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Vítání občánků; zleva Jan Donát, Matěj Raška, Anna Knorová, Nicol Bláhová, Alexander Smělý. Foto: M. Žitníková

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

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

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

sněhové nadílky opravdu nedočká-
me. Že začíná jaro je ovšem dobrá 
zpráva. Majitelé zahrádek už pozo-
rují kvetoucí sněženky a těší se, až 
sluníčko začne více hřát a oni se bu-
dou moci pustit do jarního úklidu. 
Bude je tedy jistě zajímat harmono-
gram svozu a umístění červených 

kontejnerů na bioodpad, který při-
nášíme v tomto čísle BZ. Další čte-
náři si zase možná rádi připomenou 
masopustní veselí se zabíjačkou, kte-
ré se opět letos velmi vydařilo, či ně-
který z plesů pro velké i malé milov-
níky zábavy. Dočtete se, jak se v zimě 
připravují naši fotbalisté, anebo jaké 
aktivity nabízí buštěhradský Domov 

s pečovatelskou službou. V nepo-
slední řadě přinášíme program břez-
nových kulturních a společenských 
akcí, protože v Buštěhradě to žije!

RR
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 1/2020
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
1/2020 ze dne 22. 1. 2020 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č.  1 
Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou 
a Jakuba Pláška, jako zapisovatelku 
Dagmar Novotnou.
Usnesením č.  2
Zápis ze zasedání č. 11/2019.
Usnesením č.  3
Doplněný program zasedání č. 
1/2020.
Usnesením č.  4
Smlouvu o dílo se psím útulkem 
Bouchalka na odchyt a umístění 
zatoulaných psů na území města 
Buštěhradu.

Usnesením č.  5
Nabídku bytu č.p. 65 Palackého ve-
řejnosti obálkovou metodou.
Usnesením č.  6
Výběr dodavatele na zakázku: „Zho-
tovení projektové dokumentace“ na 
akci: „Revitalizace areálu bývalých 
pivovarských sklepů v Buštěhradu“, 
Ing. arch. Nikol Kouřimskou, na-
bídková cena: 763.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č.  7
Podání žádosti o dotaci na akci/pro-
jekt „Zámek Buštěhrad – revitaliza-
ce sklepení“ z Programu 2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje na obnovu památek 
určených ke společenskému využití 

– na akci: Zámek Buštěhrad – revita-
lizace sklepení a zavazuje se spolu-
financovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 20 % z celkových nákla-
dů projektu.

Usnesením č.  8
Podání žádosti o dotaci na akci/pro-
jekt Ekologická výchova ZŠ Buště-
hrad 2020“ z Programu 2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu, a zava-
zuje se spolufinancovat uvedený pro-
jekt minimálně ve výši 10 % z celko-
vých nákladů projektu.
Usnesením č.  9
Podání žádosti o dotaci na akci/pro-
jekt „Obnova sportoviště v ZŠ Buště-
hrad“ z MMR, podprogram: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotač-
ní titul 117D8210B Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury, a zavazuje 
se spolufinancovat uvedený projekt 
ve výši minimálně 40 % z celkových 
nákladů projektu.
Usnesením č.  10
Podání žádosti o dotaci na akci/pro-
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jekt „Přírodní zahrada v MŠ Buštěh-
rad“ z MŽP, výzva č. 7/2019 Přírodní 
zahrady, a zavazuje se spolufinanco-
vat uvedený projekt ve výši minimál-
ně 15 % z celkových nákladů projektu.
Usnesením č.  11
Podání žádosti o dotaci na akci/pro-
jekt „Modernizace IC Buštěhrad 
2020“ z Programu na podporu infor-
mačních center Středočeského kraje 
pro rok 2020, v rámci podprogramu 
Digitalizace či modernizace IC, a za-
vazuje se spolufinancovat uvedený 
projekt ve výši minimálně 10 % z cel-
kových nákladů projektu.
Usnesením č.  12a)
Smlouvu se společností TNT Con-
sulting na celkovou administraci do-
tace Obnova sportoviště v ZŠ Buště- 
hrad, za cenovou nabídku 80.000,- 
Kč bez DPH.
Usnesením č.  12b)
Smlouvu se společností TNT Con-
sulting na celkovou administraci do-
tace Přírodní zahrada v MŠ Buště- 
hrad, za cenovou nabídku 62.000,- 
Kč bez DPH.
Usnesením č.  13
Schvaluje poskytnutí dotace spolku 
Buštěhrad sobě ve výši 105.000,- Kč 
pro rok 2020.

Usnesením č.  14
Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti inženýrské sítě mezi vo-
dárnami Kladno – Mělník, městem 
Buštěhrad a společností BEMETT 
nemovitostní uzavřený investiční 
fond, a. s. Věcné břemeno bude str-
pěno za cenu 120,- Kč za m2.
Usnesením č.  15
Nabídku na provádění autorského 
dozoru v rámci provádění stavby 
cyklostezky od společnosti CR Pro-
ject za cenu 62 678,- Kč vč. DPH.
Usnesením č.  16
Zařazení žadatelů do registru čeka-
telů na byt v DPS.
Usnesením č.  17a)
Obsazení bytu č. 24 v DPS Buště- 
hrad od 1. 2. 2020.
Usnesením č.  17b)
Obsazení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad 
od 1. 2. 2020, provedena rekonstruk-
ce na náklady klienta bez poskytnu-
tí finanční náhrady ze strany DPS.
Usnesením č.  18
Smlouvu o  materiálově využitel-
ném odpadu zemi městem Buště- 
hrad a FCC Regios, a. s.
Usnesením č.  19
Podání žádosti o  dotaci na akci: 

Systém pro oddělený sběr odpadu 
v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, 
prioritní osa 3., SC 3.2, podporova-
ná aktivita 3.2.1, „Výstavba a mo-
dernizace zařízení pro sběr, třídění 
a úpravu odpadů“, a zavazuje se spo-
lufinancovat akci ve výši dané pod-
mínkami dotace.
Usnesením č.  20
Smlouvu se společností Progrant 
s.r.o. na celkovou administraci pro-
jektu podání žádosti o dotaci na ak-
ci: „Systém pro oddělený sběr odpa-
du v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, 
prioritní osa 3., SC 3.2, podporova-
ná aktivita 3.2.1, „Výstavba a mo-
dernizace zařízení pro sběr, třídě-
ní a úpravu odpadů“, a zavazuje se 
spolufinancovat akci ve výši dané 
podmínkami dotace. Smlouva bu-
de uzavřena pouze v případě pod-
pisu smlouvy se společností AVE na 
sběr a likvidaci komunálních odpa-
dů v Buštěhradě.
Usnesením č.  21
Výměnu členů ve stavebním výbo-
ru zastupitelstva města Buštěhradu.

A K T UA L I T Y

ChCete Být informováni o všeCh změnáCh? čtěte!
Přestože by se mohlo zdát, že té-

ma odpadů jsme už probrali horem 
dolem, stále se objevují lidé, pro 
které je čtrnáctidenní svoz novin-
ka a zlobí se, že o změně nic nevě-
děli. Přestože jsme měli informace 
na webu, na Facebooku i ve Zpra-
vodaji a v informačních e-mailech, 
a o čtrnáctidenním svozu zde pro-
bíhaly bouřlivé debaty mnoho týd-
nů, přestože jsme se po celý minulý 
měsíc v úředních hodinách střídali 

(ještě s dalšími zastupiteli) na chod-
bě u pokladny, abychom podali všem 
podrobné informace o změně, jsou 
zde přesto lidé, kteří si stěžují, že je 
o změně nikdo neinformoval. Dnes 
jsem dlouze diskutovala s jednou pa-
ní, jež platila převodem, o aktuální 
výši poplatku si na webu přečetla, 
zaplatila, obdržela žlutou známku, 
ale další informace okolo si zřejmě 
nepřečetla, a nyní je pro ni překva-
pením, že žlutá známka znamená 

čtrnáctidenní svoz. Nevím, jak je to 
možné, a nevím co s tím, když ně-
kdo o informace z města projevuje 
opravdu tak malý zájem (paní mi ta-
ké stihla říci, že ji Buštěhrad neza-
jímá a stejně všechno jezdí řešit do 
Prahy). Prosím všechny naše obča-
ny: je jasné, že ne každý je aktivní na 
sociálních sítích, ale dívejte se občas 
na městský web (v aktualitách hned 
na první stránce je vždy vše podstat-
né) a čtěte Zpravodaj. Bavit Vás ten 
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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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časopis nemusí (i když redakční ra-
da se každý měsíc snaží, abyste mě-
li poutavé čtení), ale je tam mnoho 
důležitých zpráv z radnice týkají-
cích se chodu města – o odpadech, 
dopravních uzavírkách, chystaných 
stavbách či přeložkách sítí, které se 
právě Vás mohou týkat a omezit Vás. 
Paní mi řekla, že je to přece každého 
svobodná vůle, jestli Zpravodaj bu-
de nebo nebude číst. Ano, to sice je, 
ale když ho číst nebudou a na web 
se nedívají, tak už opravdu nevíme, 
jak k lidem máme ty informace do-
stat. Žijete ve městě, tak se prosím 
občas podívejte, co je nového, a co 
Vám představitelé města chtějí sdělit. 
Často to bývají důležité věci!

Nový systém svozu odpadů 
– rekapitulace

Přestože většina lidí už by měla 
mít odpady zaplacené, zrekapitulu-
ji přesto ještě jednou:
• Letos máme zcela nový systém 

svozu. Všichni budou mít plošně 
svoz jednou za 14 dní. Svozy se 
budou konat vždy v sudý týden – 
viz svozový kalendář, který je ta-
ké obsahem tohoto čísla BZ (čer-
ná popelnice – sudá středa, hnědá 
popelnice – sudý pátek). Ohledně 
výše poplatku, který platí každý 
trvale zde přihlášený občan, jsou 
dvě možnosti:

• Zaplatí plný poplatek 950,- Kč/
osoba a rok, a k černé popelnici 
dostane ještě hnědou popelnici na 
bioodpad. Za hnědou popelnici 
se již další poplatek zvlášť neplatí 

(jak tomu bylo v minulých letech), 
je zahrnuta v poplatku 950,- Kč. 

• Zaplatí snížený poplatek 750,- Kč/
osoba a rok s tím, že nepotřebuje 
hnědou popelnici, protože kom-
postuje (nebo bioodpad likviduje 
jinak, případně ho má tak málo, 
že to ani nestojí za řeč).

• Kdo měl vloni hnědou popelnici 
od AVE, tomu zůstane, a od kon-
ce února se bude bio svážet jed-
nou za 14 dní (v zimním období 
pak jednou za měsíc).

