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Vítání občánků. Na fotografii zleva: Antonín Živný, Anežka Šíslová, Aneta Štáfková, Sandra Fridrichová. Foto: M. Žitníková

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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Slovo RR
Milí čtenáři,
chladný únor a zima, která se po-

stupně přehoupne do své druhé po-
loviny, vyloženě svádí k úvahám ve-
skrze meteorologickým. Bílé nadílky 
jsme si zatím příliš neužili, vlastně 
vůbec, okřídlenou pranostiku „Únor 
bílý – pole sílí“ si nejspíš schováme 
na příští rok, ale kdo ví… Třeba už 
to se sněhem už nikdy nebude tako-
vé, jak vypráví pamětníci. Inu, vět-
ru, dešti, ani sněhu neporučíme, ať 
už bude korouhvička na zámku uka-
zovat jakýmkoliv směrem. Dovolili 

jsme si tedy na titulní straně alespoň 
malou vzpomínku na chvilkové loň-
ské zasněžení, abychom se ujistili, že 
se nám to opravdu nezdálo. Třeba 
se příroda ustrne a nakonec vyslyší 
přání všech malých i velkých brus-
lařů, lyžařů, sáňkařů, běžkařů, bo-
bistů i stavitelů sněhuláků. Snad nám 
tohle přání silničáři všech zemí svě-
ta, ale hlavně naše technické služby, 
odpustí! Vždyť oni to nakonec ně-
jak zvládnou, abychom se nepřiza-
bili na namrzlých chodnících, natož 
abychom sklouzli Revoluční jedním 

velkým smykem… Ať už je zima ja-
kákoliv, stále pro nás její přicháze-
ní a odcházení zůstává synonymem 
běhu času. A mnoho takových zim 
má za sebou naše skvělá buštěhrad-
ská ZUŠ, jejímuž 80. výročí je věno-
vána v tomto čísle speciální barevná 
čtyřstrana, na kterou bychom tím-
to, vedle spousty dalšího zajímavé-
ho čtení, rádi upozornili.

Ať už se sněhem nebo bez sněhu, 
v únoru hlavně zdraví a dobrou ná-
ladu 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. 11/2019
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 11 ze dne 18. 12. 2019 přijalo ta-
to usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Magdu Kind-
lovou a p. Milana Mudru, zapiso-
vatelku tohoto zasedání p. Janu 
Zemanovou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 10/2019 ze dne 
27. 11. 2019.
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 11/2019.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 12/2019.

Usnesením č. 5a) 
Pozměňovací návrh na snížení pří-
jmů uvedených v návrhu rozpočtu 
města Buštěhradu na rok 2020  
o 84.700,- Kč dle skutečně přiznané 
výše dotace v rámci souhrnného do-
tačního vztahu.
Usnesením č. 5b) 
Pozměňovací návrh na navýšení pří-
jmů a výdajů (§ 3745 rozpočtové sklad-
by) uvedených v návrhu rozpočtu o 1 
675.759,60 Kč dle obdrženého rozhod-
nutí o poskytnutí dotace na obnovu 
zeleně v extravilánu města Buštěhrad.
Usnesením č. 5c)
Rozpočet města Buštěhradu na rok 
2020 dle předloženého návrhu a po 
zapracování pozměňovacích návrhů 

s příjmy v celkové výši 100 730.992,95 
Kč, výdaji v celkové výši 101 759.485,60 
Kč a financováním ve výši 1 028.492,65 
Kč s tím, že schodek bude financován 
z přebytku hospodaření za rok 2019.
Usnesením č. 6 
Pověřuje starostku provedením nut-
ných rozpočtových opatření ke konci 
roku 2019 dle zákona.
Usnesením č. 7 
Výběr dodavatele na akci „Sběr, pře-
prava a odstraňování odpadu – Buš-
těhrad“ a schvaluje uzavření Smlou-
vy o poskytování služeb v oblasti 
nakládání s odpady mezi Městem 
Buštěhrad a  spol. AVE Kladno 
s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu  
15 691.570,- Kč bez DPH.
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Usnesením č. 8 
Smlouvu o řízení projektu uzavře-
nou mezi Městem Buštěhrad a spol. 
LK Advisory, s.r.o., na akci „Vybave-
ní odborných učeben ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad“ za celkovou cenu 
90.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 9 
Přijetí dotace od Ministerstva ži-
votního prostředí z  operačního 
programu životní prostředí 2014–
2020, na akci „Obnova zeleně v ex-
travilánu města Buštěhrad“ ve výši  
1 675. 759,60 Kč.
Usnesením č. 10 
Novou výši nájemného ve 2 obecních 
bytech v č.p. 207, a to 110,- Kč/m2.

Usnesením č. 11 
Návrh Dodatku č. 1 k veřejnopráv-
ní smlouvě o dotaci/příspěvku na 
poskytování sociální služby na rok 
2019, ev. Č. S-0466/SOC/2019/1, uza-
vřenou mezi Středočeským krajem 
a příjemcem DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 13 
Přijetí dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje podle Programu na pod-
poru turistických informačních cen-
ter Středočeského kraje pro rok 2019 
a uzavření VPS o poskytnutí dotace.
Usnesením č. 14 
Nové výše odměn jednotlivým ne-
uvolněným členům zastupitelstva, 
s platností od 1. 1. 2020, ve výši uve-

dené v příloze tohoto zápisu.
Usnesením č. 15
Výši příspěvku na úpravu zevnějš-
ku (ošatné) pověřeným zastupitelům 
a matrikářce provádějícím obřady 
dle předloženého návrhu.
Zamítá:
Usnesením č. 12 
Uzavření Smlouvy o dílo mezi Měs-
tem Buštěhrad a Eugenií Sychrov-
skou – Psí útulek Buštěhrad pro rok 
2020, odměna za poskytované služ-
by bude činit 20,- Kč/rok/na jedno-
ho obyvatele Buštěhradu (vč. DPH).

A K T UA L I T Y

INFORMACE O PLATBĚ ZA ODPADY: 

Kdo jste tak ještě neučinili, za-
plaťte do 15. 2. poplatek za pro-
voz systému nakládání s odpady 
a také poplatek za své 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, ne-
potřebuji hnědou popelnici“, je 
stanovena úleva a výše místního 
poplatku, a splatná částka je tak 
750,- Kč na osobu a na rok, tak-

též rozdělena na dvě části.
Poplatky lze také uhradit v pl-

né výši na celý rok.

Úhrady lze provádět: 
1. Bezhotovostně na účet měs-

ta Buštěhradu. č. 388 172 
369/0800 konstantní symbol: 
0558 variabilní symbol: číslo 
popisné vašeho domu/bytu. 
Do kolonky zpráva pro pří-
jemce uveďte : „Platba za míst-
ní poplatek rok 2020“

2. Hotově na pokladně MěÚ 
Buštěhrad v úředních dnech 
a hodinách, mimo tyto dny 
pouze po telefonické domluvě 
předem.

3. Bezhotovostně (kartou) na 
pokladně MěÚ Buštěhrad 
v úředních dnech a hodinách, 
mimo tyto dny pouze po před-
chozí telefonické domluvě. 

Dagmar Novotná a ZV,  
za Městský úřad Buštěhrad

přednáška o kompostování

13. ledna se v zámeckém sále ko-
nala přednáška o  kompostování. 
Nejen se zásadami kompostování, 
ale i s mnoha dalšími zajímavostmi 
ohledně odpadů nás seznámili od-
borník na odpady Ing. Tomáš Lank 
a Marek Adamec ze společnosti JRK 
Česká republika s.r.o. (JRK nám do-

poručil Institut cirkulární ekono-
miky, z. ú., který v loňském roce 
prováděl fyzickou analýzu odpadů 
v Buštěhradě).

Ing. Lank začal přednášku slovy: 
Neříkejte: Až bude třídit Indie, bu-
du třídit taky! My žijeme v tomto 
našem kusu světa a o ten se musíme 

starat, jinak na to doplatíme. Kaž-
dému kusu odpadu, který vytřídíte 
a hodíte do některého z barevných 
kontejnerů, dáváte šanci, že jej ještě 
jednou někdo vezme do ruky, a buď 
jej recykluje, nebo spálí ve spalovně. 
Odpad, který hodíte do černé popel-
nice, už nikdy nikdo do ruky nevez-
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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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me, jde rovnou na skládku. A kapa-
cita skládek je omezená.

Ptáte se, proč občané některých 
obcí mají odpady zdarma? Tyto ob-
ce mají většinou na svém pozemku 
skládku nebo jinou ekologickou zá-
těž, ze které jim plynou příjmy, tak-
že jsou bohaté a mohou si dovolit od 
občanů poplatky nevybírat. 

Dozvěděli jsme se, že dramaticky 
poklesly výkupní ceny papíru, ne-
boť Čína, která jej od Evropy ode-
bírala, jej nyní už odebírat nechce. 
Stejně tak nechce vytříděné plasty. 
Tyto odpady se tedy v Evropě hroma-
dí, a bude zřejmě potřeba vyvinout 
nějaké nové recyklační technologie, 
jinak se tohoto odpadu nezbavíme. 
Většina vyspělých zemí již postup-
ně zakazuje skládkování a odpady 
likviduje ve spalovnách, které již ma-
jí velmi pokročilé technologie na to, 
aby neznečišťovaly ovzduší. Zají-
mavá informace byla, že třeba spa-
lovna Malešice vyprodukuje za rok 
méně škodlivin než jeden novoroč-
ní ohňostroj v Praze. V budoucnu 
se počítá se spalovnou pro náš regi-
on v Mělníku.

Víte, co všechno můžete dávat do 
kompostu? Kromě všech rostlinných 
zbytků a zbytků z kuchyně rostlin-
ného charakteru (třeba i vařená rý-
že nebo luštěniny) tam můžete dávat 
například i papírová plata od vajec 
či ruličky od toaletního papíru. Po-
destýlku domácích zvířat, pokud 
to nejsou masožravci (exkremen-
ty psů a koček tedy raději do černé 
popelnice, nejlépe zabalené v igelitu; 
stejně tak kosti a zbytky masa). Sta-
rý chléb a pečivo, klidně i plesnivé, 
kompostovat také lze. Je to rozhod-
ně lepší, než je nosit vodnímu ptac-
tvu, kterému kazí žaludek. Popel ze 
dřeva. Papírové kapesníky. Vaječ-
né skořápky. Dřevo a větve, nejlépe 
seštěpkované na malé kusy, v men-
ším množství i piliny. Do kompostu 
můžete navzdory mýtům o jejich 
škodlivosti dávat i slupky od citru-

sů a ořešákové listí, rozloží se také, 
i když pomaleji. Pomůže, když se 
nadrtí na menší části. Shnilá jablka 
a jiné shnilé plody. V kompostu to-
tiž probíhají procesy, které by měly 
ničit škodlivé mikroorganismy. Pře-
devším, kompost by měl mít pest-
ré složení, aby mikroorganismům 

„chutnal“, měl by mít dostatečný pří-
stup vzduchu a vláhy (pokud bude 
plný suché trávy, fungovat nebude), 
takže jej pokud možno stavte do stí-
nu. Existuje i malý kompostér do by-
tu či na balkon se speciálními žíža-
lami (vermikompostér).

