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Slovo RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 06/2020

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Jak již je zvykem, na konci prázd-
nin vychází Zpravodaj ve formě dvoj-
čísla. Dvojčíslo proto, že o prázdni-
nách se předpokládá, že se toho zase 
tolik neděje a článků není tolik. Le-
tos o prázdninách se toho však dělo 
až dost. Především Vám přinášíme 
několik článků o problematice buš-
těhradského obchvatu – prezentace 
variant obchvatu na srpnovém za-
sedání byla událostí, která rozvíři-
la poklidné prázdninové vody na-

šeho městečka více než je zvykem, 
a přivedla na veřejné zasedání i lidi, 
kteří tam možná ještě nikdy nebyli. 
V tomto čísle tedy dáváme prostor 
různým pohledům na tento problém. 
Během léta byli také velmi akční na-
ši nově „vzniklí“ hasiči – zatímco 
jiní se opalovali u rybníka, hasiči 
nelenili a sháněli vybavení i techni-
ku, aby se na hasičském odpoledni, 
které zorganizovali pro Vaši zábavu 
a radost, nakonec mohli pochlubit 

i vlastní cisternou. Nikdo nevíme, 
co nás na podzim čeká v souvislos-
ti s koronavirem, ale každopádně 
přejeme dětem bezproblémový ná-
vrat do školních lavic a nám všem 
co nejméně nejistoty a co nejvíce 
pohody – načerpat ji můžete i na 
mnoha kulturních akcích, jejichž 
přehled Vám také přinášíme.

Vaše RR

Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 06/2020 ze dne 24. 6. 2020 při-
jalo tato usnesení: 

Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Magdu Kind-
lovou a p. Evu Gallatovou, zapiso-
vatelku tohoto zasedání p. Janu 
Zemanovou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 5/2020 ze dne 
27.05.2020
Usnesením č. 3
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 06/2020
Usnesením č. 5
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Usnesením č. 6
Zřízení Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Buštěhrad, a zároveň 

schvaluje Zřizovací listinu Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů a Jme-
novací dekret velitele jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů, obě listiny 
budou součástí zápisu
Usnesením č. 7
Aby SDH Buštěhrad užíval znak 
města Buštěhradu v připravovaném 
znaku spolku
Usnesením č. 8
Vyvěšení záměru na pronájem části 
pozemku parc. č. 1382/3, k.ú Buště-
hrad, o výměře cca 6,5 m2

Usnesením č. 9
Zhotovitele na akci „Buštěhrad. 
územní studie a projekt sídelní ze-
leně“, a to firmu LIVING IN GREEN 
s.r.o., Dobřichovice, za nabídkovou 
cenu 567.500,- Kč bez DPH
Usnesením č. 10
Nabídku firmy LIVING IN GREEN 
s.r.o. na podání a administraci žá-

dosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, 
OPŽP, na akci „Územní studie sídel-
ní zeleně, Buštěhrad“ za nabídkovou 
cenu 45.000,- Kč bez DPH
Usnesením č. 11
Zhotovitele na akci „Buštěhrad-Ska-
la VO, rozvody VO, rozhlas“, a to fir-
mu ELEKTROMONT Matějka, a.s., 
za nabídkovou cenu 5 278.502,- Kč 
bez DPH
Usnesením č. 12
Nabídku firmy ACCON 
managers&partners, s.r.o., na za-
jištění organizace zjednodušeného 
podlimitního řízení na akci „Vy-
bavení odborných učeben ZŠ a MŠ 
Oty Pavla v Buštěhradě“ za cenu 
60.000,- Kč bez DPH
Usnesením č. 13a)
Vyvěšení záměru na pronájem by-
tových prostor v  č.p. 128, které 
jsou v majetku města Buštěhradu,  
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k.ú. Buštěhrad, o výměře 38,44 m2. 
Bytové prostory budou nabízeny for-
mou „Obálková metoda“, nejnižší 
podání je v ceně 70,- Kč/m2.
Usnesením č. 13b)
Vyvěšení záměru na pronájem obec-
ních sociálních bytů v č.p. 128, kte-
ré jsou v majetku města Buštěhra-
du, k.ú. Buštěhrad, byt č. 9 o výměře 
46,3 m2, byt č. 10 o výměře 65,5 m2, 
byt č. 11 o výměře 30,7 m2. Zájemci 
musí splňovat podmínky pro přidě-
lování sociálních bytů
Usnesením č. 13c)
Vyvěšení záměru na pronájem ne-
bytových prostor v přízemí č.p. 65 
o výměře 45 m2, které jsou v majet-
ku města, k.ú. Buštěhrad
Usnesením č. 13d)
Změnu zařazení bytu č. 1 v č.p. 65, 
ve vlastnictví města, do kategorie 
sociální byt
Usnesením č. 13f)
Zařazení nové členky do bytové 
komise
Usnesením č. 14a)
Převod částky 500.000,- Kč z Re-
zervního fondu do Fondu repro-
dukce majetku –investičního fondu
Usnesením č.14b)
Převedení částky 80.000,- Kč z Re-

zervního fondu do Fondu repro-
dukce majetku – investičního fondu
Usnesením č. 15.1
Výjimku ze stavební uzávěry pro 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a to 
pro akci Změna dokončené stavby 
„Modernizace zařízení pro detek-
ci povrchových vad na kvadrátové 
lince“, na pozemku parc. č. 1897/14.
Usnesením č. 15.2
Odložení projednání žádosti o vý-
jimku ze stavební uzávěry pro in-
vestora stavby, firmu MoD Invest-
ment s.r.o.
Usnesením č. 16
Schvaluje změnu návrhu na vypla-
cení částky 40.000,- Kč z účelového 
daru na mimořádnou dotaci – po-
skytnutí mimořádné dotace ve vý-
ši 40.000,- Kč spolku SK Buštěhrad
Usnesením č. 17
Zkrácení doby nočního klidu z 25. 7. 
na 26. 7. 2020, a to na dobu od 1.00 
hod. do 6.00 hod.
Usnesením č. 18
Zkrácení doby nočního klidu 
z 30. 6. na 1. 7. 2020, a to na dobu od 
0.00 hod. do 6.00 hod.
Usnesením č. 19
Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti mezi městem Buště- 

hrad a ČEZ Distribuce, a.s. – Hře-
bečská parc. č. 1831, kNN a přípoj-
ková skříň

Bere na vědomí: 
Usnesením č. 4 - výsledek kontro-
ly usnesení ze zasedání č. 1/2020,  
č. 2/2020 a č. 3/2020

Pověřuje:
Usnesením č. 13e)
Bytovou komisi k rozhodnutí o ob-
sazení bytů a nebytového prostoru 
v č.p. 128 a č.p. 65
 
Zamítá návrh usnesení č. 20  
ve znění: 
Ve věci plánovaného obchvatu 
města Buštěhradu se zastupitel-
stvo města usneslo, že bude pod-
porovat řešení, které nepovede 
k výstavbě nových komunikací 
nebo rozšíření stávající komuni-
kace I/61. Takovým řešením je vy-
řešení lokálních závad na stávající 
komunikaci I/61 – zajištění jejího 
odhlučnění a vyřešení jejího bez-
pečného přecházení. Zároveň po-
věřuje starostku města, aby vedla 
jednání v tomto směru.

Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 7/2020 ze dne 5. 8. 2020 přijalo 
tato usnesení:
 
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Stanislavu 
Šumnou a p. Jiřinu Kopsovou, jako 
zapisovatelku p. Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 6/2020.
Usnesením č. 3
Doplněný program zasedání 
č. 7/2020.
Usnesením č. 4 
Schvaluje rozpočtové opatření  

č. 5/2020.
Usnesením č. 5a)
Opatření k  usměrnění diskuze 
podle platného jednacího řádu Za-
stupitelstva města Buštěhradu, a to 
ve formě „Maximálně tři příspěvky 
od jednoho diskutujícího, délka tr-
vání příspěvku max. dvě minuty“.
Usnesením č. 5b)- 3
V souvislosti s plánovaným obchva-
tem města Buštěhradu variantu čís-
lo 3.
Usnesením č. 6
Darovací smlouvu mezi městem 
Buštěhrad a IB corp., a. s. – přije-
tí dopravní infrastruktury a inže-

nýrských sítí dle plánovací smlouvy.
Usnesením č. 7
Darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem ro-
dičů ZŠ Buštěhrad – přijetí účelové-
ho daru 200 000,- Kč na venkovní 
herní prvky v areálu školy.
Usnesením č. 8
Schvaluje schválení vyvěšení zá-
měru na propachtování pozemku 
parc. č. 1560/2 (1048 m2), přibliž-
ně 400 m2.
Usnesením č. 9
Vyvěšení záměru na propachtování 
pozemku parc. č. 2335 (6490 m2) – 
rybník Bouchalka.

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 7/2020 
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A K T UA L I T Y

AktuAlity

Usnesením č. 11
Podání žádosti o dotaci z PZAD 
MK na akci: Zámek Buštěhrad – zá-
chrana a restaurování nástěnných 
maleb ve stř. křídle – I. etapa.
Usnesením č. 12a)
Podání žádosti o dotaci z MMR, 
podprogram obnovy a rozvoje ven-
kova, dotační titul 117d8220H, Pod-
pora budování a obnovy míst aktiv-
ního odpočinku, na akci: Buštěhrad 
– revitalizace sportovního areálu – 
I. etapa.
Usnesením č. 12b)
Nabídku firmy TNT Consulting 
na podání žádosti o dotaci, admi-
nistrace dotace a organizace výbě-
rového řízení v celkové hodnotě  
104 000,- bez DPH.
Usnesením č. 13
Přidělení obecního bytu č. 1 v č. p. 
128, Starý Hrad, Buštěhrad.
Usnesením č. 15
Schvaluje zařazení 2 žadatelů do re-
gistru uchazečů o byt v DPS.
Usnesením č. 16
Převedení částky 71 000,- Kč z re-
zervního fondu DPS do rozpočtu 
zřizovatele. Termín: 31. 8. 2020.

Usnesením č. 17
Výjimku ze stavební uzávěry pro 
společnost MoD investment – Sta-
vební úpravy objektu č.p. 697.
Usnesením č. 18
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
městem Buštěhrad a Martinem Vr-
šeckým, s.r.o., na akci „Město Buš-
těhrad –Rozšíření mateřské školy.“
Usnesením č. 19
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6025543/
SOBSVB/1 Buštěhrad U Kapličky 
TS, kVN, kNN mezi městem Buš-
těhrad a ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesením č. 20
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6025595/
SOBSVB/1 Buštěhrad Květinová č. 
parc. 1821/12 kNN mezi městem  
Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesením č. 21
Přesun položek v rozpočtu dotace 
pro spolek Buštěhradské fórum ve 
výši 2000,-Kč z účelu Vánoční osla-
va na účel akce „Buštěhrad na vodě“.
Usnesením č. 22
Vstup města Buštěhradu do Dobro-

volného svazku obcí Kladensko. 
Usnesením č. 23
Vyvěšení záměru na pronájem nové-
ho hrobového místa pro vybudová-
ní osmihrobky. Označení hrobového 
místa: D-II-9/K8. Přibližné rozměry 
hrobky cca 2,50 m x 2,65 m.
Usnesením č. 25
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu Stře-
dočeského kraje podle Programu na 
podporu informačních center Stře-
dočeského kraje pro rok 2020, číslo 
smlouvy: S-3358/REG/2020.

Bere na vědomí: 
Bod č. 14. Obsazení sociálních bytů 
v majetku města Buštěhradu.
Bod č. 24. Informace o pořízení stu-
die sídelní zeleně.
Bod č. 26. Kontrola usnesení ze za-
sedání č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020.

Neschvaluje: 
Návrh usnesení č. 5b) -1 – volba va-
rianty obchvatu Buštěhradu č. 1.
Návrh usnesení č. 5b) -2 – volba va-
rianty obchvatu Buštěhradu č. 2. 
Návrh usnesení č. 10 – vyvěšení 
záměru na prodej pozemků parc.  
č. 2486/2 a 2321/2. 

- V červnu byly dokončeny a zko-
laudovány tři nové sociální byty  
v čp. 128.

- V červenci byla zkolaudovaná 
nová cyklostezka Buštěhrad – Lidice.

