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Na fotografii zleva: Matěj Nesyba, Martin Paulík, Beáta Nováková, Viktorie Mildorfová, Tobiáš Mildorf. Foto: M. Žitníková

Děti ze ZUŠ Buštěhrad vystoupily při rozsvícení vánočního stromu. Foto: M. Žitníková
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Slovo RR
Milí čtenáři, drazí sousedé,
kalendář nám zase poskočil o rok 

a zakulatil se na dvacítce. Navzdory 
všem futuristickým vizím minulého 
století, které vykreslovaly naši přítom-
nost jednadvacátého století jako dobu 
výsostně technickou, kdy člověk díky 
všelijakým robotickým udělátkům ne-
musí téměř pracovat rukama, věnuje 
se tak maximálně ještě intenzivnější-
mu vynalézání a namísto do soused-
ní vsi míří rovnou do vesmíru, máme 
to štěstí, že stále ještě můžeme žít re-

lativně obyčejný, krásný život, rýpat 
se v zahrádkách, dělat oheň na čaro-
dějnice, zdobit stromeček na Vánoce, 
ale zejména se společně setkávat a uží-
vat si sousedské pospolitosti. I ten náš 
uštěhradský zpravodaj zůstává věrný 
pozdně středověkému Gutenbergovu 
vynálezu a každý měsíc se ocitá ve va-
šich poštovních schránkách, aby vás 
prostřednictvím svých redaktorů a 
mnoha pilných přispěvatelů informo-
val o tom, co všechno se u nás v Buště-
hradu děje. Nebojte, na tradiční tištěné 

podobě BZ se ani v roce 2020 nic mě-
nit nebude. Jen bychom chtěli trochu 
víc držet krok s dobou a zjednodušit 
přístup k obsahu zpravodaje (a ideál-
ně také k dalším důležitým informa-
cím z úřadu i zastupitelstva) na inter-
netových stránkách města a nabídnout 
přinejmenším pohodlnější čtení, lepší 
vyhledávání a více fotografií.

Do nového roku 2020 mnoho zají-
mavých událostí, ať je o čem psát a číst, 
ale hlavně hodně zdraví a spokojenosti 
Vám všem 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. 10/2019
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 10 ze dne 27. 11. 2019 přijalo ta-
to usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu p. Stanislavu 
Šumnou a p. Hanu Hejnou, zapi-
sovatelku tohoto zasedání p. Janu 
Zemanovou.
Usnesením č. 2 
Zápis ze zasedání č. 9/2019 ze dne 
30. 10. 2019.
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 10/2019.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 11/2019.

Usnesením č. 5 
Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Buštěhradu č. 3/2019 O místních 
poplatcích.
Usnesením č. 6 
Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Buštěhradu č. 6/2019, kterou se 
stanoví systém komunitního kom-
postování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné 
zeleně na území města Buštěhradu.
Usnesením č. 7  
Řád veřejného pohřebiště města 
Buštěhradu.
Usnesením č. 9 
Program pro poskytování návrat-
ných finančních výpomocí z  roz-
počtu města Buštěhradu na rok 2020.

Usnesením č. 10 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném 
odběru použitého rostlinného oleje 
uzavřenou mezi městem Buštěhrad 
a firmou Černohlávek oil.
Usnesením č. 11 
Návrh na odložení projednání 
a schválení Smlouvy o dílo mezi měs-
tem Buštěhrad a Eugenií Sychrov-
skou – Psí útulek Buštěhrad.
Usnesením č. 12 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a  dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6024944/
SoBSoVB/001 na pozemcích parc. č. 
1077/1 a 991/6 v k.ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 13 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
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ní služebnosti inženýrské sítě k po-
zemní komunikaci a s podmínkami 
stavby a provozu na akci „Buštěhrad 
rozvody V.O. podél hřbitova a cyk-
lostezky“, uzavřenou mezi Středočes-
kým krajem, zastoupeným Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočes-
kého kraje, a městem Buštěhrad.
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v Buštěhradě 
v době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Usnesením č. 17 
Program „Kompostuji, nepotřebuji 
hnědou popelnici“.
Usnesením č. 18 
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 
1653/5, k.ú. Buštěhrad, do majetku 
města Buštěhradu.
Usnesením č. 19 
Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské 
smlouvě ze dne 14. 1. 2019, uzavře-

né mezi městem Buštěhrad a realit-
ní kanceláří EVROPA.
Usnesením č. 20 
Zásady pro přidělování bytů v ma-
jetku města.
Usnesením č. 21 
Zařazení žadatele do registru čeka-
telů na byt v DPS.
Usnesením č. 22 
Dva nové členy sociálního a zdravot-
ního výboru.
Usnesením č. 23 
Změnu položek v přidělené dotaci 
pro Český svaz chovatelů, ZO cho-
vatelů zpěvných kanárů dle předlo-
ženého návrhu.
Usnesením č. 24 
Změnu položek v přidělené dotaci 
pro spolek Senioři ČR z.s., MO Bu-
štěhrad, dle předloženého návrhu.

Bere na vědomí:
Usnesením č. 15 
Informaci ředitele ZUŠ Buštěhrad 
o využití finančních prostředků z ne-
investičního příspěvku města pro vý-
platu odměn na dohody o provedení 
práce pro učitele v ZUŠ.
Usnesením č. 25
Informaci o plnění usnesení ze zase-
dání MěZ č. 7, 8, 9/2019.
Rozhodlo o zrušení:
Usnesením č. 8 
Podlimitního řízení „Město Buš-
těhrad – rozšíření mateřské školy“, 
a zároveň rozhodlo o vypsání no-
vého zadávacího řízení za stejných 
podmínek.

A K T UA L I T Y

Co Se letoS povedlo

Jako každoročně, i tentokrát bu-
deme ke konci roku bilancovat, co 
se letos podařilo, i co se nepodařilo 
udělat, a to především v oblasti sta-
veb, projektů a dotací. Letos jsme 
získali několik dotací o značném fi-
nančním objemu na spoustu potřeb-
ných věcí:
• Přístavba mateřské školy: celko-

vé (tabulkové) náklady – 13 662 
168,- Kč, z toho dotace z IROP 12 
295 951,- Kč. VŘ jsme již vyhlási-
li, avšak rozhodli jsme se jej zrušit 
(ukázalo se, že vybraný dodavatel 
není schopen dostát svým závaz-
kům), a stavba se po novém roce 
bude soutěžit znovu. Realizace se 
předpokládá do konce roku 2020.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
celkové (již vysoutěžené) náklady 

– 10 375 200,- Kč bez DPH, dota-
ce z ITI – 6,7 mil Kč. Tato akce 

vyvolala mezi částí obyvatelstva 
určité „vášně“ – někteří lidé ma-
jí dojem, že cyklostezka je drahá 
a že ji nepotřebujeme (zajisté asi 
hlavně ti, kteří bydlí na druhém 
konci města a jezdí autem). O tom, 
proč to děláme, a proč je cena ta-
ková, jaká je, už jsem psala do BZ 
samostatný podrobný článek. Ale 
v krátkosti – nebudujeme pouze 
cyklostezku, ale také nový chod-
ník podél hřbitova, komunikaci 
i pro chodce podél nové zástavby, 
nové autobusové zastávky u hřbi-
tova, odvodnění, zeleň, mobiliář, 
nové přechody a veřejné osvětlení. 
Takže akce by se spíše než „cyk-
lostezka“, měla jmenovat „kultiva-
ce celého kusu města mezi hřbi-
tovem a Lidicemi“. Pak by snad 
pro některé občany byly náklady 
pochopitelnější. Stavba bude pro-

bíhat od ledna do července 2020, 
a novou autobusovou zastávku 
u hřbitova již máme schválenou 
od Integrované dopravy Středo-
českého kraje. Zastávka se bude 
jmenovat „U kapličky“ a začne 
zřejmě fungovat od 1. 9. 2020.

• Dokončili jsme opravu havarij-
ního odtokového kanálu z rybní-
ka, rovněž na dotaci z MZe. Ná-
klady akce: 1 500 000,- Kč bez 
DPH, z toho dotace MZe 1 000 
300,- Kč. Z této dotace jsme po-
řídili i dvě plovoucí dřevěná mola 
na Dolním rybníce – i zde se ve-
řejnost záhy rozdělila na odpůr-
ce a příznivce mol, takže nezbývá 
než konstatovat, že to už je život, 
a nikdy se žádným počinem ne-
zavděčíme všem.

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

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

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.
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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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vrch jsme vybudovali v ulicích 
Vodárenská, 5. května, Švermo-
va, části Lípové a části Družstev-
ní. Náklady akce: cca 3,5 mil. Kč. 
bez DPH, z toho dotace z MMR: 
2 416 981,- Kč. Pokud v příštím 
roce budeme opět v získání do-
tace úspěšní, budeme v obnově 
povrchů komunikací pokračovat.

• Nový chodník jsme provedli 
v části Pražské ulice, v příštím 
roce plánujeme dotáhnout jej až 
na Náměstí.

• Získali jsme dotaci na vybavení 
odborných učeben v ZŠ z IROP – 
přes 3 mil. Kč. – předmětem pro-
jektu je vybavení tří odborných 
učeben v ZŠ a MŠ Oty Pavla, kon-
krétně učebny fyziky, chemie, pří-
rodovědné laboratoře a tabletové 
učebny. Učebny budou vybave-
ny moderní výukovou technolo-
gií a souvisejícím příslušenstvím. 
Zároveň se z dotace také zaplatí 
opatření pro bezbariérovost školy.

• Podařilo se dokončit úpravy ven-
kovních ploch v areálu základ-
ní školy.

• Z  Operačního programu Za-
městnanost jsme získali dvě dal-
ší pracovnice do infocentra (dva 
půlúvazky). Otvírací hodiny info-
centra se díky tomu mohly rozší-
řit, má otevřeno každý den včet-
ně víkendu.

• Získali jsme dotaci na projekt 
„Návrh obnovy zeleně v extravi-
lánu města“. Náklady projektu (ta-
bulkové): 2 094 699,- Kč bez DPH, 
z toho dotace: 1 675 560,- Kč. Pro-
jekt řeší celkem osm lokalit v ex-
travilánu města. V těchto lokali-
tách by měly být obnoveny polní 
(travnaté) cesty, zlepšena prostup-
nost krajiny pro pěší, vysázena 
nová liniová zeleň (aleje stromů, 
a to i ovocných, keře a další rost-
liny), v některých lokalitách také 
doplněn mobiliář (aleje Ořešín či 
odpočívadlo u lidické autobusové 
zastávky). Přes zimu bychom měli 

vysoutěžit dodavatele a v příštím 
roce by došlo k realizaci.

