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BUŠTĚHRADŠTÍ JUNÁCI NA STŘELE

ZMĚNA DANĚ Z NEMOVITOSTI

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V BUŠTĚHRADĚ

JAK JEZDIT AUTOBUSEM LEVNĚJI
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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.

Těšíme se na vás!

Datum:

Revoluční 1, nádvoří zámku

Čas:

18.09.2019 / středa

9:30 - 13:30

Místo:

na fyzickou analýzu odpadu 
ve městě Buštěhrad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Slovo RR
A jsou pryč! Prázdniny… a s nimi ta-
ké dva měsíce čekání na nové číslo 
Zpravodaje. Ve spojení s letními mě-
síci se často mluví o „okurkové sezó-
ně“. Tohle okřídlené klišé z věčných 
časů rozhodně není namístě v přípa-
dě Buštěhradu. Jednak tady nemáme 
žádné okurkové plantáže – a řepko-
vá sezóna, která se v této souvislosti 
nabízí, zdaleka nedosahuje mysteri-
ózních kvalit výše zmíněné zeleniny 

– a jednak se toho u nás dělo, ostatně 

jako vždycky, poměrně dost. Prázd-
niny patří dětem a táborům, nepře-
kvapí tedy, že přinášíme spoustu čte-
ní o Junácích na Střele, příměstském 
táboře Sokolů a o výtvarném dě-
ní v Ateliéru Sýpka. Slamění rodi-
če, kteří se takto alespoň na chvíli 
„zbavili“ svých ratolestí, a samozřej-
mě i všichni ostatní si mohli každý 
čtvrtek užít letní kino či v červen-
ci vyrazit na výjimečnou prohlídku 
zámku s buštěhradským kroniká-

řem. Vedle nyní již jen příjemných 
vzpomínek na léto přinášíme také 
závažnější témata a informace. Ať 
už je to článek o „dětských“ exeku-
cích, informace o zvýšení koeficien-
tu u daně z nemovitosti anebo tipy, 
jak ušetřit za jízdné při cestování 
příměstskou hromadnou dopravou.

Příjemné čtení a krásné září
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. 6/2019
Schvaluje:
Usnesením č. 1  
Ověřovatele zápisu Stanislavu Šum-
nou a Jakuba Pláška, jako zapisova-
telku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3  
Zápis ze zasedání č. 5/2019.
Usnesením č. 4 
Doplněný program zasedání č. 
6/2019.
Usnesením č. 5 
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Usnesením č. 6  
Žádost o výjimku ze stavební uzá-
věry – Classic Oil s.r.o. – nový sklad 
prázdných obalů na parc. č. 1897/279 
a 1897/302.

Usnesením č. 7 
Dodavatele stavby, firmu MISTAV 
Praha spol. s r.o., za cenovou nabíd-
ku 3 354 714,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 8 
Výběr dodavatele stavby „Buštěh-
rad, odvodnění a vysušení ZUŠ – 
terénní úpravy“, firmu Milan Štěd-
rý, za nabídkovou cenu 490 000,- Kč  
bez DPH.
Usnesením č. 9 
Výběr dodavatele stavby na akci 
„Úprava vjezdu do areálu školy“, fir-
mu Milan Štědrý, za nabídkovou ce-
nu 364 547,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 10 
Výběr dodavatele služby na TDI 
a koordinátora BOZP na akci: „Bu-
štěhrad – Lidice – Cyklostezka, pana 

Ing. Matouška, za nabídkovou cenu 
199 680,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 11 
Směnu části pozemku parc. č. 2112, 
ve vlastnictví města Buštěhradu, 
v k.ú. Buštěhrad, zapsaného na LV 
10001, o velikosti cca 138 m2, za stej-
ně velkou část, cca 138 m2, pozem-
ku parc. č. 2115...
Usnesením č. 12 
Prodej pozemku parc. č. 1565/11 
o celkové výměře 35 m2 společnosti 
ČEZ Distribuce za cenu 10 000,- Kč.
Usnesením č. 13a) 
Obsazení bytu č. 1 ve škole, Tyršo-
va 77 – po dobu rekonstrukce bytů 
v č.p. 128.
Usnesením č. 13b) 
Obsazení bytu č. 1 v č.p. 65 – po  
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dobu rekonstrukce bytů v č.p. 128.
Usnesením č. 13c) 
Obsazení nebytových prostor v pří-
zemí č.p. 65 – po dobu rekonstruk-
ce bytů v č.p. 128.
Usnesením č. 13d) 
Obsazení bytu č. 4 v základní ško-
le, Tyršova 77 po dobu  pracovní-
ho 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 Bu-
štěhrad – obnova části středního kří-
dla pro potřeby MěÚ, III. etapa, fir-
mu ARCHATT Památky spol. s r.o., 
za nabídkovou cenu 4 899 999,- Kč.

Usnesením č. 17 
Výběr dodavatele na akci TDI pro 
stavbu sociální byty Buštěhrad, pa-
na Košatku, za cenu 22 000,- Kč/
měsíčně.
Usnesením č. 18 
Výběr dodavatele na služby v odpa-
dovém hospodářství města, nabíd-
ku firmy ARCH Consulting, za ce-
nu 75 000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 19 
Výběr zhotovitele na dodávku stav-
by – „ZŠ – přepážka s dveřmi ve 
staré budově ZŠ a chlazení skladu 
potravin“ – firmu Salamánek Stav-
by, za nabídkovou cenu 227 650,- Kč 
bez DPH.
Usnesením č. 20 
Výběr dodavatele na službu „Fyzic-
ká analýza směsného komunálního 
odpadu ve městě Buštěhrad spolu 
s harmonogramem edukace obča-
nů 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 regis-
tru čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 22a) 
Převedení částky 600 000,- Kč z „Re-
zervního 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 fon-
du“ do rozpočtu zřizovatele – města  
Buštěhrad, k 1. 7. 2019.
Vyhotoveno dne: 3. července 2019 
Poznámka: Pro případné zá-
jemce - celý zápis z jednání MěZ  
Buštěhrad najdete na webu města, 
případně osobně na vyžádání k na-
hlédnutí v podatelně – v 1. patře 
MěÚ Buštěhrad.

A K T UA L I T Y

Co se Chystá

• Letos poprvé byla vypsána dota-
ce na opravy místních komunika-
cí (z MMR) i pro obce nad 3 tis. 
obyvatel. Požádali jsme o ni a byli 
jsme úspěšní. Ještě v letošním ro-
ce tedy dostanou kompletně nové 
asfaltové povrchy ulice Vodáren-
ská, 5. května, Švermova (star-
ší část) a úsek Lípové ulici mezi 
nimi. Celková výše investice bu-
de 4,229 mil. včetně DPH, z toho 
dotace činí 60 % a podíl města 40 
%. V příštím roce žádost o dotaci 
podáme znovu, pokud vyjde, bu-
deme opět pokračovat s novými 
povrchy v dalších ulicích. Zakáz-
ku vysoutěžila firma Pozemní ko-

munikace Bohemia.
• Zdárně pokračuje oprava kaplič-

ky sv. Máří Magdalény na Ná-
městí. Odhad dokončení prací je 
říjen 2019. Výhledově počítáme 
i se zkultivováním okolí kapličky.

• Téměř hotovo je odvlhčení bu-
dovy ZUŠ odkopáním zvnějšku 
včetně nového řešení dešťové ka-
nalizace a chodníku před budo-
vou ZUŠ. Barokní budova bývalé 
správy panství byla zhruba v po-
lovině 20. století z jedné strany za-
sypána hlínou a sutí bez jakékoliv 
izolace a několik dalších desetile-
tí do ní tekla dešťovka ze soused-
ní hasičárny. Není divu, že budo-

va pak měla problémy s vlhkostí, 
avšak svedlo se to na „starý dům“, 
a v interiéru se to dále (v 80. le-
tech) řešilo cementovými omít-
kami (někde tlustými až 10 cm), 
které problém ještě zhoršovaly. 
Stačilo však terén odkopat, deš-
ťovku odvést a osvobodit opuko-
vé zdivo z betonového krunýře, 
a budova za poslední tři měsíce 
krásně vyschla. V levé části pří-
zemí, kde se doposud nacháze-
la pouze jedna mokrá a plesnivá 
učebna a několik vlhkých kum-
bálů, tak postupně vzniknou dvě 
krásné nové učebny (budou zde 
obnovena i zazděná okna).
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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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• Do konce prázdnin bude dokon-
čena úprava vjezdu do areálu na-
ší základní školy a osazení nové 
přepážky s dveřmi v hale staré 
budovy, takže rodiče budou moci 
do staré budovy vstupovat zpředu 
hlavním vchodem, nikoli malý-
mi dvířky zezadu, jako tomu by-
lo doposud.

• Na začátku srpna začala akce vy-
budování tří sociálních bytů v pří-
zemí domu č. p. 128 (Šmalcovny). 
Rekonstrukce by měla trvat cca 6 
měsíců. Zakázku vysoutěžila fir-
ma MISTAV Praha.

• Dokončena byla oprava spod-
ního úseku Zámeckých schodů, 
přičemž jsme na schody umísti-
li jednu novou lampu veřejného 
osvětlení.

• Obdrželi jsme dotaci ze Středo-
českého kraje na pokračování 
oprav vnitřních prostor ve střed-
ním zámeckém křídle (1. a 2. pa-
tro nad infocentrem) pro potřeby 
MěÚ. Měly by zde vzniknout kan-
celáře a zasedací místnost. Vysou-
těžili jsme dodavatele (firmu Ar-
chatt – Památky s. r. o.), stavební 
práce začnou na podzim a budou 
pokračovat nejméně do roku 2021 
(stavba bude postupovat dle pří-
sunu financí z dotací).