- U projektu „Zeleň v extravilá-
nu“ musel být upraven harmono-
gram prací – dodavatel totiž kvůli 
covidu nemá dostatek pracovníků 
(zaměstnával hlavně cizince). I tak 
by ale vše mělo být hotovo do kon-
ce tohoto roku.

- Stále se pracuje na opravě tara-
su v ulici Oty Pavla.

- Dokončeno bylo nové veřejné 
osvětlení – etapa „Starý Hrad a oko-
lí“. Na Starý Hrad jsme umístili his-
torizující litinové lampy, betonové 
sloupy již jsou nebo budou v nejbliž-
ší době odstraněny, takže vizuálně 
se tato čtvrť velmi zlepší.

- S budováním nového veřejného 
osvětlení se dále pokračuje v další 
etapě „Skala“ v koordinaci se stav-
bou ČEZu.

- Podali jsme žádost o dotaci na 
MMR na akci „Revitalizace sportov-
ního areálu“. Pokud by dotace vy-

šla, kompletní obnova celého areálu  
(t. j. nový objekt kabin a zázemí, no-
vá hřiště, inline dráha, parkourové 
hřiště, osvětlení areálu a nová par-
kovací místa na Hřebečské) by pro-
běhla do konce roku 2022.

- Pro ZŠ a MŠ Oty Pavla byla vy-
psána dvě výběrová řízení. První 
je na vybavení odborných učeben 
(získali jsme dotaci z IROP ne výši  
3 045 707,- Kč). Předmětem projek-
tu je vybavení tří odborných uče-
ben v ZŠ a MŠ Oty Pavla, konkrétně 
učebny fyziky, chemie, přírodověd-
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Varianta 1.

Varianta 2.

né laboratoře a tabletové učebny. 
Učebny budou vybaveny moderní 
výukovou technologií a souvisejí-
cím příslušenstvím. Zároveň dojde 
ke zkvalitnění a zatraktivnění výu-
ky i výukových prostor s využitím 
moderních názorně demonstračních 
a praktických metod.

- Druhé výběrové řízení je vypsá-
no na projekt „Obnova sportoviště 
v ŽS a MŠ Oty Pavla“. I zde jsme by-
li úspěšní v získání dotace (MMR, 
náklady akce – 4,2 mil. Kč). Před-
mětem projektu je obnova školní-
ho hřiště především pro míčové hry 
a jeho rozšíření o prvky potřebné 
k výuce a rozvoji pohybových do-
vedností (např. herní prvky, atletic-
ká dráha atd.) žáků základní školy 
ve městě Buštěhrad. Půjde o hřiš-
tě s bezpečnou multifunkční plo-

chou s polyuretanovým litým po-
vrchem SmartSoft o celkové ploše 
864 m2 vč. nového oplocení. Hlav-
ním cílem je tedy zlepšení bezpeč-
nosti a atraktivity sportovního hřiště 
společně se snížením nákladů na je-
ho údržbu. Obnova povrchu a rozší-
ření hřiště je důležitý úkol proto, aby 
jej i v budoucnu mohla ZŠ využívat 
jako sportovní hřiště základní ško-
ly Buštěhrad, a aby mohly být plno-
hodnotně plněny cíle výuky tělesné 
výchovy vycházející z RVP a ŠVP. 
Sportoviště se bude budovat v příš-
tím roce.

Vybavení hřiště:

1. Polyuretanový povrch EPDM 
(SBR + EPDM)

2. Lajnování – barevný nástřik 

sportovních lajn: tenis, volejbal, no-
hejbal, basketbal, malá kopaná

3. Grafické celoprobarvené prvky 
EPDM + 3D EPDM (polokoule, val)

4. Brankokoše 3 x 2 m (2 ks) pev-
ně spojené se zemí

5. Tenisové a volejbalové sloup-
ky do pouzder, pár 102 mm ocelové 
(ZINEK) (2 páry)

6. Síť na tenis a volejbal (2 ks)
7. Síťové oplocení oprava sloupků 

– nátěry + nové sítě
8. Trampolíny 4 ks
9. Fontánka velryba
10. Mini tunel EPDM
11. Pítko
12. Mobiliář: lavičky 3 ks, odpad-

kový koš
DJ

 

 OBchvat – shrnUtí:
 Obchvat je v platném územním 

plánu Buštěhradu zakreslen od roku 
2005 (vede přes údolí za vodojemem 
a dále po poli mezi Buštěhradem 
a haldou ke křižovatce u Stehelčevsi). 

 Od roku 2015 jsme se snažili trasu 
koridoru změnit – žádali jsme ŘSD 
i Středočeský kraj o změnu ZÚR, 
o posouzení účelnosti této trasy a ná-
vrh jiné varianty.

V letošním roce nechalo ŘSD vy-
pracovat studii se třemi variantami 
obchvatu, která byla zastupitelům 
i veřejnosti prezentována na zase-
dání 5. 8. 2020.

Všechny tři varianty mají své vý-
hody a nevýhody – buď by byli hlu-
kem více postiženi občané v jedné 
části města, nebo ve druhé. Žádná 
z variant není zcela bezproblémová.

Výhodou variant 1 a 2, kdy by se 
budovala zcela nová komunikace, je 
to, že by jakožto nové stavby musely 
plnit daleko přísnější hlukové limi-
ty, než by tomu bylo při rekonstruk-
ci stávající komunikace. Nevýhodou 
těchto variant je mimo jiné, že jejich 
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Varianta 3.

realizace by trvala dlouho (minimál-
ně cca 10–15 let), a představovaly by 
určitý zásah do krajiny.

Na to, zda je lepší odříznout Bu-
štěhrad raději od krajiny směrem 
k haldě a otevřít se směrem k Lidi-
cím, nebo se naopak odříznout od 
Lidic a zkomplikovat tím přecháze-
ní mezi Lidicemi a Buštěhradem, pa-
nují nejen v zastupitelstvu, ale i me-
zi občany zcela protichůdné názory.

1. varianta je modifikovaná v sou-
časnosti platná verze obchvatu – 
změna je v tom, že přes údolí za vo-
dojemem je maximálně oddálena od 
města až k okraji průmyslové zóny. 
Dále komunikace vede po poli mezi 

Buštěhradem a haldou. Komunika-
ce by měla být dvojproudová a vést 
většinu trasy v zářezu (kromě pře-
mostění údolí, kde by naopak měl 
vzniknout násep), průmyslová zó-
na a silnice vedoucí na skládku a do 
Vrapic by na ni měly být napojeny 
křižovatkou se dvěma kruhovými 
objezdy. Zároveň by měl být zrušen 
úsek silnice I/61 mezi Buštěhradem 
a Lidicemi, a doprava směrem na 
Kladno vyřešena novou komunika-
cí kolem Hřebče. 

2. varianta přivádí dopravu od 
Kladna přímo skrze průmyslovou 
zónu (kolem UCEEBU a Peroutky) 
a pak přímo po poli mezi Buštěhra-

dem a haldou. Je vedena po povrchu, 
rovněž jako dvojproudová. ŘSD však 
tuto variantu nechce z důvodu příliš 
mnoha napojení v průmyslové zóně 
(což by vedlo k omezení rychlosti).

3. varianta spočívá ve zkapacit-
nění komunikace I/61 (tedy stáva-
jící silnice mezi Buštěhradem a Li-
dicemi) ve stávající trase. V místě 
napojení komunikací z Buštěhra-
du a Makotřas jsou navrženy dva 
„turbokruháče“, u kterých se dvoj-
proudová komunikace mění na čtyř-
proudovou. Hluk má být elimino-
ván protihlukovými stěnami (včetně 
zaslepení Hřebečské ulice u čerpa-
cí stanice).

Aby se na některé z variant zača-
lo pracovat, je potřeba, aby se na ní 
shodli nejen zastupitelé Buštěhra-
du, ale i okolní obce. Buštěhradští 
zastupitelé sice odhlasovali varian-
tu 3, ale proti té jsou Lidice a Ma-
kotřasy. Budou tedy následovat další 
jednání s těmito obcemi. Pokud se 
obce na variantě 3 neshodnou, bude 
to znamenat, že ŘSD nezačne pro-
jektovat nic a zůstane stávající stav. 
A v územním plánu nám stále zůsta-
ne stávající koridor obchvatu.

DJ

deset důvOdů, prOč jsme prOti stavBě severníhO OBchvatU BUštěhradU

Vážení spoluobčané,
níže bychom chtěli zrekapitulo-

vat a objasnit, proč jsme se rozhod-
li postavit se proti oběma variantám 
stavby nového obchvatu severem na-
šeho města:

1. Odřízl by se Buštěhrad ze se-
veru, přišli bychom o dvě klidové 
zóny. Nenávratně by byl zničen kus 
jedinečné přírody. Násep by přetnul 
území za vodárenskou věží, kde jsou 
zahrádky, koně a spousta zvěře, zá-
řez by zas křížil polní cestu na Ste-
helčeves (vznikl by tu most). Varian-
ta 2 by pak uzavřela město silnicemi 

ze všech stran.
    2. Byla by zničena další zemědělská 
půda, země by nebyla schopna vsa-
kovat vodu. Navíc hrozí, že by stav-
ba silnice zasáhla podzemní vody.
    3. Obchvat by přivedl hluk do ce-
lého údolí. Jak z východu, kde má 
vést po náspu, tak z mimoúrovňo-
vých křižovatek, za zářezu, odrazem 
od haldy i z polí u Stehelčevsi, kde 
už nemá být zahloubená.
    4. Rychlostní komunikace by ved-
la 200–300 metrů od školy a pár de-
sítek metrů od obydlí lidí. Pokud by 
se ukázalo, že buštěhradská halda 

je moc blízko plánované stavbě, tak 
se silnice dle slov projektantů může 
posunout ještě blíže městu (v rámci 
stávajícího koridoru).
   5. Před tunelem na Vrapice by 
vznikla veliká křižovatka, všechny 
nájezdy na ní jsou plánované nad 
zemí. Tedy náklaďáky, které chce 
Kladno stáhnout právě sem a všech-
na auta z průmyslové zóny, které po-
jedou na D7, bychom nejen slyšeli, 
ale i viděli. A dívaly by se na ně i dě-
ti z oken školy.
    6.  Z Buštěhradu by se na nový ob-
chvat najíždělo právě na tomto nájez-
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du, na který by se auta z města do-
stávala přes Tyršovu ulici, která je 
již tak přetížená.
    7. Hrozí, že si auta z Prahy na 
Kladno budou zkracovat cestu přes 
Kladenskou ulici. Anebo přes hlav-
ní třídu v Lidicích, kudy by to bylo 
vůbec nejkratší.
    8. Nová silnice by pravděpodob-
ně přivedla víc dopravy a průmys-
lu do průmyslové zóny, která by se 
touto stavbou zatraktivnila. V prů-
myslové zóně mají podle nás vzni-
kat podniky, jako jsou technologic-
ká centra, která nebudou zatěžovat 
životní prostředí.
    9. Stavba by se začala realizo-
vat v horizontu 15 let, a projekt se 

může v různých fázích nadobro za-
stavit. Potřebujeme rychlejší řeše-
ní, neboť stávající situace na I/61 
není dobrá.
    10. Silnice, která by propojila dál-
nice D7 a D6, je zbytečná. Spojka 
mezi těmito komunikacemi vede 
severně od nás, mezi Řevničovem 
a Slaným. Nejsou dostupné žádné 
studie, které by prokázaly zásadní 
navýšení dopravy kolem Buštěhra-
du. Zátěž na I/61 oproti roku 2005 
dokonce klesla (více v článku od 
Jakuba Pláška). 

To jsou hlavní důvody proti stav-
bě severního okruhu. Smyslem na-
šeho hlasování bylo zastavit vari-

antu 1, se kterou investor očividně 
počítal. Chceme se vrátit k vari-
antě 3, která zachová komunika-
ci tam, kde je. Dál budeme praco-
vat na tom, aby tahle varianta byla 
pro Buštěhrad i další obce co nej-
lepší. Znamená to jednat o odklo-
nění silnice od kruhového objezdu 
u vodojemu, o hlukových normách, 
o zakopání pod zem a o bezpeč-
ném přecházení.

