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VYSAZENÍ ŠTRÚDLOVNÍKU
VÝSLEDKY VOLEB, ČIPOVÁNÍ POPELNIC
AKTIVITY BUŠTĚHRADSKÝCH ŠKOLÁKŮ

Předškoláci na výstavě v Sýpce, foto Lucie Strnadelová

Vysazení a křest Štrúdlovníku, foto J. Pergl

Sýpka v podzimním hávu, foto Kateřina Homolová

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, bohužel se opět
všichni dostáváme do situace,
kdy jsme již museli a zcela jistě budeme dále muset přijmout
celou řadu opatření nařízených
Vládou ČR či Ministerstvem
zdravotnictví. V době, kdy jde
BZ do tisku, má Buštěhrad 57
osob nakažených covidem a 41
uzdravených, tedy daleko více
než na jaře (a každý den počet
nakažených vzroste). A to jsou
pouze oficiální čísla, ne každý
nemocný podstoupí testy, takže
nakažených bude ve skutečnosti daleko více. Prosíme vás tedy všechny touto cestou, abyste důsledně dodržovali všechna
doporučení a nařízení, ať už na
ně máte jakýkoliv názor. Je třeba se semknout a opravdu jen
společně lze tuto situaci zvládnout s co nejmenší újmou.
Náš úřad dle nařízení vlády
přistoupil k omezení úředních
hodin pro veřejnost (na pět hodin dvakrát týdně). Toto opatření, stejně jako ta ostatní, má
za cíl v co možná největší míře
chránit zdraví všech našich zaměstnanců, a zároveň umožnit,
aby byl po celou dobu zachován
provoz úřadu ve všech jeho základních činnostech a povinnostech. I naše příspěvkové organizace vás průběžně informují

a dobrovolníků zajištěna možnost nákupů, dovozu obědů,
léků a tomu podobných komodit či služeb (a třeba i doprovod
při procházce pro seniory, kteří si sami netroufají). Zkrátka
pro všechny, kteří takovou pomoc budou potřebovat, jsme
připraveni podat pomocnou ruku. Neváhejte si prosím o pomoc říci.
Kontakty:
Tomáš Hofman
velitel hasičů: tel. 728 301 030
Magda Kindlová
místostarostka: tel. 731 460 985
o všech omezeních. Naše infocentrum bude průběžně sledovat změny otvíracích hodin
našich obchodů, či například
možnosti dovozu jídla. Ochranné prostředky jsou zatím v našich obchodech běžně dostupné.
Chceme vás všechny ujistit,
že náš úřad je stejně jako v jarních měsících připraven pomoci komukoliv, kdo pomoc
bude potřebovat.
Opět platí zejména pro naše seniory, pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro osoby
nemocné či v karanténě, že je
prostřednictvím našich hasičů

Je naší hlavní povinností
ochránit občany z rizikových
skupin a zabránit rychlému
šíření viru. Vyvarujme se ale
strachu a paniky. Nesledujme
neustále sdělovací prostředky, kde slyšíme pořád dokola
jen katastrofické scénáře. Radujme se z drobností, vyjděme
do přírody na čerstvý vzduch.
Jen s dobrou psychikou je tělo
odolnější.
Přejeme všem v této nelehké
době především pevné zdraví a věříme, že vše společně
zvládneme.
Vaše starostka
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I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 08/2020
ze dne 23. 9. 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 0682020 ze dne 23. 9. 2020
přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
ověřovatele zápisu p. Pavla Vavrušku a p. Jakuba Pláška, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2
zápis ze zasedání č. 7/2020 ze dne
5. 8. 2020
Usnesením č. 3
upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 08/2020
Usnesením č. 4
rozpočtové opatření č. 7/2020
Usnesením č. 6
dodavatele na akci „Buštěhrad – Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě“, a to nabídku firmy Gast-PRO
s.r.o., IČ 25939645, za nabídkovou
cenu 1 562 908 Kč bez DPH
Usnesením č. 7
schvaluje dodavatele na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ
Oty Pavla Buštěhrad“, a to firmu AV
MEDIA, a.s., Praha 10, IČ 48108375,
za nabídkovou cenu 2 349 198 Kč
bez DPH
Usnesením č. 8
výběr dodavatele na akci „Obnova
sportoviště v ZŠ Buštěhrad“, a to firmu 4soft, s.r.o., Tanvald,
IČ 28703384, za nabídkovou cenu
3 481 423,80 Kč bez DPH
Usnesením č. 10
uzavření pachtovní smlouvy na
pacht pozemku parc. č. 1560/2, k.ú.
Buštěhrad, o výměře cca 400 m2, a to
za standardní určenou cenu pachtu
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Usnesením č. 11
uzavření pachtovní smlouvy na
pacht části pozemku parc. č. 1382/3,
k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 6,5
m2, a to za standardní určenou cenu pachtu
Usnesením č. 12
uzavření „Smlouvy o řízení projektu
v době udržitelnosti“ mezi městem
Buštěhrad a spol. LKA, s.r.o., na akci „Cyklostezka mezi Buštěhradem
a Lidicemi“. Cena za plnění je 6 000
Kč bez DPH za roční zpracování monitorovacích zpráv udržitelnosti projektu, 9 000 Kč bez DPH za přípravu
podkladů pro kontrolu v době udržitelnosti projektu a cestovné ve výši
7,50 Kč/km
Usnesením č. 13
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2020 mezi městem
Buštěhrad a Martinem Vršeckým
s.r.o., kde je celková cena díla ve výši
13 086 344 Kč bez DPH
Usnesením č. 14
výši nájemného v sociálním bytě
č. 1 v č.p. 65, a to 3 025 Kč
měsíčně + služby
Usnesením č. 15
navýšení zákonné odměny pro volební komisaře pro volby do zastupitelstva SK a pro volby do Senátu
Parlamentu ČR o 1 000 Kč pro každého člena komise
Usnesením č. 17
odložení bodu č. 17
Usnesením č. 18
odložení bodu č. 18
Usnesením č. 19
výsadbu stromů z dotačního titulu
9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“,
která bude realizována spolkem Fu-

tura academica z.s., a dále jeho po
bočným spolkem „Acer, pobočný
spolek Futura academica z.s.“. Tyto
výše uvedené spolky jsou rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou
výzvou a dle předloženého návrh
a odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou
Usnesením č. 20
pronájem hrobového místa
D-II-9/K8
Usnesením č. 21
zařazení nového žadatele do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 22
Jiřinu Kopsovou za členku Výboru
pro životní prostředí
Usnesením č. 23
volební řád pro volby do školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Usnesením č. 24
žádost MO „Věčně mladí senioři“
o povolení vysazení ovocného stromu (jabloně) na pozemku města
Zamítá:
Usnesením č. 5
vyhlášení místního referenda
Usnesením č. 9
vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1000, k.ú. Buštěhrad,
o výměře cca 60 m2
Revokuje:
Usnesením č. 16
usnesení č. 16 ze zasedání MěZ
č. 06/2020 ze dne 24. 6. 2020, tak, že
ruší poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 40 000 Kč spolku
SK Buštěhrad

ČÍSLO 11

A K T U A L I T Y:
Čipování popelnic
Vývoj se nedá zastavit! Je málo věcí, které jsou jednodušší než popelnice. Ještě méně je předmětů, kterým přikládáme menší význam než
smetí, jež ukládáme do nádob na
směsný komunální odpad. Tito němí soudruzi nám však dokáží pěkně zatopit. Komunálního odpadu je
čím dál více. Skládkování zatěžuje rozpočet obce a poškozuje trvale
naše životní prostředí. Náš společný zájem je mít veškerý odpad z domácností roztříděný. Na skládku se
v nejbližších letech nebude vyvážet
z domácností žádný směsný odpad,
který by byl energeticky využitelný.
Cesta za dosažením této pomyslné
nuly začíná u našich popelnic.
Výraznou známkou pokroku bude označení popelnic čárovým kódem a jejich očipování. Čárový kód
s adresou místa nádoby bude umístěn na jedné z bočních stran popelnice. Do konce listopadu by měly být
všechny nádoby na směsný komunální odpad takto označeny. Pomocí čipu a čárového kódu zjistí vážní
mechanismus svozového auta hmotnost výsypu na konkrétní adrese.
Nádoby na směsný odpad podnikatelských subjektů se takto evidovat
nebudou, neboť město nemá možnost tyto subjekty zapojit do systé-

Očipované lokality - stav k 14. 10. 2020

mu odpadového hospodářství. Nádoby na bioodpad se budou čipovat
začátkem roku 2021.
Během čipování se mohlo stát,
že byla označena pouze jedna nádoba z více používaných na konkrétním č.p. Vyplývá to z fyzické
inventury nádob, která probíhala začátkem tohoto roku ve svozové dny,
kdy mohla být ke svozu přistavena
pouze jedna nádoba. K zajištění dodatečného očipování nádoby prosím
kontaktujte paní Lucii Dlouhou na
tel. 601 371 198 nebo na e-mailu:
dlouha@mestobustehrad.cz
Vy, kteří používáte plechové ná-

doby na směsný komunální odpad,
prosím, požádejte si o její výměnu.
Tyto nádoby neodpovídají typizované nádobě, která je definována
Obecně závaznou vyhláškou města Buštěhradu č. 4/2019. Výměna je
zcela zdarma.
Věříme, že toto je dobrý začátek
k přesnému vedení evidence nejen
počtu nádob svážených v našem
městě, ale i přehledu o skutečné váze směsného odpadu, vytříděného
odpadu a v budoucnu i bioodpadu.
Vše v návaznosti na platbu za tyto
služby svozové společnosti.
LZ

Očipovaná část popelnice, foto JP
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Výsledky

voleb

2020

2020: Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 2. a 3. října 2020.
Jaká byla volební účast v našem městě a jak volili občané Buštěhradu.
Volební účast Buštěhrad
Počet zapsaných voličů:
Vydané obálky:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
Volební účast v %:

2563
1087
1083
1070
42,41

název strany

počet hlasů

v%

Demokratická strana zelených

8

0,74

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

190

17,75

Svoboda a př. demokracie (SPD)

36

3,36

Česká pirátská strana

186

17,38

0

0,00

222

20,74

Dělnic. str. sociální spravedl.

