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Slovo RR 
Milí čtenáři,

držíte v rukou první číslo Zpravo-
daje roku 2021. Věříme, že vánoční 
svátky jste strávili příjemně se svý-
mi blízkými, odpočinuli jste si a nyní 
jste s odhodláním a nadějí vkročili 
do nového roku 2021. Na titulní stra-
ně Vám tentokrát přinášíme fotogra-
fii ledňáčka říčního (ano, opravdu 
žije v Buštěhradě na našem rybní-
ce!). Ledňáček má v sobě ukrytou 

symboliku. Po hlavě se prý vrhá do 
tajemných, temných hlubin, aby se 
posléze vynořil jako symbol vzkří-
šení, obrody a obnovy života, svěží 
a zářící, jako pramen čisté, živé vo-
dy, navíc s úlovkem v podobě ryby, 
někdy dokonce prý i zlaté. Možná 
i proto je vzácné spatřit tento draho-
kam vynořující se z vody. Bývá také 
připodobňován k bájnému ptáku Fé-
nixovi, jenž vstal z popela. V případě 

ledňáčka se však nejedná o obrodu 
ohněm, nýbrž vodou. Možná i pro-
to byl ledňáček v dobách dřívějších 
symbolem lazebníků a bývá spojo-
ván i s naším králem Václavem IV. 
Jindy zase bývá ledňáček považován 
za symbol šťastné lásky. Tedy i my 
se snažíme hledět do nového roku 
s nadějí, že se brzy dočkáme obrody 
a obnovy života v naší skvělé zemi.

RR

Omlouváme se za tiskovou chybu, která byla uvedena v minulém čísle BZ v Usnesení č. 19  
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad č. 9/2020 – účelový dar na pronájem 
tělocvičny nebyl poskytnut TJ Sokol Buštěhrad, nýbrž SK Buštěhrad.

Jaký byl rok 2020 z hlediska dě-
ní ve městě, co se podařilo a co ni-
koliv? Jaké nastaly změny? 

Budu se snažit shrnout to 
nejdůležitější.

• Na začátku roku jsme spustili 
nový systém nakládání s odpady. Po-
platek celkově zdražil, neboť i obcím 
se likvidace odpadu stále více pro-
dražuje. Občané mají na výběr buď 
plný poplatek za 950,- Kč na osobu/
rok, přičemž k černé popelnici do-
stanou ještě hnědou na bioodpad, 

anebo kompostují, a pak zaplatí 750,- 
Kč/osoba a rok. Snažíme se, aby lidé 
více třídili, takže svoz černé popelni-
ce je plošně jednou za 14 dní (což se 
některým lidem nelíbí), ale zato při-
byla hnízda na tříděný odpad, hně-
dé popelnice a kompostéry, i četnost 
svozů některých komodit. Přechod 
na nový systém nebyl jednoduchý, 
zatím není příliš spravedlivý pro ty, 
kteří poctivě třídí, a má ještě všelija-
ké mouchy (od letního zápachu po-
pelnic až po selhávání lidského fak-

toru ve svozové firmě). Jsme si toho 
vědomi a budeme se snažit to po-
stupně vylepšovat. Ke zlepšení pře-
devším směřuje další novinka – do 
nové smlouvy se svozovou společ-
ností AVE Kladno se nám podaři-
lo prosadit (jako prvnímu klientovi 
AVE Kladno) systém čipování a vá-
žení popelnic. V první fázi budeme 
znát přesné množství odpadu, kte-
rý Buštěhrad vyprodukuje (a pouze 
za ten AVE zaplatíme). V další fázi 
(až to změna legislativy dovolí) by 

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

Bilancování nad Rokem 2020
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měl každý občan zaplatit v závislosti 
na množství odpadu, které opravdu 
vyprodukuje. Prosíme tedy o trpě-
livost – není vůbec jednoduché na-
stavit systém svozu tak, aby výsled-
kem byl přijatelný kompromis pro 
všechny, a systém byl do budoucna 
aspoň trochu udržitelný. Fungová-
ní systému se na konci roku pomocí 
ankety pokusil zhodnotit zastupitel 
Jakub Plášek, výstup z ankety vám 
rovněž přineseme v BZ.

• Přestože víceméně do všech sta-
veb letos zasáhly komplikace spoje-
né s covidem, podařilo se realizovat 
většinu naplánovaných akcí. Na prv-
ním místě lze jmenovat novou cyk-
lostezku a stezku pro pěší Buštěh-
rad – Lidice s novou autobusovou 
zastávkou U Kapličky. Cyklostezka 
je velmi hojně využívaná cyklisty, 
pěšími i bruslaři a máme z ní vel-
kou radost. V plánu je i oprava dvou 
kapliček stojících u stezky, jakmile 
to náš rozpočet dovolí.

• Dokončena byla oprava havarij-
ního tarasu v ulici Ota Pavla včet-
ně nového zábradlí. V horní části 
vznikla malá vyhlídka s posezením, 
která bude na jaře ještě osázena keři 
a trvalkami.

• Z dotace EU se podařilo pořídit 
vybavení pro odborné učebny v naší 
ZŠ za více než 3,5 mil. Kč. Konkrét-
ně se jedná o vybavení tří odborných 
učeben – fyziky a chemie, přírodo-
vědné laboratoře a tabletové učeb-
ny – moderní výukovou technologií 
a souvisejícím příslušenstvím. Dále 
dotace přispěla na zajištění bezba-
riérovosti školy pomocí schodole-
zu, část venkovních úprav a zeleně.

• Z dotace EU se podařilo zre-
konstruovat přízemí domu č. p. 128 
a vybudovat zde místo dvou tři so-
ciální byty. Díky tomu se nám po-
dařilo uvolnit dožilé buňky v rohu 
zámeckého nádvoří, které jsou ur-
čeny k demolici.

• Hotové je nové veřejné osvětlení 
v oblasti Starý Hrad a okolí, a pokra-

čuje se etapou „Skala“ – toto dělá-
me v návaznosti na akce ČEZu, kdy 
postupně pokládá kabely pod zem. 
Tím pádem mizí nadzemní vedení 
i nevzhledné betonové sloupy, a mě-
lo by to do budoucna eliminovat vý-
padky elektrické sítě.