Vaši zastupitelé:  
Jan Mrkvička, Jiřina Kopsová, 

 Jakub Plášek, Stanislava Šumná, 
Jiří Blesk, Milan Mudra

neOtvírejme pandOřinU skříňkU severníhO OBchvatU!
Vážení sousedé, jistě máte všich-

ni ještě v živé paměti bouřlivou, až 
bojovnou atmosféru doprovázejí-
cí mimořádné veřejné zasedání za-
stupitelstva, kde se projednávaly va-
rianty přeložení rychlostní silnice 
I/61. Dané téma celkem pochopi-
telně vyvolalo vášnivou diskuzi, do 
které se zapojili snad všichni Buště-
hradští a Sever stál proti Jihu. Vyro-
jilo se spoustu spekulací a operovalo 
se s mnoha místy až konspiračními 
scénáři, od pesimistických komentá-
řů o předem domluveném hlasování 
zastupitelů ve prospěch varianty č. 1 
(severní obchvat v zářezu a přerušení 
I/61 mezi Lidicemi a Buštěhradem), 
přes osočování starostky, že „kope“ 
za Lidice a ne za Buštěhrad, až po 
apokalyptické vize vybuchující hal-
dy a toxického zamoření celého měs-
ta. Ne, zastupitelé od počátku zastá-
vali rozdílná stanoviska a starostka 
rozhodně stojí na straně Buštěhra-
du. Přestože tomu vášně rozpoutané 
především na Facebooku nenapoví-
daly, veřejná debata v rámci zasedání 
proběhla velmi kultivovaně. Při hla-
sování o jednotlivých variantách na-
konec zastupitelé, včetně mě, těsnou 

většinou 6 hlasů podpořili variantu 
č. 3 (úprava stávající I/61), proti byli 
4 zastupitelé. Pro úplnost dodávám, 
že variantu č. 1 podpořili 2 zastupi-
telé, proti jich bylo 7. Varianta č. 2 
získala 1 hlas pro a 7 proti.

Hlavní důvody odmítnutí varian-
ty č. 1 shrnuje v tomto čísle BZ pří-
spěvek „Deset důvodů, proč jsme 
proti…“. Já bych se na tomto místě 
rád vrátil k prezentaci, kterou jsem 
na zasedání přednesl a jejímž smys-
lem nebylo podat srovnání jednot-
livých variant (to udělali přítomní 
projektanti), ale ve zkratce ukázat 
nejsilnější argumenty a obhájit mé 
vlastní rozhodnutí. Rozhodování 
nebylo jednoduché, asi jako když se 
rozhodujete, jestli se máte střelit do 
pravé nebo do levé nohy. Na jedné 
straně nedobrá situace, s níž se po-
týkají obyvatelé Chmelnice a domů 
v blízkosti kruhového objezdu (cca 
700–1000 obyvatel), na druhé těžko 
odhadnutelná rizika spojená se zatí-
žením severní části Buštěhradu a ce-
lého údolí (cca 2100–2400 obyvatel). 
Celkové okolnosti spojené s takzva-
ně nezávazným vyslovením podpory 
některé z variant mě přesvědčily, že 

je nutné se rozhodnout jasně a hned 
a raději nic neodkládat. 

13. 7., tedy v době dovolených, jsou 
obcím poprvé oficiálně prezentová-
ny jednotlivé varianty a je cítit silný 
tlak na co nejrychlejší vyjádření se, 
navíc s citelným protežováním vari-
anty 1. Opravdu nejsem konspirační 
teoretik, ale tohle je pro mne varov-
ný signál, že pozadí celého procesu 
nemusí být úplně čisté. Opakované 
ujišťování, že se jedná o naprosto ne-
závazné vyjádření, také nevzbuzuje 
moc důvěry. Jakmile se totiž jednou 
nějak rozhodneme, znamená to, že se 
dá do pohybu řetězec událostí, které, 
jakkoliv nenápadné jsou v počátku, 
mohou za 15 let vyústit v nechtěné 
a nevratné změny ovlivňující Buště-
hrad klidně na příštích sto let.

Je dobré si uvědomit, že snahy 
o přeložení silnice I/61 vycházejí ze 
situace před 20 lety a reálnou změ-
nu v případě severního obchvatu 
bychom zaznamenali nejdříve za  
15 - 20 let. Vždyť to je rozmezí téměř 
40 let! Troufám si pochybovat o plat-
nosti dopravních modelů, které by 
v takovém měřítku dokázaly zohled-
nit všechny klíčové parametry od de-
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mografie, přes zaměstnanost a s ní 
související mobilitu obyvatelstva, 
změny v chování řidičů díky no-
vým silnicím (jako obchvat Přítoč-
na) až po vývoj nových technologií 
a inovace v automobilovém průmys-
lu. Model je vždy jen modelem a je-
ho platnost, respektive spolehlivost 
předpovědi je do velké míry ovliv-
něná tím, nakolik mu přizpůsobíme 
naše dnešní kroky a rozhodování. 

V rámci přemýšlení o jednotli-
vých variantách jsem se vědomě vy-
hnul pitvání se v konkrétních tech-
nických detailech, které dle mého 
názoru jen odvádějí pozornost od 
nejdůležitější otázky – a to jestli je 
obchvat severní cestou vůbec po-
třeba a jestli chceme do budoucna 
vytvořit kolem Buštěhradu poho-
dlný koridor propojující dálnici D6 
(karlovarská), v plánech je dokonce 
i D5 (plzeňská), s dálnicí D7 (cho-
mutovská)? Můj osobní závěr je, že 
obchvat potřeba není, že by prav-
děpodobně napáchal víc škody než 
užitku a že situace dnešní silnice 
I/61 se dá řešit i méně radikálními 
způsoby. K tomuto závěru jsem do-
šel na základě výsledků měření in-
tenzity dopravy v letech 2000, 2005, 
2010 a 2016 (zdroj: ŘSD), počítání 
možných tranzitních tras v Goo-
gle mapách, údajů v hlukových ma-
pách (zdroj: MZDR), demografické-

ho profilu a vývoji nezaměstnanosti 
na Kladensku (zdroj: ČSÚ) a plánů 
na vedení pražského aglomerační-
ho okruhu. Nárůstu tranzitní do-

pravy mezi D6 a D7 bychom se ne-
měli obávat, pokud jí nevytvoříme 
komfortní cestu. Silnice I/61 kolem 
Buštěhradu slouží v drtivé většině 
k cestám mezi Prahou a Kladnem 
a jsem přesvědčen, že obchvat Pří-
točna nám spíše uleví než přitíží. 
V roce 2005 byla intenzita dopravy 
16 267 vozidel, v roce 2010 10 465 
a v roce 2016 11 140 (což je pro bližší 
představu zhruba stejná intenzita ja-
ko u kladenských komunikací u ne-
mocnice a u divadla). Pokles dopravy 
mezi roky 2005 a 2010 jde primár-
ně na vrub otevření úseku D6 mezi 
Prahou a Pavlovem, to znamená, že 
velká část kladenských řidičů zača-
la jezdit z Kladna přes D6.

Domnívám se, že pro Buště- 
hrad jako celek je mnohem výhod-



1 0 Č Í S L O  8 – 9

nější tlačit na úpravu stávající I/61 
než otevírat Pandořinu skříňku se-
verního obchvatu. Je samozřejmě 
potřeba si přiznat, že ani varianta  
č. 3 v podobě, v jaké byla prezento-
vána není ideálním řešením. Ani 
mně se nelíbí podoba navrženého 
kruhového objezdu nebo představa 
protihlukové „berlínské zdi“ mezi 
Buštěhradem a Lidicemi. Samotní 
projektanti ovšem deklarovali, stejně 
jako u ostatních variant, že se jedná 
o hrubou koncepční studii a že ko-
nečná podoba vznikne až na zákla-
dě podrobnějších studií a vyjednává-
ní všech zúčastněných stran. Je také 

možné, že se všichni fatálně mýlíme, 
a díky tomu se potřebné řešení po-
sune o dalších 10 let. Takové riziko 
je pro mne stále přijatelnější než ri-
zika, která vnímám u severního ob-
chvatu. Varianta č. 2, tedy zaústění 
severního obchvatu do průmyslové 
zóny a zachování I/61, by byla tou 
nejhorší možnou, protože by Buště-
hrad byl sevřený silnicemi ze obou 
stran a celková intenzita dopravy by 
se jen zvýšila (platí, že čím větší ka-
pacita silnic, tím více aut).

Preference varianty č. 3 v žád-
ném případě neznamená, že hází-
me „jih“ přes palubu nebo že zcela 

ignorujeme potřeby sousedů z Lidic 
a Makotřas. Je to především signál 
Kladnu, kraji, státu…, že je potřeba 
o lidech a jejich budoucnosti přemýš-
let jinak a hledat jiná řešení než ta, 
která se ze setrvačnosti drží desítky 
let starých plánů z minulého století.

Koho by zajímala zmiňovaná pre-
zentace (doplněná o některé další in-
formace a odkazy na zdroje), může 
si ji prohlédnout na http://www.pla-
sek.cz/bustehrad/obchvat

Jakub Plášek

Můj, možná trochu jiný pohled 
Jako kronikář se snažím na veške-
ré dění ve městě nahlížet nezávis-
le, nadstranicky. Nejinak přistupuji 
k tématu, které trochu rozvlnilo po-
klidné vody letošního horkého léta. 
Jde o projekt řešení dopravní zátě-
že. Ten by měl pro budoucnost řešit 
lepší životní prostředí ve městě. Jeho 
součástí měl být odklon silniční do-
pravy, která stále pozvolna narůstá, 
a se zprovozněním velkoskladu Li-
dlu v našem případě naroste sko-
kově. To se řešilo již několikrát za 
mnoho let zpátky. Pokud se dobře 
pamatuji, tak hlavním záměrem už 
tehdy bylo dostat přetíženou dopra-
vu co nejdále od města. Trvalo to si-
ce dlouho (ale tak už to u nás chodí), 
ale i nadřízené složky státní správy 
to pochopily a uznaly. Proto, když 
se konečně „hnuly ledy“ a začaly se 
řešit obchvaty měst i ve Středočes-
kém kraji, došlo i na Buštěhrad. Pro-
jektanti ŘSD dostali za úkol dořešit 
spojení obchvatu druhého největší-
ho města Středočeského kraje Klad-
na ve směru na Prahu se začleněním 
průmyslové zóny, bývalého areálu 
bývalé Poldi 3 Dříň (kam a odkud 
směřuje značná část nejen těžké, ale 
i zaměstnanecké dopravy). Doprav-

ní inženýři se znalostí problematiky 
a dlouholetými zkušenostmi z pra-
xe se pokusili, při dodržení limi-
tů zadavatele, vyjít vstříc občanům 
našeho města (podle již dříve de-
klarovaných požadavků tehdejšího 
zastupitelstva) a usměrnit dopravu 
tak, aby hlavně zatížení exhalacemi, 
prašností a hlučností bylo co mož-
ná nejnižší. Jimi vypracované řeše-
ní rozhodně není jednoduché ani 
skvělé, ale za daných možností pro 
obyvatele asi nejvýhodnější. Silnice 
by měla vést ve vzdálenosti nejmé-
ně 200 metrů od méně osídlené čás-
ti Buštěhradu, a v podstatné délce 
zahloubená do terénu. Tam, kde to 
nelze, má být zastíněna nově vysa-
zenou zelení, při zachování dostup-
nosti všech linek autobusové dopra-
vy a s nejmenšími omezeními i pro 
cyklisty nebo pěší (dokonce EIA po-
čítá i s přechody pro zvěř). 

Projektanti pečlivě a obětavě pří-
tomným vysvětlili, že zatím nejde 
o  definitivní řešení přeložky, ale 
o základní princip vedení trasy s tím, 
že v rámci dalšího procesu se budou 
moci zástupci samosprávy i veřej-
nost ještě několikrát vyjádřit a připo-
mínkovat navržené řešení. Předložili 
tři možné varianty s tím, že nejvíce 

rozpracovanou představili variantu 
č. 1, která zjednodušeně řečeno ve-
de ve směru od Kladna po stávající 
silnici a v úseku mezi novým kru-
hovým objezdem ve směru k LIDLU 
a vodojemem se odchýlí přes údo-
lí po náspu jako stále dvouproudá 
(při zachování průtočnosti potůč-
ku) a těsně podél okraje průmyslo-
vého areálu se v zahloubení (místy 
5–7 metrů, přibližně v místě dneš-
ního průjezdu pod haldou) vede po-
dél haldy až k místu, kde se napojí 
na dálnici z Prahy směrem na Sla-
ný. Nemám k dispozici mapu s mě-
řítkem, ale i hrubým odhadem mi 
vychází vzdálenost třeba od zadního 
traktu budovy školy (která je vlast-
ně k navržené silnici nejblíže) více 
jak 200 metrů. 