• Zastupitelé města se rozhodli, že 
město poskytne SK Buštěhrad po-
moc s vypracováním žádostí o do-
taci na 1. etapu revitalizace spor-
tovního areálu (což je nový objekt 
zázemí). O tuto dotaci z MŠMT 
bohužel nemůže žádat město, ale 
pouze sportovní kluby, nicmé-
ně město SK Buštěhrad poskytne 
součinnost i financování žádosti.

• Na podzim budeme soutěžit no-
vou firmu na svoz odpadu. V té 
souvislosti vzniká nová koncepce 
odpadového hospodářství, nový 
systém chceme nastavit lépe, než 
je tomu v současnosti. Čekají nás 
změny – občané se dozvědí

více na workshopu, který budeme na 
toto téma na podzim pořádat.

Z důvodu opravy dešťové kanali-
zace v křižovatce ulic Tyršova a Ná-
městí bude od 30. 8. do 31. 10. 2019 
v horním úseku Náměstí úplná uza-
vírka, a v Tyršově ulici u pivovar-
ských sklepů částečná uzavírka v dél-
ce cca 50 m (viz situace). 

Na co se také ptáte:
Vyslechnuto k rekonstrukci sociál-

ních bytů ve Šmalcovně: „…cikánům 
pomáháte, a ostatním lidem, kteří by 
to také potřebovali, ne!?“

S tím nelze souhlasit, snažíme se 
pomáhat všem. Podstatné je, že tři 
byty v přízemí Šmalcovny se dělají 
z dotace na sociální byty (tedy zde 
mohou bydlet pouze sociálně slabší, 
kteří splňují určitá kritéria). Kdyby 
byla k dispozici nějaká dotace na re-
konstrukci ostatních „nesociálních“ 
bytů, rádi jí využijeme, ale zatím 
jsme na takovou nenarazili. Někte-
ré obecní byty nejsou v dobrém sta-
vu a dáváme je do pořádku postup-

ně. Nicméně přízemí Šmalcovny si 
vyžádalo rekonstrukci nejurgentně-
ji. Možná nevíte, že někteří obyvate-
lé zde léta bydlí (a platí nájem) bez 
koupelny a město s tím dosud nic 
nedělalo. To rozhodně není v po-
řádku. Dále řešíme existenční pro-
blémy občanů, kteří (nikoliv vlastní 
vinou) bydlí v naprosto nevyhovu-
jících objektech, jež vůbec nejsou 
určeny pro bydlení a jsou na kon-
ci své životnosti, anebo třeba situa-
ci občanů, kteří jsou mnoho let bez 
dokladů a zdravotní péče. A že měs-
to léta tyto lidi ignorovalo, to určitě 
také není v pořádku. Uvědomme si, 
že v Buštěhradě žijí i lidé, o jejichž 
míře skutečné nouze nemusíme mít 
ani tušení. A že jsou někteří (avšak 
pouze někteří!) z nich Romové? Je 
zásadní, aby město pomáhalo všem 
svým občanům, tedy i Romům! To 
není žádné „sluníčkářství“, takhle 
by veřejná správa zkrátka měla fun-
govat a respektovat zákony této ze-
mě, které nedělají rozdíly mezi bí-
lými, černými, či třeba fialovými.  

Uzavírka. Foto: archiv MěÚ
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Podstatné je, že každý musí dodržo-
vat daná pravidla, platit nájem a ne-
narušovat sousedské vztahy.

Ohledně pomoci potřebným spo-
lupracujeme se společností Člověk 
v tísni. Máme v Buštěhradě terénní-
ho pracovníka, který pomáhá už ně-
kolika místním rodinám s řešením 
obtížných životních situací. Nabízí 
pomoc při prosazování práv a zá-
jmů lidí, pomoc s vyřizováním žá-
dostí, stížností a odvolání, asistenci 
při hledání práce a problémech v za-
městnání, doprovod a podporu při 
jednáních na úřadech, pomoc s ori-
entací v sociálním systému (dávky, 
služby), pomoc při zlepšování byto-
vých podmínek, pomoc s dosažením 
potřebné lékařské péče atd. Kontakt 
na něj jsme již několikrát zveřejňo-
vali ve Zpravodaji i jinde, a zveřej-
ňujeme 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 zprostřed-
kovat kontakt na dluhové poraden-
ství. I to jsme již nabízeli mnohokrát 
(někteří lidé toho již využili) a na to-
to téma byla uspořádána i dvě veřej-
ná setkání. Sociální a zdravotní vý-
bor pod vedením zastupitelky paní 
Šumné každému ochotně poskytne 

radu a kontakty pro různé obtížné 
životní situace.

Abychom mohli někomu konkrét-
nímu pomáhat, je však důležité, aby 
se dotyčný ozval a nechal si pomo-
ci. Užitečné bývají třeba i informa-
ce od sousedů, příbuzných či přátel 
postižených, protože městský úřad 
nemá a ani nemůže mít informace 
o interních problémech konkrétních 
občanů (například u občanů v dlu-
hové a exekuční pasti víme jen celko-
vé procento postižených, ale nikoliv, 
koho se to týká konkrétně). Hlavně 
je třeba si uvědomit, že každý z nás 
se může nenadále ocitnout v podob-
né situaci. A že město, v němž žije-
me, je první instituce, na kterou se 
lze kdykoliv s důvěrou obrátit.

Ten rybník Brčálník na Bouchal-
ce se vám tedy moc nepovedl… a to 
měl být buštěhradský „Jadran“? Pří-
nos akce: Získání nového rekreační-
ho místa pro občany města – jasně! 
Dvě lavičky, které jsou pokáleny pta-
čím trusem, od toho žabince se začí-
ná linout příjemný smrádek! Já jsem 
pro lekníny a doprostřed molo a tam 
posadit víly z radnice, které tudle kra-
vinu vymyslely!

No, také jsme si původně mysle-
li, že rybník bude čistší a půjde se 
v něm koupat. Nicméně darované-

mu koni, pardon, rybníku na zuby 
nekoukej... Rybník vybudoval Stát-
ní pozemkový úřad z dotace na za-
držování vody v krajině, my jej do-
stali (zdarma) do majetku již hotový. 
Už v průběhu projektování jsme měli 
s projektantem debaty, zda by ryb-
ník 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 vy-
pouští (bohužel legálně) určitý podíl 
kalů, takže ve vodě je pak víc živin 
a daří se tam řasám, s tím neudělá-
me 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 oko-
lí rybníka se více zazelená, ale účel 
rybník plní – zadržuje vodu v kra-
jině, poskytuje nový biotop ptákům, 
rybám, obojživelníkům a dalším ži-
vočichům. Na místě, kde dřív neby-
lo nic, je najednou nové vycházko-
vé místo. Takže já rybník hodnotím 
pozitivně.

DJ

zvýšení koefiCientU U daně z nemovitosti

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 koe-
ficientu na 2 (ze současného koefici-
entu 1), pro podnikatele byl schvá-
len navíc ještě koeficient 1,5. Co to 
pro město bude znamenat? 

Nové koeficienty budou platit až 
od roku 2020. To znamená, že se 
všem zvýší daň z nemovitosti. Po-
kud jste fyzická osoba a platíte dej-

me tomu 500,- Kč daň ze své nemo-
vitosti za kalendářní rok, budete od 
roku 2020 platit 1000,- Kč za ka-
lendářní 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 koefici-
entem 1,5. To bude mít velmi zásad-
ní význam hlavně u daní od velkých 
podniků, které na našem katastru 
vlastní rozsáhlé pozemky. Koefici-
enty se vztahují pouze na zastavěné 
a stavební pozemky, nikoliv na ze-
mědělskou půdu.

Proč především koeficienty zvyšu-
jeme? Město Buštěhrad je po něko-
lik desetiletí velmi podfinancované. 
Léta trpělo sousedstvím průmyslo-
vé zóny, Poldi Kladno a haldy, kte-
rá činností Poldi vznikla, a dalších 
průmyslových podniků. Kvůli vý-
stavbě ocelárny byly zničeny pra-
meny v údolí pod Poldovkou (pro-
to nyní začíná Buštěhradský potok 
až pod Palandou, a jeho koryto vý-
še je vyschlé), a znehodnoceny dal-
ší vodní zdroje v údolí. Životní pro-
středí města bylo dlouhodobě velmi 
poškozováno, a i nyní, po utlume-
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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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informaCe z katastrálního úřadU k mapování – ke zpřesnění mapy

Článek z regionálního tisku, na 
který upozornili někteří buštěhrad-
ští občané, pouze informoval veřej-
nost, že postupně v některých katast-
rálních územích probíhá mapování, 
jehož účelem je zpřesnění katast-
rální mapy. Jedná se o dlouhodobý 
proces a před zahájením mapování 
je jak obec, tak konkrétní vlastníci, 

kterých se nové zaměření týká, vždy 
písemně informováni a mají mož-
nost se k zaměření v terénu vyjádřit 
a po ukončení mapování, o kterém 
budou informováni veřejnou vyhláš-
kou na obci a vlastníci s trvalou ad-
resou mimo obec písemně, mohou 
podat námitky. 

V  současné době v  k.ú. Buště- 
hrad žádné nové mapování pracov-
níci  Katastrálního úřadu pro SK 

– Katastrálního pracoviště Kladno 
neplánují.