• V procesu je dostavba mateřské 
školy z dotace EU (měla by být do-
končena do konce srpna 2021), kte-
rá rozšíří kapacitu MŠ o dvě třídy, 
a nová kuchyň v MŠ.

• V procesu je rovněž akce „Ze-
leň v extravilánu“ z dotace EU, dí-
ky které budou v devíti lokalitách po 
obvodu města obnoveny polní cesty, 
stromořadí, a další prvky. Součástí 
je například promenáda za nový-
mi domky v Ořešíně, úprava ces-
ty a doplnění stromořadí směrem 
na Stehelčeves či cesta a stromořa-
dí od čističky podél potoka k ryb-
níku Bouchalka.

Rok 2020 byl první rok, ve kte-
rém se v peněženkách občanů pro-
jevilo zvýšení koeficientu daně 
z nemovitosti. Na dani z nemovi-
tosti jsme tedy v roce 2020 vybrali 
cca 9,5 milionu (v roce 2019 to by-
lo jen 4 miliony), přičemž z vybra-
ných 9,5 milionů zaplatili občané 
za své domy a bytu přibližně jen 
1,5 milionu korun. Zbytek, tedy 8 
milionů CZK máme od firem s ne-
movitostmi na našem katastru, ze-
jména od těch největších, jako jsou 
Třinecké železárny a.s., které zá-
roveň nejvíce zatěžují životní pro-
středí města. Zpětně hodnotíme 
navýšení koeficientu jako správné, 
ale vlastně i nezbytné opatření, bez 
kterého bychom se sníženými da-
ňovými příjmy těžko vyšli.

Slíbili jsme, že peníze, které tak-
to získáme, půjdou do obnovy in-
frastruktury a občanské vybave-
nosti, což jsme splnili – přes 8,5 
milionu jsme vynaložili na nové 
veřejné osvětlení, kolem 2 mil. na 

přístavbu mateřské školy, a na dal-
ší výdaje daleko překračující část-
ku vybranou na dani z nemovitosti 
(nové povrchy chodníků např. na 
Starém Hradě, oprava tarasu v uli-
ci Oty Pavla atd.).

• Na prosincovém zasedání se po-
dařilo konečně vydat nový územ-
ní plán města. Tím město nejen 
splnilo svou zákonnou povinnost, 
ale především určilo další koncep-
ci rozvoje města. Nejdůležitějším 
rozhodnutím zastupitelstva prav-
děpodobně je, že město by se již 
nemělo dále rozrůstat. Důvodem 
je naplněná stávající kapacita infra-
struktury (čistička) i občanské vy-
bavenosti (školka, škola), ale také 
ochrana zemědělské půdy. Občas se 
někdo podivuje nad tím, že se ne-
chceme dále rozvíjet (vždyť bychom 
měli z nových obyvatel peníze!) – 
ale naším cílem je, aby Buštěhrad 
byl městem s kvalitním prostředím 
k bydlení, ke kterému patří i více ze-
leně a péče o okolní krajinu. Chce-
me spíše doplňovat a zlepšovat to, 
co tu již je,než zástavbu rozšiřovat. 
Až na výjimky jsme již nepovolili 
další rozšiřování města, další zasta-
vování zemědělské půdy, nepovolili 
jsme žádná nová území pro stavbu 
hal a průmyslových zón, ani nových 
satelitů (přestože zde takové tlaky 
na zastupitelstvo byly), a jednu již 
naplánovanou průmyslovou zónu 
(na poli u Peroutky) jsme z územ-
ního plánu dokonce úplně vyškrtli. 

• Nechali jsme pro město zpraco-
vat Studii sídelní zeleně, na jejímž 
základě budeme moci v budoucnu 
žádat o další dotace na zeleň. Spolu 
se studií byly zpracovány dva pro-
jekty na zeleň v intravilánu obce 
(okolí ZUŠ, okolí Dolního rybníka, 
Palackého ulice a Náměstí), které – 
pokud získáme dotaci – budeme re-
alizovat jako první.

• Veřejné mínění letos silně roz-
dělila kauza variant obchvatu města 
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(zaznamenali jsme díky tomu zatím 
nejvyšší účast veřejnosti na zasedá-
ní zastupitelstva) – vzhledem k pro-
tichůdným stanoviskům Buštěhradu 
na jedné straně a Makotřas s Lidice-
mi na straně druhé se však v dohled-
né době v této věci pravděpodobně 
nerozhodne nic zásadního.

• Dokončen byl kruhový objezd 
před Kladnem a nové dopravní na-
pojení průmyslové zóny s komu-
nikací I/61, a s tím související vel-
kosklad Lidlu v průmyslové zóně. Již 
v prosinci byl uveden do zkušební-
ho provozu. Od června Lidl nabíral 
(i v Buštěhradě) nové zaměstnance, 
v roce 2021 se pak jeho existence pro-
jeví naplno, jak v nabídce pracov-
ních míst, tak ve zvýšené dopravní 
zátěži. Zároveň Lidl opravil část ko-
munikace v průmyslové zóně a činí 
další kroky k vybudování prodejny 
u předmětného kruhového objezdu.

 • V ulici Javorové, Břízové a To-
polové se většina obyvatel připo-
jila na dlouho očekávanou novou 
kanalizaci.

 • Město Buštěhrad zavedlo no-
vou službu Mobilní rozhlas. Pokud 

se zaregistrujete, budete dostávat 
aktuální informace o dění ve měs-
tě (přerušení dodávek energií, do-
pravní uzavírky, informace z úřadu, 
pozvánky na kulturní akce atd.) do 
mobilní aplikace a do e-mailu (není 
třeba mít chytrý telefon, ty nejdůleži-
tější věci posíláme také esemeskou). 
K dnešnímu dni je v systému zare-
gistrováno 54 % obyvatel města.