Varianta č. 2 vede od Kladna stře-
dem průmyslového areálu a dále po-
kračuje stejnou zahloubenou trasou 
podél haldy.

Varianta č. 3 vede po stávající sil-
nici od Kladna k vodojemu u Buš-
těhradu (při zachování stejné šíře) 
směrem dál na Lidice, Makotřasy 
atd. jako dosud. I nadále zůstává 
dvouproudá, jenom řeší průjezd-
nost stávajících křižovatek. K té by-
lo projektanty vysvětleno, že na její 

můj, mOžná trOchU jiný pOhled
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Pohled do sálu, foto JP

vylepšení už byla vypracována stu-
die v r. 2005, ale už v r. 2006 byla 
zamítnuta jako nevyhovující a byla 
odsouhlasena trasa tzv. severní (pod 
haldou). Pokus o návrat k této vari-
antě by byl krokem o 15 let zpátky, 
a vlastně už bylo o její nevhodnosti 
předchozími zastupiteli rozhodnuto. 

Stávající zastupitelé byli s těmito 
návrhy seznámeni na schůzce 29. 7. 
2020. A jelikož už tehdy nedošlo me-
zi nimi ke shodě, rozhodli se přizvat 
k hlasování o tomto pro budoucí ge-
nerace důležitém rozhodnutí širo-
kou veřejnost (a taky aby zamezili 
nesmyslným osočováním některých 
zastupitelů). I za cenu značného rizi-
ka velké koncentrace lidí v této ko-
ronavirové době. Až potud OK. Je-
nomže to, co se odehrávalo v týdnu 
mezi oběma schůzemi, mě přinej-
menším překvapilo. Je jasné, že ne 
všichni jsou tímto řešením potěše-
ni. Samozřejmě, že jak jsem už na-
psal, žádný z navržených projektů 
není ideální. Ale tak je to přece téměř 
vždy. Máme na to i přísloví: „Ne-
ní člověk ten, aby se zavděčil lidem 
všem.“ Očekával jsem sousedské dis-
kuze hlavně v očekávání detailního 
vysvětlení projektantů a přípravu 

občanů klást otázky a společně hle-
dat řešení. Jenomže jsem se setkal 
až s nevybíravým nátlakem určité 
části „taky Buštěhraďanů“, kterým 
něco jako občanská sounáležitost 
mnoho neříká. Hlavním tématem 
bylo, o kolik se jim znehodnotí je-
jich pozemky. Já jsem se domníval, 
že jde především o zdraví. Mám si to 
přebrat tak, že se ještě pořádně ne-
zabydlili, a už uvažují, za kolik bu-
dou své sotva postavené domy pro-
dávat? Je jim jedno, že něčí děti (ne 
ty jejich) budou vyrůstat v těsné blíz-
kosti silnice, kde provoz nevyhovo-
val už před 15 lety, jenom proto, že 
už si tam jejich prarodiče na ten hu-
mus zvykli? Za cenu toho, že k jejich 
hnízdečku by se mohlo (na 200 me-
trů) přiblížit něco, co vlastně ani ne-
uvidí? Při pohledu do přeplněného 
zámeckého sálu, ze kterého se ozý-
valy téměř štěkající výkřiky (naštěs-
tí jen ojedinělé) některých jedinců, 
kteří se Buštěhraďany ještě ani ne-
cítí, ale už si myslí, že je celý Buště-
hrad musí poslouchat. Jak je potom 
mají ti, co pro ostatní stále něco dě-
lají, mezi sebe přijmout? Jak se chtě-
jí začlenit v místě, které si pro svůj 
další život sami vybrali? A vybrali 

si ho sami v době, když už od roku 
2003 byla nová trasa silnice v územ-
ním plánu. Jak si představují soužití 
s těmi stovkami obyvatel, kteří žijí ve 
vzdálenosti těch 200 metrů od silni-
ce, jejíž ještě větší zatížení jim svo-
jí nátlakovou manipulací prosadili? 
Když po třech hodinách ten „upo-
cený maraton“ skončil, bylo mi nej-
více líto těch projektantů, kteří vě-
novali nemálo svého umu a času ve 
prospěch obyvatel, kteří je vlastně 
zradili a jejich snahu vyjít vstříc je-
jich zájmu zašlapali do země. Návrat 
o těch 15 let zpátky nejspíše povede 
k tomu, že se zase možná po deseti 
letech sejde, ale už určitě jiné zastu-
pitelstvo, poučenější, a bude rozho-
dovat s větší rozvahou a rozumněji. 
Bude mít více času na přemýšlení. 

Rád bych doufal, i když nevěřím, 
že občané budou chodit na veřejná 
zasedání častěji (konají se každou 
poslední středu v měsíci), a nejen 
když je někdo vyhecuje, aby se pak 
nedivili, že jim někdo neřekl, že tam, 
kde si chtějí postavit vysněný dome-
ček, povede za 15 let silnice, nebo se 
třeba začne rozebírat halda. Od de-
veloperů a realitních makléřů se to 
určitě nedozvědí. 
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4. července 2020 byla slavnostně 
otevřena cyklostezka a stezka pro 
pěší mezi Buštěhradem a Lidicemi. 
Na místě se sešlo asi sedmdesát lidí 
a po přípitku, děkovných proslovech 
a přestřižení pásky se na cyklostezku 
vydal houf dětí i dospělých na vše-
možných vozítkách, na kolech, ko-
loběžkách i pěšky. Po dosažení cíle 
– konce cyklostezky – obdrželi razít-
ko, že trasu absolvovali, a po návra-
tu na start (k občerstvovacímu stán-
ku, který zajistil spolek Butzkow) 
i pamětní list. Zároveň na přilehlém 
parkovišti měli základnu naši hasi-
či, kde prezentovali techniku, kterou 
zatím pro vznikající buštěhradskou 
jednotku sehnali. Podpořit je přijeli 
také kolegové z Brandýsku a Chyňa-
vy se svými hasičskými automobi-
ly. Společně pak všichni hasiči na-
chystali drobný program pro děti, 
které si mohly zkusit stříkání vodou 
ze džberovek na cíl. Spousta z nich 
také využila možnosti si přistavená 

červeno-bílá auta prolézt a zkusit si 
posez za jejich volanty.

Cyklostezka dlouhá zhruba kilo-
metr je široká v zastavěném území 
4 metry (zde jsou odděleny zvlášť 
pruhy pro pěší a zvlášť pro cyklis-
ty), a mimo zastavěné území 3 me-
try (zde je již společná pro chodce 
i pro cyklisty). Od silnice je oddělená 
několikametrovým zeleným pásem. 
Povrch je zčásti z bezfazetové (a te-
dy hladké) zámkové dlažby, zčás-
ti z asfaltobetonu, takže je vhodná 
i pro bruslaře. Součástí stavby bylo 
i vybudování nového chodníku po-
dél hřbitova (kde byl před tím roz-
lámaný starý beton), nové autobuso-
vé zastávky s přístřeškem u hřbitova, 
přístřešků se stojany na kola, nově 
vyřešení odvodnění, zeleně (včet-
ně vysazení nových stromů), mobi-
liáře (nové lavičky a koše), veřejné-
ho osvětlení a dopravního značení 
(nové přechody pro chodce a napo-
jení na chodník na Kladenské) apod. 

Celkem tedy komplexní úprava dost 
velkého území. Autobusová zastáv-
ka, která se bude jmenovat „U kap-
ličky“, začne fungovat během podzi-
mu, nejpozději 1. 11. 2020. U vjezdu 
do areálu firmy AGRO ZZN jsou 
umístěny otočné uzavíratelné brá-
ny, které se v sezóně žní budou za-
vírat, neboť do areálu vjíždějí země-
dělské stroje a nákladní doprava (při 
průjezdu je tedy třeba zvýšené opa-
trnosti). Stavbu projektovala archi-
tektonická kancelář CR Project, s. 
r. o., a realizovala firma Ekostavby 
Louny, s. r. o. (s oběma firmami byla 
skvělá spolupráce). Celkové náklady 
na stavbu činily 10 375 200,- Kč bez 
DPH, z toho 6 347 800,- Kč činila do-
tace z ITI. Cyklostezku začalo ihned 
používat velké množství lidí, takže 
máme radost, že se takto velmi pod-
statně zvýšil komfort a bezpečnost 
těch, kteří pěšky či na kole cestují 
mezi Buštěhradem a Lidicemi. Po-
čítá se i s opravou obou kapliček na 

Zastupitelé při zasedání 5. 8. 2020, foto JP

Po skončeném hlasování byla na 
tvářích všech přítomných znát úleva. 
Možná z výsledku, ale určitě z toho, 
že už je po třech hodinách konec. 

Ale nechci jenom kritizovat. Po-
chvalu si zaslouží hlavně projektanti 
(ani ne tak za ty projekty) za snahu 
vyvrátit kolující nepravdy a pomo-
ci nám všem. Vy jste do jejich smut-
ných výrazů po skončení hlasování 
neviděli. Díky patří zastupitelům, že 
takto vyhrocenou a náročnou schů-
zi se ctí zvládli. Jirkovi Žitníkovi za 
neskutečnou obětavost s natočením 
a pořízením přímého přenosu pro ty, 
kteří se z různých důvodů nemoh-
li zúčastnit (zkuste si 3 hodiny dr-
žet klidně svůj telefon před sebou). 
Záznam nejspíš najdete někde na 
Facebooku. Jakubovi Pláškovi, kte-
rý ve snaze o co největší objektivi-
zaci celého pohledu se na problém 
dokázal v neskutečně krátkém čase 

podívat i z jiného úhlu a celou na-
pjatou atmosféru trochu odlehčit. 
A vlastně všem, kdo konečně na-
šli cestu do zámeckého sálu a měli 
možnost se přesvědčit, že o důleži-
tých věcech se rozhoduje tady, a ne 
v některém z místních restauračních 
zařízení, nebo v té stoce, co si říká 

„unoficial“, a dalších. Třeba se i do 
těch ostatních jednání budou chtít 
zapojit a přijdou častěji. 

Jarda Pergl

BUštěhrad a lidice se prOpOjily cyklOstezkOU



1 3S R P E N –Z Á Ř Í  2 0 2 0

Otevření cyklostezky, foto: JPPřestřižení pásky nové cyklostezky, foto: JP

trase, pravděpodobně v příštím roce. 
Pro představu délky procesu přípra-
vy a získávání územního a staveb-
ního povolení bych ještě uvedla, že 
cyklostezku jsme začali projektovat 
již v roce 2015. Největším úskalím 
při podobných stavbách jsou vždy 
výkupy pozemků. Buštěhrad měl 

část pozemků ve svém vlastnictví, 
potřeboval však vykoupit další po-
zemky celkem od šesti vlastníků. 
V roce 2017 se proces zadrhl, ne-
boť na čtvrtině jednoho z pozemků 
nutného k vykoupení byla exekuce. 
Pozemek se nám napřímo od exe-
kutora vykoupit nepodařilo a muse-

li jsme čekat další rok na elektronic-
kou dražbu. Ta proběhla v roce 2018, 
kdy jsme část pozemku úspěšně vy-
dražili a mohli pokračovat v přípra-
vě. V roce 2019 se podařilo získat sta-
vební povolení i dotaci, a v roce 2020 
konečně proběhla stavba.

DJ

VO L BY  2 0 2 0
Informace o způsobu hlasování ve 
volbách do Senátu Parlamentu ČR 

Volby do Senátu se konají ve dvou 
dnech, v  pátek 2. října 2020 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

Hlasování probíhá pouze na úze-
mí České republiky, a to ve 27 se-
nátních volebních obvodech, kde 
jsou volby do Senátu vyhlášeny (viz 
Územní vymezení volebních obvo-

dů pro volby do Senátu). Volič mů-
že hlasovat pouze v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu. Výjimkou jsou voliči hla-
sující na voličský průkaz (viz Hla-
sování na voličský průkaz). 

Voličem je: 
- občan České republiky, který nej-
později 3. října 2020 dovrší věku 18 
let; ve druhém kole pak i občan Čes-
ké republiky, který nejpozději 10. říj-
na 2020 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volby do Se-

nátu jsou vytištěny pro každého kan-
didáta samostatně. 

Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo kandidáta. Hlasova-
cí lístky nemusí tvořit úplnou čísel-
nou řadu, pokud přihláška některé-
ho kandidáta nebyla zaregistrována. 
Volby do Senátu se konají společně 
s volbami do zastupitelstev krajů. 
Úřední obálky a hlasovací lístky 
pro jednotlivé volby jsou od sebe 
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barevně odlišeny. Hlasovací lístky 
a úřední obálka pro volby do zastu-
pitelstev krajů jsou šedé, hlasovací 
lístky a úřední obálka pro volby do 
Senátu jsou žluté. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nej-
později 3 dny přede dnem voleb (29. 
září 2020). 
Vzorové hlasovací lístky a informa-
ce o případných tiskových chybách 
na hlasovacím lístku jsou zveřejně-
ny ve volební místnosti. 

Informace o vzdání se kandida-
tury nebo odvolání kandidáta 

Ve volební místnosti se zveřejňu-
jí informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandi-
dáta. Při zjišťování výsledků voleb 
se k hlasům odevzdaným pro tako-
vého kandidáta nepřihlíží. 

Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky 
- platným občanským průkazem,
- platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním 
průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
potřebným dokladem, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové voleb-

ní komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků. 

Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. 
S úřední obálkou a hlasovacími líst-
ky se musí volič odebrat do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Jinak mu nebude hlasová-
ní umožněno. Volič vloží do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl 

hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. 

Volič musí dbát na to, aby do 
úřední obálky vložil pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný. Při souběhu voleb musí 
být hlasovací lístek vložen do úřed-
ní obálky téže barvy, jinak je hlas 
voliče také neplatný. 
Neplatné jsou rovněž hlasovací líst-
ky, které nejsou na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem vlo-
ží před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. 
S voličem, který nemůže pro těles-
nou vadu vybrat zvolený hlasovací 
lístek anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obál-
ky, a popřípadě i úřední obálku vlo-
žit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební 
schránky 

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů obec-
ní úřad a ve dnech voleb svoji okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do 
přenosné volební schránky. Okrs-
ková volební komise však může vy-
sílat své členy s přenosnou volební 
schránkou pouze v rámci svého vo-
lebního okrsku. 
Objednat přenosnou volební schrán-
ku v případě potřeby můžete u MěÚ 
Buštěhrad na tel. 312 278 032 nebo 
mailem: meu@mestobustehrad.cz 
s uvedením jména, adresy a tele-
fonního čísla.

Druhé kolo voleb do Senátu 
Pokud žádný z kandidátů nezís-

ká v prvním kole voleb nadpoloviční 

většinu hlasů, bude se konat druhé 
kolo voleb. Ve druhém kole kandi-
dují pouze dva nejúspěšnější kandi-
dáti z prvního kola. 

Druhé kolo se bude konat v pá-
tek 9. října 2020 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Jestliže se před druhým kolem vo-
leb kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo ze-
mře, postupuje do druhého kola vo-
leb kandidát, který se v prvním kole 
voleb umístil na třetím místě; v ta-
kovém případě se druhé kolo může 
uskutečnit v pátek 16. října 2020 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 17. října 2020 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro 
druhé kolo voleb již voliči nebudou 
dodány předem, ale volič je obdr-
ží přímo ve volební místnosti ve 
dnech druhého kola voleb. Zde také 
obdrží úřední obálku (barvy šedé). 

Informace pro volby do zastupitel-
stev krajů 

Hlasování na voličský průkaz 
Na voličský průkaz může volič 

hlasovat i v jiném volebním okrsku, 
než do kterého náleží podle místa tr-
valého pobytu. 
Ve volbách do zastupitelstev kra-
jů může volič takto hlasovat jen 
ve volebním okrsku spadajícím do 
územního obvodu kraje, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalé-
mu pobytu. 
Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát. 

Kde lze o voličský průkaz žádat 
U obecního úřadu (magistrátu, 

městského úřadu, úřadu městyse, 
úřadu městské části nebo městské-
ho obvodu územně členěného sta-
tutárního města) v místě trvalého 
pobytu voliče. 
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Co se uvádí v žádosti 
Žádost obsahuje jméno a příjme-

ní voliče, datum narození, adresu 
trvalého pobytu a případně poža-
dovaný způsob doručení voličské-
ho průkazu. 
Pro žádost o voličský průkaz není 
předepsaný formulář. 

Jak a do kdy lze žádost podat 
Podáním v písemné nebo elektro-

nické podobě s doručením úřadu do 
25. září 2020 
- na listině opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče, nebo 
- v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky voliče. 
Osobně do 30. září 2020 do 16.00 
hod.; volič se dostaví na úřad, pro-
káže svoji totožnost a úřad o žádos-
ti učiní úřední záznam. 

Kdy voličský průkaz dostane 
Zákon nevymezuje žádnou kon-

krétní lhůtu. Obecní úřad voličský 
průkaz předá voliči osobně nebo to-
mu, kdo má plnou moc s ověřeným 
podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. 

Postup ve volební místnosti 
Volič, který hlasuje na voličský 

průkaz, musí průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Komise 
mu poté vydá prázdnou úřední obál-
ku a sadu hlasovacích lístků. 
Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, rozhodne hlaso-
vat ve „svém“ volebním okrsku, mu-
sí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu 
komise hlasování neumožní. 
Převzato z webu MV ČR, na kte-
rém můžete získat i další informa-
ce: https://www.mvcr.cz/clanek/
volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-
-senat.aspx

Kam půjdeme v Buštěhradě volit?

Seznam buštěhradských ulic podle 

volebních okrsků a adres volebních 
místností

Místem konání voleb do Zastupitel-
stva Středočeského kraje a do Senátu 
Parlamentu ČR,  které se konají ve 
dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

ve volebním okrsku č. 1 je voleb-
ní místnost:
 Buštěhrad, Kladenská 207 – Muze-
um Oty Pavla; 
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Brandlova, Břízová, Buková, Druž-
stevní, Dubová, Habrová, Havlíčko-
va, Hornická, Hřebečská (od ulice 
5. května k benzinové stanici), Hu-
sova, Hutnická, Javorová čp. 699, 
711, 712, 725, 736, 739, 764, 838, 842, 
975; Kaštanová, Kladenská (od poš-
ty a křižovatky s ul. 5. května smě-
rem k vodojemu), Krátká, Lípová, 
Na Skalech, Na Strži, Olivová, Pro-
kopova, Příční, Riegrova, Sadová, 
Sladkovského, Stavební, Švermo-
va, Topolová, U Dálnice, V Palan-
dě, V Zahradě, Žižkova

ve volebním okrsku č. 2 je voleb-
ní místnost:
 Buštěhrad, Tyršova 77 – budova ZŠ 
a MŠ Oty Pavla – 2. stupeň, přízemí 

vpravo (nová budova) 
 - vstup ve dvoře; pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v ulicích:
Bezručova, Bořivojova, Nad Rybní-
kem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, 
Palackého, Průchodní; Revoluční 
čp. 54, 107–110, 260, 280, 283, 286, 
287, 494; Slepá, Sluneční, Sokolská, 
Tyršova, 
U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, 
U Schodů, U Studánky, Vodáren-
ská, Vrapická, Zahradní, Žeberova

ve volebním okrsku č. 3 je voleb-
ní místnost:
 Buštěhrad, Revoluční 1 – zámek, 
přízemí Městského úřadu, Spolková 
místnost (vstup za výtahem); pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v ulicích:
Akátová, Hradní; Hřebečská 331, 
336–340, 623–626, 668, 677; Javo-
rová 1088, 1090, 1095, 1096, 1118, 
1127; Jasanová, Jasmínová, Kladen-
ská 6, 147, 159, 248, 285, 332, 627–
629, 678, 681, 728, 859; Květinová, 
Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchal-
ce, Na Vypichu, Ořešín, Podhradí, 
Polní, Pražská, Revoluční 1, 2, 18, 
28, 144, 153, 309, 323, 482, 654–657; 
Starý Hrad, Šeříková, Trnková, Vá-
vrova, Vrbová, V Uličce, 5. května, 
Zámecké schody

ZV
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přijďte se pOdívat…
Pokud se k vám toto číslo BZ do-

stane včas, tak bych vás rád pozval 
na vernisáž výstavy obrazů do Ga-
lerie Sýpka. Pod názvem „ztělesně-
ní“ se tu potkávají práce tří mladých 
umělkyň, jejichž místem setkávání 
se v tomto případě stal ateliér MgrA 
Martina Mulače, který sídlí jenom 
o jedno patro výš nad galerií. Přijď-
te se podívat, zda se dokážete ztěles-
nit s uměním, které si zde můžete, 
i při sklence dobrého vína a za tkli-
vých zvuků saxofonu, v klidu pro-

hlédnout, a o své dojmy se podělit 
s přítomnými autorkami, a třeba tak 
ovlivnit jejich další práci. Některé 
práce vznikaly v rámci kurzů, které 
zde už druhým rokem probíhají a lá-
kají do Buštěhradu nejen místní zá-
jemce, snažící se proniknout do tajů 
výtvarného umění, ale mnozí přijíž-
dějí třeba ze Slaného, Rakovníka ne-
bo z Prahy. Byl bych rád, aby si lidé 
pod názvem Sýpka zapamatovali, že 
se zde lze sytit nejen vínem a grilo-
vanými specialitami, ale i potravou 

ducha, a chodili sem konzumovat 
i umění. Víťa Helísek na tom dlou-
hodobě úspěšně pracuje, ale málo tu 
svoji snahu propaguje. Vinotéka je 
v Sýpce jedna, ale výtvarné ateliéry 
jsou tu už čtyři. Vy máte u příleži-
tosti vernisáže možnost jeden z nich 
navštívit a podívat se do prostor, kde 
umělecká díla vznikají. A to nebývá 
často. Využijte toho.

Pozvánku na vernisáž najdete na 
vnitřní straně obálky BZ.

JP

prOGram akcí v září 2020
5. 9.                                               9:00
 ▶ Buštěhradská jednodenní: zá-
vody  Buštěhrad (Buštěhradské 
fórum)

5. 9.                                 8:00 - 12:00
 ▶ Přijďte si zarybařit i bez rybář-
ského lístku, rybník Buštěhrad, 
(Rybáři Buštěhrad)

5. 9.                                             17:00
 ▶ Vernisáž Ztělesnění: výstava 
Galerie Sýpka, kurátor výstavy: 
M. Mulač, výstava potrvá od  
5. 9 - 5. 10. 2020 

9. 9.                                              19:30
 ▶ Václav Koubek: koncert  
Art Club BokOFFka (BokOFFka)

10. 9.                                           19:30
 ▶ Mexico! Mexico!: cestovatelská 
přednáška. Art Club BokOFFka 
(BokOFFka)

12. 9                                 7:00 - 12:00
 ▶ Farmářské trhy Buštěhrad 
areál sběratelských trhů – 
Kladenská ulice

12. 9.     13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 ▶ Prohlídka nezrekonstuova-
né části zámku s kronikářem J. 
Perglem (J. Pergl, Infocentrum)

14. 9.                               8:00 - 17:00
 ▶ Zahrada Čech Litoměřice: výlet 
odjezd v 8:00 od autobusové  
zastávky U Macíků, návrat ko-
lem 17:00 (VMS)

15. 9.                                           19:30
 ▶ Sousedé sousedům: koncert  
Zámek Buštěhrad (KPH 
Buštěhrad)

18. 9.                              19:30 - 22:30
 ▶ Dobrá pěna: koncert 
Art Club BokOFFka (BokOFFka) 

19.9.                                7:00 - 12:00
 ▶ Farmářské trhy Buštěhrad areál 
sběratelských trhů – Kladenská 
ulice

19. 9.                                           10:00
 ▶ Nález přemyslovského měšce 
Na Babkách, (Buštěhradské fórum) 

19. 9.                                            19:30
 ▶ Rozloučení s létem & Marná 
snaha & překvapení  
Art Club BokOFFka (BokOFFka)

20. 9.                                19:30 - 22:30
 ▶ Divadlo KiX: Dotkni se vesmíru 
a pokračuj! 
Art Club BokOFFka (Divadlo KiX) 

23.9.                                             17:30
 ▶ Zasedání Městského zastupitel-
stva Buštěhrad, zámecký sál  
v  2. patře zámku Buštěhrad

26. 9.                               7:00 - 12:00
 ▶ Farmářské trhy Buštěhrad 
areál sběratelských trhů – 
Kladenská ulice

26. 9.                                           14:00
 ▶ Setkání s chovateli harckých ka-
nárů a poštovních holubů 
zámecké nádvoří (p. Josef 
Kotouč)

28. 9.                                           19:30
 ▶ Divadlo KiX: Dotkni se vesmíru 
a pokračuj! 
Art Club BokOFFka (Divadlo KiX)
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Buštěhrad z vodojemu na staré fotografii

Statek čp. 98, archivní foto

Buštěhrad od vodojemu v současnosti, foto: J. Kasalický

Současný stav statku čp. 98, foto JP

strOj časU

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A 

pan zdeněk tOn zemřel

Pan Zdeněk Ton zemřel dne 18. 
června 2020 ve věku 97 let. Byl pře-
svědčený demokrat. Jeho smýšlení 
ovlivnily obě totalitní vlády; Naci-
onální socialisté mu zavraždili nej-
lepšího kamaráda při genocidě Lidic 

a komunisté ho vyloučili ze studia 
strojní fakulty jako odvetu za účast 
na demonstraci proti komunistické-
mu převratu v roce 1948. Jeho po-
kročilý věk mu nezabránil v aktiv-
ní činnosti v komunální politice. Byl 

zakládající člen Místního sdružení 
ODS a jedním z prvních, kdo při-
pojil svůj podpis pod souhlas se za-
ložením hnutí Společně. Buštěhrad 
miloval. Čest jeho památce!

