
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Místní organizace TOP 09 měla ve

svém programu ve stávajícím volebním
období vybudování nové mateřské ško-
ly. Tento závazek se nám podařilo na-
plnit. V roce 2012 jsme vybudovali třídu
v objektu základní školy v ul. Tyršova
pro 28 nově nastupujících dětí. Této akci
navíc předcházela oprava havarijního
stavu střechy. Třída byla slavnostně ote-
vřena na začátku školního roku 2012.

mí. V kuchyni je nyní bezpečná proti-
skluzová podlaha a vyměněná kanaliza-
ce zakončená lapačem tuků. Tímto byly
nejen splněny požadavky hygienických
a bezpečnostních norem, ale zejména
zajištěna bezpečnost všech dětí užívají-
cích tělocvičnu a personálu kuchyně. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V roce 2013 jsme provedli moderniza-

ci plynové kotelny v objektu základní
umělecké školy. V kotelně byl instalo-
ván moderní kondenzační nástěnný ply-
nový kotel, který nahradil původní za-
staralou technologii. Touto modernizací
došlo k prokazatelným úsporám za ener-
gie při vytápění školy. 

ZÁMEK
V letech 2011 – 2013 jsme dokončili

rekonstrukci prostor západního křídla
zámku v 1. a 2. nadzemním podlaží
a v prosinci 2013 zajistili přestěhování
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městského úřadu do těchto prostor. Pod-
robněji o celém procesu rekonstrukce
Vás informujeme v samostatném článku
na str. 7. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
A OPRAVY CHODNÍKŮ

Od roku 2012 jsme započali spoluprá-
ci se společností ČEZ Distribuce, a.s. Na
základě plánu přeložek vedení vysokého
a nízkého napětí jsme projekčně připra-
vili výstavbu nového veřejného osvětle-
ní a opravy chodníků. Tato spolupráce
znamená významné úspory finančních
prostředků, které by jinak město muselo
vynakládat v případě, že by výstavbu ve-
řejného osvětlení a opravy chodníků rea-
lizovalo samostatně.

Jako první byla na konci roku 2012 za-
hájena přeložka nízkého napětí v Revo-
luční ul., a to v úseku podél kaple a zá-
padního křídla zámku. Zde jsme instalo-
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ÚVODNÍK 
PŘEDSEDKYNĚ MO

BUŠTĚHRAD
JAKO PŘÍJEMNÉ
MÍSTO K ŽIVOTU

Přišel čas voleb do městského zastupi-
telstva, tedy důležitý okamžik pro říze-
ní chodu našeho města a života v něm.
Dovolte nám se představit a sdělit ne-
jen naše nápady, myšlenky a vize, ale
i konkrétní projekty, které bychom
rádi ve městě Buštěhrad zrealizovali.
Místní organizace TOP 09 je stranou
plnou nových a minulostí nezatíže-
ných lidí. Na Buštěhradě působíme
od roku 2010, kdy jsme při volbách
do městského zastupitelstva získali
jeden mandát, který jsme spojili
v koalici s místním sdružením nezávi-
slých kandidátů s názvem Pro Buště-
hrad. S tímto mandátem a přes počá-
teční obtíže, se nám podařilo prosadit
mnohem více, než kolik jsme měli ve
svém volebním programu, a než v co
jsme doufali. S naší prací a úspěchy
v tomto období Vás seznámíme v dal-
ších článcích. 
Před čtyřmi lety byl pro nás zisk jed-
noho mandátu bezesporu úspěchem.
Šli jsme se do práce na městě zapojit
s nasazením a elánem. 
Od okamžiku, kdy se v průběhu vo-
lebního období začali dostavovat vý-
sledky naší práce, se však čas od času
dostáváme do situací, kdy narážíme
na limity jednoho mandátu. Ačkoliv
si i této důvěry velmi vážíme, již
z vlastní zkušenosti víme, že možnost
výraznějšího zastoupení zvýší účin-
nost naší práce ve prospěch Buštěhra-
du. Jako příklad uveďme naší nedáv-
no nastavenou spolupráci s firmou
ČEZ, kterou se nám podařilo pře-
svědčit, aby v rámci vlastních prací
na elektrickém vedení nechala městu
za zlomek ceny postavit nový chod-
ník i s veřejným osvětlením. Uvě-
domme si, že právě např. ČEZ není
jedinou firmou, která má ve svém
rozpočtu výrazné prostředky, které
mohou města i obce získat v rámci
různých a správně připravených pro-
jektů. S podobnými firmami umíme
jednat. To samé platí i při vyjednává-
ní dotačních projektů a grantů s po-
skytovateli na celostátní i krajské
úrovni. Všechny projekty plynoucí
z této práce jsou pak ve výsledku vi-
dět v ulicích města a jsou tak veřej-
nosti dobře známy. Naše zkušenost
ukázala, že pro ještě úspěšnější vy-
jednávání je zapotřebí určitá pozice. 
Rádi bychom na tomto místě uvedli,
že nebudeme slibovat nic, co nemů-
žeme splnit. Díky naší zkušenosti
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AKTUALITY

JAKÉ MÁME TEDY
MOŽNOSTI VOLBY?
CHCI HLASOVAT 
PRO VOLEBNÍ STRANU

Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou
stranu, označíte u jejího názvu křížek.
Ta pak získá automaticky všechny hla-
sy, které můžete v komunálních vol-
bách ve Vaší obci využít. Volič nemůže
hlasovat pro více než jednu volební
stranu, tzn. nemůžete zakřížkovat více
volebních stran. Takový lístek by pak
byl neplatný.

CHCI HLASOVAT PRO VOLEB-
NÍ STRANU A ZÁROVEŇ PRE-
FEROVAT URČITÉ KANDIDÁTY

Co však zákon umožňuje, je možnost
hlasovat jak pro stranu, tak pro kandi-
dáty z jiných volebních stran. Můžete
tedy označit křížkem jednu stranu - vo-
lební subjekt- a dále si vybrat i kandi-
dáty z jiných volebních stran a u jejich
jména provést křížek. Pak vámi zvole-
ná strana nezíská všechny Vaše hlasy,
ale z těchto hlasu se jí odečte tolik hla-
sů, kolik kandidátů z jiných stran jste
zakřížkovali.

NECHCI HLASOVAT 
PRO STRANY, ALE PRO 
JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY

V takovém případě můžete zakřížko-
vat kandidáty z libovolných stran, kte-
rým se rozhodnete dát svůj hlas, nesmí-
te však překročit počet hlasů, které máte
ve Vaší obci k dispozici.  V našem pří-
padě je to 11 kandidátů, ne více. Město
Buštěhrad má pro volební období 2014
– 2018 stanoven počet 11 zastupitelů. 

V této variantě nevolíte tedy stranu,
ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je
lístek, který by obsahoval víc než ma-
ximální povolené množství křížků/hla-
sů. Proto dejte pozor na dodržení ma-
ximálního počtu křížků, tedy 11.

Bližší informace o hlasování v komu-
nálních volbách naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra ČR. -nov-

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY

JAK HLASOVAT VE VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTVA

Podzimní komunální volby rozhodnou
o tom, kdo bude spravovat naše město
v následujících čtyřech letech. Volič
může vybírat své zastupitele mezi všemi
kandidátkami. Jak je to možné? Každý
volič obdrží jen jediný volební lístek, na
kterém však budou uvedeny všechny
kandidující volební strany. Může pak vo-
lit buď jednotlivou stranu, a nebo si vy-
brat jednotlivé kandidáty z libovolných
kandidujících stran. Pro každou obec je
maximální počet hlasů/křížků jiný, odpo-
vídá počtu zastupitelů obce. Město Buš-
těhrad má pro volební období 2014 –
2018 stanoven počet zastupitelů 11.

Výstavbu další třídy jsme zahájili po
uvolnění prostor městského úřadu 
v prvním patře objektu mateřské školy
v ul. Hřebečská. Práce byly zahájeny
ihned po novém roce a třída otevřena
v červnu 2014. V tomto objektu jsme
také museli modernizovat kuchyň
a provést opravu havarijního stavu od-
padů v technickém bloku. 

