetilepovrchy v dalších ulicích. Zakáztí do ní tekla dešťovka ze sousední hasičárny. Není divu, že budoku vysoutěžila firma Pozemní ko-

va pak měla problémy s vlhkostí,
avšak svedlo se to na „starý dům“,
a v interiéru se to dále (v 80. letech) řešilo cementovými omítkami (někde tlustými až 10 cm),
které problém ještě zhoršovaly.
Stačilo však terén odkopat, dešťovku odvést a osvobodit opukové zdivo z betonového krunýře,
a budova za poslední tři měsíce
krásně vyschla. V levé části přízemí, kde se doposud nacházela pouze jedna mokrá a plesnivá
učebna a několik vlhkých kumbálů, tak postupně vzniknou dvě
krásné nové učebny (budou zde
obnovena i zazděná okna).

dobu rekonstrukce bytů v č.p. 128.
Usnesením č. 13c)
Obsazení nebytových prostor v přízemí č.p. 65 – po dobu rekonstrukce bytů v č.p. 128.
Usnesením č. 13d)
Obsazení bytu č. 4 v základní škole, Tyršova 77 po dobu pracovního poměru v ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad.
Usnesením č. 14
Pronájem – pacht pozemku parc. č.
2219 o výměře 716 m2… za cenu
6,- Kč/m2/rok.
Usnesením č. 15
Pronájem – pacht pozemku parc. č.
2218 o výměře 550 m2… za cenu
5,- Kč/m2/rok.
Usnesením č. 16
Výběr zhotovitele na akci Zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro potřeby MěÚ, III. etapa, firmu ARCHATT Památky spol. s r.o.,
za nabídkovou cenu 4 899 999,- Kč.
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Podstatné je, že každý musí dodržovat daná pravidla, platit nájem a nenarušovat sousedské vztahy.
Ohledně pomoci potřebným spolupracujeme se společností Člověk
v tísni. Máme v Buštěhradě terénního pracovníka, který pomáhá už několika místním rodinám s řešením
obtížných životních situací. Nabízí
pomoc při prosazování práv a zájmů lidí, pomoc s vyřizováním žádostí, stížností a odvolání, asistenci
při hledání práce a problémech v zaměstnání, doprovod a podporu při
jednáních na úřadech, pomoc s orientací v sociálním systému (dávky,
služby), pomoc při zlepšování bytových podmínek, pomoc s dosažením
potřebné lékařské péče atd. Kontakt
na něj jsme již několikrát zveřejňovali ve Zpravodaji i jinde, a zveřejňujeme jej znovu. Pokud by někdo
potřeboval pomoci, telefon na pana
Josefa Feča je 775 863 224.
Pokud má někdo problém s dluhy
a exekucemi, můžeme mu zprostředkovat kontakt na dluhové poradenství. I to jsme již nabízeli mnohokrát
(někteří lidé toho již využili) a na toto téma byla uspořádána i dvě veřejná setkání. Sociální a zdravotní výbor pod vedením zastupitelky paní
Šumné každému ochotně poskytne

radu a kontakty pro různé obtížné
životní situace.
Abychom mohli někomu konkrétnímu pomáhat, je však důležité, aby
se dotyčný ozval a nechal si pomoci. Užitečné bývají třeba i informace od sousedů, příbuzných či přátel
postižených, protože městský úřad
nemá a ani nemůže mít informace
o interních problémech konkrétních
občanů (například u občanů v dluhové a exekuční pasti víme jen celkové procento postižených, ale nikoliv,
koho se to týká konkrétně). Hlavně
je třeba si uvědomit, že každý z nás
se může nenadále ocitnout v podobné situaci. A že město, v němž žijeme, je první instituce, na kterou se
lze kdykoliv s důvěrou obrátit.
Ten rybník Brčálník na Bouchalce se vám tedy moc nepovedl… a to
měl být buštěhradský „Jadran“? Přínos akce: Získání nového rekreačního místa pro občany města – jasně!
Dvě lavičky, které jsou pokáleny ptačím trusem, od toho žabince se začíná linout příjemný smrádek! Já jsem
pro lekníny a doprostřed molo a tam
posadit víly z radnice, které tudle kravinu vymyslely!
No, také jsme si původně mysleli, že rybník bude čistší a půjde se
v něm koupat. Nicméně darované-

Zvýšení koeficientu u daně z
Zastupitelé města Buštěhrad na
březnovém zasedání schválili novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019,
o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí. Pro
fyzické osoby dojde ke zvýšení koeficientu na 2 (ze současného koeficientu 1), pro podnikatele byl schválen navíc ještě koeficient 1,5. Co to
pro město bude znamenat?

nemovitosti

me tomu 500,- Kč daň ze své nemovitosti za kalendářní rok, budete od
roku 2020 platit 1000,- Kč za kalendářní rok. Pro fyzické osoby se
jedná pouze o mírné zvýšení (obec
má právo koeficient zvýšit až na 5).
U podnikatelů, především firem, se
tato daň ale ještě vynásobí koeficientem 1,5. To bude mít velmi zásadní význam hlavně u daní od velkých
podniků, které na našem katastru
Nové koeficienty budou platit až vlastní rozsáhlé pozemky. Koeficiod roku 2020. To znamená, že se enty se vztahují pouze na zastavěné
všem zvýší daň z nemovitosti. Po- a stavební pozemky, nikoliv na zekud jste fyzická osoba a platíte dej- mědělskou půdu.
6