Zajímavé byly i informace o švý-
carském systému nakládání s od-
pady. Zde buď lidé poctivě třídí, 
a pak je odpady nestojí mnoho, ne-
bo netřídí, a jeden pytlík odpadu je 
stojí šest franků, takže v důsledku 
zaplatí stonásobek běžného sklád-
kovného. Tito lidé (většinou boha-
tí, kteří si mohou dovolit netřídit) 
pak tímto vysokým poplatkem od-
pady dotují.

Zajímavé byly i fotografie z Japon-
ska. Odpadkové koše v Japonsku 
téměř nejsou – země je velmi ma-
lá, pozemky drahé a na odpadkové 
koše či kontejnery není místo. Kaž-
dý člověk si z ulice svůj odpad vždy 
odnáší. Z téhož důvodu Japonci ne-
kompostují. Zato velmi přísně třídí, 

pokud někdo do odpadu hodí něco, 
co tam nepatří, má z toho celospo-
lečenskou ostudu.

Na obce v České republice v sou-
vislosti s přípravou nového zákona 
o odpadech stát čím dál více tlačí, 
aby produkovaly čím dál méně netří-
děného odpadu (jinak budou za je-
ho nadlimitní množství výhledově 
platit penále). Obce jsou tedy nuceny 
působit na své občany, aby víc třídi-
li, a chovali se v oblasti odpadů zod-
povědněji. Buštěhrad se snaží tento 
problém vyřešit nastavením nového 
systému, i když to bude pár let trvat 
a pro občany to znamená zdražení 
poplatků. Některé obce to ale řeší 
daleko radikálněji… Ing. Lang zmí-
nil starostu jedné obce, který poslal 
občanům dopis, že u koho v popel-
nici se najde od 1. 1. 2020 nevytří-
děný odpad, tomu napříště popelni-
ce nebude vyvážena. Proti tomuto 
je řešení, jež zvolil Buštěhrad, ještě 
dosti vlídné.

Na přednášku přišlo cca 30 lidí 
a ptali se na spoustu věcí, což nás 
potěšilo. Snad je to signál, že lidé 
berou třídění a kompostování váž-
ně, a projeví se to i na produkci od-
padů v našem městě.

DJ

Přednáška o kompostování. Foto: M. Žitníková
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novoroční koncert staré hUdBy

V sobotu 18. ledna v kostele Po-
výšení svatého Kříže zazněl v pořa-
dí druhý novoroční koncert staré 
hudby s názvem Duchovní hudba 
barokních mistrů. Společně s buště-
hradským Kruhem přátel hudby jej 
připravil pražský smíšený pěvecký 
sbor specializující se na provozování 
staré hudby v poučené interpretaci 
Collegium 419 pod vedením Luká-
še Vendla, který si tentokrát ke spo-
lupráci přizval pražský instrumen-
tální soubor Harmonia Delectabilis.

První část večera patřila Janu 
Dismasi Zelenkovi (1679–1745) a je-
ho prvním třem (z cyklu celkem de-
seti) částem Sub tuum praesidium 
(pod Tvou ochranou; pozn. red.) in c 
moll (ZWV 157) pro soprán, alt, te-
nor, bas a smíšený sbor a basso conti-
nuo. Všechny posluchače silně oslo-
vilo geniální Zelenkovo skladatelské 
umění, které dnes chová v úctě do-
slova celý hudební svět. Ne nadarmo 
si tento český komponista, hráč na 
kontrabas a ceněný kapelník u Au-
gusta II. Silného v nedalekých Dráž-
ďanech vysloužil přezdívku „český 
Bach“, vždyť znovuobjevení díla to-
hoto českého komponisty v 50. až 70. 
a později v 90. letech minulého sto-
letí způsobilo celosvětovou senzaci. 
Neméně pak všechny přítomné za-
sáhl i skvělý výkon všech hudebníků, 
jakož i pěvců sboru Collegia, jehož 
členky a členové se sólových partů 
tentokrát ujali sami. 

Ve druhé polovině jsme vyslech-

li Mši A dur (BWV 234) Johanna 
Sebastiana Bacha (1685–1750), kte-
rá patří mezi Bachových pět latin-
ských mší, nebo též mezi tzv. krátké 
mše (missa brevis), které z obvyk-
lých velkých mší obsahují pou-
ze Kyrie a Gloria, zatímco ostatní 
části (v tomto případě Domine De-
us – Qui tollis – Quoniam – Cum 
sancto Spiritu) jsou komponovány 
podle jiných kritérií; této mši se ří-
ká též „luteránská“. Instrumentální 
soubor Harmonia Delectabilis své 
basso continuo (dvoje housle, viola,  
violoncello, kontrabas a varhany) ny-
ní rozšířil ještě o dva hráče na barok-
ní příčné flétny, jejichž lyrická dueta 
v perfektní intonaci a ušlechtile ku-
latém tónu starých dřevěných příč-

ných fléten vnesla do celého hudeb-
ního děje další dechberoucí rozměr. 
Na konci celého večera kostelem 
zněl dlouhý potlesk všech přítom-
ných. Závěrem předejme ještě dík 
společnosti Bemett, která podpoři-
la uskutečnění dalšího výjimečného 
hudebního zážitku na prahu druhé 
poloviny hudební sezony. 

Příští koncert v cyklu večerů buš-
těhradského Kruhu přátel hudby pa-
tří komorní hudbě, na němž 31. břez-
na uslyšíme dialogy flétny a harfy 
v podání Žofie Vokálkové a Zbyňky 
Šolcové. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za KPH Buštěhrad Martin Kosa

Novoroční koncert Collegia 419 a Harmonie Delectabilis v kostele. Foto: M. Žitníková

Fotovýzva – stroj časU

Vážení čtenáři Buštěhradského 
zpravodaje, některým z vás se jistě 
dostal do ruky kalendář na rok 2020 

„Buštěhrad na starých fotografiích“. 
Krásný nápad paní Hedviky Servu-
sové spojuje dobové fotografie Buš-
těhradu se současnými, a umožňu-
je tak cestovat časem.

Rádi bychom s Buštěhradským 

zpravodajem také takto cestova-
li. Rozjíždíme tedy novou rubriku 

„Stroj času“, a jsme rádi, že paní Hed-
vika Servusová přijala naši nabídku 
na řízení této rubriky.

Aby však Stroj času správně fun-
goval, potřebuje palivo - a tím by 
mohla být vaše vlastní historická 
fotografie některého místa v Buště-

hradu, ke které redakce zpravodaje 
zhotoví fotografii současnou. 

Budeme se těšit na vaše příspěvky, 
které budeme příležitostně doplňo-
vat našimi vlastními.

Led
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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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statistika evidence oByvatel – za rok 2019

• Počet obyvatel města k 1. 1. 2020 
(občané ČR) : 3350

• Počet osob přihlášených k trvalé-
mu pobytu: 104

• Počet osob odhlášených z trvalé-
mu pobytu: 105

• Počet narozených občánků: 43
• Počet zemřelých občanů: 29
• Průměrný věk občanů Buštěhra-

du: 38,25
• Na Městském úřadě v Buštěhradě 

uzavřelo v r. 2019 sňatek 21 párů.

Zpracovala: 
 Jana Zemanová

Letecký pohled na Buštěhrad v roce 1953. Foto: kontaminace.cenia.cz

Letecký pohled na Buštěhrad v roce 2019, kontaminace.cenia.cz

novinka – místní poplatek z poBytU

Od ledna 2020 je účinná nove-
la zákona o místních poplatcích, 
která mimo jiné změny zavádí no-
vou formu zpoplatnění rekreační-
ho ubytování ve městech a obcích. 
Jedná se o „místní poplatek z poby-

tu“. V minulých letech byl ve měs-
tě Buštěhrad zaveden „místní po-
platek z ubytovací kapacity“, tento 
byl novelou zákona zrušen a na-
hrazen tímto místním poplatkem 

– „z pobytu“.

Místní poplatek z  pobytu má 
město Buštěhrad zaveden Obec-
ně závaznou vyhláškou č. 3/2019 
O místních poplatcích. Na území 
města Buštěhradu se tak zpoplat-
ňují všechny rekreační a krátkodo-
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bé pobyty pro osoby, které nemají 
ve městě Buštěhradě trvalý pobyt. 

Výběr místního poplatku se týká 
ubytovatelů, kteří poskytují ubyto-
vání v penzionech, hotelích a apart-
mánech coby právnické osoby, a také 
ubytovatelů, kteří poskytují uby-
tování jako soukromá osoba, přes 
všechny typy nabídkových služeb, 
jako je např. Airbnb. 

V Buštěhradě se to týká převáž-
ně ubytoven a ubytovatelů v soukro-
mí. Poplatníkem je zákazník, od něj 
ubytovatel poplatek vybere. Plátcem 
poplatku je ubytovatel, který vybra-

ný poplatek městu odvádí. Ubytova-
tel má za povinnost vést si evidenci 
ubytovaných podle zákona o míst-
ních poplatcích. Nesplnění této po-
vinnosti je postihováno podle plat-
ných právních předpisů. Městský 
úřad Buštěhrad je oprávněn prová-
dět u ubytovatelů kontrolu vedení 
Evidenční knihy ubytovaných.

Jedná se o pobyty v délce nejvýše 
60 po sobě jdoucích dnů a jsou zpo-
platněny ve výši 21,- Kč/osoba/den 
za každý započatý den pobytu, mi-
mo úplně první den pobytu. Ubyto-
vatel – plátce – vypočte výši poplat-

ku podle skutečně odbydlených dnů 
a jeho výši odvede ihned, nejpozději 
však v den splatnosti, správci míst-
ního poplatku – Městskému úřadu 
Buštěhrad. Platbu více položek roze-
píše plátce do seznamu, který Měst-
skému úřadu Buštěhrad zašle.