Navíc jsme v rámci zlepšení prostředí
pro nejmenší děti mateřské školy pro-
vedli v letních měsících 2014 rekon-
strukci šaten a sociálního zázemí. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V roce 2014 jsme přistoupili k rekon-

strukci tělocvičny a k opravám v kuchy-
ni základní školy. Akce byly provedeny
na základě v současné době nevyhovují-
cích hygienických a bezpečnostních no-
rem. V tělocvičně byla vybudována mo-
derní podlaha, instalovány nové cvičeb-
ní prvky a provedena modernizace záze-

PRIORITY 
Z NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU

■ Navýšení kapacity základní školy
■ Revitalizace sportovního areálu
■ Modernizace mateřské školy 
■ Výstavba veřejného osvětlení a opravy chodníků 
■ Zvýšení bezpečnosti ve městě

VYBUDOVALI JSME DVĚ NOVÉ TŘÍDY MŠ
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víme, jaké jsou možnosti města a jak
je reálně zvýšit. 
Vycházíme z toho, jakým způsobem
chápeme správu města. Veškerá sprá-
va města v našem podání sleduje na-
plnění základního cíle, kterým je
péče o potřeby občanů města a ochra-
na veřejného zájmu.  Tento cíl se pak
snažíme naplňovat dvěma základní-
mi prostředky. 
V prvé řadě se jedná o prostředek
účelného a hospodárného využívání
majetku ve vlastnictví města a péče
o jeho zachování a rozvoj. Město se
v tomto ohledu musí starat o svůj ma-
jetek na stejných principech, jako se
o něj starají domácnosti. Zkrátka se
jedná o to, aby město udrželo a roz-
víjelo svůj majetek tím způsobem, že
se lidé budou moci např. bezpečně
pohybovat po kvalitních chodnících
a silnicích, děti budou mít k dispozi-
ci bezpečná dětská hřiště, rodiče bu-
dou moci své děti umístit do mateř-
ských a základních škol, ve kterých
bude nejen dostatek míst, ale kde se
budou kvalitně vzdělávat a stravovat. 
Jsme si vědomi, že v oblasti rozvoje
majetku nás čeká ještě hodně práce.
Opravit bolavý zub času, kterým je
mnohý majetek města zasažen a do
kterého se dlouhé roky neinvestova-
lo, bude ještě nějakou dobu trvat.
Víme ale, že jednou našim dětem
musíme předat město v takovém sta-
vu, aby v něm i nadále chtěli žít a za-
kládat své rodiny. 
Druhým a stejně důležitým prostřed-
kem pro naplnění základního cíle je,
že velmi dobře víme, kdo skutečně
dělá město městem. Jsou to jeho oby-
vatelé. Nemělo by smysl budovat
chodníky, kdyby po nich neměl kdo
chodit. Uvědomujeme si, že lidé na tě-
chto chodnících musí také nalézt cíle
svých cest. A jedním z důležitých cílů
je kulturní vyžití. Plánujeme výraznou
podporu konkrétních a smysluplných
projektů neziskových organizací v ob-
lasti kultury, dětí a mládeže, zdraví, tě-
lovýchovy a sportu, sociálních služeb,
vzdělání i jiných volnočasových akti-
vit. Jsme připraveni konkrétní projek-
ty těchto organizací nejen spolufinan-
covat, ale nabídnout též pomocnou
ruku při získávání dotací a grantů. Vě-
říme, že tato činnost přispěje k celko-
vému kulturnímu rozvoji.
Jedno staré přísloví ze života správy
obcí říká, že „ti, kteří se starají jen
o část občanů a zbývající část zaned-
bávají, zavlékají do obce to nejzhoub-
nější, vzpouru a nesvornost.“ (Cicero).
Víme, že nás na Buštěhradě není tolik,
aby každý, kdo se chce podílet a pro
město odevzdat svůj díl práce, nenašel
využití. Tomu půjdeme naproti.
Nečekejte od nás ani kritiku nebo ne-
gativní vymezování vůči druhým. Ač-
koliv by se v každém volebním obdo-
bí od revoluce až po současnost našla
spousta chyb a přehmatů, a to i těch, na
která město velmi mnoho doplácí do-
dnes, víme, že neustálým obracením
starých křivd Buštěhrad dopředu nepo-
suneme. I zde je naší výhodou nezatí-
ženost minulostí. Žijeme v přítomnos-
ti, ovlivnit můžeme jen tu a budouc-
nost. Co bylo včera, nezměníme. Bu-
deme rádi, když se nám tento způsob
uvažování podaří přenést i na ostatní.
Protože to znamená víc, než si myslíte. 
Čeká nás rozhodnutí, jakým směrem
se bude naše město ubírat v následují-
cích letech. Ať už se rozhodnete jakko-
liv, prosíme, přijďte ve dnech 10. a 11.
října k volbám. Dagmar Novotná
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vali 5 nových lamp veřejného osvětlení,
opravili chodník a zrealizovali přípojky
pro budoucí sídlo městského úřadu. 

Na jaře 2013 byla realizována nová
trafostanice v parku před základní umě-
leckou školou a nové přívodní kabelové
vedení na Kladenské ul. v úseku od hřbi-
tova k Revoluční ul. Zde jsme instalova-
li 9 nových lamp veřejného osvětlení
a postavili nový chodník v délce 260 m. 

V létě 2013 byla realizována přeložka
vedení nízkého napětí ve Vávrově ul.
Zde jsme instalovali 7 nových lamp ve-
řejného osvětlení a opravili chodník. 

Na začátku roku 2014 byla zahájena
instalace přeložky vedení nízkého a vy-
sokého napětí v úsecích ulic Stavební,
Příční, Lípová a Hutnická, včetně insta-
lace nové trafostanice. Zde jsme instalo-
vali 21 nových lamp veřejného osvětlení
a provedli opravu chodníků dotčených
touto stavbou. 

Na jaře letošního roku byla zahájena
přeložka nízkého napětí v ulicích Praž-

ská a na Náměstí. Zde jsme instalovali
19 nových lamp veřejného osvětlení
a zároveň opravili všechny chodníky do-
tčené touto stavbou. 

V současné době probíhá přeložka ve-
dení vysokého a nízkého napětí v části
ulic Tyršova, U Cihelny a U Rybníka.
Zde plánujeme instalovat 13 nových
lamp veřejného osvětlení a provést opra-
vu chodníků. 

Do konce letošního roku nás ještě čeká
přeložka vedení vysokého napětí v uli-
cích Na Skalech a v horní části Proko-
povy ulice. Také zde provedeme výstav-
bu nového veřejného osvětlení a opravu
chodníků. 

OPRAVY VENKOVNÍCH SCHODŮ 
V období let 2013 – 2014 jsme zajisti-

li opravy schodišť v ulicích Brandlova,
Riegrova a zámecké schody. 

OPRAVENÝ MOSTEK 
NA BOUCHALCE

V létě 2013 byla provedena vlastními
silami oprava havarijního stavu mostku
na Bouchalce. 

ZÁMECKÁ ZAHRADA
V roce 2013 Středočeský kraj dokon-

čil revitalizaci zámecké zahrady. Po
ukončení prací zahradu uzavřel. Tento
stav jsme pro občany města považovali

za nevyhovující. Zúčastnili jsme se
proto řady jednání a výsledkem byla
dohoda města se Středočeským krajem
o provozování zámecké zahrady. Její
slavnostní otevření proběhlo v červenci
2013. 

ODVODNĚNÍ MEZI RYBNÍKY
Zanešená dešťová kanalizace dlouho-

době způsobovala zaplavování silnice
v úseku mezi rybníky. Na podzim 2013
jsme zde instalovali nové dešťové vpusti
a provedli svod vody do rybníka. 

NOVÁ TECHNIKA 
V roce 2012 jsme začali pořizovat no-

vou moderní techniku pro údržbu komu-
nikací ve městě. Nejprve se nám podaři-
lo zajistit nové vozidlo Multicar se zim-
ními nástavbami a následně druhé vozid-
lo Multicar s nástavbami pro čištění
místních komunikací. Na nákup druhého
vozidla jsme získali dotaci ve výši 90 %
celkové ceny. Obě nová vozidla jsou vy-
bavena GPS systémem pro monitorová-
ním jejich pohybu a vedení elektronické
knihy jízd. MO TOP 09 Buštěhrad

CO SE NÁM POVEDLO ...

PRAHA Jen pár týdnů před obecními
volbami dostali poslanci na stůl nový
návrh na přímou volbu starostů. Pokud
by tentokrát prošel, už v těch dalších
volbách za čtyři roky by si obyvatelé
malých obcí do jednoho a půl tisíce
obyvatel mohli sami vybrat, kdo kon-
krétně bude jejich novým starostou. 

„Záměrně navrhujeme malé obce, ve
kterých se nevolí rada,“ říká zástupce
předkládajících poslanců za Starosty
a nezávislé (STAN), místopředseda
sněmovny Petr Gazdík. 