mu koni, pardon, rybníku na zuby
nekoukej... Rybník vybudoval Státní pozemkový úřad z dotace na zadržování vody v krajině, my jej dostali (zdarma) do majetku již hotový.
Už v průběhu projektování jsme měli
s projektantem debaty, zda by rybník nešel udělat hlubší, ale bylo nám
sděleno, že nešel, protože to by pak
vzhledem k výškovým poměrům
a spádu potoka nešel vypustit. Že
je nad rybníkem ČOVka, která vypouští (bohužel legálně) určitý podíl
kalů, takže ve vodě je pak víc živin
a daří se tam řasám, s tím neuděláme vůbec nic. Nicméně už jednám
s projektantkou přes zeleň, že by se
tam doplnilo nějaké rákosí, lekníny
a další zeleň, aby to dostalo podobu
přírodní tůně. Bude to chvilku trvat,
než vzrostou vysazené stromy a okolí rybníka se více zazelená, ale účel
rybník plní – zadržuje vodu v krajině, poskytuje nový biotop ptákům,
rybám, obojživelníkům a dalším živočichům. Na místě, kde dřív nebylo nic, je najednou nové vycházkové místo. Takže já rybník hodnotím
pozitivně.
DJ

Proč především koeficienty zvyšujeme? Město Buštěhrad je po několik desetiletí velmi podfinancované.
Léta trpělo sousedstvím průmyslové zóny, Poldi Kladno a haldy, která činností Poldi vznikla, a dalších
průmyslových podniků. Kvůli výstavbě ocelárny byly zničeny prameny v údolí pod Poldovkou (proto nyní začíná Buštěhradský potok
až pod Palandou, a jeho koryto výše je vyschlé), a znehodnoceny další vodní zdroje v údolí. Životní prostředí města bylo dlouhodobě velmi
poškozováno, a i nyní, po utlumeČÍSLOC8–9
islo 2
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D ětské exekuce
Jak je to u nás s „dětskými exeku- 18. rokem života vstupují tito dříve
cemi“ aneb jak si vede město Buště- nezletilí do života již s mínusovým
hrad vůči nezletilým v pohledávkách. saldem, což jim značně komplikuje
začátek jejich samostatného života.
V poslední době se v médiích často hovoří o problému tzv. „dětských
Tato situace, kdy byli postihováexekucí“, v souvislosti s novelou exe- ni přímo nezletilí, trvala do roku
kučního zákona – exekučního řádu – 2016, kdy byl tento status, opět nokterá je stále ještě v projednávání. Ta velou zákona, změněn. Děti zůstaby měla mimo jiné vyřešit problém ly sice poplatníky, ale odpovědnost
tzv. místní příslušnosti exekutorů, za pohledávku, vzniklou po dobu
což znamená v praxi, že by měl být jejich nezletilosti, nese zákonný zádlužník přidělen exekutorovi v blíz- stupce dítěte, tedy zákonný zástupkosti jeho bydliště, nikoliv na dru- ce je dlužník, nikoliv dítě samo. Nehém konci republiky, a také by mě- ní ale dosud zákonem ošetřeno, kdo
la řešit slučování většího množství je odpovědný – poplatný – za neuexekucí pod jednu, což se prakticky hrazené pohledávky za nezletilého,
ale již v současné době mnohde dě- které zůstanou viset na osobním daje. Toto slučování za Buštěhrad po- ňovém účtu nezletilého u městského
žadujeme vždy. V současné době si úřadu, za dobu jeho nezletilosti, po
exekutora vybírá sám věřitel. No- době nabytí jeho zletilosti. Nezletivě by si tak vybíral exekutora soud. lý je podle zákona stále poplatníkem,
Hovoří se také o prominutí dluhů který nabyl zletilosti, tudíž je za své
u některých skupin dlužníků, o for- pohledávky náhle odpovědný. Takmě tohoto prominutí a jeho rozsa- že v současné době, když dítě dospěhu (dílčím způsobem řeší toto téma je do věku 18. let, všechny případné
novela insolvenčního zákona), a ta- neuhrazené pohledávky z doby jeho
ké o exekucích za pohledávky u ne- nezletilosti padají na něj.
zletilých, což je nazýváno „dětské
exekuce“. Forma, způsoby a rozsah
Z této doby, 7/2012 až 2016, kdy
byly postihovány přímo děti, se gemají zatím několik variant.
neruje stále určitý počet nezletilých,
Zákonodárci novelou zákona kteří přímo a sami čelí exekuci. Ne
o místních poplatcích rozhodli v ro- však u nás. Všichni správci daně doce 2012, že status poplatníka budou stali od poloviny roku 2016 závazný
mít i nezletilé děti, nikoliv, jak tomu pokyn z Ministerstva vnitra, ktebylo doposud, jen jeho zákonní zá- rý upozorňuje na výnos Ministerstupci. Pokud jsou však nezletilí zá- stva financí, který se opírá o nález
konem označeni za poplatníky, jsou Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012
zároveň také postižitelní jako dluž- a který informuje správce daně, aby
níci. Tuto skutečnost v plné míře exekuce, vedené proti nezletilým,
ukázala až praxe, kdy mnoho dětí vzniklé v letech od července 2012
končilo v exekuci kvůli nesplaceným do 31. 12. 2015, buď zastavili, tedy
pohledávkám, například za odpady exekuce za pohledávky, a tyto ponebo za neuhrazené jízdné v MHD, hledávky zmrazili pro účely pozdějdaleko dříve, než začali žít svůj pro- šího vymáhání, nebo tyto pohledávduktivní život. Jejich zákonní zá- ky prominuli dlužníkovi z důvodu
stupci neplnili svoji povinnost uhra- odstranění tvrdosti zákona. V Bušdit tyto pohledávky, a stalo a stává těhradě jsme toto opatření aplikovali
se tedy, že v době dovršení zletilosti obojím způsobem, a v současné do8