• Ve spolupráci s Vodárnami Klad-
no – Mělník byla letos vybudová-
na kanalizace v Topolové, Javoro-
vé a Břízové ulici. Náklady stavby: 
7,5 mil. vč. DPH, z toho podíl měs-
ta činil cca 3,1 mil. Kč. Již se čeká 
pouze na kolaudaci.

• Opravili jsme kapličku Sv. Máří 
Magdalény na Náměstí. Celkové 
náklady činily cca 991 902,- Kč 
bez DPH, z toho cca třetina šla 
z dotace Středočeského kraje.

• Získali jsme dotaci z Fondu obno-
vy památek Středočeského kraje 
ve výši 500 000,- Kč na pokračo-
vání obnovy zámeckých prostor 
nad již dokončeným infocentrem. 
Obnova tedy bude pomalu a po-
stupně pokračovat i v příštím ro-
ce (pro informaci – v roce 2019 
jsme do oprav na zámku neinves-
tovali vůbec).

• Začali jsme rekonstruovat přízemí 
domu č. p. 128 (Šmalcovny), kde 
vzniknou tři sociální byty. 

• Z operačního programu Život-
ní prostředí jsme získali do-
taci na kompostéry pro obča-
ny města, které občané obdrželi 
zdarma. Celkové náklady činily  
943 697,- Kč, z toho dotace činila 
802 127,- Kč

• Byla provedena první etapa revi-
talizace budovy ZUŠ (odkopání 
terénu a opatření proti vlhkosti) 
cca za 500 tis. Kč. V příštím roce 
budeme pokračovat s další etapou.

• Získali jsme dotaci na pořízení 
nového územního plánu města. 
Částka 87 120,- je sice spíše sym-
bolická (náklady na nový ÚP jsou 
přes milion Kč), ale i tak potěší.

• Opravili jsme dvě studny v zá-
meckém parku a  jednu na dět-
ském hřišti u Pelíšku a zřídili dvě 
pítka pro veřejnost (v zámeckém 
parku a u Macíků)

• Domluvili jsme spolupráci s Obec-
ní policií Koleč. Smlouva s nimi 

bude platná od února 2020, a bu-
dou mít od nás přesně dané úkoly 
na konkrétních místech, což bu-
de především chytání náklaďáků 
v Tyršově ulici, pokutování ne-
vhodně parkujících řidičů a dal-
ší zajišťování veřejného pořádku. 

Co se nepovedlo:

• Nebyli jsme úspěšní v získání do-
tace na akci „Obnova východního 
zámeckého křídla pro praktickou 
školu a školské poradenské zaří-
zení“, což měla být akce cca za 50 
mil. Kč. Přestože projekt byl vel-
mi společensky prospěšný, byl při-
praven kvalitně a bylo na něj již 
vydáno stavební povolení, hodno-
titel se nakonec rozhodl jej nedo-
poručit k realizaci. Domníváme 
se, že určitou roli v tom mohl hrát 
i negativní mediální obraz zám-
ku v souvislosti s aférou hejtmana 
Ratha. Budeme se tedy dále snažit 
o získání financí jinými způsoby.

• Nevyřešená zůstává otázka ban-
komatu (banky nemají zájem jej 
sem umísťovat, a pokud ano, tak 
pouze za peníze, nejlevnější na-
bídka byla 17 tis./měs.). 

• Nepovedlo se vysoutěžit novou 
společnost na svoz komunálního 
odpadu. Do výběrového řízení se 
nám přihlásilo pouze AVE Klad-

Čištění studny v parku – vytahování části 
historického potrubí. Foto: archiv MěÚ
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no, takže jsme nuceni s ním uza-
vřít smlouvu, jinak bychom ne-
měli od ledna 2020 svoz odpadů 
nijak zajištěn. Bohužel je to zřejmě 
důsledek kartelových dohod me-
zi svozovými společnostmi, o kte-
rých se sice povídá po celé repub-
lice, ale nikdo to zatím neřeší.

• Nepovedlo se letos schválit nový 
územní plán města, bylo poměr-
ně náročné vypořádat se s při-
pomínkami dotčených orgánů. 
Předpokládáme, že k definitivní-
mu schválení dojde nejpozději do 
poloviny roku 2020

Co nás čeká v roce 2020:

• Přístavba MŠ, stavba cyklostezky, 
vybudování odborných učeben 
v naší ZŠ a projekt „Zeleň v ex-
travilánu“, viz výše.

• Pomohli jsme našim fotbalistům 
zpracovat a podat žádost o dotaci 
na 1. etapu revitalizace sportov-
ního areálu, tedy na nový objekt 
kabin se zázemím a klubovnou 
a sklad s pokladnou. Zda bude-
me úspěšní, se dozvíme cca v úno-
ru–březnu. Pokud bychom uspě-
li, proběhla by stavba ještě v roce 
2020.

• V plánu je rekonstrukce havarij-
ního tarasu v ulici Oty Pavla. Cí-
lem je oprava dlouhodobě hava-
rijní konstrukce. V horní části by 
zároveň mělo vzniknout zákoutí 
s novým zábradlím, posezením 
a parkovou úpravou.

• V příštím roce chystá ČEZ poklá-
dání el. vedení do země v lokali-
tě Starý Hrad a okolí (Revoluční, 
v Uličce, Podhradí). To zname-
ná, že budou odstraněny všech-
ny betonové sloupy a dráty ve-
doucí nad zemí. Město Buštěhrad 
při té příležitosti musí provést re-
konstrukci veřejného osvětlení za 
cca 4 mil. Kč. Výhodou je, že po-
kud se přidáme k akci ČEZu, bu-
dou naše náklady téměř polovič-
ní oproti variantě, kdy bychom 
stavbu prováděli sami. Díky této 
akci se vizuálně zkultivuje Starý 
Hrad – v památkové zóně a oko-
lí budou osazeny historizující li-
tinové lucerny (jako jsou na zá-
meckém nádvoří) a budou nově 

provedeny některé chodníky, a to 
z kvalitnějších materiálů (místo 
rozlámaných betonových dlaždic 
kamenné kostky, apod.).

• Další etapu ČEZ možná také ješ-
tě začne provádět v příštím roce 
(území staré zástavby jihozápadně 
od ulice Oty Pavla, Sladkovského, 
atd.), takže i zde bychom se přida-
li s novým veřejným osvětlením 
(zde již budou lampy novodobé).

• Ve spolupráci s Vodárnami Klad-
no – Mělník by se v příštím roce 
měla podařit také výstavba vodo-
vodu na Bouchalce.

DJ

 Oprava odtokového kanálu z rybníka. Foto: archiv MěÚ

proč Byla zadána analýza a strategie odpadového hospodářství 
v BUštěhradě 

Způsoby motivace ke třídění
Novela zákona o odpadech, kte-

rá je v současné době postoupena 
do mezirezortního připomínkové-
ho řízení, by si zcela určitě zaslouži-
la řádnou informační kampaň, která 
bohužel v České republice hodně za-
ostává. Ministerstvo životního pro-
středí sice dělá, co může, ale proble-

matika odpadového hospodářství 
je tak složitá, tak rozvětvená a tak 
naprosto individuální pro každou 
obec, že je takřka nadlidský úkol 
podat občanům jednotlivých obcí 
dostatečné a srozumitelné informa-
ce. Každá obec má jiné demogra-
fické podmínky, nastavení, finance, 
možnosti. To, co jde zavést v jedné 

obci, není už vyhovující pro druhou. 
Inspirovat se od sebe obce sice mo-
hou, ale v konečném důsledku čeká 
jejich zastupitelstvo posouzení stavu 
a nastavení optimálního řešení. Po-
třebné a skutečné informace od stát-
ních institucí dokáže s konkrétními 
podmínkami obce skloubit pouze 
zastupitelstvo, které má přehled jak 
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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

LEDEN 2020

z obecné stránky, tak i ze stránky 
specifické pro každou obec, a hlav-
ně také z finanční stránky. Bohužel, 
ne všechny obce se touto problemati-
kou zabývat chtějí. Ale ty, které chtě-
jí, hledají řešení.

V Buštěhradě se hledá řešení a op-
timální nastavení již více než jen 
jeden rok. Za tu dobu bylo městu 
předvedeno několik možností mo-
tivačních programů v  oblasti tří-
dění. Všechny mají jedno společ-
né. Navrhují je společnosti, které na 
poli odpadového hospodářství vy-
plňují nedostatek informací a pří-
kladů a možností, jež by mohly ty 
které obce na svém území uplatnit. 
Navrhovaná řešení však nikdy nej-
sou a nebudou pro občany ani pro 
město zdarma. Co je pro občany vý-
hodnější, jaké nastavení, to je sku-
tečně diskutabilní, protože každé 
řešení, každá motivace pro obča-
ny v sobě skrývá vždy určité riziko 
a finanční náklad pro město, a fak-
tické provedení není třeba ani pro 
město vhodné.

Z tohoto důvodu, zjištění možnos-
tí a představení množství možností, 
jak nakládat s odpady a v jaké režii, 
si město Buštěhrad zadalo studii – 
zhotovení analýzy skutečného sta-
vu v demografických podmínkách 
Buštěhradu a stanovení strategie od-

padového hospodářství. Jinými slo-
vy: Kudy jít v Buštěhradě za daných 
podmínek a s výhledem na optimál-
ní nastavení pro budoucí aplikaci 
novely zákona o odpadech. Analý-
za byla provedena skutečně důklad-
ně. Ze strany města bylo poskytnu-
to velké množství údajů a materiálů, 
které byly ve studii použity, a inten-
zivní spolupráce zabrala takřka půl 
roku práce. S výsledkem byli sezná-
meni zastupitelé na workshopu, aby 
se mohli rozhodnout, kudy a jakou 
cestou jít.

Motivace ke třídění plastu, pa-
píru, skla.