LZ

Jak jste jistě poznali, v minulém 
zpravodaji se jednalo o fotografii  
Buštěhradu focenou ze střechy  
vodojemu. Nepodařilo se nám  
získat povolení k přístupu na stře-
chu, ale máme pro porovnání foto-
grafii pořízenou z dronu, z přibliž-

ně stejného místa v době současné. 
Můžete tedy vidět změnu v zástav-
bě.  A nyní pokračujme kupředu do 
minulosti. 

Dnes uveřejňujeme fotografii hos-
podářského dvora, ale nejsme si jis-
ti, kde přesně v Buštěhradě se ten-

to dvůr nacházel. Pomůžete nám?  
Existuje domněnka, že by mohlo jít 
o dvůr budovy čp. 98 U Pivovaru, 
stoprocentně jisti si ale nejsme. 
Děkujeme za vaše ohlasy!

HeS, Led
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Justin Lavash

Poznáte, odkud je tato fotografie? Napište nám na email: zpravodaj@mestobustehrad.cz

malá letní hUdBa – trOjlístek výjimečných

Lehce bláznivý nápad uspořádat 
malé koncerty živé hudby před pro-
mítáním letního kina vznikl ještě za 
dlouhých dnů a týdnů během kruté 
koronavirové karantény, kdy jsme 
všichni byli izolováni jeden od dru-
hého, nikam se nechodilo, nebylo di-
vadlo, nezněla hudba… Z těch, kteří 
ihned nadšeně souhlasili, nakonec 
mohl přijet trojlístek výjimečných. 

Nadšenci z Kulturního spolku 
Butzkow a Kulturního výboru dali 
hlavy dohromady a již v dubnu po-
stupně kontaktovali různé osobnosti 
české hudební scény s nabídkou při-
jet si zahrát na letní kino, a to i s vý-
hledem, že se možná nic neuskuteční, 
že honorář nebude bohatý, publikum 
nebude četné a program bude kratší 

než obvykle. Jako prvního jsme ve čtvrtek 30. 7. přivítali britského ky-
taristu a bluesového zpěváka Justina 
Lavashe, kterého znají fanoušci Mo-
niky Načevy nebo Lenky Dusilové. 
Nechme zaznít hlas jednoho z ná-
vštěvníků koncertu Tomáše Zoubka 
(Message, Marná snaha, a.m.j): „Dí-
ky za pozvání na koncert J. L., to by-
la doslova trefa do černého. Spadla 
mi brada, a možná až do kalhot.“ 
  Následující čtvrtek 6. 8. pódium 
v zámeckém parku rozezněla ne-
napodobitelná pěvkyně, kapelnice, 
skladatelka, rozhlasová, literární 
i hudebně-dramatická autorka, vý-
tvarnice a vydavatelka Vladivojna 
La Chia. Její intimní recitál hravých 
a lyrických písní s kytarou byl pro 
mnohé velkým překvapením a stále 
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Vladivojna La Chia

Tomáš Reindl

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

přicházejí nadšené ohlasy – takhle ji 
nikdy před tím mnozí neznali, nevě-
děli, že Vladivojna není jenom Bana-
na, Vladivojsko nebo večer u Krau-
se v TV... Hlas lidu č. 2, Jiří Žitník: 
„Nádhera, která se jen tak nevi-
dí, tedy spíš neslyší. A ještě v tak 
krásné atmosféře letního podveče-

ra v zámeckém parku… Děkuju ve-
lice za nezapomenutelný zážitek!“ 
Malé letní koncerty uzavřel mul-
tiinstrumentalista Tomáš Reindl se 
svým programem Omnion, který 
nám všem nabídl výlet na létajícím 
koberci hudebními kraji Indie, Afri-
ky, Jižní Ameriky jako i kluby elek-
tronické a etnické hudby, kterými 
prošel i staročeský chorál Svatý Vác-
lave, a nechyběl ani Pygmej myjící 
Pygmeje, ani amalgam Šaman Cimr-
man. Na ohlasy publika si ještě po-
čkejme, již dnes ale vřele poděkujme 
pánům Petrovi Vaňkovi a Marti-
nu Filovi ze ZUŠ Buštěhrad za je-
jich perfektní ozvučení a bezchybný 
servis – a červený koberec na pódiu!

Těšíme se na přes rok, hudbě zdar 
a zámeckému parku zvlášť!

P. S.: S hudebníky, kteří se k nám 

letos nedostali, se budeme moci se-
tkávat na jejich sólových recitálech 
v buštěhradské BokOFFce již od le-
tošního podzimu. Sledujme je!

Martin Kosa
 
Autor fotografií: archiv umělců – 
civilní portréty

první OdpOledne s izs se vydařilO

Teprve nedávno obrození buš-
těhradští hasiči na sobotu 22. 8. 
nachystali mezi buštěhradskými 
rybníky akci nazvanou Odpoled-
ne s IZS a buštěhradskými hasiči, 
která slibovala statické i dynamic-
ké ukázky techniky bezpečnostních 
a záchranných sborů a spoustu zá-
bavy pro děti. 

Předpověď počasí v týdnu před 
akcí vypadala každý den jinak a ani 
jedna z možností nevypadala nejlé-
pe. Nakonec ale počasí spolupraco-
valo – i když rozhodně nebylo hezky, 
předpovídaný déšť milosrdně dora-
zil až v úplném závěru programu. 

A co bylo pod zamračeným bu-
štěhradským nebem k vidění? Pře-
devším velké množství vystavené 
techniky – celkem 14 hasičských au-
tomobilů od stařičké Tatry 138 hasi-
čů z Brandýska až po moderní vozy 
Scania kolegů z Prahy-Zličína. Do-
razila také hlídka obvodního odděle-

ní Policie České republiky z Kladna 
a jejich kolegové z Krajského ředi-
telství policie hl. m. Prahy, kteří ná-
vštěvníkům předvedli svou výzbroj 
a výstroj a ochotně odpovídali na 
všechny otázky o policejní práci. 

Navzdory inzerované neúčasti 
Zdravotnické záchranné služby Stře-
dočeského kraje z důvodu omezení 
spojených s pandemií COVID-19 
(stejné omezení bohužel platí i pro 
Hasičský záchranný sbor ČR) nako-
nec návštěvníci nebyli ochuzeni ani 
o prohlídku sanitky – naši přátelé 
z Asociace dobrovolných záchranářů 
ČR, kteří se původně omluvili z dů-
vodu jiných nasmlouvaných akcí, si 
pro nás nakonec vyšetřili čas, přije-
li a překvapili tím nejen návštěvní-
ky, ale i nás.

Nejspokojenějšími návštěvníky 
byly pochopitelně děti. Prolézaly vy-
stavená vozidla, u stánku policistů 
si vyzkoušely střelbu z airsoftových 

zbraní, připraveno pro ně bylo ma-
lování na obličej a absolvovat mohly 
i vědomostní test, pro jehož zdárné 
dokončení bylo potřeba vyzpovídat 
členy všech přítomných složek a jed-
notek a na jehož konci čekala odmě-
na v podobě bonbónů a omalovánek. 
A velký zájem projevovaly i o dy-
namické ukázky, ať už šlo o ukáz-
ku výcviku služebních psů v podání 
psovodů z ruzyňského letiště, haše-
ní auta, které předvedla dobrovolná 
jednotka z Úholiček, ukázku policej-
ních postupů nebo o demonstraci 
použití lafetových proudnic ve spo-
lupráci JSDH Zličín a naší buštěh-
radské jednotky.

Všeobecně veselou atmosféru na 
chvíli přerušila jen minuta ticha za 
dva tragicky zesnulé členy Sboru 
dobrovolných hasičů Nové Straše-
cí, kterou jsme se rozhodli na dál-
ku naše kolegy v této pro ně těžké 
době podpořit.
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Odpoledne s IZS a buštěhradskými hasiči, foto: J. Pergl

Zlatým hřebem programu, ale-
spoň pro členy JPO Buštěhrad, pak 
byl moment, kdy posádka ve slože-
ní řidič-strojník Libor Veselý a veli-
tel vozidla David Zabilka přímo na 
akci přivezli naši právě převzatou 
„novou“ cisternu CAS 25 Škoda 706 
RTHP, která dosud sloužila u JSDH 
Všestary. Jedná se o automobil, kte-
rý je navzdory svému věku ve vy-
nikající formě a umožní nám kva-
litně vycvičit naše členy a následně 
zahájit plnohodnotnou výjezdovou 
činnost. Více o něm napíšeme snad 
v některém dalším čísle Buštěhrad-

ského zpravodaje.
Před začátkem akce jsme si říkali, 

že úspěch by byl, kdyby se na ni při-
šlo podívat zhruba 300 lidí. Vzhle-
dem k průběžným příchodům a od-
chodům návštěvníků samozřejmě 
nevíme, kolik lidí reálně přišlo, ale 
z fotografií i z vyjádření personálu 
zajišťujícího chod obou stánků (ob-
čerstvení u hřiště a kulturní spo-
lek Butzkow – moc děkujeme!) se 
zdá, že tento cíl jsme naplnili a snad 
i překročili.

Navzdory různým drobným pře-
šlapům a nedomyšlenostem, kterou 

naši vůbec první akci pro veřejnost 
provázely a které si bereme do bu-
doucna k srdci jako poučení, věří-
me, že jsme spoustě našich souse-
dů, hlavně těm nejmenším, udělali 
radost – a založili další pěknou buš-
těhradskou tradici. Protože nápady, 
co všechno vám ukázat, jsme zda-
leka nevyčerpali. Už teď plánujeme 
na příští rok Odpoledne s IZS lepší 
a větší, než bylo letos.

Tomáš Cáp, zástupce velitele 
JPO Buštěhrad
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Návrh sportoviště ve škole v Buštěhradu

cO se ve škOle UdělalO, dělá a Udělá nOvéhO?
Období letních prázdnin tradičně 

pro každou školu znamená ideální 
čas a prostor pro přestavby, opravy 
a vše potřebné, co se nestíhá nebo 
nemůže dělat během běžného pro-
vozu. Ani v Buštěhradě tomu není 
jinak a vzhledem k přerušení škol-
ní docházky v době koronavirových 
opatření jsme měli času o něco více.

Květen 
V květnu 2020, když byla ško-

la bez dětí, jsme využili prázdných 
školních prostor a v pěti učebnách 
nechali barevně vymalovat. Firma 
Sabivena s.r.o. navíc v jedné učeb-
ně na nové budově zdarma vymě-
nila osvětlení celé třídy jako spon-
zorský dar. 