bě již nemáme v exekuci nezletilého,
pouze zákonné zástupce nezletilých,
u nichž vedeme pohledávky. Správce daně (u nás Městský úřad Buštěhrad) pak začal od roku 2016 vést
vymáhání dále vzniklých pohledávek za nezletilé již jen vůči zákonným zástupcům nezletilých. (Tato
situace se tedy také dá interpretovat jako „nezletilý v exekuci“, pokud
někdo výklad práva takto směřuje
a o této problematice takto hovoří,
v souvislosti s úpravami exekutorského řádu, s ohledem na nezletilé
jakožto budoucí zletilé.)
V současné době je situace taková, že pokud dítě dospěje, v den jeho osmnáctin na něj padne exekuce
z předchozích let jeho dětství, která byla vedena pro jeho pohledávky
a původně vymáhána na jeho rodičích. Zde nehraje roli doba oněch
několika let nepřesné legislativy, to
je vyřešeno, o tomto období již nyní
nemluvím. Toto jsou dluhy za většinou celý jejich dosavadní život, které na ně dopadnou, a toto, jak je již
výše uvedeno, bývá obecně nazýváno „dětskými exekucemi“. A i takové u nás máme, jak děti neplatičů postupně dospívají. Nutno podotknout,
že většina těchto čerstvě dospělých
je natolik už vědoma si své situace,
že tuto záležitost přijdou sami řešit.
V takovém případě, kdy odpovědnost za vzniklé dluhy již padá na
ně, protože jsou zletilí, a oni zpravidla buď dokončují studium a brigádničí, nebo zrovna skončili učiliště a teprve začínají pracovat (tak na
tyto dluhy také většina z nich přijde, finanční úřad ohlásí toto dítě
jako plátce daně z příjmu a exekutor začne s vymáháním), my můžeme: a) buď trvat na zaplacení exekuce a „poradit“ nově zletilým, aby
tuto pohledávku pak soudně vymáhali po svých rodičích (což samozřejmě žádné dítě neudělá), nebo:
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zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
b) jim nabídnout
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13
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11ta léta jejich nezleti- Usnesením
losti, jim prominout z důvodu mož- padnou na tyto čerstvě zletilé, řešíPřidělení
bytu č. 38 v DPS Poskytnutí návratné finančnosti odstranění tvrdosti zákona. me Rozhodnutím o prominutí posvé��
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�Ve
��
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a že jakoprojekty
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tování pana kronikáře a také další
prohlídky v delším časovém úseku
včetně komentované prohlídky panem kronikářem.
A resumé?
Bylo to skvělé, úžasné a super.
Děkuji všem, kteří se účastnili organizace – jmenovitě panu Perglovi,
jehož výkon je vždy perfektní, Veronice Heidenreichové, která měla
na starost provoz Infocentra v době prohlídek, děkuji vedení, že naši akci povolilo, a především děkuji všem, kteří dorazili. Ohlasy byly
jednotně kladné a nadšené. Lidé byli rádi za možnost vidět tuto nezrekonstruovanou část zámku. Velmi
nás všechny potěšilo prohlášení
buštěhradské obyvatelky, jež řekla, že byla v té části obyvatel, kteří jsou pro demolici zámku a že
po prohlídce se její názor obrátil
a byla by moc ráda, kdyby zámek

J eště něco k

zůstal. To bylo to nejlepší ocenění, vše pro to, abychom v nich mohli
které jsme ten den dostali, a víme dál pokračovat.
tak, že naše snaha nebyla zbytečná. Na možnost prohlídky zámku
Hedvika Servusová, za IC
máme dotazy stále a budeme dělat

pozůstalosti

Již v předchozích číslech BZ jsem
vás informoval o nálezu pozůstalosti J. Elgra, bývalého archiváře a kronikáře našeho města, v kladenském
archivu. Když jsem si myslel, že už
mám zadokumentováno vše (cca
1500 stran dokumentů), přinesla
mi pracovnice archivu ještě silný
sešit v tuhých deskách. Byl bez jakéhokoliv označení, popisu, d-atování nebo podpisu. Netušil jsem,
kdo byl autorem těch sedmdesáti
dvou stran krasopisně napsaného
textu. Ale hlavně nevím, z čeho to
opsal, nebo z jakých předloh čerpal. V podstatě jde zřejmě, alespoň
podle mě, o nejucelenější dobový
popis (zpracování) převážně středověké historie našeho města. Dovolte
mi ocitovat začátek: Zdá se, jako by
Buštěhrad byl světoznámý, a přec to
není pravda. Zná jej sice, kdo buštěhradským uhlím topí a zachází, zná
jej, kdo po buštěhradské dráze jede,
kdo slyší a čte o něm, kdo akcie bu10

J. Pergl, provázející kronikář. Foto: I. Oberaiterová

Jaroslava Elgra

Ukázka poslední strany zápisu pátera Josefa Mottla. Foto: J. Pergl

ČÍSLOC8–9
islo 2

zení věcného břemene a dohoda Buštěhrad od 1. 5. 2019.
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normální text
bezpatkový font;
dalény
na
Náměstí
– již
probíhá.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Post Bellum,
o. p.
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v ceně 2 milionů korun je vysoko
nad naše možnosti a sny dohromady.
Premiéry nadto nejsou nijak levnou
záležitostí, kupříkladu český film
Ženy v běhu nás přišel na 8470,- Kč,
a to pouze za promítací licenci; dalším poplatkem je odvod do Státního
fondu kinematografie a OSA. V neposlední řadě jsme omezeni i platností promítací licence, která je pro
každý film jiná, mnohé z filmů, jež
milujeme, už licenci pro ČR platnou
nemají. I tak se snažíme sestavit program tak, abychom se mohli podívat
na filmy, které neběží v TV a které
stojí za to vidět, nebo si u nich prostě
odpočinout.