• Náš Sociální a zdravotní výbor 
spustil novou webovou stránku s ná-
zvem Mapa pomoci Buštěhrad. Na 
stránkách by měli nalézt potřebné 
kontakty všichni, kdo potřebují po-
radit, ať už jde o bydlení, finance, 
psychologickou a psychiatrickou po-
moc, závislosti, nemoc a zdravotní 
postižení, rady pro seniory, rodiny 
s dětmi, a celkově lidi v jakékoliv 
náročné životní situaci (www.mapa 
pomoci bustehrad).

• Na jaře jsme ještě stihli besedu 
k výročí 80 let existence ZUŠ Buště-
hrad – pan ředitel s panem kroniká-
řem totiž vypátrali, že naše základní 
umělecká škola (dříve Městská hu-
dební škola) byla založena dříve, než 
se doposud předpokládalo.

• Na zámku se zabydlela nová 
aktivita – hráči bridže zde začali 
pořádat turnaje a kurzy bridže pro 
veřejnost.

• Naše infocentrum získalo certi-
fikát třídy B (dosud mělo C) a s naší 
trhací mapou jsme získali první mís-
to v soutěži propagačních materiálů 
TuristPropag 2020.

• V březnu paralyzoval celou ze-
mi covid, aby se pak po krátkém 
prázdninovém oddechu zase vrátil 
na podzim. Tím pádem jsme my, 
naše školy i buštěhradské spolky 
přišli o většinu plánovaných kul-
turních a společenských akcí a bylo 
nám z toho poněkud smutno. Ná-
ladu ovšem doufejme zlepšilo zno-
vuzaložení Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Buštěhradu. 
V rekordně krátké době získali naši 
noví hasiči základní vybavení i ně-
kolik vyřazených vozidel a velmi 
rychle se stali akceschopnými. Je-
jich elán a nadšení jsou natolik na-
kažlivé, že představují jeden ze svět-
lých bodů jinak rozporuplného roku 
2020.

DJ

Vážení spoluobčané,
v první řadě chci poděkovat vám 

všem, kteří jste mi ve volbách v ro-
ce 2018 dali svůj hlas, na jehož zá-
kladě jsem začala pracovat jako za-
stupitel a předsedkyně Sociálního 
a zdravotního výboru.

V řadě druhé se chci omluvit, 
ale bohužel nemohu svou práci dá-
le vykonávat, a proto od ledna roku 
2021 odstupuji.

Mám radost, že jsem mohla po 
dva roky spolupracovat se skvě-
lým týmem zapálených lidí, kteří 
zastupují náš Buštěhrad, a sezná-
mit se tak s opravdu nelehkou pra-
cí zastupitele, za svou práci skuteč-
ně zasluhují díky, i když ne všem 
se mohou svými rozhodnutími za-

vděčit. Od ledna jejich počet dopl-
ní další zastupitel z kandidátní lis-
tiny Společně.

Úžasné spolupracovníky jsem 
měla také ve výboru SZV, nehle-
děli na svůj čas a pomáhali tam, 
kde bylo potřeba, a věřte, že potře-
ba pomáhat je stálá a věčně narůs-
tající. Proto všem patří můj velký 
dík. Od ledna bude předsedou vý-
boru pan Jiří Blesk.

Přeji vám všem hodně zdraví 
v roce 2021, ale také sílu na zvlá-
dání těžkostí, které nás potkávají, 
a spokojenost a pochopení a hlav-
ně radost z toho všeho, co máme.

   Stanislava Šumná
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poplatek za komunální odpad na rok 2021 
Poplatek za komunální odpad 

a psy na rok 2021 je splatný do 15. 
února 2021. Poplatky jsou stejné jako 
v roce 2020 a můžete je uhradit pře-
vodem na účet města vedený u Čes-
ké spořitelny č. 388172369/0800, 
jako variabilní symbol uveďte čís-
lo popisné nemovitosti a do textu 
pro příjemce napište jména osob, za 
které poplatek hradíte. Po připsání 
úhrady na účet města Vám bude 
cca do tří pracovních dnů vysta-

vena známka na černou popelnici 
a bude předána do informačního 
centra k vyzvednutí. Infocentrum 
má otevřeno 

Po–Pá 10:00–12:00 a  13:00–
17:00, So, Ne 13:00–17:00 h. (v zá-
vislosti na vládních opatřeních)

Pokud to bude možné, vol-
te vzhledem k okolnostem raději 
bezhotovostní platbu, aby se za-
mezilo shromažďování velkého 
množství lidí na úřadě. 

Další možností je poplatek 
uhradit v úředních hodinách na 
pokladně městského úřadu, a  to 
nejdříve od 6. ledna 2021. 

Pro seniory nad 65 let bude po-
kladna otevřena i v úterý od 8:00 
do 12:00 h, a to do 9. února 2021. 
Otevírací doby mohou být ome-
zeny vládními nařízeními.

Pokud potřebujete poradit,  
volejte na číslo 312 278 034.

Poplatek za odpad pro občany na rok 2021

Poplatek ze psů pro občany na rok 2021

Základní
osoba/rok 950 Kč

osoba/6 měsíců 475 Kč

Program kompostuji
osoba/rok 750 Kč

osoba/6 měsíců 375 Kč

Majitel do 65 let starší 65 let

Rodinný dům

Bytový dům

první pes 300 Kč 50 Kč

druhý a každý další 400 Kč 200 Kč

první pes 400 Kč 150 Kč

druhý a každý další 500 Kč 200 Kč
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mapa pomoci buštěhrad – Finanční pomoc V době pandemie 
koronaViru

A ještě jeden článek pro vás má-
me! Abychom neochudili ani ty, 
kdo třeba nemají internet, nebo je 
pro ně práce s ním těžká, budeme 
občas zveřejňovat nějaké informa-
ce tady v Buštěhradském zpravo-
daji. Dnes si posvítíme na mož-
nosti finanční pomoci v dnešní 
době. Zmapovali a shrnuli jsme 
pro vás možnosti současné finanč-
ní podpory s ohledem na pandemii 
koronaviru. 