• Kdo vloni hnědou popelnici ne-
měl, ale nyní ji bude mít, tomu 
ji dodají naše TS, jakmile nám ji 
dodá AVE Kladno (tomu to bude 
bohužel pár týdnů trvat).

• Na bioodpad ale mezitím přista-
víme do ulic červené kontejnery, 
které budou svážet naše TS.

• Přes všechny zmatky provázejí-
cí změnu (za které se tímto ještě 
jednou omlouváme) by měla být 
změna systému posunem k lep-
šímu – jsme prvním zákazníkem 
AVE Kladno, který si prosadil vá-
žení popelnic a jejich čipování – 
tím pádem budeme platit oprav-
du jen za odpad vyprodukovaný 
v Buštěhradě a nad množstvím 
našeho odpadu budeme mít ko-
nečně kontrolu. Svozové vozidlo 
bude mít váhu, zváží každou jed-
notlivou popelnici a načte do sys-
tému, kolik to příslušné číslo po-
pisné má kg odpadu. Výhledově 
směřujeme k tomu (až nám to 
umožní chystaná legislativa), aby 
lidé platili skutečně jen za množ-

ství, které vyprodukují.
• V průběhu tohoto roku se tedy 

všechny hnědé i černé popelnice 
budou postupně čipovat (vše by 
mělo být očipováno a systém vá-
žení by měl začít fungovat zhru-
ba do konce roku 2020).

• Proč jsme zdražili? Protože i nám 
se likvidace odpadů zdražuje, 
a nemůžeme si dovolit občanům 
odpady dotovat tolik, jak jsme do-
posud činili (vloni jsme odpady 
dotovali více než z poloviny!). Na-
víc s chystanou změnou legislativy 
budou obce výhledově platit pená-
le, pokud budou mít příliš mnoho 
nevytříděného odpadu. Proto te-
dy snaha o maximální třídění. Že 
jiné obce mají poplatky za odpad 
nižší a mají týdenní svoz? Ve sku-
tečnosti čím dál více obcí zdra-
žuje i zavádí čtrnáctidenní svoz, 
a postupně to čeká téměř všech-
ny (pokud např. nemají na svém 
katastru skládku nebo jiný zdroj 
příjmů). Odpady jsou zkrátka ná-
kladná věc, stále přibývají, a ob-
ce, které tento problém nezačnou 
včas řešit, budou mít v budoucnu 
problém.

Na závěr mě napadá, zda tento 
článek není zbytečný, protože prá-
vě ti lidé, na které apeluji, si jej stej-
ně nepřečtou, protože vlastně nic 
z města nečtou. Ale i kdyby ty in-
formace byly nové jen pro pár lidí, 
stálo to za to!

DJ

velké téma – agresivní psi a Bezohlední páníčCi

V poslední době jsme zde opět 
měli několik případů agresivních 
psů a jejich páníčků, kteří neberou 
na vědomí, že ve městě, ve kterém 
žijí, existuje nějaká vyhláška, která 
nařizuje mít psy na vodítku NA CE-
LÉM ÚZEMÍ MĚSTA. Od prosin-
ce 2018 vyhláška vyžaduje vodítka 

i v okolí rybníků, u Macíků a v par-
ku Ořešín (kde byl podle staré vy-
hlášky umožněn volný pohyb), a ke 
zpřísnění došlo právě kvůli neukáz-
něným pejskařům. Naopak město 
vymezilo také nové místo pro vol-
ný pohyb psů – tzv. psí louku u va-
lu za Kaštanovou ulicí. V zástavbě 

pes musí být na vodítku a pod neu-
stálým dohledem a přímým vlivem 
osoby doprovázející osoby, a maji-
tel je povinen okamžitě odklízet je-
ho exkrementy. Psi sice dle vyhlášky 
nemusejí mít košík, je však na uvá-
žení majitele psa košíkem opatřit, 
pokud ví, že má ve zvyku útočit, či 
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s ním již v minulosti byly potíže. Po-
kud majitel psa vyhlášku nerespek-
tuje, může být pokutován, neboť jde 
o přestupek. Neukáznění pejskaři 
ovšem zneužívají toho, že Buštěhrad 
nemá vlastní obecní policii, a PČR, 
když už do Buštěhradu přijede, má 
na práci urgentnější věci, než honit 
a pokutovat pejskaře. „Kde se tedy 
naši psi mohou proběhnout?“ Pta-
jí se pejskaři. Ve volné krajině. Bu-
štěhrad je malé město a do polí ne-
ní z žádné jeho části daleko. Anebo 
na psí louce. I tam je ovšem potřeba 
dávat pozor na další psy. 

Asi jsme každý zažili situaci, kdy 
na nás či naše děti cizí pes bez vo-
dítka radostně skákal (já takhle jed-
nou přišla o světlé kalhoty, které pak 
už nešly vyprat), a majitel psa to od-
byl slovy: „Von je hodnej!“ Bez ohle-
du na to, jestli je opravdu „hodnej“, 
řada lidí pejskaři nejsou, psí řeč tě-
la nečtou a setkání s takovým psem 
pro ně může být nepříjemné. Dalším 
častým jevem jsou psi-útěkáři, kte-
ří buď utíkají a potulují se po městě, 
nebo je majitel sám vědomě pouští 
ze zahrady se vyvenčit. Pokud zavo-
lám do psího útulku, už si pro tako-
vého psa ani nechtějí přijet, proto-
že už ho chytali x-krát, vědí, komu 
patří, a nechtějí se s majitelem zno-
va hádat. Na toto se dá jistě pohlí-
žet s určitou benevolencí (na vesni-
ci přeci vždycky běhali psi a nikomu 
to nevadilo…), dokud se ovšem něco 
nestane. Jeden takový buštěhradský 
útěkář zrovna nedávno skončil svůj 
život pod koly automobilu. 

Nicméně v okamžiku, kdy psi na-
padají jiná zvířata či lidi, už přestá-

vá legrace. Připomněla bych řadu 
závažných případů pokousání, kte-
ré se v Buštěhradu minulých letech 
staly: zaměstnankyně města pokou-
sána i se svým psem, když jej vlast-
ním tělem bránila před útočícími 
dvěma psy (strávila pak týden na 
neschopence). Titíž dva psi pozdě-
ji usmrtili na ulici jiného psa. Další 
agresivní pes, kterého jeho majitel 
očividně nezvládá a na kterého jsem 
dostala již několik stížností od sou-
sedů, včetně fotografií jejich potrha-
ných psů (v této věci jsem byla ještě 
nedávno svědčit na policii)… Zvlášt-
ní je, že majitelé problémových psů 
jsou při tom obvykle dotčeni, a ne-
chápou, co všem okolo vadí, případ-
ně poukazují na to, že nejsou sami, 
kdo nemají psa na vodítku, a že je-
jich sousedé, kteří si na ně stěžují, 
své psy také venčí na volno. Minu-
lý měsíc zde byl další případ usmr-
cení malého psa, který šel po ulici 
a vyběhl na něj jiný pes z otevřené 
branky. A další stížnost od rodiče, 
jehož syna na koloběžce napadl cizí 
pes a kousl ho do nohy, přičemž jeho 
panička dělala, že nic nevidí, a beze 
slova odešla. Prosíme všechny posti-
žené, kterým se podobná věc stane, 
aby vše zdokumentovali a hlásili to 
na policii. Jinak majitele psů k větší 
ohleduplnosti asi přimět nelze.

Další bezohledné pejskaře lze 
často potkat v  zámeckém parku. 
O tom, zda umožnit průchod par-
kem pejskařům, se svého času vedla 
v zastupitelstvu velká diskuse. Argu-
mentem povolení bylo, že je škoda, 
aby nová pěší cesta přes pasáž by-
la pejskařům zapovězena, a že tedy 

průchod se psem povolíme, ale pou-
ze na vodítku. Je to zakotveno v pro-
vozním řádu parku, který visí na vra-
tech do parku. Realita ovšem je, že 
řada majitelů psy v parku pouští na 
volno, a pokud je na to upozorněna, 
např. někým z našich zaměstnanců, 
některé reakce jsou až vulgární. Park 
jsme přitom chtěli udržet jako místo 
s čistými trávníky, chodí tam děti ze 
školky i školy a pořádá se spousta ak-
cí pod širým nebem. Po každé větší 
akci tam členové Kulturního výbo-
ru a další dobrovolníci pečlivě uklí-
zejí a vysbírávají veškeré odpadky až 
do posledního vajglu. Chceme, aby 
tam lidé mohli piknikovat, sedět na 
zemi, a děti volně běhat bez nebez-
pečí, že do něčeho šlápnou. Pejska-
ři, je to tak těžké respektovat? A zde 
bych tedy apelovala i na omladinu, 
která v parku ráda sedává: je fajn, že 
se vám tam líbí, od toho park máme, 
aby tam lidé trávili čas. Ale odpad-
ky si po sobě prosím uklízejte! Ko-
šů tam máte několik.

Žádáme tedy znovu všechny ma-
jitele psů, aby respektovali vyhlášku 
města a provozní řád parku, psy mě-
li na vodítku, případně s košíkem, 
a uklízeli po nich! A ostatní obča-
ny prosím – nebojte se ozvat! Čím 
více reakcí bezohlední pejskaři bu-
du mít, tím větší je šance, že se ně-
co změní. Pro připomenutí zveřej-
ňujeme v tomto čísle BZ i aktuálně 
platnou vyhlášku.

DJ

Jak Jsme namalovali BUštěhrad

Všichni jsme zvyklí vídat výsta-
vy nejrůznějšího žánru a zaměření 
na Městském úřadě v prvním pat-
ře zámku.

Nyní je již několik měsíců k vidě-
ní výstava také ve druhém patře, a to 

ne výstava ledajaká. Vystavené jsou 
obrazy a obrázky, které buštěhradští 
občané (a také několik návštěvníků 
města) namalovali a nakreslili v prů-
běhu výtvarného projektu „Malujeme 
Buštěhrad“. Ten na jaře loňského ro-

ku vyhlásil Kulturní výbor Městské-
ho zastupitelstva. Od května do října 
mohl kdokoliv – dospělí, děti, místní, 
návštěvníci, amatéři, profesionálové – 
ztvárnit libovolnou technikou jaký-
koliv motiv z katastru našeho města.
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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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Motivaci dětí zapojit se do soutěže 
podpořily obě naše školy – Základ-
ní škola Oty Pavla a Základní umě-
lecká škola. Pod vedením pedagogů 
vzniklo celkem 91 obrázků. Jejich te-
matický záběr je široký: od kachen 
plovoucích na rybníce, přes budovy 
škol až po celkové pohledy na měs-
to. Ztvárnění je důkazem dětské in-
vence, fantazie a neotřelého pohledu 
na realitu kolem nás, což my dospělí 
už můžeme jedině závidět.