Vyzýváme tedy všechny posky-
tovatele této ubytovací služby, aby 
se přihlásili k poplatkové povinno-
sti prostřednictvím příslušného po-
platkového formuláře na webových 
stránkách města Buštěhradu a pro-
váděli ohlášení pobytu a odhlášení 
pobytu pravidelně v průběhu roku, 
v závislosti na četnosti poskytování 
ubytování. Poplatky z ubytovací ka-
pacity jsou splatné dvakrát do roka, 
a to k datu 30. 6. a 31. 12. každého 
příslušného roku. V den splatnosti 
musí být úhrada již připsána na úč-
tu města Buštěhradu.

Upozorňujeme, že tyto služby, je-
jich poskytování, jsou již nyní mo-
nitorovány a zjišťovány finančním 
úřadem pro každou jednotlivou 
místní oblast. Zatajení poskytování 
této služby pak řeší po své linii míst-
ně příslušný finanční úřad, v daňo-
vém řízení, jako daňový únik. 

V návaznosti na toto řešení pak 
také správce místního poplatku, 
Městský úřad Buštěhrad, vymáhá 
finančním úřadem zjištěné a měs-
tu Buštěhrad neuhrazené místní po-
platky v daňovém řízení také, stej-
ným způsobem jako ostatní místní 
poplatky. 

Dagmar Novotná

  akce v únorU 2020
 ▶ So 1. 2. Věčně mladí senioři: vy-
cházka do Stehelčevsi na hradiš-
tě Homolka 
 ▶ So 1. 2. RC Pelíšek: Ples prin-
ců a princezen, zámecký sál 
15.00–19.00
 ▶Čt 6. 2. Vernisáž výstavy foto-
grafií Martina Homoly Uhlý uh-
lí, chodba 1. patra zámku, 18.00    
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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

ÚNOR 2020

(výstava potrvá do 6. 3. 2020)
 ▶ Pá 7. 2. Pohádkový ples ZŠ 
Buštěhrad, Sokolovna 20.00
 ▶ So 8. 2. Divadlo KiX: Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, BokOFFka 
19.30
 ▶ Ne 9. 2. Skautský karneval, 
Sokolovna 14.00–16.00
 ▶ Ne 9. 2. Divadlo KiX: Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, BokOFFka 
19.30 
 ▶Čt 13. 2. Studio Paměť: Prázdné 
židle, BokOFFka, 20.00–21.15
 ▶ Pá 14. 2. Divadlo KiX: Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, BokOFFka 

19.30–22.30
 ▶ So 15. 2. Buštěhrad sobě: 
Masopust, hřiště u Seifertovny 
15.00, zabijačka na zámec-
kém nádvoří 16.00 (Butzkow); 
Sýpka: cimbálová muzika 
Buštěhradišťan Oty Pavlicy 
20.00
 ▶Čt 20. 2. ZUŠ: Koncert žáků k 80. 
výročí založení Městské hudební 
školy, zámecký sál 17.00
 ▶ Ne 23. 2. Divadlo KiX: Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, BokOFFka 
19.30–22.30
 ▶ St 26. 2. Městské zastupitelstvo: 
veřejné zasedání, zámecký sál 

17.30
 ▶Čt 27. 2. Zastávka v čase – JUDr. 
Ivo Jahelka a Knezaplacení, fol-
kový koncert, zámecký sál       
19.00
 ▶ Pá 28. 2. Divadlo Járy 
Cimrmana: České nebe, hraje 
Járův poděbradský ochotnický 
soubor, 19.30 BokOFFka 
 ▶ So 29. 2. Buštěhradské fórum: 
Exkurze na letiště – více infor-
mací na webu města v kalendá-
ři akcí

M. Kosa, za KV

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A
Ve středu 22. ledna 2020 proběhlo v obřadní síni městského úřadu tradiční Vítání občánků. Společně s mís-

tostarostkou Magdou Kindlovou jsme do Buštěhradu přivítaly 4 nové občánky – Antonína, Anežku, Anetu 
a Sandru. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Jejich rodičům děkujeme za rozhodnutí vy-
chovávat své děti tady u nás v Buštěhradě, a přejeme jim, aby si užívali každou chvíli s nimi a svojí rodinou.

matrikářka Jana Zemanová

argentinské tango a šťaBajzny – všecho all right

Na parket reprezentačního plesu 
města Buštěhradu v sobotu 11. ledna 
vyhlášení All Right Band přilákali 
celkem 80 nadšených fanoušků spo-
lečenských tanců. Ti si kromě výteč-
ně zahraného bohatého repertoáru 
a tomboly vychutnali i dva progra-
my v předtančení. 

Tím prvním bylo strhující argen-
tinské tango v podání profesioná-
lů Radky Šulcové a Eduarda Zubá-
ka ze školy Caminito v Praze. Ti 
v buštěhradské sokolovně zatančili 
celkem tři z mnoha stylů argentin-
ského tanga – tango nuevo, tango 
walz a tango escenico, jejichž pro-
vedení publikum bedlivě sledova-
lo a poté odměnilo bouřlivým po-
tleskem. Ples města by nebyl plesem 
města, kdyby na něm nebyly Buš-
těhradské Šťabajzny. Ty si pro svůj 
tradičně suverénní výstup vybraly 
směs s názvem ABBA, kterou spolu 

s nápaditou choreografií povznes-
ly i lesklé kostýmy s volány ve stylu 
show 70. let. Vrcholem večera byla 

tradiční tombola, v níž bylo rozdá-
no celkem 160 cen. Nedílnou součás-
tí plesu města bylo i výtečné občer-

Argentinské tango, předtančení Radky Šulcové a Eduarda Zubáka na plese města.  
Foto: M. Žitníková 
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stvení v podání Kulturního spolku 
Butzkow z.s. (někdejší duo Jelen & 
Zelí), které je rok od roku lepší – ten-
tokrát se hitem stala francouzská bí-
lá a červená vína, po nichž se doslo-
va zaprášilo. 

Závěrem předejme dík všem dob-
rovolníkům, kteří společně s kultur-
ním výborem, Věčně mladými seni-
ory a Kulturním spolkem Butzkow 

letošní ples připravili, buštěhrad-
skému Sokolu, který pro ples posky-
tl svoji sokolovnu, Hedvice Servu-
sové a Milanu Jarošovi za výzdobu 
a všem sponzorům, jimiž jsou:  Oui-
Non Martin Bartko, Cukrárna Jin-
dřich Náprstek, Mandlová Marti-
na Sejkorová, Autoopravna Pešula 
a Kozler, cukrářka Veronika Čermá-
ková, Vinotéka Sýpka, Drogerie Ra-

dim Švejda, RP Trade, Linea, Zdra-
vá výživa Taťána Hrabinová, ZOO 
Zájezd, Pizzerie Buštěhrad, Buště-
hradská vinotéka, BokOFFka, Ka-
deřnictví Jiřina Valtrová, Balónky 
4U, Sportcentrum Statek, Buš Gun, 
Marie Kaiserová, manželé Doušovi 
a manželé Bleskovi a další.

Za KV Buštěhrad Martin Kosa

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

Buštěhradský školní mladší vý-
běr má krajský bronz v šachu, star-
ší vezou krásné 5. místo

V úterý 17. 12. 2019 se odehrál 
na půdě kulturního domu v Nera-
tovicích krajský turnaj škol v šachu. 
Po postupu z okresního kola tam 
ani letos nemohla chybět naše dvě 
družstva. 

V sedmi kolech se naši šachisté 
utkali švýcarským systémem v kon-
kurenci 16 mužstev (1. stupeň) a 14 
mužstev (2. stupeň). Starší výběr ve 
složení Ondřej Popovský, Stanislav 
Smékal, Matyáš Buk, Matěj Kučera 
a Šimon Hájek bojoval srdnatě. Do-
konce se mu podařilo porazit bu-
doucího vítěze turnaje a skončil na 
krásném 5. místě. Mladší žáci Filip 
Hrubý se sestrou Viktorií, Pavel Ko-
váč (teprve druhák), Matěj Zelenka 
a David Štýbr v tichosti střádali kou-
sek po kousku jeden bod za druhým, 

až se jim podařilo vystoupat na fan-
tastické třetí místo v celkovém pořa-
dí. Na turnaj jsme jeli zcela bez am-
bicí, protože jsme měli mladé výběry, 
které jely hlavně sbírat zkušenosti. 
Výsledek byl tedy velkým překva-
pením a o to větší byla naše radost.

Velice děkujeme všem našim re-
prezentantům, že buštěhradské škole 
a buštěhradskému šachovému oddí-
lu dělali svými výsledky takové jmé-
no a prestiž.

Mgr. Václav Barták

Projekt Dynamická inkluze 
vstupuje do své poslední třetiny

Projekt Dynamická inkluze, pro-
bíhající v šesti školách našeho kraje 
s centrem kolegiální podpory při ZŠ 
Oty Pavla v Buštěhradu, vstoupil do 
posledního, třetího roku. 

Na samotném počátku projektu 
byli zapojení pedagogové seznáme-
ni s již existujícími produkty dia-
gnostiky určenými pro školy a škol-
ská zařízení. Všichni měli možnost 
si je vyzkoušet a následně s pomocí 
odborníků interpretovat svůj vlast-
ní „profil učitele“. Pedagogům byly 
vysvětleny základní principy práce 
s diagnostickou metodou určenou 
pro jednotlivce a skupinu a její mož-
nosti a přínosy.

Na pravidelných workshopech 
v jednotlivých centrech kolegiální 

podpory se pedagogové společně 
s lektory metody, psychology a spe-
ciálními psychology učili s profily 
třídních skupin i učitelů pracovat 
a analyzovat výstupy. Učitelé vel-
mi rychle pochopili výhody práce 
s přesnými a často novými infor-
macemi, které přináší diagnostika. 

Mohlo by se zdát, že diagnostic-
ká metoda (CAmethod) poukazuje 
na nedostatky učitelů a jejich chyby, 
ale není to tak. Metoda dává peda-
gogům užitečné informace o tom, 
jaké jsou jejich silné stránky, o kte-
ré se mohu opřít, jaká jsou rizika, 
s nimiž se musí počítat a o nichž je 
dobré vědět. Také přináší informa-
ce o tom, jak funguje skupinová dy-
namika třídy a jaký způsob práce 
a komunikace je pro skupinu vhod-
ný. Poukazuje na to, kde jsou rizika 
skupiny a jak mohou učitelé se tří-
dou pracovat v její prospěch.