Nejprve se podíváme na mož-
nost podpory v oblasti bydlení. 
První příspěvek, o který můžete 
v tíživé situaci zažádat, je příspě-
vek na bydlení. Nárok na tento pří-
spěvek má vlastník nebo nájem-
ce bytu, pokud jeho náklady na 
bydlení přesahují 30 % čistého pří-
jmu rodiny a zároveň nesmí těchto  
30 % být vyšší než částka průměr-
ných celkových nákladů na byd-
lení podle velikosti obce a počtu 
osob v domácnosti. Žádá se o něj 
na úřadu práce. Žádost se podává 
1x ročně a je nutné dokládat každé 
čtvrtletí náklady na bydlení a pří-
jmy rodiny za předcházející kalen-
dářní čtvrtletí. Nárok lze uplatnit 
i na 3 měsíce zpětně. Žádost o pří-
spěvek můžete vyplnit online na 
stránkách úřadu práce (odkaz na-
jdete i na našich stránkách Mapa 
pomoci Buštěhrad). K vyřízení na 

úřadě budete potřebovat občan-
ský průkaz všech členů domácnos-
ti (pro osoby do 15 let rodný list), 
doklad o výši příjmu u každé oso-
by, doklad o výši nákladů na byd-
lení a další. 

Pokud s penězi ani tak nevyjde-
te, můžete podat žádost o doplatek 
na bydlení. Tento příspěvek je na-
vázaný na pobírání příspěvku na 
bydlení. Stanovuje se tak, aby po 
zaplacení nákladů na bydlení zby-
la nějaká částka na živobytí. Další 
informace o poskytování doplat-
ku na bydlení najdete na strán-
kách úřadu práce. Tam naleznete 
i formuláře k vyplnění a celý po-
stup podání žádosti.

Možností je také podat žádost 
o příspěvek na živobytí, který spa-
dá do systému pomoci v hmotné 
nouzi. Žádat o něj může osoba, 
která má nižší příjmy, než je částka 
na živobytí. Přiměřené náklady na 
bydlení musí být odůvodněné, ma-
ximálně do výše 30 % příjmu oso-
by. Od těchto částek se také vypo-
čítává její výše. Příspěvek je určen 
na zajištění základních životních 
podmínek, například ošacení, hy-
gienické pomůcky apod. Další in-
formace o příspěvku na bydlení si 
můžete přečíst na stránkách úřa-
du práce. Tam také najdete vzory 
formulářů a můžete online vypl-

nit žádost o příspěvek na živobytí.
Nový příspěvek, o který může-

te požádat v souvislosti s pandemií 
koronaviru, je MOP – mimořád-
ná okamžitá pomoc. Tuto pomoc 
mohou využít lidé, kteří se proka-
zatelně ocitnou ve finanční nou-
zi a potřebují jednorázovou dáv-
ku mimořádné okamžité pomoci. 
Jedná se o pomoc v nouzi na úhra-
du nezbytně nutných nákladů na 
živobytí, jako je například jídlo, 
nájem, ošacení, hygienické potře-
by apod. Žádost lze vyplnit onli-
ne přes formulář mimořádné oka-
mžité pomoci na stránkách úřadu 
práce nebo poslat e-mailem, poš-
tou, nebo ji můžete vyplnit osobně 
na pobočce úřadu práce. V přípa-
dě nejasností je k dispozici bezplat-
ná telefonní linka, kde vám poradí 
s vyplněním formuláře a zodpoví 
vaše dotazy. Linka je k dispozici 
po, st 8:00–17:00, út, čt 8:00–15:00 
a v pá 8:00–13:00. Žádost se týká 
i rodičů, kteří zůstali s dětmi do 10 
let na tzv. ošetřovném. Podávejte 
ji ihned daný měsíc. Na stránkách 
Ministerstva práce a sociálních vě-
cí najdete seznam nejčastějších otá-
zek k MOP. Odkazy naleznete ta-
ké na naší stránce mapapomoci.
mestobustehrad.cz.

Na závěr ještě dvě možnosti pod-
pory pro OSVČ. Jako OSVČ mů-
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žete zažádat o kompenzační bo-
nus. Tento bonus se vyplácí od 5. 
října do konce nouzového stavu 
a činí 500 Kč denně. Vyplácí se li-
dem, kterým byla činnost bezpro-
středně zakázána či omezena proti- 
epidemickými opatřeními v rámci 
aktuálně trvajícího nouzového sta-
vu. Bonus nelze kombinovat s dal-
šími podporami. Za první obdo-
bí lze žádat do 5. ledna 2021 a za 
druhé do 22. ledna 2021. Žádost se 
podává na příslušném finančním 
úřadě a je možné ji podat elektro-
nicky prostřednictvím aplikace fi-
nanční správy, e-mailem, datovou 

schránkou, poštou nebo osobně 
v podatelnách. Všechny informace 
o podmínkách kompenzačního bo-
nusu najdete na stránkách finanční 
správy pod odkazem Kompenzač-
ní bonus (podzim 2020) – odkazy 
popřípadě také na našem webu.

Druhou možností podpory 
pro OSVČ je ošetřovné. Pokud 
se OSVČ stará o dítě a nepobírá 
kompenzační bonus, může zažá-
dat o ošetřovné na děti. To se vy-
plácí na děti do 10 let a jeho výše 
činí 400 Kč za den. Žádost lze po-
dat do 9. prosince 2020 a podává se 
na ministerstvo průmyslu a obcho-

du. Žádost o dotaci za říjen 2020 
můžete podat přes formulář na in-
ternetu, odkaz máme umístěný na 
našem webu.

Doufáme, že jsme vám přiblíži-
li podmínky pro podávání žádos-
tí a pomohli vám tak se v podpo-
rách zorientovat. Další informace, 
odkazy a formuláře i se vzory na 
vyplnění najdete na našem webu 
mapapomoci.mestobustehrad.cz 
v sekci Užitečné rady – Finanč-
ní pomoc v důsledku koronaviru. 

Za SZV 
Eliška Peslová

A K T UA L I T Y:

čez distribuce k hlášení poruch dodáVky elektřiny

Chcete dostávat upozornění 
na odstávku elektřiny e-mailem?  
Registrujte se.

