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Vážení spoluobčané,
velice rychle uběhl letošní rok. Byl 

plný dramatických událostí a zvratů, 

které jsme ani nečekali a tak jsme 

zažili i mnohá velká překvapení. 

S blížícím se koncem letošního roku 

očekáváme spíš jeho klidný průběh, 

spojený s tichou vánoční atmosfé-

rou. Snad si ji opravdu zasloužíme 

po všech těch překvapeních. A proto-

že věřím, že i vy toužíte po krásných 

chvílích u stromečku, tak si vám do-

voluji jménem svým i jménem mých 

spolupracovníků popřát příjemně 

strávené vánoční svátky v kruhu 

vašich blízkých a přátel, v pohodě 

a radosti. Ale mám jednu malou 

připomínku – i v těchto krásných 

chvílích nezapomeňte, že ten, kdo 

žije v pohodě, ji dokáže také kolem 

sebe šířit. Téhle pohody vám přeju 

plný pytel!

Do nového roku vám přeji hlav-

ně pevné zdraví, protože zdraví je 

opravdu poklad, který si máme 

chránit. Samozřejmě i to příslovečné 

štěstí, toho pořádnou porci. A také 

hodně spokojenosti i s malými úspě-

chy, protože ty nám zkrášlují naši 

životní pouť. Velké úspěchy se totiž 

někdy vůbec nedostaví. A ještě vám 

přeji, aby vás nepotkal žádný vyhro-

cený závěr letošního roku, ale jen ni-

terné očekávání věcí příštích. A až si 

budete dávat předsevzetí do nového 

roku, jakkoli velká, nezapomeňte, že 

je dobré k velkým snům přidat také 

přání docela malá, ale pro vás ra-

dostná, protože hlavně těmi malými 

radostmi je totiž člověk živ. Šťast-

nou volbu vám všem přeje opravdu 

upřímně 

J. Lefl erová

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromuPozvánka na rozsvícení vánočního stromu

Srdečně zveme občany města Buštěhradu

na tradiční slavnostní rozsvícení

Vánočního stromu v BuštěhraduVánočního stromu v Buštěhradu

Přijďte se podívat a připomenout si atmosféru adventu 

dne 6. 12. 2013 v 17:00 hodindne 6. 12. 2013 v 17:00 hodin
na náměstí U Macíků

Čeká Vás vystoupení dětí z mateřské školy 

a dětí ze souboru Duha 

školní družiny základní školy.
Zajištěno je občerstvení pro děti i dospěléZajištěno je občerstvení pro děti i dospělé

Městský úřad BuštěhradMěstský úřad Buštěhrad

Veselé VánoceVeselé Vánoce

a šťastný nový roka šťastný nový rok

přeje 
Městský úřad Buštěhrad
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Revize stavu pohledávek za svoz domovního odpadu
Za rok 2012 bylo bez exekuce 

na základě vydaných platebních 

výměrů vymoženo 31.419,-Kč, 

ostatní pohledávky za tento rok 

byly předány k vymáhání. Z toho-

to údaje je patrno, že jen asi tře-

tina dlužníků zareagovala na pla-

tební výměry a svůj závazek vůči 

městu uhradila bez vymáhání.

V rámci této revize byl rovněž 

zřízen seznam podnikatelských 

subjektů se sídlem ve městě Buš-

těhrad, které mají smlouvu s MPS 

Kladno a platí tak za svoz odpa-

du na základě těchto uzavřených 

smluv. V současné době probíhá 

nadále monitoring podnikatel-

ských subjektů, se sídlem ve měs-

tě Buštěhrad.

Připravila: Dagmar Novotná
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Výstavba zámek 
Dne 12. listopadu 2013 pro-

běhla kontrolní prohlídka stavby 

západního křídla zámku za účas-

ti zástupců stavebního odboru 

Kladno, hygieny, HZS Kladno 

a svazu invalidů. Prohlídka dopad-

la úspěšně a až na pár drobných 

závad v oblasti požární ochrany 

byly splněny všechny podmínky 

pro vydání kolaudačního sou-

hlasu pro nově zrekonstruované 

prostory západního křídla zámku 

v 2 a 3 NP. Dále byla v  průběhu lis-

topadu 2013 dokončena výstavba 

chodníku a parkoviště na nádvoří. 

V současné době probíhají po-

slední zařizovací práce v nových 

prostorách zámku.

Stěhování 
městského úřadu

Na základě výše uvedených 

skutečností byly naplněny všech-

ny podmínky pro přestěhování 

Městského úřadu do nových pro-

stor.

Pro přestěhování byl vede-

ním města naplánován  termín 

od 12. do 20. prosince. V tom-

to termínu bude Městský úřad 

pro veřejnost uzavřen. Žádáme 

proto všechny občany města, 

aby s tímto nutným omezení 

počítali a vyřídili si tak včas svo-

ji nutnou agendu, před tímto 

termínem. 

Dále upozorňujeme, že v prů-

běhu stěhování budou z důvodu 

přepojení nedostupná všechna 

telefonní, faxová čísla, emailová 

komunikace a městský rozhlas.

Vyvíjíme veškeré úsilí, aby stěho-

vání proběhlo v co nejkratším termí-

nu s minimálním omezením, a aby 

občané mohli co nejdříve opět začít 

využívat služby Městského úřadu 

v nových prostorách zámku v 2. a 3. 

NP od 23. prosince 2013.

Děkujeme všem občanům měs-

ta za pochopení za omezení spo-

jené s tímto krokem.
J. Lefl erová, P. Vavruška

Jak jsme vás již informovali 

v minulých číslech Buštěhradské-

ho zpravodaje, probíhala po celý 

tento rok revize pohledávek 

za svoz komunálního odpadu 

a to zpětně až do roku 2003. Tato 

revize byla prováděna současně 

s procesem vymáhání nedoplat-

ků za svoz komunálního odpadu 

za rok 2012. Ačkoliv v mnohých 

případech starých pohledávek 

bylo vymáhání vůči neplatičům 

zahájeno, nedošlo ke skuteč-

nému dokončení tohoto vymá-

hání ať už z důvodu chybovosti 

v dokumentech nebo nepředání 

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 provést nápravu řádnými 

opravnými prostředky. Jednalo se 

zejména o chybně uvedená rod-

ná čísla dlužníků, chybně uvede-

ná příjmení a v případech pokusu 

o spolupráci s třetími stranami 

např. o chybná čísla účtů dlužní-

ků, kdy banka odmítla na základě 

chybných údajů spolupráci. Byla 

tedy provedena nápravná opatře-

ní v celé této šíři a nalezené nevy-

možené pohledávky byly k datu 

29. 11. 2013 předány k vymáhání.