5

0,46

Česká str. sociálně demokrat.

34

3,17

Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení

89

8,31

ANO 2011

155

14,48

Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net

63
1

5,88
0,09

Občanská demokratická aliance

2

0,18

Trikolóra hnutí občanů

61

5,70

Svobodní

13

1,21

ROZUMNÍ - Petr Hannig

5

0,46

1070

98,80

Moravané
Občanská demokratická strana

Platné hlasy celkem

Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ

2020: Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo
I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo 2. a 3. října 2020.
Volební účast v I. kole hlasování Buštěhrad
Počet zapsaných voličů:
2562
Vydané obálky:
1077
Odevzdané obálky:
1070
Platné hlasy:
1054
Volební účast v %:
42,04
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Výsledky I. kola hlasování Buštěhrad
Číslo

Příjmení, jméno

Volební
strana
ODS
RČ
ČP
NáS
STAN
Piráti
ČSSD+Zel.+Budouc.

Navrh.
strana
ODS
RČ
ČP
NáS
STAN
Piráti
ČSSD

1
2
3
4
5
6
7

Bendl Petr Ing.
Zímová Naděžda Ing.
Volf Milan Mgr.
Oliva Michal
Fröhlichová Markéta
Šípová Adéla Mgr.
Dienstbier Jiří Mgr.

8
9
10
11
12
13

Vostrá Miloslava Ing. Bc.
KSČM
KSČM
Bošek Václav Mgr. MBA
SPD
SPD
Trikolóra
Landa Jiří MUDr.
Trikolóra
Svobodní
Bohbot David
Svobodní
Vojtová Michaela Ing.
ANO
ANO
Závodský Ondřej JUDr. Ph.D. KDU-ČSL+TOP 09
KDU

Do 2. kola postoupili Ing. Petr Bendl a Mgr. Adéla Šípová.

Polit.
přísl.
ODS
RČ
VPK
SPRRSČ M. Sládka
BEZPP
BEZPP
ČSSD

Počet
hlasů
168
8
73
0
110
202
95

%
hlasů
15,93
0,75
6,92
0,00
10,43
19,16
9,01

KSČM
BEZPP
Trikolóra
BEZPP
BEZPP
BEZPP

58
25
51
21
126
117

5,50
2,37
4,83
1,99
11,95
11,10

Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ

2020: Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR II. kolo

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo 9. a 10. října 2020.
Volební účast ve II. kole hlasování Buštěhrad
Počet zapsaných voličů:
2571
Vydané obálky:
526
Odevzdané obálky:
526
Platné hlasy:
526
Volební účast v %:
20,46
Výsledky II. kola hlasování Buštěhrad
Číslo

Příjmení, jméno

1

Bendl Petr Ing.
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Šípová Adéla Mgr.

Volební
strana
ODS

Navrh.
strana
ODS

Polit.
přísl.
ODS

Počet
hlasů
176

%
hlasů
33,46

Piráti

Piráti

BEZPP

350

66,53

Senátorkou za volební obvod č. 30 Kladno se stala Mgr. Adéla Šípová (Piráti/BEZPP).
Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ

Vážení členové volebních komisí, všem Vám děkuji za Vaši osobní statečnost, za to, že jste pomohli Městu
Buštěhrad zvládnout volby do zastupitelstev krajů a do třetiny senátu. Nebáli jste se v tak nepříznivé době být
členy komisí a dodržovali jste všechna potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Velmi si tohoto vážím.
DJ
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Sázení a křest Štrúdlovníku (sladký
Spolek Věčně mladých seniorů se
již za několik let své existence postaral o novou tradici –štrúdlování,
soutěžení v pečení štrúdlů. Šikovné
a soutěživé místní kuchařky (i kuchaři) se ucházejí o zápis na dřevěný váleček, kde bude i pro další léta
zapsán ten, jímž vlastnoručně upečený a do soutěže přinesený štrúdl
je přítomnou zvolenou porotou vyhlášen pro tento den tím nejlepším.
Jelikož je porotou nezkonzumovaná
část vonícího výrobku určena k odprodeji přítomným návštěvníkům
jarmarku, podařilo se už nahromadit určitou sumu peněz. Naše věčně
mladé dámy přišly s nápadem, že jelikož jednou z hlavních surovin, potřebných k výrobě štrúdlů, jsou jablka, mohly by za ty peníze založit
jakousi malou jabloňovou alej. Požádaly vedení obce, aby k tomu propůjčilo vhodný městský pozemek. To
se taky stalo, a nedaleko již vysazené lípy jste za deštivé soboty, v čase

O pravy
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hrozícího koronaviru, který v tomto
termínu zamezil pořádání jarmarku, mohli vidět v odpoledních hodinách skupinku věčně mladých, jak
zde vysazují (i) mladý stromek historické odrůdy jabloně „Gaskoněho
šarlatové“. Po náročné práci byl stromek pokřtěn Štrúdlovníkem, a přítomní účastníci tohoto slavnostního
aktu pohoštěni jablečným moštem
(někteří i hltem calvadosu). Všichni
jsme mu popřáli (a připili na) dlouhý a plodný život. Současně jsme si
přáli, aby nejmenší účastníci přítomné veřejnosti (a nejen oni) se mohli
po celý svůj život těšit z jeho plodů.
Počítá se s tím, že další jabloně budou následovat.
Jenom nevím, jak si to mám srovnat s tím, že na jedné straně našeho města se spolek Věčně mladých
snaží zvelebovat, kultivovat a svým
způsobem i ozeleňovat prostředí ve
prospěch všech, a na druhém konci
jiný člověk (je-li vůbec hoden toho-

a pořizování náhrobků

Vážení spoluobčané!
Blíží se Památka zesnulých a mnozí
z Vás jistě pomýšlejí na osazení hrobového místa náhrobkem či hodlají renovovat ten stávající. Buďte
ale prosím, zejména v těchto dnech,
v souvislosti s hřbitovními zařízeními obezřetní. Zejména pokud Vás
neznámý kameník osloví z vlastní
iniciativy a předloží Vám již předem
připravenou smlouvu.
Pokud budete chtít smlouvu podepsat, řádně si ji přečtěte, nebojte
se zeptat na všechno, co je Vám nejasné, a nenechte se přimět k podpisu, pokud se Vám něco nelíbí. Můžete nás i telefonicky kontaktovat,
poradíme Vám (p. Hanáková Holeyšovská, tel. 725 515 340). Zejména prosím dbejte na to, aby nabídka
korespondovala s Řádem veřejného

začátek s hořkým koncem)

– doporučení k

pohřebiště Buštěhrad, který naleznete na webových stránkách města.
Především se zaměřte na rozměry
hrobového místa. Někteří kameníci
nabízejí rozměry hrobů, které nejsou
na našem pohřebišti povoleny a neodpovídají normě.
Pokud hledáte dobrého kamení-

to označení) se snaží pouze pro svůj
prospěch zničit desítky už vzrostlých stromů.
JP

Vysazování Štrúdlovníku, foto: JP

opatrnosti
ka, požádejte o radu našeho správce hřbitova pana Jiřího Kapitána,
či oslovte více certifikovaných kamenických firem v našem regionu,
které můžete požádat o konkurenční nabídku a zároveň o návštěvu jejich dílny.
Jaroslava Hanáková Holeyšovská