Ověřit nebo nahlásit aktuální po-
ruchu na Vaší adrese můžete na por-
tále WWW.BEZSTAVY.CZ, nebo na 
lince 800 850 860.

inFormace o mimořádných haVáriích VodoVodních řadů.

Vážený zákazníku, využijte na-
bídky společnosti Středočeské vo-
dárny, a.s.  (SVAS) a  aktivujte si 
nyní službu SMS info. Získáte tak 
informace o haváriích a plánova-
ných odstávkách vody, které se tý-
kají vámi zvolené oblasti, a to zcela  
BEZPLATNĚ přímo do vašeho 
mobilu.

Tato služba je vhodná i pro zákaz-
níky, kterým handicap nedovolí pře-
číst si SMS zprávu ve svém mobilním 
telefonu. Potřebnou informaci mo-
hou získat pomocí hlasových zpráv 
na mobilní telefon či pevnou linku. 
Hlasové zprávy mají možnost vyu-
žívat i ti zákazníci, pro které je čte- 
ní SMS zpráv obtížné.

Podrobnější informace a registraci  
naleznete na https://www.svas.cz/ak-
tuality/aktualni-havarie-vody/nebo 
na zákaznické lince 840 121 121 ne-
bo 602 128 127. V případě, že zašlete 
prostřednictvím SMS zprávu s tex-
tem VEOLIA  na číslo 720 001 112, 
kontaktuje vás operátor zákaznické 
linky SVAS a provede registraci spo-
lečně s vámi.

Havárie můžete nahlásit na  
zákaznickou linku 840 121 121,  
nebo 602 128 127 nebo prostřed-
nictvím našeho formuláře na 
webové adrese: https://www.svas.
cz/aktuality/aktualni-havarie-vody/
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Kolik budeme platit za vodné a stočné od 1. 1. 2021? 
Informaci jsme dostali od provozovatele, 

společnosti Středočeské vodárny, a.s., a cena je platná od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

cena bez DPH cena s 10% DPH

vodné 56,37 Kč 62,01 Kč

stočné 41,72 Kč 45,89 Kč

celkem: 98,09 Kč 107,90 Kč

cena bez DPH cena s 10% DPH

vodné 54,85 Kč 60,34 Kč

stočné 40,60 Kč 44,66 Kč

celkem: 95,45 Kč 105,00 Kč

Ceny jsou platné pro všechny odběratele vodného a stočného.

Pro porovnání – cena platná od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020. 

Zdroj: www.svas.cz

toulaVky

Problematika volně žijících koček, 
jejich množení, strádání i živoření je 
celorepublikový nešvar, který je rok 
od roku kritičtější. Organizace, kte-
ré pomáhají zachraňovat nemocné, 

zraněné, opuštěné či jinak ohrože-
né kočky, jsou minimálně na 2–3ná-
sobku původní kapacity, a bohužel 
i to je nedostačující. Mnohdy si li-
dé myslí, že když zavolají do útulku 
a potřebují umístit zvíře, je útulek 
povinen ihned zvíře převzít. Z ka-
pacitních důvodů toto většinou ne-
jde, jelikož každé nové zvíře musí 
projít karanténou. Je i pořadí, které 

případy mají přednost v poskytnu-
té pomoci. Přednost mají viditelně 
nemocná, zraněná zvířata, mláďata 
bez matky i s ní a samice před po-
rodem. Situace je taková, že mnoho 
organizací má pořadník a je potře-
ba i součinnosti s nálezci, aby zví-
řeti pomohli dočasnou péčí, než se 
uvolní místo. 

Nálezce má ohlašovací povinnost 
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nález zvířete nahlásit na obecní/
městský úřad či obecní /měst-
skou policii, která má zákonnou 
povinnost se o zvíře postarat. 
Velmi často se ale napříč repub-
likou tak neděje. 

Organizace se snaží o osvětu 
i tzv. kastrační program. Kas-
trace je humánní prevence před 
nechtěným zabřeznutím a je po-
třeba ji provádět u obou pohla-
ví. Hormonální antikoncepce 
je absolutně nevyhovující, kdy 
se kočkám tvoří cysty, nádo-
ry, mnohdy i přesto zabřeznou! 

Kastrační programy jsou pro-
jekty samostatné jako Kaspro, 
Feliti, kdy pomáhají s úhradou 
kastrace toulavých koček čás-
tečně či úplně dle pravidel kaž-
dého poskytovatele. Dále pak 
některé kočičí útulky, ale na-
jdou se i města a obce, kde řeší 
problematiku toulavek.

V době nejmodernějších techno-
logií chytrých telefonů atd. se stá-
le setkáváme s mnoha pověrami, že 
kastráti nechytají myši. Kočka má 9 
životů… ta se ze všeho dostane. Čer-
ná kočka nosí smůlu, a tak jsou ne-
oblíbené v adopci, stejně jako černí 
psi. Kočka chce žít volně, a přitom 
není rozdíl mezi psem a kočkou ve 
volném pohybu a lovu v honitbě, 
kde dle zákona může být cca 300 m 
od zástavby odstřelena jako škodná.

Při práci záchranářů se stále se-
tkáváme s odklizením nechtěných 
zvířat utopením, prudkým hoze-
ním o zem, vyhozením do popelni-
ce, vypuštěním na ulici, odvezením 
do lesů, polí a všude je čeká většinou 
trýznivá smrt. Nebo nedopatřením 
uteče majiteli kočka, která je nemoc-
ná, závislá na lécích či speciální di-

etě, která nebyla nikdy venku a vli-
vem stresu se nedokáže vrátit zpět. 
Mnohdy se setkáváme s názory, aby 
se kočky nesbíraly, že se vrátí samy 
zpět. Ne každé zvíře se dokáže sa-
mo vrátit!

