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Obyvatelé DPS a jejich pečovatelka Petra Kyndlová s rouškami, foto J. Pergl

Beseda k výročí ZUŠ, foto J. Pergl
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Slovo RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 02/2020

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

Milí čtenáři,
doufáme, že Vaše nálada se zlepšuje 
přinejmenším úměrně přibývajícím 
slunečným dnům a množství všeho 
kvetoucího kolem nás, tedy samo-
zřejmě pokud zrovna nejste alergi-
ci. Tradiční zimní útlum byl letos 
až ohavně prodloužen o koronavi-
rové ustrnutí, které vykolejilo ob-
vyklý světaběh a postihlo všechny 
a všechno včetně Buštěhradského 
zpravodaje. Čas plynul tak prapo-
divným tempem, že by jeden má-

lem neřekl, že od vydání březnové-
ho čísla uběhly celé dva měsíce. Po 
nucené odmlce jsme pro Vás připra-
vili dvoučíslo plné čtení o tom, co se 
dělo a děje u nás v Buštěhradě. Mno-
hé z příspěvků z pera redakce i při-
spěvatelů se, celkem pochopitelně, 
věnují tomu, jak jsme se u nás popa-
sovali s koronakrizí, i tomu, co nás 
nejpíš ještě čeká. A kdo už má „ko-
rony“ plné zuby, může rovnou pře-
skočit k článkům o tom, co je nového 
ve škole, čemu se věnovali nejmlad-

ší sportovci, nebo si přečíst zajíma-
vé texty o Buštěhraďácích jako pan 
Mildorf, který oslavil 100. naroze-
niny, nebo pan Bohumil Bárta, je-
hož poutavý životní příběh až do-
teď ležel v jedné staré skříni, kde jej 
pro nás objevil pan kronikář Pergl. 
Přejeme Vám všem, ať vyrazíte vstříc 
dalším dnům v optimistickém duchu 
a dobré náladě, ke které snad přispě-
je svým dílem i naše redakční rada!

PJ

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 02 ze dne 26. 2. 2020 přijalo ta-
to usnesení: 
Schvaluje: 
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Stanislavu 
Šumnou a p. Jiřinu Kopsovou, za-
pisovatelku tohoto zasedání p. Janu 
Zemanovou
Usnesením č. 3 
Zápis ze zasedání č. 1/2020 ze dne 
22. 1. 2020
Usnesením č. 4 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 02/2020
Usnesením č. 5 
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Usnesením č. 6 
Výši dotací spolkům na rok 2020 

podle předložené tabulky v celko-
vé výši 960 000 Kč z rozpočtu měs-
ta Buštěhradu
Usnesením č. 7 
Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 
o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu kanalizace
Usnesením č. 8 
Přijetí účelové neinvestiční dota-
ce od Středočeského kraje pro DPS 
Buštěhrad na rok 2020, ve výši  
2 153 500 Kč 
Usnesením č. 9a) 
Zastupitelé města Buštěhradu vychá-
zeli při schvalování roční účetní zá-
věrky příspěvkové organizace ZUŠ 
Buštěhrad za rok 2019 z účetních 
výkazů sestavených k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019. Účetnictví ZUŠ Bu-
štěhrad za rok 2019 poskytuje věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace příspěvkové orga-
nizace města. Výsledek hospodaře-
ní ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 činí 
289 031,07 Kč. Výsledek hospodaření 
bude převeden v plné výši do rezerv-
ního fondu příspěvkové organizace
Usnesením č. 9b) 
Návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2019 příspěvkové 
organizace ZUŠ Buštěhrad. Hospo-
dářský výsledek ve výši 289 031,07 
Kč bude v plné výši převeden do Re-
zervního fondu, Fond odměn – 0 
Usnesením č. 9c) 
Odpisový plán na rok 2020 dle před-
loženého návrhu 
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Usnesením č. 10a)
Uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby 
„Buštěhrad_u MŠ obnova kNN“, 
mezi městem Buštěhrad a spol. 
ČEZ Distribuce, a.s.  
Usnesením č. 10b)  
Uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu provést 
stavbu „Buštěhrad U hřiště obno-
va kNN“, mezi městem Buštěhrad 
a spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesením č. 11 
Přijetí účelového daru ve výši 50 000 
Kč od spolku Butzkow na nákup no-
vého projektoru

Usnesením č. 12 
Přijetí účelového daru ve výši 5 000,- 
Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buště- 
hrad od spol. DYNEX TECHNO-
LOGIES spol. s r.o.
Usnesením č. 13
Zhotovitele na akci „Buštěhrad-Sta-
rý Hrad VO, rozvody VO, rozhlas“, 
a to nabídku dodavatele ELEKTRO-
MONT Matějka a.s., Nové Straše-
cí, za cenu ve výši 4 189 497,51 Kč 
bez DPH 
Usnesením č. 14 
Revokace usnesení č. 5 MěZ ze dne 
22. 1. 2020 – zápis č. 1/2020 – nové 
znění: Zastupitelstvo města Buště- 
hradu schvaluje, aby zrekonstruova-
ný byt v č.p. 65 byl po dobu 2 mě-

síců nabídnut jako byt služební pro 
obecního strážníka 
Usnesením č. 15 
Dohodu o vytvoření školského ob-
vodu s obcemi Lidice, Makotřasy, 
Dřetovice a Zájezd na školní rok 
2020/2021
Usnesením č. 16 
Doplnění ceníku služeb infocentra 
Buštěhrad dle předloženého návrhu
Usnesením č. 17 
Smlouvu o  spolupráci týkající se 
optické infrastruktury ve městě 
Buštěhrad 
Bere na vědomí: informaci o kont-
role usnesení ze zasedání č. 10/2019 
a 11/2019. Zápis byl vyhotoven dne 
5. 3. 2020

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 3/2020 ze dne 25. 3. 2020 přija-
lo tato usnesení: 
 
Schvaluje: 
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska 
a Pavla Vavrušku, jako zapisovatel-
ku Dagmar Novotnou
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 2/2020
Usnesením č. 3 
Doplněný program zasedání č. 3/2020
Usnesením č. 4 
Výběr zhotovitele na akci Oprava ha-
varijního stavu opěrné zdi – ul. Oty 
Pavla, Buštěhrad, firmu Salamánek 
stavby s.r.o., za cenu 
1 117 702  Kč a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy se zhotovitelem 
Usnesením č. 5 
Výběr zhotovitele na akci „Obno-
va zeleně v extravilánu města Bu-
štěhrad“, firmu: JIB s.r.o., za cenu 
2 508 461,50 Kč bez DPH a pověřu-
je starostku podpisem smlouvy se 
zhotovitelem.

Usnesením č. 6 
Výběr zhotovitele na zakázku: 
„Město Buštěhrad – rozšíření ma-
teřské školy“, Martin Vršecký s.r.o.,  
IČ: 28210743, za nabídkovou cenu 
12 114 802,55 Kč bez DPH a pověřu-
je starostku podpisem smlouvy s vy-
braným uchazečem 
 
 
 

Usnesením č. 7 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo me-
zi městem Buštěhrad a firmou MIS-
TAV Praha, s.r.o. 
Usnesením č. 8 
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo a pří-
kazní smlouvě mezi městem Buště-
hradem a Ing. Markem Košatkou pro 
provedení TDI na akci „Výstavba so-
ciálních bytů Buštěhrad“ 
Usnesením č. 9 
Směnu hrobového zařízení E – I-2/
K2 ve vlastnictví města Buštěhradu 
za hrobové zařízení F – VII-5/K2 
Usnesením č. 10 
Zařazení pana do registru čekatelů 
na byt v DPS
Usnesením č. 11 
Nabídku firmy ACCON na zpraco-
vání, podání a administraci žádosti 
o dotaci z OPŽP k projektu využití 
dešťových vod
Usnesením č. 12 
Vyvěšení záměru na prodej části po-
zemku parc. číslo 1819/537 o výmě-
ře 16 m2. 
Vyhotoveno dne: 31. 3. 2020 

 Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 3/2020
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poděkování

A K T UA L I T Y

Vážení spoluobčané,
v těchto týdnech se nacházíme v ná-
ročné situaci, kvůli pandemii ko-
ronaviru čelíme výzvě, jaké jsme 
ještě nečelili. Nikdo z nás neví, jak 
dlouho budou trvat veškerá omeze-
ní a jaký budou mít dopad na naše 
životy, ekonomiku, zdravotnictví 
a školství, živnostníky a další ob-
lasti. Jedno však je jisté: je skvělé, 
jak se lidé v současné situaci doká-
zali semknout, jak si navzájem po-
máhají a s jakou statečností a hu-
morem dokážou situaci čelit. Ráda 
bych poděkovala všem, kdo pomá-
hají svým bližním, každému, kdo šije 
roušky, pomůže s nákupem či s do-
vozem oběda, podělí se se sousedy 
třeba o chlebový kvásek, sazenice 
jahod, anebo jen povzbudí dobrým 
slovem. Naše DPS například hned 
na začátku krize obdržela ochran-
né pomůcky od rodiny, která je sa-
ma potřebuje kvůli zdravotnímu sta-
vu syna. V Buštěhradě žije také celá 
řada zdravotníků, hasičů, policis-
tů, dobrovolníků a dalších lidí, kte-
ří jsou v boji s koronavirem v první 
linii. Díky všem, jste skvělí! 

Na začátku nouzového stavu jsem 
sice měla několik stížností, že ně- 
kdo chodí na ulici bez roušky, Buš-
těhradští však brzy pochopili závaž-
nost situace a veškerá nařízení nyní 
respektují. Ke dni, kdy jde Zpravo-
daj do tiskárny, máme od hygieny 
oficiálně hlášeny tři případy naka-
žených koronavirem. O všech se ví 
již dlouho, jsou to mladí lidé, takže 
jejich nemoc již pravděpodobně spě-
je ke konci a o nových nakažených 
zatím nevíme.

Protože situace se neustále mění 
a denně nám chodí nové informace, 
nařízení vlády, Ministerstva zdravot-
nictví, Středočeského kraje a dalších 

institucí, chtěli jsme, aby Zpravodaj 
byl pokud možno aktuální, a počkali 
tedy s vydáním minulého čísla. Ny-
ní tak držíte v rukou dvojčíslo s vě-
domím toho, že nejčerstvější aktu-
ality získáte stejně hlavně na našem 
webu, Facebooku a prostřednictvím 
nového komunikačního sytému Mo-
bilní rozhlas. 

Kroky a opatření města, které 
jsme učinili v souvislosti s nouzo-
vým stavem: 

• Již na začátku nouzového stavu 
jsme nechali do všech schránek roz-
nést informační leták s nabídkou po-
moci dobrovolníků, základními zá-
sadami ochrany a otvíračkami všech 
obchodů, pošty a úřadu. TATO NA-
BÍDKA POMOCI STÁLE PLATÍ! 
Přihlásilo se nám postupně cca 25 
dobrovolníků, které koordinuje na-
še místostarostka Magda Kindlová. 

• Nabízeli jsme (a stále nabízíme) 
zajištění nákupů či dovezení obědů 
seniorům, rodinám v karanténě či 
obecně komukoliv, kdo o tuto pomoc 
požádá. Žádosti o přivezení náku-
pu či oběda jsou však nakonec spíše 
ojedinělé. Je to potěšující v tom, že 

lidé si pomáhají navzájem, sousedé 
sousedům a rodiny svým seniorům. 

• Okamžitě se také začaly na všech 
frontách šít látkové roušky. Některé 
naše zaměstnankyně (hlavně z in-
focentra) šijí roušky doma v rám-
ci home-office. Od našeho souseda 
Dynexu jsme obdrželi jako dar na-
noutěrky, které (vložené do roušky) 
proti viru poskytují lepší ochranu 
než samotná bavlna.

• Švadlenkám, které o to požádají, 
proplácíme účty za látky, galanterii 
či za náhradní díly do šicích strojů 
a jejich servis. Stačí na úřad přinést 
paragon, v případě větší objednáv-
ky ale musí být objednatelem město 
Buštěhrad (abychom mohli doklad 
zařadit do účetnictví). 

• Zaměstnankyně infocentra He-
lenka Blesková, která bydlí na Kla-
denské vedle COOPU, zřídila přímo 
z domova výdejní okénko s rouška-
mi, kam si mohou všichni zájem-
ci chodit. 

• Pro lepší informovanost jsme 
zavedli nový komunikační systém 
Mobilní rozhlas a neustále vás in-
formujeme o všem možném kolem 

Dobrovolníci na zámku 23. 4. plní dezinfekci pro buštěhradské občany do lahví
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krize. V době uzávěrky Zpravodaje 
máme již v systému cca 700 regis-
trovaných, což je zhruba čtvrtino-
vé pokrytí obce. 

• Od Středočeského kraje jsme ob-
drželi cca 70 l dezinfekce na ruce – 
tu jsme rozdali našim lékařům i zu-
bařce, na poštu a do obchodů, neboť 
jejich zaměstnanci jsou v nejužším 
kontaktu s lidmi. 

• Od začátku jsme se snažili se-
hnat respirátory alespoň pro naše lé-
kaře, avšak nabídky, které jsme do-
stali, byly neseriózní. Lékařům jsme 
tedy věnovali alespoň látkové rouš-
ky a dezinfekci, a později několik 
ochranných filtračních nanomasek, 
které jsem za tím účelem obdržela 
přímo od kladenského primátora. 

• Posléze bylo možné objednat 
dezinfekci ve větším množství od 
ČEPRO – nabídli jsme tedy dezin-
fekci v omezeném množství také ob-
čanům – litr na domácnost.

• U AVE Kladno jsme objedna-
li dezinfekci všech našich autobu-
sových zastávek a na MěÚ se dez-
infikuje 2x týdně. Otvírací hodiny 
pro veřejnost jsou dle nařízení vlá-
dy omezeny na tři hodiny v pondělí 
a tři ve středu. Knihovna a infocen-
trum jsou zavřené úplně.

• Naše DPS si zvládla sama zajistit 
dezinfekci i respirátory (také darem 

od jedné buštěhradské občanky).  
29. 3. vydalo Ministerstvo zdravot-
nictví domovům pro seniory, do-
movům se zvláštním režimem a po-
bytovým zařízením poskytujícím 
sociální služby nařízení o povinném 
testování nově přijímaných klientů. 
Protože nebylo jasné, zda se naří-
zení vztahuje i na naši DPS (domov 
s pečovatelskou službou má trochu 
jiný status), vydala jsem jakožto sta-
rostka pokyn, že i naše DPS se naří-
zením bude řídit – bylo to potřeba 
vzhledem k tomu, že někteří klienti 
mezitím pobývali u příbuzných či 
v nemocničním zařízení. Někteří 
příbuzní také na začátku nouzového 
stavu nerespektovali zákaz návštěv 
a působili pečovatelkám značné sta-
rosti. Osazenstvo a personál naší 
DPS je nyní naštěstí zdravé. Děkuji 
paní ředitelce a pečovatelkám za to, 
jak celou situaci zvládají!

Kultura a sport:
Buštěhradská kultura a sport je 

na tom momentálně bledě, všechny 
kulturní, sportovní a společenské 
akce musely být do odvolání zruše-
ny. Protože na internetu jsou spous-
ty kulturních programů ke sledová-
ní online, nic v tomto směru jsme 
nezaváděli (ostatně, jak udělat tře-
ba takové „pálení čarodějnic onli-
ne“?). Pouze Buštěhradský filmový 

klub nabídl svým členům online sle-
dování vybraných filmů. Nelze ny-
ní odhadnout, kdy bude možné ob-
novit alespoň menší kulturní akce, 
již nyní je však jasné, že letos jsme 
přišli o pálení čarodějnic, Bushfest, 
jarní hraní v parku, jarní jarmark 
a další oblíbené velké akce. Uvidí-
me, zda nám vývoj situace umož-
ní otevřít od července alespoň letní 
kino. Dle návrhu vlády to vypadá, 
že teprve po 8. červnu budou povo-
leny akce max. pro 50 lidí, ale to se 
ještě může změnit. Sportovat je ny-
ní možné alespoň v přírodě, a jsou 
otevřena některá venkovní sporto-
viště. Buštěhradské fotbalové hřiště 
je zavřené, i k němu přilehlé dětské 
hřiště. Nejen z hygienických důvodů, 
ale i proto, že se tam scházela jed-
na partička se sklony k vandalismu. 
Hřiště Pelíšek a Ořešín jsou otevře-
ny, ale vstup je na vlastní nebezpe-
čí, prvky nejsou dezinfikovány. Stej-
ně tak sportovní prvky v zámeckém 
parku. Z hygienických důvodů zatím 
nejsou v provozu městská pítka. Po 
zimě jsou opět na svých místech mo-
bilní WC na hřbitově, v zámeckém 
parku a u Macíků, i zde je však nut-
né dodržovat přísné zásady hygieny.

 Obchody a pohostinství:
• Otevřeny jsou buštěhradské ob-

chody s potravinami, masna, pizze-
rie, drogerie, buštěhradské květiny 
Linea, galanterie paní Daisy na Kla-
denské a nárazově i pražírna mand-
lí naproti poště. Samozřejmě pošta 
a čerpací stanice.

• Hospody jsou zavřené, ale ví-
no či pivo vám načepují do petlah-
ve z okénka ve vinotéce Sýpka či na-
koupíte francouzské víno z okénka 
u pana Bartka naproti poště, stačí 
sledovat jejich stránky.

• Otvíračky potravin, úřadu 
a pošty se dočtete v letáku, který je 
také součástí tohoto čísla BZ.

• Dovoz jídla až domů nabízí řa-
da restaurací v okolí. Některé z nich 
najdete na seznamu rovněž v tom-

Cyklostezka u hřbitova ve výstavbě, foto JP
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to čísle BZ. 
Stavby města – naštěstí stále bě-

ží dle plánu:
• Stále pokračuje stavba cyklo- 

stezky Buštěhrad – Lidice s autobu-
sovou zastávkou a další navazující 
úpravy. Nový chodník podél hřbito-
va je již hotový a v provozu. Mnoho 
lidí již začalo používat i nehotovou 
část cyklostezky, tak jen upozorňu-
jeme, že se jedná o stavbu, a může-
te zde přijít k úrazu.