Projekt Dynamická inkluze je 
tříletý a končí v říjnu tohoto roku. 
V současné fázi se účastníci projek-
tu soustředí především na profily 
konkrétních tříd, a jejich vývoj v ča-
se. Zaměřují se na konkrétní problé-
my skupin, proměny a interpretaci 
změn, které souvisejí s postupem žá-
ků do vyššího ročníku nebo s pře-
chodem na druhý stupeň základ-
ní školy. Zabývají se problematikou 
změny atmosféry vztahů ve třídách 

Šachisté ze ZŠ Buštěhrad. Foto: V. Barták
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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

ÚNOR 2020
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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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českého kraje ve výši 342 778,- 
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ská firma AKANT ART, v. o. s. 
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do září 2019.
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vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.
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pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
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je ale také nový úsek chodníku 
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nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.
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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 
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Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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např. po odchodu žáků do škol ví-
celetých gymnázií. Učitelé dostávají 
od psychologů působících v projektu 
také podpůrné informace o vývojo-
vých obdobích a zákonitostech indi-
viduálního vývoje dětí. Řeší se také 
spolupráce v pedagogických sborech, 
různé pedagogické styly a metody 
jejich práce. Nejdůležitější v celém 
projektu je ale pozitivní přínos pro 
samotné pro žáky. 

Naším mottem je DYNAMICKÁ 
INKLUZE a jsme moc rádi, že první 
pozitivní výsledky tohoto projektu 
jsou viditelné. 

Mgr. Kateřina Nekolná, koordi-
nátor pro osvětu projektu 

 Dynamická inkluze

Třídnické hodiny – k nezaplacení
 Třídnické hodiny na naší škole 

jsme zavedli už minulý školní rok. 
Jsou čistě v režii třídního učitele. Jed-
na hodina na konci týdne není pouze 
na vyřizování omluvenek nebo zdo-

bení třídy. Někdy řešíme problémy, 
které se nakupily přes týden nebo 
spaly delší dobu a teprve se proje-
vily. Jindy řešíme společně nebo ve 
skupinách nějaký úkol. Podobně ja-
ko ve skautských nebo populárních 
únikových hrách. Nejlepší řešení ne-
musí mít vždy jen jedničkář. Jindy 
jsme se učili relaxovat a meditovat. 
Na třídnické hodině dostane prostor 
i ten, kdo chce spolužákům předvést, 
co ho zajímá, nebo co umí a ovládá. 
Někdy jsme to vůbec netušili a by-
li příjemně překvapeni. Prohlubuje 

se respekt, naslouchání a komuni-
kace. Jinými slovy rozvíjíme doved-
nosti (kompetence). To se snažíme 
vnášet přímo do hodin v běžné vý-
uce. Třídnická hodina je v tomto 
ale přímočařejší. Výsledný efekt se 
násobí skutečností, že učitelé nápa-
dy, které fungují a jsou dobré, sdílí. 
Přitom je k tomu nic nenutí. Jen ra-
dost z toho, že se něco povedlo ne-
bo pomohlo dětem si uvědomit, jak 
vidí svět oči těch druhých.  

Mgr. Jiří Charvát

Z průběhu projektu Dynamická inkluze. 
Foto: K. Nekolná

24 trubek z pěnové izolace a jedna skleněná 
kulička. Foto: J. Charvát

kvaliFikační soUtěž harckých kanárů a vynikající výsledky ze 
slovenska 

V pátek 20. prosince minulého ro-
ku ve spolkové místnosti buštěhrad-
ského zámku proběhlo kvalifikační 
klání ve zpěvu harckých kanárů, je-
jíž vítězové postoupili do meziná-
rodních soutěží. Již třetím rokem se 
spolu s našimi chovateli zúčastnili 
i zástupci základní chovatelské or-
ganizace z Ústí nad Labem. Celkem 
soutěžilo devět kolekcí po čtyřech 
pěvcích. Postupující kritéria splnily 
všechny čtyři buštěhradské kolekce, 
z Ústí postoupily tři. 

Na mezinárodní mistrovskou sou-
těž, která se uskutečnila v polovině 
ledna ve slovenských Vrútkách, bu-
štěhradští chovatelé vyslali nako-
nec celkem 3 kolekce (dohromady 
12 pěvců). A právě v těchto dnech 
ze Slovenska na Buštěhrad dorazily 
výtečné zprávy: z celkového počtu 

Josef Kotouč se zastupiteli při předání děkovné plakety. Foto: D. Novotná
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58 soutěžních kolekcí (tj. dohromady 
z celkem 232 harckých kanárů) zís-
kal Bohumil Fábera 3. místo v sou-
těži jednotlivců a 5. místo v soutě-
ži kolekcí čtyř kanárů, Josef Kotouč 
zvítězil v soutěži nejlepších dutých 
rolí (specifický zpěvní projev harc-
kých kanárů) a 13. místo v soutěži 

jednotlivců. Srdečně blahopřejeme! 
Ptáme-li se, co naše chovatele po 

takovém úspěchu čeká, odpověď je 
prostá – po několika týdnech kli-
du začíná celoroční odchov nových 
harckých kanárů, který chovatelé 
zahajují v polovině února pářením 
těch nejlepších samečků a samiček. 

Jak se ale vybírají ti praví? Na to se 
můžete podívat ve videu o harckých 
kanárech, které je k vidění na webu 
Českého svazu chovatelů www.csch-
dz.eu v sekci Zpěvní (harčtí) kanáři. 
Držíme palce!

Martin Kosa

„věčně mladí senioři“ kolem rovníkU

V roce 2016 jsme se rozhodli vydat 
kolem rovníku, měla to být motiva-
ce k tomu, abychom se hýbali a ne-
seděli doma, naše vycházky jsme si 
nazvali „Štafetové putování kolem 
rovníku“.

Na cestu jsme se vydali na spo-
lečných vycházkách každou první 
sobotu v měsíci, ale také každý sám 
za sebe. 

Největším oříškem bylo psát si 
zdolané kilometry, zpočátku jsme 
byli pečlivější, ale jak to tak chodí, 
stávali jsme se liknavějšími a na kon-
ci roku zápisy doháněli. Na konci ro-
ku 2019 náš zapisovatel Jára Douša, 
který z  nás nepřestával kilomet-
ry mámit, oznámil, že nám zbývá 

„pouze“ 10 174 km.
Za čtyři roky máme za sebou 29 

901 km z celkových 40 075, které 
jsme nachodili na společných vy-
cházkách po bližším i vzdálenějším 
okolí. Vycházek se zúčastnili neje-
nom členové „Věčně mladých se-
niorů“, ale také nečlenové různého 
věku, včetně dětí, a za to jim moc dě-
kujeme. Celkem se zúčastnilo 70 lidí 
a při společných putováních s námi 
šel někdo pouze jednou, jiní chodí 
opakovaně.

Navštívili jsme spoustu krásných 
míst okolo Buštěhradu – U Jána, 

Žraločí zuby, Lidice, Hřebeč, Ste-
helčeves, Okoř, Kožovu horu, Klad-
no – Lapák, Mohyly u Velké Dobré, 
ale i ty vzdálenější – studánku Žlá-
bek v Poteplí, Budeč, Nelahozeves, 
jezírko Libušín, libušínské hradiš-
tě, Lužnou u Rakovníka, Turyňský 
rybník, Slánskou horu, Šárecké údo-
lí a absolvovali jsme procházky Pra-
hou. Některá místa pro velký úspěch 
navštěvujeme opakovaně v různých 
ročních obdobích.

26 469 km jsme zdolali jako jed-
notlivci, těch nachozených kilome-
trů bylo jistě více, ale s tím zazna-
menáváním to bylo horší :). 

Tak je tady před námi výzva – le-
tos putování dokončit. 

Výzva to může být nejenom pro 
členy našeho spolku, ale budeme rá-
di, když nám s těmi zbývajícími 10 
174 km pomůžete. 

Pokud budete chtít, můžete nám 
své zdolané km napsat a zanechat je 
v Infocentru Buštěhrad se svým jmé-
nem, abychom vás mohli pozvat na 
závěrečnou oslavu :).        
  Nyní si jen můžeme přát, 
aby se vše podařilo a mohli jsme si 
určit další cíle.

Za „Věčně mladé“ St. Šumná 

Pěší výlet VMS k mohyle u Velké Dobré. Foto: S. Šumná 

20 let marné snahy

Polobuštěhradská country-folko-
vá skupina Marná Snaha oslavila 
v Buštěhradě v klubu BokOFFka dne 
14. 12. 2019 20. výročí svého trvání. 

Polobuštěhradská řečeno a stanove-
no proto, že členů má skupina ny-
ní 4 a kapelník je za dva hlasy navíc, 
tzn. polovina. A kapelníkem Marné 

Snahy je Tomáš Zoubek z Družstev-
ní ulice, tím je vše vysvětleno. 

20 let v životě hudební kapely je 
moc a není divu, že se v Marné Sna-
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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

ÚNOR 2020

ze vystřídalo považte celkem 33 mu-
zikantů, což činí téměř 1,65 hudeb-
níka na jeden rok, a z toho bylo 11 
žen a tím pádem 22 mužů. Dále se 
vystřídalo v kapele 9 basistů, 3 hrá-
či na foukací harmoniku, 3x džeme 
nebo bonga, 3 flétnistky, dva houslo-
ví virtuozi (Radek Tesařík z Lípové 
ulice) a bodrán. Zbytek čítali kyta-
risté, těch je vždy dostatek. Takže je-
den z kytaristů je i Jiří Tůma z Bu-
štěhradu a basisté Jirka Mulač z ul. 
Lípové a chvilku i zaskakoval Mi-
lan Mudra z Kladenské. Po poměr-
ně dlouhou dobu zdobila MS i Zuzka 
Mulačová s flétnou a rytmicky třás-
la, taktéž z Lípové. 

Co z toho plyne? Že v Lípové ul. 
v Buštěhradě je velká koncentrace 
znamenitých hudebníků. Primát ve 
váze držel vždy Aleš Hradecký se 170 
kg, nejlehčí děvče vážilo 45 kg a nej-
vyšší byl Pavel Monarcha ze Svrky-
ně 192 cm. 

MS tedy oslavila své jubileum 
nejenom perfektním zpracováním 

statistických personálních údajů, ale 
taktéž i koncertní produkcí v dél-
ce téměř 3 h, kdy úspěšně pobavila 
několik desítek diváků a prezento-
vala i 9 vlastních skladeb a dalších 
22 převzatých umně zpracovaných 
písniček dle vkusu Marné Snahy. Je 
možné, že se vystoupení velmi po-
vedlo, a Zelí s Jelenem – pořadatelé 

– dokonce poznamenali, že to bylo 
„fakt dost dobrý“ „a hlavně, neby-
lo to nahlas“. 

Takže co přát Marné Snaze v sou-
časném složení Tomáš Zoubek (Bu-
štěhrad), Jiří Kolínský (Palmovka), 
Zbyněk Týč (Klánovice) a Kamila 
Jelínková ze Smíchova? „Ať se do-
žije dalších dvaceti ve zdraví, poho-
dě a všechny, kdo v tomto sdružení 
vystoupí, nechť muzicírování v Mar-
né Snaze tůze baví“ a „ať to Marné 
Snaze hraje od srdce a od podlahy“! 