Také se setkáváme s  kočkami 
označenými obojky i s rolničkou, 
které majitelé vypouštějí ven. Bo-
hužel toto je smrtící past pro koč-
ku, která se může na obojku oběsit, 
a to i když má obojek tzv. pojistku 
a při zachycení by se měl obojek ro-
zepnout, to se však nestává a kočka 
se uškrtí. Rolnička při ztrátě koč-
ky jí znemožňuje si ulovit potravu 
a tím snižuje šanci na přežití, když 
se kočka zatoulá mimo civilizaci. 
Kočka má citlivý sluch a rolnička 

může způsobovat nejen pro-
blém s poškozením sluchu, ale 
i neurologické problémy. Pokud 
se zatoulá kotě označené oboj-
kem a nikdo se ho neujme, vli-
vem růstu obojek zaroste do kr-
ku, kde působí deformity jícnu, 
průdušnice, krční páteře i smrt. 
A pokud takto zatoulané kotě 
přežije s obojkem, je s největší 
pravděpodobností nekastrova-
né, a tím se budou rodit další 
bezprizorní koťata živořící ven-
ku, kde je vysoká úmrtnost.

Bezpečným označením zví-
řete je čip, který je registrovaný 
v databázi, např. Národním re-
gistru zvířat a též u veterináře. 

Práce v terénu je velmi ča-
sově náročná, kdy do ní může 
zasahovat mnoho vnějších vli-
vů z okolí. Je potřeba zmapovat 
lokalitu, prostředí, počet zvířat 
a jejich zdravotní stav, v jakých 

hodinách se ukazují na místě, jest-
li jsou zde krmiči, je potřeba i jejich 
spolupráce s poskytnutím informací 
a hlavně součinnost s ne/krmením 
před odchytem. 

Práce záchranářů a záchranných 
organizací je vykonávána při našich 
zaměstnáních, na úkor našich rodin 
a volného času, který všechen věnu-
jeme pomoci zvířatům v nouzi. 

Prosím, nebuďte lhostejní a po-
mozte nám pomáhat... má to smysl.

Tím bych chtěla poděkovat vší-
mavým lidem, jimž není osud zví-
řat lhostejný a nahlásí nález na obec-
ní úřad, který zvířatům vyhledá 
pomoc. 

Děkuji paní starostce Buštěhra-
du za ochotu problematiku aktiv-
ně řešit.

Se srdečným pozdravem M. Š.

město buštěhrad

se snaží řešit problematiku tou-
lavých koček a kastrací. Od roku 
2019 se nám podařilo díky spolu-

práci s organizací Feliti kastruje 
a Devět životů o.s. postupně ne-
chat vykastrovat 8 koček. Jednalo 

se většinou o toulavá zvířata, kte-
rých se naštěstí rovnou ujali jejich 
nálezci, či zvířata sociálně slabých 

Infokoťátko Babetta, foto: Milan Jaroš
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vlastníků, kteří neměli vlastní pro-
středky množení koček zamezit. 
Finančním darem jsme podpořili 
Feliti a útulek Srdcem pro kočky 
ve Vrbičanech. Letos jsme od paní 
Sychrovské, ředitelky psího útulku 
Bouchalka, dostali darem sklopec, 
který v případě potřeby odchytu 
zvířat můžeme i zapůjčit. Tímto 
paní Sychrovské děkujeme! Naše 
infocentrum pomáhá nejen vyti-
povávat kočky ke kastraci, odchy-

távat je a vozit na veterinu (díky 
velké ochotě pracovnic infocentra 
a dalších „kočkomilů“ v Buštěhra-
dě), ale také díky sociálním sítím 
pomáhá najít domov bezprizorním 
koťatům (takto už jsme pomohli 
umístit 12 koťat – tzv. Infokoťata). 
Infocentrum často řeší i případy, 
kdy někdo nalezené zvíře, někdy 
nemocné, přímo přiveze (ať už je 
to kočka, nebo třeba ježek), nebo 
zavolá ve večerních hodinách, což 

je velmi náročné. Občas se stane, že 
někdo přiveze kotě, o které se poz-
ději někdo přihlásí s tím, že je to 
jeho „venkovní kotě“. Prosím, ne-
nechávejte koťata do půl roku věku 
venku jako „venkovní“, nebo o ně 
přijdete! Malé kotě často ještě ne-
trefí domů, může skončit pod koly 
automobilu, může jej zabít pes ne-
bo si jej někdo vezme domů. 

DJ

K R O N I K Á Ř  P Í Š E

Všechno už tu někdy bylo…
Historie nám poskytuje mno-

há poučení, a pro znalé nejsou pro-
blémy současnosti zase takovým 
překvapením.                                                         

V době, která se jednou možná 
bude nazývat kovidovou, jsme si při-
pomínali výročí bitvy na Bílé ho-
ře, která byla vojenským vyústěním 
politických (tehdy spíše církevních 
sporů) o svobodu vyznání. Ty se vy-
hrotily už pražskou defenestrací na 
sjezdu „českých“ stavů. Proč v uvo-
zovkách? Mnozí neuměli česky. Bitva 
na Bílé hoře byla počátkem tzv. Tři-
cetileté války, která zachvátila celou 
Evropu. České stavy byly na hlavu 
poraženy a mnozí účastníci tvrdě 
potrestáni. Někteří na hrdle, někte-
rým bylo za úplatu (pokud si to moh-
li dovolit) prominuto. Už tenkrát si 
všichni byli před zákonem rovni, 
přesto někteří si byli jaksi rovnější. 
Nepřipomíná vám to něco? K nim 
patřil i tehdejší majitel buštěhrad-
ského panství Zbyněk Novohrad-
ský z Kolovrat, který zde 30. 10. 1619 
(byť jako katolík) pohostil a nechal 
přenocovat protestantského panov-
níka Fridricha Falckého, jehož si za 
svého panovníka zvolily české sta-
vy. Zbyněk byl sice souzen, ale při 
konfiskační komisi 10. 10. 1623 byl 
od pokuty osvobozen. Byly mu po-