• Dokončuje se oprava sociálních 
bytů ve „Šmalcovně“. Byty, kde jsou 
čerstvé, omítky apod., budou muset 
ještě minimálně 2 měsíce vysychat, 
než tam budeme moci nastěhovat 
nájemníky. Také čekáme na kolau-
daci – Stavební úřad v Kladně totiž 
nyní kolaudace neprovádí.

• V prvním dubnovém týdnu si 
firma Salamánek Stavby, s. r. o., pře-
vzala stavbu v ulici Oty Pavla, kde se 
již konečně podaří opravit havarij-
ní taras. Část opěrné zdi bude zno-
va vybudována, část opravena, ce-
lá opěrná zeď bude opatřena novou 

korunou a zábradlím a v horní části 
vznikne posezení se zelení.

• Začala akce „Zeleň v extravilá-
nu“ – stavbu vysoutěžila společnost 
JIB s. r. o. z Brandýsa nad Labem. Do 
konce března proběhlo zatím pou-
ze kácení (kterého nebylo mnoho – 
pouze zcela suché a neperspektivní 
dřeviny), další práce budou pokra-
čovat až v letním období, a nové vý-
sadby budou probíhat až na pod-
zim (budou se tak lépe ujímat). Před 
začátkem realizace aleje v lokalitě 
Ořešín, která je plánovaná cca na 
srpen-září, počítáme ještě se schůz-
kou s obyvateli, budeme je o ní včas 
informovat.

• Začala akce „rozšíření MŠ Bu-
štěhrad“ – stavbu vysoutěžila fir-
ma Martin Vršecký. Práce začnou 
v květnu a budou trvat cca rok.

• V Javorové, Břízové a Topolové 
se snad již většina obyvatel připoji-
la na novou kanalizaci a vše fungu-
je, jak má.

• Vodovod Bouchalka by se měl 
budovat letos dle plánu, nyní jsme 

ve fázi přípravy smluv o spolupráci 
s vodárnami.

• Stále pokračuje stavba ČEZu – 
pokládání kabelů do země v lokalitě 
Starý Hrad a okolí, pokračovat bude 
v nejbližších týdnech další etapa – 
Skala (od ulice Oty Pavla na západ).

• Letos bohužel nebudeme pokra-
čovat s novými povrchy komunikací 
(Lípová a okolí), neboť tento dotační 
titul letos vůbec MMR nevypsalo. 

Odpady:
• Jsou stále velké téma. Přestože již 

byla rozvezena většina hnědých po-
pelnic na BIO a nový systém svozu 
se zabíhá, je teď zase problém s pře-
plněností sběrných hnízd, neboť lidé 
jsou více doma, uklízejí a kutí, a od-
padu je více. Je stále potřeba opako-
vat, že krabice, plechovky a petlahve 
je nutné sešlapávat, aby se toho do 
kontejneru vešlo co nejvíc. A kontej-
nery jsou určeny pouze pro naše ob-
čany, nikoliv pro firmy či obchody. 
Ty si odpad musejí ze zákona likvi-
dovat ve vlastní režii! Na notoricky 
přetížená hnízda plánujeme přidat 

Stavba nové cyklostezky Buštěhrad - Lidice, foto Monika Žitníková
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kontejnery (u Pelíšku, ve Švermově 
apod.). Od 18. 4. jsme také nově za-
vedli sobotní svoz plastů.

• Naše sběrné místo je pro vás stá-
le otevřené, přesto u sběrných hnízd 
vznikají skládky věcí, které tam ne-
patří. Nábytek, rostlinné zbytky, 
pneumatiky, zbytky trubek a sta-
vebního materiálu – takové věci ne-
pohazujte u hnízd, svozovka to ne-
odveze a musejí to pak uklízet naše 
TS. Odvezte to na naše sběrné místo, 
otevřeno je v út a čt 14.30–16.30, so 
10.00–12.00 a ne 13.00–15.00.

• Zároveň jsou po městě umístě-
ny červené kontejnery na bioodpad. 
Nevozte své zbytky ze zahrádek do 
příkopů či do větrolamu, ale hoďte 
je do červeného kontejneru na BIO, 
od toho je tu máme! Například v re-
mízku mezi Ořešínem a hřbitovem 
(kterýžto pozemek nepatří městu, 
ale Státnímu pozemkovému úřadu, 

ale přesto jsme ho každoročně uklí-
zeli v rámci akce „Ukliďme Buště- 
hrad“) opět přibývají kupky biood-
padu. Je jasné, že to dělají obyvate-
lé od hřbitova nebo z Ořešína. Fuj, 
styďte se! Kdy už se tohle lidé od-
naučí dělat? Také není dobrý nápad 
pálit větve na hnojišti u kravína ani 
jinde, je sucho a museli tam kvůli 
tomu zasahovat hasiči.

• Opakovaně nám někdo vykrá-
dá kontejnery na textil. Pokud něco 
takového uvidíte, pachatele vyfoťte 
a zavolejte policii. Nebo jestli tušíte, 
kdo to dělá, řekněte nám to. Jinak se 
to nezlepší. Kontejnery bychom mu-
seli hlídat 24 hodin denně.

• Kvůli koronaviru musela být 
zrušena i každoroční úklidová ak-
ce „Ukliďme Česko – ukliďme Buš-
těhrad“. Pokud máte chuť být přesto 
užiteční třeba během vašich prochá-
zek po městě a okolí, je možné vzít 

igelitku a uklízet individuálně – bu-
deme moc rádi.

DJ

Nový chodník podél hřbitova, foto JP

město BUštěhrad zavedlo slUžBU moBilní rozhlas

Je sychravé odpoledne, teplota tak 
akorát na to, by obyvatelé města ne-
chali okna zavřená. Skrz ně se ná-
hle zvenčí prodere do domu pár tó-
nů hudby. Městský rozhlas zahajuje 
hlášení znělkou, která by měla upo-
zornit obyvatele na blížící se sdělení, 
dát jim čas nastražit uši, vypnout se-
kačku, ztišit domácí zvířectvo a děti.

O pár chvil později: hlášení měst-
ského rozhlasu bylo odvysíláno a na-
stává jeho druhá fáze – zjišťování, 
co se vlastně hlásilo. Po sousedech, 
na Facebooku, kde se dá. Tlampa-
če nejsou dokonalé a leckteré slovo 
může zaniknout, nebo se při cestě 
k vašim uším tak trochu předělá na 
plně jiné... Pokud využíváte systém 
informačních e-mailů, nemusí se vás 
tato druhá fáze týkat. Ale i tento sys-
tém je již zastaralý. Nyní je zde však 
nová možnost, jak dostávat zprávy 
z Městského úřadu – město Buště- 
hrad se v těchto nelehkých dnech 
připojilo k řadě obcí, které pro lepší 

informovanost svých občanů zaved-
ly službu „Mobilní rozhlas“. 

Myšlenka této služby je geniálně 
prostá – mobilní telefon má v dneš-
ní době u sebe téměř každý, a to ne-
přetržitě po celý den. Ať už jste doma, 
v práci nebo na nákupu v sousedním 
městě, zprávy z Městského úřadu vás 
dostihnou. Majitelé chytrých telefonů 
si sdělení mohou přečíst v nainstalo-
vané aplikaci, majitelé tlačítkových 
telefonů budou dostávat SMS zprávy. 
Mobilní rozhlas navíc slouží k obou-
směrné komunikaci mezi MěÚ a ob-
čany – s pomocí aplikace je možné 
vkládat podněty městu k řešení, a ty 
se zobrazí na přehledné mapě.

Při aktivaci účtu (nebo kdykoliv 
později) je možné nastavit témata, 
která vás z dění v našem městě zají-
mají. Na výběr jsou kategorie:

• novinky z  měst a  obcí (ar-
chiv SMS zpráv, hlasových zpráv, 
e-mailů...)

• novinky z Mobilního rozhlasu 

(novinky a zajímavosti z celé ČR)
• zprávy z webu města

Z podnětů si potom můžete vybrat:
    • vyřešené podněty
    • ztracená zvířata
    • ztracené předměty
    • pochvaly
    • pohřešované osoby 
Že je o tuto službu v našem měs-

tě zájem, o tom svědčí údaje z prv-
ních dnů po její aktivaci: hned první 
víkend se přihlásilo 396 lidí. V do-
bě uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje 
bylo registrováno bezmála 700 osob 
a registrace stále přibývají – což je 
dobře, protože čím více lidí se re-
gistruje, tím lépe bude tato služba 
fungovat. 

Na závěr jedna informace – po-
kud se vám přihlášení do systému 
Mobilní rozhlas nepodaří, zavolej-
te na MěÚ – tel. 312 278 032 – rádi 
vám s registrací pomohou. 

Led
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Ilustrační foto

informace o místním poplatkU za zhodnocení staveBního pozemkU  
jeho možností připojení se na stavBU kanalizace v Ulicích javorová,  
topolová, Břízová. 

jsoU tady pro nás a žijí s námi – stromy

Zastupitelstvo města Buštěhradu 
na svém zasedání č. 2/2020 schválilo 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 
o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku jeho možností 
připojení na stavbu kanalizace v uli-
cích Javorová, Topolová a Břízová.

Tato vyhláška je účinná dnem  
23. března 2020.

Správce místního poplatku, Měst-
ský úřad Buštěhrad, v současné do-
bě zasílá všem dotčeným osobám, 
tedy poplatníkům, Výzvu ke splně-
ní ohlašovací povinnosti k tomuto 
poplatku. Na tuto Výzvu, ti, jichž se 
tato Výzva týká, zareagují zasláním 
vyplněného formuláře pro Ohláše-
ní poplatkové povinnosti pro místní 
poplatek za zhodnocení stavebního 
pozemku jeho možností připojení 
na stavbu kanalizace. Tento formu-

lář je umístěn v sekci „Formuláře ke 
stažení“ na webu města. Schválená 
cena je ve výši 60,- Kč/m2 zhodno-
cené stavební parcely.

Formulář lze doručit: 
1. formou písemnou, poštou 

klasicky
2. datovou zprávou 
3. nebo scanem v e-mailu na ad-

resu podatelny meu@mestobuste-
hrad.cz, kopie novotna@mestobuste-
hrad.cz

Na základě doručení tohoto Ohlá-
šení poplatkové povinnosti na adresu 
Městského úřadu Buštěhrad bude do-
tčeným osobám zaslána doporučeně 
s modrým pruhem písemnost – Plateb-
ní výměr – kde bude uvedena koneč-
ná částka místního poplatku a plateb-
ní údaje potřebné k provedení platby.

Nejzazší termín pro podání Ohlá-
šení je 24. červen 2020. Splatnost po-
platku je 30. června 2020, včetně. 

S ohledem na výskyt pandemie 
na našem území je správce místní-
ho poplatku, Městský úřad Buště- 
hrad, oprávněn posunout splatnost 
místního poplatku. 

Splatnost tohoto místního poplat-
ku se tak posouvá na datum 15. 12. 
2020, včetně, připsáno na účet měs-
ta Buštěhradu.

Nedodržení splatnosti tohoto míst-
ního poplatku nejpozději do 31. 
prosince 2020 může mít za násle-
dek navýšení místního poplatku 
na trojnásobek jeho výše. 

Dagmar Novotná, Správa  
místních poplatků MěÚ Buštěhrad

Jsou v parcích, na zahrádkách, 
podél cest... Možná že většina z nás 
každý den vědomě nevnímá všech-
nu tu zeleň kolem, která je tady a tiše 
a spolehlivě nám slouží. Přesto nám 
stíní svou korunou a dřevo jejich 
mocných kmenů nás hřeje.

Ti, kdo jednou viděli, jak byl ně-
kde poražen mohutný strom, asi po-
cítili, jak je to zasáhlo až do hloubi 
duše. Slyšíme-li vrávorání vyso-
kánského, pomalu se naklánějící-
ho kmene, který poté plnou vahou 
dopadne na zem, dotýká se téměř 
každého z nás. V tom okamžiku cí-
tíme, jak jsou nám naše stromy blíz-
ko, a uvědomujeme si, jaký mají pro 
nás význam.

Obraťme svoji pozornost, začně-
me věnovat přírodě více času. Sta-
čí přistoupit ke stromu, tiše tam na 
okamžik spočinout, cítit jej a prožít 
jeho tajemství. To je onen prostý, ale 

velmi účinný krok, který do našeho 
života v dnešní uspěchané době vne-
se moudrost a sílu přírody.

A také samotné dřevo, podivu-
hodný materiál, který jako dům, 
housle nebo taneční parket, nářadí 
či umělecký výtvor radostně a s pl-
nou silou obohacuje naši existenci. 
Je mnohem více než pouze geniální 
materiál, který v procesu své evoluce 
vytvořil nekonečné množství podob.

Stromy nám zkrátka zkvalitňují 
a zintenzivňují život a navádějí nás 
k tomu, abychom tento svět zacho-
vali i pro naše děti. Jsou živoucím 
organismem, jako tělo, v němž vše 
souvisí se vším. Jsou vybaveny plnou 
bohatostí životních forem, dimenzí 
biomasy a genetické rozmanitosti, 
jež navíc hostí další svět. Svět hub 
a lišejníků, svět hmyzu a ptáků, svět 
savců, kteří v nich bydlí nebo z nich 
žijí. A nakonec jsou i naším světem 

– lesy, sady, stromořadí, který mi-
lujeme a potřebujeme je k životu. 
Abychom dýchali vzduch ovoněný 
jejich přítomností, abychom sbíra-
li jejich plody nebo odpočinuli v je-
jich stínu…
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právní úprava ochrany dřevin „rostoUcích mimo les“  
aneB práva a povinnosti jejich vlastníků. znáte je?

 Základem právní úpravy ochra-
ny dřevin rostoucích mimo les jsou 
ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, konkrétně ust. § 7 
až 9 zakotvující obecnou ochranu 
veškerých dřevin před poškozová-
ním a ničením. Podrobnosti obec-
né ochrany dřevin rostoucích mi-
mo les jsou obsaženy ve vyhlášce 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, noveli-
zované vyhláškou č. 222/2014 Sb.

Samotná definice uvedeného zá-
kona stanoví jako „dřevinu rostou-
cí mimo les – strom či keř rostoucí 
jednotlivě i ve skupinách ve volné 

krajině i v sídelních útvarech na po-
zemcích mimo lesní půdní fond“. 
Všechny dřeviny jsou chráněny před 
poškozováním a ničením. Ochrana 
podle tohoto zákona se vztahuje i na 
stromy suché a odumřelé a na stro-
my rostoucí na „stavbách“.

Péče o dřeviny
Zejména jejich ošetřování a udr-

žování, ale i OŘEZ a PRŮŘEZ jsou 
právem i povinností každého vlast-
níka a nevztahuje se na něj povin-
nost žádat o povolení. Důležitá je ale 
kvalita a odbornost ořezání, proto-
že nesmí dojít k trvalému poškození 
dřeviny. Poškozování a ničení dře-

vin rostoucích mimo les je nedovo-
lený zásah, který způsobí podstatné 
a trvalé snížení jejich ekologických 
a estetických funkcí nebo způsobí je-
jich odumření. V takovém případě je 
důvodem k uložení pokuty. 

Kácení dřevin
Jiná situace nastává, pokud má 

vlastník z určitého důvodu zájem 
dřevinu POKÁCET. Zde přichází 
na řadu zákonná povinnost zažá-
dat o povolení, a to pokud:
a) je dřevina součástí významného 
krajinného prvku,
b) je dřevina součástí náhradní 
výsadby,
c) je dřevina součástí stromořadí,
d) POZOR: dřevina má obvod kme-
ne nad 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí,
e) zapojené porosty dřevin (tedy 
stromy a keře), pokud celková plo-
cha kácených zapojených porostů 
dřevin přesahuje 40 m2,
 f) jde o ovocné dřeviny vyjma těch, 
které rostou na pozemku zahra-
da nebo zastavěná plocha a nádvo-
ří, které jsou evidovány v katastru 
nemovitostí a jsou v zastavěném 
území,
g) je památným stromem.

Kdy musím na úřad – správní 
řízení

Ve výše uvedených případech mu-
sí vlastník informovat příslušný úřad 
a vyžádat si správní rozhodnutí or-
gánu ochrany přírody o povolení ká-
cet (§ 8 odst. 1 zákona). 

Pro území našeho města je pří-
slušným úřadem Městský úřad Bu-
štěhrad. Žadatelem může být vlast-
ník pozemku nebo nájemce či osoba 
oprávněná z jiného uživatelského 
vztahu na základě písemného sou-
hlasu vlastníka. Samotná žádost má 
dané formální požadavky. Musí ob-
sahovat jméno, bydliště, číslo parce-Zámecký park Buštěhrad, březen 2020, foto R. Ježková
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ly, vlastnické právo k pozemku, po-
pis umístění dřeviny a obvod kmene 
ve výšce 130 centimetrů nad zemí. 
Nutné je také popsat samotný strom 
a svou žádost ke kácení zdůvodnit. 
Úřad se k žádosti vlastníka vyjádří 
do 30 dnů, a to příslušným rozhod-
nutím, kterým se povolí či nepo-
volí kácení. Bez oficiálního stano-
viska riskujete vysoký postih. Za 
nedovolené kácení a  poškození 

dřevin hrozí pokuta od 10 000 do  
2 000 000 Kč.

POZOR na bezpečnost
Pokácet strom mnohdy není hrač-
ka, prosím dobře zvažte, jakou máte 
techniku a možnosti i jaké jsou va-
še fyzické předpoklady. Vždy dbejte 
na bezpečnost práce a v případě ja-
kýchkoliv pochybností raději oslov-
te odbornou firmu.

V případě zájmu o bližší informa-
ce se neváhejte obrátit na paní Lucii 
Dlouhou, DiS.
Tel.: +420 312 278 021
E-mail: dlouha@mestobustehrad.cz

Lucie Dlouhá, Renáta Ježková  
za MěÚ Buštěhrad

Vážení spoluobčané, sousedé 
a přátelé, jsme v situaci, kterou jsme 
nikdy nikdo nezažili, nevíme, co bu-
de, zbývají jen dohady, otázky a ne-
jistota. Naše Infocentrum bylo uza-
vřeno na základě rozhodnutí vlády, 
a to již v pátek 6. 3., kdy naše pra-
covnice odešla z práce pro jistotu již 
ve 14:00 místo v běžných 17:00 hod.