Naším tradičním kritériem, z něhož neslevíme, je výše vstupného,
kterou držíme v ceně 50,- Kč na osobu. Je to sice riziko, ale risk je někdy zisk, což dokazuje přízeň našeho publika. Ostatně posuďme to
společně: z dosavadních sedmi filmů, do kterých jsme na poplatcích
investovali 25 700,10 korun českých,
jsme dosáhli na tržbu ze vstupného
v částce 38 925,35 korun, takže jsme
dokonce v zisku, a to díky dosavadním 782 platícím divákům. Kromě
vstřícného vstupného je velkou přidanou hodnotou i občerstvení, které na každý večer připravují členové
Kulturního spolku Butzkow. Jádrem

jeho činnosti je prodej občerstvení a spolupořádání kulturních akcí
s tím, že všichni jeho členové pracují zdarma a veškerý čistý zisk věnují
na podporu kulturního dění v Buštěhradě. Zakoupením každého nápoje nebo pochutiny proto zároveň
podporujete kulturu ve svém městě.
Výsledky po skončení letošních filmových večerů zveřejníme.
Všem, kdo se na přípravě a realizaci Letního kina podílejí, vřelé díky, a všem divačkám a divákům děkujeme za jejich věrnost a dosavadní
přízeň. Ať žije Letní kino Buštěhrad!
Martin Kosa

Buštěhradské akce v září 2019
5. 9.
▶▶Eva Beránková: Kytice podmořská – výstava akvarelů, 1. patro
zámku 18.00
7. 9.
▶▶Setkání s harckými kanáry
a poštovními holuby, podloubí
zámku 13.00–17.00
7. 9.
▶Věčně
▶
mladí senioři: Výlet na
Slánskou horu
11. 9.
▶▶Jaroslav Kvapil: Geocaching –
přednáška, společenský sál zámku 19.00

14. 9.
▶▶Katapult, koncert, nádvoří zámku 20.00
14.–16. 9.
▶▶Buštěhradské posvícení ve sportovním areálu
17. 9.
▶▶BFK: Bio Ráj – film,
Infocentrum 19.00 – 21.00
20. 9.
▶▶Divadelní parkování:
Broukovcovo divadlo, BokOFFka
19.00

24. 9.
▶▶KPH: Zahajovací koncert, společenský sál zámku 19.00
25. 9.
▶Veřejné
▶
zasedání zastupitelstva,
společenský sál zámku 17.30
27. 9.
▶▶Divadelní parkování:
Nebytdivadélko, BokOFFka
19.00
Martin Kosa,
za Kulturní výbor MěZ Buštěhrad

SPOLEČENSK Á KRONIK A
Vzpomínka na pana Václava Vlasáka
Pan Vlasák se narodil a vyrostl až v roce 1991, kdy se ujal coby rychve Dřetovicích. Rád vzpomínal na tář baráčnické organizace na Buštěsvé dětství, na kamarády z vojny, na hradě, která ztratila své vedení. V té
seznámení se svojí ženou Maruškou. době pod baráčnickou obec spadaJeho hlavní náplní života byla práce ly i Velké Přílepy, Hřebeč, Noutoniu ČSAD jako řidiče autobusu a také ce, Svrkyně, Lichoceves, Úholičky
práce na jejich malé farmě, kde uměl a další. Vedlo ho k tomu to, že tyvypěstovat všechno, co jeho rodina to členy znal už jako zaměstnanec
ČSAD, kdy je vozil na různé slavpotřebovala.
Vendu Vlasáka jsem blíže poznala nostní baráčnické schůze, do diva12

Pan Vlasák v r. 2018 při vyprávění. Foto: J. Pergl

ČÍSLOC8–9
islo 2

zení věcného břemene a dohoda
del, na hrady
a zámky
a další různé
o umístění
stavby:
Buštěhrad,
Stavýlety.
Rychtářem
baráčnické
obce
rý hrad – obnova kNN, mezi měsbylBuštěhrad
až do své smrti
v roce
2019.
tem
a ČEZ
Distribuce,
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Poznala jsem ho jako optimistu
se zásobou č.
různých
Usnesením
11 říkanek, starých
písniček a s velkou chutí do života.
Přidělení bytu č. 38 v DPS