nechány jeho statky za to, že zapla-
til 500 zlatých rýnských na alumnát 
kláštera sv. Jakuba v Praze. Ale třeba 
už pražský úředník Mikuláš Diviš za 
to, že ze své úřední povinnosti při-
vítal Fridricha Falckého při příjez-
du do Prahy, byl potrestán přibitím 
na hodinu za jazyk k šibenici na Sta-
roměstském náměstí u příležitosti 
popravy 27 „českých“ pánů pro vý-
strahu a pobavení diváctva. Pro za-
jímavost, při výsleších 30 představi-
telů českých pánů odsouzených na 
hrdle jich devět vypovídalo němec-
ky. V důsledku tvrdé rekatolizace 
mnozí přívrženci poražených rov-
nou uprchli do ciziny, včetně krále. 
Další dostali na odchod čas půl ro-
ku, ale jejich majetky propadly. Na 
základě protireformačních dekretů 
Ferdinanda II. z r. 1627 opustilo ze-
mi asi 185 významných šlechtických 
rodin a 100 000 vystěhovalců. Jejich 
majetky byly zkonfiskovány a na je-
jich místa nastoupila cizí šlechta. 
Opět vám to nic nepřipomíná (rok 
1968 nebo příchod cizích podnika-
telů po sametové revoluci)? Do Čech 
a na Moravu se nahrnulo 164 rodů 
cizí vysoké šlechty, mnoho rytířů 
i měšťanských zbohatlíků. Zabra-
li hrady, zámky a statky po české 
šlechtě. A nebyli to žádní lidumilo-

vé. Zajímala je maximalizace zisku. 
K obyvatelstvu, kterému nerozumě-
li, neměli žádný vztah. Byli jim ci-
zí. Sedlák byl výrobní nástroj, zdroj 
výnosů.                                                            

Třicet let válek znamenal výraz-
ný úbytek obyvatelstva a pracovní 
síly. Počet obyvatel poklesl o třetinu 
(u mužů takřka o polovinu). V osm-
desátých letech 17. století více jak 
20 % půdy leželo ladem, pole za-
růstala lesy. Jenom v Čechách a na 
Moravě bylo vypáleno a zničeno 278 
panských sídel (včetně buštěhrad-
ského hradu), 102 měst a 1145 ves-
nic. Obyvatelstvo kosily epidemie, 
které s sebou přinášela vojska. Mor, 
skvrnitý tyfus, úplavice, syfilis. V ce-
lé Evropě si válka vyžádala osm mi-
lionů životů. V některých oblastech 
zůstalo opuštěno či pobořeno až 87 
% domů. Upadlo školství. Poslední 
morová vlna prošla v březnu r. 1713 
– únoru 1714 a přinesla na obětech 
více jak 50 000 osob. Mor napadal 
i skot. A to se sem ještě tlačili Turci.                          

Ve zdecimované zemi musely ná-
sledovat kruté daně. A jsme u pláno-
vání státního rozpočtu. Ale to už si 
necháme zase na někdy jindy.            

 Za vydatné pomoci 
Hory – Hořejšího 

váš kronikář JP.
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neVíte, kdy se to stalo? 
VýzVa k buštěhradské Veřejnosti a pamětníkům

V říjnovém vydání BZ (článek 
„Prohlídky v tichém domě s neče-
kaným nálezem aneb Paměť zámku“, 
pozn. red.) zaznělo slovo o novém 
projektu buštěhradského Kultur-
ního spolku Butzkow, z.s., jehož cí-
lem je propagovat příběh záchrany 
buštěhradského zámku a péči o pa-
mátky a kulturní dědictví. V sou-
časnosti vzniká nová kolekce info-
panelů, shrnující historii zámku od 
jeho vzniku až do nejžhavější sou-
časnosti, která nabídne mj. i pozo-
ruhodnou řadu fotografií z děsivé 
havárie a její odvážné záchrany (viz 
malá ukázka na fotografiích níže). 
Zároveň butzkowští procházejí veš-
keré dostupné mediální ohlasy od-
borné i laické veřejnosti zahrnující 
prozatím dobu od sedmdesátých let 
minulého století až do nedávné do-
by, které se stanou součástí prezen-

tace záchrany celé stavby. 
Probíhá též sběr osobních 
svědectví a vzpomínek 
mezi lidmi, během kte-
rého však vyvstalo neče-
kané zjištění: neví se totiž, 
kdy přesně ke zřícení čás-
ti střechy a krovů, stropů 
a podlah ve středním kří-
dle zámku od vrchu až do 
přízemí došlo (sic!). Neví-
te, prosím, kdy se to stalo?

Z osobních svědectví 
a  vzpomínek mezi lid-
mi prozatím vznikl ná-
sledující přípis odkazu-
jící k příčinám neblahé 
události, k níž s nejvyšší 
pravděpodobností došlo 
v letech 1997–1999: 

„Padající zvon z hodi-
nového stroje ve věžičce 

rizalitu proráží 
všechna podlaží až do pří-
zemí jako těžkotonážní pro-
jektyl. Nedlouho poté bru-
tální krádež okapu, po které 
na místě zůstala necitlivě ob-
nažená hrana zdiva a části 
střechy. A právě ta se spolu 
s dírou po padajícím zvonu 
stala příčinou rychlé koro-
ze vrchní části stavby s ná-
sledkem samovolného zří-
cení části krovu, pádu nosné 
zdi uvnitř objektu a nosných 
hmot všemi podlažími až do 
přízemí. Samovolné zřícení 
celé památky od tohoto oka-
mžiku závisí už jen na síle 
větru a působení povětrnost-
ních podmínek…“

Čtyři věty výše probouze-
jí roj otázek (spadl zvon sám 
od sebe, nebo mu někdo po-
mohl, jaká byla jeho hmot-
nost, když dokázal protnout 
stropy až do přízemí, a kde 
je mu vůbec konec, atd.), na 

které nejspíš odpověď už nenajdeme. 
Přesto nám dovolte, vážená buště- 
hradská veřejnosti, nechat zde za-
znít výzvu butzkowských pro jejich 
projekt Paměť zámku:
     Vážené dámy, vážení pánové,  
Buštěhraďané!
Víte-li, kdy ke zřícení na zámku 
došlo, prosím, ozvěte se nám! Stej-
ně tak i pokud máte na zámek ja-
kékoli vzpomínky, svědectví, své 
osobní příběhy, či snad dokon-
ce fotografie nebo dobové člán-
ky, velmi rádi je do prezentace 
zahrneme. Děkujeme za Vaši las-
kavou pozornost naší výzvě a těší-
me se na viděnou v lepších časech! 
Váš Butzkow

Máte-li k  věci cokoli, prosím, 
pište mi nebo volejte na adre-
su kosa@mestobustehrad.cz nebo 
+420 725 827 263, rád vše Butzkowu 
předám.