Od 14. 3. jsme již měli zavřeno, za-
tímco úřad musel od pondělí zredu-
kovat úřední hodiny pro veřejnost. 
A jak jsme se zapojili do pomoci 
a práce v tomto čase nezmapované-
ho „nouzového stavu“? Pro zajištění 
administrativy – na výrobu letáků 
a jejich vyvěšení do vývěsek stačila 
jedna osoba.

Druhý týden jsme začali zajišťovat 
dovoz obědů lidem, kteří o ně měli 
zájem, což potěšilo mnohé naše se-
niory. Za pomoc při rozvozu obědů 
děkuji Davidu Zabilkovi, který je 
pracovníkem TS a zároveň se při-
hlásil jako dobrovolník.

Dvě naše šikovné pracovnice se 
ihned ujaly práce na šití roušek pro 
občany města, pracovníky úřadu, 
DPS a TS.

Šití samo o sobě je velké téma 
nejen u nás v Buštěhradu, ale v ce-
lé České republice. Takováto doba 
ukáže charaktery a podstatu člově-
ka. Můj velký obdiv a úctu mají veš-

keré dámy a mnohdy i pánové, kteří 
se vrhli do práce na pomoc s šitím 
roušek a velice rychle jsme si měli 
všichni čím zakrýt ústa, když v ob-
chodech ochranné prostředky nee-
xistovaly, ale zároveň vláda přikáza-
la jejich nošení. Bez roušky bychom 
si nemohli nakoupit potraviny a vy-
jít ani na ulici. Co bychom bez těch-
to skvělých lidí, co umějí šít, dělali? 

V Buštěhradě zásobili dětského, 
praktického i zubního lékaře, DPS, 

již zmiňovaný MÚ, obchody a naši 
poštu. Helena Blesková, která sama 
šila, zároveň měla na starost rouško-
vé okno v Kladenské ulici, kam do-
dávaly ušité roušky i ostatní švadlen-
ky. Dle jejích slov si zaťukalo denně 
kolem 10 lidí a dostali roušku ne 
jednu, ale rovnou více pro možnost 
výměny. Ráda bych tímto článkem 
jmenovitě poděkovala všem, kte-
ří se v našem městě účastnili šití. 
Takže, dámy a pánové, vám všem 

Buštěhradské Rouškookénko, foto J. Pergl
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moc děkujeme nejen my na úřadě, 
ale věřím, že vaši práci ocenili všich-
ni občané. 

Kdo se tedy účastnil šití roušek: 
Helena Blesková, Helena Kindlo-
vá, Veronika Čermáková a její ma-
minka Marie Týčová a v jejich týmu 
střihačka Míša Veselá, dále: Venuše 
Al Ali Tesner, Zdenka Říhová, Gá-
bina Plachá, Soňa Štíbrová, Helena 
Horešovská, Iveta Kallová, Katka 
Jirkovská ve spolupráci s Nikolou 
Bláhovou, Monika Mňuková, Eliš-
ka Peslová, Vendy Šumná se synem 
Kájou, Daniela Lacmanová a další. 
Svým dílem přispěla i paní Radana 
Švecová z Mšeckých Žehrovic, které 
také velmi děkujeme. Šičky si vyzve-
dávaly tkalouny, jež Helena Blesko-
vá s Veronikou Čermákovou vykou-
pily u paní Erbové, která má malý 
rohový obchůdek jménem Ateliér 

Daisy na Kladenské ulici. Účtenky 
za ně byly proplaceny na MÚ. Látky 
švadlenkám zakoupil MÚ, ale často 
šily i z vlastních zásob. Milé švadlen-
ky, až si „po šichtě v době koronavi-
rové“ necháte opravit své šicí stroje, 
s kterými jste dobrovolnicky praco-
valy pro potřebné z celého města, 
přineste na Městský úřad k propla-
cení účet za údržbu, prosím.

Navíc je nám jasné, že jsme urči-
tě nevyjmenovali všechny šikovné 
paní, slečny, ale i pány, kteří seda-
jí k šicím strojům a v menším nebo 
větším množství šijí roušky pro svou 
rodinu, kamarády a sousedy. I těm 
samozřejmě patří dík.

Nyní cituji paní Helenu Blesko-
vou: „Původně mě napadlo dát za 
okno roušky, aby si je mohli vzít se-
nioři nebo lidé, kteří nemají mož-
nost požádat o ušití roušky na fb. 

Napadlo mě to, když jsem viděla jed-
noho staršího pána bez roušky a je-
ho syn byl první, který o roušku pro 
tatínka požádal. Roušky za oknem 
v Kladenské se vydávaly od 18. 3.“ 

Někteří senioři v březnu i dubnu 
požádali o roušky na Městském úřa-
dě a vyzvedli si je pak tam, nebo jim 
je dodala až do domu místostarostka 
Magda Kindlová. Nejvíc se přitom 
podivovali, že jsou zdarma.

Děkujeme i těm, kdo pro švadlen-
ky na 3D tiskárnách vyráběli „udě-
látka“ na šikmé proužky.

Je opravdu úžasné, jak si lidé v té-
to době pomáhají. Kdyby nám tak ta 
sounáležitost chtěla zůstat na stálo!

Děkuji vám a přeji všem mnoho 
sil a HODNĚ ZDRAVÍ!

Hedvika Servusová

stará skříň odhalila příBěh naplněného života

Při vyklízení staré skříně v jed-
nom z nejstarších zachovalých domů 
v našem městě, ke kterému jsem byl 
naštěstí jako kronikář přizván (pro-
tože stále tvrdím, že ne vše, co už se 
vám nehodí, musí dojít likvidace), 
jsem si odvezl několik tašek starých 
knih a písemností s tím, že jsem dá-
mě, která mě k tomu přizvala, slíbil, 
že já takové „zbytečnosti“ do odpa-
du nedávám. Ale po zadokumento-
vání z hlediska historie našeho města 
je předám dál do odborných rukou 
v archivech či muzeích k odborné-
mu posouzení, co z toho má být za-
chováno pro další generace. 

Když jsem přinesl domů do by-
tu značný objem zatuchlých listin, 
a v obývacím pokoji jsem je třídil 
na hromádky, kam s nimi dál, vděk 
vlastní rodiny jsem nemohl očeká-
vat. Kolem mě pomalu rostly slou-
pečky pro Muzeum Mayrau, Sládeč-
kovo vlastivědné muzeum v Kladně, 
pana faráře Kučeru, místní ZUŠ, 
kladenský archiv, knihovnu a dal- Manželé Bártovi, rodinný archiv
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ší. Začal se mi sklá-
dat ukázkový život 
člověka, vlasten-
ce Bohumila Bárty, 
který by pomalu vy-
dal na vlastní malé 
muzeum. 

Kdo to ten Bo-
humil Bárta vlast-
ně byl? Poprvé jsem 
na to jméno nara-
zil v  kladenském 
archivu při studiu 
pozůstalosti buště-
hradského archivá-
ře Jaroslava Elgra. 
Tam byl i  sešit na-
zvaný „Vzpomínky 
blízkých i dávno za-
šlých dob! – Bohu-
mil Bárta“. B. Bárta 
se narodil, jak sám 
píše, „v  kraji Jana 
Husa a Petra Chel-
čického“, 22. 10. 1887 
v Blatné v jižních Če-
chách. Do školy cho-
dil v  Blatné, Kase-
jovicích, Čížkově 
a Nepomuku. Složitý život jej zavál 
do Ďáblic, kde se také seznámil se 
slečnou Štěpánovou z Nebušic, ale 
erár jej povolal r. 1908 k 35. plzeň-
skému pluku, se kterým odjel sloužit 
na „Festungy“ do Tridentu. Po roce 
1911 se vrátil do Ďáblic, kde „přilnul 
ke kulturní činnosti“. Když v r. 1914 
po mobilizaci opět narukoval, do-
stal se poprvé do Buštěhradu na tzv. 
„feldmesik“ – ostré střelby. Dva dny 
v červenci pobyli „Na Krétě“ v Bu-
štěhradě a začátkem srpna už od-
jížděl přes Polsko na ruskou frontu. 
Za zpěvu písně „Červený šátečku 
kolem se toč, jedeme na Rusa, neví-
me proč“. Podle zápisků jeho váleč-
ných zážitků pochopíme ztrátu dů-
věry v římskokatolickou církev, jejíž 
feldkuráti žehnali dalšímu vraždění. 
Symbolem správné církve byl pro ně-
ho Jan Hus a Petr Chelčický. Během 

ozdravného pobytu doma po zraně-
ní se stačil oženit a jeho žena se ještě 
za války odstěhovala k příbuzným 
do Buštěhradu. Když se Bohumilu 
Bártovi, ještě s několika kamarády, 
podařilo krátce před koncem vál-
ky utéci z Ruska, vrátil se k ženě už 
sem, do nového, svobodného Čes-
koslovenského státu. 

Práci našel na „Francšachtě“, kde 
jezdil s koněm pod zemí. Později vy-
vážel popel z kotelen. Pracovalo se 
tehdy od čtyř hodin ráno do dva-
nácti a od dvanácti do osmi večer. 
Do práce se chodilo pěšky. Cesta 2,5  
hodiny. Denně 9 km. Sám napsal, 
že za 35 let práce na šachtě něko-
likrát obešel zeměkouli. Přitom se 
stále vzdělával v různých oborech 
(což prozradil obsah jeho knihov-
ny). Kratičká ukázka: časopisy Neue 
industrirte Zeitung, několik roční-

ků časopisu Vesmír, Ob-
rázkové dějiny národa 
Československého, Ilu-
strované dějiny světové, 
Husitská trilogie, Svě-
tová revoluce, Světové 
dějiny, desítky brožu-
rek Matice lidu, Fran-
couzská revoluce, spisy 
Tolstého, J. K. Tyla, Veli-
káni našich dějin a mno-
hé další včetně projevů 
prezidentů USA, Masa-
ryka, Gottwalda. Stu-
doval programy politic-
kých stran i jednotlivých 
církví. Tak bych mohl 
pokračovat velmi dlou-
ho. Ještě nemohu pomi-
nout to, že knihu, která 
pro něj byla nedostup-
ná (Spis o životě mistra 
Jana z Husince – vůbec 
Hus nazvaného. Vydaná 
r. 1789, přepsal ze švaba-
chu r. 1923). 

Poměrně brzy (v  r. 
1924) se zapojil do kul-
turní činnosti. Stal se 

nejprve členem místního drama-
tického souboru Tyl, který po ča-
se režíroval, zapisoval kroniku, byl 
hospodářem i knihovníkem spolku. 
To dokazuje i hromádka fotografií 
a dochovaných programů. Mimo 
to například popsal i již neexistují-
cí „chaloupky“ v Buštěhradě, nebo 
třeba v jakém stavu byl tehdy zámek, 
hospodářské poměry města (obcho-
dy a řemesla), mimořádné události 
(požáry nebo autonehody). Je toho 
tolik, že tomuto člověku věnuji nej-
bližší „Křeslo pro kronikáře“, hned 
jak nám to koronavirus dovolí. Roz-
hodl jsem se, že taková pozůstalost 
si zaslouží zůstat v Buštěhradě, a až 
se někdy v zámku najdou prostory 
pro buštěhradské muzeum, tak tam 
havíř Bohumil Bárta bude mít čest-
né místo.

 JP

Titulní list přepsané knihy
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společenská kronika 
 Prosím, zavzpomínejte spolu se 

mnou na moji manželku Marušku 
Duškovou – vy, kdo jste ji znali. Dne 
2. března 2020 už to byl rok, kdy nás 
navždy opustila. A mně se zdá, jako 
by to bylo včera…

Miroslav Dušek spolu s dětmi 

a vnoučaty
Rád bych poděkoval paní starost-

ce Ing. Daniele Javorčekové, Janě Ze-
manové a Jaroslavu Perglovi za mi-
lou návštěvu u příležitosti mých 100. 
narozenin. Posezení a povídání s vá-
mi bylo velice příjemné, dostal jsem 

dárkový balíček a krásnou kytici, za 
něž děkuji. Udělali jste mi radost.

Doufám, že přijdete i na moje 101. 
narozeniny. 

Děkuji, Václav Mildorf

žijí mezi námi

Dne 24. února 2020 oslavil krás-
né 100. narozeniny pan Václav Mil-
dorf. K tomuto výročí mu přišli po-
blahopřát z  MÚ Buštěhrad paní 
starostka Ing. arch. Daniela Javor-
čeková, matrikářka Jana Zemano-
vá a kronikář Jaroslav Pergl.

Z vyprávění pana Mildorfa jsme 
se dozvěděli, že se v roce 1920 naro-
dil do chudé dělnické rodiny Anny 
a Václava v Buštěhradě, kde prožil 
celý svůj život. Zde taktéž navště-
voval měšťanskou školu. Z této do-
by nejraději vzpomíná na pana uči-
tele Babyku, který zastával i funkci 
starosty města. Na přelomu 20. a 30. 
let se malý Václav se svým příbuz-
ným Vladimírem Podrázským za-
čal učit hře na housle pod vedením 

kapelníka Karla Vacka. Toto 
byl impulz pro celý další život, 
neboť hudba se stala jeho lás-
kou a koníčkem. Během 30. let 
vstoupil do vojenské hudební 
školy ve Frýdku-Místku, čímž 
si splnil svůj muzikantský sen. 
Kvůli zhoršenému zdravotní-
mu stavu musel školu bohužel 
předčasně opustit.

Přesto byl během války čle-
nem orchestru pana Vacka, kte-
rý doprovázel divadelní spo-
lek Tyl při jejich vystoupeních. 
S tímto orchestrem vystupovali 
i v Českém rozhlasu.

V roce 1943 se oženil s Bo-
ženou Zrnovou a po narození 
syna Václava v roce 1944 začal 

pracovat ve firmě Graf, poz-
ději Maggi (dnešní Vitana). 
Od 50. let až do důchodu 
pracoval na finančním odboru 
štábu civilní obrany Středočes-
kého kraje.

Ve svém volném čase se stá-
le věnoval, až do svých 85. na-
rozenin, své milované hudbě 
a se svými kamarády muzikan-
ty (Karlem Potůčkem, R. Růžič-
kou, J. Šuchmanem, F. Fische-
rem, V. Mulákem a L. Vydrou) 
stále „muzicírovali“ pro různé 
organizace na jejich akcích.

Ačkoli sám nebyl žádný vel-
ký sportovec, jeho druhou lás-
kou byl fotbal a byl vášnivým 
fanouškem SK Buštěhrad. Už od 
30. let ho tatínek bral na zápasy 
buštěhradských fotbalistů až do 

let, kdy dres Buštěhradu oblékal jeho 
druhý syn Vladimír a buštěhradští 
fotbalisté hráli v 1. B třídě a usilova-
li o postup do 1. A třídy. Až zhor-
šený zdravotní stav ve vyšším věku 
mu znemožnil docházet na zápasy 
a zároveň muzicírovat se svými ko-
legy muzikanty.

V současné době žije v kruhu své 
velké rodiny: dvou synů s manželka-
mi, tří vnuků s manželkami a jejich 
čtyřmi dětmi. Celá jeho rodina má 
15 členů (2 psy a 2 kočky nepočítaje).

    A. Mildorfová

Foto z archivu pana Václava Mildorfa

Foto z archivu pana Václava Mildorfa
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poděkování za pomoc dps

stroj časU v revolUční Ulici

tiché dny v BUši

Foto domu z 20. let 20. století

Maruška Buková s pečovatelkou 
Evou Nachtigalovou, foto J. Pergl

a současný stav

Dnes nám stroj času ukáže pro-
měnu domu č. p. 144. Existence 
spodního patra tohoto domu je do-
ložena již na konci 17. století, v 19. 
století bylo přistavěno vrchní patro. 

Po přestavbě domu v něm byla zří-
zena pekárna manželů Bláhových, 
kteří se také objevovali v povídkách 
Oty Pavla. Pekárna fungovala do ro-
ku 1948, kdy byla zrušena.

Zajímavostí domu je zachova-
lá barokní kamenná studna a plot  
ozdobený hrnky, které sem nosí oby-
vatelé Buštěhradu.

Led

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA

Kolektiv DPS Buštěhrad děkuje 
všem, kteří se podíleli na šití a dis-
tribuci roušek pro naše zaměstnance 
a klienty, a také za poskytnutý dar 
v podobě dezinfekce. Velké díky pa-
tří i provozovatelům restaurace Ga-
lerie Lidice, kteří nám po celou tuto 
nelehkou dobu i nadále obětavě za-
jištují stravu pro naše klienty, a to 

vždy ve výběru z pestrého menu.  
Velice si vážíme nabídnuté pomoci 
z řad dobrovolníků při péči o naše 
klienty. A také městu Buštěhrad dě-
kujeme za podporu. Všem přejeme 
hodně sil a pevné zdraví.

K. Míšková, za DPS

   V čase před večerem, do západu 
slunce, lze v těchto dnech na Revo-
luční mezi rybníky pozorovat zají-
mavý dopravní jev. Řidiči tu výraz-
ně zpomalují a projíždějí krokem 
– sluncem vyhřátou a málo frekven-
tovanou silnici si totiž oblíbily divo-

ké kachny. O kousek dál v ulici Oty 
Pavla se můžete potkat s turistickou 
výpravou další kachní partičky, kte-
rá se vydala na pěší výlet po našem 
městě. A další vyhlídky zvídavé vod-
ní zvířeny na další objevitelské vý-
pravy jsou více než příznivé – nikde 

se totiž nic neděje a v dohledné do-
bě ani dít nebude. Na Babkách ne-
shoří Čarodějnice, nebude jarní jar-
mark, v zámeckém parku nezazní 
orchestry lidušek při Jarním hraní, 
nebude Bushfest, nebudou koncer-
ty, balety, filmy, výstavy, knihov-



1 6 Č Í S L O  4 – 5

na, nebudou přednášky a besedy na 
zámku. Nejsou kolektivní výpravy 
do přírody, za památkami, exkurze, 
nejsou turisti a výletníci, není klá-
bosení a sdílení piva na čepu nebo 
vínko se sousedy. Na kulturní fron-
tě je klid, město ztichlo.