Dopředu také odráží opakovanou kri-
tiku, že přímá volba paralyzuje obce
v případě, že starosta a většina v zastu-
pitelstvu budou vzájemně v opozici:
„Starosta nikdy nemůže být solitér. Po-
kud je natolik populární, že projde
v přímé volbě, měl by být natolik poli-
ticky schopný, že se do zastupitelstva
prosadí i jeho politický tým.“ Starostu
by si v takto malých obcích lidé nejen
sami volili, ale jedině oni – a nikoliv
zastupitelstvo jako dosud – by ho také

mohli odvolat. Tohoto místního refe-
renda by se musela zúčastnit nadpolo-
viční většina voličů dané obce. 

Kandidovat na starostu by mohl kaž-
dý, kdo má ve vesnici trvalý pobyt
a koho podpoří buď politická strana,
nebo petice s podpisy alespoň čtyř pro-
cent místních voličů. 

Předkládající poslanci v důvodové
zprávě k zákonu tvrdí, že zavedení pří-
mé volby starosty nebude mít hmata-
telný hospodářský ani finanční dopad. 

Obcí s méně než 1 500 obyvateli je
v Česku drtivá většina: podle dat Mi-
nisterstva vnitra 5 350 z celkového
počtu 6 250 obcí a měst. 

Ve sněmovně to však návrh nebude
mít jednoduché. 

Podpoří jej – zřejmě až na výjimky –
TOP 09, která má přímou volbu staros-
tů ve volebním programu, kam ji pro-
sadil právě Gazdíkův STAN. Pro bu-
dou zřejmě i komunisté. „Můj odhad je
spíše ano,“ říká předseda jejich klubu
Pavel Kováčik. 

Podpora alespoň části poslanců se dá
čekat u lidovců a zcela jednoznačné
ano zní z řad Úsvitu. „Je to náš voleb-
ní program,“ říká předseda Okamuro-
vých poslanců Radim Fiala. 

BUDE SE HODIT KAŽDÝ HLAS 
Naopak zcela jednoznačně odmítá

přímou volbu starostů ODS. „Nepova-
žuji to za dobrý nápad ve chvíli, kdy je
největší spokojenost lidí v oblasti stát-
ní správy právě se starosty,“ vysvětluje
nechuť ODS předseda poslaneckého
klubu Zbyněk Stanjura. Nejednoznač-
ný postoj zatím zaujímají obě momen-
tálně nejsilnější frakce ve sněmovně –
ČSSD a ANO. 

„Musela by tomu předcházet široká
diskuse. Myslím, že spíše nebudeme

pro,“ odhaduje situaci v klubu sociál-
ních demokratů jeho předseda Roman
Sklenák. A podobně mluví za ANO
i místopředsedkyně sněmovny Jaro-
slava Jermanová: „Obecně pro přímou
volbu jsme. V malých obcích to ale
nemusí být ideální řešení.“ 

Možná tedy bude nakonec ve sně-
movně záležet na každém hlasu. 

„Já prostě nevidím důvod, proč by si
lidé alespoň v malých obcích nemohli
svého starostu rovnou zvolit sami
a přímo,“ říká Gazdík. Přímá volba sta-
rostů není na stole poprvé. Mluvila o ní
Nečasova vláda, nakonec ji ale ve sně-
movně předložili poslanci za TOP 09
vloni v květnu. Kvůli předčasným vol-
bám se však poslanci k jeho projedná-
vání vůbec nedostali. Jan Němec

SNAD V MALÝCH OBCÍCH
VOLIT STAROSTU PŘÍMO?
Poslanci mají opět na stole návrh na přímou
volbu starostů, ale jen ve vesnicích do 1 500
obyvatel. Naději na schválení má.

Starostu si vyberou přímo voliči, nemůže se stát, že zastupi-
telstvo zvolí hlavou obce někoho, koho obyvatelé obce fak-
ticky – pomocí preferenčních hlasů – odmítli. * Starosta ne-
bude závislý na momentálních náladách v zastupitelstvu –
odvolat ho mohou zase jen voliči, a to v obecním referendu. 

Hrozí, že starosta a zastupitelstvo budou vzájemně
v opozici. * Starostu by bylo obtížné odvolat i v případě
závažné chyby.

FAKTA VÝHODY A NEVÝHODY PŘÍMÉ VOLBY 

PRO

PROTI
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NA BUŠTĚHRADĚ 
INVESTUJEME A STAVÍME 

JAKÉ MÁME PLÁNY V HOSPODAŘENÍ?

ÚSPĚCH ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ

V Buštěhradě se nám podařilo během
posledního roku a půl uskutečnit řadu
pro lidi prospěšných staveb a investic.
Přestože tyto investice byly realizovány
v poměrně krátkém časovém intervalu
po sobě, město všechny financovalo ze
svých vlastních zdrojů nebo ze získa-
ných dotačních prostředků. V žádný
okamžik nebylo nutné čerpat kontoko-
rentní ani jiný úvěr. Tyto dotační pro-
středky mají významný podíl na tom, že
je město v současné době v dobré fi-
nanční kondici, bezpečně hospodaří
v kladných číslech a dokonce, i přes po-
kračující investiční činnost, vytvořilo
rozpočtový přebytek. Můžeme tak kon-
statovat, že se také nám s přispěním tě-
chto dotací, podařilo městské finance
alespoň v základní rovině zkonsolidovat. 

Důležitost dotačních prostředků
v rozpočtu každé obce stojí za pozor-
nost. Dotace představují průměrně
v rozpočtech všech obcí ČR 24 % ve-
škerých jejich příjmů, u Buštěhradu je
to pak 21 %. O to víc si uvědomujeme
důležitost dotace ve výši 8 mil. Kč, kte-
rou se podařilo vyjednat na pokračující
rekonstrukci buštěhradského zámku.
Město z těchto prostředků reálně vyčer-
palo již téměř 6 mil. Kč, kterými finan-
covalo pokračující práce na přestavbě
zámku pro účely městského úřadu.
Město tak mohlo rychleji uvolnit pro-
story v mateřské škole v Hřebečské ul.,
ve kterých do přestěhování úřadu sídli-
lo a kde již dnes stojí nová zrekonstruo-
vaná třída pro naše děti.

Je důležité mít na paměti, že tato zí-
skaná dotace má další důležitý efekt.
Zásluhou dotace jsme ušetřili vlastní
zdroje města, díky nimž mohli být rea-
lizované jiné akce, které by jinak v tom-
to čase a tímto způsobem financování
nemohly vzniknout. 

Jedná se především o zmíněnou vý-
stavbu nové třídy mateřské školy, vý-
stavbu nového veřejného osvětlení v ul.
Kladenská a Vávrova, opravu střechy
nad tělocvičnou v základní škole, re-
konstrukci kotelny v ZUŠ, výstavbu no-
vého chodníku v ul. Kladenská, opravu
schodů v ul. Riegrova či v neposlední
řadě spolufinancování rekonstrukce zá-
mku. 

V oblasti dotační politiky stojí místní
organizace TOP 09 také za dalším vý-
znamným úspěchem. Na jaře letošního
roku jsme získali pro město Buštěhrad
dotaci spolufinancovanou z rozpočtu
EU v celkové výši 3,3 mil. Kč, za kterou
bylo pořízeno nové moderní vozidlo
Multicar, které všichni můžeme vídat od
května při úklidu našich ulic. Tento stroj
je druhým v pořadí při postupné obnově
zastaralé a pro aktuální potřeby nevyho-
vující techniky. Další projekty v této ob-
lasti máme připraveny k realizaci od jara
příštího roku a opět při nich budeme vy-
užívat dotačních prostředků.

Jsme si vědomi toho, že město Buš-
těhrad bylo z hlediska rozpočtového ur-
čení daní dlouhodobě podfinancované,
a že řada služeb není na takové úrovni,
kterou žádá dnešní rozvoj společnosti.