ZV a Ing. Edita Dlouhá,  
KÚ SK – KP Kladno

ní výroby, stále v průmyslové zóně 
fungují Třinecké železárny, obalov-
na asfaltových směsí, chystá se zde 
výstavba rozsáhlého velkoskladu fir-
my LIDL, a další podniky. Na hal-
du se stále vyváží odpad. I když je 
to nyní již jen zemina a suť, zname-
ná to zatížení města nákladní do-
pravou (zvláště když dopravci ne-
respektují zákazy vjezdu vozidlům 
nad 3,5 t do naší obce). Město při-
tom od průmyslových podniků ni-
kdy nedostalo žádné kompenzace. 
Na druhém konci města zase máme 
sušičku firmy AgroZZN, a. s. (což 
je společnost provázaná s Agrofer-
tem), či letištní parkoviště. Zvýšení 
daně z nemovitosti je prostředkem, 

jak získat od všech těchto subjek-
tů finanční prostředky navíc, které 
můžeme investovat do zlepšení in-
frastruktury a vybavenosti města. 
Další, od koho na dani z nemovitosti 
získáme více peněz, jsou developeři, 
kteří ještě nerozprodali všechny po-
zemky. Týká se to hlavně pozemků 
mezi hřbitovem a Chmelnicí. S těmi-
to developery nebyly většinou před 
mnoha lety uzavřeny žádné pláno-
vací smlouvy (což byla neprozíravost 
tehdejšího vedení města), to zname-
ná, že nijak nepřispěli do rozpočtu 
města třeba na nutné navýšení ka-
pacity školy a školky, a na další ná-
klady, které nové osídlení pro měs-
to znamená.

Nelekněte se tedy, až Vám příští 
rok přijde složenka od Finančního 
úřadu na daň z nemovitosti, na kte-
ré bude vyšší částka, než na jakou 
jste zvyklí. Vězte, že příjmy z daně 
z nemovitosti nám vytvoří do bu-
doucna fond, z něhož město bude 
moci financovat opravy komunikací, 
chodníků, dešťové kanalizace, veřej-
ného osvětlení a další infrastruktu-
ry a vybavenosti města, a budeme si 
díky němu moci dovolit více do té-
to oblasti investovat, než jsme moh-
li doposud.

DJ

informaCe pro oByvatele UliC vodárenská, 5. května, švermova 
(úsek mezi kladenskoU a hřeBečskoU) a lípová (úsek mezi 5. května 
a švermovoU)

Cca od začátku září se v těchto 
ulicích začnou dělat nové asfaltové 
povrchy. Povrchy budou prováděny 
v pořadí: 1. ul. 5. května, 2. ul. Šver-
mova, 3. ul. Lípová, 4. ul. Vodáren-

ská. Postupy a trvání jednotlivých 
prací jsou popsány v harmonogra-
mu níže. Dodavatelem stavby je fir-
ma POZEMNÍ KOMUNIKACE BO-
HEMIA, která také zajistí dopravní 

značení i informování občanů a na-
plánuje práce tak, aby byla zajištěna 
dopravní obslužnost v místě.

DJ

město přidalo několik novýCh sBěrnýCh hnízd na tříděný odpad

Po mnohých stížnostech obča-
nů na přeplněnost kontejnerů a ma-
lý počet hnízd na tříděný odpad ve 
městě jsme získali další kontejnery 
a vybudovali několik nových sběr-
ných hnízd (a další doplnili). Nová 
hnízda jsou nyní v ulici U Dálni-
ce, Bořivojově, Olivové, Hřebečské 

u MŠ a na konci Švermovy u nově 
vznikající zástavby. Rozšířeno bylo 
hnízdo u fotbalového hřiště. Sou-
částí všech nových hnízd je kromě 
plastu, papíru a skla již také kon-
tejner na kov. Snažili jsme se hníz-
da umísťovat tak, abychom jednak 
snížili docházkové vzdálenosti v ně-

kterých lokalitách, a jednak aby tam 
dobře mohla zajíždět svozová tech-
nika i občané. 

DJ
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dětské exekUCe

Jak je to u nás s „dětskými exeku-
cemi“ aneb jak si vede město Buště- 
hrad vůči nezletilým v pohledávkách.

V poslední době se v médiích čas-
to hovoří o problému tzv. „dětských 
exekucí“, v souvislosti s novelou exe-
kučního zákona – exekučního řádu – 
která je stále ještě v projednávání. Ta 
by měla mimo jiné vyřešit problém 
tzv. místní příslušnosti exekutorů, 
což znamená v praxi, že by měl být 
dlužník přidělen exekutorovi v blíz-
kosti jeho bydliště, nikoliv na dru-
hém konci republiky, a také by mě-
la řešit slučování většího množství 
exekucí pod jednu, což se prakticky 
ale již v současné době mnohde dě-
je. Toto slučování za Buštěhrad po-
žadujeme vždy. V současné době si 
exekutora vybírá sám věřitel. No-
vě by si tak vybíral exekutora soud. 
Hovoří se také o prominutí dluhů 
u některých skupin dlužníků, o for-
mě tohoto prominutí a jeho rozsa-
hu (dílčím způsobem řeší toto téma 
novela insolvenčního zákona), a ta-
ké o exekucích za pohledávky u ne-
zletilých, což je nazýváno „dětské 
exekuce“. Forma, způsoby a rozsah 
mají zatím několik variant.

Zákonodárci novelou zákona 
o místních poplatcích rozhodli v ro-
ce 2012, že status poplatníka budou 
mít i nezletilé děti, nikoliv, jak tomu 
bylo doposud, jen jeho zákonní zá-
stupci. Pokud jsou však nezletilí zá-
konem označeni za poplatníky, jsou 
zároveň také postižitelní jako dluž-
níci. Tuto skutečnost v plné míře 
ukázala až praxe, kdy mnoho dětí 
končilo v exekuci kvůli nesplaceným 
pohledávkám, například za odpady 
nebo za neuhrazené jízdné v MHD, 
daleko dříve, než začali žít svůj pro-
duktivní život. Jejich zákonní zá-
stupci neplnili svoji povinnost uhra-
dit tyto pohledávky, a stalo a stává 
se tedy, že v době dovršení zletilosti 

18. rokem života vstupují tito dříve 
nezletilí do života již s mínusovým 
saldem, což jim značně komplikuje 
začátek jejich samostatného života. 

Tato situace, kdy byli postihová-
ni přímo nezletilí, trvala do roku 
2016, kdy byl tento status, opět no-
velou zákona, změněn. Děti zůsta-
ly sice poplatníky, ale odpovědnost 
za pohledávku, vzniklou po dobu 
jejich nezletilosti, nese zákonný zá-
stupce dítěte, tedy zákonný zástup-
ce je dlužník, nikoliv dítě samo. Ne-
ní ale dosud zákonem ošetřeno, kdo 
je odpovědný – poplatný – za neu-
hrazené pohledávky za nezletilého, 
které zůstanou viset na osobním da-
ňovém účtu nezletilého u městského 
úřadu, za dobu jeho nezletilosti, po 
době nabytí jeho zletilosti. Nezleti-
lý je podle zákona stále poplatníkem, 
který nabyl zletilosti, tudíž je za své 
pohledávky náhle odpovědný. Tak-
že v současné době, když dítě dospě-
je do věku 18. let, všechny případné 
neuhrazené pohledávky z doby jeho 
nezletilosti padají na něj.

Z této doby, 7/2012 až 2016, kdy 
byly postihovány přímo děti, se ge-
neruje stále určitý počet nezletilých, 
kteří přímo a sami čelí exekuci. Ne 
však u nás. Všichni správci daně do-
stali od poloviny roku 2016 závazný 
pokyn z Ministerstva vnitra, kte-
rý upozorňuje na výnos Minister-
stva financí, který se opírá o nález 
Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012 
a který informuje správce daně, aby 
exekuce, vedené proti nezletilým, 
vzniklé v letech od července 2012 
do 31. 12. 2015, buď zastavili, tedy 
exekuce za pohledávky, a tyto po-
hledávky zmrazili pro účely pozděj-
šího vymáhání, nebo tyto pohledáv-
ky prominuli dlužníkovi z důvodu 
odstranění tvrdosti zákona. V Buš-
těhradě jsme toto opatření aplikovali 
obojím způsobem, a v současné do-

bě již nemáme v exekuci nezletilého, 
pouze zákonné zástupce nezletilých, 
u nichž vedeme pohledávky. Správ-
ce daně (u nás Městský úřad Buště- 
hrad) pak začal od roku 2016 vést 
vymáhání dále vzniklých pohledá-
vek za nezletilé již jen vůči zákon-
ným zástupcům nezletilých. (Tato 
situace se tedy také dá interpreto-
vat jako „nezletilý v exekuci“, pokud 
někdo výklad práva takto směřuje 
a o této problematice takto hovoří, 
v souvislosti s úpravami exekutor-
ského řádu, s ohledem na nezletilé 
jakožto budoucí zletilé.)

V současné době je situace tako-
vá, že pokud dítě dospěje, v den je-
ho osmnáctin na něj padne exekuce 
z předchozích let jeho dětství, kte-
rá byla vedena pro jeho pohledávky 
a původně vymáhána na jeho rodi-
čích. Zde nehraje roli doba oněch 
několika let nepřesné legislativy, to 
je vyřešeno, o tomto období již nyní 
nemluvím. Toto jsou dluhy za větši-
nou celý jejich dosavadní život, kte-
ré na ně dopadnou, a toto, jak je již 
výše uvedeno, bývá obecně nazývá-
no „dětskými exekucemi“. A i tako-
vé u nás máme, jak děti neplatičů po-
stupně 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 odpověd-
nost za vzniklé dluhy již padá na 
ně, protože jsou zletilí, a oni zpra-
vidla buď dokončují studium a bri-
gádničí, nebo zrovna skončili učiliš-
tě a teprve začínají pracovat (tak na 
tyto dluhy také většina z nich při-
jde, finanční úřad ohlásí toto dítě 
jako plátce daně z příjmu a exeku-
tor začne s vymáháním), my může-
me: a) buď trvat na zaplacení exe-
kuce a „poradit“ nově zletilým, aby 
tuto pohledávku pak soudně vymá-
hali po svých rodičích (což samo-
zřejmě žádné dítě neudělá), nebo:  
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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

SRPEN–ZÁŘÍ 2019

infookénko: prohlídka zámkU

Vážení sousedé, přátelé, čtenáři 
Zpravodaje a i vy všichni ostatní, 
kdo tento článek nebudou číst, ale 
budu se o vás zmiňovat.