Dospělých výtvarníků zapoje-
ných do projektu bylo výrazně mé-
ně, hlavně v prvních měsících. Na-
konec se však v Infocentru sešlo 114 
obrazů, různorodých co do použité 
techniky i zvoleného motivu. Nej-
vděčnějším tématem v našem měs-
tě jsou, jak se zdá, rybníky a vrby. 

Pořadatelé projektu měli zpočátku 
obavy, že prací bude málo, posléze 
zase, že se všechny do chodeb druhé-
ho zámeckého patra nevejdou. Na-
konec se poměr mezi výstavním pro-
storem a množstvím a rozměry děl 
ukázal jako vyvážený. A v den roz-
svěcení vánočního stromu se usku-
tečnila vernisáž výstavy, která je za-
vršením celého projektu „Malujeme 
Buštěhrad“.

Při ohlédnutí za tímto projektem 
lze vnímat hned několikerý přínos. 
Podívali jsme se na své město jinýma 
očima – ať již jako malíři nebo jako 
návštěvníci výstavy. Všimli jsme si 
míst a pohledů, které v každoden-
ním shonu unikají naší pozornos-

ti. Zachytili jsme v mnoha stylech 
a pojetích Buštěhrad, jaký je na za-
čátku 21. století. Některé obrazy na-
jdou své místo v našich domovech 
a několik z nich v prostorách Měst-
ského úřadu.

Projekt neměl podobu soutěže. 
„Zvítězili“ všichni, kdo se zapojili 
a něco vytvořili. Mít společný zá-

jem, vyzkoušet si uměleckou tvorbu 
a předvést výsledky spoluobčanům, 
to je jistě přínos největší. 

Kdo dosud nestihl výstavu navští-
vit, má příležitost ještě přinejmen-
ším do konce března.

Dagmar Hartmannová

Obrázky z výstavy Malujeme Buštěhrad. Foto: M. Žitníková

osamělé večery dory n.
Buštěhradský filmový klub vás 

zve v úterý 17. března 2020 v 19:30 
do společenského sálu buštěhradské-
ho zámku na druhou předpremiéru 
televizního záznamu divadelního 
monodramatu Mileny Štráfeldové 
o téměř zapomenuté jediné dceři 
Boženy Němcové.

Inu, řekněte, kdo z vás ví, že Bože-
na Němcová měla dceru Dorotheu? 

Tu v uvedeném monodramatu vyni-
kajícím způsobem hraje Marta Fal-
vey-Sovová. Autorce se v tomto ho-
dinovém divadelním kusu podařilo 
vytvořit za pomoci korespondence 
velké spisovatelky velmi nečítankový 
pohled na Boženu Němcovou, a to 
očima její nehezké odstrkované dce-
ry Dory. Myslím, že v roce 200. výro-
čí narození Němcové je to kamínek, 

který vhodně doplní vesměs oslav-
né ódy na tuto národní spisovatelku. 

„Představení jsem měl možnost 
vidět přímo na místě doličném, a to 
v Památníku F. Palackého a F. L. 
Riegra v Praze,“ říká režisér Pavel 
P. Ries, „v přímo v pietně zachova-
ném salonu, kde se scházel výkvět 
českých obrozenců. Samozřejmě, že 
sem často zašla i velká Božena. Dora 
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také, ale v poněkud jiné roli než je-
jí matka, jak se dozvíte v monodra-
matu. Hned při představení samém 
mne napadlo, že se nabízí obrovská 
šance udělat právě zde TV záznam 
tohoto divadla. Takovou scénu by 
vám nevytvořil ani sebegeniálnější 
divadelní scénograf. Zeptal jsem se 
paní Štráfeldové, zda od doby, kdy 
se Dora N. hraje (2013), byl pořízen 
TV záznam představení. Odpověď 
zněla – nebyl. A tak jsme se hned na 
místě domluvili, že jej pořídíme při 
příštím, tedy posledním představe-
ní, které zde mělo být za týden ode-
hráno. Produkce se ujala Edukativ-
ní společnost a výroby TV záznamu 
Foto video studio Jari.“ 

„Zda se našemu týmu povedlo 
přenést divadelní monodrama na 
TV obrazovku, aniž bychom ublížili 
jeho komornosti,“ pokračuje režisér 
Ries, „jsme si mohli ověřit v první 
předpremiéře v Městské knihovně 
v Lounech. Zde v Kongresovém sá-
le jsme 4. 2., tedy v den 200. výročí 
narození Boženy Němcové, poprvé 
divákům pustili TV záznam Osamě-
lých večerů Dory N. Jak nám divá-
ci v diskusi po projekci sdělili, mě-
li pocit, jako by seděli přímo mezi 
diváky na představení v památníku. 
A pohled Dory Němcové na život se 

slavnou matkou je velmi zaujal.“ 
V druhé předpremiéře, než Osa-

mělé večery Dory N. uvede Česká te-
levize, budou mít stejnou možnost 
jako v Lounech vidět toto monod-
rama i diváci v Buštěhradu. Stejně 
tak jako v Lounech se předpremi-
éry zúčastní autorka monodrama-
tu Milena Štráfeldová a režisér tele-
vizního záznamu Pavel P. Ries. Po 
představení budou mít diváci mož-
nost položit oběma autorům otázky 
k realizaci monodramatu o Doře N.

Nakonec by se slušelo, alespoň ve 

zkratce, představit autorku divadel-
ního monodramatu. Milena Štráfel-
dová je rozhlasovou redaktorkou (s P. 
P. Riesem před několika lety spolu-
pracovala na pořadu o Johaně z Rož-
mitála), spisovatelkou (velmi dopo-
ručujeme její Guláš pro Masaryka) 
a scenáristkou (napsala například 
scénář k dokudramatu České tele-
vize Jan Hus – cesta bez návratu). 

Pavel P. Ries

Osamělé večery Dory N. Foto: archiv autora

město BUštěhrad – oBeCně závazná vyhláška města BUštěhradU 
č. 7/2018, kteroU se stanovUJí pravidla pro pohyB psů na veřeJném 
prostranství ve městě

Zastupitelstvo města Buštěhra-
du se na svém zasedání dne 28. 11. 
2018 usneslo vydat usnesením č. 20 
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ust. § 10 písm. a), c), d), 
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřej-

ném prostranství
1.  Stanovují se následující pravi-

dla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve městě Buštěhradu:

2.  Na veřejných prostranstvích 
v zastavěných částech města je mož-
ný pohyb psů pouze na vodítku. Ve-
řejným prostranstvím se rozumí: 
všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejná zeleň, parky, a další 
prostory, přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnic-

tví k tomuto prostoru.
3.  Volné pobíhání psů na veřej-

ných prostranstvích mimo zastavě-
né části města je povoleno, a to pod 
neustálým dohledem a přímým vli-
vem osoby doprovázející psa.

4.  Pes, jehož držitel má na území 
města trvalý pobyt nebo sídlo, mu-
sí být na veřejném prostranství vždy 
viditelně označen platnou evidenč-
ní známkou. Evidenční známkou se 
myslí známka, která je bezplatně vy-
dána městem Buštěhrad při splnění 
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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

BŘEZEN 2020

zprávy z ordinaCe zUBního lékaře – stanovisko mUdr. kateřiny 
veveRové

V poslední době se na MěÚ Bu-
štěhrad často obraceli někteří kli-
enti paní MUDr. Kateřiny Vevero-
vé  (RK Dent, Buštěhrad, Kladenská 
728), a žádali nás o informace týka-
jící se dalšího provozu této ordina-
ce. Někteří se tam dlouho nemohou 
dovolat a objednat se, a mají obavy, 
zda mohou se službami nyní i do bu-
doucna počítat. Nedovolali jsme se 
ani my, ale požádali jsme elektronic-

kou cestou o informace o tom, jak to 
bude se službami zmíněné soukro-
mé zubní ordinace, nejen pro buště-
hradské klienty, v nejbližších dnech 
i v delším časovém horizontu. 

To hlavní z odpovědi – stanovisko 
MUDr. Kateřiny Veverové: 

…Po odchodu na mateřskou do-
volenou byla péče VŽDY zajištěna, 
mohlo totiž být zavřeno až 1 rok, jen 
poslední 2 měsíce je provoz omezen, 

ale NEPŘERUŠEN, protože odešli 2 
lékaři do své soukromé praxe. To bo-
hužel neovlivním. Vše vždy pacien-
ti měli a mají na nástěnce.

Intenzivně sháníme lékaře. Od 
března bude jedna lékařka ordino-
vat již celý týden. Takže provoz nor-
málně funguje dál. 

ZV

ohlašovací povinnosti, případně při 
zaplacení místního poplatku za psa, 
pokud poplatku podléhá.

5. Je zakázáno znečišťovat všech-
na veřejná prostranství psími 
exkrementy. 

Fyzická osoba, která má psa pod 
dohledem, je povinna zajistit oka-
mžité odklizení exkrementů po 
svém psovi. 

6.  Splnění povinností stanove-
ných v odst. 1 má za povinnost za-
jišťovat fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod kon-

trolou či dohledem.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
1.  Porušení povinností stanove-

ných touto vyhláškou se posuzuje 
podle zvláštních právních předpisů.

2.  Touto obecně závaznou vyhláš-
kou se ruší obecně závazná vyhláška 
města Buštěhradu č. 1/2014, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě, 
ze dne 18. července 2014.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška na-

bývá účinnosti 15. dnem po dni vy-
hlášení.   

Ing. arch. Daniela Javorčeková, 
starostka; Mgr. Magda Kindlová, 

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
29. 11. 2018. Sejmuto z úřední des-

ky dne: 17. 12. 2018    

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME BUŠTĚHRAD: 
Město Buštěhrad se již tradičně 
připojuje k této celorepublikové 
akci. Pojďme opět společně ukli-
dit Buštěhrad a okolí.
Sraz účastníků: v sobotu 4. dub-

na 2020 v 8:30 na nádvoří zám-
ku před Infocentrem, Revoluční 
1, Buštěhrad. S sebou pracovní 
rukavice, pracovní oděv a pev-
nou obuv. Pytle na odpad obdr-

žíte při zahájení akce.
Těším se na setkání.