Ačkoliv se některé dílčí problémy po-
dařilo vyřešit (např. otevření dvou no-
vých tříd pro dalších 50 dětí v mateřské
škole během posledních dvou let), v ji-
ných oblastech zůstává město svým
obyvatelům stále dlužné. Při pouhé
procházce po městě je zřejmé, že mezi
takové oblasti patří i úroveň dopravní
infrastruktury. Jsme si vědomi toho, že
oblast výstavby a rekonstrukcí chodní-
ků a místních komunikací je v Buště-
hradě dlouhodobým problémem, který
se doposud nepodařilo uspokojivě řešit.
Jsem proto připraven výstavbu v této
oblasti lidem pouze neslibovat, ale při
dostatečně silném mandátu od voličů
začít s její realizací. Bezpečný a bez-
problémový pohyb po městě odpovída-
jící současným standardům, je zákla-
dem pro jakýkoliv další rozvoj města.
V případě těchto potřebných, ale také
nákladných investic, budeme připrave-
ni opět využít dotačních prostředků
a v případě potřeby také bankovního
úvěru. Jako každý rozumný hospodář
víme, že půjčit si na investici, která po-
vede k budoucímu růstu, má smysl.
Jedná se o standardní nástroj řízení, tak
jako je tomu i při vedení domácnosti.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit,
že je velmi nerozumné půjčovat si na
běžnou spotřebu. Takové hospodaření
by pro nás bylo nepřekonatelným pro-
blémem, proti kterému zcela principiál-
ně stojíme. 

Nabízíme tedy pragmatický a mana-
žerský způsob řízení městských financí,

se kterým máme zkušenosti a který je
pak ve svém důsledku vidět v ulicích
města prostřednictvím nových staveb,
investic a odvedené práce. 

Pokud se podíváme detailněji na pří-
jmy města, není bez zajímavosti zmínit,
z čeho se tyto příjmy skládají a jak si
Buštěhrad stojí v rámci srovnání s ostat-
ními obcemi ČR. V těchto číslech, kte-
rá budou za poslední rok, uvidíme jeden
zajímavý a ne příliš pozitivní fakt, který
bychom rádi v následujícím volebním
období zvrátili. 

Příjmy všech obcí se skládají ze čtyř
základních složek – jsou to příjmy da-
ňové, nedaňové, kapitálové a přijaté do-
tace. Pro rozpočet nejvýnosnější jsou
příjmy daňové, které na Buštěhradě tvo-
ří 75 % všech příjmů. Jsou to příjmy,
u kterých má město menší možnost
ovlivnit jejich výši. 

Druhou nejvýnosnější skupinou pří-
jmů jsou přijaté dotace, které na Buště-
hradě představují přibližně 21 % pří-
jmů. Tato skupina příjmů je velmi zá-
vislá na tom, jak se městu daří realizo-
vat různé dotační projekty. 

V pořadí co do výnosnosti třetí, ale
velmi důležitou skupinou příjmů, jsou
nedaňové příjmy. Ty tvoří na Buštěhra-
dě přibližně 3,5 % všech příjmů. Tato
skupina příjmů je v podstatě odrazem
vlastní ekonomické činnosti města. 

Kapitálové příjmy jsou pak v rozpoč-
tech obcí zastoupené nejméně, tvoří je
především příjmy z prodeje majetku
nebo dary na jeho pořízení. Ze své pod-

staty se jedná o příjmy spíše nahodilé.  
K uvedeným číslům za Buštěhrad při-

dejme ta celorepubliková. Struktura pří-
jmů obcí v ČR je následující: daňové
příjmy tvoří 62 %, nedaňové 11 %, ka-
pitálové 3 % a přijaté dotace 24 %
všech příjmů. 

Srovnání těchto čísel s buštěhradský-
mi odkrývá jedno slabé místo v oblasti
příjmového hospodaření. Jedná se
o malé nedaňové příjmy města. 

Tato skupina příjmů ukazuje na
schopnost zastupitelstva „vydělávat“
pro město peníze ekonomickým využí-
váním svého majetku.

Když se podíváme na ostatní složky
příjmů, zjistíme, že jejich výše nezávisí
pouze na vůli města, ale i na externích
faktorech. V případě daňových příjmů
je důležité, jak se daří ekonomice jako
celku a jak je stát úspěšný ve vybírání
daní, které posléze přerozděluje i ob-
cím. U přijatých dotací pak v konečném
důsledku závisí na úředním i politickém
rozhodnutí subjektu, který dotaci po-
skytuje. Náplň kapitálových příjmů má
sice město ve své moci, ale financovat
potřeby města prodejem majetku není ta
správná koncepční cesta.

Vidíme, že jedinou příjmovou složkou
z celé struktury, o které může naplno
rozhodovat město samo, jsou nedaňové
příjmy. Tyto příjmy by také měly být
jistotou, že kdyby poklesly z nejrůzněj-
ších vnějších příčin ostatní příjmy, tak
nedaňové příjmy dokáží tento pokles
alespoň krátkodobě eliminovat. 

Na předchozím srovnání dat jsme vi-
děli, že nedaňové příjmy v našem měs-
tě mají o 7,5 % nižší podíl, než kolik
představuje průměr za obce v ČR. Jsme
toho názoru, že město nevyužívá poten-
ciál všech zdrojů, které vlastní a které
mohou přinášet ekonomický užitek.
Efektivnější využití stávajícího majetku
a rozšíření vlastní výdělečné činnosti
města je tak další prioritou, kterou bu-
deme v novém volebním období prosa-
zovat a která městu přinese další finanč-
ní prostředky. Je v zájmu města a jeho
potřeb pozvednout výši nedaňových
příjmů alespoň k úrovni republikového
průměru.   Pavel Vavruška

V posledních letech jsme čím dál čas-
těji slyšeli z médií o tzv. rozpočtovém
určení daní. Co se za tímto pojmem
skrývá? V prvé řadě spousta práce na-
šich kolegů, ale také vítězství, které ne-
jenom Buštěhradu přineslo několik mi-
liónů korun do obecní pokladny.  

Zákon o rozpočtovém určení daní
a příslušná vyhláška stanovuje, jakým
způsobem se mezi města, obce, ale i stát
a jiné subjekty rozdělují výnosy ze sdí-
lených daní (daně z přidané hodnoty
a daní z příjmů). Od loňského roku
vstoupila v účinnost novela zákona

o rozpočtovém určení daní. Tato změna,
za kterou stojí dlouhodobá a usilovná
práce poslaneckého klub TOP 09 a Sta-
rostů, s drtivou podporou místních orga-
nizací naší strany, pomohla obcím vý-
razně zvýšit příjmy. Za pozornost jistě
stojí, že mezi 6 250 obcemi v ČR patří
Buštěhrad do té skupiny, která na této
změně vydělala nejvíce! Bez nadsázky
tak lze říci, že se tento zákon řadí k ne-
jdůležitějším v novodobé historii města. 

V čem spočívá jeho změna ve pro-
spěch Buštěhradu? Rozpočtové určení
daní za prvé stanovuje, podle jakého klí-

če si obce, stát a další subjekty celkovou
sumu sdílených daní přerozdělí, a za
druhé, jak se následně obce o tyto pení-
ze podělí mezi sebou. Ve prospěch všech
obcí hovoří navýšení celkového množ-
ství peněz, které se mezi ně rozděluje
(především na úkor některých národních
dotačních programů). Ve prospěch Buš-
těhradu pak hraje především změna způ-
sobu výpočtu rozdělení peněz mezi jed-
notlivé obce. Konkrétně se jedná o pře-
řazení Buštěhradu mezi velikostně větší
obce, a to z původní kategorie 301 – 
5 000 obyvatel do nově vytvořené kate-

gorie 2 001 – 30 000 obyvatel. V této ka-
tegorii je pro Buštěhrad výhodnější koe-
ficient přepočtu rozdělovaných peněz.
Dalšími parametrickými změnami jsou
zvýšení kritéria „prostého počtu obyva-
tel“ a pro Buštěhrad výhodné snížení
významu výměry katastrálního území
obce. Buštěhrad má ve srovnání s ostat-
ními obcemi s podobným počtem oby-
vatel velmi malou rozlohu o výměře po-
uze 761 ha a byl tak neopodstatněně
znevýhodňován při rozdělování peněz
oproti obcím s velkými nezastavěnými
plochami. 

Víme, že získání těchto prostředků
předcházel složitý proces trvající řadu
let, a uvědomujeme si, že otázka nasta-
vení rozpočtového určení daní je nikdy
nekončící běh. Vnímáme ale aktuální
možnost disponovat s těmito prostředky
jako příležitost účelně investovat do
zlepšení vzhledu našeho města a zvýše-
ní kvality života v něm. Ostatně nejsou
to od nás jen plané sliby, začátek této
práce je již vidět.