Rok
Částka 

k vymáhání

Navýšení 

částky 

pokuta

Celková 

částka

Počet 

pohledávek

Rok 2003 14.614 20.253 34.867 11
Rok 2004 10.621 12.234 22.855 9
Rok 2005 12.973 13.270 26.243 14
Rok 2006 10.500 12.600 23.100 9
Rok 2007 22.875 10.125 33.000 41
Rok 2008 27.000 11.225 38.225 48
Rok 2009 34.250 68.500 102.750 54
Rok 2010 39.000 78.000 117.000 67
Rok 2011 80.875 201.000 281.875 120
Rok 2012 106.900 135.000 241.900 173

Celkem za 

všechny roky
359.608 562.207 921.824 546

Přehled nalezených pohledávek je uveden zde v této tabulce:

Informace pro občany

Výstavba nové třídy MŠ 
v prostorách MěÚ

Jak jsme vás informovali v Buště-
hradském zpravodaji číslo 8/2013, 
čekali jsme, s ohledem na ohláše-
nou a nyní již hotovou kolaudaci zá-
padního křídla zámku na stanovení 
termínu, kdy můžeme začít s výstav-
bou nové třídy mateřské školky.

Původní plán byl zahájit práce 
na výstavbě v průběhu prázdnin 
a zahájit provoz nové třídy opět 
od začátku nového školního roku 
tedy od 1. září 2013. Bohužel přes 
veškeré úsilí, které bylo vynalo-
ženo pro splnění plánovaného 
termínu, bylo nutné čas výstavby 
nové třídy posunout. Důvody, kte-
ré vedly k této nutné změně plánu 

výstavby jsme vám již popisovali 
ve zmíněném článku.

V současné jsme si již stanovili 
pevný termín zahájení výstavby 
ihned po Novém  roce, v lednu 
2014. Veškeré další kroky s tímto 
spojené, jako je vyhlášení zápi-
su do této třídy mateřské školky 
budou následovat rovněž těsně 
po Novém roce. Ředitelka MŠ Vás 
bude včas o zápise informovat. 
Pokud vše proběhne bez kompli-
kací, mohly by děti obsadit tuto 
novou třídu od dubna 2014.

Děkujeme Vám za Vaše pocho-
pení a trpělivý postoj.

Pavel Vavruška
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Informace ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 10. 2013
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D TEST
Společnost D-TEST je největší 

nezávislou spotřebitelskou orga-

nizací v České republice. Pomáhá 

spotřebitelům v případech, kdy 

se mnohokrát denně setkávají 

s nejrůznějšími úskalími. Nejzná-

mější a nyní opět nejaktuálnější 

jsou předváděcí akce a pouliční či 

podomní prodeje. Mnozí občané 

kvůli těmto praktikám přišli o ži-

votní úspory, zadlužili se na dlou-

há léta a některým jsou odváděny 

srážky z důchodu. V takových, ale 

i v mnoha méně kritických situa-

cích je důležité znát svá práva i po-

vinnosti a vědět, na koho se ob-

rátit pro radu. Společnost D-TEST 

nabízí tuto pomoc bezplatně:

–  poradenství v oblasti spotře-

bitelského práva na telefonní 

lince 299 149 009 (pracovní dny 

9–17hodin, běžný telefonní ta-

rif )

–  průběžné informování o nej-

aktuálnějších spotřebitelských 

problémech a tématech v podo-

bě našich tiskových zpráv

–  možnost řešení sporů mezi spo-

třebiteli a podnikateli prostřed-

nictvím naší nové služby Va-

šeStížnosti.cz na portálu www.

vasestiznosti.cz 

–  populární tiskovou brožuru „Jak 

nespadnout do pasti“ zaměře-

nou na předváděcí akce a po-

domní prodej a mnoho dalších 

publikací v tištěné podobě, 

pojednávajících o důležitých 

spotřebitelských tématech (ces-

tování, peníze, nákupy na in-

ternetu, koupě ojetého vozu 

a další).

–  samolepku „Nevhazujte rekla-

mu“ na schránky, určenou k vol-

né distribuci.

Tuto bezplatnou nabídku 

můžete využít i písemně, ide-

álně na emailové adrese fi alo-

va@dtest.cz . V časopise dTest 

a na webových stránkách www.

dtest.cz publikuje výsledky nezá-

vislých testů, srozumitelně přibli-

žuje veřejnosti spotřebitelská prá-

va a radí při jejich uplatňování.

Zastupitelé se na svém zasedání dne 29. 10. 2013 projednávali jako 

první bod změnu Územního plánu č. 5. Změna č. 5 Územního plánu 

města Buštěhradu se zabývá úpravou regulativu průmyslové výroby 

a skladů, nikoliv vymezením ploch. Podstatou tohoto regulativu je 

nastavení stropu průmyslové činnosti na katastru města Buštěhradu 

s ohledem na životní prostředí ve městě. Vydává se formou opatření 

obecné povahy. V návrhu na vydání změny č. 5 Územního plánu města 

Buštěhradu byly splněny všechny procesní úkony, byl ověřen pořizova-

telem a zkontrolován všemi dotčenými orgány.