Dne 13. 7. 2019 jsme s panem 
kronikářem Perglem uskutečnili to, 
o čem jsme už dlouho předtím jen 
mluvili. V duchu zvýšení turistic-
kého ruchu v našem městě jsme pod 
křídly Infocentra a s požehnáním 
vedení města zorganizovali první 
prohlídku zámku pro návštěvní-
ky. Vím… Leckdo z vás může na-
mítnout, že prohlídky zámku se již 
druhý rok konají i v rámci Bushfes-
tu, to ano, ale nyní jsme chtěli zku-
sit samostatnou akci. V úterý 2. 7. 
jsme se sešli v Infocentru s panem 
Perglem, dohodli rozdělení povin-
ností, vybrali datum prohlídek a bě-
hem týdne dalšího byli v neustálém 
spojení. V úterý 9. 7. se již schválený 
leták vyjímal ve vývěskách, kde jsou 
každý týden nové upoutávky a letá-
ky na kulturní a jiné akce v našem 
městě a okolí. Vzhledem k omeze-
nému počtu návštěvníků na okruh 
(což jsme si mysleli, že tak bude) 

jsme chtěli potencionální zájemce 
korigovat a žádali je o předběžné 
objednání. Na prohlídku se objed-
nalo 55 zájemců, rozdělených do 
čtyř časových vstupů.

Ale ejhle… Někdy člověk míní, 
ale lidi mění. Na první okruh jsme 
zde měli již 45 lidí místo 20 a s dru-
hou hodinou se jejich počet ještě 
zvýšil. Infocentrum bylo našlapa-
né jak o jarmarku, místy byla hla-
va na hlavě, projít se nedalo ani ven, 
ani dovnitř, a tito naši návštěvníci 
poslouchali úžasný výklad našeho 
neméně úžasného kronikáře, který 
byl nezastavitelný a velice ochotně 
odpovídal i na veškeré dotazy, jež 
mu byly pokládány.

Myslím, že pro nás pro všechny 
to byla velmi náročná sobota, a nej-
víc právě pro Jardu Pergla, který 
má opět můj velký obdiv, protože 
neúnavně vykládal dokola, nastál 
několik hodin a nachodil několik 
kilometrů.

Po spočtení všech našich návštěv-
níků zde bylo 127 lidiček z Buště- 
hradu, ale i z okolí blízkého, tak 

i dalekého. Vybralo se na dobrovol-
ném vstupném krásných 3480 Kč, 
které budou využity na vylepšení 
dalších prohlídek – tisku obrazo-
vých materiálů a rámů, ve kterých 
budou použity, bezpečnostní helmy 
a další. Plánujeme nadále prohlíd-
ky i v rámci Infocentra bez komen-

b) jim nabídnout řešení kompromis-
ní, a to v první řadě uhradit u nás 
dluhy, které mají již jako čerstvě do-
spělí, a ostatní dluhy a příslušenství, 
vzniklé za celá ta léta jejich nezleti-
losti, jim prominout z důvodu mož-
nosti odstranění tvrdosti zákona. 
Ve své podstatě zde totiž hraje roli 
ta skutečnost, že za nekonání svých 
rodičů děti nemohou, a že jako děti 

prostě neměly možnost toto neko-
nání svých rodičů jakkoliv ovlivnit. 
V tomto případě tedy vešla novela 
zákona o místních poplatcích nezle-
tilým „lidsky vstříc“. Exekuce, které 
padnou na tyto čerstvě zletilé, řeší-
me Rozhodnutím o prominutí po-
hledávky a jejího příslušenství, a exe-
kuční řízení tak necháme zastavit. 
U nás tedy volíme vždy variantu b).

Dalším tématem je chystaná no-
vela zákona o místních poplatcích, 
opětovně, která by měla být již br-
zy schválena a účinná. O novinkách, 
které tentokrát budou v této oblasti 
aplikovány, vás budeme informovat 
v dalším článku.

Dagmar Novotná za MěÚ, 
 Správa místních poplatků

zámek BUštěhrad otevřel veřejnosti dveře do části, která ještě čeká 
na rekonstrUkCi

To, že osud buštěhradského zám-
ku není lidem lhostejný, se ukázalo 
v sobotu 13. 7. odpoledne. Tvořící se 
hloučky před naším infocentrem již 
krátce po poledni naznačily, že orga-

nizace prohlídek bude náročná. Na-
konec se vše zvládlo, a podle počtu 
lidí, kteří se nám zapsali, jsme jich 
provedli (neopravenou částí) nejmé-
ně 128, a na dobrovolném vstupném 

odevzdali ve prospěch zámku 3480 
Kč. Protože dotazy v infocentru na 
možnost prohlídky neustávají, bude-

me akci na podzim opakovat.
JP 

Kousek trasy prohlídky zámku. Foto: archiv 
autorky
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ještě něCo k pozůstalosti jaroslava elgra 
Již v předchozích číslech BZ jsem 

vás informoval o nálezu pozůstalos-
ti J. Elgra, bývalého archiváře a kro-
nikáře 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 ja-
kéhokoliv označení, popisu, d-ato-
vání 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 čer-
pal. V podstatě jde zřejmě, alespoň 
podle mě, o nejucelenější dobový 
popis (zpracování) převážně středo-
věké historie našeho města. Dovolte 
mi ocitovat začátek: Zdá se, jako by 
Buštěhrad byl světoznámý, a přec to 
není pravda. Zná jej sice, kdo buště-
hradským uhlím topí a zachází, zná 
jej, kdo po buštěhradské dráze jede, 
kdo slyší a čte o něm, kdo akcie bu-

tování pana kronikáře a také další 
prohlídky v delším časovém úseku 
včetně komentované prohlídky pa-
nem kronikářem.

A resumé?
Bylo to skvělé, úžasné a super. 

Děkuji všem, kteří se účastnili or-
ganizace – jmenovitě panu Perglovi, 
jehož výkon je vždy perfektní, Ve-
ronice Heidenreichové, která měla 
na starost provoz Infocentra v do-
bě prohlídek, děkuji vedení, že na-
ši akci povolilo, a především děku-
ji všem, kteří dorazili. Ohlasy byly 
jednotně kladné a nadšené. Lidé by-
li rádi za možnost vidět tuto nezre-
konstruovanou část zámku. Velmi 
nás všechny potěšilo prohlášení 
buštěhradské obyvatelky, jež řek-
la, že byla v té části obyvatel, kte-
ří jsou pro demolici zámku a že 
po prohlídce se její názor obrátil 
a byla by moc ráda, kdyby zámek 

zůstal. To bylo to nejlepší ocenění, 
které jsme ten den dostali, a víme 
tak, že naše snaha nebyla zbyteč-
ná. Na možnost prohlídky zámku 
máme dotazy stále a budeme dělat 

vše pro to, abychom v nich mohli 
dál pokračovat.

Hedvika Servusová, za IC

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

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

SRPEN–ZÁŘÍ 2019

ŽáCi BUštěhradské zš se zúčastní projektU příBěhy našiCh soUsedů

Byli jsme osloveni společností 
Post Bellum, o. p. s., aby se žáci naší 
základní školy zapojili do projektu 
Příběhy našich sousedů, spadajícího 
pod aktivity Paměti národa. Archiv 
vzpomínek Paměť národa (www.pa-
metnaroda.cz) je jmenovitě dopo-
ručen MŠMT k výuce dějin 20. sto-
letí, čj.: 17 245/2009-22. Navazující 
projekt Příběhy našich sousedů je 
již zavedený a osvědčený vzděláva-
cí program pro žáky 8. a 9. tříd zá-
kladních škol, který propojuje me-
diální výchovu s výukou moderních 
dějin a občanským vzděláváním. Je-
ho cílem je prostřednictvím projek-
tové výuky a za využití metody orál-
ní historie (vzpomínek pamětníků) 
reflektovat historii 20. století. 

Žáci se na několik měsíců stanou 
rozhlasovými nebo televizními do-

kumentaristy. Na základě osobního 
setkání zpracovávají osudy pamětní-
ků, kteří žijí v jejich sousedství. Mají 
k dispozici nejmodernější nahrávací 
techniku, v rámci odborných audio 
a video workshopů pracují s nový-
mi technologiemi pro střih a sdíle-
ní, využívají přitom informací z me-
zinárodního internetového archivu 
Paměť národa (www.pametnaroda.
cz). Děti doprovázeny svými peda-
gogy a vedeny regionálním koor-
dinátorem jedinečným způsobem 
zpracují příběhy pamětníků z oko-
lí jejich školy či bydliště a výsledky 
své práce veřejně prezentují. Některé 
příspěvky jsou vysílány v rozhlase či 
regionální televizi. Příběhy pamět-
níků představujeme na stránkách 
projektu www.pribehynasichsouse-
du.cz, reportují o nich místní média, 

případně je publikujeme i ve sbor-
níku či představíme formou veřej-
né výstavy.