Pavel Vavruška

K MÍSTNÍM POPLATKŮM 
A JEJICH SPRÁVĚ

Od konce roku 2011 jsem se zača-
la věnovat správě pohledávek města
v oblasti místních poplatků. Tato
agenda obsahuje vedení přehledu
pohledávek města podle jednotli-
vých dlužníků a probíhá v souladu
s příslušnými právními a dalšími
předpisy. Povinností města, v rámci
hospodaření, je totiž mimo jiné za-
jistit řádnou evidenci a inventarizaci
pohledávek města a zabezpečit sprá-
vu pohledávek města po datu jejich
splatnosti. 

Místní poplatky jsou jedním z dů-
ležitých příjmů města. Nejvýznam-
nějším místním poplatkem v rozpoč-

tu města je poplatek za svoz komunál-
ního odpadu. Z výnosu tohoto poplatku
je hrazen pravidelný svoz komunálního
odpadu a částečně i ostatní úklid města.
Místní poplatky jsou upraveny záko-
nem a obecně závaznou vyhláškou
města.

Celý rok 2013 probíhala revize vymá-
hání a správy pohledávek za svoz ko-
munálního odpadu a to zpětně až do
roku 2003. Tato revize byla prováděna
současně s procesem vymáhání nedo-
platků za svoz komunálního odpadu za
rok 2012. Ačkoliv v mnohých přípa-
dech starých pohledávek bylo vymáhá-
ní vůči neplatičům zahájeno, nedošlo

1 milionu korun. Peníze přichází na
účet města postupně. 

Dnes lze říci, že město má v tomto
ohledu čistý stůl. Tyto prostředky
bychom rádi použili například právě
na další opravy chodníků nebo jako
podporu neziskovým organizacím
města. Dagmar Novotná

ke skutečnému dokonče-
ní tohoto vymáhání ať už
z důvodu chybovosti
v dokumentech nebo ne-
předání celého procesu
dále. Byly také nalezeny
pohledávky, jejichž vy-
máhání dosud zahájeno
nebylo ani na prvotní úrovni. U celé
řady nalezených, prvotně řešených, ale
nevymožených pohledávek došlo
k procesním chybám a bylo nutno pro-
vést nápravu řádnými opravnými pro-
středky. Celkový objem pohledávek,
zrevidovaných za uplynulých deset let
a předaných k vymáhání se blíží k výši
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CO SE POVEDLO A JIŽ UDĚLALO ...

OBLAST ŠKOLNÍHO A PŘED-
ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

S ohledem na naši znalost demogra-
fického vývoje v Buštěhradě jsme
v minulém volebním období zrealizo-
vali výstavbu a uvedení do provozu
úplně nových dvou tříd mateřských
škol. Vzhledem k tomuto vývoji je
nutné na toto reagovat i na úrovni
školního vzdělávání. Proto si místní
organizace TOP 09 Buštěhrad stanoví
ve svém volebním programu rozšíření
kapacity základní školy v Buštěhradě.

Kromě tohoto rozšíření chceme vy-
tvořit takovou školu, která bude plnit
funkci dlouhodobě udržitelného
vzdělávacího a kulturně společenské-
ho centra v Buštěhradě. Mimo vlastní
výuky zde najdou zázemí sportovní

a zájmové sdružení a organizace. Po-
stupně chceme tak vytvořit prostor
pro setkávání se rodičů s dětmi a pe-
dagogy nejen při řešení školských po-
vinností ale i při trávení volného
času.

OBLAST INFRASTRUKTURY
V této oblasti bude místní organizace

TOP 09 nadále pokračovat ve výstav-
bě nového veřejného osvětlení v těch
lokalitách města Buštěhradu, v návaz-
nosti na stavby ČEZ Distribuce a.s.
Tento způsob realizace výstavby zrea-
lizujeme za minimální náklady. S tím-
to také souvisí umístění nového veřej-
ného rozhlasu do těchto lokalit.

Další velmi důležitou záležitostí
infrastruktury města je zmapování

a pasportizace dešťové kanalizace
v Buštěhradě. Zejména ve starších
zástavbách je tento problém aktuální
vždy při každém větším dešti. Zasa-
díme se o zmapování skutečného sta-
vu dešťové kanalizace a na jeho zá-
kladě chceme zahájit projekční práce,
směřující na obnovu a modernizaci
celé sítě.

Kanalizace v oblastech, kde jsou do-
sud jímky. Zde je naším úmyslem na-
vrhnout řešení splaškové kanalizace
i do těch lokalit, které dosud nejsou
připojeny a které to technicky umož-
ňují.  Následně po zmapování a pro-
jektové přípravě zahájit kroky k ná-
sledné realizaci a zasadit se o získání
případné maximální možné výše dota-
ce pro zafinancování tohoto projektu.

Jsme schopni zrealizovat a budeme
usilovat o komplexní pasportizaci
města, zejména v oblasti infrastruktu-
ry, ale také pozemků, budov a také
mobiliáře města. 

Celá tato pasportizace pak bude za-
nesena do webové aplikace Geoportá-
lu, kde si občan bude moci potřebné
údaje zjistit a pracovat s nimi.

OBLAST DOPRAVY
Místní organizace TOP 09 se chce

výrazně zasadit o vyřešení dopravy ve
městě Buštěhradě zejména úpravou
stávajících komunikací a vybudová-
ním odstavných ploch – parkovišť.
Máme již předem zpracovaný, námi
zadaný projekt odstavné plochy – par-
koviště v lokalitě U hřbitova, kde by-

PŘEDSTAVUJEME VÁM NYNÍ VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 BUŠTĚHRAD PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018.

VOLEBNÍ PROGRAM
chom rádi zbudovali odstavné místo
pro automobily návštěvníků hřbitova
a tím zde učinili dopravní situaci bez-
pečnější. Další odstavné plochy ve
městě bychom rádi zrealizovali v mís-
tech větší automobilové frekvence.

Podporujeme a budeme usilovat o vy-
řešení dopravní situace na hlavních ko-
munikacích města. Rovněž jsme také
usilovali a budeme podporovat nyní již
navržené řešení silnice 1/61, která vede
kolem Buštěhradu, vybudování kruho-
vého objezdu na křižovatce U vodoje-
mu. I tento projekt – úsilí o jeho vznik
– měla místní organizace TOP 09 ve
svém předchozím volebním programu
a nyní díky úspěšné oboustranné komu-
nikaci s ŘSD je tento projekt takřka
připraven k realizaci. 
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5.2

1.1. Nová třída mateřské školy v základní škole
1.2. Nová třída v mateřské škole v ul. Hřebečská

2. Střecha nad novou třídou mateřské školy ve škole
3. Oprava kotelny v základní umělecké škole
4. Zámek – dokončení 1.a 2.patra + přestěhování

5.1. Nový chodník, přípojky pro zámek a nové veřejné osvětlení v ul.
Revoluční

5.2. Nový chodník a osvětlení v ul. Kladenská
5.3. Opravený chodník a nové veřejné osvětlení v ul. Vávrova
5.4. Opravený chodník a nové veřejné osvětlení v ul. Pražská a Náměstí
5.5. Opravený chodník a nové veřejné osvětlení v ulici Lípová
6.1. Opravené zámecké schody
6.2. Opravené schody v ulici Riegrova
6.3. Opravené schody v ulici Brandlova

7. Opravený mostek na Bouchalce
8. Otevřená zámecká zahrada
9. Oprava zanesené dešťové kanalizace – odvodnění silnice mezi

rybníky-ul. Revoluční
10. Pořízená nová technika pro technické služby města
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... A CO PLÁNUJEME PRO VÁS UDĚLAT!

BUŠTĚHRAD V NOVÉM si prostě zamilujete.
OBLAST SPORTOVNÍHO VYŽITÍ

MO TOP 09 bude usilovat o revitali-
zaci stávajícího sportovního areálu.
Cílem je zbudování multifunkčního
hřiště pro všechny věkové skupiny
obyvatel.

OBLAST BEZPEČNOSTI 
VE MĚSTĚ

MO TOP 09 Buštěhrad se zasadí
o zajištění bezpečnosti ve městě. Tuto
problematiku chceme řešit dvěma způ-
soby. Jednak technickými prostředky
a to o instalací kamerového systému ve
městě, nebo instalací fotopastí, za úče-
lem zajištění majetku a jako výrazné
prevenci proti kriminalitě ve městě.
V rámci zklidnění dopravy v celém
městě, ale také z důvodu větší bezpeč-

nosti chodců a dětí bychom chtěli in-
stalovat na všech příjezdových komu-
nikacích do města měřič rychlosti.
Dále se MO TOP 09 Buštěhrad bude
zasazovat o zabezpečení budov v ma-
jetku města, zejména ZŠ a MŠ.