Za organizátory  
Jiřina Kopsová

program akCí – Březen 2020
 ▶ 3. 3. Beseda s J. Perglem a M. 
Filou v rámci výročí ZUŠ 
Buštěhrad 19:00, zámecký sál 
Buštěhrad (ZUŠ)
 ▶ 5. 3. Koncert žáků ZUŠ 17:00, zá-
mecký sál Buštěhrad (ZUŠ)
 ▶ 7. 3. Oslava MDŽ a posezení 
s kapelou Kudrnáči / společen-
ská akce 16:00–20:00, zámecký 

sál Buštěhrad (VMS)
 ▶17. 3. Povídání „S fotografiemi 
po Česku“ 16:00–17:00, spolková 
místnost buštěhradského zám-
ku (VMS)
 ▶17. 3. Vernisáž prodejní vý-
stavy fotografií: Blíž přírodě 
18:00, zámek Buštěhrad (město 

Buštěhrad a Zoopark Zájezd)
 ▶17. 3. BFK: Dora D. / film o dceři 
B. Němcové promítaný za účas-
ti scénáristky a režiséra filmu 
19:30, spolková místnost buště- 
hradského zámku (BFK)
 ▶18. 3. Škola před školou / schůz-
ka pro děti a rodiče 16:00, Přijďte 
si prohlédnout školu ještě před 
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zprávy z kUltUry

Kdo se 6. 2. tohoto roku zúčastnil 
vernisáže výstavy fotografií další vý-
znamné osobnosti z oblasti kultury 
Martina Homoly s netradičním ná-
zvem Uhlý uhlí mi jistě dá za pravdu, 
že se akce vydařila. Pravidelní účast-
níci vernisáží výstav v malé „galerii“ 
na chodbě 1. patra zámku usoudili, 
že to byla asi dosud nejvíce navštíve-
ná akce. Přišlo se podívat a pozdra-
vit s autorem mnoho i mimobuště-
hradských, což svědčí o známosti 
skromného autora Martina Homoly 
hlavně mimo jeho současné bydliš-
tě. Vernisáže se zúčastnily i kultur-
ní osobnosti s mezinárodní presti-
ží. Hudebně akci velmi kultivovaně 
podpořil pan učitel ZUŠ Petr Ště-

pán, sponzorsky páni Honzové: Jan 
Bor (majitel šachty, jež se vyskytuje 
na mnoha vystavených fotografiích), 
a další na Buštěhradě již zdaleka ne 

neznámý Jan Zelenka (BokOFFka). 
Kdo jste to ještě nestihli, máte mož-
nost zhlédnout vystavené fotografie 
do 6. března.

zápisem (ZŠ a MŠ Oty Pavla)
 ▶19. 3. Kolem světa za zvířa-
ty / přednáška ZOO Zájezd 
19.00, zámek Buštěhrad (město 
Buštěhrad a Zoopark Zájezd)
 ▶ 21. 3. JamOFFka 17:00, Art Club 
BokOFFka (ACB)
 ▶ 25. 3. Zastupitelstvo města 
Buštěhradu / veřejné zasedání 
17:30, sál buštěhradského zámku 
(město Buštěhrad)
 ▶ 26. 3. Madagaskar / přednáš-
ka ZOO Zájezd 19.00, zámek 
Buštěhrad (město Buštěhrad 

a Zoopark Zájezd)
 ▶ 27. 3. Eva Turnová & Eturnity 
/ koncert 19:30, Art Club 
BokOFFka (ACB)
 ▶ 31. 3. Komorní koncert Žofie 
Vokálkové a Zbyňky Šolcové 
19:30, zámecký sál Buštěhrad 
(KPH)

AKCE V OKOLÍ
 ▶1. 3. Sobotní trhy v Ředhošti
7:00–12:00, Ředhošť

 ▶ 20. 3. Dotkni se vesmíru a po-
kračuj / divadlo 19:30, Kulturní 

dům Hřebeč (Divadlo KiX)
 ▶ 24. 3. Dotkni se vesmíru a po-
kračuj / divadlo 19:30, Činoherní 
klub, Praha, Ve Smečkách 26 
(Divadlo KiX)
 ▶ 29. 3. Jarní koncert sborů 
Smetana a Buštěhradského pě-
veckého sboru 17:00 Synagoga 
(Husův sbor) Kladno (BPS, ŽPS 
Smetana Kladno)

Vlevo kamarád Šimon Caban (režisér, scénograf a choreograf, vystudovaný architekt, přední český 
fotograf, mj. zastoupený v pařížském Centre Georges Pompidou), vpravo M. Homola. Foto: MŽ

stroJ časU

Stroj času nám ukáže proměnu 
Palackého ulice u hotelu Buštěhrad. 

Na první fotografii z roku 1941 zde 
obdivují občané Buštěhradu novou 

hasičskou stříkačku, druhá fotogra-
fie ukazuje totéž místo o sedmdesát 
osm let později. Na místě sloupu byl 
zasazen strom, kterému se na tomto 
místě evidentně daří.

Máte-li fotografii, kterou byste rá-
di viděli v našem stroji času, zastav-
te se s ní prosím v Infocentru nebo 
pište na zpravodaj@mestobustehrad.
cz. Fotografii oskenujeme a hned 
vrátíme.

LedZ
Stroj času. Doklady od p. Cachové – Foto z r. 
1941 – Nová has. stříkačka. Foto: archiv autora

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

BŘEZEN 2020

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

domov s pečovatelskoU slUžBoU BUštěhrad v odpovědíCh na otázky

Když se řekne DPS Buštěhrad, co 
vás napadne? V úřední mluvě je to 
jedna z příspěvkových organizací na-
šeho města. Pro 18 seniorů je to jejich 
domov, v kterém má každý svůj ma-
lý byt a 17 přátel… a také samozřej-
mě péči, kterou potřebují. Pro všech-
na tamní děvčata–pečovatelky, paní 
ředitelku Šárku Vojnovou a sociální 
pracovnici Kláru Míškovou – je to je-
jich „domeček“, kde pracují a starají 
se nejen o jeho obyvatele, ale v rám-
ci terénní pečovatelské služby odsud 
vyjíždějí i za svými klienty primárně 
po Buštěhradě, ale i do okolí. 

Většina místních to vše zná. Od-
povídá tomu velké množství evido-
vaných žádostí o byt v DPS  i o terén-
ní pečovatelskou službu. 

Na naše otázky nám za DPS Buště-
hrad pro vás, milí čtenáři, odpověděla 
sociální pracovnice paní Klára Míš-
ková a paní ředitelka Šárka Vojnová.

Kolika lidem za rok poskytnete pe-
čovatelskou službu?

V roce 2019 jsme celkem poskyt-
li pečovatelskou službu 82 občanům. 

Kolik občanů z Buštěhradu využí-
vá vaši péči (v DPS i terénní pečova-
telskou službu)?

V terénní službě máme v součas-
né době evidováno 6 buštěhradských 
občanů, kteří využívají naše služby. 
Přímo na DPS využívají naše služby 

všichni klienti (18 klientů).

Která z vámi nabízených služeb je 
nejvíce využívaná?

Nejvíce využívané služby jsou tyto: 
dovoz obědů, běžný úklid, zprostřed-
kování s dovozem (lékař, úřad apod.), 
pomoc při osobní hygieně. 

V kterých dalších obcích v okolí po-
skytují služby vaše pečovatelky?

V průběhu let jsme poskytovali 
pečovatelské služby v obcích Běloky, 
Brandýsek, Dobrovíz, Hřebeč, Kně-
ževes, Koleč, Lidice, Makotřasy, Ste-
helčeves, Středokluky, Tuchoměřice, 
Velké Přítočno a Zájezd.

Máte jednoho dodavatele rozváže-
ných obědů? Pokud ano, kdo jím je? 
Jsou s kvalitou obědů vaši klienti spo-
kojeni – chutnají jim?

Ano máme, je to restaurace Lidická 
galerie. Klienti mají možnost výběru 
ze tří jídel a jedné polévky. Klienti si 
na obědy nestěžují, samozřejmě ne 

vždy jim vše chutná, ale bohužel ne-
máme jinou alternativu, která by vy-
hovovala našim požadavkům.

Jaké aktivity a  jak často nabí-
zíte svým klientům (pravidelné 
i nepravidelné)?

Pro naše klienty máme zajiště-
né cvičení, které probíhá pravidel-
ně každé úterý v dopoledních ho-
dinách v naší společenské místnosti. 

Několikrát do roka organizujeme 
hudební kavárničku, kdy k nám do 
DPS přijedou hudebníci (M. Krulich 
nebo p. Ježek) a zpříjemní klientům 
odpoledne u známých písniček. Kli-
enti si mohou objednat kávu, čaj, ví-
no, zákusky, chlebíčky. 

Velké oblibě se těší listopadová hu-
dební akce na zámku. Velice nás tě-
ší, že výše zmíněné aktivity navště-
vují nejen naši klienti, ale i veřejnost 
z Buštěhradu a okolních vesnic.

Dále jsme se začali setkávat na 
společenských hrách, kdy si zahra-
jeme např. Člověče nezlob se, Bingo, 

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve středu 12. února 2020 proběh-
lo v obřadní síni MěÚ letošní druhé 
Vítání občánků. Společně s místosta-
rostou Magdou Kindlovou jsme do 
Buštěhradu přivítaly 5 nových ob-
čánků: Jana, Matěje, Annu, Nicol 

a Alexandera. Rodičům přejeme, aby 
si užívali každou společnou chvíli se 
svým dítkem a svojí rodinou a ne-
brali to jako samozřejmost. Vždyť 
nejdůležitější v našem životě není 
jenom zdraví, ale také mít dostatek 

času. Za celý městský úřad přejeme 
všem hodně štěstí, zdraví a lásky.

Jana Zemanová,  
matrikářka

 

2015 45 8 19 35 53
2016 35 23 14 44 58
2017 44 25 18 51 69
2018 51 28 24 55 79
2019 55 27 35 47 82

počáteční 
stav k 1.1. 
daného roku

nárůst v 
daném roce

úbytek v 
daném roce

konečný stav 
v daném roce

v daném roce 
obslouženo

Jak velký nárůst péče je za poslední roky (porovnání třeba za poslední tři roky, nebo pět let). 
Foto: archiv autora
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kvízy. Rádi bychom, aby se toto se-
kávání konalo alespoň 1x za 14 dní.

V letních měsících pořádáme gri-
lování v naší pergole, při nepřízni-
vém počasí grilujeme ve společen-
ské místnosti.

Každoročně pro klienty pořádá-
me Mikulášské překvapení a štěd-
rovečerní večeři.

Dále nás pravidelně navštěvují dě-
ti ze základní a mateřské školy Bu-
štěhrad, většinou mají připravené 
hudební nebo divadelní vystoupení.

Chtěli byste jejich nabídku v do-
hledné době rozšířit?

V současné době nezvažujeme 
rozšíření, ne vždy se shledáme se 

zájmem ze strany klientů. Snažíme 
se s nimi aktivity diskutovat a zjiš-
ťovat jejich zájmy.

Mohou se obyvatelé DPS věnovat 
svým koníčkům? A mohou si do bytů 
v DPS vzít domácí mazlíčky z původ-
ního domova (např. kočku, psíka)?