Tomáš Zoubek

Koncert Marné Snahy. Foto: archiv skupiny

Betlém revisited

V neděli 22. prosince mnohá Buště- 
hraďata se svými maminkami a ta-
tínky, babičkami a dědečky, sestřič-
kami a bratříčky, kamarádkami, ka-
marády a Divadlem KiX přistála na 
mezigalaktickém vánočním setkání 
s názvem Betlém Revisited (Betlém 
znovunavštívený), pro které svoji 
přistávací plochu nezištně poskytla 
mezihvězdná stanice Art Klub Bo-
kOFFka, nedávno zakotvivší v ulici 
Oty Pavla. Tradice vánočního živé-
ho obrazu, který Divadlo v minu-
lých letech připravilo před Sýpkou , 
na Babkách , na zámeckém nádvo-
ří  nebo v poldru na dešťovku mezi 
Sýpkou a Dynexem , nás totiž pře-
nesla do velmi vzdáleného budouc-
na kdesi ve vesmíru (viz fotografii). 
Bílé, v kosmické skafandry oděné 
Svaté rodině vévodil spokojeně si vr-
nící malý Ježíšek v povijanu, které-

ho bylo lze spatřit díky mezi-N-ča-
soprostorovému tele-mostu pouze 
na monitoru umístěném v samém 

středu útulného space-chléva. Ne-
chyběli Tři králové se svými dary 

– notebookem, pevným cestovním 

Betlém Revisited. Foto: M. Žitníková
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kufrem a vzduchotěsnou kosmic-
kou přilbicí. Nad nimi se vznášeli 
anděl strážce se světelným mečem 
a anděl trubač mocně dující do své 
kosmo-vuvuzely, jejíž zvuk jsme ov-
šem v bezvzvdušném prostoru ne-
slyšeli. Ještě výš, nad hlavami obou 
strážců trubačů pak se vznášel Sput-
nik s poselstvím díků všem chybám, 
které se v dobro obracejí, „Gloria in 
excelsis KiX“, a v levém plánu mí-
rumilovného obrazu nechyběl ani 
velbloud, rovněž v kosmickém ska-

fandru. Milost chvíle živého obrazu 
svou živou hrou na varhany prozá-
řil ředitel Akademie pro libost me-
zigalaktických hudebních harmo-
nií z hvězdokupy ZUŠ-80, Mar-Fila, 
který všechny přítomné inspiroval 
k společnému zpěvu prastaré vánoč-
ní koledy „Byla cesta, byla ušlapaná“.
Nikdo z příchozích nepřišel s prázd-
nou, každý s sebou přinesl světelný 
zdroj (některé byly velmi podivu-
hodné konstrukce a krásy!), který 
pak z odstupu mezihvězdného pro-

storu fotografoval prezident Výboru 
pro sport a dobrou náladu Mil-Mud-
ra. S prázdnou ovšem nikdo ani ne-
odešel, nechyběly nápoje teplé i stu-
dené, krmě sladké i slané. V závěru 
se nejvěrnější příznivci mezigalak-
tického vánočního sletu sešli v nit-
ru BokOFFky, kde se zpívaly a hrály
koledy ještě dlouho a dlouho po vý-
chodu Luny, dosud jediné přirozené 
oběžnice Země.

M. Kosa

novoroční výstUp

Letošní výstup na Nový rok 1. 1. 
2020 byl asi nejpočetnější za všech-
ny roky, kdy jsme akci Buštěhrad-
ského fóra zorganizovali. Účelem je 
po silvestrovské noci vyfoukat hla-
vu i tělo na čerstvém vzduchu, roz-
hýbat svoji tělesnou schránku, sejít 
se s přáteli a známými, pokochat se 
pohledem z nejvyššího bodu obce na 
Buštěhrad a popřát si do současného 
roku všechno nejlepší. Po cestě jsme 

si mohli popovídat i se zasmát. Vr-
chol dobylo přes 40 účastníku včetně 
malých horolezců a několika psích 
přátel. Počasí nám přálo, bylo jas-
no a slunečno. Pokud nebude příští 
rok nic mimořádného, těšíme se na 
další setkání a krásnou procházku.

Ing. Jiří Janouškovec 
Novoroční výstup na haldu. Foto: J. Pergl

další novinky v pelíškU

Vyhlašujeme konec hledání dro-
báků po kapsách. V Pelíšku teď mů-
žete za vstupné, členství i kávičky 
platit kartou.

Protože se počet členských rodin 
vyšplhal přes 60, vytvořili jsme člen-
ské průkazky. Pokud ji ještě nemáte, 
přijďte si ji do Pelíšku vyzvednout. 
Za zaplacené členství vám na prů-
kazku budeme lepit samolepky. 

Od února bude v coworkingové 
kanceláři Pelíšku probíhat výuka 
francouzštiny pro dospělé. Kurzy 
vede zkušená lektorka Jana Stříteská. 
Na své si přijdou všichni od začáteč-
níků po lidi, kteří pobývali ve fran-
couzsky mluvících zemích a chtějí 
si jazyk udržovat na vysoké úrovni. 
Kurzy probíhají každou středu: od 
16:30 a 17:30 mírně pokročilé kur-
zy, od 18:30 konverzace pro středně 

pokročilé a od 20:00 konverzace pro 
velmi pokročilé.

Z dotace města Buštěhrad na no-
vé herní prvky jsme pořídili dětský 
ponk, velkou tatru, balanční podlož-
ky a dvě hamaky. Za podporu měs-
ta děkujeme a doufáme, že se dětem 
novinky budou líbit. 

S miminkem do Pelíšku
Pelíšek je tu i pro rodiče miminek. 

V únorovém programu jsme se za-
měřili právě na Vás a Vaše témata.

Ve čtvrtek 13. února vás holky na 
Nosícím srazu rády zasvětí do noše-
ní dětí v šátku či nosítku, pokud už 
nosíte, můžete si o tom s ostatními 
popovídat.

Ve úterý 18. února můžete přijít 
na kurz První pomoc u dětí.

A zlatým hřebem únorového pro-

gramu je přednáška O kojení lak-
tační poradkyně Radky Jakubové 
ve středu 26. února.

Detaily najdete u  jednotlivých 
událostí v tomto přehledu: https://
www.facebook.com/pg/rcpelisek/
events/

S miminkem do Pelíšku. Foto: Archiv autorky
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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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Každý čtvrtek od 15:30 bude 
probíhat cvičení pro maminky 
FITMAMI. Děti je možné mít s se-
bou. V zimě se bude cvičit v herně, 
až vysvitne sluníčko, bude se cvičit 
venku na hřišti.

Samozřejmě můžete i s mimin-

kem přijít kdykoliv v čase volné 
herny a u hrnku něčeho dobrého 
si popovídat s ostatními rodiči. Mi-
minko si zatím může na pěnové 
podložce prozkoumávat nové hrač-
ky. Když dostane dětátko hlad, mů-
žete pro přípravu jídla využít rych-

lovarnou konvici a mikrovlnnou 
troubu v kuchyňce. Na WC je k dis-
pozici také přebalovací pult.

D. Cvachová 
za RC Pelíšek Buštěhrad

S P O RT

dostříleno

Dne 21. prosince 2019 se uskuteč-
nil poslední závod party Buš-Gun 
pod názvem „ Poslední výstřel o vá-
nočního kapra 2019“.

Sešlo se cca 25 fanoušků vzduchov-
kového střílení a od 9.30 hod. se za-
registrovalo 14 závodníků. Závod se 
střílel o živého vánočního kapra, dru-
hý v pořadí bral kapra aspikového 
a třetí pak kapra šunkového. Závod 
začal v 10.00 hod., střílelo se na 5 ks 
vánočních ozdob, rozstřel na terčík 
s kruhy. 
1. místo Horešovská Helena 5 roz-

střel 10 b. + 10 b.
2. místo Horešovský Václav 5 roz-

střel 10 b. + 9 b.  
3. místo Macik Michal 5 rozstřel  

10 b. + 6 b.
Jak je patrno, o vítězi rozhodl až 

druhý rozstřel. Vysokou kvalitu střel-
ců lze doložit i tím, že ještě dalších 5 
závodníků zasáhlo všech pět vánoč-
ních ozdob, ale na rozstřelu nebyli 
již tak úspěšní. Panovala dobrá nála-
da, oheň jako vždy hořel a lidi kolem 
něj sblížil. Poslední účastníci závodu 
opustili areál bývalých „Medeho“ te-
nisových kurtů kolem 13.00 hod.

Děkuji všem, kteří mi po celý rok 
pomáhali. Tréninky střelců budou 
i v následujícím roce 2020 vždy kaž-
dou sobotu. 

Závěrem bych chtěl všem, nejen 
partě Buš-Gun, popřát ÚSPĚŠNÝ 
ROK 2020.   

Horešovský Václav

Účastníci Buš-Gun. Foto: Archiv Buš-Gun 

Střelba. Foto: Archiv Buš-Gun 
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poslední výstřel o vánočního kapra 2019 – výsledková listina

Jméno, počet ozdob, rozstřel
1. Horešovská Helena, 5, 10 + 10
2. Horešovský Václav, 5, 10 + 9
3. Macík Michal, 5, 10 + 6
4. Lucký Lukáš, 5, 8

5. Sochr Stanislav st., 5, 7
6. Dvonč Ladislav, 5, 6
7. Táborský Ondra, 5, 6
8. Zelenka Jan, 5, 5
9. Benedikt Jan, 4, 8

10. Grymová Jana, 4, 8
11. Sochr Stanislav ml., 4
12. Táborský Michael, 3
13. Srostlík Kuba, 2
14. Freja Ladislav, 0

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

s vladimírem dzUrem poUští i na moři

V  Buštěhradském zpravodaji č. 
11/2018 jsme psali o setkání s naším 
rodákem, kriminalistou a lovcem vá-
lečných zločinců Vladimírem Dzu-
rem, se kterým jsme si na veřejné 
besedě 17. září 2018 povídali o jeho 
devět a půlleté práci v zemích býva-
lé Jugoslávie ve službách mezinárod-
ní trestního tribunálu v Haagu (viz 
též jeho kniha „Vyšetřovatel. Démoni 
balkánské války a světská spravedl-
nost“, kterou si můžete vypůjčit v na-
ší městské knihovně). Od té doby se 
stala řada věcí: Vladimírova knížka 
se stala českým bestsellerem a dočka-
la se opakovaných vydání, pro Čes-
ký rozhlas ji načetl Jan Hájek a pod 
názvem „Investigator“ ji minulý rok 
na podzim vydalo i v angličtině ame-
rické nakladatelství Potomac Books. 
Mezi její vděčné čtenáře se se svými 
slovy díků a osobními dopisy připo-
jují i velevzácné osobnosti světového 
dění, mezi kterými nechybí ministry-
ně zahraničních věcí USA Madeleine 
Albright nebo prezident Bill Clinton. 
Blahopřejeme!