Jak všichni lidi žijí, kde jsou a co dě-
lají? Hlavou bzučí roje otázek. Zve-
dám proto telefon a strůjcům zdej-
ších kultury a společenského dění 
kladu tři otázky:

a) Při čem jsem vás právě teď 
přistihl? 

b) O co jste   z důvodu karanté-
ny přišli? 

c) Co děláte a připravujete?

Bylo příjemné si s každým z nich ale-
spoň takto na dálku povídat. Tady 
jsou jejich odpovědi.

Buštěhradské fórum,  
Jiří Janouškovec
a) Sleduji aktuální vládní vyhlášky 
a rozmýšlím o přesunutí některých 
akcí, o které jsme prozatím přišli ne-
bo možná ještě přijdeme.
b) Zatím jsme přišli o besedu na té-
ma Technické památky na Kladen-
sku, o exkurzi do budovy telekomu-
nikací na Žižkově (známou též pod 
lidovým názvem „Mordor“) a čeká-
me na rozhodnutí vlády ohledně Bu-
štěhradu na vodě na konci června.
c) Na září připravuji Buštěhradskou 
jednodenní, na zimu tradiční výlet 
na vánoční trhy do jedné ze soused-
ních zemí. A všechny srdečně zdra-
vím, přeji všem pevné zdraví a těším 
se snad brzy na viděnou!

Chovatelé harckých kanárů,  
Josef Kotouč
a) Právě natírám mantinely ve spor-
tovním areálu ZŠ Kladno Rozdělov.
b+c) Už se nám vylíhla mláďata na-

šich nových šampionů, naštěstí ta 
Potvora na naše malé kamarády ne-
leze. Takže chov harckých kanárů 
zdárně pokračuje a my se dál chystá-
me na zimní kvalifikace. Když pám-
bu a příroda dají, rádi s holubáři při-
pravíme další setkání na zámku, na 
které se všichni už teď moc těšíme 
a zdravíme všechny Buštěhraďačky 
a Buštěhraďáky!

Věčně mladí senioři,  
Stáňa Šumná
a) Protože patříme k ohrožené sku-
pině, nescházíme se a všichni zů-
stáváme pěkně doma. Já právě teď 
sedím u počítače a skládám puzzle. 
Pokud si to taky chcete zkusit, zde 
je odkaz: http://www.jigsawplanet.
com/?rc=explore&tp=3. Protože my 
všichni „Věčně mladí“ jsme velký-
mi výletníky, v těchto dnech a týd-
nech si procházím i virtuální mul-
timediální encyklopedii českých, 
moravských a slezských hor, přírod-
ních a kulturních památek atd., kde 
je toho k poznávání, až jde hlava ko-
lem: http://krnap.wz.cz/.
b) Vir nás připravil o řadu věcí, pře-
devším o možnost se scházet a ně-
co zajímavého podnikat, vyprávět si, 
poznávat a být spolu. Zastavili jsme 
i naše povídání O Česku ve fotogra-
fiích, pravidelné vycházky do příro-
dy nebo po Praze s průvodcem, naši 
pravidelnou jógu, a bohužel i výlet 
do Dolního Poohří, na který jsme se 
moc těšili. Ale nevadí, my se nikdy 
nevzdáváme!
c) Jakmile to bude bezpečné, hned 
vyrazíme do přírody. Promýšlíme 
i pravidelná setkání nikoli v uzavře-
ných prostorech, ale venku. Těším 
se například na pétanque v zámec-
kém parku nebo kdekoli to půjde. 
A když bude teplo, vyrazíme ven 
i za jógou. Už se všichni moc na se-
be a na všechny těšíme a zdravíme 
Buštěhrad!

 

Rodinné centrum Pelíšek,  
Dana Knopová
a) Právě je polední klid po obědě 
a robátka spí, takže si můžeme v kli-
du popovídat :-)
b) Kromě pravidelných aktivit a se-
tkávání maminek s dětmi jsme mu-
seli zrušit dvě velké oblíbené akce 
– Buštěhradský Vandráček a Noc 
s Andersenem, a podle všeho to pro-
zatím nevypadá, že by bylo možné 
je přesunout na pozdější období. Ale 
uvidíme.
c) V těchto dnech sdílíme pelíškov-
skou on-line „Korona-výzvu“, v je-
jímž rámci rodiče s dětmi soutěží 
o ceny: o nejhezčí kreslené slunce 
na chodníku,
o nejhezčí mozaiku atd. Stavěli jsme 
různé věci z lega, sdíleli jsme různé 
kuchařské recepty tak, aby se mohly 
zúčastnit i děti. A proběhla i soutěž 
o nejhezčí velikonoční vajíčko. Pro-
zatím sledujeme aktuální dění a če-
káme, zda se podaří uskutečnit i náš 
pravidelný letní tábor, nebo jej ale-
spoň posunout na podzim. Pokud se 
chcete zapojit do našich aktivit, sle-
dujte náš facebookový profil „Buš-
těhradský Pelíšek“. Všem přejeme 
pevné zdraví!

Buštěhradský sbor,  
Eva Gallatová
a) V rámci virtuální školní výuky 
a volitelného domácího úkolu prá-
vě teď s Davidem vyrábíme šneky 
z listového těsta.
b) Prozatím nás Covid-19 připravil 
o společné vystoupení s pěveckým 
sborem Smetana na Kladně a o Kon-
cert tří pěveckých sborů v Jindři-
chově Hradci. Za sebe pak ještě li-
tuji, že nebudou pokračovat slibně 
začaté Noci kostelů, prozatím není 
známo, kdy se kostely otevřou, nej-
sou zprávy z vyšších míst, není tedy 
ani program.
c) Každý z nás v našem pěveckém 
sboru patří k lidem aktivním, pro-
to se v těchto dnech věnujeme posle-
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chu nahrávek na YouTube, a to jak 
celých skladeb, tak i svých jednotli-
vých hlasů. Každý se připravujeme 
samostatně, a později si všechno za-
zpíváme společně, na což se všich-
ni moc těšíme! Dobrou zprávou je, 
že Koncert tří sborů v Jindřichově 
Hradci se podaří přesunout na 24. 
říjen, takže za sebe i za náš celý pě-
vecký sbor všem přeji pevné zdraví 
a těšíme se snad už brzy s vámi vše-
mi na viděnou a na slyšenou!

Buštěhradský filmový klub,  
Pavel Ries
a) Právě jste mě zastihli při práci 
na naší rodinné kronice – v příštím 
roce náš rod totiž čeká velké výročí 
500 let od prvního dochovaného zá-
znamu. Dále se věnuji úklidu v naší 
knihovně, kterou zanedbávám již od 
našeho příjezdu na Buštěhrad, což 
už je neuvěřitelných, ale krásných 5 
let. Má paní se, vedle pletení různých 
svetrů, věnuje práci na rekonstruk-
ci starých fotografií. Takže se u nás 
doma momentálně věnujeme věcem 
historickým i praktickým, což, jak 
známo, se nevylučuje.
b) Všechna filmová natáčení i kina 
v zemi se zastavila, ani náš klub pro-
to nemůže být výjimkou. Odložili 
jsme uvedení filmové adaptace diva-
delní hry o dceři Boženy Němcové 
„Osamělé večery Dory N.“ Pro členy 
klubu jsme ale zpřístupnili virtuální 
kino, prozatím se španělskou melan-
cholickou komedií „Život je krásný, 
když zavřete oči“ z r. 2013, americ-
kou detektivní komedií „Vražda na 
jachtě“ z r. 2019 a americkou roman-
tickou sci-fi „Výchozí bod“ z r. 2014. 
Případní zájemci nechť píší na adre-
su bfk@mestobustehrad.cz.
c) Jakmile to bude možné, uvedeme 
„Osamělé večery Dory N.“ za účas-
ti autorky divadelního scénáře Mi-
leny Štráfeldové. Zvážíme i rozšíření 
nabídky BFK o virtuální kino, kte-
ré aktuálně uvítali zejména ti, kteří 
se z pracovních či časových důvodů 

nemohou zúčastnit každého z na-
šich pravidelných večerů. Každo-
pádně se všichni těšíme na volnost 
pohybu a společná setkání v tajem-
ném hradě Buštěhradě. Přeji všem 
pevné zdraví, na viděnou kéž brzy!

ZUŠ & KPH Buštěhrad,  
Martin Fila
a) Momentálně pěstuji řízenou de-
strukci v rámci demolice kůlny na 
naší zahradě…
b) Kromě pravidelných vystoupení 
nebo výstav našich žáků hudebních, 
tanečních nebo výtvarných oborů 
jsme zrušili i koncerty KPH, který-
mi jsme se letos poprvé zapojili do 
programů Nadace Českého hudební-
ho fondu, a sice flétnistky Žofie Vo-
kálkové, harfistky Zbyňky Šolcové 
a klavíristky Krystiny Markové-Ste-
pasjukové, jednáme však o možnosti 
jejich uvedení na podzim. S orches-
trem ZUŠ jsme přišli o Jarní hraní 
v parku, jakož i o naši účast v celo-
státní akci ZUŠ Open pod patronací 
mezzosopranistky Magdaleny Kože-
né, kde jsme měli vystoupit společně 
s orchestry z Velvar, Unhoště, Slané-
ho a Kladna.
c) Pokračuje rekonstrukce ZUŠ ve 
spolupráci s Technickými služba-
mi – vzniká nová učebna v přízemí. 
Pro KPH na podzim a připravuje-
me speciální program s renomova-
ným smyčcovým Zemlinsky Quar-
tet. A pro naše žáky z hudebních 
oborů připravujeme úplně nový pro-
gramu výměnných pobytů – v roce 
2021 u nás přivítáme dětský orches-
tr z německého Daubornu, kam se 
s naším orchestrem ZUŠ Buštěhrad 
na oplátku podíváme v roce 2022. 
Laskavé pozornosti všech přízniv-
ců naší školy pak srdečně doporuču-
ji i samostatný článek o nás v tomto 
čísle, všem přeji pevné zdraví a těším 
se brzy na viděnou a na slyšenou!

 
 

Buštěhrad sobě  a  Buštěhradské 
muzeum Oty Pavla, Zdeněk Malý
a) Na stavební práce se karanténa 
naštěstí nevztahuje, takže v práci 
pokračujeme jako jindy, jsem prá-
vě na jedné ze staveb, které máme 
v naší péči.
b + c) Masopust jsme ještě stihli, za 
což ještě jednou všem srdečné díky, 
stejné štěstí už ale nepotkalo Buště-
hradské muzeum Oty Pavla, které je 
v těchto týdnech zavřené. Čekáme 
na aktuální zprávy z vlády, a jakmi-
le to bude možné, muzeum otevře-
me, na což se velmi těšíme. Pevné 
zdraví všem!

Junák Buštěhrad,  
Jan Kořínek
a) Právě jsem ve výrobě u vzniku ka-
belových sestav.
b) Kromě Čarodějnic, na které jsme 
se moc těšili, jsme zastavili i pravi-
delná týdenní setkávání, čemuž se 
bohužel nevyhnul ani letní tábor 
v červenci, kam se nás sjíždí přes 
sto lidí.
c) Nezůstáváme ale s rukama v klí-
ně. Pro děti jsme připravili virtuální 
platformy, kde si předáváme různá 
zadání a seznamy úkolů tak, aby se 
každý mohl věnovat přípravě na spl-
nění dovednostních zkoušek. Kaž-
dý tedy má možnost pracovat sám 
na sobě tak, aby pak své zkoušky 
mohl vykonat během letního tábo-
ra, který v letošním roce přesouvá-
me na srpen. Všem přeji pevné zdra-
ví a – Nazdar!

Rybáři Buštěhrad,  
Roman Dědič a Václav Vestfál
a) Natírám plot (V. Vestfál)/Naklá-
dám obilí na kamion (R. Dědič).
b) Podle vyhlášky vlády ohledně 
rybářů nic není přerušeno, u bře-
hu můžeme být jeden od druhého 
nejblíž na vzdálenost 3 metrů, tak-
že my pokračujeme. Stejně tak ne-
ní ohrožena ani pravidelná údržba 
rybníků, ani brigády našich členů. 
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Momentálně zvažujeme možnosti, 
zda uskutečnit Dětský rybářský den 
a Posezení s rybáři, zatím je to na-
pjaté. Připraveni každopádně jsme.
c) Od letošního května jsme chtěli 
vždy jedenkrát v měsíci zpřístupnit 
dolní rybník pro veřejnost za pří-
tomnosti a pomoci našich členů, to 
ze zřejmých důvodů prozatím ruší-
me. Ale sledujeme další vývoj situa-
ce pro další měsíce, jakmile to půjde, 
jde se k vodě. Všem přejeme pevné 
zdraví, těšíme se snad brzy na vidě-
nou a – Petrův zdar!

Sokol Buštěhrad,  
Věra Buková a Blanka Jedličková
a) Jdu po schodech do přízemí (B. 
Jedličková)/právě jsme s dcerou do-
končili školní pracovní listy, jinak 
jsem normálně v práci, střídáme se 
s manželem (V. Buková).
b) Nedá se nic dělat, veškerá činnost 
u nás se od šachů až po judo úplně 
zastavila, sokolovna je vydezinfiko-
vaná a zavřená a čekáme všichni na 
lepší časy. Paralelně sledujeme i si-
tuaci našich cvičitelů, pro některé 
z nich je tréninková činnost u nás 
hlavním zdrojem obživy, není to 
žádná legrace. A není to snadné ani 
pro řadu rodičů, některým i vrací-
me peníze.
c) Sledujeme situaci a zvažujeme 
uskutečnění příměstského tábora 
a zároveň se připravujeme na po-
stupné uvolňování: musíme napří-
klad zajistit dostupnou dezinfekci 
a další sanitární vybavení pro pří-
pad, že by bylo možné uskutečňovat 
alespoň kroužky s nižší účastí. Záro-
veň monitorujeme možnosti náboru 
nových trenérů a cvičitelů, zejména 
pro sokolskou všestrannost, najít li-
di ale není jednoduché. Současná si-
tuace není jednoduchá pro nikoho, 
s nadějí proto vyhlížíme začátek no-
vého školního roku. Držme si palce!

 

Šachový oddíl, Sokol Buštěhrad,  
Pavel Buk
a) Zastihli jste mě doma, mám ho-
me office.
b) Zrovna tenhle víkend jsme měli 
sehrát ligové zápasy v Ústí nad La-
bem, ale všechny nižší i vyšší sou-
těže stojí.
c) Dětem jsem poslal různé herní 
možnosti, kterých je dneska naštěstí 
víc. Všichni doufáme, že v červnu se 
zase do toho pustíme a soutěže po-
jedou. Buďte všichni zdrávi!

TJ Sokol Buštěhrad – tenisový 
oddíl,  
Miroslav Oplt
a) Tenisový klub, jeho členky a čle-
nové v současné době upravují teni-
sový areál po zimním období. Při-
vezli jsme antuku, kterou zavážíme 
na kurty, provádíme sekání trávy 
v areálu a uklízíme interiér klubov-
ny. To vše přirozeně při dodržová-
ní pravidel, které současná situace 
vyžaduje.
b) Na základě rozhodnutí Středo-
českého tenisového svazu se zatím 
nebude hrát krajská soutěž, v které 
náš klub hraje druhou, tedy vysokou 
příčku. Uvidíme, jestli nám situace 
koncem roku dovolí uspořádat již 
tradiční tenisové turnaje.
 c) Jako náhradní program zahájíme 
tenisovou sezonu možností hrát te-
nis v maximálním počtu dvou hrá-
čů nebo hráček na kurtě. Výbor te-
nisového klubu, spolu se členkami 
a členy našeho klubu, chce posílit 
členskou základnu tenisového klubu 
o nové členy, především o buštěhrad-
ské občany. Rádi bychom pokračo-
vali již ve více než dvacetileté his-
torii péče o tenisový areál. Bohužel, 
finanční prostředky, které tenisový 
klub dostal od našeho města, nepo-
krývají ani základní režijní náklady. 
Proto bychom uvítali možnost o té-
to situaci s vedením města pohovo-
řit a najít z ní východisko. Věříme, 
že cesta se najde.

Tenýsek Buštěhrad,  
Antonín Jeřábek
a) Přepouštím vodu do nádrží, aby se 
dalo kropit.
b) Zápasy byly pozastaveny a dochá-
zí ke změně termínů podle prohlášení 
Českého tenisového svazu až v červ-
nu: namísto 2. května se začne až 6. 
nebo 15. června.
c) Před karanténou se běžně hrálo 
v počtu 6 hráčů plus doprovod, dnes 
jsou povoleni maximálně dva hráči na 
kurtě, takže upravujeme celého herní-
ho „pavouka“ na dvě kategorie pro tý-
my vždy po dvou hráčích. Všem přeji 
hodně zdraví a sportu zdar!

Fotbal SK Buštěhrad,  
Aleš Šturm
a) Právě na zahrádce speciální meto-
dou řeším opukovou fasádu: z cuk-
rářské plničky na dorty vyplňuju 
spáry.
b) Mistrovské zápasy i tréninky stojí, 
každý se připravujeme individuálně, 
což trenéři s hráči konzultují na Fa-
cebooku. Nejvíc nám všem ale chybí 
samotná hra, fanoušci a celá ta ne-
napodobitelná atmosféra při fotba-
le – to chybí nejvíc.
c) Soutěž se do léta nejspíš neobno-
ví, zaměřili jsme se proto na údrž-
bu prostor a zatravněné herní plo-
chy. Dotaci na zahájení první etapy 
rekonstrukce sportovního areálu 
jsme prozatím nedostali, ale bere-
me to z té lepší stránky – zrovna zí-
tra jdeme jednat s městem o tom, 
že bychom postavili veřejné hřiš-
tě na beach volejbal. A co bych za 
nás sporťáky vzkázal? Hlavně ne-
propadejme… teď si nemůžu vzpo-
menout – ne panice, nepropadejme 
něčemu jinému, ale čemu že to ne-
propadejme… No prostě nepropa-
dejme, a hotovo!