Koníčkům se určitě věnovat mo-
hou, samozřejmě záleží na typu ko-
níčka a na zdravotním stavu klien-
ta. Máme zde klienta, který nám rád 
vypomůže s péčí o zahrádku, dále 
klientku, která je velmi zručná v ruč-
ních pracích.

Domácí mazlíčky klienti zakáza-
né nemají, ale v současné době tu ni-
kdo takového mazlíčka nemá, jedna 

klientka se občas stará své známé 
o pejska, občas ho pohlídá, vyvenčí.

Pořádáte pro klienty DPS vý-
lety? Pokud ano, jak často, a kam 
naposledy?

Ano, pořádáme. Naposledy jsme 
byli na vánočních trzích v Kladně. 
V loňském roce jsme vyjeli do Li-
dic, k památníku a projít se do par-
ku. Dále na vyhlídku k letišti, do 
cukrárny a kavárny v Tuchlovicích. 
Hodně záleží na zájmu klientů a na 
časových možnostech personálu.

Uvažujete o využití pomoci míst-
ních dobrovolníků, pokud by někdo 
měl zájem se u vás zapojit?

Již jsme měli nabídku z dobrovol-
nického centra Kladno, nicméně ne-
byla využita, klienti neměli zájem.

Jste žádáni o pomoc, kterou v sou-
časnosti nemůžete poskytovat, ale 
o rozšíření poskytované pomoci bys-
te uvažovali? 

V současné době máme veškeré 
služby pokryty stávajícím personá-
lem a rozšíření není zatím třeba.

Chybí vám, jako zaměstnancům, 
něco ve vaší práci?

Zaměstnancům chybí uznání je-
jich práce, slovem „děkuji“ nikdy 
neurazíte a vše není samozřejmostí.

A je něco, co chybí vašim klientům 
v DPS?

To bohužel nemůžeme posoudit, 
myslíme, že je o ně dobře postará-
no, ale víc by vám řekli klienti sami. 
(A tak se jich zeptáme někdy příště.) 

Na závěr pomyslného rozhovoru 
bychom rádi všem děvčatům z „do-
mečku“ poděkovali nejen za jejich 
odpovědi na otázky, ale hlavně za je-
jich nelehkou práci, trpělivost a las-
kavou péči o klienty. 

Za DPS Buštěhrad: Šárka Vojno-
vá a Klára Míšková; ZV 

Osazování zahrádky v DPS. Foto: archiv DPS

Výlet DPS do Lidic. Foto: archiv DPS
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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

BŘEZEN 2020

spolek BUštěhrad soBě v roCe 2019
V roce 2019 zorganizoval spolek 

Buštěhrad sobě již 19. masopustní 
průvod, který se konal 9. února a zú-
častnilo se ho 381 dospělých a dětí 
v maskách i bez nich. Ve stejný den se 
konala Lidová taneční zábava s cim-
bálovou muzikou, tentokrát opět ve 
Vinotéce v Sýpce. 

Po více než ročním fungování roz-
šířené Stezky historií Buštěhrad mů-
žeme konstatovat, že má stále více 
a více návštěvníků. Těší nás, že nedo-
šlo k jejímu poškození, jen se omlou-

váme za chybějící tabulku zastavení č. 
2, které prozatím chybí kvůli dlouho-
dobé rekonstrukci Vinohradu. 

Největší část práce spolku stále 
tvoří provoz Buštěhradského muzea 
Oty Pavla, ve kterém zajišťujeme prů-
vodce, prodej upomínkových před-

mětů, inventuru sbírkových před-
mětů a účetnictví. Muzeum se těší 
z rozšířené expozice historie měs-
ta, projekce filmu o Otovi Pavlovi 
i z rostoucího počtu návštěvníků – 
v roce 2019 ho navštívilo (i přes ome-
zenou otevírací dobu) 516 návštěvní-
ků včetně 10 výprav žáků a studentů 
ze základních i středních škol a ná-
vštěvníků z dalších zájezdů (od ote-
vření muzea v březnu 2002 do 31. 12. 
2018 navštívilo muzeum již 17 910 
návštěvníků).

17. 8. 2019 – „Děkujeme moc za 
velmi krásnou prohlídku s  paní 
průvodkyní. Jsme velmi spokojeni. 
V Polsku byly knihy Oty Pavla přelo-
ženy, máme jej moc rádi. Krásné mu-
zeum.“ Magdalena a Rennik Okraska. 

19. 10. 2019 – „Úžasný člověk... 

Škoda, že tak krátce.“ Podpis. 
19. 10. 2019 – „Už dlouho jezdím 

kolem tohoto muzea a už nyní vím, 
že se sem vrátím. Ota Pavel – srdeč-
ný, uctivý člověk a báječný spisova-
tel. Moc díky za nádherné muzeum 
a krásný výklad paní průvodkyně 
muzea.“ Svatava

Jak je patrné z více než poloviny 
zápisů v kronice, návštěvníci chvá-
lí výklady průvodkyň. Ty má mu-
zeum opravdu výborné a zapálené 

– provádí zde především Marie Ka-
šáková, Jitka Fršlínková a Eva Pro-
cházková. Za jejich skvělou práci jim 
moc děkujeme.

V loňském roce byla ve spoluprá-
ci se Středočeskou vědeckou knihov-
nou v Kladně vytvořena putovní vý-
stava Ota Pavel – známý i neznámý, 
kterou doplnila výtvarná soutěž pro 
děti a mládež se stejným názvem – ze 
skoro 200 prací byly oceněny nejlepší 
práce ve 3 kategoriích. Tyto práce do-
provodily expozici výstavy, která byla 
v malé galerii knihovny k vidění od 
19. 6. do 24. 9. 2019. V průběhu vý-
stavy také došlo ke třem komentova-

OTEVÍRACÍ HODINY MUZEA: 
Březen: soboty a neděle  
10–16 hodin
Duben–říjen: soboty a neděle 
10–17 hodin
Listopad: soboty a neděle 
10–16 hodin 

Prosinec–únor: zavřeno  
(návštěvy ve všední dny i ví-
kendy na objednání)
Mimo víkendové otevírací ho-
diny je možné dojednat návště-
vu ve všední dny pro skupiny 

min. 10 návštěvníků na tel.  
čísle 602 307 308, 732 912 681,  
732 912 332 nebo na mailu: 
s.secova@volny.cz.

Část oceněných prací vystavených v předsálí muzea. Foto: BS 
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ným prohlídkám s autorkou výstavy 
I. Kasalickou. Po skončení expozice 
se oceněné výtvarné práce přesunu-
ly do předsálí Buštěhradského mu-
zea. Přijďte se na ně podívat – jsou 
mezi nimi i oceněné obrázky od Ale-
xandra Šindlera a Natálky Vinšové 
z Buštěhradu.

A co plánujeme v roce 2020? Vedle 
pravidelného provozu a údržby mu-
zea a  Stezky historií Buštěhradu 
a Masopustního průvodu se těšíme 
na připomenutí nedožitých 90. na-
rozenin Oty Pavla. Těšte se s námi!

Děkujeme všem příznivcům 
a podporovatelům za přízeň a měs-

tu Buštěhrad za finanční podpo-
ru a spolupráci. Těšíme se na Vaši 
návštěvu!

 
Za Spolek Buštěhrad sobě 

 Ivona Kasalická

tým ze zš oty pavla připravUJe video dokUment o životě marie 
horové

ZŠ Oty Pavla Buštěhrad se v tom-
to školním roce zapojila do projektu 
Příběhy našich sousedů, který pro-
bíhá pod záštitou neziskové orga-
nizace Post Bellum. Žákyně 9. třídy 
ve složení Vanessa Antošová, Tereza 
Jedličková, Anna Komárková, Sarah 
Nesvarbová a Nela Svojanovská spo-
lu se svou učitelkou Zuzanou Kozo-
ňovou natočily vyprávění buštěhrad-
ské pamětnice, paní Marie Horové, 
o jejím životě a připravují z něj pě-
timinutový video dokument. 

Marie Horová, rozená Velcová, 
která letos oslaví 85. narozeniny, je 
čestnou občankou Buštěhradu a pro-
žila zde celý svůj život. Dlouhá léta 
se věnovala práci s dětmi ve školní 
družině a v junáckém, později pio-
nýrském oddíle. Celým životem ji ta-
ké provází láska ke zpěvu. Jako dcera 
učitele hudby zpívala a hrála na pia-
no, v dospělosti potom byla členkou 
Smíšeného pěveckého sboru v Buš-
těhradu a zpívala i na Pražském jaru. 

Dívky, které paní Horovou na-
vštívily, zaujalo zejména její povídá-
ní o tom, jaké bylo vyrůstat a cho-
dit do školy v Buštěhradu v době 
2. světové války. „Jednou když byly 
nálety, tak si nás paní učitelka vzala 
k sobě domů, protože bydlela kou-
sek od školy. Šli jsme do sklepa, tam 
rozsvítila svíčku a učila nás násobil-
ku, vyjmenovaná slova – prostě to, 
co šlo potmě.“ Paní Horová také za-
vzpomínala, jak se stavěla nová ško-
la. „Když se dělaly základy, tak tam 
našli spoustu vykopávek, různé kos-

ti, kameninové hrnce. Z nalezeného 
nádobí byla veliká výstava v zámku 
a přijel na ni i ministr zahraničí Jan 
Masaryk.“

Celý dokument o životě paní Ho-
rové, fotografie a další výstupy práce 
buštěhradského týmu si můžete pro-
hlédnout koncem března na webo-
vých stránkách projektu www.pribe-
hynasichsousedu.cz. Životní příběh 
své pamětnice představí mladé do-
kumentaristky také na slavnostní zá-
věrečné prezentaci v Divadle Lampi-
on v Kladně ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 
16 hodin, a to spolu s osmi dalšími 
týmy z Kladenska, které se do pro-
jektu zapojily. Akce je otevřena pro 
veřejnost a všechny, kdo mají chuť si 
příběhy svých sousedů poslechnout, 

na prezentaci srdečně zveme.
Projekt Příběhy našich souse-

dů vznikl pod taktovkou Post Bel-
lum a ZŠ Oty Pavla Buštěhrad se jej 
účastní díky finanční podpoře měs-
ta Buštěhrad. Od roku 2012 do led-
na 2019 se do projektu Příběhy na-
šich sousedů v celé České republice 
zapojilo už přes 750 českých škol 
s více jak pěti tisíci žáky a studenty, 
kteří zdokumentovali na tisícovku 
pamětnických příběhů. Více infor-
mací o projektu včetně kontaktu pro 
zapojení konkrétní školy naleznete  
na www.pribehynasichsousedu.cz. 