Z analýzy bylo zjištěno, že město 
Buštěhrad má v rámci motivace sta-
novený program, který se ale již „pře-
žil“ a ve kterém dochází ke značné-
mu zneužívání systému, a že mimo 
jiné i v důsledku tohoto zneužívání 
rostou náklady města na odpad. By-
lo doporučeno jej zrušit. Jako další 
možný nový způsob motivace k tří-
dění surovin tohoto typu bylo měs-
tu Buštěhrad předvedeno zavedení 
systému „adresného třídění“. Ten 
spočívá v tom, že ke každému čís-
lu popisnému, které se o tuto moti-
vaci přihlásí, budou přiděleny plas-
tové pytle se specifickými QR kódy. 
(Pytle z toho důvodu, aby další ná-

doby žluté, modré a zelené nezabí-
raly místo.) Pořízení takového systé-
mu však vyžaduje finanční investici 
do software, do pytlů, do QR kódů. 
V neposlední řadě také investici do 
Technických služeb, kde by museli 
být na toto vyčleněni aspoň dva pra-
covníci (nebo spíše přijati, tedy nové 
mzdové náklady), museli by mít své 
svozové vozidlo, čtečku a notebook. 
Tedy další náklady, a to na techniku 
a na pracovní síly. Systém je to jis-
tě velmi líbivý, hlavně pro občany. 
Obzvláště kdyby zastupitelé vyhlá-
sili slevu pro občany, kteří by tento 
systém třídění chtěli. V konečném 
důsledku však, bohužel, pro Buště-
hrad nevhodný. Takto sebrané plas-
ty, sklo a papír nejsou započítávány 
EKO-KOMem do evidence třídění, 
do registrů, a nenavyšují tak městu 
tolik potřebná procenta vytřídění, 
na které jsou vázány kompenzace za 
třídění a budoucí slevy na skládkov-
né. (Již rok 2019 bude rozhodný pro 
stanovení ceny za skládkovné, pro 
jednotlivé obce na příští rok.) Po-
kud by se na EKO-KOM město ob-
rátilo o odvoz a likvidaci, provedou 
ji, ovšem koeficient takto svezeného 
tříděného odpadu pro účely slev pro 
město je velmi nízký. V tomto by tedy 
město hodně prodělalo. Město tedy 
raději využívá již zavedenou síť tří-

INFORMACE O PLATBĚ ZA ODPADY: 

Od 13. 1. 2020 Je možné hradit 
místní poplatek za provoz systému  
nakládání s odpady a za psy.

Platba za odpady je ve výši 950,- 
Kč na osobu a rok, splatná ve dvou 
částkách.

Pro občany, kteří se přihlásí 
k programu „Kompostuji, nepo-
třebuji hnědou popelnici“, je stano-
vena úleva a výše místního poplat-
ku, a splatná částka je tak 750,- Kč 

na osobu a na rok, taktéž rozděle-
na na dvě části.

Poplatky lze také uhradit v plné 
výši na celý rok. 

Úhrady lze provádět: 
Bezhotovostně na účet města 

Buštěhradu. č. 388 172 369/0800, 
konstantní symbol: 0558, variabil-
ní symbol: rodné číslo. Do kolonky 
zpráva pro příjemce uveďte „Plat-
ba za místní poplatek rok 2020“.

Hotově na pokladně MěÚ Bu-
štěhrad v úředních dnech a hodi-
nách, mimo tyto dny pouze po te-
lefonické domluvě předem.

Bezhotovostně na pokladně 
MěÚ Buštěhrad v úředních dnech 
a hodinách, mimo tyto dny pouze 
po předchozí telefonické domluvě.

Dagmar Novotná, 
 za Městský úřad Buštěhrad
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dicích míst pro plasty, sklo a papír, 
kterou má město Buštěhrad, podle 
analýzy, dokonce naddimenzovanou. 
Tedy dostačující pro počet trvale hlá-
šených obyvatel. (Pro počet hláše-
ných obyvatel, ne pro počet skutečně 
bydlících na Buštěhradě. K tomu je 
potřeba vzít v úvahu, že tříděný od-
pad u nás mnohdy ukládají i občané 
z okolních menších obcí při průjezdu 
městem.) Přesto město Buštěhrad tří-
dicí „hnízda“ raději navýšilo, než by 
přistoupilo k tomuto výše zmíněné-
mu doplňkovému novému způsobu 
třídění. Třídit plast, sklo a papír už 
občané totiž umějí docela dobře, a je 
potřeba, aby evidence těchto sebra-
ných komodit byla pro město Buště-
hrad vedena účelně. Adresným třídě-
ním plastů, papíru a skla by prudce 
stouply náklady města. Pokud by 
město Buštěhrad navíc chtělo, aby se 
k doplňkovému, adresnému třídění 
připojila také finanční úleva pro ob-
čany, byl by to jednak další náklad 

pro město, ale hlavně tento typ úle-
vy není kompatibilní se současným 
systémem plateb za odpad v Buště- 
hradě, který je nastaven podle zá-
kona o místních poplatcích. Ten-
to doplňkový systém třídění plas-
tu, papíru a skla je sice velmi líbivý 
a občansky motivační, hlavně pro již 
zmíněnou finanční slevu, ale zrov-
na pro Buštěhrad hodně nevýhod-
ný. Třídit sklo, plasty a papír už to-
tiž umíme.

Motivace ke třídění bioodpadu 
rostlinného původu

Bylo doporučeno se zaměřit na 
staronovou komoditu pro třídění, 
a to třídění bioodpadu. Způsob tří-
dění této komodity ještě není příliš 
mezi občany rozšířen. S ohledem 
na platnost nové legislativy ji ob-
ce však zavádět musí tak jako tak. 
Proto město Buštěhrad ustoupilo od 
finanční motivace ke třídění skla, 
papíru a plastu (protože tento je již 

v Buštěhradě dobře rozvinutý, moti-
vace tohoto typu již splnila svůj účel 
a začala být zneužívána), a obrací 
pozornost občanů na třídění odpa-
du rostlinného, biologického půvo-
du. Poskytnutím objemné nádoby 
na bioodpad v ceně místního poplat-
ku tak dostávají občané prostor pro 
ukládání bioodpadu rostlinného pů-
vodu, a to nejen ze zahrádek, ale ta-
ké – a to hlavně – z kuchyní. A jako 
pobídku město Buštěhrad poskytuje 
slevu – motivaci – pro občany, kte-
ří se rozhodnou kompostovat shro-
mažďovaný bioodpad a vracet tak ži-
viny zpět do půdy na území města 
Buštěhradu, a vzdát se tak hnědé po-
pelnice. Nastavením čtrnáctidenní-
ho svozu není Buštěhrad žádnou vý-
jimkou mezi obcemi, jak by se mohlo 
zdát. Mnoho obcí má tento systém 
frekvence nastavený již dávno.

Dagmar Novotná,  
Správa místních poplatků a daní

často kladené dotazy na téma odpadů v BUštěhradě

Proč se zdražují odpady? V ji-
ných obcích lidé platí daleko míň!

Doplatek města Buštěhrad za od-
padové hospodářství (OH) je v sou-
časné době téměř 86 %. Celorepub-
likový průměr je okolo 27 %. To 
znamená, že platby, které město 
účtuje občanům, jsou poddimen-
zované a dlouhodobě neudržitelné. 
Je tomu tak mimo jiné z toho důvo-
du, že produkce odpadů na území 
města Buštěhradu rok od roku str-
mě vzrůstá, a počet platících osob, 
přispívajících na provoz systému 
odpadového hospodářství v Buš-
těhradě, vzhledem k tomuto fak-
tu neroste s tímto úměrně. Lidé se 
k nám stěhují, ale trvalý pobyt si 
zde nezřizují. K tomu je nutné při-
řadit také vyšší výdaje města, které 
směřují na různá technická opatře-
ní v souvislosti s přípravou na no-
vou legislativu.

Dále je potřeba vzít v potaz, že 
plánovaný legislativní tlak v podo-
bě nového zákona, který vstoupí 
v platnost v roce 2021, bude zname-
nat pro obce, že budou muset plnit 
čím dál větší míru separace odpadů 
dle legislativního balíčku EU. Po-
kud nebude míra separace plněna, 
náklady na OH se mohou až zečtyř-
násobit. Aby k tomu nedošlo, město 
muselo přistoupit k inovacím, kte-
ré ve svém počátku vyžadují nárůst 
nákladů. Ten bude v dalších letech 
vykompenzován zvýšenou transpa-
rentností systému, možností kont-
roly svozové firmy i možností ovliv-
ňovat míru separace pozitivním 
směrem a vyhnout se nárůstu zá-
konného poplatku a sankcím, kte-
ré rovněž přinese nový zákon (od 
roku 2023 až 500 tis. Kč ročně za 
neplnění). Obce, jež zatím proble-
matiku neřeší, sice mají na první 

pohled nižší poplatek pro občany, 
ale vystavují se v budoucích letech 
výraznému riziku.

Proč si nemůžu přikoupit ještě 
jednu popelnici, když mi čtrnácti-
denní svoz nestačí? Třeba na vlast-
ní náklady?

V případě, kdy město vybírá za 
odpad poplatky dle zákona o míst-
ních poplatcích, jako tomu je u nás, 
nemůže občany limitovat v produk-
ci. Město ovšem apeluje na svoje ob-
čany, aby maximálně zodpovědně 
přistupovali k třídění a minimali-
zovali odpad vhozený do černých 
nádob. Využívání dalších, vlastních 
nádob celý proces svozu zdraží, ze-
jména kvůli rostoucímu počtu výsy-
pů. Toto zdražení pak bude v dalším 
období rozúčtováno všem občanům, 
což nám nepřijde vůči ostatním ob-
čanům, kteří poctivě třídí a jedna 
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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

LEDEN 2020

nádoba jim stačí, férové. Upozorňu-
jeme také, že nádoba musí být oči-
povaná, aby ji svozová společnost 
obsloužila. „Vlastní“ popelnice tak 
nebudou svezeny. Odpad, který vy-
produkuje občan navíc, třeba nára-
zově, může uložit na sběrném místě 

„Měsíček“. Zde se bude muset proká-
zat občanským průkazem, údajem 
o trvalém pobytu ve městě.

Proč si nemůžeme vybrat různé 
velikosti popelnic? Proč neplatíme 
za objem, který opravdu vyprodu-
kujeme? V jiných obcích to jde! 