Projekt již úspěšně proběhl ve 
více než 50 městech či městských 
částech po celé České republice (mj. 
v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Br-
ně, Broumově, Plzni, Pardubicích, 
Jihlavě, Ostravě, Olomouci, Karlo-
vých Varech, Kolíně, Kutné Hoře, 
Táboře, Mnichově Hradišti a v mno-
hých dalších). Podrobnosti o projek-
tu naleznete na webových stránkách 
projektu.

Domníváme se, že tento projekt 
je velmi důležitý a užitečný, a pro 
naše žáky bude velmi zajímavé se 
jej zúčastnit.

DJ 

štěhradské dráhy má, než tato všec-
ka známost týká se nejvíce jenom 
jména a nikoliv Buštěhradu samého.  
Buštěhrad poskytuje přeutěšenou 
podívanou zvláště těm, kteří po říš-
ské silnici ze Slaného ku Středoklu-
kům se blíží. Od této silnice vpravo 
(k západu) spatřiti lze nejen zámek 
buštěhradský z novějšího věku po-
cházející, nýbrž i za ním kus města, 
ježto se po stráni za tím zámkem 
jako na jesličkách rozkládá. A toto 
svahové položení s hořejší plochou, 
která pak s ostatní rovinou na jihu 

souvisí, nazývá se nyní na „starých 
zámcích“ (Starý hrad) a jest místem, 
kde odvěké tvrze a pozdější, nyní 
arci zaniklý hrad Buštěhrad stával.                    

Co to bylo za člověka, který tak té-
měř láskyplně naše město popisoval? 
A jak z dalšího obsáhlého textu vy-
plývá, odkud čerpal informace pro 
svá tvrzení? Až během psaní tohoto 
článku jsem si uvědomil, že už jsem 
některé pasáže kdesi četl. Ano! Byly 
publikovány v monografii Buštěhra-
du, vydané u příležitosti oslav 450. 
výročí povýšení na město v r. 1947 

(mnozí ji určitě máte někde doma). 
Tam jsem zjistil, že autorem byl svá-
rovský rodák, kladenský farář, děkan 
a historik, páter Josef Mottl (1827–
1884). Chcete-li poznat část histo-
rie velmi podrobně, tak celý obsáh-
lý článek najdete v té monografii na 
stránkách 57–74. Popovídat si o ní 
můžeme zase při příštím posezení 
s kronikářem.   

JP 

letní kino 2019
Kulturní výbor spojil své síly 

s nejmladší buštěhradskou neziskov-
kou, Kulturním spolkem Butzkow, 
z.s., a připravil pokračování oblíbe-
ných večerů Letního kina v zámec-
kém parku. V den, kdy vznikají tyto 
řádky, ještě program není uzavřen, 
přesto si můžeme shrnout dosavad-
ní výsledky.

Program nabídl celkem 9 večerů 

z domácí a zahraniční kinematogra-
fie, které vybíráme výhradně z filmů 
českých distribučních společností. 
Ty, podobně jako naše Letní kino Bu-
štěhrad, filmové kluby, festivaly, or-
ganizace a média, jsou registrovány 
v celonárodní Unii distributorů v síti 
www.disfilm.cz. Všichni bychom si 
rádi objednali řadu českých i zahra-
ničních filmů, které máme v oblibě 

nebo o nich víme, že čas, který s ni-
mi strávíme, nebude marný, ale ne 
vždy to jde. Např. Národní filmový 
archiv nabízí nepřebernou řadu vý-
tečných filmů, ovšem téměř výhrad-
ně na kotoučích 35mm formátu, pro 
který nemáme promítačku. Světo-
vé i české premiéry zase distributo-
ři uvádějí pouze v kinech s digitál-
ní technologií (DCP), jejíž pořízení 
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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; dal-
ším poplatkem je odvod do Státního 
fondu kinematografie a OSA. V ne-
poslední řadě jsme omezeni i plat-
ností promítací licence, která je pro 
každý film jiná, mnohé z filmů, jež 
milujeme, už licenci pro ČR platnou 
nemají. I tak se snažíme sestavit pro-
gram 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 ně-
hož neslevíme, je výše vstupného, 
kterou držíme v ceně 50,- Kč na oso-
bu. Je to sice riziko, ale risk je ně-
kdy zisk, což dokazuje přízeň na-
šeho publika. Ostatně posuďme to 
společně: z dosavadních sedmi fil-
mů, 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 dosavad-
ním 782 platícím divákům. Kromě 
vstřícného vstupného je velkou při-
danou hodnotou i občerstvení, kte-
ré na každý večer připravují členové 
Kulturního spolku Butzkow. Jádrem 

jeho činnosti je prodej občerstve-
ní a spolupořádání kulturních akcí 
s tím, že všichni jeho členové pracu-
jí zdarma a veškerý čistý zisk věnují 
na podporu kulturního dění v Buš-
těhradě. Zakoupením každého ná-
poje nebo pochutiny proto zároveň 
podporujete kulturu ve svém městě. 
Výsledky po skončení letošních fil-
mových večerů zveřejníme.

Všem, kdo se na přípravě a reali-
zaci Letního kina podílejí, vřelé dí-
ky, a všem divačkám a divákům dě-
kujeme za jejich věrnost a dosavadní 
přízeň. Ať žije Letní kino Buštěhrad!

BUštěhradské akCe v září 2019 
5. 9. 
 ▶ Eva Beránková: Kytice podmoř-
ská – 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 zám-
ku 19.00

14. 9. 
 ▶ Katapult, koncert, nádvoří zám-
ku 20.00

14.–16. 9. 
 ▶ Buštěhradské posvícení ve spor-
tovním 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, spole-
čenský 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

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vzpomínka na pana váClava vlasáka

Pan Vlasák se narodil a vyrostl 
ve Dřetovicích. Rád vzpomínal na 
své dětství, na kamarády z vojny, na 
seznámení se svojí ženou Maruškou. 
Jeho hlavní náplní života byla práce 
u ČSAD jako řidiče autobusu a také 
práce na jejich malé farmě, kde uměl 
vypěstovat všechno, co jeho rodina 
potřebovala.

Vendu Vlasáka jsem blíže poznala 

až v roce 1991, kdy se ujal coby rych-
tář baráčnické organizace na Buště-
hradě, která ztratila své vedení. V té 
době pod baráčnickou obec spada-
ly i Velké Přílepy, Hřebeč, Noutoni-
ce, Svrkyně, Lichoceves, Úholičky 
a další. Vedlo ho k tomu to, že ty-
to členy znal už jako zaměstnanec 
ČSAD, kdy je vozil na různé slav-
nostní baráčnické schůze, do diva- Pan Vlasák v r. 2018 při vyprávění. Foto: J. Pergl

Martin Kosa
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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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del, na hrady a zámky a další různé 
výlety. Rychtářem baráčnické obce 
byl až do své smrti v roce 2019.

Poznala jsem ho jako optimistu 
se zásobou různých říkanek, starých 
písniček a s velkou chutí do života. 

Svoji rodinu miloval a domnívám se, 
že pro ni za svůj život udělal vše, co 
mu zdraví dovolilo. Nevyhledával 
žádné konflikty a vždy vše dokázal 
řešit s klidem a úsměvem. Na Václa-
va budu mít vždy milou vzpomínku. 

Pan Václav Vlasák zemřel 6. červ-
na 2019.

Růžena Viltová, 
za baráčnickou obec 

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

výUka angličtiny pro děti v pelíškU

V Pelíšku bude od 4. 9. pokračo-
vat výuka angličtiny pro děti s ame-
rickou rodilou mluvčí Corryn Finch. 
Nabíráme nové malé studenty. Sku-
pinka Movers ve středu od 14:00 je 
vhodná pro děti na 1. stupni ZŠ, kte-
ré už se angličtinu učí. Skupinka 
Starters od 15:00 je pro děti od 4 let, 

které s angličtinou začínají. Stáva-
jící děti už chodily loni, ale je vy-
zkoušené, že není problém zapojit 
děti, které se anglicky ještě neuči-
ly. I když lekce trvá hodinu, děti to 
zvládají, protože se mění aktivity: 
pohybové písničky, povídání, vyrá-
bění. Ve středu 4. 9. od 16:00 také 

zkusíme pilotní „Playgroup“ – an-
gličtinu pro rodiče s dětmi. 

Zájemci se mohou hlásit na e-mai-
lu rcpelisek@seznam.cz. Na první 
hodinu 4. 9.  je možné se přijít ne-
závazně podívat a lekci si vyzkoušet.

Daniela Cvachová

táBor střela 2019!
Konec června je pro nás, buště-

hradské junáky, vždy již ve zname-
ní finálních příprav letního tábo-
ra, který se pravidelně koná v první 
polovině července. Vše vyvrcholi-
lo 28. června, kdy si dopoledne dě-
ti vyzvedly svá vysvědčení, zabalily 
poslední věci a odpoledne jsme již 
všichni frčeli směr Střela – Vlci sta-
tečně vlakem a zbývající tři oddíly 
autobusem. 

Příjezdový den následně vyplňo-
valo především vybalování a zabyd-
lování, na které v den následující 
plynule navázalo dodělávání tábo-
rových staveb, jako je stavba teepee, 
stožár pro vlajku, sušáky apod. Nej-
mladší Slunéčka, která byla na tá-
boře poprvé, se zároveň seznámila 
s chodem tábora.

V dalších dnech se již plně roz-
běhly celotáborové etapy. Slunéčka 
se vypravila za dobrodružstvím do 
kouzelného světa Země Nezemě, kde 
za pomoci Petra Pana a víly Zvonil-
ky vedla úspěšný boj proti pirátům, 
které vedl proradný kapitán Hook.