Každý líc má však i svůj rub. Kdo 
jsme na onom setkání s Vladimírem 
byli, víme, že tíha zážitků ze zemí 
rozvrácených válkou je nepřestavi-
telná. Někteří z těch, kdo do toho za 
nás za všechny jdou, bohužel, neví-
tězí a někdy volí až dobrovolný od-
chod ze života. Někteří ale, bohudík, 
tenhle souboj vyhrávají. Asi před ro-
kem jsme si proto s Vladimírem slí-
bili, že pro Buštěhradský zpravodaj 
jednou společně uděláme rozhovor, 

jehož tématem nebudou ani války, 
ani zločinci, ale chuť žít a umění sbí-
rat sílu a krásu. Sešli jsme se v buš-
těhradském Infocentru 27. prosince 
minulého roku.

VD: To je pěkné místo, kde to 
jsme? Jak je to možné – tenhle 
prostor se vám přede mnou posled-
ně podařilo UTAJIT!?

MK: Díky za milý kompliment 
od Vyšetřovatele, tohle bylo ale 
snadné – v té době se to tady ještě 
upravovalo.

VK: Vida, to se povedlo! Ať žije 
Buštěhrad!

MK: Ať žije! My ti ale především 
srdečně blahopřejeme ke tvým 
úspěchům nejen na domácím, ale 
i na mezinárodním knižním trhu, 
to je ohromné! A vítej opět na do-
mácí hroudě, Vladimíre!

VD: Děkuji, jsem rád, že se zase vi-
díme, a navíc tady doma, na Buštíku!

MK: Při jedné z  našich kore-
spondenčních výměn přes Velkou 
louži jsme se dotkli i jedné život-
ně důležité ingredience – smyslu 
pro krásu, o kterém se zpívá v jed-
né pěkné české písničce. Mimo-
chodem, co ty a hudba, Vladimíre?

VD: Připomínáš mi moje před-
nášky a besedy o mé práci vyšetřova-

tele v bývalé Jugoslávii, které už ně-
jaký čas zahajuji písničkou Ozzyho 
Osbourna „Dreamer“, která se stala 
jednou z mých nejbližších. Zpívá se 
v ní totiž o tom, že stojíš u okna a dí-
váš se ven na svět tam venku, přemí-
táš o životě na zemi a o lepších dnech 
kdesi v dáli. Pro mě kdysi válka by-
la něčím, co pro většinu z nás – jen 
běžnou zprávou v televizi. Ale pak 
se to ze dne na den změnilo. Skoro 
na deset let se stala součástí každé-
ho mého dne. Teď jsem už zase zpát-
ky, ale není ani jednoho dne, abych 
si na ty časy a lidi a na všechny ty 
příběhy nevzpomněl. Takže dneska 
stojím u okna a dívám se, ale jinak. 
Jsem zároveň tady i tam.

 
MK: „Justice is the only closure“ 

(„Spravedlnost je jediným mož-
ným řešením“; motto anglického 
vydání Vyšetřovatele; pozn. red.). 

VK: Přesně tak.

MK: Na to si vzpomínám, Ozzy 
Osbournem jsi zahajoval i svou 
přednášku na FF UK. Je moc dobře, 
že podstatnou část svého vzácného 
času věnuješ i mladým lidem na 
školách. Ale vraťme se ještě k prv-
ní otázce. Ve tvém Vyšetřovateli mě 
vždycky dostává, jak jsi na sklonku 
dne každodenní práce v hromad-
ných hrobech, po stozích bolest-
ných svědectví a výslechů, emoci-
onálně náročných identifikacích 
obětí společně s přeživšími, atd., 



21U N O R  2 0 1 9ČÍSLO 6. ČERVEN 2019       STRANA 4č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

ÚNOR 2020

atd., nezapomínal občas sednout 
si s přáteli na sklenku vína a uží-
vat si společně s nimi milosti chvíle. 
Ta důsledná volba nezapomenout, 
nabrat si krásu a sílu do dalšího 
těžkého dne… 

VK: …jasně. Nikdy nesmíš dopus-
tit, aby tě to dostalo. 

MK: To je ohromný klíč pro ži-
vot. Určitě ale není jediným pro 
úspěšnou cestu bojovníka v tem-
notách. To, co teď řeknu, asi bude 
znít hloupě, ale řeknu to. Co tvůj 
smysl pro dobrodružství? Na Fa-
cebooku jsi se před časem podě-
lil i o svou jízdu na koni v Monu-
ment Valley.

VD: Tak to jsi mě rozesmál – na 
toho koně jsem se totiž dostal dí-
ky své velké nezodpovědnosti! Byli 
jsme tam na výletě, je to nádherný 
kout světa, tam se určitě musíš ně-
kdy zajet podívat. V pravé poledne 
jsme tam přijeli k jakési malé dřevě-
né boudě, byl nádherný slunečný let-
ní den – vedro a tetelení vzduchu, ti-
cho a nikdy nekončící tremolo cikád, 
a u boudy podřimující starý indián 
ve slamáku, no čas tam ve vzduchu 
doslova stál úplně jako v kovbojkách. 
Na boudě visely různé cetky pro tu-
risty a mezi nimi u dveří cedule, na 
které si čtu „Jízda na koni. Nezapo-
menutelný zážitek! Jenom 10 dola-
rů.“ No, to jsem neměl číst právě já, 
žejo. Hlavou se mi rozběhly všech-
ny možné vzpomínky z dětství, kdy 
jsme si hráli na indiány, všechny ty 
filmy, co jsme na Buštíku v kině ví-
dali, a říkám si „Člověče, to je neu-
věřitelný – jsi opravdu v Grand Ca-
nyonu! Tady už chybí jenom sednout 
si na toho koně a tou úžasnou kraji-
nou se na něm projet!“… Ten podři-
mující chlap snad slyšel můj vnitřní 
hlas nebo co, znáš to, indiáni, prostě 
mě dokonale přečet. Posunul si sla-
mák z očí, kouknul na mě a spus-

til: „Konečně jsi tady. Právě TY jsi 
ten pravej pro dobrodružství. Ten 
kůň, co támhle stojí uvázanej, tu 
čeká jenom na tebe.“ Ani nevím jak, 
ale za chvíli vidím, že sedím na ko-
ni a starý náčelník mě vede i s ním 
až k samotnému okraji hlubokého 
srázu. Tam nás oba zastavil, něco to-
mu koni pošeptal do ucha, obrátil se 
ke mně, hodil mi uzdu a řekl: „Tak 
si to užij!“ – a šel zase podřimovat. 
A v tu chvíli mi došlo, jaký nezod-
povědný blázen jsem: v životě jsem 
na koni neseděl a teď tu na něm se-
dím krok od pádu z velikého srázu, 
aniž bych tušil, jak se na něm zatá-
čí – a to zvíře to ze mě určitě cítí! 
Naštěstí to byl dobrý kůň. Stál tam 
bez hnutí a čekal, co budu dělat. Já 
samozřejmě nedělal vůbec nic. Ani 
jsem se nehnul. Po chvíli, která mi 
připadala jako věčnost, si odfrknul, 
sám od sebe se otočil a ležérním kro-
kem v dlouhém oblouku pomalu do-
šel zase zpátky na svoje místo a tam 
se zastavil. Pomalu jsem slezl z ko-
ně dolů a děkoval Manitou, že jsem 
byl ušetřen. Ještě teď si říkám, že se 
mohlo stát opravdu cokoli – mohl 
třeba jet někdo kolem v autě a moh-

la mu prasknout pneumatika, ten 
kůň by se lekl a byl bych dole raz 
dva. Tak tohle je moje dobrodruž-
ství, jestli chceš, haha! 

MK: Jipija hou! Grand Canyon, 
to jsou skály. A taková skála je z ur-
čitého hlediska vlastně zrnko pís-
ku. Co poušť, Vladimíre?

VK: Laayoune, západní Sahara, 
Maroko. Byli jsme tam v rámci jed-
né pracovní cesty a vybylo nám jed-
no celé volné odpoledne a noc, což je 
úžasná šance, která na misích nena-
stává zrovna často. S kolegou a ko-
legyní jsme tedy neváhali a vyrazili 
do pouště a nedaleké oázy. Ne tako-
vé té turistické s deštníčky a lehátky, 
jaké vidíš na prospektech cestovních 
kanceláří, ale do opravdické oázy. 
Po chvíli jízdy z města nás obklopi-
la vyprahlá holá krajina. Široko da-
leko kolem jenom písek a žlutohně-
dá země bez jediné větévky. Vedro 
nás cestou tolik netrápilo, jeli jsme 
v otevřeném autě a vody jsme mě-
li dost. Ale zakrátko člověku došlo, 
proč i v tom největším horku jsou 
beduíni vždycky tak důsledně zaba-

Monument Valley. Foto: Vladimír Dzuro
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lení od hlavy až k patě – nejjemněj-
ší písečný prach se člověku dostane 
pod šaty úplně všude. Se zapadají-
cím sluncem jsme dorazili k úbočí 
kopce pokrytého keři a divoce ros-
toucími palmami, mezi kterými se 
zakrátko ukázala bílá vstupní zdě-
ná brána – byli jsme v cíli naší ma-
lé výpravy. Uvnitř ohrazeného pro-
stranství bylo několik stanů, mezi 
několika palmami zavěšené hamaky, 
a všechno působilo útulně. Bez vá-
hání jsme přijali nabídku k přenoco-
vání v jednom ze stanů. Kromě tra-
dičního sladkého čaje s mátou jsme 
s chutí přijali i pozvání k večeři, kte-
rá probíhala jako všude v poušti – na 
kobercích v tureckém sedu. Ochut-
nali jsme výtečný pokrm z velblou-
dího masa. A pak jsme si povídali 
tak, jak to pocestní dělávají, a užívali 
si, jak říkáš milosti chvíle: nad námi 
hvězdná noc, ticho a klid. Jediné, co 
jsi mohl slyšet, byl ševel větru v pal-
mových listech anebo hlas tu a tam 
kolem prolétávajícího ptáka. Byl to 
nezapomenutelný večer s nezapo-
menutelnou atmosférou uprostřed 
pouště kdesi ve vesmíru. Nedá se 
to popsat, do pouště si prostě musíš 
zajet. Neodkládej to a jeď!