Ing. Eva Smolíková, Regionální 
koordinátor projektu PNS

eva.smolikova@postbellum.cz

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

BŘEZEN 2020

ples školní drUžiny

V den vysvědčení připravily vy-
chovatelky již 4. ples pro všechny 
děti ze školní družiny. V prostorách 
tělocvičny se sešla spousta princezen 
a gentlemanů. Ples zahájily svým 
předtančením starší žákyně naší 
školy. Potom již „pánové“ vyzva-
li „dámy“ k tanci a mohl začít ples. 
Doprovázela nás taneční hudba ob-
líbených interpretů, při kterých se 
dětem hezky tancovalo. Tanec vy-
střídaly soutěže. Děti se nejen dobře 
pobavily, ale i zasmály. K zábavnému 
odpoledni se připojili rodiče, praro-
diče i sourozenci.

Dana Lukešová

ples zš a mš oty pavla BUštěhrad

7. února 2020 někdo mohl spat-
řit v ulicích Buštěhradu několik po-
hádkových postav, jako například 
Křemílky, Vochomůrky, Karkulky, 
Paty a Maty a mnoho dalších. Ne 
proto, že by zde byl Pohádkový rej, 
masopust či jiná akce, ale tým uči-
telů z naší ZŠ se rozhodl jako kaž-
dý rok uspořádat ples pro veřejnost 
a rodiče v duchu pohádek. Na ples 
dorazilo i „pár“ bývalých studentů 
a bylo to pro nás velkým překvape-
ním a zároveň i potěšením. Celým 
večerem nás provázela báječná ka-
pela All Right Band společně s Pa-
tem a Matem, kteří humorem nešet-
řili. Nechybělo předtančení Sokolek, 
UV show, taneční soutěže párů, bo-

hatá tombola a již tradiční vystou-
pení učitelů.

Večer byl v duchu příjemného 
posezení, zábavy a protančených 
střevíců.

Velké poděkování patří všem 
sponzorům, kteří nás velmi podpo-
řili, Sokolovně Buštěhrad za poskyt-
nutí prostor, kapele All Right Band 
a skvělé obsluze Jelen a Zelí + Kixá-
kům, kteří se o nás pečlivě starali.

Děkujeme za vaši přízeň a bude-
me se těšit na příští rok.

Kolektiv učitelů ZŠ  
a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Ples ZŠ. Foto: B. Endrlová

Ples školní družiny. Foto: M. Krpač

eCho zUš
Protože Echo ZUŠ slouží záro-

veň jako kronika školy, rád bych ješ-
tě připomenul naše krásná vystou-
pení, která se konala kolem Vánoc. 
Po zdařilém účinkování při rozsví-
cení vánočního stromu v Buštěhra-
dě, Lidicích a Cvrčovicích měli na-
ši žáci příležitost vystoupit v sobotu 
14. 12. na vánočním koncertě ve zre-

konstruovaném kině v Brandýsku. 
Adventní koncertování vyvrcho-

lilo 17. prosince velkým koncertem 
ve zcela zaplněné buštěhradské so-
kolovně, který jsme pořádali spo-
lečně s Buštěhradským pěveckým 
sborem. Koncert zahájily oba naše 
školní orchestry pod vedením pana 
Petra Vaňka. Sólově vystoupil saxo-

fonista Vít Novák, vítěz ústředního 
kola soutěže ZUŠ. Hlavním hostem 
večera byl Server Abkerimov. Ten-
to mezinárodně uznávaný akorde-
onista, rodák z Uzbekistánu a bý-
valý sólista Moskoncertu, přednesl 
skladby Ave Maria Giulia Caccini-
ho a Tango pour Claude od Richar-
da Galliana. Pan Abkerimov u nás 
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začal od listopadu vyučovat na po-
bočce ve Hřebči.

Druhá půle koncertu patřila Buš-
těhradskému pěveckému sboru, kte-

rý s jejich sbormistryní Evou Galla-
tovou předvedl 5 písní. Na závěr se 
ke sboru připojil náš velký orchestr 
a pěvecký sbor ZUŠ pod vedením 

Soni Macháčkové, aby provedly ně-
kolik částí z Rybovy Mše vánoční 
a Adiemus od Karla Jenkinse. Spo-
lupráce s Buštěhradským pěveckým 
sborem se natolik osvědčila, že už 
plánujeme další společná vystou-
pení. Poděkování patří Sokolu Bu-
štěhrad, zejména panu Františkovi 
Rákovi a Václavu Bukovi, kteří s dal-
šími rodiči nezištně pomohli s pří-
pravou akce. 

Do nového roku jsme vstoupili 
každoročním Novoročním vystou-
pením tanečního oddělení, které 
proběhlo 14. ledna na zámku. Ba-
letky si pod vedením Heleny Blago-
evové tentokrát připravily pásmo 
na hudbu A. Vivaldiho, L. Janáč-
ka, O. Nedbala a P. I. Čajkovského. 
Část programu naše starší žákyně 
zopakovaly 23. ledna ve Stochově na 
okresní přehlídce tanečních odděle-
ní ZUŠ „Stochovská Grácie.“

Každoročně se touto dobou koná 
soutěž základních uměleckých škol 
ČR. Letos nás reprezentuje naděj-
ná houslistka Rita Fuksová ze třídy 
Petra Kuny. V okresním kole, které 
se konalo 9. února ve Slaném, Rita 
obsadila druhé místo. Gratulujeme!

MgA. Martin Fila, ředitel školy

ples prinCů a prinCezen na zámkU BUštěhrad

Bylo nebylo, na zámek Buštěhrad se 
sjeli princové a princezny ze široké-
ho okolí. Nejprve prošli trnitou rů-
žovou stezkou, na jejímž vrcholu jim 
byly vytvořeny podobizny. Poté by-
li odvážní rytíři i spanilé princezny 
slavnostně uvedeni do nazdobené-
ho sálu. Při promenádě i následném 
tanci všem přítomným z jejich krásy 
oči jen přecházely. Nechyběly ani 
turnajové disciplíny jako slalom na 
koni, či krmení hladového draka. 
Pro velký zájem proběhl sobotu 
1. února ples hned dvakrát, dopo-

ledne a odpoledne. Moc děkujeme 
městu Buštěhrad za zapůjčení krás-
ných prostor zámeckého sálu, Mi-
chalu Hodanovi za moderování ple-

su a všem dobrovolníkům za pomoc 
při uskutečnění této pěkné akce.

Daniela Cvachová, RC Pelíšek

Vánoční koncert ZUŠ. Foto: archiv ZUŠ

Ředitel ZUŠ M. Fila v porotě okresního kola ZUŠ v souborové hře, 14. 2. 2020, Velvary. 
Foto: archiv ZUŠ

Ples princů a princezen. Foto: Jana Grymová
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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

BŘEZEN 2020

psí kamarád artUš v mateřské škole

V úterý 11. února děti ze třídy Ža-
biček a Krtečků nedočkavě očekáva-
ly milou návštěvu – pejska Artuše se 
svou paničkou. Netrvalo dlouho a ve 
dveřích se objevila veselá očka nád-
herně zbarveného chlupatého Artu-
še. Rychle se ve třídě zabydlel, ulehl 
na koberec a čekal na povely své pa-
ničky. Nejdříve se zdálo, že i on vní-
má silný vítr za okny školky a nej-
raději by zavřel očka a počkal si na 
sluníčko, ale kdepak… naše zvěda-
vé pohledy ho probudily a společné 
povídání a hraní mohlo začít. Kluci 
a holčičky se nejdříve dozvěděli, co 

je to canisterapie, i to, zda mohou 
bez dovolení sahat na cizího psa, kde 
ho pohladit a jak nastavit dlaň při 
podávání pamlsku. Pak se postupně 
zapojili do her s Artušem. Dokonce 
si při hraní zopakovali barvy, geo-
metrické tvary i početní představy. 
Artušovi do barevných misek scho-
vávali pamlsky a různé tvary a on je 
na povel dětí musel najít. Také nám 
ukázal, jak umí prolézt látkovým tu-
nelem a přinést míček. Na závěr se 
s ním mohli všichni pomazlit. Na 
rozloučenou – jako slušně vychova-
ný pes – po psím způsobu pozdravil: 

třikrát zaštěkal! Tak Artuši, zase ně-
kdy v jiné třídě: „AHOJ!“

Štěpánka Kočárková

pánevní dno v pohyBU: Chůze

Seminář s praktickým cvičením, 
26. 3. 2020 od 18:30 do 20:30 v RC 
Buštěhradský Pelíšek.

Certifikovaná lektorka Školy pá-
nevního dna Kamila Jiříková nám 
ukáže, jak zdánlivá banalita, jakou 
je správný sed a správný stoj s chůzí, 
mohou pomoci napravit naše potíže, 
ať jsou jimi bolesti zad, problemati-
ka pánve, inkontinence, pooperač-
ní stavy, neplodnost, diastáza a jiné.

Co se naučíte?
1. vědomí souvislosti chodidel, pán-

ve i trupu
2. návod, jak změnit své návyky 

ohledně sedu i chůze, a tím na-
startovat ozdravné procesy

3. naučíte se rovně a pohodlně sedět, 
a tím vyzařovat zdravou sebejis-
totu navenek i pro sebe

4. naučíte se dobře chodit, aby kole-
na a záda nebolela a aby vaše chů-
ze byla chůzí královny

Co získáte?
1. proměnou vašeho stoje se zmenší 

a zmizí vaše obtíže
2. větší sebevědomí 
3. lehkost pohybu

Cena: 500 Kč, přihlašování  
e-mailem na jirikova05@gmail.
com, další informace na telefo-
nu 777 860 106. Více o  lektorce:  
www.kamilajirikova.cz

Canisterapie v MŠ. Foto: Š. Kočárková

S P O RT

mladší fotBalová přípravka zpátky na místě činU aneB heidenaU 2020 
Rok se s rokem sešel – zase se 

vstávalo za tmy, zase se balily toas-
ty (zdatnější smažili řízky, línější po-
sbírali studené toasty z předchozí-
ho dne), někdo ostrouhal mrkvičku 
(předzvěst?), děti plynule vyklouz-
ly z postýlek, upadly do teplákovek 
a přesunuly se do aut, kde bez ner-
vů klidně pokračovaly ve spánku.

Bylo nás dvakrát pět – deset kluků 
ročníků 2011 a 2012, z nichž někteří 
měli výhodu znalosti prostředí z mi-
nulého roku (Alex, Jára, Kryštof U., 
Petr a nepostradatelný brankář Ma-

tes), kapitán týmu Michal, nebojác-
ný Kryštof P. a „nováčkovská“ posila 
v podobě Lukáše, Martina a Thoma-
se – tato trojka tým nejen doplnila, 
ale – jak se později ukázalo – pro-
měnila snahu všech v góly.