Protože v Buštěhradě je stano-
ven systém platby odpadů na osobu, 
podle zákona o místních poplatcích. 
A ten neumožňuje, v rámci rovnos-
ti občanů, z důvodu nediskrimina-
ce jiných, aby byly poskytovány růz-
noobjemové nádoby domácnostem. 
Výhodou tohoto systému poplatku, 
a tedy důvodem, proč jej Buštěhrad 
má, je totiž mimo jiné snadná vyma-
hatelnost poplatku s ohledem na de-
mografické podmínky v Buštěhradě, 
kdy jednou z těchto podmínek je již 
z minulosti vysoký počet dlužníků. 
Jinde mají zřejmě nastaveno vybírání 
poplatku podle zákona o odpadech, 
a tento způsob umožňuje si velikost 
nádob vybrat. Buštěhrad si zavede-
ní místního poplatku podle zákona 
o odpadech nechce dovolit z mnoha 
důvodů (viz článek „Místní poplat-
ky a jejich formy, výhody a nevýho-
dy“). Jedním z nich je navíc součas-
ná vysoká finanční částka na osobu, 
tedy potažmo na rodinu, protože  
1 l/1 kg odpadu na občana je v sou-
časné době u nás hodně drahý. Jed-
notnost nádob byla stanovena ta-
ké ještě kvůli větší přehlednosti 
v nákladech na jejich obsluhu. No-
vě v rámci inovací přecházíme ale 
na dynamické vážení odpadu, které 
umožňuje určit konkrétní produk-
ci odpadů jednotlivých nádob. Toto 
doteď nešlo. Systém platby za odpad 
zatím tedy není u nás nastaven za 

objem, ale za fyzickou osobu. Celá 
transformace systému, jež směřuje 
k platbě za objem a hlavu, ke které 
nyní dochází, ovšem zabere mno-
ho času. Průměrná délka načipová-
ní všech nádob ve městech naší ve-
likosti trvá 9 měsíců od podepsání 
smlouvy. Proto platbu za objem ne-
lze v Buštěhradě aplikovat ještě ani 
příští rok. Máme k tomu nakroče-
no, ale výhledově, nejspíše až v roce 
2022, kdy bude schválena dílčí nove-
la zákona o odpadech, ohledně míst-
ních poplatků. Systém je v současné 
době do začátku nastaven určitým 
způsobem a v nadcházejících obdo-
bích se rozhodně nebráníme změ-
nám, nicméně budou již založeny 
na relevantních datech za celé měs-
to i za jednotlivé domácnosti. Mu-
síme počkat, až bude možné uvést 
v Buštěhradě v život zákonné nasta-
vení poplatku podle skutečných dat, 
objemu, a schválené novely zákona 
o odpadech.

Proč si Buštěhrad nekoupí vlast-
ní popelářské auto? Proč nedáte ob-
čanům pytle na papír a plast a ne-
sváží je naše TS? Surovinu by město 
prodalo a vydělalo by.

I o tom město uvažovalo. Avšak 
dle analýzy je tato možnost ekono-

micky neefektivní (vyplatí se až cca 
od 10 tisíc obyvatel, a  to hlavně 
obcím, které mají vlastní skládky 
a nejsou tedy závislé na skládkách 
svozových firem). Při svozu odpa-
du jsme odkázáni na skládky vel-
kých svozových firem, které by nás 
mohly snadno dostat do patové si-
tuace, kdy by město „za trest“, že se 
osamostatnilo, platilo extrémní ce-
ny, anebo by nám odpad na sklád-
ku úplně odmítly ukládat (mají na 
to bohužel právo). Situace se může 
změnit v momentě, kdy dojde k do-
stavění spalovny ZEVO Počáply. Sa-
mostatnou smlouvu se spalovnou si 
ovšem město Buštěhrad musí nej-
dříve zajistit. Kapacita spalovny ne-
bude dostačovat potřebám regionu, 
to už je nyní zřejmé. ČEZ, který bu-
de spalovnu vlastnit a provozovat, 
bude chtít uzavírat smlouvy s vět-
šími subjekty, než je jen jedno měs-
to či obec. Z tohoto důvodu město 
Buštěhrad nastoupilo cestu inicia-
ce sdružení obcí pod ORP Kladno. 
Zda se v tomto případě zřídí také 
pro oblast ORP znovu vlastní svo-
zovka, je otázkou.

Pytlový sběr, tzv. „adresné třídě-
ní“, není příliš efektivní. Je znač-
ně nákladný na pořízení, na pro-
voz, a také na pracovní sílu. Navíc 

Požadavky na míru separace: Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních 
odpadů z celkového množství KO podle § 102 odst. 3. Foto: archiv autora

Tabulka, která znázorňuje rostoucí poplatek při neplnění separace: Sazba pro jednotlivé dílčí 
základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t). Zdroj: návrh novely zákona o odpa-
dech (eKLEP, v mezirezortním připomínkovém řízení od 9. 4. 2019). Foto: archiv autora
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v současné době je velice negativní 
trend na trhu s druhotnými suro-
vinami, které jsou nyní prakticky 
neprodejné. Například při hledání 
odběratele plastového odpadu, je-
hož hledaly Kralupy n. V., byl na-
lezen nejbližší za Hradcem Králové. 
Výkupní cena plastů je poté nato-
lik nízká, že transport odpadů na 
takové vzdálenosti svépomocí je 
nehospodárný. TS města navíc ne-
disponují technikou, která by toto 
efektivně umožňovala. Její nákup je 
finančně také nákladný a k tomu je 
potřeba připočítat nové výdaje na 
další pracovníky TS. Takto sebra-
ný, vytříděný odpad, pokud by se 
nelikvidoval prostřednictvím spo-
lečnosti EKO-KOM, která garantu-
je zavedení procentuální míry vy-
tříděnosti surovin z Buštěhradu do 
registru ISPOP, ale odvážel a likvi-
doval samostatně, na vlastní nákla-
dy města, by tím pádem nebyl neza-
počítáván městu jakožto množství 
určené k bonusu za vytříděnost, 
a k slevě na skládkovné. Navíc by 
TS musely mít koncesi na dopravu, 
na tento typ činnosti město zatím 
nemá koncesi pro nákladní dopra-
vu, a není ani „osobou oprávněnou“ 
nakládat s odpady. A pokud by vy-
tříděný odpad, svezený v pytlech od 
občanů, z „Měsíčku“, kam by jej TS 
svezly, odvážel EKO-KOM, pak by-
chom koeficient za vytříděnost za 
tyto komodity sice získali, ale měli 
bychom jej za tento objem a hlavně 
způsob sběru na velmi nízké úrov-
ni vůči nákladům a oproti třídění 
do sběrných „hnízd“.

Proč nám dáváte hnědou popel-
nici, když ji stejně nechceme? Ne-
máme tam co dát.

Podle zákona má město povin-
nost již od poloviny tohoto roku 
třídit bioodpad plošně a celoroč-
ně, a nyní i s důrazem na biologic-
kou složku odpadů z kuchyní. Dle 
studie VÚT v Brně je jen z kuchy-

ní 60 kg/os. produkce bioodpadu 
za rok. U rodinných domů se za-
hradou je tato produkce 200 kg/os. 
a rok. Abychom udrželi v nadchá-
zejícím období ceny na rozumné 
úrovni, musíme třídit v maximál-
ní možné míře. Jelikož je bioodpad 
těžký a míra separace je odvozená 
od hmotnosti, je absolutní vytřídě-
ní BRKO (biologicky rozložitelný 
odpad) ze SKO (směsný komunální 
odpad) klíčová. Abychom toho do-
sáhli, rozhodli jsme se zavést hnědé 
popelnice. Toto tvrzení také potvr-
dil rozbor SKO od firmy JRK, který 
jsme pro naše město nechali provést. 
Do této popelnice budete mít co dát, 
když se při třídění odpadu zaměříte 
na složky rostlinného biologického 
původu. Jen slupky od banánů, me-
lounů, okurek, cibule a jiných plo-
din, stejně jako zbytky jídel v čisté 
formě, jako je vařená rýže, čočka, 
hrách, brambory, jsou na denním 
pořádku v jídelníčku každé domác-
nosti. Velikost nádoby bude 240 l 
k jednomu číslu popisnému, a to 
z toho důvodu, že dosavadní zjiště-
ní ukazují, že domácnosti, které si 
biopopelnici a její obsluhu pořídili 
v minulosti na své náklady, mají ve 
většině případů právě objem 240 l. 
Je možné, že se v průběhu roku uká-
že, že některým domácnostem po-
stačí menší biopopelnice. Bude pak 
možné provést výměnu. Tento „test 
objemu“ bude pro rok 2020 velice 
důležitý, protože nejspíše na pod-
zim roku 2020 obdrží město biopo-
pelnice z dotace, a teprve tyto bio-
popelnice, v majetku města, budou 
čipovány pro zjišťování skutečného 
objemu odpadu, budou také váženy. 
Až v té době bude moci přistoupit 
k výměně nádoby případně za men-
ší pro jednotlivé domácnosti, které 
budou chtít. Do té doby budou bio-
popelnice dodány formou pronájmu 
od svozové společnosti, a nebudou 
zatím očipované, abychom nádoby 
svozové společnosti neznehodnotili, 

a nevytvořili si tak náklady navíc.
Jak zařídíte, aby v létě popel-

nice při čtrnáctidenním svozu 
nesmrděly?

Nádoby na bioodpad, tzv. kom-
postejnery, jsou speciálně upraveny, 
a mají na bocích odvětrávání. Dí-
ky tomu dochází k provzdušňová-
ní bioodpadu. Jestliže tedy do po-
pelnice dáte pouze to, co tam patří, 
bioodpad bude procházet přiroze-
nou aerobní biodegradací a nádoba 
páchnout nebude. 

V případě SKO odpad přirozeně 
páchne a s tím nejde nic dělat. Zá-
pach je možné ale snížit správným 
počínáním občanů. Například vy-
mýváním znečištěných obalů a je-
jich přesun do tříděného sběru (oba-
ly sice není třeba vymývat, nicméně 
pro snížení zápachu je to potřeba). 
V případě biologického odpadu, kte-
rý není možné vytřídit, jako jsou 
kosti nebo zbytky masa, je mož-
né použít např. biosáčky Envira, 
ale i jiné, jež jsou určeny pro sběr 
drobného kuchyňského odpadu, ale 
také např. pro uložení exkremen-
tů od domácího zvířectva. Sáčky 
jsou podle výrobce 100% rozloži-
telné a jsou přirozenou potravou 
pro půdní bakterie. Sáčky se pro-
dávají v různém objemu, a také od 
jiných výrobců.

Proč nemůžeme mít na popel-
nici nálepky, kde si každý určí 
četnost svozu? V jiných obcích to 
mají.

Tato varianta se aplikuje v pří-
padě, kdy je svoz odpadů, respek-
tive jeho poplatky, vybírány dle 
zákona o odpadech. Speciálně se 
jedná o zpoplatnění ve smluvním 
vztahu, podle Občanského záko-
níku, to nejčastěji. Méně často se 
tak děje u poplatku podle zákona 
o odpadech stanoveného zastupi-
telstvem (viz článek na webu měs-
ta v Aktualitách: „Místní poplatky, 
jejich formy, výhody a nevýhody.“). 
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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

LEDEN 2020

V případě, kdy město nechá občany 
zaplatit 100 % nákladů (na což má 
dle zákona o odpadech nejen právo, 
ale dokonce povinnost, a není zde 
možnost stanovení úlevy nikomu 
a žádné skupině obyvatel), popla-
tek za jednu nádobu při svozu 52x 
ročně o objemu 120 l by v Buštěh-
radě činil okolo 3500 Kč/rok, pro 
případ 240 l více jak 6000, a u 1100 
l i více jak 20 000 Kč. Náklady na 
odpady by tak občanům ve většině 
případů hodně vzrostly. Jestliže ně-
kde platí méně, je to tím, že zbytek 
města/obce doplácí odpady ze své-
ho rozpočtu. 