Ilustrační foto
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Z ásady, které je nutno dodržovat
– informace pro pozůstalé
Vážení spoluobčané, vzhledem
k tomu, že někteří z nás nemají ponětí, co vše obnáší problematika spojená s úmrtím či manipulací s ostatky našich pozůstalých, dovoluji si
zde popsat kroky, které by vám měly v nelehkých chvílích pomoci. Informace se týkají i nájemců hrobových míst na veřejném pohřebišti
města Buštěhradu.
Jak postupovat při úmrtí
V případě úmrtí je nutné kontaktovat pohřební službu, která převeze
zemřelého do svého zařízení a vyřídí veškeré administrativní záležitosti
s úmrtím spojené. Následně dle přání pozůstalých připraví a zorganizuje důstojné rozloučení se zesnulým.
Jedná-li se o pohřeb do země, správa veřejných pohřebišť po uhrazení
nájmu a služeb v závislosti na tlecí době hřbitova vydá souhlas s pohřbením zesnulého. Souhlas s pohřbením může správa vydat pouze
osobě, která má s hřbitovní správou
sjednanou platnou nájemní smlouvu, kterou je povinna hřbitovní správě při vydávání souhlasu s pohřbením předložit.
Jedná-li se o uložení zesnulého
nájemce, je vypravitel pohřbu povinen tuto smlouvu též hřbitovní
správě předložit a následně při projednávání dědictví nahlásit notáři,
že zemřelý byl nájemcem hrobového
místa a případně majitelem hrobového zařízení. Kdo se stal dědicem
hrobu a na koho přechází nájemní
smlouva má za povinnost neprodleně ( ikdyž je nájem ještě vyplacen)
nahlásit hřbitovní správě právoplatný dědic, který skutečnost doloží
dědickým usnesením. Je-li sjednána smlouva s více nájemci, je vyžadován písemný souhlas s uložením
od všech nájemců, popř. i vlastníků
hrobového zařízení, pokud se nejedná o stejné osoby. Jedná-li se o uloL I STO PA D 2 0 2 0

na našem hřbitově

žení urny, je nutné též nahlásit na
hřbitovní správě.
Jak naložit s urnou po kremaci
Po kremaci, která může proběhnout
s obřadem nebo i bez obřadu, obdrží ten, kdo vypravil pohřeb, urnu
s popelem. Nedojde-li k jejímu uložení v kolumbáriu, umisťují ji nejbližší příbuzní do hrobového místa
na veřejném pohřebišti.
K uložení urny do hrobového
místa je oprávněn pouze zaměstnanec veřejného pohřebiště – hrobník. V našem městě je to správce
veřejného pohřebiště pan Jiří Kapitán – tel.: 607 591 193. Správce
veřejného pohřebiště oznámí správě hřbitova – v našem městě paní
Jaroslavě Hanákové Holeyšovské –
den a hodinu uložení urny na veřejném pohřebišti. Správa hřbitova tuto skutečnost zaeviduje do systému
– jméno a příjmení zemřelého, jeho
datum narození, úmrtí a dále číslo
urny. Žádáme všechny pozůstalé,
aby doklad o zpopelnění vždy donesli k evidenci správy hřbitova,
Městského úřadu Buštěhrad. Evidence uren uložených na hřbitově
je zákonná povinnost.
Uložení urny do hrobového místa
není možné, tak jak si mnozí pozůstalí myslí, tedy tak, že ji učiní sami příbuzní zesnulé osoby. Ukládání urny
do hrobového místa je pietní událostí,
které se účastní pouze nejbližší příbuzní a oprávněná osoba. Přitom se
k hrobu pokládají kytice a věnce. Celá
událost nebývá doprovázena hudbou,
jedná se již o poslední část smutečního rozloučení se zemřelým.
Závěrem je nutno podotknout,
že nelze vložit urnu do hrobového
místa bez oprávněné osoby. Takové jednání, při kterém by došlo k neoprávněné manipulaci s hrobovým
místem, by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin „hanobení lid-

ských ostatků“.
Jak postupovat při opravě a rekonstrukci hrobu, hrobky: dle platného
Řádu veřejného pohřebiště města Buštěhradu ze dne 28. 11. 2019
Článek 7 – Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového
zařízení
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících je
oprávněn pouze vlastník nebo jím
zmocněná osoba po prokazatelném
předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, za jím stanovených podmínek.
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobku určuje
provozovatel v rozsahu:
a) Určí rozměry, tvar hrobového
zařízení, případně druh použitého
materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku
uliček mezi hrobovým zařízením,
způsob uložení zeminy a odpadu při
zřizování hrobového zařízení, jeho
opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
b) Základy musí být provedeny
do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost
půdy a nesmějí zasahovat do pohřbívací plochy.
c) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
d) Základy památníků, náhrobků
nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti,
např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.
e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce
s rámy sousedních hrobů.
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f) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
3. Při stavbě hrobky je navíc
a) nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní
komunikace, přístup k sousedním
hrobovým místům)
b) vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky
(např. tvar hrobky a odvětrávání, typ
terénu a půdy, prostoru hrobky pro
požadovaný počet rakví, výkopu pro
požadovaný počet rakví)
c) navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou
(základové Č.j.: 1970/2019 16 pasy,
beton, výztuže, betonové tvárnice)
na základě předloženého statického výpočtu
d) zhotovit jednoduchý rozpočet
stavby (ceny stavebních materiálů
a stavebních prací, přesunu hmot)
e) provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných
lidských ostatků, naložení, odvoz
a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů
a opatření)
f) zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby
g) zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory
pro patra, zalít betonem a zhotovit
odvodnění
h) ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)
i) dodržet minimální světlost
otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení
j) obsypat stěny hrobky, upravit
okolní terén
k) protokolárně předat stavbu
včetně souhlasu provozovatele po10

hřebiště tuto stavbu užívat.
4. Při provádění prací směřujících
ke zhotovení, údržbě, opravám nebo
odstranění věcí na hrobovém místě
je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten,
kdo tyto práce provádí, povinen činit tak dle pokynů provozovatele
pohřebiště, dikce nájemní smlouvy
a znění tohoto Řádu.
5. V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky,
je nájemce oprávněn zřídit hrobku
způsobem, v rozsahu a za podmínek
stanovených souhlasem provozovatele ke zřízení hrobky.
6. V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti
odpovídá nájemce hrobového místa
za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech
a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky či jejich
části, stejně tak i vykopanou zeminu
je nájemce povinen nejpozději před
přerušením práce téhož dne odvézt
na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmějí být
cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
7. Po skončení uvedených prací
je nájemce povinen na svůj náklad
uvést okolí příslušného hrobového
místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je
nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit
náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při
pracích na hrobovém místě, pokud
tak neučinil na vlastní náklad sám.
Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost

změnit či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.
8. Na hrobovém místě lze vysadit
strom nebo keř pouze s předchozím
písemným povolením provozovatele
pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené
dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na
náklad nájemce hrobového místa.
9. Vlastník hrobového zařízení je
oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.
Shrnutí:
Tímto bych ráda apelovala na
všechny pozůstalé a stávající nájemce hrobových míst, aby řádně
dodržovali postupy, které jsem se
snažila zde popsat, a které zároveň
korespondují s Řádem veřejného pohřebiště města Buštěhradu a zákonem o pohřebnictví. Jakékoliv dotazy ohledně manipulací s urnami,
oprav náhrobků a hrobek směřujte písemně či telefonicky na správu
hřbitova, či na pana Jiřího Kapitána.
V letech minulých se pohřebiště
našeho města stalo spíše skanzenem
než místem důstojného odpočinku našich blízkých. Pomohla tomu
i doba, kdy nikdo nerespektoval
pravidla, která byla stanovena.
Nyní nám hodně pomáhá zákon
o pohřebnictví a nově stanovený Řád
veřejného pohřebiště města Buštěhradu, který je dostupný na webu
města a zároveň je zveřejněn ve vývěsce na pohřebišti. Ve spolupráci se
správcem pohřebiště Jiřím Kapitánem se snažíme postupně zlikvidovat opuštěné hroby a hrobky a trochu zapracovat na tom, abychom se
za náš hřbitov nemuseli stydět tak,
jak je tomu doposud. Pevně věřím, že
i s vaší pomocí a dodržováním všech
pravidel se nám to podaří.
ČÍSLO 11

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že vzhledem k ročnímu období
podzim/zima nebude možno ukládat urny do hrobů a hrobek v období od 1. listopadu 2020 do 1. března

2021. V případě dotazů či nejasností kontaktujte, prosím, správu
hřbitova paní Jaroslavu Hanákovou Holeyšovskou tel.: 725 515 340,
hanakova@mestobustehrad.cz nebo