Citace z usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu:

A) Bere na vědomí: 

1)  Informaci pořizovatele k dokumentům

 •  Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č.5 územ-

ního plánu města Buštěhradu (dále jen také změna č.5), ko-

naného dne 14.května 2013, uvedené v příloze č. 3 tohoto 

usnesení

 •  Záznam o průběhu veřejného ústního projednání návrhu 

změny č. 5, konaného dne 1. srpna 2013, uvedený v příloze 4 

tohoto usnesení

 •  Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5, kona-

ného dne 1.srpna 2013, uvedené v příloze 5 tohoto usnesení

2)  Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regio-

nálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), č.j.:092946/2013/KUSK 

ze dne 26.června 2013, k posouzení návrhu změny č.5, uvedené 

v příloze 2 tohoto usnesení.

B) Ověřilo:

  Návrh změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad podle § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a konstatuje, 

že:

 •  Není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 

2008, schválenou usnesením vlády České republiky

 •  Není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského 

kraje, schválenými usnesením Zastupitelstva Středočeského 

kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, vydanými dne 

7.února 2012 a účinnými dne 22. února 2012

 •  Není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stano-

viskem Krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2,3 a 5 

tohoto usnesení

 •  Při projednávání návrhu č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postu-

pem podle § 136, odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

C) Rozhodlo:

  O námitkách dotčených osob (§52 odst. 2 stavebního zákona), 

uplatněných k návrhu změny č. 5 podle §172 odst. 5 správního 

řádu veřejně projednaného dne 1. srpna 2013 tak, jak je uvedeno 

pod bodem 12 textové části A) odůvodnění opatření obecné po-

vahy č. 1/2013/OOP v příloze č. 1 tohoto usnesení.

D) Vydává

  Změnu číslo 5 územního plánu města Buštěhrad (zhotovitel Pri-

svich, s.r.o., IČ: 27101053, projektant Ing. Arch. Akad. Arch. Petr 

Foglar, autorizovaný architekt ČKA 02667) postupem podle § 171 

a násl. Správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 

odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 

1/2013/OOP, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Dalším bodem byla rezignace zastupitele Petra Sejkory na zastupitel-

ský mandát. Zastupitel Petr Sejkora oznamuje veřejně, že k datu 1. 12. 

2013 podává rezignaci na post zastupitele Města Buštěhradu. 

Zastupitelé také projednávali rozpočtové opatření číslo 4/2013, dále 

přijetí vzorových dokumentů pro poskytnutí neinvestičních příspěvků 

spolkům a neziskovým organizacím ve městě Buštěhradu (vzor smlou-

vy, vzor žádosti a Pravidla pro poskytování neinvestičních prostředků 

z rozpočtu města (umístěny jsou na webových stránkách města ke sta-

žení). http://www.mestobustehrad.cz/meu/formulare/. 

Dalším bodem byl Dodatek ke smlouvě s fi rmou Archatt Památ-

ky Třebíč a návrh smlouvy s fi rmou SAT AN SE Kladno, která zvítězila 

ve výběrovém řízení na zhotovení jedné třídy mateřské školky v prosto-

rách po MěÚ. Zastupitelé rovněž schválili cenovou nabídku fi rmy FARO 

na odvodnění komunikace mezi rybníky- ulice Revoluční.

Na programu rovněž bylo vyvěšení záměrů na prodej pozemků, žá-

dost o fi nanční příspěvek na přípojku kanalizace, přidělení školního 

bytu, žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Oty 

Pavla v Buštěhradě, schválení sponzorského daru pro Domov sv. Josefa 

v Žirči a schválení sponzorského daru pro občanské sdružení zajišťující 

provoz BABY BOXů, dále schválení odpisu pohledávky pro DPS.

Na závěr předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o kontrole 

fi nancování vybudování tréninkového hřiště. Obecná diskuze se po-

hybovala zejména v rovině dotazů ohledně ČOV, rekonstrukce zámku, 

a tématu stěhování městského úřadu do prostor zámku. Celý zápis na-

jdete na : http://www.mestobustehrad.cz/meu/zasedani/. 

Připravila: Dagmar Novotná
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Po onkologickém onemocnění je návrat 
do zaměstnání problém, teď pomůže AMELIE

Začíná výběr účastníků ze 

Středočeského kraje do druhého 

běhu interaktivního vzdělávací-

ho programu občanského sdru-

žení Amelie Návrat do zaměstná-

ní po onkologické nemoci.

Tisková zpráva
Praha a Středočeský kraj, 7. listo-

padu 2013. – Alena Klabanová praco-

vala celý život jako účetní nebo hlavní 

účetní ve středně velkých i velkých 

fi rmách. Pak onemocněla rakovinou, 

uzdravila se a nyní je doma. Chce se 

vrátit do zaměstnání – ale nedaří se 

jí to: „Hledám práci již rok a půl a za-

tím bez úspěchu,“ říká. Teď ale doufá, 

že se to změní.  Je jednou z účastnic 

prvního běhu vzdělávacího programu 

občanského sdružení Amelie Návrat 

do zaměstnání po onkologické nemoci, 

do kterého v září nastoupilo 9 žen a 3 

muži. Ten by je k vytouženému za-

městnání měl dovést.  

Další zájemci ze Středočeského 

kraje se nyní mohou hlásit do dru-

hého běhu programu. Začíná v po-

lovině ledna, trvá 5 měsíců a zahrnuje 

11 dvou- až třídílných seminářů, sa-

mostatnou i skupinovou práci a in-

dividuální poradenství. Skupina se 

schází průměrně dvakrát až třikrát 

týdně nejčastěji v dopoledních hodi-

nách.

„Lidé, kteří onemocní rakovinou, se 

často dostávají do společenské izolace. 

To je připravuje o elán, příležitosti, se-

bedůvěru,“ říká zakladatelka Amelie 

Pavla Tichá. „I když je léčba úspěšná, 

vracejí se do normálního života osla-

bení a před sebou mají další zkoušky. 

Čelí obavám některých zaměstna-

vatelů člověka po rakovině přijmout 

nebo těžko hledají částečný úvazek, 

který jejich kondici často vyhovuje 

lépe než plné pracovní vytížení,“ dodá-

vá Pavla Tichá.