Proč je v okolních obcích celko-
vá cena za svoz odpadu nižší než 
v Buštěhradě?

Nemůžeme to takto vyhodnotit 
bez benchmarkové analýzy okol-
ních obcí, kde se odpady na první 
pohled zdají být levnější. Důvodů 
může být mnoho a jsou následující:
1. Může to být nižší měrnou pro-

dukcí na obyvatele.
2. Dále může dojít k nepřesnostem 

při rozúčtování nákladů mezi 
okolní obce, kdy svozová spo-
lečnost neadekvátně přiřadí ná-
klady jiné obci.

3. Jinou frekvencí svozu.
4. Lepšími smluvními podmínka-

mi s dodavatelem služeb.
5. Na odpady vedení dané obce/

města neúměrně vysoko doplá-
cí a následně si tuto částku získá 
nebo vybere jinde. 

Můžu popelnici úplně odmít-
nout a zajistit si svoz odpadů sám?

Svozová firma nemá zájem uzaví-
rat smlouvu s občany napřímo. To-
to se děje pouze u podnikatelských 
subjektů. K tomuto účelu je zákono-
dárci zpracovaná odpadová legisla-
tiva, která určuje, že likvidaci a svoz 
odpadů zajišťuje pro občany obec/
město. Podnikatelské subjekty a fy-
zické podnikající osoby, které mají 

a mohou mít smlouvy se svozovými 
firmami napřímo, jsou povinny do-
kládat městu každoročně smlouvu 
s dodavatelem této služby, s detail-
ním rozpisem likvidace druhů od-
padů, a také kopii faktury za uhra-
zení této služby. Pokud tak neučiní, 
vystavují se pokutě ve správním ří-
zení, která se pohybuje v desítkách 
tisíc. Město tyto doklady po podni-
katelích požaduje každoročně.

Když je norma 25 l odpadu na 
hlavu a týden, tak naší čtyřčlenné 
rodině vývoz 120 l popelnice 1x za 
14 dní přece nestačí!

Limit 25 l odpadu na hlavu je 
statistický údaj doporučený MŽP 
v prováděcích vyhláškách, se kte-
rým města a obce mohou orientačně 
pracovat. Tento limit je ovšem mí-
něn za předpokladu, že občan ne-
má možnost vytřídit žádnou složku 
ze směsného komunálního odpadu, 
a je tedy vázán na celkový objem ne-
vytříděného odpadu. V Buštěhradě 
ale jsou dány možnosti třídit nejen 
sklo, plasty a papír, ale rovněž od 
roku 2020 bioodpady, a po celý rok 
2019 také už i jedlé tuky. Z toho vy-
plývá, analyticky zjištěno, že svoz 
1x za 14 dní zde tím pádem postačí, 
občan je veden k tomu, aby co nej-
více složek odpadu vytřídil.

Když jsme pětičlenná rodina, 
máme tedy nárok ještě na jednu 
120l popelnici? A můžeme dvě 120 
l popelnice vyměnit za jednu 240l? 
Nemáme u domu na dvě popelni-
ce místo.

V rámci nové veřejné zakázky ne-
ní s touto možností, přistavení 240l 
nádoby na směsný odpad, počítá-
no. Tím pádem není na ni ceno-
vá nabídka od dodavatele. Systém 
poplatku podle zákona o místních 
poplatcích, podle kterého má měs-
to nastavený poplatek, se pohybuje 
v mantinelech, kde všichni občané 
musí mít rovné podmínky. Pokud je 

vás v domácnosti 5, máte teoreticky 
nárok na 1 nádobu 120 l navíc, ov-
šem při důsledném třídění byste se 
i v 5 členech domácnosti s odpadem 
do 120l nádoby měli vejít. Ale dal-
ší nádobu v případě 5- a vícečlenné 
rodiny dostat můžete.

Kde přesně najdu, kolik litrů od-
padu týdně je na osobu, resp. kolik 
120l popelnic jako 4členná rodina 
můžeme mít? 

Měrná produkce na osobu by-
la v roce 2018 v Buštěhradě, podle 
výsledků vyhodnocení plánu od-
padového hospodářství v  Buště- 
hradě a následné analýzy, asi 190 
kg za rok. Při objemové hmotnos-
ti 200 kg/m3 (objemová hmotnost 
SKO má velice široký interval) tak 
na jednu osobu a rok připadá 950 
l. Těchto 950 l by odpovídalo pro-
dukci 18,3 l /os. týden. Limit 25 l na 
osobu a týden (popisováno výše) tak 
lze u nás považovat za reálný, a jak 
vidíte, také je směrem k občanům 
velkoryse nastavený. Podotýkáme, 
že se jedná o objem nevytříděného 
směsného odpadu. Cílem města je 
ale redukce směsného komunální-
ho odpadu. Jestli by tedy bylo pro 
občany nastaveno, jako komfortní, 
směsný komunální odpad produ-
kovat, těžko u nás dojde k úspoře 
v této oblasti. 

Proč na Kladně, kde vyváží stej-
ná firma jako v Buštěhradě, mají 
lidi levnější odpad?

Je to zřejmě rozdílnou smluvní 
cenou mezi městem Kladno a do-
davatelem. Obecně platí, že čím je 
město větší, tím je pro svozovou 
společnost lukrativnější, a má tedy 
větší zájem si zajištění služeb udržet, 
byť třeba za nižší jednotkové ceny. 
Na území města Kladna jsou rov-
něž stacionární zařízení vlastněné 
právě touto společností. Je možné, 
že zde díky tomu dochází k výhod-
ným smluvním vztahům. 
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Přece není spravedlivé, že jeden 
člověk, který bydlí sám, má jednu 
popelnici a čtyřčlenná rodina má 
také jednu za 4x víc peněz!

Jestliže město vybírá poplatek dle 
zákona o místních poplatcích, ne-
smí občany nijak omezovat v pro-
dukci odpadů. Úmysl dát občanům 
méně nádob je však hlavně veden 
z důvodu posílení třídění. Pro pří-
pady jednorázových nadměrných 
produkcí odpadů občany, aby ne-
byli omezováni v produkci odpadu, 
je zde v Buštěhradě zřízeno sběrné 
místo „Měsíček“. K platbám: Podle 
zákona má město možnost vybírat 
místní poplatky podle tří uzákoně-
ných možností.

1. Podle zákona o místních poplat-
cích (ten máme zaveden)

2. Podle zákona o odpadech – vari-
anta daně

3. Podle zákona o odpadech – vari-
anta Občanský zákoník

Každá z  variant má své klady 
a mínusy, až na tu třetí, která je za-
staralá, již není zaváděna a je od ní 
upouštěno (viz článek na webu měs-
ta: „Místní poplatky, jejich formy, 
výhody a nevýhody“). Detaily těchto 
variant jsou zde rozpracovány zvlášť, 
v tomto článku. Výklad je totiž ob-
sáhlejší. Každá z prvních dvou uve-
dených variant je spravedlivější v ně-
kterých ohledech a nespravedlivá 
zase v jiných ohledech.

Proč nelze udělat platbu za ob-
jem vs. hlavu pro 1–2 lidi na adre-
se – 60 litrů, 3–4 lidi na adrese – 
120 litrů, 5–6 lidí na adrese – 180 
litrů? Příděl objemu dle hlášených 
osob, platba ale stále za hlavu. Jed-
noduché a spravedlivé řešení k ro-
dinám, které doplácejí na nepři-
hlášené občany.

Protože tento typ poplatku zatím 
ještě není uzákoněn. Nelze tedy tak-
to postupovat. Tento typ poplatku 
bude možné zavést, ale asi nejdříve 
až v roce 2022 v rámci dílčí novely 

zákona o odpadech, která se věnuje 
místním poplatkům za odpady. Až 
tento typ poplatku poslanci uzáko-
ní, může město tento typ zpoplat-
nění použít (systém „zaplať, kolik 
vyhodíš“). Zatím máme dosavadní 
typy poplatků (viz dotaz výše), podle 
kterých musí město svoz a likvidaci 
zpoplatňovat, a tyto dosavadní typy 
poplatků ze zákona nelze vzájemně 
kombinovat! 

Když se mi syn odstěhoval z Bu-
štěhradu, ale má zde trvalé bydliš-
tě, také za něj musím platit?

Ano. Místní poplatek je forma da-
ně na osobu trvale hlášenou v Buš-
těhradě. Každá trvale hlášená osoba 
v Buštěhradě je poplatníkem, osvo-
bození a úlevy jsou dány v OZV 
podle zákona pro osoby žijící více 
jak rok v zahraničí a pro osoby ve 
výkonu trestu.

Dagmar Novotná, 
 ve spolupráci s Arch Consulting
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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

LEDEN 2020

infookénko aneB začíná nám rok 2020
Doba Vánoc a přestup do Nové-

ho roku pro mnohé z nás je dobou 
zamyšlení, co nám starý rok přine-
sl, odnesl a co očekáváme od roku 
nového.

Já ráda vzpomínám na bezstarost-
nost a kouzlo Vánoc v období dětství.

V tomto období to bylo hlavně 
o čase pohádek a mnohdy i splně-
ných přání. A nyní vlastně zažívám 
také pohádkové období – ačkoliv vy 
čtete tento článek již v novém roce, 
tak já nyní sedím za počítačem a Vá-
noce mi dýchají na zátylek, takže 
pomyslně cestuji v čase :). Třetí ad-

ventní svíčka byla zapálena a já pře-
mýšlím o právě uběhlém týdnu, kdy 
se stalo mnohé.

Ráda bych vyzdvihla to, kolik mi-
lých lidí upoutala facebooková vý-
zva Ivany Schober k vánoční sbírce 
dárků pro seniory DPS v Buštěhra-
dě, která se již pomalu stává předvá-
noční tradicí. Po celé dva týdny jste 
nám do Infocentra nosili nádherně 
zabalené dary a děti ze ZŠ vyrobi-
ly a napsaly krásná vánoční přání. 
Nashromáždilo se tolik krásných 
darů a přání a na všechny se dosta-
lo! Děkujeme vám všem, kteří jste si 

v předvánočním shonu našli na sbír-
ku čas, protože radost našich babiček 
a dědečků v DPS byla opravdu veli-
ká! Nálada při předávání dárků byla 
v neděli 15. 12. už vskutku vánoční 
a všechny zahřála u srdce.