Budeme chtít zlepšit a zintenzivnit
spolupráci Obecní policií Stehelče-
ves, popřípadě usilovat o zřízení
Obecní policie ve městě Buštěhradě
v případě, že to finanční prostředky
města dovolí a nebo vyjednání zříze-
ní služebny Policie České republiky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Budeme podporovat revitalizace

a údržbu zelených ploch ve městě Buš-
těhradě a podporovat výsadbu nových
stromů. Jsme proti výstavbě bioplyno-

vé stanice na katastru města Buštěhra-
du. Tento náš postoj je vyjádřen peticí
proti této výstavbě, kterou zorganizoval
jeden z našich kandidátů a ke které
jsme připojili své podpisy. Zasadíme se
o to, aby v průmyslové zóně, patřící do
katastru města Buštěhradu vznikaly po-
uze takové subjekty, které nebudou
ovlivňovat životní prostředí obyvatel
města negativním způsobem.

Podpoříme modernizaci stávajícího
nebo výstavbu nového sběrného dvo-
ra. Zahájíme výstavbu nových pod-
zemních velkoobjemových kontejne-
rů pro tříděný odpad.

ENERGIE:
V oblasti energií budeme pravidelně

sledovat a vyhodnocovat ekonomickou

výhodnost jednotlivých dodavatelů
energií a vždy zajistíme ekonomicky
nejvýhodnější řešení pro město.

TECHNICKÉ SLUŽBY:
Zajistíme rozvoj technických služeb

města v oblasti nákupu nové techniky,
a budeme pokračovat pomocí dotační
politiky v nákupu nové moderní tech-
niky, tak, aby jejich činnost byla efek-
tivní a rychlá. Chceme nabídnout také
širší spektrum služeb pro obyvatele.

OBLAST SOCIÁLNÍ
MO TOP 09 Buštěhrad se zasadí

o zajištění projektu pro vybudování
startovacích, malometrážních bytů jak
pro mladé páry tak i případně pro sa-
mostatné, soběstačné seniorské páry. 

KULTURA
V oblasti kultury bude MO TOP 09

Buštěhrad prosazovat návrat k tradič-
ním kulturním a společenským akcím.

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
Chceme vytvořit zásobník projektů

pro investiční akce města. Hotový pro-
jekt je vstupenkou města pro získání
dotačních titulů.

DOTAČNÍ POLITIKA
Na základě hotových projektů budeme

sledovat vypisování dotačních titulů a bu-
deme žádat o ty dotace, které bude mož-
no v našem městě využít. Zejména v ob-
lasti sportovního vyžití, školního vzdělá-
vání, pořizování komunální techniky pro
město, životního prostředí a kultury.
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1.2

1.2. Modernizace druhého pavilonu mateřské školy Hřebečská
2. Rozšíření kapacity základní školy
3. Pokračování v modernizaci budovy základní umělecké školy
4. Pokračování v rekonstrukci přízemí západního křídla zámku
5. Vybudování nového veřejného osvětlení a oprava chodníků U Rybníka

6.1. Vybudování parkoviště u hřbitova
6.2. Vybudování parkoviště u základní umělecké školy
6.3. Vybudování parkoviště u sportovního areálu

7. Revitalizace sportovního areálu
8. Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
9. Pořízení a instalace měřičů rychlosti na příjezdových komunikacích města

10. Pořízení nové komunální techniky pro odvoz materiálů
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DAGMAR NOVOTNÁ
Moje současné pracovní zařazení je
správa majetku města Buštěhradu
a jsem členem stavební komise města
Buštěhradu. Kromě toho jsem vedou-
cím manažerem u všech akcí, které
byly a jsou ve městě Buštěhradě reali-
zovány od roku 2011. Předchozí pra-
covní zkušenosti mám zejména v obo-
rech řídicích systémů v oblasti vodních
elektráren a rozvodných zařízení dále
v automatizačních systémech pro hut-
nické provozy a bezpečnostní systémy.
Pracoval jsem na technických, obchod-
ních a manažerských pozicích ve všech
mých předchozích pracovních mís-
tech. Mám středoškolské vzdělání do-
plněné absolvováním řady odborných
seminářů a několikaletou zahraniční
praxí, je mi 51 let a mám dvě dospělé
děti.

Do Buštěhradu, odkud pochází rodina
mojí maminky, jsem se přistěhoval před
13 lety. Po završení střední školy jsem
začal pracovat v rodinné firmě a pokra-
čoval ve studiu Slezské univerzity
v Opavě obor Užitá fotografie. Moje
bližší seznámení se s děním v Buštěhra-
dě začalo při tvorbě souboru fotografií
s názvem „Buštěhradský zámek“ v roce
2002 pro účely výstavy. Některé z mých
fotografií byly použity na dokumentační
výstavu o rekonstrukci zámku v Kultur-
ním středisku. Mé rozhodnutí podílet se
na samosprávě města bylo uskutečněno
kandidaturou v komunálních volbách
v roce 2010, kdy jsem kandidoval za
stranu TOP 09. Následně jsem se stal
členem finančního výboru při zastupitel-
stvu města. Po odstoupení kolegy jsem
přijal v roce 2013 mandát zastupitele
města. Je mi 30 let a k mým koníčkům
patří letecká modelařina a studium bojo-
vých umění.

PAVEL VAVRUŠKA BcA LUBOŠ KLUIBER

21 3

Do Buštěhradu jsem se přistěhoval
v roce 2007 z Kladna, kde jsem se i na-
rodil. Podnikám v oblasti polygrafie
a nyní se i výrobně podílím na tvorbě
informačního bulletinu pro město Buš-
těhrad. V roce 2010 jsem kandidoval
do městského zastupitelstva, z čehož
rezultovala a stále trvá práce pro fi-
nanční výbor při zastupitelstvu města
Buštěhradu. Jsem iniciátorem petice
proti výstavbě bioplynové stanice, kte-
rou jsem v roce 2010 předal do rukou
nového zastupitelstva na prvním, usta-
vujícím veřejném zasedání, po komu-
nálních volbách pro období 2010-
2014. Jsem jednoznačně proti výstavbě
bioplynové stanice na katastru města
Buštěhradu a nadále se aktivně podí-
lím na této kauze. Mým velkým koníč-
kem je basketbal, který nejenom trénu-
ji, ale i stále aktivně hraji. Je mi 43 let,
jsem ženatý a mám dvě dcery.

Deset let jsem občanem města Buště-
hrad. Vzhledem k tomu, že mám zá-
jem, aby se město dále rozvíjelo
a bylo dobrým domovem nejen pro
mne, ale do budoucna i pro mé děti,
vstoupil jsem do veřejného života
v minulých komunálních volbách,
v roce 2010, a jsem členem kontrolní-
ho výboru při Zastupitelstvu města
Buštěhradu. Jsem sympatizantem hnu-
tí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ, kte-
ré úzce spolupracuje se stranou TOP
09, na jejíž kandidátní listině jsem se
rozhodl kandidovat i letos. Profesně
jsem působil od roku 1992 ve vyso-
kých manažerských funkcích zahra-
ničních společností, naposledy jsem
působil 12 let jako jednatel Hervis
Sport a móda  ČR. Od loňského roku
jsem OSVČ jako poradce. Moje povo-
lání mi umožňuje být nezávislý, což
považuji za velmi důležité pro zodpo-
vědnou práci na komunální úrovni.

LADISLAV ŠIMON Mgr. LUDĚK SEMRÁD

4 5

Ve svém současném pracovním zaměře-
ní se orientuji zejména na legislativu
územní samosprávy. Prošla jsem mnoha
pracovními zkušenostmi, z nichž ne-
jrozsáhlejší mám zejména v oblasti legi-
slativy našeho státu ale i EU v návaz-
nosti na uplatnění prvků bezpečnosti
v oblasti zabezpečení jak státních tak
i komerčních subjektů, včetně poraden-
ství v nasazení bezpečnostních techno-
logií. Protože mi není lhostejné, jak se
žije v Buštěhradě, kandidovala jsem
v roce 2010 do Zastupitelstva města
Buštěhradu, jako sympatizant strany
TOP 09. Od roku 2010 pracuji ve fi-
nančním výboru při Zastupitelstvu měs-
ta Buštěhradu, jsem členkou kulturní
komise a jsem odpovědným koordináto-
rem Buštěhradského zpravodaje. Je mi
51 let, mám středoškolské vzdělání, do-
plněné absolvováním odborných semi-
nářů se zahraniční účastí, tři, nyní již do-
spělé děti a dvě vnoučata.