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Svoji rodinu miloval a domnívám se,
Usnesením
12život udělal vše, co
že pro ni zač.
svůj
mu zdraví
dovolilo. Nevyhledával
Nový
ceník kopírování
pro úřední
účely.
žádné konflikty a vždy vše dokázal
řešit s klidem
Usnesením
č. a13úsměvem. Na Václava budu mít vždy milou vzpomínku.
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z rozpočtu města
Pan VáclavveVlasák
zemřel
6. červBuštěhradu
výši 100
000,Kč
na
2019.
na rekonstrukci fasády
Usnesením č. 14
Růžena Viltová,
Přerušení provozu
MŠ v doběobec
od
za baráčnickou
22. 7. do 31. 8. 2019.
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a ktUality –

chystané projekty a dotace

Výuka
pro děti v  Pelíšku
Letos
jsmeangličtiny
byli velmi úspěšní
v získávání
dotací
na
různé
proV Pelíšku bude od 4. 9. pokračo- které s angličtinou začínají. Stáva- zkusíme pilotní „Playgroup“ – anjekty. Některé již probíhají, něktející děti už chodily loni, ale je vy- gličtinu pro rodiče s dětmi.
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DPH. Z toho dotace od Středočeského kraje ve výši 342 778,Kč. Opravu provádí restaurátorTábor
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2019!
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Těch 14 dní jako vždy uteklo až
příliš rychle a opět přišly ty nejsmutnější chvíle – loučení, odjezd a bourání. Věřím, že si všichni kromě únavy a štípanců od komárů odvezli

Výtvarný

příměstský tábor v  Ateliéru

Zaujal mě plakát, na kterém mimo jiné stálo: „Baví vaše děti tvořit,
kreslit a malovat? Přihlaste je na týdenní výtvarně zaměřený příměstský
tábor v Ateliéru Sýpka na Buštěhradě
… budeme společně rozvíjet kreativitu a dovednosti a skupinovou spolupráci … děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky … nebudou chybět
ani procházky, soutěže, hry a odpočinek…“ Být dítětem – hned bych tam
chtěla být, klidně v obou nabízených
termínech, tedy týden v červenci a týden v srpnu letošních prázdnin. Zpět
do reality. Kolega Jaroslav Pergl nám
s Martinem Mulačem domluvil návštěvu v Ateliéru Sýpka v poslední
den červencového turnusu.
Vše z plakátu mohu potvrdit, ba
i více. Viděli jsme tam děti při práci.
Seznámili jsme se přitom s milými
lidmi, kteří tu byli pro ně. Pan Martin Mulač nám se zaujetím vyprávěl, co vše nejen o prázdninách, ale
během celého roku tu dělají kromě
své vlastní výtvarné tvorby pro děti i dospělé. On i jeho obě kolegyně,
Barbora Bieylonovičová a Petra Tůmová, jsou malíři, výtvarníci, grafici,
lektoři. Dětem se věnují s nadšením,

Přednáška o

na oddílových schůzkách!
Anna Heráňová, oddíl Berušky

Sýpka

trpělivostí a pochopením a ještě rádi.
Jsou pro ně těmi, kdo je vedou, kamarády při hře, ale i těmi, kdo jim dali
příležitost najít v sobě kousek něčeho, co dosud děti neznaly.
Děti, které ještě před chvílí pracovaly v zámeckém parku na svých
„výtvarných dílech“, se rozběhly po
ohromném prostoru ateliéru a hledaly své obrázky, aby se s nimi přišly vyfotit, ale také pochlubit. Měly
se čím chlubit – děti i jejich „výtvarní táboroví vedoucí“. Příjemná
přátelská a tvůrčí atmosféra se mi
tam moc líbila. To, co jsme s Jardou
Perglem viděli a slyšeli při naší návštěvě, umocněné zajímavým prostorem Sýpky, předčilo všechny mé
představy.
Kdo jste to nezvládli letos, přihlásit můžete své děti příští rok. Případně to i „dospěláci“ mohou vyzkoušet
na některém z podzimních workshopů – grafiky, ale i kresby a malby,
o kterých si můžete najít informace
na www.facebook.com/ateliersypka.
Pro budoucí studenty středních i vysokých uměleckých škol si zde také
můžete domluvit odbornou přípravu ke zkouškám.

Příměstský tábor Ateliér Sýpka 2019.
Foto: J. Pergl

Kontakt: ateliersypka@gmail.com,
nebo na tel. číslech 724 940 020 a 739
378 154.
Takže pro ty, kdo to nevěděli – do
Sýpky nejen na posezení s přáteli
u vína, ale i do ateliéru!
ZV

geocachingu 11. 9.

Buštěhradské fórum srdečně zve
na přednášku o geocachingu, která se bude konat ve středu 11. 9. od
19:00 ve velkém sále buštěhradského zámku. Pan Jaroslav Kvapil, člen
České asociace geocachingu, vás seznámí s historií této outdoorové aktivity, vysvětlí princip a poradí, jak
začít. Poznáte, že geocaching není
divoké schovávání schránek kdekoliv v přírodě, ale že má svá pevná
14

především mnoho krásných vzpomínek, které nás nutí se na to kouzelné místo každým rokem znovu
vracet. Budeme se těšit opět v září

a přísná pravidla. Zjistíte, že leckdy
pouhé souřadnice ani fyzická zdatnost k nalezení kešky nestačí, ale
mnohdy je nutné vynaložení notné
dávky fantazie a důvtipu.
Pokud by vám termín přednášky nevyhovoval a geocaching vás
zajímá, nevěšte hlavu. Hned v sobotu po přednášce, 14. 9., se koná
v Brandýsku tzv. geoevent – setkání
příznivců geocachingu, ať již dlou-