Začněme odzadu – turnaj jsme 
nevyhráli. Nebyli jsme však ani po-
slední, ba ani předposlední, takže 
umístění v TOP 10 můžeme považo-
vat za úspěch. Ptáte-li se proč (laic-
ký pohled z ukrutně tvrdé lavice 
tribuny):
1. České maminky očividně vaří 

a pečou lépe než německé. Zdá 
se to podružné, nicméně první 
povánoční akce skýtá jistá váho-
vě-přírůstková rizika.

2. Prosinec byl měsícem odpočinku 
– až do Tří králů měli kluci tréno-
vací pauzu. V lednu se snažili do-
stat do formy, nicméně trénink 
dvakrát týdně v tělocvičně, kdy 
se trenér snaží především ukro-
tit jejich endorfiny z pohybu, oči-
vidně nestačil.

3. Turnaj byl v Heidenau. Obec ne-
příliš vzdálená od hranic nedis-
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ponuje (až na výjimky uvedené 
v závěru článku) česky hovoří-
cími občany, natož rozhodčími. 
Bylo-li to loni klukům jedno, le-
tos už si (asi) uvědomovali, že jim 
prostě nerozumějí. Navíc došlo 
k určité změně v pravidlech hry, 
což bylo klukům sice vysvětleno, 
ale 7–8letí kluci přílišnou pozor-
ností netrpí.

4. Dospělácká základna byla zna-
vená. Turnaj byl dlouhý a čekání 
mezi jednotlivými zápasy se pro-
dlužovalo, takže došlo k útlumu 
u všech účastníků turnaje.

Heidenau 2020 v číslech:
32. den roku 2020
132 km od Buštěhradu
1,32 hod. svižné jízdy s blinky-

-pytlíky v pohotovosti
9:00 začátek turnaje – 15:50 závěr 

(precizní německá dochvilnost fun-
govala, i když se několikrát přeruši-
lo kvůli zraněním nebo penaltám)

12 týmů (2 skupiny po 6 týmech), 
způsob hry – každý s každým v rám-
ci skupiny→ v pořadí stejné týmy 
z obou skupin poté proti sobě o lep-
ší/horší umístění

3 góly v 6 zápasech (Lukáš, 2x 
Thomas), 13 gólů jsme obdrželi: cel-
kem 4 prohry, 1 remíza a 1 výhra

V turnaji bylo 11 týmů klučičích 

(Heidenauer A a B, Radebeuler BC, 
SG Dresden Striesen, Vfl Pirna Co-
pitz, SG Weissig, TSV Pulsnitz, BSG 
Stahl Riesa, FV Blau/Weiss Zschach-
witz, SV Fortschritt Meissen West) 
a 1 holčičí. Ze zkušenosti z místních 
luhů a hájů víme, že dívky jsou dra-
vé a nebojácné… čím méně se bojí 
ony, tím více se jich bojí klučičí týmy. 
I v Heidenau byla radost slečny po-
zorovat – v zápalu hry jednu z Ama-
zonek náš obránce sestřelil tak, že ji 
museli odnést – světe div se, jediný 
tým, kterému pak Amazonky z FFC 
Fortuna Dresden fandily, byl ten náš. 
Jejich fandění: CESI, CESI a BUSTE-
HRAD, BUSTEHRAD mohlo zna-
menat jediné – buď máme šikovné 
krasavce… nebo myslely dopředu 
a chtěly, aby náš soupeř prohrál.

Dva dny po pololetním vysvědče-
ní můžeme s klidem rozdat znám-
ky – reprezentace SK Buštěhrad, bo-
jovnost, vůle nevzdat se a radost ze 
hry určitě na výbornou. Motivace ze 
strany zázemí týmů kulhala… ale do 
konce roku se to jistě zlepší. V čem 
jsme ovšem opravdu vynikli, byl ku-
loární fotbal. Výkony s míčem v pro-
sklené hale zasloužily obdiv a mož-
ná i pochvalu (nic jsme nerozbili)… 
stejné nasazení vůči soupeři by nám 
jistě přineslo medaili. 

Na úplný závěr pár postřehů, zce-

la nezásadních pro celou fotbalo-
vou akci:

Nezbytný článek a motor celé-
ho organizačního týmu šel do boje 
v minisukni – nechtějme pomyslet, 
jakého výsledku bychom bez toho 
dosáhli!

Otec úderné dvojky H&H zvládl 
halu skandováním s cennými ra-
dami překřičet – v porovnání s je-
ho znělým hlasem bylo maminkov-
ské fandění výkřikem do neznáma.

Obsluha v přilehlém bistru zá-
keřně nechávala rodiče, aby se po-
tili s objednávkou „WÜRSTCHEN“, 

„KAFFE MIT MILCH“, EIN BIER“, 
aby pak s úsměvem prohlásila „DVĚ 
EUR“. Z turnaje jsme tedy odjížděli 
občerstvení, leč opocenější než na-
ši chlapci.

Nezbývá tedy než konstatovat, že 
Němci jsou hbití, šikovní, mají výho-
du porozumění, ale my se nedáme 

– JEDNOU jim to prostě natřeme!

Ivana Müllerová

Fotbalová přípravka, kapitán týmu Michal 
Doležal v akci. Foto: Jitka Ulrichová

Fotbalová přípravka. Foto: Jitka Ulrichová
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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

BŘEZEN 2020

sk BUštěhrad – fotBal – zimní příprava

Zimní příprava buštěhradského 
áčka začala 14. ledna běžeckým tré-
ninkem v Ořešíně. Následně pokra-
čuje, a to třikrát týdně vždy v úterý 
v Ořešíně (běžecký trénink), ve čtvr-
tek v tělocvičně ZŠ (posilovací, ae-
robní a strečinkový trénink) a v ne-
děli na tréninkovém hřišti v areálu 
SK Buštěhrad (běžecký a herní tré-
nink). Takto budeme pokračovat až 
do konce března, kdy nás čeká začá-
tek jarní části soutěže. Ve středu 29. 
1. 2020 odjeli naši fotbalisté v rám-
ci přípravy na zimní soustředění do 
Podještědského fotbalového areálu 
do Českého dubu. V tomto fotba-

lovém areálu byli Buštěhradští již 
podruhé. Zimní soustředění je vel-
mi důležitá část přípravy a fotbalo-
vý areál Luďka Zelenky se svými 
dvěma osvětlenými hřišti s umělým 
povrchem je pro tento záměr přímo 
ideální. Soustředění začalo hned po 
příjezdu ve středu večer první tré-
ninkovou jednotkou dále se pak tré-
novalo třikrát denně. Dvě trénin-
kové jednotky proběhly na umělém 
povrchu a jedna tréninková jednot-
ka byla vždy večer v posilovně. Jako 
součást soustředění jsme odehráli 
jedno přátelské utkání proti účast-
níkovi tamní I.B třídy, TJ Sokolu 

Rozstání, a zvítězili jsme 3:2. Góly 
za Buštěhrad dávali 2x Vávra a 1x 
Rudolecký. Do konce přípravy jsou 
v plánu ještě dvě přátelská utkání, 
a to v neděli 1. 3. 2020 od 14.00 hod. 
proti FK Hředle na umělém povrchu 
v Rakovníku a v sobotu 7. 3. 2020 od 
12.30 hod. proti Slavoji Kladno na 
umělém povrchu v Rynholci. Prv-
ní jarní mistrovské utkání odehra-
jí Buštěhradští v sobotu 21. 3. 2020 
od 15.00 hod. proti SK Kročehlavy.

Za SKB A. Šturm

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Nové muzeum 
Tak dnes historie trochu netradič-

ní. Měl jsem příležitost zúčastnit se 
slavnostního otevření jednoho uni-
kátního muzea. Muzea věžáků Klad-
no. Přestože to není historie zrov-
na z nejstarších, přesto je zajímavá. 
Kladenské věžáky jsou vidět z hodně 
velké dálky, takže o jejich existenci 
ví kde kdo, ale o jejich historii víme 
pramálo. Lidé si většinou myslí, že 
byly postaveny podle ruského vzo-
ru, ale to je omyl. Významný český 
architekt Josef Havlíček je vyprojek-
toval po vzoru francouzského archi-
tekta A. Perreta v novoklasicistním 
stylu, a sám byl i perzekuován za to, 
že se odmítal vlně socialistického 
realismu podvolit. 

Ve spolupráci s architektem Hil-
ským se stali hlavními projektanty 
sídliště, s jehož výstavbou se počíta-
lo už v roce 1933, a začalo se hned 
po válce v září r. 1946. Projekt zá-
stavby pro tehdy „Vzorné sídliště pro 
horníky a hutníky na Kladně“ byl 
zveřejněn ve čtvrtém ročníku časo-
pisu Architektura ČSR 1947. Tehdy 
ještě pouze s pěti věžovými a mno-

ha dalšími domy pro 5000 obyva-
tel. Rozjezd se ale zrovna nedařil 
podle plánu, vázly investice. Znač-
ná část peněz, až do výše 52 mili-
onů Kč, byla kryta z hospodářské 
pomoci UNRRA. Základní kámen 
byl položen až 2. července 1947. Sta-
ví zde osm stavebních firem, které 
ale mnoho nespolupracují. Je ne-
dostatek stavebního materiálu, ci-
hel, cementu. Na stavbě mělo v r. 
1948 pracovat 1500–2000 dělníků, 
ale je jich jen 200. Znárodněné sta-
vebnictví v r. 1948 po vítězství KSČ 

vnáší do stavby chaos. Teprve na 
jaře 1949 je kolaudován první by-
tový dům z tzv. dvouletkové části 
sídliště, ale celá je dokončena až v r. 
1950. Nově přijaté zákony a vyhláš-
ky zastavují výstavbu podle původ-
ních projektů a nařizují vyrábět no-
vé domy jako prefabrikáty. Výnosem 
ministerstva práce a sociální péče 
v r. 1951 byl formálně zrušen Spo-
lek pro výstavbu vzorného sídliště 
v Kladně a organizaci přejímá MNV 
v Kladně. Je vytvořena Koordinač-
ní komise a mnohé se musí přepra-

Pozvánka do Muzea věžáků. Foto: archiv autora
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covat. Detaily by přesáhly místo pro 
tento článek, ale určitě se je dozvíte, 
pokud si najdete čas a objednáte se 
na prohlídku. Jenom ve stručnosti. 
Z pěti původně plánovaných dese-
tipatrových domů bylo postaveno 
a k obývání předáno na Vánoce 1957 
šest třináctiposchoďových věžových 
obytných domů, tři pro hutníky a tři 
pro horníky. Domy byly pro obyva-
tele, na tehdejší dobu, opravdu nad-
standardně vybaveny. Bylo v nich pět 
typů bytů o rozloze obytné plochy  

32,5 m2 u garsoniér až po 113 m2 
u tzv. správcovských bytů. Standard 
pro čtyřčlennou rodinu zde prezen-
tují byty typu A (2+1) s rozlohou 66 
m2. Jak nadčasové to bylo si může-
te prohlédnout i s ostatním vyba-
vením domu (prádelna, kryty atd.). 
I výhled ze střechy věžového domu 
(kde by od slavnostního otevření pro 
veřejnost 14. 3. 2020 měla fungovat 
i kavárna) opravdu stojí za to. Věř-
te, že takové muzeum bydlení v nor-
málně fungujícím bytovém domě je 

zřejmě evropskou raritou a rozhod-
ně stojí za vidění. Jak pro pamětní-
ky, kteří vědí, jak se běžně bydlelo 
v padesátých letech nejen na Buště-
hradě, ale i pro mladé, kteří nezaži-
li dobu významu společných krytů. 
Jděte se tam podívat, nebudete lito-
vat. Ale musíte si návštěvu s prohlíd-
kou předem objednat.