JOSEF VESELÝ
Je mi 33 let a žiji v Buštěhradě, odkud po-
chází rodina mojí maminky. Vystudoval
jsem kladenské gymnázium. Vysoko-
školské vzdělání jsem absolvoval na Sta-
vební fakultě ČVUT v Praze, obor Po-
zemní stavby a konstrukce. Při studiu jsem
se již seznamoval s praxí ve stavebnictví,
nejdříve jako pomocný projektant, dále
jako stavbyvedoucí a rozpočtář. Od ukon-
čení studia pracuji v naší rodinné stavební
firmě jako obchodně technický manažer.
S ženou vychováváme naše dvě malé děti.
O dění v našem městě jsem se aktivněji
začal zajímat od roku 2008 a od roku 2010
jsem členem strany TOP 09. V témže roce
jsem kandidoval v komunálních volbách
do městského zastupitelstva. Byl jsem čle-
nem stavebního výboru při zastupitelstvu
města a nyní jsem předsedou stavební ko-
mise. Mými koníčky jsou rybaření, mysli-
vost, motocykl a rekreační sporty.

Po vystudování kladenského gymnázia
jsem úspěšně absolvoval studium na
Elektrotechnické fakultě ČVUT v obo-
ru informatika. Je mi 33 let. V Buště-
hradě žiji od roku 2006, kde jsem se
postupně začal zajímat o dění ve měs-
tě. V roce 2010 jsem, již jako člen stra-
ny TOP 09, kandidoval do Městského
zastupitelstva. Od roku 2010 jsem tak
členem kontrolního výboru města.
Jsem ženatý, s manželkou Lucií vycho-
vávám syna a dceru. Již při studiích
jsem začal samostatně podnikat v ob-
lasti IT, se specializací na Open Sour-
ce technologie. Od roku 2005 pracuji
jako IT & Service Manager ve skupině
firem zabývajících se mimo jiné váží-
cími a prodejními technologiemi.
K mým koníčkům patří především
elektrotechnika, informatika a sport.

Ing. TOMÁŠ KLUIBER Ing. KAMIL DLOUHÝ

76 8

Pracuji jako exportní dokumentarista
ve firmě MSC Geneva, pobočka Praha
a v Buštěhradě bydlím se svým malým
synem. Vystudovala jsem střední od-
bornou školu a vyšší odbornou školu
obor letecká doprava a námořní dopra-
va. Zajímám se o dění v našem městě
právě proto, že v něm mám rodinu
a rozhodla jsem se aktivně podílet na
jeho rozvoji jakožto zástupce mladší
generace.

Buštěhrad pro mě znamená příjemné
místo, kde jsem se rozhodla založit svoji
rodinu. Vystudovala jsem střední průmy-
slovou školu obor geodézie. Bydlím
v Buštěhradě nyní sedmým rokem, když
po dlouhé době strávené v zahraničí jsem
v Čechách začala soukromě podnikat
v oblasti úprav automobilů. V letech
2000-2002 jsem se vrátila zpět do ciziny
a působila jako marketingový a operační
reprezentant pro východní Evropu ve
spolupráci s Grandsden Group company
ve městě San Francisco, Ohio, Las Ve-
gas, Palm Spring a Los Angeles. Vzhle-
dem k mé bohaté zkušenosti s prací v za-
hraničí jsem po návratu zpět do Čech do-
plnila tým zabývající se prodejem služeb
v IT oblasti u firmy Abder a to zejména
u ne Česky mluvících klientů.
Dlouhou dobu jsem působila v Komerč-
ní Bance a.s. ve které jsem obsadila po-
zici Projektového manažera. V roce
2009 jsem nastoupila na pozici Manaže-
ra úseku Korporátních služeb do firmy
Okin  group s.r.o. V roce 2010 jsem kan-
didovala v komunálních volbách jako
sympatizant strany TOP 09. Věřím, že
Buštěhrad může být hezkým domovem
i pro nás přistěhovalé. V současné době
jsem již třetím rokem na rodičovské do-
volené.

EDITA ELGROVÁ DiS ROMANA VĚRČÁKOVÁ

9 10

Mé dosažené vzdělání je střední od-
borné. Pracuji jako vedoucí Technic-
kých služeb Buštěhrad a jsem členem
stavební komise. Mé pracovní zkuše-
nosti jsou zejména z oboru stavebnict-
ví.  Nejvíce zkušeností  jsem získal ve
firmě Obnova památek Buštěhrad
a také při výstavbě inženýrských sítí.
Bydlím v Buštěhradě, je mi 38 let
a mám dvě děti. Rozhodl jsem se kan-
didovat do zastupitelstva města Buště-
hradu, protože věřím že, naše město
může vypadat lépe.

LUCIE DLOUHÁ DiS

11

Vystudovala jsem Střední průmyslovou
školu Strojnickou v Chrudimi, obor ma-
nagement strojírenství a Střední průmy-
slovou školu a Vyšší odbornou školu
v Kladně, obor strojírenství. Je mi 33
let. V Buštěhradě žiji od roku 2006 spo-
lečně se svým manželem, synem a dce-
rou. V roce 2010 jsem kandidovala, jako
členka strany TOP 09, do městského za-
stupitelstva a od téhož roku jsem člen-
kou výboru pro životní prostředí. Před
nástupem na mateřskou dovolenou jsem
pracovala jako technik plynárenských
zařízení ve společnosti RWE. V součas-
né době svůj čas věnuji výchově svých
dětí a rodině a životnímu prostředí ve
městě Buštěhradě, ve kterém se svojí ro-
dinou žiji.

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA

Přijďte nás
podpořit

10. a 11. října 

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
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Jak sami dobře víte, Městský úřad
Buštěhrad se nám podařilo přestěhovat
do nově zrekonstruovaných prostor zá-
padního křídla buštěhradského zámku
v závěru loňského roku. Od počátku le-
tošního roku je úřad v těchto prostorách
otevřený pro veřejnost. Na tomto místě
Vám chceme stručně popsat, jakým způ-
sobem jsme dořešili naléhavý problém
města Buštěhradu v podobě otázky re-
konstrukce západního křídla buštěhrad-
ského zámku. V okamžiku, kdy jsme za-
čali tuto problematiku řešit, již bylo roz-
hodnuto, že se prostory západního kříd-
la zámku rekonstruují se záměrem pře-
stěhovat do nich městský úřad
(vlastníkem těchto prostor je město,
zbývající části zámku Středočeský kraj).
Od roku 2012 jsme se podíleli rozhodu-
jící měrou na projektovém řízení probí-
hající rekonstrukce a to všech navazují-
cích prací od zařízení přípojek až po pře-
stěhování úřadu do nových prostor.

Do svého přestěhování městský úřad
sídlil v ul. Hřebečská v budově mateřské
školy, ve které mu byly vyhrazeny pro-
story v prvním patře. Tento stav byl dlou-
hodobě nevyhovující, protože poptávka
po místech v mateřské škole ze strany
mladých rodin rostla. Museli jsme tak
vedle rekonstrukce zámku zároveň řešit
potřebu rozšířit kapacitu mateřské školy.
Dnes už můžeme říci, že se nám tyto zá-
měry podařilo v termínech zrealizovat.
Městský úřad jsme přestěhovali a záro-
veň jsme od roku 2012 vybudovali dvě
moderní třídy mateřské školy pro celkem
53 nově nastupujících dětí.

CO VŠECHNO ALE PŘESTĚHO-
VÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PŘEDCHÁZELO?

V krátké rekapitulaci se musíme vrátit
do roku 2012. V této době bylo zřejmé, že
se městský úřad nebude moci v bezpro-
středně krátké době do prostor na zámku
přestěhovat a to ani v provizorním reži-
mu. Důvodem už byl jenom fakt, že
v rámci projektu nebyly řešeny přípojky
elektrické energie, obecního rozhlasu, te-
lefonů ani internetu v budoucích prosto-
rách městského úřadu. Představa, že

REKONSTRUKCE
ZÁPADNÍHO KŘÍDLA BUŠTĚHRADSKÉHO ZÁMKU

HISTORIE

městský úřad funguje bez elektrické ener-
gie, samozřejmě není možná. Začali jsme
tak připravovat řešení přípojek. Zároveň
bylo zřejmé, že rostoucí zájem rodičů
o místa v mateřské škole, budeme muset
řešit jiným způsobem než rekonstrukcí
tehdy stávajících prostor městského úřa-
du v mateřské škole v ul. Hřebečská. Tří-
du pro nově nastupujících 28 dětí jsme
tak vybudovali v areálu základní školy.
Slavnostně jsme ji otevřeli dne 3. 9. 2012.