Vzdělávací program občanského 

sdružení Amelie podpořený fi nanční-

mi prostředky Evropského sociálního 

fondu cíleně snižuje vnitřní i vnější ba-

riéry, které lidem po onkologické ne-

moci brání v návratu do zaměstnání.  

Posiluje schopnost účastníků hle-

dat práci profesionálně a s vírou 

v úspěch. 

Nabízí jim k řešení situace, kterými 

budou pak procházet v zaměstnání. 

tovat hned při odpovědi na inzerát.“ 

I Aleně Klabanové program podle je-

jích slov již hodně dal: „Dříve jsem hod-

ně pracovala a ve volném čase chodila 

mezi lidi, do společnosti, za kulturou. 

O to mě pak nemoc připravila. Ale tady 

vidím, že v tom nejsem sama, a to mi 

pomáhá. V kurzu jsou většinou mladší 

lidé než já, a stejně mají problém najít 

si po nemoci zaměstnání.“ 

Umožňuje jim vyzkoušet si vše na-

nečisto. 

Účastníci absolvují dvě simulovaná 

výběrová řízení u spolupracujících 

zaměstnavatelů. 

Program podporuje sdílení a vzá-

jemnou pomoc lidí v podobné ži-

votní situaci.

Rozhodne-li se zaměstnavatel při-

jmout účastníka programu, může zís-

kat mzdový příspěvek.

Dva z účastníků přijme do za-

městnání Amelie.

Účastnící prvního běhu se na řeše-

ní hlavních úkolů teprve chystají. Ale 

shodně říkají, že již nyní umí hledat 

práci lépe, než to dělali před tím. „Po-

chopila jsem smysl motivačního do-

pisu, ten jsem dříve podceňovala,“ 

říká další z nich, Jitka Houšková. „Dobře 

napsaný motivační dopis mě může do-

vést k výběrovému řízení. Také jsem si 

lépe uvědomila své silné stránky. 

Dřív jsem je považovala celkem za sa-

mozřejmost. Nepřemýšlela jsem o tom, 

jak moc je důležité se vhodně prezen-

Ve druhém cyklu programu je mís-

to pro maximálně dvacet účastníků. 

Mohou se do něj hlásit zájemci ze 

Středočeského kraje v produktiv-

ním věku, kteří jsou vyléčení (jejich 

nemoc ustoupila a onkologický ná-

lez je negativní) a pobírají některý 

stupeň invalidního důchodu.  

Vzdělávací program Návrat do za-

městnání po onkologickém onemoc-

nění má celkem 4 cykly, byl zahájen 

v dubnu 2013 a skončí v březnu 2015. 

Je fi nancován z ESF prostřednictvím 

OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR 

a díky tomu je pro účastníky zdarma. 

Více informací na webových strán-

kách Amelie.

Nebo kontaktujte:

Terezu Žílovou (vedení projektu), 

e-mail: projekteu@amelie-os.cz, tel: 

608 458 302 Jitku Polanskou (komuni-

kace a PR), e-mail: pr@amelie-os.cz, tel: 

602 233 774

DALŠÍ INFORMACE:
Proč je vzdělávací program Ná-

vrat do zaměstnání po onkologické 

nemoci užitečný?

1. Počet lidí v produktivním věku, 

kteří prodělali rakovinu a usilují o ná-

vrat do zaměstnání, roste. Příčinou je 

kombinace více faktorů: prodlužování 

průměrného věku, zátěžový životní 

styl, ale i nové progresivní metody 

včasné diagnostiky a léčby, které zvy-

šují pravděpodobnost vyléčení. 

2. Lidé, kteří prodělali onkologické 

onemocnění, často nemohou praco-

vat na plný úvazek a ne vždy se mohou 

či chtějí vrátit ke své původní profesi. 

Potřebují podporu při hledání nových 

možností seberealizace.
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Technické okénko

Oprava v městě
Na konci listopadu 2013 byly 

ukončeny poslední opravy v na-

šem městě v tomto roce. Byla do-

končena oprava odvodnění v ulici 

Revoluční v úseku mezi rybníky, 

byly zde osazeny dvě nové deš-

ťové vpusti a město se tak zbavilo 

dalšího letitého problému s deš-

ťovou vodou v tomto místě.

Dále byla provedena oprava 

části chodníku v Prokopově ulici 

v ulici Oty Pavla a provedeno od-

borné zajištění zdi tarasu v této 

ulici. Pavel Vavruška

Chodník Prokopova Chodník Oty Pavla

Oprava dešťáku na hrázi

Bednění tarasu v ulici Oty Pavla

Chodník na nádvoří zámku

3. Vzdělávací program navazuje 

na práci státních institucí, jako jsou 

Úřady práce či sociální odbory měst-

ských úřadů, které nemají možnost 

poskytovat lidem po onkologické 

nemoci cílenou pomoc - věnují se jim 

v rámci širší skupiny osob znevýhod-

něných na trhu práce. Další pomoc 

mohou lidé po rakovině najít u pa-

cientských sdružení i jiných nezisko-

vých organizací. Vzdělávací program 

Návrat do zaměstnání po onkologic-

ké nemoci ale jako jediný poskytuje 

komplexní podporu při návratu do za-

městnání.  

O rakovině
V počtu onkologicky nemocných 

zaujímáme přední místa v Evropě. V ČR 

bylo loni více než 400 000 lidí, kteří 

prodělali nebo mají onkologické one-

mocnění. Předpokládá se, že do roku 

2030 vzroste jejich počet až 3x. Ročně 

přibyde více než 75 000 nových onko-

logických pacientů. Na první tři místa 

z hlediska četnosti onkologických 

onemocnění u žen patří nádory prsu, 

tlustého střeva rekta, děložního hrdla 

a u mužů je to nádor prostaty, tlustého 

střeva a rekta a nádor plic. Česká re-

publika dlouhodobě obsazuje 1. místo 

v Evropě v četnosti výskytu rakoviny 

tlustého střeva. Více informací v tisko-

vé zprávě České onkologické společ-

nosti (jsou zpracovány údaje pouze 

do roku 2010).

Vzdělávací program Návrat 

do zaměstnání po onkologickém 

onemocnění Amelie, o.s.