holetých nebo nových. Poznáte luštění keší, samozřejmě se budete moci
řádně občerstvit za doprovodu živé
hudby a zhlédnete i bojovou ukázku
Military klubu Brandýsek.
Budeme se těšit na setkání se zájemci o geocaching, ať už to bude na
přednášce na zámku, nebo na vašem prvním geoeventu v Brandýsku.
Led
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SPORT
SK Buštěhrad – fotbal
Letní příprava buštěhradského „áčka“ začala v polovině července, a to
třikrát týdně na fotbalovém hřišti.
V rámci přípravy byly v plánu dva
letní turnaje těsně před začátkem sezóny. První turnaj se měl odehrát na
Buštěhradě. Jelikož ale jeden z týmů
těsně před turnajem ze zdravotních
důvodů odřekl svou účast, odehrál
Buštěhrad dva zápasy jako přípravné,
v sobotu s Kablo Kročehlavy a v neděli se Slovanem Kladno. Oba dva zápasy skončily stejným poměrem, a to
2:4 pro hosty. Obě dvě utkání měla
stejný průběh, soupeř byl herně lepší
a Buštěhrad hrál jakoby bez nasazení.
Byla to jasná ukázka toho, že soupeř
byl lépe připraven. Jediné, co mohlo
tým Buštěhradu chlácholit, bylo to, že
byl ještě čas dovolených a hráči hráli
v neúplné sestavě.
O týden později nás čekal turnaj

Sokolský příměstský

tiku... V těch několika málo dnech
jsme zmapovali vodní plochy a toky
v okolí Buštěhradu, Okoře i Hřebče,
seznámili jsme se s řekou Berounkou i zříceninou hradu Týřov. Navštívili jsme Křivoklát, ale tentokrát
jsme se pouze potěšili pohledem na
hrad a zamířili na výstavu České ryby, kde jsme viděli spoustu ryb žijících v našich tocích. Děti byly po celou dobu rozděleny do jednotlivých
týmů – pirátských lodí – měly svou
vlajku i pokřik a každý den je čekala

A. Šturm za SK Buštěhrad

nějaká soutěž. Čas byl i na výtvarné
aktivity – zdobili jsme trička pomocí mušlí a vyráběli ryby „jako živé“.
Naše poděkování patří také všem do
kuchyně místní ZŠ, kde se postarali
o naše hladové žaludky a všem nám
tam moc chutnalo. Týden nám rychle utekl a čekalo nás rozloučení. Aby
nebylo tak moc smutné, odcházely
děti s drobnými dárky a věříme, že
i s příjemnými zážitky.
Marcela Jonešová

prázdninách do sokola

Rádi cvičíte a sportujete? Nabízí- Rekondiční cvičení
me vám tyto možnosti.
▶▶pátek – čas bude upřesněn
Stolní tenis
DOSPĚLÍ
▶▶pátek 19.30–21.30
Cvičení pro ženy
Šachy
▶▶pondělí 18.00–19.00
▶▶časy budou upřesněny
▶▶čtvrtek 9.00–10.00
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Přípravka. Také naši mladí v létě nezaháleli. Přípravka absolvovala
v hojném počtu pod vedením trenéra Záruby letní přípravné soustředění
v malebném prostředí Machova mlýna. Soustředění proběhlo od neděle
do soboty a hoši během těchto šesti
dní měli na programu spoustu tréninkových jednotek, hlavně zaměřených
na práci s míčem. Na Machově mlýně
měli hoši k dispozici také bazén, takže
si soustředění v druhé polovině srpna náramně užili. Lvíčata, přípravka
i žáci začali sezónu na přelomu srpna a září. Všechny fanoušky bustěhradského fotbalu srdečně zveme na
podzimní zápasy soutěží, jak na zápasy fotbalové mládeže, tak na zápasy
A týmu. Více na www.skbustehrad.cz.

tábor

Pátý ročník příměstského tábora,
který pořádala T.J. SOKOL Buštěhrad, proběhl od 22. 7. do 26. 7. 2019,
tedy v týdnu, kdy nám přálo sluníčko a teplé počasí. Náš týden měl téma „Voda, lodě, piráti“, ale je pravda,
že tohle téma se jen tak lehce neslo
jednotlivými dny.
Mnohem důležitější pro nás byla
pohoda a spokojenost dětí, prostor
na vlastní aktivity, na čas s kamarády a v neposlední řadě na pohyb
– tedy cvičení, pohybové hry, turis-

Po

ve Stehelčevsi. Tam už se výsledkově
dařilo podstatně lépe. Hra sice na stehelčevském příšerném hřišti s dírami
vypadala neurovnaně, ale Buštěhrad
si i s tímto poradil. V sobotním zápase o postup do finále porazil Hřebeč B
4:1 a čekal na výsledek utkání Stehelčeves-Blevice. Z tohoto zápasu vyšli
lépe domácí, a tak nás v neděli čekala
Stehelčeves. Ačkoli domácí zpočátku
odolávali, poločasový výsledek byl 4:2
pro Buštěhrad. Naši v druhém poločase ještě tři góly přidali a hosté jedním
gólem jen korigovali. Jejich hra byla
v druhé půli dosti hrubá, a tak si naši hráči museli hlídat možné zranění
před mistrovskou sezónou. Konečný
výsledek byl 7:3 a určil, že jsme se stali i celkovým vítězem turnaje. Další
týden již čekal Buštěhradské začátek
podzimní části soutěže, a to v Kročehlavech proti místnímu Kablu.