Léto
Během léta přišla na řadu dlou-

há chodba v nové budově od sbo-
rovny po učebnu výtvarné výchovy. 
Zde byla podlaha v tak bídném sta-
vu, že nás na to upozornil i bezpeč-
nostní technik naší školy. Za finanč-
ní podpory města Buštěhrad se tedy 
v tomto koridoru zarovnal podlaho-
vý podklad a položilo zcela nové li-
noleum. Když firma Sabivena s.r.o., 

opět sponzorsky zdarma, domalova-
la schodiště a polovinu chodby s no-
vou podlahou, prostor rázem dostal 
zcela jiný nádech. 

Ani stará budova ZŠ nezůstala 
mimo naši pozornost. V přízemí už 
nebudou pouze družiny, bude se zde 
ráno a dopoledne učit, takže ško-
la koupila nové lavice do všech tří 
místností, technické služby udělaly 
potřebné zednické a malířské opra-
vy a pan Václav Antoš za svou ma-
lířskou firmu také zdarma vymalo-
val jednu učebnu. Všechny tyto třídy 
budou vybaveny tabulemi, datapro-
jektory a PC z učeben v nové bu-
dově (vysvětlení níže). Do budoucí 
1.A a 1.C v nové budově a do jedno-
ho oddělení družiny na staré budo-
vě byly na míru vyrobeny skříně do-
statečné velikosti, aby zde mohl být 
učební materiál pro třídy a družiny 
zároveň. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu dětí v obou budovách bylo po-
řízeno pro potřeby školy a družiny 
cca 100 nových šatních skříněk. Ve 
cvičné kuchyňce se nově instaluje 
pevný počítač a dataprojektor, aby si 
žáci mohli promítat recepty na stě-
nu a učitel mohl zapisovat do škol-
ního informačního systému. 

Budoucnost
Vedení školy za výrazné podpory 

a pomoci města Buštěhrad dlouho-
době spolupracuje na třech větších 
projektech. 

Prvním z nich je rekonstrukce 
venkovního hřiště za školou. Zde 
by nově měla být běžecká dráha, do-
skočiště na skok daleký a herní prv-
ky pro menší děti včetně trampolí-
nek, mlhovalda a pítka pro parné 
dny atd. Termín realizace by měl 
být léto 2021.

Druhým velkým projektem, který 
jsem naznačil v článku výše, je mo-
dernizace vybavení tří odborných 
učeben v nové budově ZŠ z projek-
tu IROP. Nová projekční technika, 
digitální měřicí přístroje, tablety, 
robotické stavebnice a další by měly 
být vysoce kvalitní podporou výu-
ky v přírodovědné učebně, fyzikál-
ní a chemické laboratoři a tabletové 
učebně. Termín realizace se odha-
duje na podzim 2020.

Třetím projektem z iniciativy a za 
spolupráce Spolku rodičů při ZŠ Bu-
štěhrad plánujeme výstavbu herních 
prvků a menšího školního hřiště na 
travnaté ploše vedle staré budovy. 
Pokud vše dobře dopadne, bude ter-
mínem realizace srpen 2020. 

Dovolte, abych jménem školy, 
a hlavně dětí a pedagogů poděko-
val za podporu všem, kteří se podílejí 
na zvelebování našeho školního pro-
středí. Bez této spolupráce by naše 
škola nebyla tak pohledná, moderní 
a vybavená, jak tomu je nyní a jak se 
plánuje v nejbližší době. Věříme, že 
se v ní bude žákům líbit a že ji bu-
dou navštěvovat rádi i po tom, co už 
povinnou školní docházku ukončí.

Za kolektiv ZŠ Buštěhrad: Mgr. 
Václav Barták – ředitel školy
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valerie se skřítkem BamBUlOU vyhrála ve své kateGOrii v sOUtěži

Valerie s diplomem, foto: Petra Říhová Vítězný obrázek Skřítek, foto: Petra Říhová

Máme za sebou větší část prázd-
nin, které jsou pro mnohé zaslou-
ženým časem klidu a odpočinku. 
Teprve v rámci odpočinkových akti-
vit dostal člověk možnost s rozmys-
lem se ohlédnout za událostmi, kte-
ré nás všechny potkaly. Pro mnohé 
byla „koronavirová doba“ nelehkým 
obdobím. Zvládat z domova vlastní 
zaměstnání, investovat svůj čas při 
domácí výuce dětí a navíc – zaba-
vit děti jako takové – byla to úloha 
nelehká, která jistě zaslouží uznání. 
S prodlužujícím se stavem to často 
byla věc velmi náročná. Zabavit dě-
ti doma v karanténě pomohlo na-
příklad nakladatelství Fraus, které 
vyhlásilo celostátní výtvarnou sou-
těž pro děti 4. tříd. Úkolem dětí by-
lo namalovat nebo vytvořit kouzel-
ného skřítka se slohovým popisem 
– čím je skřítek zvláštní nebo jaké 
umí kouzlo. Na této soutěži mě vel-
mi oslovilo propojení výtvarné vý-

chovy a angličtiny, zmíněný sloho-
vý popis totiž musel být v anglickém 
jazyce. Do této výtvarné soutěže se 
zapojila i žákyně naší školy Valerie 
Říhová, která se se zadaným úko-
lem velice dobře vypořádala. Byla 
vybrána porotou nakladatelství Fr-

aus a oceněna jako výherce v katego-
rii jednotlivec. Valerie měla z výhry 
a ocenění velkou radost, o kterou se 
s námi podělila na fotografii.

Petra Bereczová

S P O RT

sk BUštěhrad fOtBal

Po půlroční pauze se opět vrací-
me k fotbalovému dění. Mistrovská 
soutěž A-týmu začíná 28. 8., a to do-
ma s Novoměstským Kladno. Dále 
pak následuje 5. 9. zápas v Kročehla-
vech a další domácí zápas nás čeká 
12. 9. od 17.00 doma proti FK Bran-
dýsek. Od září se také rozběhnou 
všechny mládežnické soutěže. Na 
ten okamžik se všechny buštěhrad-
ské týmy pilně velkou část prázdnin 
připravovaly. Přípravky podstoupily 
svá několikadenní letní soustředění 
a A-tým začal letní přípravu na do-
mácím hřišti v polovině července. 
Tréninky doplnily také přípravné 
zápasy. První dva proběhly na tur-
naji ve Dřetovicích a nedopadly vů-
bec dobře. V prvním zápase jsme 

prohráli po chybách v obraně a ne-
proměněných šancích se Spartakem 
Dřetovice 3:1 a rovněž druhý zápas 
proti FK Brandýsek vypadal obdob-
ně. Tentokrát byla prohra vyšší, a to 
2:5. Slabou útěchou pro nás může 
být, že první poločas jsme vyhrá-
li 1:0. V dalším přípravném zápa-
se jsme narazili na tým s ambicemi 
na B-třídu, a to na tým TJ Sokol Je-
neč. Zápas začal ve vysokém tempu 
a s protivníkem jsme drželi krok. 
V první půlhodině byla naše předve-
dená hra rychlá a kombinační a na-
šeho soupeře jsme zaskočili. Scénář 
byl ale stejný jako v předchozích pří-
pravných zápasech. Ujali jsme se si-
ce vedení 1:0, ale před poločasem po 
individuálních chybách obrany jsme 

inkasovali. Chyby, po kterých se pro-
hrává zápas, se opakovaly i v druhé 
půli, a tak konečný výsledek byl 7:3 
pro Jeneč. I když předvedená hra 
nebyla špatná, je nutno zjednodušit 
hru v zadní části pole a vyvarovat se 
zbytečných chyb. Také koncovka je 
potřeba doladit. V té náš tým rovněž 
nebyl přesvědčivý. A aby byl krátký 
výčet kompletní, je nutno také za-
pracovat na mezihře a rozehrávce ve 
středu pole. Věřme, ale že do začát-
ku soutěže se toto vše podaří dola-
dit a do mistrovské soutěže vkročíme 
šťastnou nohou. Dále ve sportovním 
areálu SK Buštěhrad v rámci nuce-
né pauzy proběhly udržovací práce. 
Do prostorů malých vápen jsme po-
ložili nový travní koberec, místa již 
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byla značně prošlapaná a tvrdá jak 
beton. Dále jsme oplotili nádrže na 
vodu k zalévání hřiště. Do začátku 
sezóny by také měly být nainstalova-
né nové střídačky pro hráče, ty sta-
ré byly již značně zdevastované. Na 
nové střídačky jsme obdrželi dotaci 

od Středočeského kraje. Za pomoc 
s vypracováním této dotace musí-
me poděkovat panu Martinovi Ko-
sovi z městského úřadu, děkujeme! 

Tak tedy ještě jednou, doufejme, 
že se nový ročník mistrovských 
soutěží všem našim týmům vydaří, 

a popřejme si pěkné fotbalové mo-
menty a hlavně „sportu zdar a fot-
balu zvlášť“. Všechny fanoušky sr-
dečně zveme na naše utkání!

Za SKB Aleš Šturm

se sOkOlem v pOhyBU
 

Rádi cvičíte a sportujete? Nabízíme Vám tyto možnosti.

DOSPĚLÍ
Cvičení pro ženy  pondělí 18.00–19.00
    čtvrtek 9.00–10.00
Stolní tenis   pátek 19.30–21.30
Šachy    časy budou upřesněny
Volejbal   úterý 18.00–20.00

DĚTI
Judo    pondělí 15.15–16.15
    středa 15.00–16. 00
    pátek 14.30–17.30 
Pohyb a tanec   středa 16.30–17.30 děti od 9 let
Stolní tenis   středa 17.30–19.30
    neděle 17.00–19.00
Šachy    časy budou upřesněny

Všestrannost NOVINKA úterý 17.00–18.00 všestrannost děti 10+
    čtvrtek 15.00–16.00 školáci 1. stupeň 
    čtvrtek 16.00–17.00 předškoláci

T.J. Sokol Buštěhrad 

Všestrannost 10+
novinka

Každé úterý v sokolovně
17.00–18.00 

Cvičení je určeno pro děti ve věku od 10 let výše.
Tréninky budou zaměřené na základy gymnastiky, atletiky, 
míčových her a kruhových tréninků pro fyzickou zdatnost.
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příměstský táBOr, neBOli táBOr plný pOhOdy

Pořadatel tábora: Sokol Buštěhrad 
Doba konání tábora: od 27. 7. do  
31. 7. 2020 
Místo konání tábora: Sokolovna 
Buštěhrad 

Jako každým rokem se na pří-
městském táboru v Buštěhradě schá-
zely děti od 5 do 10 let, aby si užily 
pěkných pěti dní v kolektivu svých 
vrstevníků a jejich vedoucích. Pro-
gram byl opravdu pestrý. Letošní rok 
se nesl v duchu rytířů (rytířských 
družin), rytířských soubojů a klá-
ní. Děti v jednotlivých družinách 
při plnění úkolů dobývaly hrady po 
celé České republice.

Už v pondělí při rozdělování do 
družin bylo co plnit a získávat. Dě-
ti si vymýšlely názvy svých družin, 
malovaly vlajky a vymýšlely pokřiky 
ohlašující jejich příchod. Při sportov-
ních soutěžích získávaly první body. 
Družiny byly úspěšné. Odpoledne si 
děti vyráběly svá trička, která je zdo-
bila celý týden. 

V úterý se plnění úkolů přesunulo 
do nedalekého lesa, a to pod názvem 
„Cesta za pokladem“. A představ-
te si, že v lese malé rytíře zakopaný 
poklad opravdu čekal. Byl v podobě 
sladkostí a odznaků zdatnosti, které 
si všichni zasloužili. Odpolední pro-
gram byl navíc zpříjemněn osvěžu-
jící studenou sprchou. 

Ve středu se rytířské družiny vy-

daly do okolí Ořešína, kde na ně na 
stanovištích čekalo několik neleh-
kých úkolů, se kterými se snadno 
popraly. 

Čtvrteční program byl opravdu 
zajímavý. Děti navštívily Lidickou 
galerii, kde nejen zhlédly krásnou 
Mezinárodní dětskou výtvarnou vý-
stavu na téma Krajina, ale mohly se 
i zaposlouchat do poučného progra-
mu týkajícího se života v krajině, kte-
rý připravily milé paní průvodkyně. 

Pátek se blížil mílovými kroky 
a s ním i smutek z končícího táboru 
na dětských tvářích. Ale na ten dě-
ti rychle zapomněly díky přípravě 
škrabošek, mečů a štítů na karne-
val, který si užily naplno. A tak se 

odpoledne Sokolovnou nesly písnič-
ky z pohádek a rytíři s komtesami se 
vlnili v jejich rytmu. Potom nastalo 
vyhlášení nejlepší rytířské družiny 
a přehlídka kostýmů. Všechny dě-
ti si domů odnášely odměny a od-
cházely s nadějí, že se brzy s někým 
z tábora zase uvidí. 