O d bitvy na Bílé hoře po
8. listopadu uběhne 400 let od
osudné bitvy na Bílé hoře. Střet,
v němž byla po půldruhé hodiny
trvajícím boji císařskými vojsky na
hlavu poražena armáda, kterou proti
ní postavily vzbouřené české stavy,
na dlouhou dobu ovlivnila chod českých dějin. Učili jsme se to ve škole,
případně jsme si přečetli Jiráska: nad
českými zeměmi se zatáhly mraky,
nastala doba označená coby Temno.
Desetitisíce stoupenců jiných vyznání než katolického, šlechtici, měšťané, kněží, jinými slovy elita země, ti,
kdo uměli číst a psát, museli opustit vlast. Hlavní organizátoři vzpoury proti císaři byli popraveni a tisíce
dalších účastníků českého stavovského povstání připraveni o majetek.
Na jejich místo přicházeli noví páni,
především z německy mluvících oblastí říše, zatímco čeština přežívala
na vesnicích mezi prostým lidem, jehož politická a jiná moc byla v těchto feudálních dobách téměř nulová.
Víra přímo či nepřímo navazující na
staré husitské vyznání byla násilím
vymýcena a duše porobeného českého národa plně podrobena vítěznému katolictví. Noc, která nastala, bude trvat přinejmenším do dob
národního obrození konce 18. a začátku 19. století, jehož představitelé
se pustí do boje nejdříve za kulturní a posléze i politická práva českého národa. K 300. výročí bitvy na
Bílé hoře, v roce 1920, už budou tato práva takříkajíc konečně vybojována v nově nastoleném nezávislém
československém státě. To jsou naše
dějiny a stěží kdo z nás slyšel ve škole a jinde něco jiného.
To bychom ale nežili v zemi svoL I STO PA D 2 0 2 0

pana Jiřího Kapitána tel.: 607 591
193. Děkujeme za pochopení a přejeme pokud možno klidné dny.
Jaroslava Hanáková Holeyšovská

boj o dějiny

Petr Fleischmann, foto J. Pergl

bodně smýšlejících lidí, kdyby tento
výklad dějin nebyl z mnoha hledisek zpochybněn. Známý je například spor „o smyslu českých dějin“
mezi T. G. Masarykem a historikem
Josefem Pekařem, který odmítl tézi
tehdy teprve budoucího prezidenta,
že národ překonal dobu Temna díky své věrnosti víře nastolené českou
husitskou reformací, a když ne víře
samotné, tak přinejmenším jejím
principům. Hledat v myšlení obrozenců 19. století návaznost na myšlenky 15. století je podle historika
pořádně přitažené za vlasy. Národy
přežívají díky své přímo biologické
vůli přežít a snaží se o to i za těch
nejméně příznivých podmínek…
Kritickému pohledu historiků tak
neunikne ani Bílá hora a její důsledky. Především zdůrazní, že v roce
1620 vůbec nešlo o národ, alespoň
v novodobém smyslu tohoto slova.
České stavy nazýváme „české“ ne
proto, že by se snad skládaly z Čechů, ale proto, že byly „z Čech“, to

nutno vysvětlovat těm, kdo by podléhali až příliš nacionalistické interpretaci českých dějin. Hlavní motivací vzpoury českých pánů, tj. pánů
z Čech, byla víra, odlišná od té císařovy, a nespokojenost s tím, že v zemi jsou porušovány dřívější dohody o rovnosti práv stoupenců obou
vyznání, katolického a evangelického. V pozadí se při tom všem navíc
profiloval odvěký spor o moc mezi
šlechtou a panovníkem, probíhající
všude v Evropě od dob hlubokého
středověku.
A kde je prostý lid? Proč nehájil
svou zem, zeptal by se někdo vnímající pojem „národ“ v trochu modernějším pojetí? Francouzský historik
Ernest Denis, autor velmi ceněného
„Konce samostatnosti české“ (1890),
a nejen on, bude ve svém díle připomínat selské bouře, které probíhaly v letech předcházejících bitvě na
Bílé hoře všude po Čechách, tudíž
i na panstvích příslušníků vzbouřených českých stavů. To si oprav11

du budeme muset počkat ještě pár
staletí, aby vojska byla sestavována
jinak, než coby slepenec porůznu
sehnaných žoldnéřů, jak tomu bylo
na Bílé hoře, ostatně na obou stranách. A copak, se vší úctou k našemu městu, buštěhradský hrad nebyl,
podle některých zdrojů, vyplundrován obyvateli Buštěhradu ještě dřív,
než dílo zkázy dokonaly v roce 1632
z Prahy před Valdštejnem ustupující
saské pluky? Pluky, spolu s kterými
se do země o rok dříve vrátili poražení od Bílé hory...
Jiní zas namítnou, že Temno
nakonec nebylo tak temné. Že za
vzpouru nebyl na Bílé hoře potrestán
celý „národ“, ale pouze jeho zlomek,
i když podstatný. V zemi zůstala
i část kultivovaných vrstev, v té době omezených především na šlechtu,
měšťanstvo a katolické kněžstvo, tu
a tam prodchnutých vlastenectvím
a věrností ke své zemi a jejímu jazyku. Postupně se též rozvine nová
forma senzibility odlišná od evangelické strohosti. Země se po uplynutí
několika desetiletí pokryje barokními stavbami, které jí poskytnou onu
dodnes zachovanou a obdivovanou
identitu.
Porážka na Bílé hoře zásadně
ovlivnila české dějiny a bezpochyby těžce zkomplikovala podmínky budoucí národní kulturní a politické emancipace. Nezabránila jí
však a uvažovat o tom, co by se sta-

lo, kdyby stavovské vojsko to císařské
na Bílé hoře porazilo, což by mohlo představovat tak akorát zábavné akademické cvičení. Někoho by
možná i napadlo, že na Bílé hoře vítězné České království, pokrývající
v té době i silně obydlené německy mluvící Slezsko, by nebylo o nic
méně ohroženo poněmčováním než
pod vládou vídeňských Habsburků,
atd. atd...
To vše bezpochyby zazní v souvislosti s nadcházejícím výročím.
Uslyšíme plno výkladů a plno otázek. A je tomu tak správně. Stejně
tak jako přítomnost či budoucnost,
ani minulost nesmí podléhat ideologickým schématům. Pohlížet na

dějiny z různých úhlů, nadále objevovat nové reality, přenášet důraz
na některé dříve opomínané aspekty
dějinného vývoje, neznamená předělávat dějiny. To, co někteří nazývají historickým revizionismem, není
ničím jiným než kritickým pohledem na dějiny. Proto je správné, že se
diskutuje tu o příhodnosti vztyčení
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí či sochy Radeckého
na Malostranském anebo, naopak,
na téma odstranění sochy maršála
Koněva z Dejvic. Minulost nám není lhostejná, protože nám není lhostejná naše přítomnost a budoucnost,
naše a našich dětí.
Petr Fleischmann, říjen 2020

Obrněná jízda před hradbami města. Dobová rytina

Stroj času – Palanda
Vážení čtenáři, dnes vám přinášíme fotografie Palandy, a pro její popis s dovolením autorky, paní
Stanislavy Šumné, použijeme text
z výstavy Buštěhrádek II:
„Palanda – bývalý opukový lom,
který se zavážel v podstatě komunálním odpadem, vším, co se nedalo dát
na kompost a zkrmit zvířaty. Dnes
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jsou zde postaveny garáže.
Hrály si tu děti, vybíraly láhve, které stavěly na kameny v lomu a střílely
do nich praky, strefovaly se kameny.
Honily se, hrály na vojáky a kouřily
první cigarety – ráj pro děti, ty si zde
říkaly Palanďáci a bojovaly s ostatními skupinami, např. Činžáky, Špačkovnou, Zadňáky atd. Jediné, co je
spojilo, bylo sledování a pronásledo-

vání zamilovaných dvojic.
V letech 1983–1999 se o skládku
staral pan Hausner a v této době byla skládka opravdu pečlivě vedena,
v dnešní době je pořádek na skládce a kolem ní zajišťován s podobnou
péčí.“
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K obrázku z minulého stroje času
nám přišlo objasnění od paní Jany
Zemanové – moc děkujeme:
„Na fotografii je objekt váhy na
Náměstí. Myslím, že byla součástí
statku Burgrových (jejich dcera je paní Hana Tatíčková). Dnes je v těchto

místech vjezd do sportovního centra
Statek. Před tímto objektem byla ještě v zemi právě váha, na kterou najížděly vozy, a vážící zařízení bylo
v domečku.“
Naše zásoby historických fotografií se pomalu tenčí. Proto bychom

vás, příznivce stroje času, rádi požádali o poskytnutí fotografií z vašich
archivů. Najdete ve svém fotoalbu
historickou fotografii Buštěhradu,
o kterou se podělíte s ostatními čtenáři? Moc děkujeme.
HeS, Led

Palanda v 60. letech 20. století

Palanda dnes

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
Získávání dotací přes Místní akční skupinu Přemyslovské střední
Čechy:
Město Buštěhrad je členem
Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. Tato skupina
(která sdružuje přes 80 obcí na
Kladensku a Slánsku) mimo jiné
pomáhá obcím, spolkům i podnikatelům zpracovávat žádosti o ev-

Šance pro

ropské dotace, které lze prostřednictvím MAS čerpat. Buštěhrad
s MAS úspěšně spolupracuje například v oblasti získávání prostředků na zaměstnankyně našeho infocentra z Operačního programu
Zaměstnanost. Přinášíme vám člá-

nek pana Huka z MAS Přemyslovci, kde informuje o dotačních výzvách, které se chystají na příští
rok. Pokud jste spolek, škola nebo
podnikatel a chtěli byste v oblasti
dotací zdarma poradit, kontaktujte přímo pana Huka.