Milí spoluobčané, přejeme vám 
všem krásné a klidné Vánoce plné 
radosti a příjemných setkání a šťast-
ný nový rok plný spokojenosti a dob-
rých pocitů!

Hedvika Servusová, 
Helena Blesková, Venuše Al Ali,  

Veronika Malá

oBjeveno nové zoBrazení BUštěhradského zámkU z rokU 1834
Převratný objev se podařil pra-

covnici našeho infocentra Hedvice 
Servusové. Vypátrala doposud ne-
známé zobrazení buštěhradského 
zámku, a to přes internet. Článeček 
pochází z vídeňských „Všeobecných 
divadelních novin a Původních lis-
tů“, čísla 173 z neděle 30. srpna 1834. 
Sice to vypadá, že vyobrazení autor 
kreslil popaměti (víme již celkem 

přesně, jak zámek v této době vy-
padal, některé prvky na kresbě nej-
sou věrohodné, ani některé propor-
ce moc nesedí), nicméně je to skvělý 
přírůstek do ikonografie zámku.

DJ

Nově objevené zobrazení zámku Buštěhrad 
z roku 1834. Foto: archiv autorky.

vydali jsme nový kalendář „BUštěhrad na starých fotografiích“
Děkujeme také Hedvice Servu-

sové za nápad a vytvoření nástěn-
ného buštěhradského kalendáře 
pro rok 2020 a Jardovi Perglovi za 
spolupráci na výběru historických 
fotografií. Dále patří dík Martinu 
Homolovi za úpravu a vyčištění 
fotek a nafocení současných, Mo-

nice Žitníkové také za současné 
foto a Honzovi Zelenkovi za tisk. 
Všichni měli svůj podíl na kalen-
dáři, který nám udělal radost.

ZV

H. Servusová a Martin Homola, autoři ná-
stěnného kalendáře. Foto: J. Riesová

infocentrUm má od jara 2019 dvě nové pracovnice

Díky Operačnímu programu Za-
městnanost jsme mohli letos oboha-
tit tým našeho infocentra o dvě další 
pracovnice. Díky tomu se mohla roz-
šířit otvírací doba infocentra, takže 
otevřeno je každý den. Novými po-
silami byly Venuše Al-Ali a Veroni-
ka Heidenreichová, kterou na pod-

zim vystřídala Veronika Malá. 
Bc. Venuše Al Ali Tesner (35 let) je 

výtvarnice a produkční. Vystudovala 
prostorovou a multimediální tvorbu 
na Západočeské Univerzitě v Plzni, 
absolvovala také stáž v Aténách. Pra-
covala jako produkční v MeetFacto-
ry (organizace výstav, komunikace 

s umělci a kurátory, administrativ-
ní správa rozpočtů a smluv, granty), 
asistentka v ateliéru Kryštofa Kin-
tery, realizuje vlastní umělecká díla, 
momentálně z oboru re-designu, jak 
se dočítáme v jiném článku v tomto 
čísle BZ. Hovoří anglicky. V součas-
nosti je na rodičovské dovolené.
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Mgr. Veronika Malá (46 let) vy-
studovala obor učitelství anglické-
ho jazyka a výtvarné výchovy pro 

2. a 3. stupeň na Pedagogické fakul-
tě UK Praha. Absolvovala také kurs 
pro průvodce cestovního ruchu po 

ČR a rekvalifikační kurz Specialista 
marketingu. Od roku 1998 působila 
jako lektorka angličtiny, překladatel-
ka a tlumočnice, a také jako koordi-
nátorka studijních pobytů zahranič-
ních studentů. Angličtině vyučovala 
studenty všech věkových kategorií 
ve firmách, bankách, i na dětských 
táborech a v různých státních i sou-
kromých školách, naposledy v Klad-
ně na ZŠ Donum Felix, která pů-
vodně sídlila v Buštěhradě. Kromě 
angličtiny a němčiny studovala ta-
ké ruštinu, latinu, španělštinu a dal-
ší jazyky. Ráda čte, cestuje a maluje.

DJ

Zleva Veronika Malá a Venuše Al Ali. Foto: archiv autorky

rozsvícení vánočního stromkU a adventní jarmark

30. listopadu se uskutečnil advent-
ní jarmark, završený slavnostním 
rozsvícením vánočního stromku. Po 
celou dobu konání akce probíhala 
vystoupení dětí ze ZUŠ a ZŠ Buště-
hrad. Jako každý rok se rozlilo mezi 
návštěvníky 50 litrů svařeného vína, 
a občerstvovací stánek zřídil i spolek 
Butzkow (zlatým hřebem byly pe-
čené kaštany). Vyvrcholením slav-
nostního podvečera bylo rozsvícení 

Kytarový soubor ZUŠ Buštěhrad.  
Foto: M. Žitníková

Vánoční jarmark v ZŠ Buštěhrad. 
Foto: Zuzana Kozoňová

Akce v lednU 2020

4.1. 
 ▶ Tradiční Tříkrálový pochod na 
Okoř. Podrobnosti ve vývěskách

9. 1. 
 ▶Adéla Ptáčková: Vernisáž vý-
stavy, od 18:00, galerie 1. pa-
tro (Město Buštěhrad – Kulturní 
výbor)

11. 1. 
 ▶ Reprezentační ples města, hra-
je All Right Band, od 20:00, so-
kolovna (Město Buštěhrad – 
Kulturní výbor)

13. 1.
 ▶  Beseda o kompostování a od-
padech v našem městě, od 18:00, 
zámecký sál (Město Buštěhrad)

14. 1.
 ▶  Novoroční vystoupení 
Tanečního oddělení, 17:00–19:00, 
zámecký sál (ZUŠ Buštěhrad)

18. 1. 
 ▶ Novoroční koncert: Collegium 
419, od 18:00, kostel Povýšení sv. 
Kříže (KPH Buštěhrad)

21.1
 ▶  Povídání o krásách Česka, 
od 16.00, podrobnosti také ve 
vývěskách 

25. 1. 
 ▶ Koncert inspirované hud-
by, 17:00–19:30, zámecký sál 
(Buštěhradské Šťabajzny)

29. 1.
 ▶Veřejné zasedání zastupitelstva, 
od 17:30, zámecký sál (Město 
Buštěhrad)

M. Kosa
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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

LEDEN 2020

našeho živého vánočního stromeč-
ku, kterému přejeme, ať nám roste 
jako z vody.

Během tohoto předvánočního od-
poledne proběhla na zámku také 
vernisáž výstavy Malujeme Buště- 
hrad, na kterou po celý podzim ode-

vzdávali svá díla výtvarníci všech 
věkových kategorií. Na zámku tak 
můžete do poloviny ledna spatřit 
množství velmi povedených kreseb 
i maleb s buštěhradskou tematikou. 
Výstava opravdu stojí za zhlédnutí. 
Vřele doporučujeme!

Děkujeme všem, kdo se na orga-
nizaci akce podíleli!

Hedvika Servusová

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve středu 27. listopadu 2019 pro-
běhlo v obřadní síni městského úřa-
du tradiční vítání občánků. S paní 
místostarostou Magdou Kindlovou 
jsme přivítaly dalších 5 občánků: 
Matěje, Martina, Beátu, Viktorii 

a Tobiáše. Dětem přejeme, aby na-
vždycky milovaly své táty a mamin-
ky a aby šťastně vykročily do života, 
který je teprve čeká. Jejich rodičům 
děkujeme za rozhodnutí vychová-
vat své děti tady u nás v Buštěhradě, 

a přejeme jim, aby si užívali každou 
chvíli s nimi a svojí rodinou.

 
Jana Zemanová, 

matrikářka

Na začátku prosince jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Dne 6. 12. 2019 zemřela ve věku 67 let paní Miluška 
Dlouhá, která dříve spolu se svou rodinou žila v Buštěhradě, ve Stavební ulici. Pracovala také v místní školce. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s jejími zarmoucenými dětmi tichou vzpomínku. 

ZV

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

základní škola a mateřská škola oty pavla

Školní šachisté obou věkových ka-
tegorií opět postoupili do krajské-
ho kola

28. listopadu 2019 se v Dělnickém 
domě v Kladně konal i letos přebor 
škol šachu okresů Kladno a Rakov-
ník. Ani v tomto roce nesměly na-
še dva výběry v bojích o postup do 
kraje chybět.

V družstvu mladších nás repre-
zentovali Filip Hrubý se setrou 
Viktorií, Pavel Kováč, David Štý-
br a Vojtěch Zelenka. V konkuren-
ci dalších osmi škol si vedli od za-
čátku turnaje znamenitě a skončili 
nakonec na stříbrné postupové příč-
ce. Podobně si vedli i starší žáci ve 
složení Ondřej Popovský, Matyáš 
Buk, Matěj Kučera, Stanislav Smé-
kal a Šimon Hájek. Žáci druhého 
stupně se též umístili na druhém 
postupovém místě.

Oba výběry opět potvrdily tra-
dici královské hry v našem městě 
a v naší škole a 17. 12. budou repre-
zentovat v krajském kole v Nerato-
vicích. Nutno dodat, že se jedná ta-
ké o úspěch šachového oddílu při TJ 
Sokol Buštěhrad, kde naši žáci tré-
nují nebo získali potřebné základy 
a zkušenosti.

Mgr. Václav Barták

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Ano už je to tu zase, čas adventu. 

Pro děti čas velkého, netrpělivého 
těšení. Ve ŠD jsme tento „nekoneč-
ný čas“ využili k tvoření, povídání 
o vánočních zvycích a nacvičování 
pásma pro školní jarmark.

Děti z 1. a 3. oddělení kreslily 
a malovaly zimu, vystřihovaly pa-
pírové ozdoby na stromek ve ves-

tibulu SB a na okna. Děti ze 4. a 2. 
oddělení vyráběly vánoční dekora-
ce z přírodnin a textilu.

Šachisti ZŠ postupující do krajského kola  
soutěže. Foto: V. Barták
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S dětmi z 5. a 6. oddělení jsme 
vytvářeli svícínky ze slaného těsta, 
pekli cukroví a perníčky. Pilně jsme 
nacvičovali pásmo lidových koled 

„Cest k Betlému“.
Na jarmarku jsme se představi-

li pásmem a prodali skoro všechny 
naše výrobky. Vydělané peníze pou-
žijeme na nakoupení odměn a slad-
kostí do ŠD.