Poskytuje komplexní – kariérní, pro-

fesní, sociální i psychologické - odbor-

né poradenství. 

Umožňuje placenou pracovní pra-

xi u dojednaných zaměstnavatelů.

Na pracovní místo pro účastníka 

programu může zaměstnavatel získat 

mzdový příspěvek.

O Amelii
Občanské sdružení Amelie již sed-

mým rokem pomáhá onkologicky 

nemocným a jejich blízkým překoná-

vat nejrůznější zátěžové situace, které 

v souvislosti s onkologickým onemoc-

něním vyvstanou, a to před, v průběhu 

i po skončení léčby. Činnost odborníků 

v Centrech Amelie v Praze, Olomouci 

a Rakovníku doplňuje telefonní linka 

a internetová poradna. Amelie dále 

rozvíjí dobrovolnický program speci-

alizovaný na onkologii a akreditované 

vzdělávání zaměřené na oblast psy-

chosociálních potřeb onkologicky ne-

mocných a jejich blízkých. 

... přirozená součást našeho ži-

vota. V tuto chvíli mě napadá citát: 

„Mladí žijí z nadějí, staří ze vzpomí-

nek“. Stáří by lidé měli žít důstojně 

tak, aby tato část jejich života byla 

naplněná láskou a péčí od svých 

nejbližších. Od těch, kterým celý 

život pomáhali a kterým většinou 

věnovali celý svůj majetek.

Bohužel jsme se v minulém 

měsíci setkali s problémem, kte-

rý slušný člověk nepochopí. Ře-

šili jsme problém psychického 

a ekonomického týrání místního 

občana. Stav byl tak vyhrocený, že 

bylo nutné umístění v sociálním 

zařízení. Celá situace byla spo-

lečně řešena se sousedy, kteří se 

nestali tichými přihlížeči tohoto 

problému.

Týrání seniorů je celosvětový 

problém a může být klasifi kován 

Informace pro občany

Stáří je...
jako přestupek, ale i jako trestný 

čin. Oběti nejsou jen lidé nemoc-

ní, ale i lidé zdraví a soběstační. 

Týrání seniorů má mnoho podob 

od fyzického až po ekonomické 

týrání. 

Občanské sdružení Život 90 

provozuje bezplatnou linku – 

800 157 157.

Nebuďme k tomuto problému 

otočeni zády a snažme se těmto 

lidem pomoci!

Za zdrav.-soc. výbor

V. Mrázková

Úklid města, 
příprava na zimní 
období

V měsíci listopadu 2013 byl 

ukončen úklid spadaného listí 

v ulicích města a technika se při-

pravila na příchod zimy. Na vozi-

dla pro úklid komunikací byl osa-

zen sypač a sněhové radlice, pro 

úklid chodníků jsou připraveny 

dva zametací kartáče a pro pra-

covníky technických služeb byl 

stanoven rozpis služeb pro celé 

zimní období. Pavel Vavruška

BZ_11_13.indd   5BZ_11_13.indd   5 2.12.2013   9:25:162.12.2013   9:25:16



strana 6

Lišta – reklamní text v maximální délce 55 znaků – základní cena 200 Kč

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Prosinec 2013 | Aktuality ze Základní školy | Kultura

Aktuality ze Základní školy

ZŠ Oty Pavla

Sbíráme: 
Sběr papíru a plastových víček 

od PET lahví bude probíhat v týd-

nu od 2. do 6. prosince 2013

MŠ Oty Pavla

Volná místa v MŠ 
Brandýsek

Vedení ZŠ a MŠ Brandýsek nabí-

zí od 5. ledna 5 - 10 volných míst 

v nové třídě mateřské školy. V pří-

padě zájmu kontaktujte ředitelství 

ZŠ a MŠ Brandýsek na telefonním 

čísle 312 283 723 nebo na E- mai-

lu reditel@zsbrandýsek.cz a také 

paní Novotnou na MÚ Buštěhrad.

Platba školného 
do prosince 2013

Žádáme všechny zákonné zá-

stupce dětí, aby nejdéle do 13. 

prosince uhradili poplatky 

za předškolní vzdělávání tj.  září 

až prosinec 2013.

Přerušení provozu MŠ
Vedení ZŠ a MŠ oznamuje, že 

z důvodu vánočních prázdnin 

bude provoz MŠ přerušen od 23. 

prosince 2013 do 5. ledna 2014. 

Provoz bude opět zahájen v pon-

dělí 6. ledna 2014.

Členství v České společnosti or-

nitologické - aktivní spolupráce

ČZS - územní sdružení Kladno, 

Klub kaktusářů - aktivní spoluprá-

ce

Celé Česko čte dětem - celore-

publiková kampaň na podporu 

čtení

Zájmové kroužky
Výpočetní technika

Anglická konverzace

Výtvarné a pracovní činnosti 

Název den a hodina místo učitel

Kaktusářský 15.00 - 15.30 - pátek 2. oddělení A. Holeyšovská
Kroužek anglické konverzace 

(1. - 2. ročník)
15.00 - 15.30 - čtvrtek 2. oddělení A. Holeyšovská

Kroužek výpočetní techniky celé odpoledne - středa 2. oddělení A. Holeyšovská

Ornitologický kroužek 15.00 - 15.30 - úterý 1. oddělení A. Holeyšovská

Pěvecký středa a pátek po obědě 2. oddělení A. Holeyšovská

Výtvarné a pracovní činnosti 15.00 - 15.30 - úterý 3. oddělení M. Havlíčková
Výtvarné a pracovní činnosti

- pouze 1. ročník
15.00 - 15.45 1. oddělení Bc. M. Kulinová

Školní družina
Školní družina nabízí dětem 

možnost zajímavého a aktivního 

trávení volného času. Její 3 smíše-

ná oddělení jsou umístěna v pří-

zemí staré budovy školy, využívá 

však také školní hřiště a zahradu, 

tělocvičnu, pracovny školy.