Během celého týdne si děti nejen 
zasportovaly, ale naučily se i spolu-
pracovat ve skupinách a pomoci je-
den druhému. Našly si zde také no-
vé kamarády. Staly se pravými rytíři, 
kteří jsou samostatní, čestní a doká-
žou v pravou chvíli pomoci. 

Celý týden tábor provázelo nád-
herné letní počasí. 

Chtěli bychom poděkovat všem 
zúčastněným praktikantům za vel-
kou pomoc: Šimonovi, Elišce, Mí-
rovi, Aničce, Terezce a Markovi. 
Velký dík patří i vždy milým a usmě-
vavým paním kuchařkám za výbor-
né obědy ze školní jídelny Základní 
školy. A také děkujeme Mileně, kte-
rá nám připravovala svačinky jako 
od maminky.

Za celý táborový tým: Martina 
Havlíčková, Lída Švecová  

a Milena MaršnerováAktivity v přírodě, příměstský tábor Sokol

Návštěva Lidické galerie
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Z E  Ž I VOTA  V  B U Š I

Přijmeme servírku/číšníka pro restauraci U Junků. 
Praxe, úsměv a plnoletost podmínkou.

Více osobní pohovor. 
Kontakt: 608 047 377, Šímová

pračky, myčky, televize, jak kOnčí svůj živOt?
Pokud si koupíme domácí elek-

trické spotřebiče, zaplatíme recyk-
lační příspěvek k ceně výrobku. Za 
tento příspěvek se financuje recyk-
lace spotřebiče po ukončení jeho ži-
votnosti. Kupujete novou pračku, 
myčku, sušičku, televizi? Víte, že po-
kud si ji necháte dovézt domů, máte 
nárok na bezplatné odevzdání své-
ho starého spotřebiče? Kus za kus? 
To platí pro každý elektrický spotře-
bič. Většina z nás jej ale pravděpo-
dobně odevzdá na náš sběrný dvůr. 
(Mimochodem po inspekci z mi-
nisterstva životního prostředí krás-
ně prokoukl.) 

Co se po jeho odevzdání dále s vý-
robkem děje? Zpravidla si jej provo-
zovatel kolektivního systému pro 
recyklaci vyzvedne a dopraví dále 

ke zpracovateli. Jeden takový pro-
voz zpracovatele najdete například 
v Klecanech v bývalém vojenském 
areálu. Aby se docílilo zákonem sta-
novené míry recyklace, tedy min. 85 
% z hmotnosti výrobku, vaše myčka, 
pračka, televize se ručně demontu-
je na materiálové frakce podle zá-
konem daného kódu odpadu. Ty-
to frakce se pak nabízejí k dalšímu 
zpracování zájemcům, kteří je dále 
zhodnocují na barevné kovy, železo 
a drahé kovy. Ty se potom prodají do 
sléváren a hutí. Beton z praček kon-
čí zpravidla na skládkách. To se děje 
často i s plasty. U zpracovatelů frak-
cí se komponenty většinou rozeme-
lou v tzv. šrédrech, někdy před tím se 
zpracují i v tzv. hammelech. Ty byly 
původně určeny na zpracování dře-

va, mohou ale sloužit i u kovošro-
tu, například k odloupání ocelové-
ho obalu bojlerů a oddělení izolace. 
Tzv. odval z kovošrotů pak zase kon-
čí na skládce podle zrnitosti.

Recyklace má tedy svůj smysl. 
Jinou kapitolou jsou pak recykla-
ce elektrických výrobků s chladivy. 
Mezi ně patří nejen lednice, mrazá-
ky, sušičky s tepelným čerpadlem, 
ale i tepelná čerpadla a klimatizace. 
I tento proces je zajímavý. Rád bych 
v rámci Buštěhradského fóra usku-
tečnil exkurze u technicky zajíma-
vého zpracování výrobků s ukon-
čenou životností. Doufám, že bude 
z řad veřejnosti zájem.

Ing. Jiří Janouškovec

aktivní veřejnOst

Tak se srdce zastupitelů určitě po-
těšila z návštěvy zasedání dne 5. srp-
na. Takové davy asi o prázdninách 
nečekali. Ačkoliv byla většina zastu-
pitelů před zasedáním pro souhlas 
s výstavbou obchvatu Buštěhradu, 
varianty č. 1, veřejnost se ve většině 
proti této variantě postavila a zastu-
pitelé se jí nakonec vzdali. Podle mě 
je dobře, že se občané dokázali zmo-
bilizovat a vyjádřit svůj názor v tak 
důležité věci. 

Zaslepit stávající silnici podle va-

rianty č. 1 z Kladna na Prahu a vybu-
dovat novou silnici údolím pod vál-
covnou Třineckých železáren a dále 
napříč polem a podél haldy na exit 
na Slaný má jistě své zastánce, ale 
i oponenty. Osobně si myslím, že 
dalších obkličujících nových silnic 
kolem Buštěhradu je už dost. Každý 
ví, jak se nese hluk údolím do Buš-
těhradu, zabere se další orná půda. 
Jak by fungovala veřejná doprava 
na Prahu? Prostoru na úpravu no-
vého obchvatu stávající komunika-

ce na Prahu má výstavba dost, včet-
ně možnosti dalšího odhlučnění. To 
představuje varianta č. 3. 

Určitě by si pozornost veřejnos-
ti zasloužily i  jiné důležité otáz-
ky, které souvisejí i s peněženkou 
každého obyvatele naší obce. Daně 
z nemovitosti, odpady, opravy sil-
nic, chodníků... Každopádně vyso-
ká návštěvnost na zasedání je dobrou 
vlaštovkou do budoucna. 

Ing. Jiří Janouškovec
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Vizualizace možné betonové hlukové stěny v budoucnosti,  
foto: Z. Ledvinka

Hřebečská 2020, foto: Z. Ledvinka

BUštěhrad vztyčil BetOnOvOU OpOnU

Na zasedání městského zastupitel-
stva 5. 8. 2020 prezentovali zástupci 
ŘSD tři různé varianty řešení narůs-
tající dopravy v okolí města. Na vý-
běr byly dvě možnosti vybudování 
severního obchvatu, který je již od 
roku 2005 v územním rozvojovém 
plánu Středočeského kraje a v územ-
ním plánu města Buštěhradu, nebo 
nově navržená varianta úpravy stá-
vající silnice I/61 na hranici obytné 
zóny Buštěhradu.

Severní obchvat by byl vybudo-
ván v největší možné vzdálenosti od 
města, pod haldou, a těžkou dopra-
vu by odvedl nejkratší a nejrychlej-
ší trasou na D7. Byl by vybudován 
podle aktuálních přísných hygienic-
kých a bezpečnostních limitů.

Úprava stávající silnice I/61 zna-
mená tzv. „odstranění chyb“. Co si 
pod tím představit? Především bu-
de snaha o zmírnění šíření hluku 
do obytné zóny – tedy od vodojemu 
po lidickou křižovatku. Jako možné 
řešení představilo ŘSD vybudování 
protihlukové stěny po celé této dél-
ce, což by znamenalo zrušení křižo-
vatky u čerpací stanice. Buštěhrad 
by tak přišel o nejkratší trasu mezi 
okrajem města a Chmelnicí. Obča-
né Hornické, Družstevní a Švermovy 
budou jistě rádi, stejně jako obyvate-

lé nové Polní ulice, která se sice nyní 
tváří jako nepropojená s Chmelnicí, 
ale do budoucna bude, po spojení 
s Akátovou, Švermovou a Kaštano-
vou, sloužit jako tranzitní komuni-
kace z Chmelnice ke hřbitovu.

Dále se počítá s vybudováním 
kruhových objezdů na lidické kři-
žovatce u památníku a u Makotřas 
(u památníku by se kvůli tomu mu-
sela zničit nová cyklostezka). Zastán-
ci varianty 3 si od dalších kruho-
vých objezdů na trase Kladno – D7 
slibují snížení atraktivity této trasy 
pro kamionovou dopravu, a tím pá-
dem menší počet projíždějících vozů.

Jejich názor nesdílím. Doprava 
roste a růst bude, díky nově budova-
nému obchvatu Přítočna, díky vel-
koskladu Lidl, které toto zastupitel-
stvo přivedlo na katastr města, i díky 
chystanému obchvatu Kladna prů-
myslovou zónou. Kruhové objezdy 
budou znamenat pouze zpomalení 
tranzitu a zvýšení emisí od brzdění 
a akcelerace těžkých kamionů. Na 
trase od Kovošrotu k Makotřasům 
bude každý vůz brzdit a akcelerovat 
čtyřikrát. V souvislosti s tím je tře-
ba uvést, že pro úpravu stávající tra-
sy neplatí současné přísné hygienic-
ké a bezpečnostní limity. Například 
hlučnost smí být o 10 dB (A) vyšší 

než v případě budování nové silnice. 
Ještě ale není hotovo. Bude probí-

hat posuzování vlivů narůstající do-
pravy po provedení úprav. Pokud se 
prokáže, že varianta 3 není možná, 
vrátí se vše na začátek.

I když se ale třeba stane to, že 
varianta 3 nebude realizována, jde 
o to, jaký signál vyslalo zastupitel-
stvo svým obyvatelům na západě 
a jihu Buštěhradu, a také okolním 
obcím. Nejčastějším argumentem 
pro zamítnutí varianty 1 byl dis-
komfort obyvatel severní části Bu-
štěhradu vlivem obchvatu, který by 
vedl 300 metrů od města, v zářezu 
a za větrolamem. Porovnání s kata-
strofickými podmínkami na zápa-
dě a jihu symbolicky proběhlo, ale 
„no víte, vy v tom stejně žijete, tak 
co…“. Omyl, v tom, co nastane, ne-
žijeme, ani jsme netušili, že zde bu-
de úporná snaha udržet rostoucí do-
pravu v těsné blízkosti města. To je 
totiž zcela bezprecedentní úmysl ve 
chvíli, kdy je více než 15 let připra-
ven koridor obchvatu mimo město.

Další obce na trase nebyly vůbec 
brány v potaz. Jako by tam také ne-
žili lidé. Zajímavý přístup, ale v kon-
textu se schválením vztyčení betono-
vé opony nikterak překvapivý.

Led



NEW  L I S T I NG

VÝSTAVA HARCKÝCH

KANÁRŮ A

POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

SOBOTA 26 .  9 .  2020  
14 :00  -  18 :00

Svaz chova�e�� zve

V průběhu Vás čeká výstava harckých kanárů, poštovních holubů,
přednáška a pro děti máme připravenou soutěž.

nádvoří zámku buštěhrad

Revoluční 1

V  16:00  BUDE  VYPUŠTĚNO  500  POŠTOVNÍCH  HOLUBŮ.. !

ZAHRADA ČECH 2020

V     pondělí 14. 9. 2020  
máte možnost podívat se s námi na

oblíbenou výstavu v Litoměřicích

odjezd – 8.00 od Macíků, návrat – 17.00

Cestovné - 50,- Kč pro členy „Věčně mladí“
100,- Kč pro nečleny

děti zdarma 

Vstupné (každý si platí sám na místě) - 150,- dospělí
120,- Kč zlevněné pro důchodce a studenty
zdarma – držitelé ZTP/P a děti do 140 cm

350,- pro rodiny

Volejte na telefon 736 660 753

Srdečně zvou“Věčně mladí senioři“



Otevírá veřejnosti dveře
do části zámku, 
která stále ještě čeká 
na rekonstrukci.

 Není vhodné pro děti
 Doporučujeme pevnou obuv
 Maximální počet návštěvníků 15 osob           
 na jeden okruh 
 Prohlídka včetně výkladu trvá cca 

 Vstupné DOBROVOLNÉ
 Sraz v Infocentru Buštěhrad - 

Zajímavá prohlídka známého buštěhradského
zámku komentovaná místním kronikářem, 

panem Jaroslavem Perglem.

      1  hodinu

       u zámku, Revoluční 1

  Rezervace času na tel. čísle: 312 278 020
       Infocentrum Buštěhrad: 8:00 - 17:00

Zámek
12. 9. 2020             

prohlídky od:
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

v sobotu