V průběhu roku 2012 jsme také vypra-
covali řešení přeložek na zámku. Sou-
částí řešení byla přeložka nízkého napě-
tí, zhotovení chodníku podél zámku
a osazení tohoto úseku novým  veřej-
ným osvětlením. 

na svou politiku. O to je cennější, že se
nám podařilo dostát svým závazkům
vůči lidem, úřad přestěhovat, vybudovat
novou třídu mateřské školy a navíc ote-
vřít zámecký park. 

V současné době se Středočeský kraj
ve spolupráci s městem Buštěhrad snaží
najít investora, který by byl schopen dvě

spolupráce, na základě které budeme
moci pro občany otevřít zámecký park. 

V této době se nám také pro město po-
dařilo vyjednat důležitou dotaci ve výši
8 mil. Kč z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje. Díky této dotaci
jsme mohli práce na zámku urychlit. 

V roce 2013 se nám také nakonec po-
dařilo se Středočeským krajem dohod-
nout podmínky užívání zámeckého par-
ku a tím otevřít jeho brány. Dnes tak mů-
žeme hezké prostory zámecké zahrady
všichni užívat. Na tomto místě je vhod-
né podotknout, že jednání se Středoče-
ským krajem nebyla jednoduchá, proto-
že jeho zástupci samozřejmě silně vní-
mali negativní dopady kauzy kolem
středočeské části buštěhradského zámku

třetiny zámku ve vlastnictví kraje zre-
konstruovat s vhodným záměrem bu-
doucího využití. Několikrát jsme v po-
sledních dvou letech prokázali, že se
Středočeským krajem jednat umíme,
a že je ochoten námi navrhovaná řešení
akceptovat. Chceme v tom pokračovat
i nadále. MO TOP 09 Buštěhrad

Připomeňme, že v roce 2012 Středoče-
ský kraj plánoval rekonstrukci střední
části a východního křídla buštěhradské-
ho zámku s termínem dokončení na
konci roku 2013. Po vypuknutí známé
kauzy a přerušení projektu ze strany
Středočeského kraje, stálo město před
dalšími neočekávanými obtížemi. Mu-
selo se vypořádat s nutností postavit par-
kovací plochu a přístupový chodník
s odvodněním na nádvoří zámku na své
náklady a zároveň přesvědčit Středoče-
ský kraj, aby dokončil rekonstrukci zá-
meckého parku. To se nám nakonec,
i přes počáteční zdrženlivý postoj Stře-
dočeského kraje, podařilo vyjednat.
V této fázi stál před námi dále úkol do-
hodnout se Středočeským krajem formu

STEJNÁ PRÁVA,
STEJNÉ 

POVINNOSTI
Přijďte 10. a 11. října 
k volbám do Senátu

Ing. Michaela Vojtová
kandidátka do senátu, nestraník
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

STŘEDNÍ ČECHY
NA TALÍŘI

ZÁBAVA

Víme, co chceme

Na první pohled se to zdálo jako ba-
nální úkol. Napsat recept na typickou
středočeskou specialitu. Takovou, aby
její proslulost sahala ne-li za hranice
naší rozlohou nevelké země, tedy as-
poň za Vysočinu. Středočeské jídlo, při
jehož pořádání by i Brňák upíral zjihlé
oči směrem k Řípu a velebil ony "zdat-
ne Caizly", kteří tu delikatesu kdysi
vymysleli. Asi jako našinec, když po-
slední zbytek vydařeného moravského
vrabce či znojemské pečeně vytírá kar-
lovarským knedlíkem a zapíjí orose-
ným plzeňským pivem. 

Ale ouha - znáte takovou specialitu?
Usmívala se na Vás už někdy na talíři
kolínská pečeně, nymburská omáčka či
rýže po poděbradsku? Ochutnali jste
boleslavský dort či rakovnické rakvič-
ky? Já tedy ne.

Člověk nedostatečně dbalý regionální
gastronomie nepochybí, když se obrátí
o radu s osvědčeným kapacitám, jako
byly Magdalena Rettigová či její kole-
gyně Sandtnerka. Jenže ouha podruhé.
Slavné kuchařky uvádějí samozřejmě
stovky receptů, které se honosí místní-
mi názvy. Milánská polévka, uherské
roštěnky, pečeně slovenská i bavorská,
ruská vejce i segedínský guláš, ba do-
konce pražský svítek! Ale ani jeden be-
nešovský koláč, o kutnohorském ragú
ani nemluvě. 

Podle hesla "na internetu najdeš
všechno" nezbývalo, než se obrátit na
prostředky modernější. A tu se ukazu-
je, že i mezi námi, Středočechy, se naj-
dou jedinci koumaví, obdaření kuchař-
ským talentem, jejichž neutuchající
píle prospívá žaludku mlsounovu. Je-
stliže si je připravíte na talíř, zjistíte,
že za dosavadní malou proslulostí tě-
chto specialit rozhodně nestojí jejich
chuť. Pravda je taková - středočeským
specialitám chybí jen pořádná rekla-
ma. A protože tento nedostatek chce-
me napravit, nabízíme Vám několik
specialit pocházejících právě z našeho
regionu. 

BEROUNSKÁ ROŠTĚNÁ: 
✔ 150 g hovězí roštěné
✔ 1 plátek šunky
✔ 25 g  nakládaných žampiónů
✔ jemný kečup
✔ 1 lžíce worcesterové omáčky
✔ sůl
✔ pepř
✔ citrón. 
Plátky masa naklepeme, na okrajích na-

řízneme, osolíme, opepříme a na rozehřá-
tém oleji prudce orestujeme. Mezi plátky
masa vložíme rolku ze šunky naplněnou
orestovanými žampiony, dochutíme ke-
čupem a worcesterem a podusíme do-
měkka. Na talířích ozdobíme citronem.
Jako příloha se hodí např. slánské třepané
brambory: Oloupané brambory uvaříme
ve slané vodě doměkka, dobře scedíme,
osolíme, přidáme kmín a pod pokličkou
důkladně protřepeme. Na talíři omastíme
máslem. A jako dezert? Třeba

PODŘIPSKÉ ŘEPÁNKY: 
✔ 800 g polohrubé mouky
✔ 180 g cukru krupice
✔ 200 g másla
✔ 0,5 l mléka,
✔ 3 vejce
✔ 1 kostka droždí
✔ 2 středně velké červené řepy
✔ 300 g mletého máku
✔ sůl. 
Prosejeme mouku, přidáme cukr a sůl,

promícháme a do důlku nadrobíme
droždí, které zalijeme vlažným mlékem.
Když droždí vzejde, přilijeme rozpuště-
né máslo, přidáme vejce a zpracujeme
těsto, dokud se nezačne lepit na mísu.
Poprášíme moukou a necháme v teple
vykynout asi hodinu. Mezitím připraví-
me náplň. Oloupanou řepu uvaříme do-
měkka a nastrouháme. Mletý mák pova-
říme s mlékem a smícháme s nastrouha-
nou řepou a lžící cukru. Z vykynutého
těsta tvoříme menší bochánky, které
plníme nádivkou. Pečeme v předehřáté
troubě dozlatova. Po vyjmutí z trouby
potřeme rozpuštěným máslem.

Dobrou středočeskou chuť!
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Dědeček s babičkou jsou v nebi. 
Leží na lehátkách pod slunečníkem na 
nádherné pláži, popíjejí ledové drinky. Všude 
kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo nemá žádné
starosti, hraje rajská hudba. Prostě ráj. Vtom dě-
deček vstane a vlepí babičce facku. "Proč jsi to

udělal?" ptá se babička. "Protože nebýt té tvojí
zdravé výživy, mohli jsme tady být už dávno!"

Jeden politický radikál 
říká kolegovi: "Je jen jedna
věc, která mě na té revoluci

trápí. Co se stane s naší
podporou v nezaměstna-

nosti, až tuhle vládu
svrhneme?"

Jaký je rozdíl mezi 
Windows a naší vládou? 
Žádný - všichni doufají,

že příští verze bude 
stabilní.

Telefonuje 
pán na operační středisko hasi-

čů: "Rychle, přijeďte k nám,
hoříme!" Operační důstojník
odpoví: " Dobře pane, jak se

k vám dostaneme?" 
"Ježíš, vy už nemáte ty velký

červený auta?"

© Reuel Hardy

Letos budu kandidovat
na starostu, to je

nejlepší způsob, jak se
na zimu ubytovat 

v kriminálu!