Teď už jen posloucháme koledy 
a čekáme na Ježíška…

Dana Lukešová, za ŠD

Přednáška o papoušcích
V  1.A  jsme měli velmi zajíma-

vou, názornou a poučnou přednáš-
ku o papoušcích. To nejúžasnější na 
přednášce bylo, že nám ji udělal žák 
1.A Honzík Krušek. Honzík má vel-
mi neobvyklého koníčka. Zajíma-
jí ho papoušci, nosí si do školy ply-
šové papoušky a neustále mi o nich 
vypráví. Navrhla jsem mu, zda by 
si doma s rodiči nepřipravil pro mě 
a pro děti přednášku. Za pár dnů 
přišel, že má fotky a může začít. Nej-
dříve jsem ho mírně podcenila, zda 
to zvládne a jak bude hovořit před 
publikem. Honzík nás všechny pře-
kvapil. Tento týden již obešel dalších 
několik tříd, kde byli vždy nadšeni. 
Pokusil se upoutat pozornost na dru-
hém stupni a také se mu to podařilo. 

Profesionálně odpověděl na všechny 
dotazy. Seznámil nás s mnoha zají-
mavostmi. Dozvěděli jsme se, proč 
papoušci zobou jen červené ovoce 

– vědí, že co je červené, je zralé. Že 
když si papoušek najde partnera, je 
s ním až do smrti. 

Honzíka chválím a těším se na 
další přednášku.

Dana Odvárková, učitelka 1.A

English language with a native En-
glish speaker – the work starts early

It is the season of good will in Zá-
kladní škola a Mateřská škola Oty 
Pavla! Nevertheless, the work conti-
nues with English teaching staff pro-
viding our very young learners with 
the best opportunity to learn Eng-
lish language. In the picture you see 
Year 3 and Mr. M. Booth in a festive 
season English language lesson de-
corating a Christmas tree with dif-
ferent shapes and colours.

 
Merry Christmas everybody!

Anglický jazyk s  rodilým mluv-
čím – je dobré začít s angličtinou 
co nejdříve

Máme tady vánoční čas, ale v Zá-
kladní škole a Mateřské škole Oty 
Pavla práce pokračuje s anglickými 
učiteli, kteří dávají mladým žákům 
nejlepší příležitost se naučit anglic-
ky. Na obrázku vidíte 3. ročník s pa-
nem učitelem Boothem. Ve speciál-
ní vánoční hodině angličtiny právě 
ozdobili vánoční stromky.

Veselé Vánoce vám všem!
Mathew Booth a Laura Franko-

vá, 7.A, překladatelka z anglického 
do českého jazyka 

Ferda Mravenec a  vzpomínka  
na pana Sekoru

Ferda Mravenec je postava, která 
provází svými příběhy již několik 
generací, proto jsme se rozhodli, že 

s dětmi oslavíme 120. výročí naro-
zení jeho autora, brněnského rodáka 
Ondřeje Sekory, projektovým dnem. 
Do projektového dne se zapojily tří-
dy 1. stupně. Každá třída si připra-
vila celodenní individuální činnosti. 
V naší třídě jsme se s dětmi rozhodli, 
že vyzkoušíme své pekařské a cuk-
rářské schopnosti při pečení perní-
kových mravenců. Hotové výrobky 
posléze udělaly radost dětem z ma-
teřské školy v Buštěhradu, kam jsme 
nazdobené perníčky odnesli. 

Žáci se také zábavnou formou se-
známili s nejznámějšími postavička-
mi a příběhy Ferdy Mravence. Dále 
si poskládali puzzle vytvořené ze Se-
korových ilustrací, prohlédli si mno-
há vydání Sekorových knih, v rámci 
přírodovědy, za využití dataprojek-
toru, mohli i sami porovnat, že po-
stavy ze Sekorova Ferdy Mravence 
jsou inspirovány skutečnými brou-
ky, které můžeme v přírodě vidět. Na Přednáška o papoušcích. Foto: D. Odvárková

Veselé Vánoce s angličtinou. Foto: archiv ZŠ

Děti v ZŠ při pečení perníkového Ferdy Mra-
vence. Foto: Petra Bereczová
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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

LEDEN 2020

závěr příjemného dne jsme zhlédly 
pohádku. 

Projektovým dnem vzpomínka na 
pana Sekoru, popularizátora příro-
dy, zdaleka neskončila, z knihy Fer-
da Mravenec si občas čteme v rám-
ci hodin čtení.

P. Bereczová

Prvňáci a třeťáci v pekle
V den, kdy chodí Mikuláš s čer-

tem a andělem, jsme se vydali do 
hornického nebe a pekla. Autobus 
nás odvezl do hornického města Pří-
bram. Po strašně příkrých schodech 
jsme sestoupili do podzemí. Poma-
loučku, za svitu svící, jsme nejistě šli 
podzemní štolou. Museli jsme dá-
vat velký pozor, abychom nešlápli 
do stružky, kam chodí všichni pe-
kelníci čůrat. Po dlouhé cestě pod-
zemím jsme zaslechli dunění bub-
nů a strašné řinčení řetězů. Otevřela 
se brána do pekel, kde mastili čerti 
karty. Najednou čerti začichali člo-
věčinu a už byli u nás. Lucifer chtěl 
paní učitelce uříznout ucho do po-
lévky, ale děti ji zachránily a vykou-
pily ji i sebe básničkou. Čertům se 
to nelíbilo, ale nemohli nic dělat, tak 
nás všechny alespoň pomazali kolo-
mazí a sazemi. Když jsme vystoupa-
li na povrch, pečlivě jsme se počítali, 
jestli nám tam někoho nenacpali do 

kotle.  Po té hrůzné návštěvě pekla 
se nám otevřelo hornické nebe. Svatý 
Petr na nebeském balkóně předčítal 
Mikulášovi ze svaté knihy všechny 
hříšky a pochvaly dětí. Mikulášovi 
jsme udělali radost básničkou a on 
nás za to podaroval dárečky.

 Výlet se nám moc líbil a jsme rá-
di, že jsme se vrátili všichni.

Dana Odvárková a Blanka  
Endrlová, učitelky 1.A a 3.A

Adventní Drážďany – školní výlet
Stalo se již tradicí, že naše škola 

navštěvuje každý rok nejstarší ad-
ventní trhy v Německu, které se ko-
nají v Drážďanech. Každý rok je ten-
to výlet spojen s prohlídkou města 
a zajímavých památek, ani letos to-
mu nebylo jinak. Děti od 6. do 9. tří-
dy s doprovodem učitelů navštívily 
nejen centrum Drážďan s historic-
kým trhem, ale i vánoční trhy, kde si 
mohly zakoupit nejrůznější suvený-
ry a třeba se i projet na obřím kole či 
si koupit tradiční drážďanskou što-
lu. Žáci 7.–9. tříd mohli navíc při ná-
kupech na trzích nebo v obchodním 
domě využít své znalosti německého 
jazyka. Letos nám přálo i počasí, celý 
den krásně svítilo sluníčko a všichni 
jsme měli skvělou náladu. Výlet jsme 
zakončili prohlídkou v jednom z nej-

úžasnějších vědeckých muzeí v Evro-
pě, v Hygienickém muzeu. V muzeu 
si děti mohly prohlédnout, jak fun-
guje lidský organismus, a na vlast-
ní kůži si vyzkoušet, jak fungují je-
jich smysly. Žáci byli rozděleni do 
tří skupin a společnými silami vy-
plňovali připravené pracovní listy, 
které potom se svým doprovodem 
konzultovali. Po celém dni jsme se 
všichni vrátili domů s dobrou vá-
noční náladou a nakoupenými dár-
ky na Vánoce. Už teď se všichni tě-
šíme, až se do adventních Drážďan 
společně vrátíme.

(Petříček, Michaelka, Martinka) 

Vánoční školní jarmark 
Vánoce se nám už kvapem blíží, 

proto jsme se opět sešli v hojném po-
čtu v naší škole na Vánočním jarmar-
ku, kde už tradičně děti u svých stán-
ků nabízely výrobky, které zvládly 
vytvořit, v  tělocvičně pak svými 
vystoupeními potěšily návštěvníky. 
Program byl pestrý a krásný, tančilo 
se, zpívalo se, viděli jsme také kom-
binaci divadla a zpěvu, u stánků bylo 
možné vybrat si z nejrůznějších vá-
nočních dekorací, svícnů, magnetek, 
ozdobných stromečků a mnoha dal-
ších krásných věcí. Zkrátka nepřišli 
ani ti, co měli chuť dát si něco men-

Výlet do nebe a pekla. 
Foto: D. Odvárková. 

Vánoční jarmark v ZŠ Buštěhrad.  
Foto: Zuzana Kozoňová
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šího k snědku. Připraveny byly ma-
ličkosti slané i sladké, velké oblibě 
se těšily například vafle a cukrová 
vata, a k vánoční pohodě přispěl ta-
ké horký voňavý čaj. Paní kuchařky 
v jídelně školy nabídly výborné Míša 
řezy a další pochutiny a k radosti vel-
ké části dospělých také svařené víno. 

Nálada byla, myslím, skvě-
lá, v podvečer ze školy odcházelo 
mnoho usměvavých rodičů, praro-
dičů, bývalých i současných žáků 
a zaměstnanců školy, prostě všech, 
kdo k nám zavítal. V předvánoč-
ním shonu to bylo příjemné setká-
ní, které dalo prostor k popovídání 
si a odpočinku.

Mgr. Zuzana Kozoňová

Konec roku v mateřské škole
Každé ráno se naše školka rozezní 

dětskými hlásky a ve všech pěti tří-
dách je rázem veselo. Po chvilce hra-
ní, ranním kruhu a společném cvi-
čení vždy následuje řízená činnost, 
při které děti přiměřenou formou 
poznávají svět kolem sebe. V prosin-

ci, se zaměřujeme převážně na lido-
vé tradice a užíváme si předvánoční 
čas. Čas koled, vánočních výrobků 
a dekorací, společných setkávání, be-
sídek a dílniček s rodiči. Toto období 
zahájily nejstarší děti – předškoláci – 
a jejich paní učitelky vystoupením na 
Adventním jarmarku a slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu v Buš-
těhradě. Ve čtvrtek 5. prosince jsme 
měli ve školce velkou návštěvu – Mi-
kuláše, anděla a také dva rohaté čer-
ty, kteří za dětmi přišli doprovázeni 
mohutným pekelným řinčením a dý-
mem! V dalších prosincových dnech 
si přihlášené děti užily svátečně la-
děnou lekci předplaveckého výcvi-
ku a pro všechny děti bylo zajištěno 

divadelní představení v MŠ. Rodiče 
měli možnost navštívit besídky v jed-
notlivých třídách – někde rozšířené 
o dílničky – a také Vánoční jarmark 
se spoustou svícnů, ozdob a dalších 
výrobků, které děti za pomoci paní 
učitelek vyráběly. Nejstarší děti před-
vedly krátký program v DPS a při-
nesly pro obyvatele drobné dárky 
a přáníčka. Asi největší radost měly 
děti z dárečků, které našly ve svých 
třídách pod stromečkem. Nové hrač-
ky v novém roce jistě hodně využijí. 
A ať je ten nový rok plný pohody pře-
jeme všem z mateřské školy!