Oddíl mladších Vlčat se vydal po 
stopách pokladu kapitána Browna. 
V průběhu tábora postupně objevo-
vali ztracené části jeho lodního de-
níku, až se jim v jeho závěru poda-
řilo podle něj najít kapitánův ukrytý 
poklad.

Oddíl Berušek se také vžil do svě-
ta pirátů, a to pro změnu v podobě 
Pirátů z Karibiku. Holky se upsa-
ly ke službě na palubě Černé perly 
šarmantního kapitána Jacka Spar-
rowa, kterému pomohly shromáž-
dit všechno aztécké zlato a prolo-
mit tak tajemnou kletbu. Tím však 
jejich úkol neskončil, jelikož je začal 
ohrožovat Bludný Holanďan a jeho 
posádka nemrtvých v čele s kapitá-
nem Davy Jonesem. Následoval boj 
o pramen mládí s kapitánem Černo-
vousem a posádkou Španělů. Závěr 
tábora se pak nesl ve znamení sou-
boje s tajemným kapitánem Salaza-
rem, zapřisáhlým nepřítelem všech 
pirátů, který však bohužel úspěšně 
zvládla pouze jedna skupina, a to 
červení. O to větší uznání ostatních 
tím však také získali. 

Vlci jako jediní vystupovali z pi-
rátské tematiky, když se přenesli do 
období Protektorátu Čechy a Mo-
rava v roli československých odbo-
jářů, kteří připravovali atentát na 
zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha, známý jako 
operace Anthropoid. Prošli nároč-
ným výcvikem, v jehož rámci ab-
solvovali například běh v plynových 
maskách, navigování a řízení letadla 
či seskok padákem. Díky tomu pak 
úspěšně zvládli výsadek v Protekto-
rátu, podařilo se jim navázat spolu-
práci s domácím odbojem a splnit 
poslání, ke kterému byli vycvičeni. 

Etapy však nebyly jedinou nápl-
ní tábora. Počasí nám téměř celou 
dobu přálo, a tak jsme trávili čas 
i koupáním v jezu, projížďkami na 
lodičkách, hraním míčových her, vy-
řezáváním do dřeva či po večerech 
hraním na kytary u ohně. V průbě-
hu tábora jsme se také všichni sešli 
u dvou táboráků, přičemž za prv-
ní jsme poděkovali přepadníkům 
a druhý, slibový, stavěly Berušky za 
pomoci všech zbývajících oddílů.
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Těch 14 dní jako vždy uteklo až 
příliš rychle a opět přišly ty nejsmut-
nější chvíle – loučení, odjezd a bou-
rání. Věřím, že si všichni kromě úna-
vy a štípanců od komárů odvezli 

především mnoho krásných vzpo-
mínek, které nás nutí se na to kou-
zelné místo každým rokem znovu 
vracet. Budeme se těšit opět v září  

na oddílových schůzkách!

Anna Heráňová, oddíl Berušky

výtvarný příměstský táBor v ateliérU sýpka 
Zaujal mě plakát, na kterém mi-

mo jiné stálo: „Baví vaše děti tvořit, 
kreslit a malovat? Přihlaste je na tý-
denní výtvarně zaměřený příměstský 
tábor v Ateliéru Sýpka na Buštěhradě 

… budeme společně rozvíjet kreativi-
tu a dovednosti a skupinovou spolu-
práci … děti si vyzkoušejí různé vý-
tvarné techniky … nebudou chybět 
ani procházky, soutěže, hry a odpoči-
nek…“ Být dítětem – hned bych tam 
chtěla být, klidně v obou nabízených 
termínech, tedy týden v červenci a tý-
den v srpnu letošních prázdnin. Zpět 
do reality. Kolega Jaroslav Pergl nám 
s Martinem Mulačem domluvil ná-
vštěvu 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 Mar-
tin Mulač nám se zaujetím vyprá-
věl, co vše nejen o prázdninách, ale 
během celého roku tu dělají kromě 
své vlastní výtvarné tvorby pro dě-
ti i dospělé. On i jeho obě kolegyně, 
Barbora Bieylonovičová a Petra Tů-
mová, jsou malíři, výtvarníci, grafici, 
lektoři. Dětem se věnují s nadšením, 

trpělivostí a pochopením a ještě rádi. 
Jsou pro ně těmi, kdo je vedou, kama-
rády při hře, ale i těmi, kdo jim dali 
příležitost najít v sobě kousek něče-
ho, co dosud děti neznaly. 

Děti, které ještě před chvílí pra-
covaly v zámeckém parku na svých 

„výtvarných dílech“, se rozběhly po 
ohromném prostoru ateliéru a hle-
daly své obrázky, aby se s nimi při-
šly vyfotit, ale také pochlubit. Měly 
se čím chlubit – děti i  jejich „vý-
tvarní táboroví vedoucí“. Příjemná 
přátelská a tvůrčí atmosféra se mi 
tam moc líbila. To, co jsme s Jardou 
Perglem viděli a slyšeli při naší ná-
vštěvě, umocněné zajímavým pro-
storem Sýpky, předčilo všechny mé 
představy. 

Kdo jste to nezvládli letos, přihlá-
sit můžete své děti příští rok. Případ-
ně to i „dospěláci“ mohou vyzkoušet 
na některém z podzimních worksho-
pů – grafiky, ale i kresby a malby, 
o kterých si můžete najít informace 
na www.facebook.com/ateliersypka. 
Pro budoucí studenty středních i vy-
sokých uměleckých škol si zde také 
můžete domluvit odbornou přípra-
vu ke zkouškám. 

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

přednáška o geoCaChingU 11. 9.
Buštěhradské fórum srdečně zve 

na přednášku o geocachingu, kte-
rá se bude konat ve středu 11. 9. od 
19:00 ve velkém sále buštěhradské-
ho zámku. Pan Jaroslav Kvapil, člen 
České asociace geocachingu, vás se-
známí s historií této outdoorové ak-
tivity, vysvětlí princip a poradí, jak 
začít. Poznáte, že geocaching není 
divoké schovávání schránek kde-
koliv v přírodě, ale že má svá pevná 

a přísná pravidla. Zjistíte, že leckdy 
pouhé souřadnice ani fyzická zdat-
nost k nalezení kešky nestačí, ale 
mnohdy je nutné vynaložení notné 
dávky fantazie a důvtipu.                                                                                                    

Pokud by vám termín přednáš-
ky nevyhovoval a geocaching vás 
zajímá, nevěšte hlavu. Hned v so-
botu po přednášce, 14. 9., se koná 
v Brandýsku tzv. geoevent – setkání 
příznivců geocachingu, ať již dlou-

holetých nebo nových. Poznáte luš-
tění 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 zá-
jemci o geocaching, ať už to bude na 
přednášce na zámku, nebo na va-
šem prvním geoeventu v Brandýsku.

Led

Příměstský tábor Ateliér Sýpka 2019.  
Foto: J. Pergl
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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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z krtečků jsoU školáCi aneB slavnostní pasování v zámeCkém parkU

Čas letí nejen nám dospělým, ale 
i našim dětem. Rok se s rokem se-
šel a než jsme se nadáli, uběhly tři 
roky ode dne, kdy jsme své ratolesti 
vedli poprvé do školky – do té naší 
buštěhradské. První dny v mateř-
ské školce byly pro děti ze třídy Kr-
tečků ve znamení nových zážitků 
a hlavně seznamování. Děti, rodiče 
a paní učitelky se navzájem neznaly 
a nikdo o nikom příliš mnoho ne-
věděl. Málokoho by napadlo, že za 
tři roky bude z dětí i z dospělých tak 
dobrý tým, že spolu naplánují a do-
konce zrealizují nezapomenutelnou 
akci v zámeckém parku – rozlouče-
ní se školkou a pasování na školáky.

Díky maminkám a tatínkům a dí-
ky podpoře města Buštěhrad si tak 
mohli všichni v pátek 7. června užít 
báječnou akci s nabitým programem 
a skvělou atmosférou. Tatínkové po-
stavili stany a stánky a přichystali zá-
zemí pro páteční odpoledne. O slad-
ké i slané občerstvení všeho druhu se 
pod vedením Jarky Maninové posta-
raly šikovné maminky malých Kr-
tečků. Pohoštění bylo pestré a by-
lo opravdu co ochutnávat. Lahodné 

nápoje dodal Michal Hodan a sám 
celou akci i moderoval. Zábavný hu-
dební program s dětmi nacvičila ro-
dina Zpěvákova. Děti pak, jak jinak 
než skvěle sehrané se svými učitel-
kami, předvedly svůj um – recito-
valy, zpívaly a zazněla i originální 
písnička ve stylu „Holky z naší škol-
ky“. Paní učitelky Jitka Šímová, Ště-
pánka Kočárková a Katka Jirkovská, 
které se o děti během jejich docház-
ky staraly, mohly být na své svěřen-
ce právem pyšné. Ale tím hlavním 
a nezapomenutelným zážitkem pro 
všechny byl samotný ceremoniál pa-
sování dětí na školáky. Nechybě-
ly čepice, diplomy a odznáčky pro 
naše malé absolventy. A samozřej-
mě i děti měly pro své paní učitelky 
milé překvapení ve formě fotokní-
žek a krásných květin. Musím říct, 
že jedno oko nezůstalo suché! 

Počasí nám přálo, nálada by-
la slavnostní, vzduchem poletova-
ly balónky a hlahol a smích malých 
předškoláků byl slyšet široko dale-
ko. Jedno je jisté, děti i jejich rodiče 
se skvěle pobavili. Věřím, že všichni 
z nás na tento pěkně strávený pátek, 

nejen s našimi malými předškoláky, 
budou i po letech vzpomínat. A dí-
ky krásným fotkám fotografky Jany 
Grymové naše vzpomínky zůstanou 
živé napořád.