Sportcentrum Statek,  
Blanka Tatíčková
a) Odpočívám po práci, tady je po-
řád co dělat.
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b) To je jednoduché, přišli jsme 
o zdroj příjmů. Bez lidí se tu všech-
no zastavilo, možnosti jiného pro-
gramu u nás nepřipadají v úvahu. 
Přijde mi ale nesmyslné, že k nám 
lidi, kteří jsou běžně 20 metrů od 
sebe, nesmějí, zatímco do Bauhausu 
a podobných zařízení se valí davy…
c) Nestěžujeme si. Když člověk vidí, 
kolik lidí je na tom hůř a nemají to 
vůbec lehké, nemá smysl se rozčilo-
vat. Takže klid.

Střelecký klub Bush-Gun,  
Václav Horešovský
a) Slepičkám na zahrádce předě-
lávám kurník.
b) Zatím jsme přišli o závod O čo-
koládového velikonočního zajíčka 
a dvě slepičky a pozastavili jsme 
kolektivní činnost. Podle vládní-
ho nařízení č. 194 k nám mohou 
docházet lidi v maximálním po-
čtu dvou osob, takže se na střel-
nici občas zastaví táta se synkem 
a podobně, každý trénujeme jen 
nárazově a všichni dodržujeme 
karanténu.
c) Vypadá to, že tak od června do 
konce roku možná stihneme ko-
lem pěti závodů. V plánu zatím 
máme Buštěhradského snipera, 
Memoriál Jiřího Pence a Závod 
o živého vánočního kapra. Bylo 
by hezké, kdyby se pak k nám při-
šlo podívat víc lidí. Před nedáv-
nem k nám začal jezdit s tátou je-
den dvanáctiletý hoch z Kladna, 
rozený talent, vzduchovku ovlá-
dá opravdu skvěle, porazil i  řa-
du dospělých. Máme u nás i dvě 
erární vzduchovky, rádi je zapůj-
číme, každý si to může u nás vy-
zkoušet. Držme si palce a snad br-
zy na viděnou!

Český červený kříž,  
Zdena Doležalová
a) Okopávám u nás zarostlou silnici, 
až bude trocha asfaltu, hoši z tech-
nických služeb to budou mít připra-

veno k záplatě.
b) Jako sestra s letitou praxí mys-
lím, že je to celé přehnané, musí se 
to přes nás prostě převalit. Před ne-
dávnem jsem se pustila do internetu 
a je tam řada zajímavých informací. 
Například na ČT1 uvedli moc zají-
mavý pořad o španělské chřipce. Náš 
buštěhradský ČČK toho moc nena-
dělá, to by situace musela být výraz-
ně vážnější, aby nás bylo třeba. Ja-
ko smysluplnou vidím tzv. chytrou 
karanténu – vystopovat přenašeče je 
mnohem lepší než zavřít celou spo-
lečnost. My všichni přeci musíme 
normálně fungovat. A jsou i jedno-
duché, staré způsoby, například si 
ruce mýt občas francovkou. I my 
v nemocnicích jsme bubny (nerezové 
nádoby na obvazový materiál; pozn. 
red.) běžně vyplachovali alkoholem 
a pak je vypalovali. A co mi chybí? 
Zpívání ve sboru.
c) Budoucnost se nám trochu poza-
stavila, ale na podzim budeme mít 
další erudovanou posilu, do kurzů 
se hlásí Zdenka Vestfálová, to bude 
fajn. Víte, těch virových onemocně-
ní je celá řada, i žloutenka je viro-
vá a řešila se vždycky karanténou. 
Těch přenosů ze zvířat taky přiby-
lo, dřív to na nás šlo z lišek, holu-
bů, někdy z koček, ale teď je toho 
spousta a zdroj těch věcí je nejasný. 
Já bych po tom pátrala, kde se to vza-
lo, podle mě to není jen tak. Obec-
ně ale není důvod ztrácet hlavu, ně-
kdo to zvládne, jinej holt ne, tak už 
to chodí. Není na tom nic složitého. 
Musíme s tím prostě žít.

Kulturní spolek Butzkow,  
Karel Jelínek
a) Sázím bylinky v BokOFFce.
b) Kdo by to byl řekl, že se na maso-
pustu všichni vespolek uvidíme na 
dlouhou dobu naposledy, lidi nám 
všem moc chybějí. Prozatím jsme 
bez Čarodějnic, kde měli hrát mj. Lu-
cie Revival, jsme bez jarního jarmar-
ku a taky bez Bushfestu, kde se nám 

ale, podobně jako s programem na 
Čarodějnice, podařilo celý program 
rezervovat napřesrok, takže se může-
me v sobotu 22. května 2021 těšit na-
příklad na Vltavu, Muchu a Minus 
123 minut. Zastavili jsme i spoluprá-
ci se ZUŠ Buštěhrad na Jarním hra-
ní v parku a s Pelíškem na Dětském 
dni. Sledujeme též vývoj a vládní vy-
hlášky ohledně letního kina. O kte-
ré už, doufám, nepřijdeme. Koncert 
Davida Kollera na zámeckém nádvo-
ří v září prozatím také ještě držíme, 
takže si držme palce!
c) Právě v těchto dnech žádáme Stát-
ní fond kultury ČR o posunutí ter-
mínu využití získané dotace na pod-
poru projektu „Paměť zámku“, který 
připravujeme ve spolupráci s kated-
rou památkové architektury ČVUT 
a Infocentrem Buštěhrad. Sledujeme 
situaci v kulturním sektoru obecně 
– zdá se, že do budoucna to nebude 
pro nikoho snadné, a to i s ohledem 
na spolupráci se sponzory, s jejich 
klienty a zaměstnanci. Peněz na kul-
turu i ze zisku našich akcí bude le-
tos výrazně méně, takže promýšlíme 
různé varianty i na nejbližší dvě tři 
sezony. Všichni ve spolku jsme bý-
valí sportovci, dobře víme, že prohra 
někdy musí být, ale nikdy se to ne-
smí vzdát! Takže se na vás všechny 
moc těšíme, buďme všichni zdraví, 
pomáhejme si jeden druhému, a až 
to bude za námi, sejdeme se na pivu!

Divadlo KiX
a) Právě teď jsme doma, v práci, ne-
bo doma v práci – toť logika těch-
to dnů, žánr nechť si laskavý divák 
doplní sám.
b) Korona nám ukousla diváky. Ne-
viděli nás v jubilujícím pražském Či-
noherním klubu, ani ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském T. G. M., 
ani u sousedů v Hřebči, a dost mož-
ná nás neuvidí i na letním divadel-
ním festivalu v Potštejně. Hlavně 
nám však bere naše domácí diváky 
divadelní, čarodějnicové i jarmareč-
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ní, a navrch nás všechny do jedno-
ho ještě uvrhla v domácí vězení. Jak 
drzé, nechutné a kruté!
c) Nelze dělat něco namísto divadla, 
neb to jak vás jednou chytí, už ne-
pustí. V této prazvláštní době jsme 
nonstop na lovu inspirace formou 
bedlivého pozorování svého okolí 
i vlastních niter, což je někdy i thril-
ler, byť s prvky lyriky či komedie… 
Své divadelní budoucno zakládáme 
i četbou nových scénářů a předloh 
všeho druhu, neb nás čeká volba no-
vého kusu, která v životě našeho di-
vadla ještě do nedávna byla okamži-
kem z nejnáročnějších. Ovšem, jak 
vidíme, býti bez zkoušek, bez kole-
gyň a kolegů, a bez našeho milova-
ného diváka je věc ještě hroznější. 
Nejsme však kytkami ze skleníků 
– před časem jsme vydrželi bez di-
vadla, vydržíme teď i bez diváka. 
Takže: buďme všichni zdraví a ve-
selé mysli, divadlo bude a brzy ahoj!

Jaroslav Pergl,  
kronikář města Buštěhradu
a) Právě dodělávám článek o panu 
Bohumilu Bártovi, někdejším obyva-
teli buštěhradské „Králičovny“. A to 
nejen v souvislosti s jeho pozůstalos-
tí, kterou nám poskytla jeho vnuč-
ka. Byl to zajímavej chlap.
b) No, zastavilo se úplně všechno. 
Systém výstav na zámku a vernisá-
že a výstavy a koncerty a přednáš-
ky tady a všude možně. Zastavil se 
čas. Osiřelo i Křeslo pro kronikáře. 
Nejsou žádné jiné akce a nejsou ani 
fotky. A nejsou všechna ta posezení 
a debaty o všem možném a nemož-
ném – to nejhorší ze všeho totiž je, že 
člověku nejvíc ze všeho chybějí lidi.
c) Dokončuji práce na knížce textů 
našeho Žebery a připravuji se na ofi-
ciální uvedení Žeberovy ulice do dě-
jin našeho města. Se Zdeňkou Vest-
fálovou zpracováváme dokumentaci 
a fotodokumentaci všech probíhají-
cích staveb na Buštěhradě, což jsou 

mimo jiné práce na mateřské ško-
le, uložení vedení ČEZ pod zem na 
Starém Hradě a v podhradí, práce na 
ZUŠ, nové chodníky na Kladenské 
u hřbitova, vznikající cyklostezka do 
Lidic, atd. S výhledem na podzim se 
pak připravuji na odborné konzili-
um v Zákupech, jehož tématem bu-
de „naše“ Toskánka. A blíží se nám 
taky velké výročí Bílé hory. Zkrát-
ka, nejen čert, ale ani kronikář nikdy 
nespí. Co je ale hlavní: tohle město 
přežilo horší věci a doby, tak přežije 
i tohle. Život jde dál, tak tedy žijme 
každou jeho vteřinu, jako by byla tou 
poslední. Buďme zdraví a trpělivě 
vyčkejme na den, kdy se zase všich-
ni sejdeme – už se nemůžu dočkat, 
je zase tolik nových objevů! Tak ať 
se nám všem daří a brzy ahoj!

Nenapsal bych to lépe. Tak ať žijem!
Váš Martin Kosa

echo zUš

Přestože jsme před 10 lety slavi-
li teprve 60. výročí naší školy, v po-
sledním únorovém týdnu jsme za-
hájili oslavy 80 let ZUŠ Buštěhrad. 
Jak je to možné?

Změnu nastartoval objev fotogra-
fie Městské hudební školy z r. 1940, 
kde bylo společně vyfoceno přes 80 
žáků. Po jejím zveřejnění v BZ na 
podzim r. 2018 se rozpoutalo pát-
rání po okolnostech jejího vzniku. 
Společně s kronikářem J. Perglem 
a mnoha pamětníky – bývalými žá-
ky, kteří se nám přihlásili – jsme zís-
kali spoustu užitečných informa-
cí. V Okresnímu archivu v Kladně, 
kam jsme společně s panem Perglem 
ihned zavítali, se nám otevřela his-
torie první buštěhradské hudební 
instituce, která byla na svou dobu 
velmi činorodá. Je téměř zázrak, že 
je zřizování této školy a její následná 

dvouletá činnost velmi dobře zdoku-
mentovaná a neupadne tak v zapo-
mnění. Složka, kterou jsme v archivu 
našli, je mnohem obsáhlejší než sva-
zek LŠU Buštěhrad od r. 1950. Měst-
skou hudební školu založili pánové 
Karel Vacek s Josefem Velcem st., 
kteří si přivedli své soukromé žáky. 
Díky archivu a pamětníkům se nám 
podařilo objevit nejen dobové foto-
grafie, žádosti školy, plakáty z kon-
certů žáků včetně programů, jedno 
závěrečné vysvědčení, ale také zá-
kaz činnosti z února 1942. Škola se 
proti tomuto zákazu odvolala a fy-
zicky skončila až v červnu téhož ro-
ku. V úterý 9. 6. vtrhly jednotky SS 
do Lidic. V noci z 9. 6. na 10. 6. byly 
do Buštěhradu vyváženy předměty, 
hospodářské stroje a zvířata z vyra-
bovaných lidických domů. „Zámek, 
kde Městská hudební škola působila, 

obsadili němečtí vojáci, vše muselo 
být okamžitě vyklizeno… Protože 

Plakát Městské hudební školy z roku 1940, 
archiv ZUŠ
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škola ještě neměla oficiálně uznaný 
statut, učitelé a žáci byli okamžitě 
vyhnáni,“ vypráví pan Josef Hof-
man, očitý svědek, který školu na-
vštěvoval společně se svým bratrem. 
Oba jsou zachyceni na objevené fo-
tografii sedící v první řadě. V týd-
nu, kdy se odehrála tragédie v Li-
dicích, ukončila Městská hudební 
škola definitivně činnost na buště- 
hradském zámku. Výuka se přesu-
nula k jednotlivým učitelům do je-
jich domácností. Veřejné akce a vy-
stoupení žáků poté pořádal spolek 
Městská hudba a pěvecký sbor Bu-
štěhrad, který se ve svých stano-
vách zavázal ke kulturní činnosti 
a hudební výchově dětí. Od r. 1947 
probíhaly přípravy ke znovuote-
vření hudební školy v Buštěhradě. 
Stalo se tak až v r. 1950, přihlásilo 
se 35 žáků. 

Doposud se vznik naší školy da-
toval k 1. únoru 1950, kdy byla v bu-
štěhradském zámku zřízena poboč-
ka Městského hudebního ústavu 
v Kladně. Z objevených skutečností 
vyplynulo, že změna v počítání do-
by vzniku je oprávněná a setkala se 
s kladným ohlasem jak u zřizovate-
le, tak mezi zaměstnanci naší školy.

Vzdáváme tímto poctu zaklada-

telům hudebního školství v Buště- 
hradě, kteří se snažili vést děti k hud-
bě během pohnutých let druhé svě-
tové války.

    • Na besedě k výročí, která se 
konala 3. března na buštěhradském 
zámku, jsme s Jaroslavem Perglem 
představili výsledky našeho ročního 
pátrání. Přivítali jsme vzácné hosty – 
děti zakladatele Velce – Marii Horo-
vou s Josefem Velcem a bývalého žá-
ka Městské hudební školy Františka 

Hofmana. Besedu ozdobila vystou-
pením kytaristka Eliška Dedková, 
naše nová učitelka. Následovala vi-
deoprezentace, kterou okořenil svý-
mi vědomostmi Jaroslav Pergl. Zave-
dl nás vyprávěním do čtyřicátých let 
20. století a přiblížil nám z dnešního 
pohledu neuvěřitelné dobové pomě-
ry. Pan učitel Petr Štěpán představil 
svůj kytarový orchestr. Po skončení 
následovala zajímavá diskuze s ob-
čerstvením a vypadalo to, že se ni-
komu nechce jít domů.

    • Dva dny nato, ve čtvrtek 5. 3., 
se konal koncert žáků hudebního 
oboru. Vystoupilo zde 21 žáků. To 
jsme ještě netušili, že tento koncert 
bude v letošním školním roce nej-
spíš poslední.

    • V okresním kole soutěže ZUŠ 
ČR, které se konalo v Kladně, slavi-
la úspěch naše nadějná kytaristka 
Adéla Mikešová, která postoupila 
z prvního místa do krajského kola. 
Soutěž je bohužel kvůli virové epi-
demii zrušená, doufáme, že za rok 
bude pokračovat.

MgA. Martin Fila, ředitel školy

Maruška Horová v rozhovoru s panem Hofmanem, foto JP

Koncert k výročí ZUŠ, foto M. Žitníková
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  výUka na dálkU se v naší škole daří

projekt – prima třída 5. a

Jak jistě všichni víte, od 16. března 
se zavřely všechny základní, střední 
a vysoké školy vzhledem ke korona-
virové pandemii v ČR. Po průzku-
mu v řadách rodičů předškolních dě-
tí a po domluvě se zastupitelstvem 
jsme přikročili i k zavření školy ma-
teřské. V následujících řádcích bych 
rád sdělil pár slov, jak jsme situaci 
řešili a jak tedy výuka probíhá tzv. 
na dálku.

Školy našeho okresu měly to štěs-
tí, že nebyly zavřené ze dne na den, 
ale v době nařízení vlády právě pro-
bíhaly jarní prázdniny a měly více 
času zareagovat a naplánovat postu-
py, jak vzniklou situaci řešit. Proto-
že je to něco nového, co nikdo z nás 
pravděpodobně ve své praxi dosud 
nezažil, jako první jsme začali do-
tazníkem směrem k rodičům. Spo-
lek rodičů jej pomohl vytvořit a za 
pár dní jsme měli vzorek cca 250 
odpovědí, od nichž se již dalo od-

razit. První týden jsme provizorně 
překlenuli prostřednictvím našeho 
informačního systému Škola-onli-
ne. Ten nabízí zjednodušené a zá-
kladní možnosti, jak komunikovat 
a zadávat úkoly. Už v té době jsme 
ale věděli, že pouhé zasílání materi-
álů a úkolů je pouze cesta k zahlce-
ní rodičů a dětí. Také se velice těž-
ko odhadovalo a individualizovalo 
množství učiva, jež je žák schopný 
za pomoci svých rodičů zvládnout. 
Navíc ne každé dítě má ideální pod-
mínky v rodině, atd., atd. Během 
prvního týdne jsme už velice inten-
zivně s naším IT specialistou panem 
Heráněm připravovali zcela novou 
platformu, vytvářeli žákovské účty 
pro všechny děti a vymýšleli strate-
gii. Výsledkem bylo, že během pár 
dní disponovala většina našich žá-
ků školním e-mailem s koncovkou 
@zsbustehrad.cz, díky němuž má 
zdarma neomezený prostor na clou-

dovém úložišti, může se scházet se 
spolužáky v jakési virtuální třídě 
a může zdarma navštěvovat hro-
madné videokonference žáků s uči-
telem. V současné době stále objevu-
jeme a ladíme nedostatky, ale i tak 
mohu říct, že jsme se s touto situací 
vypořádali velmi pružně a mnohem 
lépe než na mnoha jiných školách, 
včetně těch středních. To vše mohu 
napsat s jistotou po velice kladných 
ohlasech rodičů. 