Marcela Jonešová

Vánoční atmosféra ve školce. Foto: archiv MŠ Mikuláš ve školce. Foto: M. Jonešová

pelíšek podporUje práci Během rodičovské

V Pelíšku podporujeme rodiče, 
kteří se chtějí věnovat dětem a záro-
veň i trochu pracovat nebo se vzdělá-
vat během mateřské nebo rodičovské 
dovolené. Kromě organizace vzdě-
lávacích přednášek jsme v Pelíšku 
vytvořily místo, kde mohou rodiče 
dětí v klidu pracovat, zatímco si je-
jich potomci hrají v herně. Práce ve 
sdílené kanceláři neboli coworking 
je dnes velmi populární. 

Proč coworking?
Proč nepracovat přímo z domu? 

Někomu práce z domu nevyhovuje 
a potřebuje změnit prostředí na více 

„pracovní“. Někdo chodí do cowor-
kingu, protože by mu jinak chyběly Mikulášská v sokolovně, organizátor 

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LEDEN 2020

sociální vazby, kterých je při takové 
práci nedostatek. V neposlední řa-
dě je také díky coworkingu možné 
získat zajímavé kontakty. V Pelíšku 
kromě klidného prostředí pro práci 
nabízíme i krátkodobé hlídání dětí. 
Děti si hrají v herně vedle kancelá-
ře a maminka nebo tatínek je může 
v případě potřeby kdykoliv obstarat, 
nakrmit atp. 

Známe několik zkušených ma-
minek, jež při rodičovské pracovaly 
nebo pracují, i díky tomu můžeme 
poskytnout cenné rady těm rodičům, 

kteří by to chtěli také zkusit. Pora-
díme i konkrétní druhy zaměstná-
ní, jež si s prací na dálku rozumějí, 
a i to, pro která je coworking vhodná 
volba. Pokud se nebojíte například 
oblasti marketingu nebo IT, přijďte 
se do Pelíšku poradit.

Kolik stojí coworking?
Nabízíme možnost coworkingu 

zdarma pro členy Pelíšku, veřejnost 
zaplatí 50 Kč za jednorázový vstup. 
Přijít můžete, i pokud zrovna ne-
máte v plánu nechat si pohlídat děti. 

Hlídání dětí
Pokud potřebujete krátkodobě 

(max 4 hodiny) pohlídat dítě, mů-
žete využít hlídací maminky z tý-
mu Pelíšku za cenu 75 Kč/hod. pro 
členy Pelíšku nebo za 100 Kč/hod. 
pro veřejnost. Fungujeme také jako 
vzájemná výpomoc maminek, kdy 
můžete přijít s kamarádkou a děti 
si pohlídat vzájemně.

D. Cvachová, za RC Pelíšek

lineC

Pravděpodobně historicky nej-
větší zastoupení počtu autobusů 
na jeden výlet zažil Buštěhrad v so-
botu 7. prosince. Brzy ráno, v 8:00 
hod., vyrazily tři autobusy směrem 
na rakouský Linec. Cílem byla ná-

vštěva vánočních trhů, ale nejen 
jich. Osazenstvo autobusů obdrželo 
itinerář míst vhodných k návštěvě 
nebo zhlédnutí ve městě. Každý si 
mohl vybrat, co by rád viděl, a kam 
se vydat. Specialitou byla varianta 

dvouhodinové projížďky po Dunaji 
na Křišťálové lodi s nádhernou vý-
zdobou včetně lustrů ze skla. Z lodi 
bylo možné zhlédnout staré přísta-
viště, grafiti i rozlehlé, dosud fungu-
jící ocelárny. Někteří z návštěvníků 
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navštívili staré historické budovy, 
kostely, Zemský dům, zámek. Ně-
kdo využil nabídky různých mu-
zeí, další se zaměřili na levný ná-
kup v Primarku, někdo neodolal 
vyhlídce z blízkého vrchu na město, 
kam se dostal zubačkou z hlavního 
náměstí, a samozřejmě návštěvě vá-
nočních trhů. 

Bohužel svou velikostí a pestros-
tí bylo zastoupení na místním trhu 
na hlavním náměstí a přilehlém ná-
městí miniaturní a zatím nejmenší, 
co jsme za pět let návštěv vánočních 

trhů zažili. Pravdou je, že kdo za-
mířil na třetí trh na jih k železnič-
nímu nádraží, pak tam bylo jeho 
očekávání splněno. Kouzelná byla 
ale i zákoutí starého města s roz-
troušenými stánky u zámku nebo 
u Zemského domu.

Pro někoho bylo 5 hodin poby-
tu málo, pro někoho hodně. Domů 
jsme dorazili ve 21:00 hod. Jeden 
autobus měl kvůli zabloudění dvou 
mladých slečen v Linci asi 20 minut 
zpoždění. Jinak byli všichni cestují-
cí disciplinovaní i při jednotlivých 

zastávkách. Chtěl bych na tomto 
místě poděkovat původkyni myš-
lenky výletů na vánoční trhy Janě 
Zemanové, Marušce Kaiserové za 
seznam písní, které jsme si mohli 
zazpívat, a průvodcům v autobu-
sech Tomáši Beranovi, Heleně, Jir-
kovi a Aleně Janouškovcovým a Pe-
trovi Kloubkovi. 

Akci organizoval spolek Buštěh-
radské fórum. 

Ing. Jiří Janouškovec st.

Buštěhradské fórum na lodi. Foto: Jiří Janouškovec st. Trhy na hlavním náměstí. Foto: Václav Zach

POZVÁNKA NA KONCERT INSPIROVANÉ HUDBY 

Buštěhradské Šťabajzny po-
řádají dne 25. 1. 2020 koncert 
inspirované hudby. Hrát bude 

Jan Frank. Koncert se bude ko-
nat v zámeckém sále od 17 hod. 
Vstupné 250 Kč. Vstupenky bu-

dou k dispozici v Infocentru.

T. Hrabinová

S P O RT

sk BUštěhrad – fotBal, revitalizace areálU

Závěr podzimní části soutěže se 
Buštěhradským zcela vymkl z ru-
kou. V posledních čtyřech zápasech 
nás čekali soupeři z popředí tabul-

ky: Baník Švermov, Slovan Kladno, 
SK Lidice a Novoměstský Kladno. 
Z těchto utkání nedokázali hráči 
Buštěhradu, kteří až doposud po-

dávali výborné výkony, vytěžit už 
ani jediný bod. Těžko říci, proč se 
tak stalo, nekoncentrovanost před 
závěrem sezóny, zaleknutí se vý-
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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

LEDEN 2020

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

venUše vdechUje nový život

Věci denní potřeby nám slouží 
až do svého neromantického kon-
ce. Pohltí je oheň spalovny, nebo se 
zaskládkují a v nejlepším případě se 
roztaví a v jiné podobě se nám opět 
nabídnou k našim službám. Citlivá 
a vnímavá duše umělce vdechne no-
vého ducha opotřebovaným před-
mětům. Z hrábí je šmrncovní vě-
šák, z kávových lžiček s logem ČSA 
je zase jiný věšák, z fotografických 
stativů jsou působivé pokojové sto-
jací lampy a sváteční oběd můžete 
servírovat třeba na souhvězdí Lva. 
Elegantní jmenovky ke kufrům jsou 
z hladce ručně vybroušeného dubu. 
Vyhozené věci reinkarnuje paní Ve-
nuše Al-Ali Tesner. Svá umělecká 
díla nabízela i na Buštěhradském 
jarmarku 30. listopadu. Mezi tra-

dičním jarmarkovým zbožím se 
stánek s re-designem opravdu vy-
jímal. Byla nabízena umělecká díl-
ka s výrazným rukopisem a s vel-
kou dávkou imaginace. Co kus, to 
originál, a co kus, to jiné sdělení. 
Paní Venuše má svůj ateliér spolu 
s manželem sochařem Matějem Al-

-Alim v řemeslně-uměleckém cent-
ru v bývalé zámecké sýpce. Můžete 
se přijít seznámit i s jejími dalšími 
nekonformními re-designy. Je pří-
jemné žít v blízkosti takto tvoři-
vých sousedů, kteří umějí dát nový 
život a  smysl zdánlivě nepotřeb-
ným věcem.

 LZ

borného postavení v tabulce, únava 
hráčů či nepřipravenost na silnější 
soupeře? Tyto otázky si však musí 
klást hráči samotní a vedení klubu! 
Na opětné zkoncentrování se před 
začátkem jarní sezóny máme ce-
lou zimní přípravu. Avšak průběh 
podzimní části nebyl vůbec špatný 
a konečné postavení v tabulce po 
podzimu také neodpovídá závěreč-
ným výsledkům. Vždyť hráči Buště-
hradu do té doby neprohráli jediný 
zápas a drželi se v čele tabulky. Po 
loňském úvodním roce v okresním 
přeboru, kdy se hrálo o udržení, si 
nyní hráči měli možnost užívat po-
cit lídra tabulky, což bylo až neuvě-
řitelné. Všichni jsme mohli sledo-
vat, že perspektiva by do budoucna 
byla! Jak to tedy dopadlo? Čtvrté 
místo v tabulce s 26 body po loň-
ském propadu není vůbec špatné! 
A jak dál? Rok 2020 může být pro 
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Venuše Al Ali Tester se svým výtvarným dí-
lem, při rozsvícení stromu.  
Foto: M. Žitníková
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

LEDEN 2020
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LEDEN 2020Předávání dárků v DPS zorganizovala paní Ivana Schober za pomoci ředitelky DPS Šárky Vojnové a všech dárců. Foto: M. Žitníková 
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Po výzvě Veroniky Richterové se někteří buštěhradští občané zúčastnili protestních shromáždění v rámci občanské inicia-
tivy Milion chvilek pro demokracii (s podporou většiny zastupitelů). Foto: M. Žitníková.

Veselé Vánoce s angličtinou v ZŠ Buštěhrad. Foto: M. Booth

Mikulášská v sokolovně, organizátor RC Pelíšek. Foto: M. Žitníková 