Hana Peterková

Rozloučení se školkou v zámeckém parku. Foto: Jana Grymová 

Rozloučení se školkou v zámeckém parku.  
Foto: Jana Grymová 
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po prázdnináCh do sokola 
Rádi cvičíte a sportujete? Nabízí-

me vám tyto možnosti.

DOSPĚLÍ
Cvičení pro ženy  
 ▶ pondělí 18.00–19.00
 ▶ čtvrtek 9.00–10.00

Rekondiční cvičení
 ▶ pátek – čas bude upřesněn 

Stolní tenis
 ▶ pátek 19.30–21.30

Šachy 
 ▶ časy budou upřesněny

Volejbal
 ▶ úterý 18.00–20.00
DĚTI

Judo 
 ▶ pondělí 15.15–16.15  
 ▶ středa 15.00–16.00  
 ▶ pátek 14.30–17.30 

sokolský příměstský táBor

Pátý ročník příměstského tábora, 
který pořádala T.J. SOKOL Buště- 
hrad, proběhl od 22. 7. do 26. 7. 2019, 
tedy v týdnu, kdy nám přálo sluníč-
ko a teplé počasí. Náš týden měl té-
ma „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 kama-
rády a v neposlední řadě na pohyb 

– tedy cvičení, pohybové hry, turis-

tiku... V těch několika málo dnech 
jsme zmapovali vodní plochy a toky 
v okolí Buštěhradu, Okoře i Hřebče, 
seznámili jsme se s řekou Beroun-
kou i zříceninou hradu Týřov. Na-
vštívili jsme Křivoklát, ale tentokrát 
jsme se pouze potěšili pohledem na 
hrad a zamířili na výstavu České ry-
by, kde jsme viděli spoustu ryb žijí-
cích v našich tocích. Děti byly po ce-
lou dobu rozděleny do jednotlivých 
týmů – pirátských lodí – měly svou 
vlajku i pokřik a každý den je čekala 

nějaká soutěž. Čas byl i na výtvarné 
aktivity – zdobili jsme trička pomo-
cí 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 rych-
le utekl a čekalo nás rozloučení. Aby 
nebylo tak moc smutné, odcházely 
děti s drobnými dárky a věříme, že 
i s příjemnými zážitky. 

Marcela Jonešová

S P O RT

sk BUštěhrad – fotBal

Letní příprava buštěhradského „áč-
ka“ začala v polovině července, a to 
třikrát týdně na fotbalovém hřišti. 
V rámci přípravy byly v plánu dva 
letní turnaje těsně před začátkem se-
zóny. 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 ne-
děli se Slovanem Kladno. Oba dva zá-
pasy 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 

ve Stehelčevsi. Tam už se výsledkově 
dařilo podstatně lépe. Hra sice na ste-
helčevském příšerném hřišti s dírami 
vypadala neurovnaně, ale Buštěhrad 
si i s tímto poradil. V sobotním zápa-
se o postup do finále porazil Hřebeč B 
4:1 a čekal na výsledek utkání Stehel-
čeves-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 poloča-
se ještě tři góly přidali a hosté jedním 
gólem jen korigovali. Jejich hra byla 
v druhé půli dosti hrubá, a tak si na-
ši hráči museli hlídat možné zranění 
před mistrovskou sezónou. Konečný 
výsledek byl 7:3 a určil, že jsme se sta-
li i celkovým vítězem turnaje. Další 
týden již čekal Buštěhradské začátek 
podzimní části soutěže, a to v Kro-
čehlavech proti místnímu Kablu.

Přípravka. Také naši mladí v lé-
tě nezaháleli. Přípravka absolvovala 
v hojném počtu pod vedením trené-
ra Záruby letní přípravné soustředění 
v malebném prostředí Machova mlý-
na. Soustředění proběhlo od neděle 
do soboty a hoši během těchto šesti 
dní měli na programu spoustu trénin-
kových jednotek, hlavně zaměřených 
na práci s míčem. Na Machově mlýně 
měli hoši k dispozici také bazén, takže 
si soustředění v druhé polovině srp-
na náramně užili. Lvíčata, přípravka 
i žáci začali sezónu na přelomu srp-
na a září. Všechny fanoušky bustěh-
radského fotbalu srdečně zveme na 
podzimní zápasy soutěží, jak na zá-
pasy fotbalové mládeže, tak na zápasy 
A týmu. Více na www.skbustehrad.cz.

A. Šturm za SK Buštěhrad
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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

SRPEN–ZÁŘÍ 2019

Pohybově taneční kroužek  
 ▶ středa 16.30–17.30

Stolní tenis 
 ▶ středa 17.30–19.30  
 ▶ neděle 17.00–19.00

Šachy 
 ▶ časy budou upřesněny

Všestrannost  
 ▶ čtvrtek 15.00–17.00

HLEDÁME TRENÉRA BASKET-
BALU A VOLEJBALU PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

na hřeBečské platí přednost zprava!
Máme nový asfaltový koberec na 

Hřebečské ulici. Zároveň jsou na je-
ho povrchu nově namalovány i po-
stranní tlusté bílé čáry. Přestože již 
před čtyřmi lety se změnila ulice 
Hřebečská ze silnice hlavní na silnici 
bez přednosti v jízdě, velice často se 
stává, že zejména telefonující řidičku 
nebo telefonujícího řidiče ani nena-
padne na každé křižovatce zastavit 
a dát přednost vozidlu přijíždějící-
mu z ulice po jeho pravé ruce. Koli-
ze se stávají zejména na křižovatkách 
Hřebečské s ulicí Hornickou a Druž-
stevní. Z hlediska značení snad ne-
jde udělat víc. Při vjezdu do Buště- 
hradu od benzinové pumpy je cedule 
jak příslovečná vrata, oznamující, že 
řidič jedoucí po Hřebečské je povi-
nen dát přednost vozidlům přijíždě-

jícím zprava, a na každé křižovatce 
je na zemi namalována značka Kři-
žovatka bez přednosti v jízdě. Snad 
je to na nás, abychom své návštěvy 
upozornili na ošemetnost Hřebečské 

ulice a připomněli jim, že i když se 
to nezdá, tak to už není dávno sil-
nice hlavní.

LZ

Hřebečská ul. Foto: L. Zámyslický. 

politiCké aktivity zastUpitelstva ve městě

Aktivity zastupitelstva v politické 
rovině jsou zajímavé. Vyvěšování ti-
betské vlajky, podpora většiny zastu-
pitelstva protestní akce proti předse-
dovi vlády. Z fotografie posledního 
BZ jsme se dozvěděli, že Buštěhrad 
toho má dost, a viděli jsme pruho-
vané trenýrky. Všichni v Buštěhra-

du se tedy s akcí ztotožňují? Asi ano. 
Dostalo by se stejné propagační me-
diální podpoře například akci pro-
ti islamizaci Evropy, za urychlené 
ukončení rozkopaných dálnic v rám-
ci akce Milionů chvilek strávených 
v autech v zácpách nebo protest-
ní akci proti praktikám exekutorů 

v zemi? Zdá se, že poslední číslo BZ 
prolomilo tabu politické propagace 
ve Zpravodaji. Pokud se dá mediál-
ní podpora podobným aktivitám ve 
městě, je to pozitivní zlom. 

Ing. Jiří Janouškovec 

Cyklostezky

Kritika výdajů na plánovanou 
cyklistickou stezku z Buštěhradu do 
Lidic vyvolala rozsáhlou obhajobu 
v minulém Buštěhradském zpravo-
daji. Podle mého názoru jsou tyto 
výdaje skutečně vysoké, podobně ja-

ko náklady na likvidaci skládky ne-
bo osvětlení velkého sálu na zámku. 
Musí být skutečně tak vysoké? To by 
mělo zajímat všechny občany naší 
obce. Skutečnost je ovšem taková, 
že to zajímá minimum lidí, ačkoliv 

jsou to peníze nás všech, o kterých 
se rozhoduje. 

Faktem je, že za posledních 10 
let jezdíme v Buštěhradě stále po 
těch rozbitých silnicích a nic se ne-
změnilo. Kladenská, Revoluční nebo 
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Tyršova jsou toho smutným dokla-
dem. Tyto silnice patří Středočeské-
mu kraji. Naše zastupitelstvo s tím 
neumí hnout. Věřím, že to není leh-
ké, ale finančně to město nic nesto-
jí, jen tu námahu Kraj přesvědčit. 
Protože v zastupitelstvu patrně ne-
ní nikdo, kdo by po stranické linii 
tlačil na své zástupce na SKÚ, co se 
inspirovat akcí Kladna? „Pozor, sil-
nice je v péči Středočeského kraje.“ 
Sami jsme svědky toho, jak se na do-
tyčných silnicích pracuje, což nám 
způsobuje dopravní problémy, ale 
konečně se něco děje. Dočká se ně-
čeho podobného Buštěhrad? 

Vzhledem k  cyklostezkám je 
z mého pohledu smutná situace Bu-
štěhradu na celkové mapě Kladen-
ska. Jediná jedna část „lízne“ Buš-
těhrad kolem hřbitova (ta se má ale 
extra vybudovat, protože nyní vede 
po normální silnici). V ideálním pří-
padě by cyklostezky měly vést mimo 
trasy aut a v přírodě. Osobně by mě 
zajímalo spíše napojení na síť cyk-
lostezek přímo na Kladno. Vybu-
dováním 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 stro-
my 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 přistu-
povat i k nákladům na cyklostezky 
a jiné podobné akce. 

Snad se jednou oprav páteřních 
silnic i vybudování lepšího napojení 
na síť cyklostezek dočkáme. 