Dovolte, abych v závěru svého 
článku vyjádřil velký vděk a obdiv 
všem rodičům, dětem a učitelům za 
to, jak dokážeme skvěle spolupraco-
vat a jak jsme schopni tuto obtížnou 
situaci zvládat. Velice si vážím pod-
pory všech, kteří nás svou pozitivní 
zpětnou vazbou motivovali ve chví-
lích, kdy jsme to nejvíce potřebovali. 

Mgr. Václav Barták

Jak nejlépe upevňovat vztahy ve 
třídě? Přece hrou, a to při třídnic-
kých hodinách, které máme kaž-
dý pátek. Vždy je o čem mluvit, tak 
nám přišlo důležité vše shrnout do 
jednoho dne – naši spolupráci, ko-
lektiv ve třídě, kamarádství, hry ve 
třídě a při vyučování, shody a nesho-
dy ve třídě. Nikde to není „růžové“, 
ale víme, že je důležité si říci, co se 
nám líbí a nelíbí, s čím souhlasíme 
a s čím zase ne.

Děti se rozdělily do 5 skupin 
a každá skupina si měla v průběhu 
měsíce zpracovat svoji vlastní ho-
dinu, která se těchto témat dotý-
kala. Některé skupiny se průběžně 
setkávaly v odpoledních hodinách, 
některé o přestávkách, některé vů-
bec, ale důležité je, že se dokázaly 

společně domluvit a vše zorgani-
zovat. Musím uznat, že hodiny by-
ly připravené dokonale. Prezentace, 
hry, osmisměrky, křížovky, výklad 
k danému tématu a nechyběly ani 

pracovní listy. My jsme se také s na-
ší paní asistentkou Marťou zapojily 
a velmi nás to bavilo! 

M. Ludvíková a M. Havlíčková

Projekt - Prima třída 5.A, foto archiv ZŠ



2 3D U B E N – K V Ě T E N  2 0 2 0

co je nového v 5. a?

lyžařský kUrz stroBl 2020

Vaření v rámci hodin českého  
jazyka, proč by ne? 

Všechno jde, když se chce. Minu-
lý týden jsme v průběhu čtení měli 
čtenářskou dílnu zaměřenou na va-
ření. Text se jmenoval Vypravěčovo 
guacamole. Celý text byl o receptech, 
ingrediencích, kuchyňských potře-
bách. K textu jsme také měli dopl-
ňující informace. Zdálo se mi, že je 
potřeba hodinu „něčím“ osladit, ope-
přit a okořenit. Proto jsem se zepta-
la dětí, zda si při ní chtějí připravit 
nějaký pokrm. Děti souhlasily a roz-
dělily se do 4 skupin. Přiznám se, že 
jsem celou organizaci nechala v je-
jich „tlapkách“ a dopadlo to úžas-
ně. A nejen dopadlo, ale i chutnalo 
– avokádová pomazánka, vajíčková 
pomazánka a na závěr byl sladký 
dezert v podobě ovocného poháru. 

O tuto hodinu jsem nepřipravi-
la ani paralelní třídu 5. C, ve které 

učím také český jazyk. Ovšem v té-
to třídě bych chtěla pochválit jiné 
dobroty, například předkrm šop-
ský salát, jako hlavní jídlo se podá-
vala plněná tortilla, nachos, těstovi-

nový salát a na závěr slané a sladké 
jednohubky. 

Mňam, bylo to vynikající, děti, 
a povedlo se vám to! 

M. Ludvíková

Krásné počasí, hory plné sněhu, 
stovky ujetých kilometrů, ale ta-
ké vítr dosahující rychlosti přes 90 
km/h a zastavené lanovky. Takto by 
se dal shrnout další povedený lyžař-
ský kurz pořádaný naší školou. Stalo 

se již tradicí, že žáci druhého stup-
ně vyrážejí pod hlavičkou učitelů tě-
lesné výchovy na konci února do ra-
kouského Stroblu na lyžařský kurz. 
Tento rok se lyžařského kurzu zú-
častnilo 45 dětí za doprovodu učite-

lů Bartáka, Horáka, Dvořáka a zdra-
votnice Lucky. Hned po příjezdu do 
Stroblu, za deštivého počasí, jsme 
vyrazili na kopec a děti jsme roz-
dělili do tří výkonnostních skupin. 
Nejzdatnější lyžaře měl na starosti 

Český jazyk a vaření, 2x foto archiv ZŠ

hUrá!!! kapříci, krokodýli, choBotničky a žaBičky plavoU!
Od začátku letošního školního 

roku se žáci druhých tříd zúčastňo-
vali povinného kurzu výuky plavá-
ní v plaveckém bazénu na Kladně. 
Plavat jsme chodili každou středu 
vždy na jednu vyučovací hodinu. 
Vzhledem k tomu, že jsme do bazé-
nu museli dojet a vrátit se zase zpět 
do školy, tak jsme na cestě strávi-
li další hodinku. To nám ale vůbec 
nevadilo, na cestu autobusem jsme 
se vždy moc těšili.

V začátcích jsme se pomocí her 

seznamovali s vodou, rozdělovali 
jsme se do družstev podle výkon-
nosti a potom jsme už jenom plava-
li a plavali... 

Každý měsíc jsme se zlepšovali. 
V pololetí jsme dostali plavecké vy-
svědčení, kde jsme měli naspáno, co 
jsme vše splnili. A bylo toho oprav-
du hodně! Například kolik metrů 
uplaveme různými způsoby, jestli 
se nebojíme potopit hlavu, vylovit 
puk, přeplavat bazén s pomůckami 
a bez pomůcek…

Zatím naposledy jsme si zaplavali 
v týdnu před jarními prázdninami, 
poté už jsme se těšili na prázdniny. 
Nevěděli jsme, že se nám prázdniny 
takhle protáhnou. Doufáme, že se do 
bazénu ještě tento školní rok vrátí-
me a budeme si moci připomenout, 
co všechno jsme se naučili.

Moc se nám tam líbilo, už se tě-
šíme na další lekce!

M. Maršnerová a K. Lukešová,  
učitelky 2. tříd
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zš BUštěhrad english langUage newsletter

ZŠ Buštěhrad has electronical-
ly published its own 4 page English 
Language Newsletter. The Newslet-
ter is sent to all students on Goo-
gle School during the closure of the 
school. The Newsletter has English 
language activities for all age groups. 
To date the school has electronical-

ly published two Newsletters (Vol., 
1 3rd April and Vol., 2 10th April). 
The next Newsletter will be electro-

nically published on 25th April.

ZŠ Buštěhrad vydává vlastní čtyř-
stránkový anglický zpravodaj v elek-
tronické podobě. Zpravodaj je po-

sílán všem studentům přes Google 
School po celou dobu uzavření školy. 
Obsahuje cvičení v anglickém jazyce 
pro všechny věkové kategorie. Škola 
zatím vydala 2 čísla zpravodaje (Vol. 
1 3. dubna a Vol. 2 10. dubna). Násle-
dující číslo bude vydáno 25. dubna.

pan učitel Barták, středně pokroči-
lé pan učitel Horák a začátečníky si 
vzal na starosti pan učitel Dvořák. 
První večer jsme dětem rozdali ly-
žařské deníky. Úterý bylo ve zname-
ní celodenního ježdění, každá skupi-
na se učila novým věcem, závodilo se 
a do toho všeho bylo krásné počasí. 
Oběd, jako každým rokem, máme 
připravený v malebné hospůdce pří-
mo na kopci, kde dostaneme polév-
ku, čaj a občas nějaký zákusek. Na 
středu jsme naplánovali odpočinko-
vý den a nakonec se to ukázalo jako 
správná volba. Při procházce měs-
tem a okolo jezera Wolfgangsee nás 
zastihla vichřice, která nás zahnala 
zpátky do hotelu. Středa večer byla 
ve znamení deskových a společen-
ských her. Jedna skupina hrála prší, 
další skupina hrála bang. Ve čtvr-
tek jsme znovu vyjeli na kopec, kde 
jsme závodili, točili videa a znovu se 

učili novým věcem a novým lyžař-
ským stylům. První skupina pilo-
vala carvingový oblouk, prostřední 
skupina smýkaný oblouk a začáteč-
níci již bez větších problémů sjížděli 
i obtížnější sjezdovky. Každý večer 
nám hotel připravil výbornou večeři 
a k tomu byla polévka a k dispozici 
byl také freshbar, kde si děti moh-
ly nabrat zeleni-
nu. Páteční den 
se bohužel moc 
nevyvedl, kvůli 
silnému větru se 
uzavřely lanov-
ky a my jsme by-
li nuceni zůstat 
do oběda na ho-
telu a poté vyra-
zit směr Česko. 
Chtěli bychom 
tímto poděkovat 
všem dětem za 

skvělé chování, za předvedenou prá-
ci na sjezdovkách a za výbornou re-
prezentaci naší školy. Těšíme se, až se 
do Stroblu příští rok znovu vrátíme. 

S pozdravem učitelé TV Barták, 
Horák a Dvořák.

Lyžařský kurz Strobl, foto V. Barták
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online apríl v 1.a

první akademie ve školní drUžině

na letišti

A KC E

Abychom odlehčili napjatou situ-
aci, vystřelili jsme si s rodiči z dětí. 
Dnes je 1. dubna, a to je apríl. V běž-
ném školním provozu se na něj dě-
ti chystají a dělají si ze sebe a z uči-
telů legraci. V době „koronavirové“ 
si na to děti nevzpomněly. Poslala 
jsem jim fiktivní dopis od pana mi-
nistra, že se dnes budou učit rodiče 
místo dětí, aby jim doma mohli pl-

nohodnotně pomáhat. Rodiče za-
sedli k monitorům, psali do písan-
ky a počítali pětiminutovku. Děti 
jim opravovaly držení pera, radily, 
jak se písmenko píše. Někteří rodi-
če s tím měli problém, ale většinou 
to napsali krasopisně. Příklady „vel-
cí žáci“ schválně pokazili. Děti se 
nesmířily s tím, že by měly v sešitě 
chyby, tak to po rodičích opravily. 

Užili jsme si společně veselou ho-
dinku. I když jsme od sebe daleko, 
všechny nás to sblížilo a o to nám 
šlo. Upevnit vztahy a trošku se od-
reagovat. Musím moc poděkovat ro-
dičům z mé třídy. Jsou skvělí, moc 
dobře se s nimi spolupracuje a jsou 
pro každou legraci.

Dana Odvárková
učitelka 1.A

V měsíci březnu jsme ve školní 
družině uspořádali „Akademii“. Cí-
lem bylo ukázat, jak je možné vypl-
nit volný čas mimo školu. Akademie 
byla věnována především hudbě. Zú-
častnili se jí nejen samotní žáci naší 
družiny, ale i dva tatínkové.

Děti předvedly, co na své nástroje 
již umějí zahrát nebo co se naučily za 
několik měsíců ve školním kroužku 

nebo v LŠU. Měli jsme možnost vy-
slechnout nadějnou houslistku Ka-
rolínu Z. a kytaristu Dana Z. Sklad-
bu pro obě ruce na klávesy zahrál 
Toník P. Míša P. společně se svým 
tátou zahráli skladbu pro baryton 
(dechový nástroj) a pozoun. Dále se 
předvedly děti v sólovém i sborovém 
zpěvu a lidové písničky zazpíval sou-
bor „Buštěhradské barvičky“. Zvu-

ky zvířat nám předvedl Tonda Ch. 
Malí chovatelé Honzík K. a Karolí-
na S. z 1. třídy zakončili Akademii 
poutavým vyprávěním o chovu my-
šek a morčátek.

Po velkém úspěchu se bude-
me příští školní rok těšit na další 
Akademii.

Kolektiv ŠD

V sobotu 29. února zorganizovalo 
Buštěhradské fórum exkurzi na Le-
tiště V. Havla. Skupinu návštěvníků 
přivítal ve staré odbavovací hale Ter-
minálu č. 3 průvodce, který seznámil 
posluchače s historií pražského letiš-
tě a současným stavem. Erudovaný 
výklad odborníka provázel skupinu 
i v autobuse a při prohlídce hangá-
rů, kde se opravovala letadla Airbus 
a Boeing. To byla asi nejzajímavější 
část prohlídky. 

V první fázi bylo možné se se-
známit s činnostmi na Terminále  
3, kde si člověk uvědomí propastné 
sociální rozdíly v naší společnos-
ti. Kde pronájem soukromého leta-
dla stojí v řádu pětimístných cifer 
Kč na jeden den. Překvapením byla 
důkladná kontrola jako při nástupu 
do letadla a odbavení. Nebylo mož-
né si nevšimnout ani tekuté dezin-

fekce v halách, kterou mohl každý 
použít. Spolu s některými pracov-
níky letiště s rouškami s filtrem ne-
bylo možné zapomenout, že se di-
vák nachází v nastupujícím období 
obávaného koronaviru prosakující-
ho k nám z Itálie. 

V opravárenské hale bylo mož-
né vidět demontované části letadel. 
Motory, sedačky, špice letadel, pod-
vozky… Poměrně velké zastoupe-
ní montérů ale nevykazovalo něja-
ký velký spěch nebo pohyb. Spíše 
klid, rozvahu a pohodu. Ze stropu 
visely červené sáčky, které sloužily 
na odložení demontovaných šrou-
bů a součástek, aby se při závěreč-
né montáži neztratily. K finálnímu 
přiblížení při přistání slouží radar, 
jehož část je uložena ve špici letadel, 
kterou bylo možné si pohodlně pro-
hlédnout. Aby nedocházelo k ruše-

ní signálu, je špice vyrobena z neko-
vových částí. Velká péče se věnovala 
i opravě vrtulí, u nichž se každý list 
otáčí ve své ose podle potřeb pro-
vozu letadla tak, aby mohlo letadlo 
plnit svou funkci podle pokynů pi-
lota. Například rychlý pokles výšky 
při přistání a následné brždění leta-
dla na krátké dráze. To jsme si mož-
ná někdo z nás také mohli ověřit na 
vlastní kůži.

K vidění byly rovněž hangáry pro 
soukromá letadla a pro policii. Au-
tobus zastavil i na ploše k pozorová-
ní startu a přistání letadel, kde bylo 
možné z nejbližší vzdálenosti vše po-
zorovat. Kolik takové moderní do-
pravní letadlo asi stojí? Hodně. Pro-
to se také často letadla pronajímají. 
Jen pro srovnání, jedno nové letadlo 
Airbus stojí tolik jako dvě korečko-
vá rypadla na hnědé uhlí. Kdo byl 
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na exkurzi v Severočeských dolech 
a.s. s Buštěhradským fórem, tak ví, 
jak takový kolos vypadá a kolik je 
na něm oceli. 

Po dvou hodinách prohlídka 
skončila. Pro mě osobně byla za-
jímavá i  informace, jak rozeznat  
Airbus od Boeingu. Tak se o to s vá-
mi podělím. Pro mě jako pro ama-
téra stačí minimálně tyto rozdíly. 
Boeing má špičatější „čumák“ leta-
dla, kulatější okénka u cestujících 
a na bocích pilotní kabiny vychý-
lená okénka nepravidelně směrem 
k zemi (Airbus je má mnohem více 
v jedné horizontální linii). 

Na zajímavou ukázku činnosti 
na letišti nás přivedla členka naše-
ho spolku Soňa V., a tak bych jí chtěl 
i touto cestou poděkovat a těšíme se 

na další návštěvy od Buštěhradské-
ho fóra spojené s poznáním nových 
a zajímavých věcí. 

Ing. Jiří Janouškovec

V průběhu zimní přípravy došlo 
v kádru ,,A“ týmu k zásadní změ-
ně. Trenérské kormidlo převzal no-
vý trenér Zdeněk Nachtigal, který již 
v minulosti v buštěhradském fotbalu 
hojně působil. Zdeněk má k zdejší-
mu fotbalu dobrý vztah a zná místní 
poměry, jelikož na Buštěhradě byd-
lí. Toto bude určitě pro nově vznik-
nuvší spolupráci výhodou. Fotbalový 
výbor i hráči tuto změnu pozitivně 
přijali. Trenér navázal na tréninky 
v zimní přípravě a také si hned mohl 

hráče otestovat v druhém přátelském 
utkání. To se odehrálo na umělém 
povrchu hřiště Tatranu Rakovník 
proti FK Hředle, účastníku okres-
ního přeboru Rakovnicka. Buště- 
hrad toto přípravné utkání úspěšně 
zvládl a vyhrál 8:1. Góly Buštěhra-
du vstřelili Matyáš Roztočil, Domi-
nik Roztočil, Vávra, Jindra, Kuraj-
ský, Štefek, Kohout, Musel. To byl 
jistě dobrý vstup pro nového trené-
ra. Bohužel následující přípravné 
zápasy byly zrušeny. V předmistrá-

kové přípravě hráči pokračují indi-
viduálně. Z důvodu karantény byl 
také zrušen začátek mistrovské sou-
těže. Budeme tedy s napětím očeká-
vat další vývoj a na situaci reagovat. 
Hřiště je na jarní sezónu připrave-
no, a tak budeme, jak mládežnické 
kategorie, tak dospělí, očekávat dal-
ší rozhodnutí OFS.

                                                                 
Za SKB Aleš Šturm

Lvíčata z  SK Buštěhrad hrála 
v sobotu 15. 2. 2020 v německém 
Heidenau

Ve sportovní hale Pestalozziho 
gymnázia v saském městečku Hei-
denau se konal v sobotu 15. úno-
ra 2020 od 9.00 hodin ráno halový 

fotbalový turnaj pro juniory. Turnaj, 
kterého se zúčastnilo celkem 9 juni-
orských týmů, organizoval spolek 
Heidenauer Sportsverein a byl ur-
čen pro hráče s ročníkem narození 
2012 a 2013.

Za tým Lvíčat SK Buštěhrad se 

pod vedením trenérů Honzy Jano-
ty a Jardy Jansty účastnili tito ju-
niorští hráči: Pavel Jansta, Ondřej 
Ulrich, Michal Kubeš, Maxim Štam-
bera, Marcus Podaný, Sebastián  
Josef a Tadeáš Vodiřka.