Vychovatelky
Anna Holeyšovská

Bc. Marie Kulinová

Martina Havlíčková

Bc. Erika Kornhäuserová

Činnost družiny

Stálé projekty školní družiny

Sesterská škola Santo Domingo 

- Peru, podpora výchovy a vzdělá-

vání

Pěvecký

Kaktusářský

Ornitologický

Provoz družiny - 
Provozní doba

Ranní provoz: 2 oddělení denně 

- 6.30 hod. - 8.00 hod.

Řádný provoz: 3 oddělení den-

ně - 11.40 hod. - 16.30 hod.

Počet žáků
Oddělení se naplňují nejvýše 

do počtu 30 účastníků (zákon č. 

561/2004 Sb., Vyhl. č. 74/2005 

Sb.).

Platba za umístění žáka 
v ŠD

Úplata za umístění žáka byla 

stanovena v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb. a příslušnou pro-

váděcí vyhláškou. Pro školní rok 

2012/2013 činí 120,- Kč za měsíc. 

Dopisy od přátel

Ahoj všichni - včera jsme jeli 

opět přes Dobrovíz a protože 

byla tma, opět nás do očí rozzá-

řil „statek“, který je úžasný svým 

rozsvícením a pohodou. Ano, 

již delší dobu tam toto takto je 

a my poprvé auto otočili směrem 

do vrat, kde nás táhla ta světla 

stromů, andělů...

Když jsme zaparkovali, mysleli 

jsme, že si pouze prohlédneme 

tu „nádheru“, která nám nedala 

opět jen tak projet. Když jsme 

nadšeně vše prohlíželi a i když 

prostory statku byly již zavřeny, 

najednou se objevili majitelé 

a pozvali nás do prostor, kde 

mají daleko více vánočních svíti-

del a to nejen v menších prosto-

rách, ale i v tzv. „maštali“, kde je 

Kultura

Tip na malý vánoční výlet  - Statek Dobrovíz
My jsme nic nekoupili a přesto se 

k nám všichni chovali - nádherně. 

Proto mi nedá se s vámi o to  ne-

podělit.

Majitelka si se mnou povídala 

o všem, o koncertu, který pořáda-

jí, o výstavě, o posezení, o kníž-

to opravdu úžasné. A já byla tak 

nadšená těmi lidmi a prostory 

a „vším“, že se moc ráda podělím 

o tuto zkušenost a doporučuji se 

tam dojet či dojít podívat - už jen 

třeba za tou krásnou, bez ohledu 

na to, zda něco koupíte či nikoli. 

kách, které ráda čtu a další a další 

a další. Zná mnoho významných 

osob, který ji posunuly jít touto 

cestou...

Níže je odkaz, kde se sami 

můžeme alespoň pohledem pře-

svědčit, že tam musí být opravdu 

krásný prostor s úžasnou atmo-

sférou.

A co je úžasné, o adventní ne-

děle je tam Adventní program 

ve Vánočním dvoře:

Např. 8. 12. 2013 v 17.00 hod. 

Podvečerní andělení v podobě 

vánoční hudby a slova a další 

a další a další... Však sami uvidíte, 

když si přečtete.

Přeji vám všem hezký den 

a jsem ráda, že jsem se o toto 

mohla s vámi podělit. E. 

http://www.vanocnidvur.cz

-nov-
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Informace

DPS Buštěhrad slaví 15. výročí

Kultura

Prague String Sextet
Mysliveček Soloists

Jedná se o jeden z nejprogre-

sívnějších komorních souborů 

současnosti, smyčcový sextet, 

který nese v názvu jméno dnes 

neprávem zapomenutého veli-

kána nejen české ale i světové 

hudby.

Seskupení Mysliveček Soloists 

známé na mezinárodní scéně rov-

něž pod názvem „Prague String 

Sextet“ spolupracuje s mnoha 

hudebními managementy a kon-

certními agenturami. V Praze toto 

hudební těleso získalo ve spo-

lupráci s nadací Jana a Medy 

Mládkových možnost působení 

na pódiu v Sovových Mlýnech, 

v místech, kde se skladatel Mysli-

veček narodil.

Členové ansámblu jsou absol-

venti prestižních hudebních škol: 

Conservatorie National Superieur 

de Musique de Paris, Konzervatoř 

P.I.Čajkovského v Moskvě, Hochs-

chule für Musik Freiburg, Hochs-

chule für Musik Karlsruhe a Aka-

demie múzických umění v Praze 

a v dnešní době i členové mnoha 

symfonických orchestrů: Wiener 

Philharmoniker, Staatskapelle 

Dresden, Baerisches Rundfunk, 

PKF, SOČR.

Repertoár komorního souboru 

Mysliveček Soloists zahrnuje zá-

sadní kompozice pro smyčcový 

sextet od klasicismu až po sou-

časnost. Vedle mnoha divertiment 

a raných symfonií všech velikánů 

hudebního klasicismu se tento 

ansámbl snaží pravidelně uvádět 

na svých koncertech i kompozice 

J.Myslivečka.

Vedle kompozic hudby ro-

mantismu: Brahms, Dvořák, Čaj-

kovskij, Korsakov, Borodin také 

Mysliveček Soloists pravidelně 

uvádí i hudbu válečné generace 

skladatelů Schönberg, Schulhoff , 

Martinů a Milhaud.

Opravdu je to již 15 let, kdy 

započal provoz v našem„domečku”, 

„dědkodomu”, „DPSce”, nebo jak se 

běžně našemu zařízení říká.

Buštěhrad je jedním z mála ma-

lých měst, které se může pochlubit 

objektem, kde sídlí pečovatelská 

služba a který současně poskytuje 

bydlení pro své starší občany. Mů-

žeme být pyšní na tehdejší zastupi-

tele, kteří byli natolik osvíceni a dali 

zelenou nápadu Mudr. Jeřábka. 

Možná si ani tenkrát neuvědomova-

li důležitost svého rozhodnutí, které 

právě až v této době, kdy se stále 

více hovoří o stárnutí obyvatelstva, 

ukazuje důležitost a nenahraditel-

nost.