Volejbal
▶▶úterý 18.00–20.00
DĚTI
Judo
▶▶pondělí 15.15–16.15		
▶▶středa 15.00–16.00		
▶▶pátek 14.30–17.30

ČÍSLOC8–9
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zení věcného břemene a dohoda
Pohybověstavby:
tanečníBuštěhrad,
kroužek Stao umístění
▶
▶
středa
16.30–17.30
rý hrad – obnova kNN, mezi měsStolní
tenis a ČEZ Distribuce,
tem
Buštěhrad
a.s.
(IE-12-6008554/VB/57)
▶▶středa
17.30–19.30		
▶▶neděle 17.00–19.00
Usnesením
č. 11
Přidělení bytu č. 38 v DPS

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Šachy
Usnesením
č. upřesněny
12
▶▶časy budou
Všestrannost
Nový
ceník kopírování pro úřední
účely.
▶▶čtvrtek 15.00–17.00
Usnesením č. 13
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z rozpočtu města
HLEDÁME
BASKETBuštěhradu
veTRENÉRA
výši 100 000,Kč
BALU
A
VOLEJBALU
PRO
DĚTI
na rekonstrukci fasády
A MLÁDEŽ
Usnesením č. 14
Přerušení provozu MŠ v době od
22. 7. do 31. 8. 2019.
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ktUality – chystané projekty a dotace
a H řebečské platí přednost zprava!
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Tyršova jsou toho smutným dokladem. Tyto silnice patří Středočeskému kraji. Naše zastupitelstvo s tím
neumí hnout. Věřím, že to není lehké, ale finančně to město nic nestojí, jen tu námahu Kraj přesvědčit.
Protože v zastupitelstvu patrně není nikdo, kdo by po stranické linii
tlačil na své zástupce na SKÚ, co se
inspirovat akcí Kladna? „Pozor, silnice je v péči Středočeského kraje.“
Sami jsme svědky toho, jak se na dotyčných silnicích pracuje, což nám
způsobuje dopravní problémy, ale
konečně se něco děje. Dočká se něčeho podobného Buštěhrad?

Vzhledem k cyklostezkám je
z mého pohledu smutná situace Buštěhradu na celkové mapě Kladenska. Jediná jedna část „lízne“ Buštěhrad kolem hřbitova (ta se má ale
extra vybudovat, protože nyní vede
po normální silnici). V ideálním případě by cyklostezky měly vést mimo
trasy aut a v přírodě. Osobně by mě
zajímalo spíše napojení na síť cyklostezek přímo na Kladno. Vybudováním cyklotrasy od kruhového
objezdu do Kladna na vidlicovou
rozdvojku Kročehlavy a centrum.
Zde by mohla trasa po přechodu
silnice pokračovat lesem s napoje-

ním na další trasy. Prostor za stromy vedle rušné dopravní cesty by
byl. Otázka s pozemky a náklady?
Možná výzva pro zastupitele. Věřím,
že stejně tak, jako můžeme postavit
dům různými způsoby a s různými
náklady, podobně se může přistupovat i k nákladům na cyklostezky
a jiné podobné akce.
Snad se jednou oprav páteřních
silnic i vybudování lepšího napojení
na síť cyklostezek dočkáme.

Devět párů bolas se rozdělilo mezi tři vrhací borce, a ti se jali metat
bolasa ze vzdálenosti pěti metrů na
onen žebřík. Cílem bylo namotat
vrhací náčiní na některou ze tří příček žebříku, přičemž horní příčka
platí za tři body, prostřední za dva
a spodní za jeden. Vyhrává samozřejmě ten, kdo na konci vrhu získá
nejvíce bodů. Shazování soupeřova
bolasa dovoleno, rovněž tak klení...
Celá tato sportovní záležitost má
dva klíčové aspekty:
a) trefit bolasem příčku není tak

jednoduché, jak se zdá. Bolaso musíte roztočit v ruce a vrhnout směrem k žebříku. Občas rotující míčky proletí mezi příčkami tak, že se
to zdá fyzikálně nemožné, občas se
zdánlivě namotají na příčku, nicméně pokračující rotace je zase odmotá
a katapultuje pryč (tomuto jevu jsme
začali říkat „Čáslavská“);
b) je to těžce návykové.
Ten druhý aspekt mě přiměl ke
shánění informací o Ladder golfu.
Na internetu naleznete spoustu odkazů s rozměry žebříku a potřebnou

Ing. Jiří Janouškovec

L adder golf
S touto chytlavou zahradní hrou
jsem se setkal poprvé na sousedském
grilování v Družstevní, a rád bych
vás s ní nyní seznámil. Petr Kloubek tam najednou shodil ze zad batoh, vytáhl pár novodurových trubek
a fitinek a pospojoval je do žebříku
o třech příčkách. Poté vyndal z batohu devět párů golfových míčků
spojených provázkem – jakási bolasa. Bolaso je sice vrhací zbraň sloužící ke svázání nohou zvířete za běhu,
ale zde slouží čistě ke sportovním
a mírumilovným účelům.

Součásti Ladder golfu. Foto: Z. Ledvinka
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koupíte jednu jízdenku a s ní pak
můžete přestupovat mezi všemi dopravními prostředky. A na jednu jízdenku je to levnější, než když si budete kupovat jízdenky na své cestě
zvlášť. Když nastupujete do regionálního autobusu a pak přestupujete na vlak, už v autobuse dostanete
jízdenku pro celou cestu a s ní pak
pojedete vlakem. Integrací pak dosáhneme toho, že i v malé obci kde-

koli ve Středočeském kraji si cestující
pořídí při nástupu jednu jízdenku,
na kterou dojede třeba do samotného srdce Prahy, ale i jízdenku pro
cesty na některou z památek Středočeského kraje.
Existují i nějaké jízdenky pro celodenní výlety?
Ano. Existuje jízdenka na 24 hodin
pro celý systém PID včetně cestová-