neziskovky, školy i podnikatele

Téměř všechny peníze, které měly
Přemyslovské střední Čechy vyčleněny pro období 2014–2020 v Integrovaném regionálním operačním
programu (bylo to 107 milionů korun), jsou už rozděleny, na poslední jarní výzvu zůstanou dva nebo
tři miliony. Zůstal nám ovšem velký balík peněz v Programu rozvoje
L I STO PA D 2 0 2 0

venkova (PRV), a to taky proto, že
v roce 2019 nám bylo jakožto zdárně čerpajícím přidáno dalších dvacet
miliónů. V šesté výzvě PRV v lednu
2021 se tak bude hrát skoro o třicet
milionů korun.
Budou rozděleny do tří „fichí“
– část pro zemědělské podnikatele
(fiche 2), část pro nezemědělské pod-

nikatele (fiche 4) a zřejmě největší
díl, minimálně 15 milionů, pro obce a další žadatele ve fichi 6.
O co mohou žádat zemědělští
podnikatelé, je vcelku jasné – vybavení, techniku, stavby. Fiche pro
nezemědělské podnikání je zatím
čerpána překvapivě málo, a přitom
ji mohou využít firmy pro vybavení
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zázemí, kanceláře, techniku, stavební úpravy atd. Mohou žádat řemeslníci, majitelé restaurací, poskytovatelé ubytování i další podnikatelé.
Podpora je pro malé podniky 45 %,
limit způsobilých výdajů, z nichž se
podpora počítá, 5 milionů korun.
Ve fichi 6 lze žádat o celou škálu
oblastí – například veřejná prostranství, vybavení škol, stezky mimo zastavěné území, opravy památek (mimo NKP), zázemí pro neziskovky
(mimo sport). Žadatelem může být
ve všech oblastech obec, v některých
také školy nebo neziskové organizace. Limit způsobilých výdajů je milión korun, dotace 80 %, hodnocením

jsou poreferovány menší projekty do
půl milionu. Město a organizace jím
zřízené (školy) jsou znevýhodněny
tím, že jedním z hodnocených kritérií je poměr nákladů projektu k daňovým příjmům obce, což v případě
„bohatých“ Roztok vychází špatně.
Ale pokud by nebyl převis žádostí, mohou uspět. A neziskovky mají
pro své vybavení velikou šanci uspět,
i kdyby se žádostí sešlo víc, než bude peněz k rozdělení.
Co je k žádosti potřeba? Přístup
do Portálu farmáře, projektová dokumentace, je-li nezbytné stavební
povolení, pak i tento doklad s nabytím právní moci, rozpočet, nejlé-

pe v nějakém stavařském katalogu.
U žádostí z fiche 6 soulad se strategickým plánem obce (i když žádá
škola nebo neziskovka). A u projektů škol ještě soulad s místním akčním plánem příslušné oblasti, tedy
pro ORP Kladno.
Máte-li nějaký nápad, napište na
info@premyslovci.cz nebo zavolejte.
Kontakty najdete na www.premyslovci.cz, kde jsou i Pravidla PRV 19.2.1
a další podrobnosti a instrukce pro
žadatele.
Jarda Huk,
Přemyslovské střední Čechy,
o.p.s.

Zš a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Adaptační kurz žáků 8. tříd

Je nedělní ráno 13. září. Přestože
hodiny ukazují půl osmé, začínají u školy postávat hloučky -náctiletých s kufry a rodiči. Během pár
minut je prostranství u školy plné.
Autobus je na místě, a tak už zbývá jen naložit kufry, vybrat si to
nejlepší místo, kamaráda a může
se vyrazit. Rodiče statečně mávají, -náctiletí se tváří, že se jich to
už dávno netýká. Autobus se rozjíždí směr Paseky nad Jizerou. Během jízdy se nesou otázky: Kam to
jedeme? Co nás čtyři dny asi čeká?
S kým budu spát? Budeme se nudit? Doufám, že tam je wifi a signál? Někdo sledoval cestu, jiní si
povídali, někteří dospávali ranní
předčasné probuzení. Cesta rychle uběhla a jsme na místě.
Horská chata Na Perlíčku zvaná
Prdek, která se nachází v nadmořské výšce 820 m n. m. přímo uprostřed netknuté přírody, na hranici
národních parků CHKO Jizerské
hory a KRNAP Krkonoše, s nádherným výhledem na údolí Paseky
nad Jizerou a na hřeben Krkonoš
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s Lysou horou. Vítá nás Martin,
Petr a Lucka, kteří se o nás po celou dobu adaptačního kurzu budou starat a chystat nám různá
překvapení. Po krátkém seznámení jdeme k nevelké chalupě, kde
budeme ubytovaní. A tím začíná
první úkol. Umět se dohodnout,
kdo s kým bude spát. Prvních pár
minut vypadalo dost beznadějně.
Ten chtěl spát s tím, ten zase s tím.
Pravidla byla jasně řečená, buď se
domluvíte, nebo budeme rozpočítávat. Hlas Lucky a Petra byl nekompromisní. Nakonec se žáci rozdělili sami. Je jasné, že ne každý byl
úplně nadšený. Ubytování, zabrat
si postel, povléknout peřiny, prozkoumat pokoje ostatních.
Od rána všem vytrávilo. Čekání se trochu protáhlo, protože se
ubytovávala na hlavní budově ještě
pražská škola gymnazistů a oběd
dostali před námi. Vůně, která se
linula z restaurace, dráždila náš
čich, ale vyplatilo se. Oběd byl
výborný jako všechna jídla, která jsme dostávali po dobu celého
pobytu.

Cílem výjezdu do hor bylo stmelit obě 8. třídy, překonat sám sebe, umět se přizpůsobit prostředí,
podmínkám, ostatním. Vzájemně
se povzbuzovat při plnění společných úkolů, táhnout za jeden provaz, pomáhat slabšímu, pracovat
v týmu. Bylo toho opravdu hodně.
Většina žáků nebyla zvyklá mít roli
týmového hráče. Mnozí zase chtěli
ukázat, že jsou nejlepší, bez ohledu na ostatní. Tohle všechno moc
dobře ví Martin a jeho tým, a tak
si připravili program, který všechny brzy vyvedl z omylu a ukázal,
že je třeba spolupracovat a být takovými novodobými mušketýry
s heslem: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Kdo tohle pochopil
hned na začátku, v podstatě vyhrál
a celý pobyt si užil.
Nedělní odpoledne začalo hromadným výletem k Bílé skále. Cesta vedla lesní pěšinou. Překvapení
čekalo až těsně před cílem. Cesta
jako by se ztratila a jen skála a překážky. Některým zablikala v hlavě
kontrolka s nápisem: Pomoz kamarádovi! A najednou nemožné, sice
ČÍSLO 11

s námahou, všechno se stalo zvládnutelné. Jeden pomáhal druhému
a během krátké chvíle se všichni
dívají na hory. Šťastní, zadýchaní,
ale patřičně hrdí na sebe i všechny ty ostatní horolezce z osmiček.
Cestou ještě návštěva rozhledny
Štěpánka a hurá zpátky na chalupu. Napít se, osvěžit, večeře a další hra před námi.
Čekal nás Souboj Titánů. Vysvětlení pravidel a jde se na to: nepozorovaně se dostat k cíli jakýmkoliv způsobem. Instruktoři drží
v ruce baterku, na každý ruch reagují zasvícením a hráč jde z kola
ven. Místo pro hru vybrali les, venku tma tmoucí. Úkol je to nelehký, a tak si pár lidí řeklo, že se jim
nechce odírat si kolena plazením
mezi pařezy a vším, co les ukrývá. A to byla velká chyba. Martin
odhalil viníky, a protože se kope
za tým, průšvih měli všichni. Nebyl to zrovna dobrý začátek pro
několikadenní spolupráci. A tak
došlo k rozdávání trestů v podobě
prodlužování rozcvičky. Jasně stanovené podmínky a pravidla byla
porušena. Pro větší průšvihy měl
Martin v záloze ještě Lenyho (bývalý americký voják), který speciální rozcvičkou ukazuje -náctiletým, že není radno si zahrávat
s neplněním pravidel.
Nálada na chalupě nebyla moc
přívětivá. Ti, co se drali kupředu
borůvčím, cestou necestou, překonali strach ze tmy i neočekávaného, byli naštvaní. Cítili to jako
nespravedlnost.
Byla to nespravedlnost? Nebo
je chyba jinde? Máme mezi sebou
zrádce? Otázek bylo mnoho. Odpovědi přišly až na konci kurzu.
V neděli opravdu netvořili tým,
byl to souboj jednotlivců.
Pondělní ráno začalo rozcvičkou, snídaní a zadáním pravidel
a programu. Všichni si řekli, že se
pokusí zvrátit skóre a nenaštvat
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Martina, Petra a Lucku, ale hlavně
ukázat, že mají na víc, než zatím
předvedli, a nejsou tak úplně marní. Program na dopoledne: Zhotovit nosítka pro zraněného kamaráda z materiálu, který ukrývá les,
a vynést ho po nerovném terénu
do kopce na skálu. První minuty
zavládl chaos, bezradnost. O chvíli později se žáci rozběhli po lese,
nosili klacky, mech, trávu a další
přírodniny. Jednotlivé skupinky
vytvořily neuvěřitelná nosítka a jejich pomyslní zranění byli vynešeni k cíli jako králové. Druhá hra,
Punské války – vytvořit skupiny
a přemístit se do lesa. Proniknout
do prostoru nepřítele a vzít mu trofej v podobě vlajky. Vymyslet strategii, kdo bude velet, a další úvahy. Mezi žáky se rozhořely debaty,
někdy úsměvné, jindy ostřejší. Několik rozbitých kolen a šrámů, někdo měl vztek, někomu došla síla.
Výměna území a znovu. Rychle
si ukázat na největší chyby, doladit strategii a povzbudit ty, kdo se
chtějí vzdát. Druhé kolo hry jde
už všem lépe. Po výborném obědě a chvílích odpočinku se všichni přemístili na hřiště.
Na zemi leží lano tvořící malý
kruh a Martin vysvětluje pravidla.
Všech 36 žáků by se mělo shromáždit do tvaru čtverce s pomocí
lana. Na první pohled nemožné.
Několik pokusů, dohadování, pak
pevná jasná organizace a strategie.
Pyramida vytvořená žáky. Všichni si zasloužili uznání a pochvalu.
Martin zadává další úkol. Zakrýt
si oči, chytit se lana, vytvořit čtverec. Dodává radu, úkol zvládnete,
když se domluvíte, kdo celou akci
bude řídit. Začátek opět ukázal, že
dohodnout se je těžší než samotný úkol. Minuty dohadů, pokusů.
Pak zvítězila touha dojít k cíli. Byl
zvolen vůdce, stratég, u žáků pokora a naslouchání. Úspěch se dostavil. Čtverec byl vytvořen a všichni