Po počátečních peripetiích spoje-

ných se správným zaměřením péče, 

bylo prvních pět let poskytováno 

hlavně ubytování a s ním spojená 

péče o ubytované klienty. Jedna-

lo se tak o péči pro cca 20 klientů 

za rok. 

Posledních 10 let se podařilo péči 

značně rozšířit a poskytovat ji nejen 

obyvatelům DPS a Buštěhradu, ale 

dokonce i občanům okolních obcí. 

V dnešní domě je pečovatelská 

služba využívána 60ti klienty za rok. 

Je nutné připomenout, že toto vše 

se děje bez navýšení kapacity pra-

covních míst.

Pokud chcete vědět, jak obyva-

telé našeho domečku žijí, jaká péče 

je jim nabízena a jaké možnosti 

naše zařízení poskytuje, neváhejte 

a přijďte se k nám podívat na Den 

otevřených dveří, který se koná 

18. 12. 2013 od 13.30 hod.

Do července tohoto roku “kra-

lovala” v DPS paní ředitelka Sta-

nislava Šumná, které se podařilo 

za její působnosti vybudovat spo-

lehlivě fungující zařízení, které 

od svého začátku prošlo velkou 

změnou ke spokojenosti klientů. 

V srpnu tohoto roku jsem od ní 

převzala pomyslné žezlo. Přestože 

jsem ve funkci krátce, mám radost 

z toho, co se nám v tak krátké době 

podařilo uskutečnit, tím myslím 

rozšíření aktivizačních programů, 

do kterých se začali zapojovat kli-

enti nejen z DPS, ale i z terénu Buš-

těhrad, o což jsme léta usilovali. 

Za velký úspěch považuji fi nanční 

příspěvek od sponzorů, kteří nám 

pomohli z velké části pořídit cvi-

čební prvek (šlapadlo), který je 

umístěn v interiéru DPS. Klienti jej 

mohou využívat celoročně a zlep-

šovat tak svou fyzickou kondici. 

Na základě personálních změn 

k nám nastoupila nová pečovatelka 

paní Petra Kyndlová, která se sta-

la od října velkou posilou pro náš 

kolektiv a oporou pro naše klienty. 

Doufám, že u nás bude spokojená 

a práce ji bude těšit tak, jako ostat-

ní zaměstnance našeho zařízení, 

kterým bych ráda touto cestou po-

děkovala za jejich pomoc a oporu 

v mých začátcích ve funkci ředitel-

ky.

Na závěr bych chtěla popřát naše-

mu domečku mnoho dalších úspě-

chů v následujících letech a Vám, 

občanům Buštěhradu, krásné proži-

tí vánočních svátků a hodně zdraví 

do Nového roku 2014.

Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad
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Aktuality z Pelíšku

RC Buštěhradský pelíšek ob-

drželo ocenění „Společnost přá-

telská rodině“, za poskytování 

příznivých zaměstnavatelských 

podmínek pro slaďování rodinné-

ho a pracovního života a uplatňo-

vání rovných příležitostí pro ženy 

i muže. Ocenění uděluje Síť ma-

teřských center o.s. v rámci pro-

jektu Společnost přátelská rodině. 

Předávání certifi kátů proběhlo 

5. 11. 2013 v Praze na konferenci „Efektivní prorodinná politika v kon-

textu rovných příležitostí“, kde se kromě jiného diskutovalo o otázkách 

tvorby koncepce rodinné politiky ve Středočeském kraji.

V podvečer svátku svatého Martina proběhl v Buštěhradě již tradiční 

Svatomartinský lampionový průvod. Děti v doprovodu rodičů následovaly 

světlonoše z Žižkova náměstí k buštěhradským rybníkům. Cestou buště-

hradskými uličkami jim krásně zazpívali děti ze souboru DUHA pod vede-

ním paní Anny Holeyšovské. U rybníků  bylo připraveno krátké divadelní 

představení o legendě svatého Martina, letos ozvláštněné tím, že Martin 

přijel na skutečném, živém koni. Děti úspěšně nalezly poklad - svatomartin-

ské rohlíčky, o které se po vzoru svatého Martina rozdělily a na závěr pustily 

světélkující lodičky ze skořápek od ořechů po vodě. Na letošní akci, kterou 

připravilo RC Buštěhradský pelíšek ve spolupráci s družinou ZŠ, Mateřskou 

školou a DS Sluníčko, dorazilo přes 350 lidí. Tak za rok zase na shledanou!

PROSINCOVÝ PELÍŠEK
2. 12. 2013   od 15:30

Výtvarné kouzlení

Vůně purpury nám připomíná 

blížící se Vánoce. My z ní budeme 

vytvářet purpurové srdce - voňa-

vou ozdobu na stromek. Kurzovné 

včetně materiálu 50,- Kč (členové 

RC 25,- Kč).

4. 12. 2013   od 16:00

Jak se hledá poklad aneb 

polodrahokamy z Podkrkonoší 

a Českého ráje

Přijďte si poslechnout poutavé 

vyprávění o hledání a zpracování 

polodrahokamů. Ukážeme si achá-

ty, jaspisy, ametysty, cistríny, kar-

neoly a další. A některé si budeme 

moci i koupit! Vstup zdarma. 

Fotky ze Svatomartinského průvodu Monika Žitníková
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5. 12. 2013   od 17:00

Mikulášská nadílka

Na vaše děti se již těší štědrý 

Mikuláš, hodní andělé, ale i pekel-

ní čerti! Vstup zdarma, příspěvek 

na balíček pro dítě je 110,- Kč (pro 

členy RC 60,- Kč). Na akci je nutné 

se přihlásit na rcpelisek@email.

cz. Členové RC mají možnost se 

hlásit přednostně do 21.11.2013. 

V období od 22.11. do 28.11. již 

budou brány přihlášky dle po-

řadí v jakém přijdou, počet míst 

je omezený. V Sokolovně bude 

možnost zakoupit si občerstvení. 

Sokolovna Buštěhrad, Sokolská 

291.