Lítačku zařídíte nově i pro
z domova

Dopravní kartu Lítačka, se kterou
můžete již téměř rok cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji,
zařídíte nově i vašim potomkům pohodlně na pár kliknutí z domova a nebudete muset trávit čas ve frontách ve
Škodově paláci.
„Zařízení Lítačky přes internet
spouštíme ještě před začátkem nového školního roku, abychom rodičům
co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se zavedením této novinky tak bude možné kartu Lítačka kompletně spravovat prostřednictvím internetu,“ uvádí
Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která

20

ní po Praze a stojí 240 korun. Pokud
byste se pohybovali jen mimo Prahu, tedy v tarifních pásmech 1–9,
stojí jízdenka na 24 hodin jen 150
korun pro dospělého. Pro děti, studenty a seniory nad 65 let vyjde na
37 korun.
Vlastimil Janoušek, projektant autobusových linek IDSK.

vaše děti na pár kliknutí a pohodlně

má provoz a rozvoj dopravní karty
Lítačka na starosti.
Před zavedením této novinky se
museli rodiče a zákonní zástupci dětí
fyzicky dostavit na přepážky do Škodova paláce, aby ověřili věk a identitu
dítěte. Tyto údaje jde tedy nově ověřit
prostřednictvím e-shopu pid.litacka.
cz, a to nahráním oskenovaného občanského průkazu žadatele nebo doplněním informací o zákonném zástupci
dítěte (nahráním rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty jsou potřeba?
V případě, že chcete zařídit kartu
Lítačka dítěti, které je starší než 13 let,

ale zároveň mladší než 15, máte možnost doplnit údaje o zákonném zástupci nebo nahrát doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro
dítě mladší než 13 let, musíte doplnit údaje o zákonném zástupci a nahrát potřebné dokumenty: občanský
průkaz zákonného zástupce a rodný
list dítěte.
Všechny požadované dokumenty
lze do e-shopu nahrát buď přímo ze
souboru, nebo pomocí fotoaparátu
(webkamery).
V. A. Bláha, PID Praha
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zení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby: Buštěhrad, Starý hrad – obnova kNN, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce,
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11
Přidělení bytu č. 38 v DPS

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

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

chystané projekty a dotace

Letos jsme byli velmi úspěšní
v získávání dotací na různé projekty. Některé již probíhají, některé jsou v přípravě a máme na ně
již vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co nás tedy čeká?
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
• Oprava kapličky sv. Máří Mag- DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dalényFONTY
na Náměstí
– již probíhá.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Náklady akce: 780 154,Kč bez
DPH. Z toho dotace od Středočeského kraje ve výši 342 778,Kč. Opravu provádí restaurátorská firma AKANT ART, v. o. s.
Kaplička by měla být po opravě
opatřena ve vchodu mříží, aby
do interiéru bylo možné nahlížet. Obnovena bude také její původní interiérová i exteriérová
barevnost. Hotovo by mělo být
Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
do září 2019.
• Sociální byty Buštěhrad: v přícyklostezky mezi Buštěhradem
13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho
pravě je výběrové řízení na zhodotace z IROP (EU) 12 295
a Lidicemi (v úseku od hřbitova
tovitele stavby. Již bylo vydáno
951,- Kč. Předpokládaný začák autobusové zastávce a přechostavební povolení. Náklady akce
tek stavby říjen 2019, předpodu k Lidicím), součástí projektu
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH,
kládané dokončení srpen 2020.
je ale také nový úsek chodníku
z toho dotace z IROP (dotace
Cílem akce je v patře zadního
u hřbitova a dvě nové autobusoz EU) 3 282 582,- Kč. Stavba
hospodářského křídla školky
vé zastávky u hřbitova a výsadby měla začít, jakmile budeme
vybudovat dvě nové třídy, souby nové zeleně. Cyklostezka je
mít vybranou stavební firmu.
částí projektu je také oprava
v jednom úseku (podél budoucí
Cílem je přebudovat dva zdea navýšení kapacity kuchyně.
nové zástavby naproti hřbitovu)
vastované byty v přízemí č. p.
navržená s oddělenými pruhy
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta- • Cyklostezka Buštěhrad – Lidice:
pro
pěší a cyklisty, na konci záv přípravě je výběrové řízení na
tečným hygienickým zázemím
stavby pak již jako smíšená.
zhotovitele stavby. Již bylo vydána tři sociální byty, a to včetně
no
územní
rozhodnutí,
stavební
Poznámka: Náklady na všechny
sítí, opravy fasád přízemí, sutepovolení
se
předpokládá
cca
do
akce
kromě kapličky jsou zatím
rénu a opatření proti vlhkosti.
2
měsíců.
Rozhodnutí
o
přiděprojektantské rozpočty, skutečné
Dokončení stavby – odhadem
lení dotace je v přípravě. Nákla- ceny se teprve vysoutěží. Předpopodzim/zima 2019.
dy akce max. 14 023 167,- Kč kládá se tedy ještě jejich snížení
• Navýšení kapacity mateřské
vč. DPH, z toho dotace z IROP min. o 10–20 %.
školy Buštěhrad: v přípravě je
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklávýběrové řízení na zhotovitele
daný začátek stavby leden 2020, Další drobnější stavby, které se
stavby. Již bylo vydáno stavebpředpokládané dokončení sr- provádějí nebo budou letos propen 2020. Cílem je vybudování vádět:
ní povolení. Náklady akce max.
č íUSRPEN–ZÁŘÍ
SNLOOR1 2
. , 0b1 9
ře
zen 2015
2019
ČÍSLO
6. ČERVEN
2019
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Příměstský tábor Ateliér Sýpka. Foto: J. Pergl

24

Junáci při nástupu. Foto: archiv Junáka
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