si mohli odkrýt oči. Na tvářích se
objevil úsměv, v očích štěstí a hrdost. Pondělní den byl zakončen
táborákem a opékáním špekáčků.
Úterní ráno bylo zalité sluncem,
jako všechny dny našeho pobytu.
Po snídani osmáky čekal Pasecký
bloudil. Výprava ve skupinách za
pomoci mapy na mobilu, s plněním
úkolů a s překonáním 8 km vzdálenosti. Všichni se vrátili v pořádku a vše splněno. Odpoledne bylo
celé v režii žáků. Zadání: olympiáda s disciplínami, které si sami
vymyslíte. Rozdělení rolí a úkolů.
Zapálení olympijského ohně, hřiště se změnilo v olympijský stadion
a hemžení. Běh, hod, skákaní po
jedné noze, válení sudů… Olympiáda má své vítěze. Náctiletí spokojení, nabití zážitky a emocemi. Poslední večer před odjezdem, stezka
odvahy, oheň a osobní volno a sdělování všeho, co se dělo.
Středeční modrá obloha, hodnocení celého kurzu a pak už balení a úklid. Na většině byla znát
již únava z fyzické náročnosti, celodenního pobytu na čerstvém horském vzduchu, ale i ze spousty zážitků a prožitých emocí.
Ještě společná fotografie a odjezd zpátky domů.
My pedagogové jsme odjížděli s dobrým pocitem, naši žáci se
umějí poprat s nepředvídatelnými
překážkami, nevzdávají se, protože se umějí podpořit. Vzájemné
poznávání přineslo a jistě i do budoucna přinese mnoho dobrého.
Každý z nás potřebuje někdy pomoci a jen ten, kdo se umí dívat
a nemyslí sám na sebe, dokáže včas
přijít a říct: Pojď, pomůžu ti.
Děkujeme všem, kdo s námi prožili čtyři dny, žákům, personálu
i organizačnímu týmu.
Pedagogové
Blanka, Martina, Ivana
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Klub Feuersteinovy

metody instrumentálního obohacování

Již třetím rokem funguje v naší
škole Klub Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE).
Programu se účastní dvě skupinky
dětí. Pokročilejší navštěvují klub třetím rokem, druhá skupinka začala loni v září, ale od března do září
jsme se neviděli, a tak se dá říct, že
jsou stále začátečníci.
Tato metoda je zaměřena na rozvoj umění se učit.
Prof. Reuven Feuerstein, mimořádná osobnost, která stojí za vznikem této užitečné a komplexní metody instrumentálního obohacování,
pracoval původně hlavně s handicapovanými dětmi. Jeho teorie, a především pak její aplikace, je založena
na potřebě pomoci dětem i dospělým – měnit struktury jejich poznávacích funkcí – a na důvěře v potenciál každého člověka.
Podstatou metody (programu) je
stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Metoda učí pracovat
s chybou, rozvíjí soustředění, naslouchání, komunikační dovednosti, učí
obhajovat svůj názor a vede ke vzájemnému respektu. Podporuje sebejistotu a buduje vnitřní motivaci. Je
to pro mne nejpropracovanější systém pro rozvoj dovednosti myslet
a učit se, to vše v bezpečném prostředí a zábavnou formou.
Program sestává z více než 500
stránek cvičení „papír a tužka“, rozdělených do dvaceti instrumentů.
Každý instrument je zaměřen na
specifický kognitivní deficit, sám je
však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. Všechna
cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich
obtížnost a složitost.
Metoda je vhodná pro děti se speciálními potřebami, ale i děti nadané. A nejen pro děti, ale i dospělé,
horní hranice není určena.
Praxe našeho klubu je taková, že
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se jednou týdně setkáváme a řešíme
úkoly, které jsou zaměřené na dílčí
myšlenkové operace, jež se snažíme si v průběhu práce uvědomovat.
Pozornost věnujeme otázkám – jak
jsem úkol vyřešil, jaká je má zkušenost a jak ji můžu využívat? Děti
pracují samostatně, následuje diskuze (někdy velmi bouřlivá výměna názorů) a vyvrcholením by měl
být nějaký obecně platný princip,
přenositelný a aplikovatelný v běžném životě.
Nedávno jsme hodinu věnovali jakési rekapitulaci (to když mě
děti prosily, abychom pokračovali i přestože se nejspíš školy zavřou,
což mě dojalo až k slzám :-)) Vlastně právě to mě inspirovalo k napsání
tohoto článku. Tady jsou konkrétní
postřehy Martina a Matyho (6. a 5.
třída), kteří se nadšeně rozpovídali
o tom, co je na programu baví. Možná to tak nevypadá, ale jsou to naprosto autentické odpovědi, mnou
nijak neupravené.
Co jste se za ty tři roky od pana
Feuersteina naučili?
- Jak vnímat život. Jak se na něj
koukat z různých stran. Jak rozpitvat
úkol do nejmenších detailů. (Martin)
- Dělat strategie. Projít úkol dřív
než si přečtu zadání, nejdřív odhadnout, o čem to bude, a pak se přesvědčit přečtením zadání. Podrobným přečtením! Tohle mi pomáhá,
abych se do úkolu nevrhal rychle
a bezhlavě. (Maty)
- Jak už jsme pokročilí, máme za
sebou celé tři instrumenty (teď jsme
začali čtvrtý), prokládali jsme to ilustracemi – ty mě bavily nejvíc! – těmi dřívky (haptický instrument), ten
pokrok je vidět v tom, že teď už zvládáme mnohem složitější věci. Když
si vzpomenu, čím jsme začínali, musím se smát. (Martin)
Je dobré, že tady může mít každý
jiné řešení, navzájem si ho vysvětlí-

me a když si člověk názor dost obhájí, je to OK. Záleží na tom, jak se
na to díváš. (Martin)
Feuerstein vlastně není o tom vyplnit ty pracovní listy, ale o tom povídání si a diskuzích, a to mě na tom
dost baví. (Martin)
Co strategie, na kterých jsme
pracovali celý první rok? Bylo vám
to k něčemu?
- Jo, ke stejnému výsledku se dá
dojít různě. Vedou k němu různé
cesty. (Martin)
- Nejvíc jsme ji využívali u Uspořádání bodů (název instrumentu),
abychom si tu práci usnadnili. Bez
toho bychom to nedali. Taky mě to
naučilo si lépe i plánovat čas a úkoly v soukromí. (Maty)
- Někdy je dobré strategie měnit.
Když se ta první nevyplatí. Strategie
využívám ve škole a při složitějších
domácích úkolech. (Martin)
Jak se díváte na chybu?
- Práce s chybou nás naučila víc
věci po sobě kontrolovat. (oba)
- Uvědomil jsem si, že chyba může
inspirovat k něčemu novému, k novým vynálezům. (Maty)
Jaký instrument vás zatím bavil nejvíc?
- Nejvíc mě bavily ilustrace, protože jsme postupně předvídali děj
a vždycky jsem měl radost, když
můj odhad byl správný. Ale vlastně
všechno bylo super. (Martin)
- Jo, ilustrace mě taky hodně baví. (Maty)
- A taky dřívka (haptický instrument) – jak se strefujeme do velikosti
a tvaru, to je vždycky legrace. V tom
jsme se hodně zlepšili, u toho se taky dají využít různé strategie. (oba)
A na závěr musím napsat a poděkovat všem, kteří Klub navštěvují, že
mě to s nimi ohromně baví a že ten
progres, který vidím, je fantastický!
Renata Dvořáková,
Martin Šumný a Maty Komín
ČÍSLO 11