 

BUFO Exkurze na letišti, foto archiv autora

   S P O RT

sk BUštěhrad – fotBal

lvíčata z sk BUštěhrad hrála v soBotU 15. 2. 2020 v německém  
heidenaU
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Naši judisté ze Sokola Buštěhrad 
i jarní sezonu zahájili velmi úspěš-
ně, přestože mnozí borci postoupili 
do starších kategorií.

Účast na turnajích:
11. 1. Novoroční turnaj Sokol, 
Jihlava

Tobiáš Obyt a Pavel Kraus 1. mís-
to, Ondřej Ulrich 2. místo, Kryštof 
Ulrich 3. místo

25. 1. Memoriál Karla Strnada, 
Velim

Kryštof Ulrich1. místo, Veroni-
ka Mašlová a Jan Kolenčík 2. mís-
to, Josef Barták a  Šimon Kříž 3. 
místo (Adam Škarda, Magdalena 
Šťovíčková)

8 - 9. 2. Polabská liga, Kolín 
Tobiáš Obyt 1. místo, Kryštof Ul-

rich 2. místo, Pavel Kraus 3. místo 
(Jan Kolenčík, Adam Škarda, Vero-
nika Mašlová)

22. 2. Memoriál Antonína 
Tichého, Benešov

Tobiáš Obyt a Pavel Kraus 1. mís-
to, Ondřej Ulrich 2. místo, Kryštof 
Ulrich, Magdalena Šťovíčková a Jan 
Šťovíček 3. místo, Josef Barták 4. 
místo (František Sušický) 

7. 3. Memoriál Helmuta Tauda, 
Chomutov

Kryštof Ulrich, Tobiáš Obyt, Pa-
vel Kraus 1. místo, Ondřej Ulrich, Já-
chym Koloušek 2. místo, David Tu-
rek, Antonín Chvoj 3. místo

Mezi naše největší závodníky ur-
čitě patří zlatý medailista ze všech 
závodů Tobiáš Obyt. Kryštof Ulrich 
postoupil mezi starší, přesto vždy 
stál na stupních vítězů.

V letošním roce se zapojili i no-
váčci Tonda, Jáchym, Majda a pod 
vedením trenéra Martina Plocara 
se dařilo i jim. Na závěr ne-
smíme zapomenout na naše 

nejmladší: Honzu Šťovíčka a Ond-
ru Ulricha. Kluci zvládli vstup me-
zi závodníky na výbornou. Ond-
ra, přestože bojuje často se staršími 
a zkušenými kluky, dokázal napří-

Spokojená Lvíčata, foto Lucie Beranová

Ondra Ulrich na závodě v Benešově, 
foto J. Ulrichová

úspěchy jUdo týmU v jarní sezoně

Manšafty turnaje byly rozděleny do 
tří skupin:

Skupina A:
Heidenauer SV
Post SV Dresden
SG Gebergrund Goppeln

Skupina B
VfL Pirna Copitz 07
TSV Rotation Dresden
TSV IFA Chemnitz

Skupina C:
SG Dresden Striesen
Radebeuler BC 08
SK Buštěhrad

Buštěhradská Lvíčata si v prvním 
kole zahrála proti SG Dresden Strie-
sen a Radebeuler BC. V druhém ko-
le se utkala s Post SV Dresden a TSV 
Rotation Dresden. Lvíčata střelila 
úspěšný gól protihráčům z Post SV 
Dresden a Radebeuler BC. Celko-
vě však na lepší příčky v umístění 

nedosáhla.
Podle slov trenérů byl halový zá-

pas pro Lvíčata premiérou turnaje 
v hale a v zahraničí vůbec. Byla to 
velká zkušenost a motivace k další-
mu intenzivnímu tréninku.

Hana Peterková
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klad ve své nejvíce obsazené kate-
gorii v Benešově porazit tři soupeře.

Sokolíkům i trenérovi přejeme 
další krásné úspěchy!

Rodiče

Po závodě v Chomutově spokojení Sokolíci, všichni s medailemi, 
foto J.Ulrichová

 Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

  Blízká setkání corona drUhU 
Pozn.: Vážení čtenáři, v rámci au-

tenticity ponecháváme text (takřka) 
v původní podobě.  (dle prvního uve-
řejnění na Facebooku, včetně částí 
psaných z mobilu – bez diakritiky)

Celý den přemýšlím, jak to sem 
vše sesumírovat a vnést trochu mých 
poznatků ohledně koronaviru, jeli-
kož mi včera večer zavolali z kladen-
ské Hygieny, že jsem POZITIVNÍ. 

Rychlý průřez daty: 
Pravděpodobná nákaza St 11. 3. 

večer – drobné posezení u kámoš-
ky doma na Kladně, všechny děti 
mimo na jarňákách. 

Projevení prvních příznaků  
Ne 15. 3. Karlovy Vary, infekčnost 
od So 14. 3. dle sdělení hygieničky. 

Karanténa od Ne 15. 3. 00:30 Bu-
štěhrad doteď a ještě další 3 týdny. 

Nikoho jsem ve svém běžném 
okolí nemohla snad vědomě naka-
zit, neb jsem od So 14. 3. byla ve Va-
rech zavřená v bytě a pak jsem přeje-
la autem na Buštík a už jsem z domu 
nevylezla. 

O jarní prázdniny jsme se jen tak 

nevinně sešly 4 kámošky ve středu 
večer 11. 3. po x měsících u jedné 
z nás doma, v té době ještě nebyly 
roušky, zavřené obchody, nouzový 
stav, a do restaurací se po 20. h ne-
mohlo až od dalších dní. Ráno ve Čt 
jsem jela na nový byt, kde mi mon-
tovali kuchyň, stejně tak i další den 
v Pá. V So ráno jsem rovnou z bytu 
z Kladna jela do Varů vyklízet byt 
po mamce, kde už na mě čekala ség-
ra. V Ne ráno jsem se vzbudila v půl 
šesté a bolela mě záda, jakoby i plíce 
trochu, ale přikládala jsem to poste-
li, na které jsem spala, znovu jsem 
usnula, vzbudila se, nasnídala a šla 
rozebírat nějaké poličky a skříňky, 
co jsem si chtěla odvézt, ale byly dost 
zaprášené, tak jsem si otevřela okno 
a pokračovala. Kolem poledne jsem 
začala smrkat, bylo mi tak jako vždy, 
když jsem v hodně prašném či roz-
točovém prostředí, jelikož na tohle 
mám silnou alergii. K obědu jsem si 
uvařila kimchi s chilli a ještě si pak 
dala brufen, když jsem se začína-
la cítit divně. Vše jsme odstěhovaly 
do auta a odjely domů. Doma jsem 
si po půlnoci dala 2 hlavičky česne-

ku s paštikou a topinkou, k tomu ví-
no a šla spát. 

Ráno v pondělí 16. 3. jsem se vzbu-
dila a lépe mi nebylo. Musela jsem 
se přemlouvat, abych vůbec vstala. 
Uvařila jsem si zázvorový čaj, vzala 
brufen a šla spát. Takhle jsem spa-
la 2 dny a vstávala jen na pití a jídlo 
– cibule, česnek a víno, občas para-
len, ale moc jsem toho do sebe ne-
vpravila. Do toho mi nebylo i valně 
od žaludku, měla jsem horké otek-
lé rty jak po botoxu, to mám vždy, 
když mám zvýšenou teplotu, ale na 
teploměru bylo jen 37,1 a občas za ty 
dni 37,5. A myslela jsem si, že jsem 
jen nějak hodně nastydlá. 

V Po v noci jsem si psala s kámoš-
kou, u které jsme se slezly, že mi ne-
ní moc dobře a ona mi hned volala, 
že je divné, že ještě jedné té kámošce 
je taky hrozně, kašel, rýma a bolení 
v krku, pak jsme si volaly a rozvíjely 
jsme teorie, zda to nemůže být koro-
navirus. Ráno mi napsala, že i ještě 
další kámošce z naší sleziny je úpl-
ně stejně. Tudíž divné. Ve St mi by-
lo trošku lépe, ve Čt hůře a takhle 
stále dokola, u toho jsem ještě pra-



2 9D U B E N – K V Ě T E N  2 0 2 0

covala do práce na uzávěrce. Do to-
ho nevolnost, nechuť k jídlu, lehké 
bolesti hlavy, zvýšená teplota, ob-
čas zakašlání, rýma a najednou jsem 
přišla i o čich a chuť. Všechny tyhle 
příznaky měly i ostatní 2 kámošky 
a od úterý odpo je začala mít i ségra, 
se kterou jsem byla o víkendu. Jedi-
ná kámoška, u které jsme byly, cíti-
la jen lehké škrábání v krku, teplota 
kolem 37,1 a občas zima/teplo. Chuť 
a čich nemám doteď. V Pá 20. 3. mi 
bylo trochu lépe, tak jsem zavolala 
po 11. h doktorce, popsala jí situa-
ci a příznaky a že se domnívám, že 
mám koronavirus, zda by mi vysta-
vila žádanku, že ségra volala na Hy-
gienu a tam jí řekli, že bez žádanky 
nyní už netestují, tak mi sdělila, že 
dnes už končí a že všude řádí chřipka 
A, takže ať to vyležím a případně si 
zajedu na urgentní příjem na Klad-
no. Do toho mi psala jedna z oněch 
nemocných kámošek z naší sleziny, 
že jedné kámošce, se kterou se ona 
viděla v neděli, není od středy dobře 
a má teplotu, a že tedy šla na test 
koronaviru, bo její manžel je dok-
tor, tak to uhrála na to. V Po 23.3. 
mi napsala, že její kamarádka vyšla 
pozitivní a že jede tedy také na tes-
ty, že ji kontaktovali. 

V Út ráno šel u nás firemní mail 
s  odkazem na COVID LINKU 
ulékaře.cz, tak jsem tam zavolala 
a sestřička mi dle příznaků sdělila, 
že to nejspíš mám a ať jdu za svojí 
obvodní doktorkou a nenechám se 
odbýt a tu žádanku ať mi vystaví. To 
mi dodalo odvahy, zajela jsem tam, 
ve dveřích jsem žádanku získala, že 
ji potřebuji i do práce, abych ujistila 
kolegy, že jsem OK, a odešla na test 
ke stanu u nemocnice Kladno. Ségra 
absolvovala během Pá-St x telefoná-
tů na Hygienu a své doktorce, aby si 
též vyzískala žádanku, všude jí sdě-
lili, že pokud někdo v jejím okolí, 
s kým se setkala, nevyjde pozitivní, 
nemá nárok. Ale nenechala se od-
být a ve St si žádanku vyprosila do 

mailu. Ve Čt večer v 18:46 mi volali, 
že jsem pozitivní, což mě nepřekva-
pilo, jelikož jsem si to myslela, a mé 
kámošce volali chvíli přede mnou. 

Dnes jsem už skoro 14 dní doma, 
ale dle sdělení Hygieny mi teprve ny-
ní počítají 14 dní karantény až od Út 
24. 3., a ne již od toho 15. 3., kdy mi 
začalo být blbě. Na další test jdu 7. 4., 
pokud vyjde negativní, jdu za 2 dny 
na nový test. Musejí mi vyjít 2 testy 
po sobě negativní, abych byla pro-
hlášena za zdravou. Pokud 1 z nich 
vyjde pozitivní, čekám dalších 5 dní 
a jdu znovu na test. Během té doby 
jsem si psala s x lidmi a informova-
la je, že mi není nejlíp a že si mys-
lím, že mám koronu, a dneska mi 
psala jedna má kamarádka z Prahy, 
kterou jsem neviděla asi rok a která 
mi i v týdnu volala a vyzvídala mo-
je symptomy, protože se také cítila 
už několik dní nekomfortně, ale nic 
dramatického, že si nakonec skočila 
také na testy ve středu, protože chtě-
la jet za babičkou a mít jistotu, že je 
OK, a dnes jí volali, že je pozitivní. 

Dnes šly na testy i zbývající 2 ka-
marádky z naší korona párty, které 
také byly celou dobu doma, a jedné 
z nich sdělila doktorka po popsání 
příznaků, že ona už byla případ na 
hospitalizaci, jak jí bylo z nás nejhůř. 

Co z toho všeho plyne? Že každý 
z nás můžeme mít různé příznaky 
nebo i skoro žádné, teploty jen zvý-
šené, někdo rýmu, někdo ne, něk-
do kašel, někdo skoro žádný, někdo 
má jen únavu nebo střevní obtíže či 
nechutenství, či tu ztrátu chuti a či-
chu, na každého koronavirus působí 
jinak, tudíž to může mít tisíce lidí, 
aniž by věděli, že to mají, anebo to 
už i prodělali a mysleli si, že je to jen 
nastydnutí či lehká chřipka. Řekla 
bych, že je to tak, že je to nový mo-
del zákeřnější chřipky a na někoho 
má jen malý vliv a pro někoho mů-
že být dramatický až smrtelný. Při-
jde mi, že už začíná snad být i zby-
tečné se testovat, když to má kdekdo. 

Spíše jde o to, že pokud se něk-
do cítí mimo svůj obvyklý stav, měl 
by opravdu být doma a nestýkat se 
ani s rodinnými příslušníky, aby je 
neohrozil, a teprve až se bude cí-
tit 100% zdráv, měl by vystrčit nos 
z domu. Nepíšu to tady, abych ob-
držela hodně lajků a komentářů ja-
kéhokoliv druhu, ani aby zase Xe-
nie měla něco extra, ale jen aby se 
každý zamyslel nad tím, jak mu je 
a zda případně neohrožuje své blíz-
ké, kteří by mohli mít třeba kompli-
kace. A aby člověk nedal na to, co je 
prezentováno v médiích. Pravda je 
všude kolem nás... 

Pevné zdraví všem  
Xenie J. H., 27. 3. 2020 

na Facebooku

Pise se mi to tezce, ale pi-
su vam up-date o mem koronaci. 
Testy 2. kamaradky a jejiho pritele 
byly take pozitivni. Prekvapive test 3. 
kamaradky, u ktere jsme se sesly, byl 
negativni, stejne tak i otce mych deti. 
Ubehla moje 14denni lhuta s koro-
nacem doma, tak me ted v Ut prijeli 
otestovat (opet vyter z nosu z obou 
direk, hodne hluboko), ve Ct dopo 
mi volali, ze v 1. testu jsem NEGA-
TIVNI...  a ze mi posilaji sanitku na 
naber vcetne zbytku rodiny. Rov-
nou mi ale rekla, ze to ale neni jeste 
vyhra, jelikoz hodne lidi vyjde v 2. 
testu opet pozitivnich, anebo i kdyz 
vyjdou negativni, za dalsi treba 2 
dny se jim to zase projevi, anebo se 
i znovu od nekoho nakazi, ze uz tam 
takove pripady meli, ze minimalne 
14 dni nesmim moc do kolektivu.  
Jako co je tohle za zakernej a ne-
v yzpy tatelnej hnus v irus?!  
Tentokrat byl odber harakiri! Me 
to bolelo, az jsem slzela a  tekla 
mi krev pri smrknuti az do vece-
ra, ac delala jen test 1 nosni dirky. 
A vyter nosu dcery Kitty – to byl 
Exorcist zachvat, vymitani dabla, 
drzeli jsme ji 4 – ja, tatinek, Viky 
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i sestricka, 5 minut jsme s ni bojo-
vali, strasny, vubec ji nebyla schop-
na tu tycinku strcit do nosu. Tohle 
opravdu nebyl bezpecny naber, po-
kud by byl nekdo z nas pozitivni... 
Jelikoz jsem se citila zdra-
ve, obcas mi sice zahaprova-
lo dychani a obcas jsem zakasla-
la, tesila jsem se, ze to bude uz OK. 
Jenze vcera vecer ve 20 h tele-
fonat z  Hygieny: POZITIVNI ! 
Hlava mi to fakt nebere. Jsou 
o tom clanky na netu, ze se to de-
je, je to hrozny. Jak muze vy-
jit 1. kontrolni test negativni a za 
2 dny 2. test pozitivni? To ten vi-
rus v tele uz neni a za 2 dny tam 
zase je? To mi prijde jako blbost. 
Bud jsou ty testy nabirany chyb-
ne nebo ten test je provedeny chyb-
ne anebo je to smejdsky test z Ciny. 
Nerozumim tomu, co to je za 
hnusnej zakernej virus a  ne-
vim, kam se obratit o  test zno-
vu presneji z krve, chtela bych ve-
det, kolik toho mam presne v sobe. 
Nejhorsi je ta nadeje, ze je clovek ne-
gativni, a pak hrozny zklamani, ze je 
zase pozitivni. Bud ten virus proste 
mam nebo nemam. Tohle je strasny. 
Takze dalsi test az za 5 dni v Ute-
ry 😤 A pak dalsi... Uz nechci, aby

se mi furt nekdo rypal v  nose  
Jinak zbytek rodiny negativ-
ni, pred chvili mi prisla sms. Ale-
spon neco. Jenze musi pak znovu 
na testy, az ja opet vyjdu negativni. 
At uz to skonci S  timhle vsim 
to preci musim znicit... Ladu-
ju to do sebe uz 4 tydny... Ne-
chapu, co to je za odolnej hnus... 
Hlavne mi dochazi muj favorit Dra-
ci krev, to je spatny. 

11. 4. 2020, Xenie J. Horvátová

Vir působí v hrozných vlnách. Zá-
leží, kdy člověka naberou na test, jestli 
zrovna virus dříme chvíli anebo jeho 
RNA/DNA zase útočí. Dnes už zase 
lepší, v Út mi bylo hůře. Takhle to 
ale vychází spoustě lidí. Známá zdr. 
sestřička mi říkala, že to je jako Her-
pes virus, je ve vás a různě propuká. 
 
Nyní čekám na druhý test. Někdo 
nedělá nic a jen leží a jí céčko a je OK 
za 14 dní, ale jedna z těch mých ka-
marádek dělá to stejné, neměla ani 
kapku alkoholu a přesto jí v Po vola-
li, že je stále i po 5 týdnech v 1. testu 
pozitivní. Hladina viru v těle různě 
kolísá, tak zřejmě záleží, ve které fá-

zi vás naberou a jak hluboko zajede 
odběrová tyčinka. Přítel kamarád-
ky se cítí už 14 dní v pořádku, tak 
i cvičí, ale přesto po 5 týdnech vy-
šel pozitivní, on to má z nás nejdéle, 
a přesto to v něm stále je, nejspíš to 
někde chytl on, zřejmě nějaký slušný 
model…  Moje ségra měla štěstí a už 
2x vyšla negativní, tak je OK. Nahří-
vala se tím horským UVA+B sluníč-
kem, tak mi ho teď půjčila, když je 
negativní, tak už jsem se 3x ozářila. 
 