7. 12. 2013   od 8:30 do 12:30

Kurz první pomoci

Kurz zaměřený na akutní stavy 

u dětí bude probíhat v sobotu 

od 8:30 do 12:30. Podíváme se 

na specifi ka pediatrických akut-

ních stavů, vytipovaná rizika 

u novorozenců, batolat a před-

školních dětí, životní funkce 

u dětí a nácvik jejich vyšetření, 

co s cizím tělesem v dýchacích 

cestách, nácvik resuscitace, 

ošetření úrazů a doporučenou 

lékárničku. Dále si popovídáme 

o termických poraněních (popá-

leniny, podchlazení), poranění 

hlavy a pádech, poruchách vě-

domí, křečových stavech u dětí 

a probereme i novinky a aktuální 

poznatky z praxe. Cena kurzu je 

100,- Kč. Rezervace nutná do 4. 

12. 2013 na rcpelisek@email.cz. 

Hlídání dětí není zajištěno. 

9. 12. 2013   od 15:30

Výtvarné kouzlení

Tentorát budeme vytvářet vá-

noční svícínky a ozdobičky ze 

samotvrdnoucí hmoty. Kurzovné 

včetně materiálu 50,- Kč (členové 

RC 25,- Kč).

12. 12. 2013   od 19:00

Večerní dílna pro dospělé - 

Andělské korálkování

Pojďte se s námi naučit vyrábět 

andílky z drátků a korálků. Kur-

zovné včetně materiálu 50,- Kč. 

Rezervace nutná do 9.12.2013 

na rcpelisek@email.cz.

16. 12. 2013   od 15:30

Perníčková dílna

Dětmi velmi oblíbená dílna, 

na které mohou rovnou ochutná-

vat své výtvory. Hotové perníčky 

budeme zdobit čokoládovými po-

levami. Kurzovné včetně materiá-

lu 50,- Kč (členové 25,- Kč). Přijďte 

se k nám vánočně naladit, vždyť 

za pár dní už je tu Štědrý den!

17. 12. 2013   od 15:00 

Relaxační odpoledne

Také nevíte kam v předvánoč-

ním shonu dřív skočit? A co si 

takhle odskočit od celodenního 

shonu a zaskočit si na pedikůru 

nebo medovou masáž obličeje? 

Uděláte pro změnu něco pro své 

tělo a duši a práce vám potom pů-

jde určitě lépe od ruky. Manikůra, 

pedikůra, medová detoxikační 

relaxační masáž obličeje, pleťové 

masky na obličej a líčení. Na to 

vše si již můžete dělat rezervaci 

na rcpelisek@email.cz. Zájemci 

s rezervací mají přednost. 

18. 12. 2013   od 16:00

Pohádka

Přijďte si námi nejen poslech-

nout, ale třeba i zahrát pohádku 

O rukavičce, opět v podání naší 

skvělé animátorky Zuzany Šípkov-

ské. Vstup 30,- Kč za dítě (15,- Kč 

pro členy RC), další sourozenci 

zdarma.

Od 23. 12. 2013 do 6. 1. 2014 

jsou v Pelíšku Vánoční prázdniny. 

Těšíme se na vás opět v novém 

roce! Markéta Kučerová

Celý tým Pelíšku vám přeje krásné Vánoce!

Základní organizace ČCK byla 

založena na Buštěhradě roku 

1923, v tomto roce tedy oslavila 

90. výročí svého založení.

Prvním předsedou byl pan An-

tonín Burgr, členové byli pan Bur-

gr Václav, MUDr. Kvido Jeřábek, 

učitel Šimandl, pan Hrubeš, který 

měl na starosti sanitku, p. Veselý 

a další. Spolek měl celkem 440 

členů.

Během války byla organizace 

zakázána, ale přesto se členové 

scházeli a pomáhali, kde bylo po-

třeba. Dalším předsedou byl pan 

Stejskal a po něm Luisička Bláho-

vá, Rohlová a další. Tehdy byly za-

loženy hlídky zdravotních služeb 

a účastnily jsme se prvních pomo-

cí pro doly a hutě, také Poldovku, 

za přítomnosti lékařského školení. 

Byla spuštěna akce „Člověk volá 

člověka“, za účasti ČČK, Svazu 

žen a Obecního úřadu. Tato akce 

se zachovala dodnes, za přispění 

MěÚ Buštěhrad a naší služby. 

Naše činnost se stále opakuje, 

Neziskové organizace

Zpráva Českého Červeného Kříže

Pozvání pro všechny příznivce ptačího zpěvu na místní soutěž

Buštěhradská organizace
zpěvných kanárů 
Vás srdečně zve na 
místní soutěž dne 28. 12. 2013 od 14.30 h, 
místo konání: Buštěhrad – hasičárna

4. ročník o putovní pohár 
harckých kanárů města Buštěhrad

Těšíme se na vaši účast. Za místní organizace chovatelů zpěvných 

kanárů – J. Kotouč, jednatel

Vás zve na besedu 

Afghánistán – 10 let

Povídání o jednom údolí v Afghánistánu, o tom, jak tam žijí obyčejní 

lidé a o tom, co se v téhle zemi změnilo za posledních 10 let, o práci 

humanitárních organizací a o tématech, kterým se věnují v zemi 

mnohými považované za válečnou zónu.

Večerem bude provázet Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové 

sekce společnosti Člověk v tísni, který před deseti lety v Afghánistánu 

pracoval a letos tuto zemi několikrát navštívil.

ve čtvrtek – 12. 12. 2013

od 19. 00 hodin

v restauraci U Bečvářů

pořádáme sbírky, pořádáme zdra-

votní služby, kde nejsme bohužel 

dost oceněny. Na konci roku nás 

vždy čeká nejkrásnější akce – pře-

dávání dárečků pro občany míst-

ní i v domovech pokojného stáří, 

kde jsme vždy srdečně zvány.

Děkuji za pozornost,

Olga Procházková
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TOPENÍ – PLYN

– KOMÍNY

Provádíme:

instalace a výměny plynových kotlů

instalace plynovodů včetně revizí

instalace topení včetně návrhu

kontroly komínů

telefon: 608 55 44 70
www.novetopeni.cz

email: fi rma.jun@centrum.cz 
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