Evropský

den jazyků na naší škole

Evropský den jazyků, který je
iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září.
Ve dnech 21. až 25. 9. 2020 jsme
si opět připomněli oslavu Evropského dne jazyků. Všichni společně připravili pěkné projekty. Každý si uvědomil, že cizí jazyky se snáze učíme
různými způsoby, a ne vždy to musí být tradiční výukou. Netradiční
způsoby, například formou projektů, kdy poznáváme kulturu, obyvatele dané země a slovní zásobu, byly
jistě příjemným zpestřením pro naše
žáky. Naším cílem bylo zvýšit povědomí žáků o důležitosti jazykového
vzdělávání, podpořit vícejazyčnost
a mezikulturní porozumění a v neposlední řadě propagovat jazykové

Návštěva našeho

a kulturní bohatství Evropy.
Žáci měli tentokrát za úkol seznámit se s netradičními formami komunikace, které často ani za jazyk
jako takový nepovažujeme, a představit je ostatním. Blíže se seznámili s neverbální komunikací, obráz-

kovým písmem, šiframi, jazykem
zvířat a dalšími „jazyky“. Všichni
měli možnost dozvědět se mnoho
zajímavých věcí. Jednalo se například o tvoření vlastního posteru,
procvičování základních informací v podobě kvízů, ale také vytvoření stručného slovníčku se základními konverzačními obraty. Vzhledem
k tomu, že realizace byla ponechána
na žácích jednotlivých tříd, byla to
výzva pro všechny zúčastněné. Žáci měli možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu.
Naši žáci si užívali jiného způsobu
výuky a my měli možnost přihlížet, jak kreativní jsou a jak úžasně
vše zvládli.
Bc. Květoslava Sehnalová
a kolektiv vyučujících AJ

pana ředitele

Jednoho krásného zářijového dne
jsme s dětmi navštívili našeho pane ředitele v jeho velké kanceláři,
„ředitelně“, která je v nové budově.
Pro všechny děti z první třídy to byl
obrovský zážitek a velké překvapení, když viděly vybavení kanceláře.
Pan ředitel všem ukázal, co všechno potřebuje ke své práci, aby mohla naše škola fungovat. Nejvíce děti
zaujalo obrovské křeslo a sedačka,
která v ředitelně je.
Každé dítě si mohlo zkusit, jak
se v takovém ředitelském křesle sedí a pracuje, a vyzkoušet si na chvíli
řídit celou školu. Děti panu řediteli
zarecitovaly básničku, kterou jsme se
společně naučili ve školní družině.
Byl to obrovský zážitek pro všechny
zúčastněné.
Moc děkujeme, že nám bylo
umožněno nahlédnout do řídicí
místnosti naší báječné školy, a panu řediteli za úsměvy, které rozdával našim, vašim dětem.
Kolektiv ŠD
Návštěva u pana ředitele Václava Bartáka,
foto Dana Lukešová

L I STO PA D 2 0 2 0
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Předškoláci z Krtečků v Galerii Sýpka
Část září jsme věnovali poznávání našeho města, a tak jsme využili možnost seznámit děti s výstavou
v galerii Sýpka. Výstava s názvem
„Ztělesnění“ nabízela obrazy inspirované krajinou, portréty, zvířaty
i světem duchů. Většina dětí byla
poprvé na výstavě a zároveň v galerii Sýpka, proto jsme si řekli, jak se
na výstavě máme chovat, a také jsme
dětem doporučili, z jaké vzdálenosti
je nejlepší se na obrazy dívat. Pak už
jsme si užívali kouzlo jednotlivých
obrazů i prostoru. Děti nám říkaly, které obrazy je zaujaly a z jakého
podnětu. Převážně se jim líbila vět-

Nález Přemyslovského

Nalezený měšec, foto J. Janouškovec

V sobotu 19. září se uskutečnila
zbrusu nová akce spolku Buštěhradské fórum. Zúčastnilo se jí 14 družstev, většinou jednotlivých rodin.
Celý program byl zaměřen na malé
děti a školáky. Přesto se snad nenudili ani dospělí. K nalezení měšce bylo
potřeba ve třech okruzích v Buštěhradu odpovědět na otázky související s historií města a životem Václava II. K užití přišla ke slovu i buzola. Mezi absolvováním jednotlivých
18

ší plátna, portréty a zvířata, klukům
hodně i lesní krajiny. Jeden obraz ve
mně evokoval svým motivem a provedením část básně od J. V. Sládka
„Znám křišťálovou studánku“. Dětem jsem ji přednesla a ty pak hledaly souvislosti obrazu s textem. Obrazy inspirované světem duchů byly
pro nás učitelky trochu strašidelné,
přesto jsme si výstavu užily a těšíme
se s dětmi na další kulturní zážitky.
Děkujeme majiteli Vítězslavovi
Helískovi za otevření galerie mimo
návštěvní hodiny.
Lucie Strnadelová, Jitka Šímová

MŠ na výstavě v Galerii Sýpka,
foto Lucie Strnadelová

měšce
okruhů se musely plnit ještě úkoly,
jako byl hod koulemi na čáru, vyhrát
v karetní hře Prší nebo zodpovědět
na záludnou otázku
o kvalitách vladaře.
Po vyhodnocení se
nejúspěšnější skupinka pokusila Na
Babkách u velkého rybníka vyhledat samotný měšec.
Původně měla získat
polovinu jeho hodnoty, ale nakonec to

dopadlo tak, že se družstva, která
vydržela až do konce, o nález spravedlivě rozdělila. A co bylo obsahem
nalezeného měšce? „Zlaté“ mince
v nominální hodnotě 20 Kč, krásně
vyleštěné – celkem 500 Kč. Rozzářené oči dětí, které se o poklad rozdělovaly, byly hezkou odměnou. Mimo
hlavní poklad si každý z účastníků
odnesl i další odměny. Určitě svého
sobotního času nelitovali. Kdo chtěl,
mohl si na závěr něco opéct na ohni.
Akci spolufinancovaly Přemyslovské
střední Čechy v rámci dotačního titulu Malý přemyslovský měšec. Tak
možná repete za rok?
Ing. Jiří Janouškovec

Zlaté mince, foto A. Janouškovcová

ČÍSLO 11

SPORT
Památný

den sokolstva

– významný

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. 10. na
8. 10. 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot.
Byli mučeni, vězněni a deportováni
do koncentračních táborů. Plných
93 % z nich do konce války zahynulo.
Památný den sokolstva je poctou
všem členům a členkám Sokola, kteří během 168 let existence obětovali
své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Po celém Česku v tento den vypustí sokolové, ale
nejen oni, tisíce osvětlených lodiček.
Tento den jsme si také společně
připomněli pouštěním svíček na
Starém rybníce. Počasí nám přálo
a společně jsme si slíbili, že se tu za
rok opět setkáme.
Milena Maršnerová
– vedoucí oddílu všestrannosti
pro předškolní děti

den

České republiky

Pouštění svíček na Starém rybníce, foto M. Maršnerová

CO N OV ÉH O V BU ŠI
Proti poště na Kladenské ulici máme nově „Vyvoněnej sekáč“
s dětským a dámským oblečením

a doplňky. A co víc – ve stejné
provozovně zároveň také „Zásilkovnu“, kterou v předvánočním

období jistě mnozí z vás využijí.

Vyvoněnej Sekáč proti poště, foto JP

L I STO PA D 2 0 2 0
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Jiný

pohled na infekci a imunitu

Již od jara jsme svědky dění
a informačního proudu v médiích
v souvislosti s koronavirem. S viry a bakteriemi žijeme celý život, je
to přirozené. Coby zdravotní sestra
s dlouholetou praxí bych proto ráda nabídla i svůj pohled na věc, na
úvod však jeden příběh.
Moje matka, paní Liršová, se v letech 1938–41 vyučila u pana Felixe Kodeše obchodnicí; pan Kodeš
provozoval obchod s ovocem a zeleninou, jeho bratr měl obchod s kávou na Staroměstském náměstí (pod
podloubím proti radnici), zboží
jim dovážel jejich strýc, který měl
v Hamburku rejdařství. Mimochodem, v té době jsme jako Československo měli v Hamburku kousek
svého státního území.
Pan Felix Kodeš byl český Němec
ze Sudet, perfektně mluvící česky,
podle mé matky slušný člověk, patřil též k těm, kteří po válce nebyli odsunuti. Za první republiky byl
dodavatelem zboží i do Petschkova paláce (původně bankovní dům
Petschek a spol. byl později za druhé
světové války zabaven a nechvalně

proslul jako vězení a mučírna gestapa; pozn. red.). Pan Petschka patřil
k velmi zámožné obchodnické rodině, která vlastnila mj. i Mosteckou uhelnou, kontrolující polovinu
těžby hnědého uhlí v celé tehdejší Evropě. Před vypuknutím druhé světové války všechen svůj majetek vyměnil za dva lodní lístky
do Ameriky, jeho dcera na lodi ale
onemocněla jakousi infekcí a ještě
během cesty zemřela. Od své matky vím, že při přejímce zboží ze
zaoceánských lodí, která probíhala v samostatných vstupních místnostech k tomu určených, dcera pana Petschky nechávala z veškerého
zboží odstraňovat svrchní obaly,
aby se vše před vstupem do objektu nejdříve zbavilo špíny a prachu
z cesty. Jako zdravotní sestra vidím jasnou souvislost: kdyby nebyla ohledně obalů tak čistotná, mohla mít vybudovanou imunitu, kterou
každý získává od svých dětských let
přirozeným pohybem venku, na zahradách, v prachu hřišť a cest.
A nyní zpět do přítomnosti.
V těchto měsících a týdnech vidí-

me, jak si naším lidským prostředím klestí cestu infekce, se kterou
jsme se ve svých životech dosud nesetkali. Z mého pohledu je to přirozená situace, stejně tak jako to, že
někdo to odnese víc, jiný méně, takový už je život. Dnes, tváří v tvář
C-19, jsme všichni opatrní a je to pochopitelné. Obecně si ale myslím, že
nemá smysl se úzkostlivě bát a udržovat děti v přísně sterilním prostředí. Není dobré je nechávat zalezlé doma bez pohybu venku, je to
proti jejich zdraví i z hlediska budování potřebné imunity. Proto zdánlivě paradoxně navrhuji zvážit: než
ke svým dětem a vnoučatům vyšleme tak trochu zautomatizované příkazy „nesahej na to, je to špinavé“,
zvažme, zda by nebylo někdy lepší
dát jim šanci, aby jejich životní síla
a odolnost mohla vznikat i přirozenou cestou, ne jen s pomocí všelijakých podpůrných prostředků nebo
příkazů a zákazů.
Všem přeji pevné zdraví, nebojme se žít!
Zdenka Doležalová, Buštěhrad