MK: A co voda? Třeba takové 
moře, Vladimíre?

VK: Ty máš teda trefu, člověče! Víš 
ty co? Pošlu ti jeden článeček, kte-
rý jsem kdysi napsal o našem ma-
lém rodinném výletě za velrybami 
v Bostonském zálivu. Dovolíš-li, ne-
budu nic prozrazovat, ale myslím, že 
se ti bude líbit... 

(Konec téhle věty Vyšetřovatel 
doprovodil svým nezaměnitelně zá-
řivým úsměvem, který tedy nepo-
strádal jisté rysy lehce pobaveného 
tajemství… Nebudeme prozrazovat 
více než jen to, že článek o Vladimí-
rově velrybí výpravě zveřejníme v dal-
ším čísle Buštěhradského zpravodaje.)

MK: Už řadu let žiješ v jednom 

z  nejúžasnějších měst na země-
kouli, v New Yorku. Ví se, že to-
hle město pulzuje úžasnou energií. 
Co ty a Velké jablko, jak Američa-
ni New Yorku říkávají? A co Ame-
rika vůbec?

VK: Praha je nejkrásnější město 
na světě, to je jasné, ale New York 
je opravdu úžasné místo, které se 
taky s ničím nedá srovnat. Že tam 
mohu pracovat a žít považuju za zá-
zrak. Opravdu si užívám každý den, 
kdy tam jsem. 

MK: Jasným důkazem jsou tvoje 
nádherné fotky, které z New Yorku 
pravidelně na Facebooku zveřejňu-
ješ. Ty už by vydaly na moc pěknou 
samostatnou výstavu!

VK: Tam ať jsi, kde jsi, neustále si 
připadáš jako v nějakém filmu. Všu-
de je to nabité úžasnými obrazy a za 
každým z nich je nějaký příběh, ne-
bo spíš hned několik příběhů najed-
nou. Stačí se jen chvilku dívat.

Hedvika Servusová: Ano, New 
York je opravdu něco jiného. Jakmi-
le tam jednou jsi, nikdy na to už 
nezapomeneš. 

VD: Je to neuvěřitelně inspirativ-
ní, multikulturní svět. Planeta sa-
ma pro sebe. Všechno to tam úplně 
přirozeně proudí a jakýmsi záhad-
ným způsobem spolu funguje. Je to 
opravdu povznášející zážitek, když 
tam jsi a víš, že jsi toho součástí. Ale 
z celého New Yorku a vlastně z ce-
lé Ameriky bych rád zmínil své dva 
nejsilnější zážitky. Tím prvním by-
lo, když jsem poprvé na vlastní oči 
uviděl Sochu Svobody. Je to místo-

-symbol nabité silnou emocionální 
energií. Když tam pak přímo u ní jsi, 
myslíš na ty miliony lidí, pro které 
bylo tím úplně prvním, co při pří-
jezdu parníkem přes celý Atlantik 
uviděli a cítili, že to dokázali, že do-

razili do cíle. A tím se dostávám ke 
svému druhému nejsilnějšímu zážit-
ku v Americe. Cestou životem kaž-
dý z nás potká nějaké lidi, a z někte-
rých z nich se stanou dobří přátelé. 
Mně jeden takový dobrý přítel jed-
noho dne volá a ptá se, jak žiju a co 
dělám, a jestli se nechci za ním za-
jet podívat do jeho nového působiš-
tě. Během toho telefonátu se ukázalo, 
že žije ve Washingtonu, jeho novým 
zaměstnavatelem je administrativa 
prezidenta Spojených států a jeho 
pracovištěm Bílý dům. Slovo dalo 
slovo a já měl dárek pro svou dce-
ru k jejímu absolutoriu vysokoškol-
ských studií. Společně jsme totiž mě-
li to vzácné štěstí, že jsme se dostali 
i do míst, kam se běžný návštěvník 
nedostane. A řeknu ti, že když pak 
má člověk možnost chvilku si v kli-
du a tichu pobýt sám v Oválné pra-
covně, hlavou mu projde spousta vě-
cí. Třeba i to, že když já jsem byl tak 
roční mrňous tady na Buštěhradě, za 
Velkou louží právě v téhle místnosti 
JFK (John Fitzgerald Kennedy, pre-
zident Spojených států amerických 
v letech 1961–1963; pozn. red.) řešil 
Karibskou krizi. Úplně fyzicky cí-
tíš časový oblouk, který tam tebou 
prochází z minulosti do budoucnos-
ti – tam cítíš, že jsi tu vlastně klidně 

Socha svobody. Foto: Vladimír Dzuro
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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

ÚNOR 2020

vůbec nemusel být ani ty, ani tvoje 
dítě, které teď už dospělé stojí vedle 
tebe. Vždyť naše planeta v těch něko-
lika málo říjnových dnech před sko-
ro šedesáti lety byla jen malý krůček 
od svého možného zániku. Ale jak 
víme, JFK se tehdy rozhodl správ-
ně a my máme neskutečné štěstí, že 
tu i díky tomu jsme a žijeme a naši 
blízcí s námi. 

MK: A my, Vladimíre, jsme moc 
rádi, že jsme se zase na chvilku vi-
děli, a že jsi se s námi podělil o své 
příběhy. Děkujeme a držíme palce!

VK: Já taky, vždyť Buštěhrad je je-
nom jeden! A safra, koukám, že už 
je půl jedenácté – musím ještě stih-
nout poštu! 

MK: Jo, jo, život nečeká na ni-
koho z nás! (všichni se smějeme)

VK: Přesně tak! Tak ať ho nene-
cháme běžet před sebou naprázdno 
a ať vám to všechno jde! A všechno 
nejlepší do dalšího roku!

HS & MK: Vám/tobě taky a ahoj!

Dodejme, že deset dní před na-
ším setkáním Vladimír přijal nej-
vyšší vyznamenání Zlatá lípa minis-
tra obrany ČR za zásluhy o ochranu 
lidských práv a svobod, za rozvoj zá-
kladních principů demokratického 
a právního státu a za rozvoj obrany 
a bezpečnosti České republiky. Bla-
hopřejeme podruhé!

Pro BZ zapsal Martin Kosa 
a sledovala Hedvika Servusová

sBírka pro řecký Uprchlický táBor diavata – poděkování účastníkům

Děkuji všem buštěhradským i přes-
polním, kdo jste přispěli do sbír-
ky pro řecký uprchlický tábor Dia-

vata. Sbírku jsme úspěšně naložili, 
převezli a složili ve skladu v Praze. 
Děkuju buštěhradskému Infocen-

tru za poskytnutí sběrného místa, 
jmenovitě Venuši, Hedvice, Heleně 
a Veronice za všechnu práci s tím 
spojenou. A za nakládku a vyklád-
ku věrným pomocníkům Michalo-
vi, Noemi a Matoušovi. Obdiv a dík 
našemu Méďovi (Mercedes Sprinter), 
že to všechno uvezl. Více o sbírce na 
www.diavata.cz

Veronika Richterová

Za RR – my děkujeme kromě výše 
jmenovaných i buštěhradské orga-

nizátorce Veronice Richterové
Před naložením. Foto: archiv autorky

ožehavé odpady

Z obsáhlostí článků, které se po-
slední dobou objevily v Buštěhrad-
ském zpravodaji, je zřejmé, o jak 
citlivou oblast se v naší obci jedná. 
Nikdo z nás nechce za odpady pla-
tit více než je nutné. Na druhé stra-
ně věřím, že většina našich obyvatel 
odpad třídí a má snahu myslet eko-
logicky bez ohledu na to, zda budou 
zvýhodněni finančně nebo ne. Sa-
mozřejmě motivace je vítaná a nut-
ná. Proto by měli být ti obyvatelé, 
kteří maximálně třídí, zvýhodněni. 

Vzhledem k tomu, že současný zá-

kon o odpadech obsahuje ustanove-
ní, že od 1. 1. 2024 bude zakázáno 
skládkovat směsný komunální od-
pad a využitelné a recyklovatelné 
odpady, řada obcí musí tuto situaci 
řešit. Je otázkou, zda jsme jako obec 
neměli řešit situaci již daleko dříve. 
Návrh nového zákona o odpadech 
výše uvedené ustanovení potvrzu-
je, ovšem s platností od roku 2030. 
Předpokládá se, že s tímto časovým 
odkladem můžeme počítat a návrh 
nového zákona v této podobě bu-
de přijat. Zároveň ale neunikneme 

zvyšování poplatku za skládkování. 
V roce 2023 má poplatek za sklád-
kování činit dvojnásobek toho sou-
časného a v roce 2025 trojnásobek. 
Podle slov Petra Bielana, technické-
ho náměstka OZO Ostrava, je potře-
ba ze skládek v ČR odklonit ročně 2 
miliony tun. Pokud se nepostaví no-
vé technologie energetického využi-
tí odpadů (v teplárnách formou spa-
lování v kotlech alternativních paliv 
vyrobených z dotřiďovaných frakcí 
směsného komunálního odpadu), 
pak je odklon odpadů ze skládek jen 
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vánoční tUrnaj v lóře 2019
Vánoční turnaj v karetní hře Ló-

ra se konal 26. 12. 2019 v Art clubu 
BOKOFFKA. 

Skvělé zázemí a příjemná obsluha 
umocňovaly báječnou náladu natě-
šených účastníků, kteří urputně bo-
jovali o co nejlepší umístění.

Vánočního turnaje se zúčastnilo 
28 soutěžících, tedy 7 družstev. 

 
Po třech kolech bylo rozhodnuto:
1. místo: Ondra Votruba
2. místo: Martin Soukup
3. místo: Homolka
Vítěz podepsal putovní žluté trič-

ko pro nejlepšího hráče, zároveň ob-
držel tričko s logem „Bedrníka“ za 
1. místo a dále si vybral nejlepší ce-
nu z „tomboly“.

Vyhlašování umístění jednotli-
vých hráčů je vždy doprovázeno 
bouřlivým potleskem a hlasitá pod-
pora provází každé, i to poslední 
umístění. Každý si odnáší cenu vy-
branou dle pořadí.

Popřáli jsme si vše nejlepší do no-
vého roku a pomalu se rozcházeli 
s radostným pocitem s tím, že se tě-
šíme příští rok na shledanou!

 
Děkujeme všem účastníkům!

Halina Mudrová, Milan Mudra 
a Iva Forejtová

Vítěz turnaje 2019 v Lóře Ondřej Votruba.  
Foto I. Forejtová 

zápisník černého kočkosaUra

Narodil jsem se v papírové krabici 
vystlané novinama u domku, který 
jeho majitelé opustili a moji těhot-
nou maminku nechali u domu. Měl 
jsem ještě dva sourozence, černého 
dvojčičáka a zrzouna. 