J. Pergl

velryBí hlídka, aneB Jak Jsme vyrazili na velryBy

Stalo se to v květnu léta Páně 2010, 
ve státě Massachusetts. Bylo krásné 
jarní ráno, sluníčko svítilo a obloha 
jako vymetená, po bouřce z přede-
šlého večera ani stopy. Nás nebylo 
pět, jak se píše v knize pana Poláčka, 
ale šest: moje tchyně (taky prababič-
ka), švagrová Ilonka, ženuška Jiřinka, 
vnučka Terezka, její sestřenice Natál-
ka a já, děda Vladimír z New Yorku. 
Nastoupili jsme plni očekávání na 
loď, kterou shodou okolností pokřtili 
jménem Aurora. Musím poznamenat, 
že moje tchýně, když spatřila jméno 
téhle lodi, začala vehementně pro-
testovat a argumentovala, že jedné 
Aurory už bylo dost. Nakonec se ale 
nechala umluvit. Aurora sice nemě-
la kanóny k odstartování nové VŘSR, 
ale se svými třemi palubami byla do-
statečně velká na to, aby se na ní po-
hodlně usadilo hned několik stovek 

„lovců beze zbraně“.
V očekávání majestátních velryb 

byla nálada na lodi skvělá. Při vyplu-
tí z přístavu nám ale mělo být varo-
váním, že Aurora jako jediná z lodí 
směřovala na otevřený oceán, zatím-
co všechna ostatní plavidla, bez ohle-
du na velikost a tvar, se plnou parou 
vracela zpět. Lodičky jsme si naopak 
se zájmem prohlíželi a přitom naivně 
důvěřovali naší posádce, což se záhy 
ukázalo jako fatální omyl. Zcela bez 
varování se najednou zvedly vlny ja-

ko hory, leč kapitán nedbal a dál plul 
velrybám vstříc. Když už jsme si my 
všichni zaplatili, tak ty velryby prostě 
uvidíme, ať se děje, co se děje. Už po 
půl hodině plánované tříhodinové 
plavby mezi horami slané vody zbyla 
jen hrstka pasažérů, která na Auroře 
nezvracela, jedna neukázněná paní 
pasažérka si poté, co byla vlnou vrže-
na proti ocelovému zábradlí, zlomila 
ruku, prostě úžasný začátek!

Jiřinka a její sestra Ilonka se na-
cházely ve stavu celkové zhrouce-
nosti, zuby nehty se držely plasto-
vých sedaček, a to jen za tím účelem, 
aby se nedej bože nepřidaly k většině 
ostatních zoufalých pasažérů, kteří se 
váleli na podlaze mezi obsahy svých 
žaludků. Podobně jako jejich spolu-
trpící, i Jiřinka a Ilonka v rytmu vl-
nobití pravidelně zvracely do pytlíků, 
které posádka Aurory všem potřeb-
ným pohotově rozdávala.

Moje milovaná 76letá tchýně, kte-
rá je velice vitální a zároveň zvědavá 
osůbka, stála jako kapitán Titaniku 
na horní palubě a vyhlížela velryby, 
delfíny a další mořské živočichy. Te-
dy, to ještě před tím, než se kolem nás 
roztančily ty ocelově modré hory stu-
dené vody. I pak tvrdošíjně odmíta-
la sestoupit na krytou palubu s tím, 
že na velryby jede jednou za život 
a v příručce přeci psali, že z horní 
paluby je nejlepší výhled. Přeci ne-

ní tak hloupá, aby zalezla do nějaké 
boudy, odkud by nic neviděla. Zane-
chal jsem ji tedy svému osudu a vě-
noval se Terezce a Natálce. 

Asi po hodině plavby mi ale zača-
lo být divné, že se tchyně ještě neu-
kázala. Svolal jsem tedy děvčata, usa-
dil je na lavici k oknu a vedl k nim 
asi tuto řeč:

„Holky, teď mě dobře poslouchejte! 
Tohle už není žádná legrace. Podívej-
te se, jak je babičkám špatně. Vypa-
dá to, že nám tady asi umřou! Já mu-
sím za prababičkou, abych ji přivedl 
sem dolů. Musíte tu na mě počkat, je 
vám to jasné?“ Terezka i Natálka slí-
bily, že se ani nehnou a budou dávat 
na babičky pozor. 

Vystoupal jsem na horní palubu, 
kde tchyňka ze všech sil objímala 
lodní stěžeň, jako by to byl její dáv-
no ztracený milenec. Od větru roz-
cuchané vlasy, od slunka do černa 
zabarvená skla brýlí, od hlavy po 

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

BŘEZEN 2020

BUštěhradský masopUst podvaCáté

Průvod maškar slavících konec zi-
my a vítajících jaro se vydal na cestu 
Buštěhradem v sobotu 15. února v 15 
hodin. Organizace se úspěšně ujal 
již po dvacáté spolek Buštěhrad so-
bě. Sraz byl na dětském hřišti vedle 
Buštěhradského muzea Oty Pavla.  
Rozpustilou náladu svátečního od-
poledne umocňovala kapela buště-
hradských muzikantů. Maskám vé-
vodila tajuplná housenka, ze které se 
na konci pouti Buštěhradem vyklu-
balo spousta motýlů a můr. O nápa-
dy při tvorbě kostýmů nebyla nouze 
. Viděli jsme astronauta vedle dospě-
lých miminek a brouků. Tradicí  se 
staly krásné  tančící  krojované selky. 
Obdiv vynalézavosti budily i hábity  
čarodějnice a černokněžníka.  Aktu-
ální situaci okolo placení poplatků 

za komunální odpad komentovala 
popelnice, na které byl  návrh  peti-
ce za svoz odpadů každý den a zdar-
ma.  Na trase byly čtyři zastávky s 
čajem a s koblihami pro děti a v cíli 

na zámeckém nádvoří byly lahůdky 
z čerstvé zabijačky.  Závěr masopus-
tu byl u cimbálu ve vinotéce Sýpka. 
Těšíme se na další!

LZ

paty celá zaplácaná tříští slané vody, 
podchlazená od mrazivého vichru 
běsnícího moře, ale co – za žádnou 
cenu se nehodlala pustit stěžně. Při-
pomínala mi jednoho šíleného pro-
fesora z jedné knihy od Julese Verna, 
kterou jsem v dětství čítával. Chtělo 
se mi smát, ale nešlo to, situace byla 
příliš vážná. Požádal jsem o pomoc 
tři chasníky, asi kanadské dřevorub-
ce, kteří se motali po palubě a na roz-
díl od většiny cestujících si zážitek na 
rozbouřeném moři viditelně užívali. 
Chtěl jsem, aby mi pomohli tchyni 
odtrhnout od stěžně a dovláčet ji ke 
schodům. Ochotně souhlasili a me-
zi schodištěm a lodním stěžněm vy-
tvořili lidský řetěz. Podařilo se! Tchy-
ni jsem od stěžně silou odtrhl a celou 
promrzlou a viditelně v šoku jsem ji 
převedl dolů na druhou palubu, kde 
jsem ji opatrně usadil na lavici me-
zi pasažéry, kteří buď zvraceli, nebo 
už měli odzvraceno anebo se k tomu 
teprve chystali. Netrvalo to ani mi-
nutu a tchyně se k nim s vervou so-
bě vlastní přidala. 

Mezitím naše pětiletá vnučka Te-

rezka a  její stejně stará sestřenice 
Natálka seděly na lavici u okna, kde 
jsem je před tím zanechal, fascino-
vány tou neuvěřitelnou podívanou. 
Vytřeštěně zíraly na delfíny a láma-
jící se hory ocelově modré vody za 
oknem, a nadšeně vše komentovaly: 

„Huráááá! … Ještěééé většííí, až do 
nebééés! ... Jéé, to je blbý, tahle byla 
moc malá…“ a tak podobně. Auroru 
si pokřtily jménem Žabička, protože 
ta přeci taky žije ve vodě a skáče do 
oblak. Do toho cestovního veselí si 
Jiřinka a Ilonka střídavě vyměňova-
ly pytlíky na zvracení. Tedy až do té 
doby, dokud pytlíky nedošly. 

Já neustále přebíhal z jedné paluby 
na druhou. Na první byla naše malá 

děvčata a zvracející babičky, na druhé 
promrzlá zvracející tchyně. Nevěděl 
jsem, kam se vrtnout dříve, sjedno-
tit rodinu na jednu společnou palubu 
se mi nepodařilo. Při jednom době-
hu z jedné paluby na druhou jsem za-
slechl, jak se Terezka a Natálka s úpl-
ně vážným výrazem domlouvaly, že 
když babička Jiřinka a Ilonka na lo-
di umřou, tak že jim ještě jedna ba-
bička zbyde, a o tu že se pak rozdělí!

Po čtyřech hodinách mořských ra-
dovánek jsme se nakonec celí zmor-
dovaní vrátili do Bostonského přísta-
vu. Tam už čekaly sanitky na zraněné 
výletníky a uklízecí čety, aby se pus-
tily do čištění naší Aurory. Hned po 
návratu do New Yorku pak Terezka 
sama od sebe celou scénku z Auro-
ry zvěčnila na obrázku, který má své 
čestné místo v mé kanceláři. Dodnes 
mě ale mrzí, že jsem nesebral odva-
hu si tchyni u toho stěžně vyfotogra-
fovat. Taková příležitost se už nikdy 
nenaskytne…

 
Vladimír Dzuro

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

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

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

� � � �� L � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška

BŘEZEN 2020Fotoreportáž z jubilejního 20. Buštěhradského masopustu. Foto: M. Žitníková
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Zodpovídá: Lucie Dlouhá, DiS. 
Vytvořeno: 05.02.2020

Svoz BIO odpadu je zatím
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