Ing. Jiří Janouškovec 

ladder golf

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

Devět párů bolas se rozdělilo me-
zi 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 pří-
ček žebříku, přičemž horní příčka 
platí za tři body, prostřední za dva 
a spodní za jeden. Vyhrává samo-
zřejmě 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 mu-
síte roztočit v ruce a vrhnout smě-
rem k žebříku. Občas rotující míč-
ky proletí mezi příčkami tak, že se 
to zdá fyzikálně nemožné, občas se 
zdánlivě namotají na příčku, nicmé-
ně 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 od-
kazů s rozměry žebříku a potřebnou 

Součásti Ladder golfu. Foto: Z. Ledvinka
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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

SRPEN–ZÁŘÍ 2019

délkou bolasa, spoustu rad, z jaké-
ho materiálu hru sestrojit. Můj první 
pokus z plastových HT trubek a fiti-
nek dopadl nehezky, ale co čekat od 
plastu... Druhý pokus je podle mé-
ho soudu podařenější – použil jsem 
čtyři plotovky na rám žebříku a tři 
kulaté tyče na příčky. Jako spojovací 
materiál u příček jsou použity kom-

bi šrouby, podložky a křídlové ma-
tice, u podstavce jsem místo kombi 
šroubů použil vratové.

Použité golfové míčky se dají se-
hnat na internetu za 4,90 Kč/ks, pro-
vázky v každém hobbymarketu.

Během léta nás navštívilo hodně 
přátel a Ladder golf byl vždy napřed 
okukován, a poté už jen okupován. 

Velmi frekventovaným se stalo slovo 
„tonenímožnýpůjčmitotaky“.

Pokud se rozhodnete postavit si 
vlastní Ladder golf, přeji dobrou zá-
bavu! Tobě, Petře, děkuji za inspiraci.

Led 

jak Ušetřit při CestáCh linkami praŽské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopra-
vy může být pro cestující v obcích, 
které se do systému PID zapojují, 
v lecčems nový a někdy si nemu-
sí být jistí, o jakou si říct jízdenku, 
aby pro ně byla cesta co nejlevněj-
ší. Místo tradičního počtu ujetých 
kilometrů se počítá cena v systému 
Pražské integrované dopravy podle 
času, který na cestě strávíte, a podle 
počtu tarifních pásem, jež při tom 
projedete. Je to ve své podstatě vel-
mi jednoduché. Níže vám nabízíme 
odpovědi na nejčastěji kladené otáz-
ky a také tipy, jak při cestách spoji 
Pražské integrované dopravy ušetřit. 

Přehled cen všech jízdenek na-
jdete na webu Pražské integrova-
né dopravy.

Na otázky odpovídá Vlastimil Ja-
noušek, projektant autobusových li-
nek IDSK.
Jak zjistím dopředu, kolik mě cesta 
bude stát? V pásmech se nevyznám. 

Nejjednodušší je jít na webové 
stránky Pražské integrované dopra-
vy www.pid.cz a tady si vyhledat 
spojení, kam potřebujete jet. Spolu 
se spojením vám systém spočítá ta-
ké cenu při použití jízdenky Pražské 
integrované dopravy. Druhou mož-
ností je aplikace PID Lítačka, která 
vám cenu nejen spočítá, ale můžete 
si v ní jízdenku rovnou přes mobil 
i koupit. Pokud byste se chtěli radě-
ji s někým poradit, můžete využít 
telefonní číslo zákaznického centra 
PID 234 704 560, které je v provozu 

denně (tedy i o víkendech) od 8 do 
18.30 hodin.
Kde všude si mohu jízdenky PID 
pro jednorázovou cestu koupit?

Pokud nastupujete ve Středočes-
kém kraji do autobusu PID, jízdenku 
vám prodá řidič. Platit u něj můžete 
v hotovosti nebo také bezkontaktní 
bankovní kartou. Jednoduše u ři-
diče zaplatíte pípnutím kartou jako 
v supermarketu. 

Pokud nastupujete na vlak na ná-
draží, kde je pokladna Českých drah, 
může si u pokladní říct o jízdenku 
Pražské integrované dopravy. Budete 
často mile překvapeni, protože bývá 
levnější než jízdenka ČD. 

Pokud rádi pracujete s aplikacemi 
v mobilním telefonu, stáhněte si ur-
čitě aplikaci PID Lítačka. Vyhledá-
te si trasu, kam chcete jet, a rovnou 
můžete klepnout na tlačítko Koupit 
jízdenku. Stačí pro to mít bankovní 
kartu, která umožňuje platbu přes 
internet. Jízdenku v mobilu přes in-
ternet během pár sekund zaplatíte 
a při nástupu u řidiče ukážete jen 
displej svého telefonu s jízdenkou. 
Jaké slevy platí v autobusech a vla-
cích Pražské integrované dopravy 
ve Středočeském kraji?

V autobusech i vlacích platí státní 
slevy 75 % pro děti, studenty a seni-
ory nad 65 let. Děti do šesti let jezdí 
ve vlacích a autobusech zdarma. Se-
nioři nad 70 let mohou jezdit zdar-
ma všemi autobusy Pražské integro-

vané dopravy. Pokud chcete ušetřit 
na pravidelných cestách, vyplatí se 
časové kupony PID, ty jsou měsíč-
ní, čtvrtletní nebo roční.
Které časové kupony jsou 
nejvýhodnější?

Časové kupony se vyplatí všem, 
kdo jezdí pravidelně, ať už do práce, 
nebo do školy. Nejvýhodněji vychá-
zí roční kupon. Ale i měsíční kupon 
vyjde v porovnání s každodenním 
kupováním jednorázových jízdenek 
mnohem levněji. Výhodou předplat-
ní jízdenky je, že s ní můžete vzít ko-
lo do vlaku zdarma. 

Kde si mohu koupit předplatní 
kupony PID? A potřebuji k tomu 
plastovou zelenou Lítačku? 

Časové kupony si můžete koupit 
v předprodejních místech Pražské 
integrované dopravy, jejich komplet-
ní seznam je na https://pid.cz/kon-
takty/prodejni-mista/. Nejjednodušší 
a nejrychlejší je nákup na internetu 
na www.litacka.cz. Plastovou zele-
nou Lítačku nepotřebujete, kupon si 
můžete pořídit i v případě, že chcete 
použít pouze bankovní kartu Visa 
nebo MasterCard, ta vám pak slou-
ží zároveň jako identifikátor. 

Vždycky jsem si kupoval jízden-
ky pro každý dopravní prostředek 
zvlášť. U řidiče v autobusu a pak na 
nádraží u pokladny. Proč bych to 
měl přestat dělat?

Můžete to dělat dál, ale prodě-
láte. Tarif Pražské integrované 
dopravy je založený na tom, že si  
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koupíte jednu jízdenku a s ní pak 
můžete přestupovat mezi všemi do-
pravními prostředky. A na jednu jíz-
denku je to levnější, než když si bu-
dete kupovat jízdenky na své cestě 
zvlášť. Když nastupujete do regio-
nálního autobusu a pak přestupuje-
te na vlak, už v autobuse dostanete 
jízdenku pro celou cestu a s ní pak 
pojedete vlakem. Integrací pak do-
sáhneme toho, že i v malé obci kde-

koli ve Středočeském kraji si cestující 
pořídí při nástupu jednu jízdenku, 
na kterou dojede třeba do samotné-
ho srdce Prahy, ale i jízdenku pro 
cesty na některou z památek Stře-
dočeského kraje. 
Existují i nějaké jízdenky pro celo-
denní výlety?

Ano. Existuje jízdenka na 24 hodin 
pro celý systém PID včetně cestová-

ní po Praze a stojí 240 korun. Pokud 
byste se pohybovali jen mimo Pra-
hu, tedy v tarifních pásmech 1–9, 
stojí jízdenka na 24 hodin jen 150 
korun pro dospělého. Pro děti, stu-
denty a seniory nad 65 let vyjde na 
37 korun. 

Vlastimil Janoušek, projektant au-
tobusových linek IDSK.

lítačkU zařídíte nově i pro vaše děti na pár kliknUtí a pohodlně 
z domova

Dopravní kartu Lítačka, se kterou 
můžete již téměř rok cestovat poho-
dlně po Praze a Středočeském kraji, 
zařídíte nově i vašim potomkům po-
hodlně na pár kliknutí z domova a ne-
budete muset trávit čas ve frontách ve 
Škodově paláci. 

„Zařízení Lítačky přes internet 
spouštíme ještě před začátkem nové-
ho školního roku, abychom rodičům 
co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se za-
vedením této novinky tak bude mož-
né kartu Lítačka kompletně spravo-
vat prostřednictvím internetu,“ uvádí 
Michal Fišer, generální ředitel měst-
ské společnosti Operátor ICT, která 

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 Ško-
dova paláce, aby ověřili věk a identitu 
dítěte. Tyto údaje jde tedy nově ověřit 
prostřednictvím e-shopu pid.litacka.
cz, a to nahráním oskenovaného ob-
čanského průkazu žadatele nebo dopl-
něním 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 mož-
nost doplnit údaje o zákonném zástup-
ci nebo nahrát doklad totožnosti (ob-
čanský průkaz či cestovní pas) dítěte.

Pokud žádáte o kartu Lítačka pro 
dítě mladší než 13 let, musíte dopl-
nit údaje o zákonném zástupci a na-
hrát 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, 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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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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vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
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(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

SRPEN–ZÁŘÍ 2019



24 C i s l o  2ČÍSLO 8–9

Příměstský tábor Ateliér Sýpka. Foto: J. Pergl

Junáci při nástupu. Foto: archiv Junáka