Tip na výlet – skály v Knovízi a Podlešíně
Při cestě po dálnici na Slaný můžeme vpravo v obci Knovíz vidět jakýsi skalní útvar. Pokud nás láká se
na něj podívat blíž, můžeme to spojit s pěknou výletní trasou dlouhou
zhruba 10 km. Její výhoda je, že má
poměrně malé převýšení, je pohodlná a dá se absolvovat i na kole. Z Buštěhradu je to do Knovíze cca 11 km
a 10 minut autem. Auto ponecháme
v centru obce na parkovišti u autobusové zastávky, a přímo naproti již
začíná značená cyklostezka a stezka
pro pěší č. 8254. Po té půjdeme dal20

ších 4,2 km do Zvoleněvsi. Je to příjemná cestička po rovině podél potoka, lemovaná zpočátku různými
(evidentně novými) herními a cvičebními prvky, a později lavičkami
a koši, je vidět, že se o ni někdo hezky stará (jsou zde místy například ve
skružích vysazeny květiny a kolem
stezky mladé stromky). Před obcí
Podlešín nás přivítá malebný železniční viadukt z konce 19. století, průchod obcí Podlešín je rovněž velmi
příjemný (po cestě je i dětské hřiště). Kolem rybníka Otrok posléze

dojdeme až do obce Zvoleněves, kde
se v kopci nachází klasicistní zámeček, bohužel ve špatném stavu a veřejnosti nepřístupný. Z cyklostezky
sejdeme na hlavní ulici doprava přes
koleje, a ihned odbočíme znovu doprava, kde projdeme do kopce mezi
domy a posléze kolem zvoleněveské školy vyjdeme starým zarostlým
úvozem do polí. Krajina je zde překvapivě členitá, se zajímavými výhledy a zalesněným ostrohem mezi
poli. Chvíli jdeme podél železnice,
pak trať podejdeme a pokračujeme
ČÍSLO 11

dál až k přírodní památce „Podlešínská jehla“. Jedná se o roztomilou
skalku na kraji lesa, za kterou objevíme piknikový stůl a ohniště – ideální místo pro malou svačinku. Na
skalku se dá celkem dobře vylézt
i bez horolezeckého náčiní. Když se
dostatečně občerstvíme a pokocháme, pokračujeme dál po polňačce,
ze které odbočíme cca po 150 metrech doleva a jdeme další necelé 2
km, zatímco po levé straně na návrší vidíme obec Zvoleněves a vížku
kostela, a před sebou na obzoru otáčející se ramena větrných mlýnů. Po
2 km odbočíme doprava a sestupujeme podél zarostlého úvozu plného
balvanů a skalek. Po dalším necelém
kilometru dojdeme k Husově kazatelně – útvaru, který nás původně
upoutal při pohledu z dálnice. Jedná
se o tři pískovcové skalní útvary oddělené průrvami. Mezi lidmi koluje
legenda, že se tento pískovcový útvar při cestě kolem obce zalíbil mistru Janu Husovi. Přikázal zastavit,
svolal místní obyvatele a z nejvyššího kamene kázal. Místní lidé na
mistra Jana vzpomínají, na vrcholu
vyšší skály je umístěna deska s jeho
jménem. Shora je navíc krásný vý-

hled na obec Knovíz
(vylézt tam ovšem lze
pouze na vlastní nebezpečí). Po cestě zpět
k autu nás ještě možná
zláká místní hospůdka v budově obecního úřadu s příjemným
venkovním posezením (i u ní je dětské
hřiště). Výlet můžeme
absolvovat i v kratší
verzi: z cyklostezky
odbočíme doprava už
v Podlešíně, kolem památného dubu a kříže projdeme na okraj
obce, podejdeme železniční trať a k Podlešínské jehle se dostaneme z druhé strany
(dále už je pak trasa
zpět do Knovíze stejná). Tato verze výletu
je dlouhá pouze necelých 6 km.
Speciální tip: nad obcí Podlešín,
asi 600 m od cyklostezky, se nachází v rozsáhlém vojenském komplexu Muzeum studené války a protivzdušné obrany – bunkr Drnov.

Podlešínská jehla

Jedná se o jeden z největších zpřístupněných bunkrů v ČR (otevřeno
mají dle webu jen v létě).
https://bunkr-drnov.cz/
DJ

Trasa výletu
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Pracujeme i smějeme se on-line. Vaše RR

Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu 2020
Svoz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Čas

Datum
pondělí

19.10.

8.00 - 18.00

úterý

20.10.

8.00 - 18.00

středa

21. 10.

8.00 - 18.00

čtvrtek

22.10.

8.00 - 18.00

pátek

23.10.

8.00 - 18.00

sobota

24.10.

8.00 - 12.00

pondělí

26.10.

8.00 - 18.00

úterý

27.10.

8.00 - 18.00

středa

28.10.

8.00 - 18.00

čtvrtek

29.10.

8.00 - 18.00

pátek

30.10.

8.00 - 18.00

sobota

31.10.

8.00 - 12.00

pondělí

2.11.

8.00 - 18.00

úterý

3.11.

8.00 - 18.00

středa

4.11.

8.00 - 18.00

čtvrtek

5.11.

8.00 - 18.00

pátek

6.11.

8.00 - 18.00

sobota

7.11.

8.00 - 12.00

Umístění kontejnerů
Kaštanová ulice a konec ul. Švermova

Prokopová ulice u garáží a ul. Žižkova

Působíme na českém trhu od roku 2007. Zabýváme se výrobou a prodejem vlhčených
ubrousků různého typu použití, od hygieny přes úklid domácností a vozů. Většina našich
produktů je určena na export.

Hřebečská ulice u tenisu a u areálu MŠ

Do našeho týmu hledáme nové kolegy
a kolegyně na níže uvedené pozice.

Hradní ulice areál TS a křižovatka ul.
Bořivojova a Oty Pavla
U Rybníka na přítoku a křižovatka ulice
Cihelny a ul. Zahradní

U

Výrobní pozice:





Slepá a Sokolská ulice

Operátor/-ka výrobní linky
Operátor/-ka balicích a etiketovacích strojů
Pomocný technik
Skladník

Náměstí u hotelu a Pražská ulice - Disku
Pražská ulice - konec Buštěhradu a
Lidická k Ořešínu

ulice

Provozní pozice:
 Pracovnice úklidu - práce na dohodu o provedení práce
v rozsahu 5 hodin / den (ideálně v odpoledních hodinách)

Jasmínová za hřbitovem a Na Bouchlace

Na sběrném místě budou vždy připraveny 2 kontejnery
Jeden kontejner na listí, trávu, kompost.

WET WIPES International s.r.o.,
Lichoceves 57, 252 64 Lichoceves

V případě zájmu o některou z nabízených pozic využijte prosím níže uvedený kontakt.

Druhý kontejner na větve stromů.

Prosíme dodržujte ukládání bioodpadu podle označení kontejnerů !
URČENO POUZE PRO BIOODPAD - LISTÍ, TRÁVA KOMPOST A VĚTVE STROMŮ

Dana Musilová
telefonní číslo: 601 081 718
e-mail: d.musilova@wet-wipes-international.com
www.wet-wipes-international.com

Diakonie Broumov a MO ČČK Buštěhrad pořádají sbírku
šatstva a dalších věcí z domácnosti
– dle seznamu uvedeného níže

ve dnech 6. a 7. listopadu 2020
čas: 9.00 – 17.00 hodin

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové; knihy, časopisy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Všechny věci přijímáme pouze zabalené – nejlépe v pytlích !!!
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

cent ralkladn o . cz

místo: Buštěhrad, Revoluční 1
přízemí zámku - Spolková místnost

MÁM VŠE
NA DOSAH

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 491 524 342, 224 316 800 (Broumov) a na tel. 731 572 708 (Buštěhrad)
Více také na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

L I STO PA D 2 0 2 0
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