Děkuji a hezký den!

Xenie J. Horváthová, 16. 4. 2020

18. 4.: NEGATIVNI!!! 

DEKUJI opravdu moc vsem tady 
za vyjadrenou podporu techto 5 tyd-
nu, za vitaminy, bylinky a tinktury, 
za nakupy a vino, za rousky, za kra-
bice na stehovani, proste za to zjiste-
ni, ze i v tehle hrozne dobe vseobec-
ne, je porad tolik dobrych a milych 
lidi, ochotnych, pratelskych a srdec-
nych. A kteri si rozhodne nezaslouzi, 
aby na ne nekdo sesilal zakerne viry, 
ktere maji takovehle strasne socialni 
a ekonomicke dopady.

Xenie J. Horvátová

 jak BUštěhradští lyžaři neodjeli do itálie

V sobotu 7. 3. v 11.00 se mělo od-
jet lyžovat do Jižních Tyrol. V Itálii 
se nic neděje, říkalo se ve středu 4. 3. 
Žádná karanténa není vyhlášená, na 
ulicích je běžný provoz, v lyžařských 
střediscích, kam máme namířeno, 
se lyžuje. Nicméně někteří čeští za-
městnavatelé dávají svým zaměst-
nancům po návratu z Itálie 14denní 
neplacené volno. Takovéto nadějné 
nebo poplašné zprávy se probíraly 
v buštěhradské vinotéce Sýpka. Ve 
středu se proto ještě nikdo ze zájez-
du neodhlásil. Ve čtvrtek 5. 3. začali 

první účastníci zájezd rušit. Nebylo 
jich zatím mnoho, jednali spíše pod 
tlakem kolegů v práci než z obavy 
před onemocněním. V pátek 6. 3. za-
čalo přituhovat. Dopoledne odpad-
li první skalní, odpoledne již zbylo 
pouze sedm statečných, kteří si chtěli 
naposledy v sezoně pořádně zalyžo-
vat. Definitivní rozhodnutí za všech-
ny udělala Bezpečnostní rada státu. 
Rozhodla o povinné 14denní karan-
téně všech občanů ČR vracejících 
se z Itálie po půlnoci 8. 3. Události 
potom nabraly rychlý spád. Po sed-

mi dnech od vydání prvního ome-
zení pohybu po Evropě jsou zavře-
ny hranice nejvíce postižených zemí 
v Evropské unii, v České republice 
se nesmí shromáždit více než 30 lidí 
a je vyhlášena celostátní karanténa. 
Lombardie si neví rady s mrtvými 
těly. Stačí jeden okem nepostřehnu-
telný vir a kostelní zvony zmlknou 
nejen na Velký pátek.

LZ
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co se děje s oBaly na mléko? 

zoopark zájezd je Bez návštěvníků

Také jste si někdy položili otáz-
ku, co se děje s nápojovými obaly, 
když již splnily svůj prvotní účel? 
Týká se to nejen tetrapakových obalů 
na mléko, ale i na víno, džusy nebo 
smetanu. Jejich složení je z převáž-
né většiny tvořeno papírem, plastem, 
ale některé z nich mohou obsahovat 
i hliníkovou vnitřní fólii pro dosa-
žení delší trvanlivosti. To nás někdy, 
jako prvotní třidiče odpadu v do-
mácnostech, může znejistět, kam 
s tím. Není to čistě papír a není to 
jen hliník nebo plast. 

Recyklace krabic je možná dvo-
jím způsobem. První je recyklace 
v papírnách, druhou je zpracová-
ní do desek, které se využijí široce 
ve stavebnictví. V papírnách se ná-
pojové kartony zpracovávají stejně 
jako sběrový papír, rozvlákňují se 
v rozvlákňovači a využívá se papíro-
vá složka, která činí až 75 % hmot-
nosti obalu. Papír z nápojových kar-
tonů je velmi kvalitní, vyrábí se ze 

skandinávských, speciálně pěstova-
ných stromů a papírny ho využijí pro 
výrobu nových papírových obalů, 
např. lepenkových krabic. V tomto 
prvním způsobu recyklace vzniká 
odpad v podobě polyetylénové a hli-
níkové fólie. Tento odpad se použí-
vá na výrobu tepla, speciálních palet 
nebo se zpracovává chemicky. U nás 
se recyklací nápojových kartonů za-
bývají například papírny v Bělé pod 
Bezdězem nebo v Tišnově. 

Druhý způsob recyklace s finál-
ním výrobkem stavebních desek je 
bezodpadový, a tím pádem se mate-
riál nápojových obalů využije beze 
zbytku, včetně hliníkové fólie. Ná-
pojové kartony se po příjezdu do vý-
robny desek nejprve rozloží na zemi, 
aby se odstranily případné cizí pří-
měsi, které se do vytříděných do-
daných balíků obalů mohou dostat 
například z třídicích linek odpadu 
(drátky, části kovu apod.). Zároveň 
se v hale vysuší. Dále se rozdrtí na 

malé kousky a přidá se do nich roz-
drcená část plastu (použitá stretch 
fólie, mikrotenové sáčky). Tato část 
rozdrcené směsi slouží k lepší sou-
držnosti, podobně jako lepidlo. Po 
následném promíchání se hmota 
slisuje při teplotách okolo 200 °C 
za vysokého tlaku. Tak se můžeme 
v praxi setkat s těmito deskami při 
podobném použití jako sádrokarto-
nové desky, a někdy, podle způsobu 
výroby, je možné vidět i typickou 
strukturu rozdrcených kusů obalů 
na jejich straně. Takovým způso-
bem se zpracovávají tetrapaky na-
příklad v Milevsku. Malou ukázku 
mohli vidět účastníci vánočního vý-
letu do Lince v autobuse č. 1. Je tře-
ba dodat, že jen malá část výpravy 
rozpoznala, z jakého odpadu je des-
ka vyrobena. 

Z výše uvedeného popisu je zřej-
mé, že nápojové tetrapakové oba-
ly má smysl třídit. V některých ob-
cích mají na tento druh tříděného 

V naší místní zoo na Zájezdě jsme 
pro vás na květen plánovali velké 
oslavy 10 let od otevření, namísto 
toho musíme mít bohužel zavřeno. 
Doufali jsme, že budeme moci ote-
vřít aspoň na konci dubna – spousta 
z vás by si tak mohla zpříjemnit ty-
to dlouhé týdny procházkou v pří-
rodě na čerstvém vzduchu, moh-
li byste si užít naše krásná mláďata 
lemurů nebo korsaků a zoo by opět 
ožila (bez vás to v ní opravdu ne-
ní ono). Nyní ale platí, že zoologic-
ké zahrady smějí otevřít až na kon-
ci května. Tyto tři měsíce jsou pro 
nás zcela klíčové, a tak řešíme, co 
udělat, abychom nemuseli zavřít 
nadobro. Těšíte se k nám? Pomoz-
te nám a kupte si už nyní vstupen-
ky nebo třeba poukazy na zážitky. 
Uplatníte je, jakmile to bude mož-

né, a nám pomůžete naplnit mis-
ky zvířatům už dnes. Moc děkuje-
me! Více informací najdete na webu  

www.zoopark-zajezd.cz nebo pište 
na e-mail info@zoopark-zajezd.cz.

Daniel Koleška, Zoopark Zájezd

Mládě Lemura hnědého, foto archiv Zoopark Zájezd
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odpadu speciální oranžovou nádo-
bu na sběrných místech, ale stačí na 
nádobě jen nálepka oranžové barvy 
s popisem, co do nádoby patří. My  
v Buštěhradu takovou nádobu ne-
máme, ale můžeme obaly vkládat 
od žlutých kontejnerů na plasty. Na 
třídicích linkách pak pracovníci na 
pásu tyto tetrapaky z plastů vyberou 
a v balících pošlou na zpracování.

Ing. Jiří Janouškovec

Ukázka stavební desky z tetrapaků, 
foto: J. Janouškovec 

Ilustrační foto

  moR

Evropa ve svých dějinách zažila 
mnoho epidemií. V 6. stol. zasáhl 
Byzantskou říši tzv. pravý mor za cí-
saře Justiniána a prakticky překazil 
jeho pokus o znovupřipojení území 
bývalé Západořímské říše k východu 
a znovusjednocení moci Římské ří-
še jako celku. V 8. stol. se periodic-
ky opakující se mor zastavil. Oslabil 
však Východořímskou říši natolik, 
že se postupně stala snadnou kořis-
tí nastupujících islámských arab-
ských kmenů, které využily i vzá-
jemné oslabení říše a jeho tradičního 
soupeře Persie. Ale Evropa – přežila.

Na podzim roku 1347 se od Čer-
ného moře objevila další neznámá 
nemoc, kterou přivezli do Evropy 
námořníci. Nemoc se začala šířit 
z italských přístavů. Vzkvétající měs-
ta v Itálii, jako byla Florencie (teh-
dy 100 000 obyvatel), Benátky nebo 
Milán, ztratila do léta 1348 více jak 
polovinu obyvatel. Po obchodních 
cestách se nemoc dál šířila Evropou 
do Francie a dál až do Irska. Všude 
umírali lidé, kteří nevěděli proč. Jen 
tušili, že se nemoc šíří stykem s ne-
mocnými a vzduchem. Tzv. černý 
mor se projevoval zduřením míz-
ních uzlin, na krku, v podpaží a třís-
lech. Pod kůží se objevily nafialovělé 
nádory – znak vnitřního krvácení. 

Nemoc končila selháním činnos-
ti plic za vysokých horeček. Rodiče 
opouštěli své nemocné děti. Přátelé 
si odmítali pomoc, pokud se u něko-
ho nemoc projevila. Ve městech za-
vládlo bezvládí. Nebyl, kdo by sázel 
a sklízel, začal hladomor. Na dovr-
šení všeho městy Evropy procháze-
li flagelanti, kteří se mrskali do zad 
bičíky, jež měly v uzlíku na řemín-
cích ostré předměty, například jeh-
ly, a tím zvyšovali náboženské napětí 
ve společnosti. Papež Klement VII. 
na radu lékařů přežíval mezi dvěma 
velkými otevřenými ohni a omezil 
styk s lidmi na minimum. Mimo-
chodem, přežil. Třetina Avignonu 
nikoliv. Nakonec Evropa přišla o 20 
milionů lidí, polovinu obyvatel. Mor 
se pak periodicky opakoval řadu let. 
Ale Evropa – přežila.

Po první světové válce prošla osla-
benou Evropou španělská chřipka. 
Měla více obětí než světová válka 
dohromady, celosvětové odhady ho-
voří o cca 50 až 100 milionech lidí. 
Ale Evropa – přežila.

Shodou okolností v březnu 2020 
je Itálie opět epicentrem šíření koro-
naviru neboli Covidu-19. Díky mezi-
národní přepravě a lidské migraci je 
rozšíření viru celosvětové. A tak se 
i u nás v Čechách setkáváme se situa-

cí v našich novodobých dějinách ne-
vídanou. Nezvyklá situace. Nezvyklé 
ochranářské postupy. Nezvyklé po-
stupy v mezilidském chování. Dnes 
na rozdíl od minulosti známe pů-
vod a příčinu nemoci. Máme me-
dicínu na vysoké úrovni. Věřím, 
že tato zkušenost nás připraví i na 
další možné nemoci, které mohou 
mít podobný průběh v budoucnu. 
Že budeme mít dostatek účinných 
roušek pro zdravotníky, prodavače, 
apod. a nebudeme situaci podceňo-
vat. A stejně tak jako v minulosti – 
Evropa přežije. 

Tak hlavu vzhůru!
Ing. Jiří Janouškovec 
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NABÍDKA POMOCI A DŮLEŽITÉ INFORMACE !
JSTE SENIOR?
JSTE RODINA V KARANTÉNĚ?
JSTE MATKA SAMOŽIVITELKA?
JSTE KDOKOLIV, KDO POTŘEBUJE JAKKOLIV
POMOCI V TÉTO NELEHKÉ SITUACI?

 
 

 

Zásady, které je nutno dodržovat :

Ing arch. Daniela Javorčeková
starostka města Buštěhrad

Nabízíme spolu s dobrovolníky z řad občanů Buštěhradu
pomoc s nákupem potravin, léků, 

drogerie apod.
Kontaktujte s žádostí o pomoc paní místostarostku

Magdu Kindlovou na tel.  731 460 985

Dokud bude platit nouzový stav, je zákaz vycházení bez roušek.
Jdete-li ven, noste důsledně roušku (šátek, šálu) přes nos a ústa.
Chráníte tím sebe i ostatní.
Nutná je zvýšená hygiena, časté mytí rukou mýdlem 

Odstup od ostatních aspoň 2 m, vyhýbejte se lidem zjevně
nemocným. Pokud se necítíte dobře Vy, zůstaňte doma!

       či desinfekčními gely, hlavně po návštěvě obchodů a dalších míst,          
       kde se zdržuje více lidí.

 

OTEVÍRACÍ DOBA
MěÚ

Po, St 8:00 - 12:00,
13:00 - 17:00

 

V době nouzového stavu

Česká Pošta
Po - Pá: 8:00 - 11:00, 

13:00 - 16:00
Mezi 8:00 - 9:00 otevřeno

pouze pro občany starší 65 let
Coop

Po - Pá: 6:30 - 12:00
13:00 - 15:00

So: 7:00 -11:00
 

Potraviny Bala 
(U Racka)

Po - Ne: 8:00 - 18:00

Řeznictví
Po - Čt: 8:00 - 15:00

Pá: 8:00 - 17:00
So: 8:00 - 11:00

 
Potraviny Vinkl

Po - Pá: 6:00 - 12:00
15:00 - 17:00

So: 6:00 - 11:00
Ne: 7:00 - 10:00

 Drogerie
Po - Pá: 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
So: 8:00 - 10:00

Potraviny U Školy
Po - Pá: 6:00 - 20:00
So, Ne: 6:30 - 20:00

 
 

Potraviny U Macíků
Po - Ne: 7:00 - 20:00

Pizza Buštěhrad
Po - Ne: 11:00 - 21:00

Objednávky přijímají na
tel.: 723 335 699

 (do 20:45)

Sběrné místo Buštěhrad
Út: 14:30 - 16:30
Čt: 14:30 - 16:30
So: 10:00 - 12:00
Ne: 13:00 - 15:00

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. Pro
zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba vyplnit
elektronickou přihlášku na www.izus.cz nejpozději do
1. 6. 2020.
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Součástí přihlášky je rezervační systém, který Vám
umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací
zkoušky. Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří 
ke 31. 8. 2020 dovrší 5 let.

Termíny
Hudební obor:  pondělí  8. 6.  13:00 - 17:00 (sál v ZUŠ)
                              úterý      9. 6.   13:00 - 17:00 (sál v ZUŠ)
                              pondělí  15. 6.  16:00 - 18:00 (sál v ZUŠ)

Taneční obor:    úterý      9. 6.   13:00 - 17:00 (zámecký sál)

Výtvarný obor:  pondělí  8. 6.   13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)
                              úterý      9. 6.    13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)    

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

 

 

 
 
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.  
 

 

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

 

Administrativní pozice: 
• Vedoucí skladu 
• Junior product specialist / junior controller 

 
Výrobní pozice: 

• Operátor/-ka výrobní linky 
• Operátor/-ka balicích a etiketovacích strojů 
• Přípravář/-ka roztoků pro výrobu vlhčených 

ubrousků 
• Pomocný technik 

 

 

 
V případě zájmu o některou z nabízených pozic kontaktujte prosím Danu Musilovou 
na telefonním čísle: 601 081 718 nebo e-mailu: d.musilova@wet-wipes-
international.com, na který můžete zasílat i své životopisy. 



3 4 Č Í S L O  4 – 5

vybavení vlastní, lov maximálně na 2 pruty, způsob lovu položená,
plavaná, maximálně 2 návazce s jednoháčkem

krmítko nesmí být pevně spojeno s návazcem, přívlač není povolena

ulovené ryby si nelze ponechat, vracejí se vodě

při vylovování ryby používat podběrák, s rybami zacházet šetrně

k vyjmutí háčku používat pean, pinzetu nebo vyndavač háčků

zakrmování mimo luštěniny a boilies je povoleno

děti do 10 let musí mít doprovod dospělé osoby

při porušení podmínek lovu bude lovícímu lov ukončen

rybářský spolek nenese zodpovědnost za případné úrazy

MÁTE  CHUŤ  SI  ZARYBAŘIT  NEBO  TO  NAUČIT  SVÉ
DĚTI,  PŘESTOŽE NEMÁTE RYBÁŘSKÝ LÍSTEK?

 
Každou první sobotu v měsících červenec - září od 8 do 12 hod. Vám budou k

dispozici členové rybářského spolku. 
 

Lov bude prováděn podle pravidel rybolovu pro rybník v Buštěhradě,
pravidla najdete na stránkách www.rybaribustehrad.eu

Akce se bude konat za příznivých podmínek
 

STRUČNĚ  PODMÍNKY  LOVU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOUFÁME, ŽE VÁS NABÍDKA ZAUJME A SOBOTNÍ

DOPOLEDNE PROŽIJETE TROCHU JINAK

Koupím Vaše restituční
nároky. Cena nároků do

budoucna bude
jen klesat díky

plánované restituční
tečce.

Tel.: 604 374 807

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

 ve dnech  15. a 16.  května 2020  .  

Čas:   9.00 – 17.00 hodin
     Místo: Buštěhrad, Revoluční 1 – přízemí zámku - Spolková místnost  

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

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



Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 

kontejnerů (na místa k tomu určená). 
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-

ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 

a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
•   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 

COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

•   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 



Buštěhrad zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

mestobustehrad.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Kulturní akce
 Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi  Senioři
 Sportovní akce  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.