Moje maminka byla krásná tří-
barevná a fakt kočka, ale věčně una-
vená z toho, jak hledala jídlo a měla 
nutkání se o nás starat. Jak nám ří-
kala, tak už jsme byli její třetí koťa-
ta, ačkoliv nevím, co je na tom prav-
dy, protože žádné starší sourozence 
jsem nikdá nepotkal. Ale docvaklo 
mi možná proč až později. Jakmi-

le jsme začali chodit, tak nás bra-
la s sebou do dédéčka, tedy prý do-
mov důchodců – zkráceně dédé, kde 
žili zvláštní, ale hodní chudonožci. 
Chodili jen po zadním a není divu – 
ty přední tlapky mají takové krátké, 
nijaké a jen jim tak legračně plan-
dají od ramen k pasu, pokud zrov-
na nedrží takovou divnou placičku 
a nekoukají na ni. Ta placička je prý 
mobil bo čo…

No a ti chudonožci, který si ří-
kají lidi, nám dávali jíst. Což bylo 
fajn. Taky uměli pěkně drbat a hla-
dit, což bylo taky fajn. Nebylo ale 

dobré chodit z našeho domova do 
dédéčka, páč mezi tím jsme muse-
li přeběhnout takovou placatou še-
dou plochu, po které se řítily strašně 
rychle a celkem tiše takové kovové 
obrvěci, které mi naháněly hrůzu. 
Bráchové se tolik nebáli, mysleli, že 
ty věci zastaví, když budou přechá-
zet, ale maminka nám říkala, že si 
máme dávat pozor, že ty věci jsou 
auta a že mnohý kočkosaur už díky 
nim umřel. Tak jsem se bál ještě víc 
a rozhodl se, že můj život někam po-
vede a neskončí nikde na té placce, 
co jí lidi říkají silnice. Jednou jsem 

zbožné přání a politická proklamace. 
Zaujala mě informace o výběro-

vém řízení na svoz odpadů pro Bu-
štěhrad, do něhož se přihlásil pouze 
jeden subjekt. To podporuje i vyjá-
dření starosty Jilemnice Vladimíra 
Richtera, který potvrzuje, že v oblas-
ti svozů nelze mluvit o konkurenč-
ním prostředí, odpadové firmy mají 
trh rozdělený. I proto se na Jilemnic-
ku dali cestou vytvoření vlastní fir-

my. A tato myšlenka se mi líbí. Není 
to, podle mého názoru, cesta špat-
ná. Buštěhrad by se měl dále snažit 
o sdružení více obcí, o něž by se sta-
rala firma, kterou si založí. 

Svazek obcí Jilemnicko tvoří 3 
města a 18 obcí s celkem 22 300 oby-
vateli. EKO Jilemnicko s.r.o. zajiš-
ťuje v tuto chvíli svoz a zpracování 
bioodpadu a správu kompostáren. 
V budoucnu by měla převzít i svoz 

tříděného a komunálního odpadu. 
Znamená to i investice, ale to, že 
se do toho tento svazek obcí pustil, 
znamená, že to do budoucna, kro-
mě nezávislosti na tradičních svo-
zových firmách, přinese i úsporu 
a menší poplatky za odpady pro je-
jich obyvatele. 

Ing. Jiří Janouškovec 
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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.
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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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takhle s rodinou zase podlézal plot 
a všude u něj byly střepy z rozbitých 
lahví. Já si rozřízl bok až k bříšku, 
strašně to bolelo, ale maminka mi 
tu ránu ošetřila a říkala, že to bude 
dobré a zahojí se to. Já jí věřil. Také 
říkávala, že by bylo dobré, abychom 
si našli chudonožce, který by si nás 
vzali. No a tak den poté jsem si vy-
tipoval jednoho chudonožce chlu-
patějšího typu, který mi byl docela 
sympatický a voněl po dalších zví-
řátkách. Hladil mě a já za ním všu-
de chodil. Tvářil jsem se neuvěřitelně 
roztomile, jak to umějí jen koťát-
ka, a on mě pak najednou vzal do 
té kovové věci a já jsem odjel s ním 
pryč. Strašně jsem se bál, co se bu-
de dít. Najednou bez mojí mamin-
ky, bráchů, sám, opuštěný… Ale… 
dovezl mě do nějakého domku, kde 
jsem cítil pach těch zvířátek, a dal 
mě do předních tlapek chudonož-
ci měkčího typu, který je asi lidská 
samička.. Ta mě hned hladila, maz-
lila, dala mi mlíčko pro kočkosaury 
a taky masíčko. Bát jsem se přestal. 
Když to shrnu, tak se mohu pokle-
pat po rameni, jak jsem to zkoulel se 
všemi. Mám barák, mám tři chudo-
nožce, který mi slouží a krmí a hla-
dí a hrají si se mnou. Ten třetí chu-
donožec je lidské mládě. S ním jsem 
se cítil zprvu nejbezpečněji. Mám ho 
rád, je furt na jednom místě a hladí 
buď mě, nebo tu tabulku – větší než 
mobil, říká mu ajpod, nebo tak ně-
jak… To nevím a je mi to fuk. Měl 
a mám u něj i základnu. Pelíšek na 
posteli vedle něj i na okně nad poste-
lí, hladí mě a pere se se mnou, tak ze 
žertu. Občas jsem se do hry trochu 
víc položil, až mu tekla červená a on 
se naštval. Taky se mi o jeho ruku 
vylomily dva špičáky, ale pod nimi 
byly další, tak bylo vše cajk... Mám 
tu taky dva čtyřnohý, nemůžu říct 
kámoše, spíš hračky. Je to divná rasa 
zvířat – říká se jim psi a jsou tu pro-
to, aby dolejzali za chudonožci. Le-
zou všude za nima, mají děsnou ra-

dost, že je vidí, a to, světe div se, jen 
z toho důvodu, že jsou, ne že done-
sou jídlo, nebo slouží oni jim. Ne, ti 
psi to mají pomotané. Oni ty chudo-
nožce bezmezně milujou. Fakt! Ne-
kecám! Oni žijou pro ně. Olizujou je 
a ocasy používají obráceně. Vrtí s ni-
mi, když se chudonožci vrátí do do-
mu. Ne jako my kočkosauři. Ale zase 
musím uznat, že je s nimi i sranda. 
Toho mrňavého černého jsem zvlá-
dl hned zkrotit. Stačilo pár facek 
a už stál v pozoru. Občas se honí-
me a provokujeme. Jmenuje se Apu 
a je fakt divnej. Nemá chlupy a vů-
bec se snaží vypadat jako chudono-
žec. Pořád se pokouší si stoupat na 
zadní – ale fixluje, vždycky se o ně-
co opírá. Pak tu je ještě jeden. Tako-
vej obrovskej, hodně chlupatej, zrza-
vej, trochu hrom do police a drsňák. 
Jmenuje se Pipin. Toho jsem se cel-
kem dlouho bál, ale nedal jsem to 
najevo, syčel jsem na něj a fackoval 
ho. Když to nezabralo, tak jsem ute-
kl. Ale už i toho mám omotaného 
kolem tlapky…

No a proč se vám vlastně se vším 
svěřuju? Protože mám problém. 
Dneska jsem zaslechl strašnou věc, 
slovo, něco jako kastrace. Ta lidská 
samička mi řekla, že mi uříznou ku-
ličky… Co prosím? Jak jako uříznou 
kuličky, proč jako? Že prý mě to ne-
bude bolet, že mě uspí a probudím se 
až poté. Jo? Opravdu? A jak to může 
vědět? Kolik kuliček jí uřízli, že to 
může tvrdit? A že prý nebude v oko-
lí víc koťátek – mých dětí, o která by 
se nikdo nestaral, a že se pak nebu-
du muset bát chodit ven a tak dále, 
bla, bla bla… Ale proč já??? Tak mla-
dý... No a pak jsem si vzpomněl na 
to, jak mi maminka říkala, že už je 
unavená z toho věčného těhotenství, 
rození, kojení a pořád dokola. Taky 
si vzpomínám, že když jsem šel po-
druhé tady ven, tak mě napadl velký 
zlý kocour, vřískal na mě, že všech-
ny kočky široko daleko jsou jeho, že 
on je alfakočkosaur a že jestli se ne-

budu pakovat, tak ze mě udělá tr-
hací kalendář. To bylo tehdy hodně 
zlé... Trochu jsem si z té nakládač-
ky i ukákl a samička mě pak musela 
umývat i na zádech... No a teď zase 
zpátky k těm mým kuličkám. Já ne-
vím. Mě zatím kočkosaurky nezají-
mají, mám rád plastová víčka, kelím-
ky, kuličky, plyšáky a jiné. Ani ven 
zatím nechodím, nepouštějí mě. To 
chudonožčí mládě se o mě strašně 
bojí. Že mi zase nějaký rádoby al-
fakočkosaur ublíží... Někdy mě ale 
v hlavě straší nějaký hlas, co mi ří-
ká, že si musím vydobýt teritorium, 
snažit se z domu utéct ven, běhat po 
okolí, mlátit se s ostatníma kočičá-
kama a značkovat… Já ani nevím, 
jestli chci. Navíc jsem se dozvěděl, 
že maminka je asi zase těhotná, a co 
hůř, že zrzouna přejelo auto a do čer-
ného bráchy něco narazilo a pajdal 
na tlapku. A pak už žádné zprávy 
o něm nepřišly, tak mě to moc mr-
zí, protože možná díky tomu úrazu 
už nebyl s to sehnat si jídlo a někde 
umíral pomalu a hrozně. Tak asi na 
tom kastrování něco bude, když pak 
nebude tolik nešťastných kočičích 
maminek, kterým budou umírat sy-
nové a dcery a nebudou se kucí koč-
kosauří mydlit, trhat si uši a škrábat 
oči. Tak že bych tedy šel příkladem 
a své kulky položil obrazně řečeno 
na oltář lepším zítřkům??? 

Váš černý kočkosaur Bertík

Kočkosaurus. Foto: H. Servusová 
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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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Spolek Buštěhrad Sobě pořádá

Dále jste zváni od 20.00 hodin do vinotéky Sýpka na

K tanci a poslechu hrajeBuštěhradišťanOty Pavlici

vstupné 99,-Kč

15. 2. 2020 od 15.00 hodin
MASOPUST

Lidovou taneční zábavu
s cimbálovou muzikou

Sraz na hřišti „U Seifertů“ v Prokopově ulici
hrají „Strýci z Buštěhrada“

Průvod bude zakončen
na nádvoří zámku

pravou a nefalšovanoudomácízabíjačkou
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