Děkujeme!
Martin Kosa

 Stav zámeckého sálu z r. 2002, foto V. Girsa

Zámecký portál
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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

Hradní ulice za Vinohradem, současný stavHradní ulice za Vinohradem

stroj času 
Vážení cestovatelé časem, dnes 

vám přinášíme fotografie z Hradní 
ulice. Povšimněte si, že na historic-
ké fotografii chybí u domku v po-

předí stožárek s přívodem elektřiny. 
Naše zásoby historických foto-

grafií se tenčí, a proto vás, příznivce 
rubriky „Stroj času“, žádáme o po-

skytnutí historických fotografií Bu-
štěhradu. Moc děkujeme!

HeS, Led

distanční Výuka V 1.b – poprVé…
Od 13. 10. 2020 začala v 1.B prv-

ní distanční výuka. Co to pro děti 
znamenalo? Zůstat doma, být bez 
kamarádů a spolu s rodiči zasednout 
k počítači. Veškerý kontakt byl tedy 
pouze prostřednictvím počítače, kde 
se alespoň nějakým způsobem upev-
ňovala sociální vazba mezi novými 
kamarády. Děti se ale přesto na kaž-
dý nový den této výuky moc těšily.

Při dopoledním vyučování se žáci 

učili online číst, psát a počítat. Vysí-
lání probíhalo za přítomnosti rodi-
čů, kteří měli možnost se opět „vrá-
tit do školních let“ a připomenout 
si písmenka, příklady a číslice atd.

Po skončení dopoledního vyu-
čování měli žáci možnost nahléd-
nout a zapojit se do odpoledního 
dobrovolného plnění úkolů ve škol-
ní družině. V online učebně si s pa-
ní vychovatelkou formou her mohli 

zopakovat učivo 
probrané během 
výuky. Žáci si tak 
doma tancovali, 
zpívali, počítali, 
vyráběli a spolu 
s rodiči se moh-
li zaposlouchat 
do pohádky, ne-
bo prostě jen tak 
relaxovat.

Touha vrátit se do školních lavic 
byla tak silná, že děti každý den na-
pjatě čekaly, kdy se opět jejich mi-
lovaná škola otevře. Den D nastal 
18. 11. 2020, kdy v médiích ozná-
mili, že výuka pro1. třídu bude ve 
škole opět umožněna. Čekalo nás 
mnoho hygienických opatření, kte-
rá jsme museli začít dodržovat, ale 
nic nás v tom nezastavilo. Touha být 
zpět ve škole byla velká! 

Tímto všem dětem, rodičům 
i prarodičům moc děkujeme za to, 
jak se zhostili výuky v této nelehké 
době, která byla pro všechny velmi 
náročná.

Za 1.B třídní učitelka Mgr. Mi-
lena Maršnerová a vedoucí vycho-

vatelka Dana Lukešová
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Mikuláš v ZŠ, foto Zuzana Kozoňová

mikuláš Ve škole

I za dnešních náročných časů 
jsme s žákyněmi a žáky devátých 
tříd dodrželi tradici a v převle-
cích za Mikuláše, anděly a čer-
ty jsme potěšili i postrašili mlad-
ší spolužáky. Nebylo to pro nás 
úplně jednoduché, protože by-
lo nutné dodržovat četná hygie-
nická opatření. Mikuláš, andě-
lé i  čerti tedy vyrazili vybavení 
rouškami a gumovými rukavice-
mi. Přesto věřím, že si každoroční 
nadílku všechny zúčastněné děti 
užily i v takto omezeném měřítku.

Mgr. Zuzana Kozoňová

básně žáků 4.b pro čtenáře zpraVodaje

Minulý měsíc žáci s nadšením 
reagovali na nápad uveřejnit je-
jich práce v Buštěhradském zpra-
vodaji. Bylo tolik zájemců, že jsme 
museli losovat, čí práce bude zve-
řejněná. Proto jsme se ještě před ná-
vratem z on-line výuky rozhodli, že 
se podělíme i o další výtvory našich 
úžasně tvořivých žáků ze 4.B. 

I když jsme se teď už po téměř 
dvouměsíčním home office vráti-
li zpátky do lavic, myslíme, že na-
šim příspěvkům rozhodně neod-
zvonilo. Budeme dál pilně pracovat 
na tom, abychom mohli pravidelně 
přispívat. 

Vybrali jsme si téma básně, které-
mu jsme se věnovali ještě z pohodlí 
domova. Děti se naučily, co je báseň, 
rým, verš a kdo je básník. Četli jsme 
si různé básně a pak přišla chvíle, 
kdy zaznělo „a teď se si představte, 
že jste básníkem vy“. Nejdřív jsme 
si určili kritéria, podle kterých žá-
ci měli postupovat. Někteří praco-
vali samostatně, jiní ve dvojicích. 
Fantazie pracovala na plné obrátky 
a nyní sami můžete posoudit, jak se 
jim podařilo do role básníků vžít.

M. Hauserová

BÁSNĚ

Mám doma kočku, 
čistou jako vločku.
Žádný nemá koťata, 
protože je rohatá.

(Anička B.)

Jednou šel myslivec, 
zakopl o kořenec.
Do lesa rád seno nosí, 
které na zahradě kosí.

(Daneček)

Prší dny a prší noce, 
stoupá voda na potoce.
Potok s potokem se stéká, 
do moře se vlévá řeka.

(Viki)

Liška Bystrouška 
za oknem sedí,
kouká se na ježka, 
co v listí stojí.
Stojí tam stojí,
jako voják v moravském poli.

(Kačka)

Mám doma koťata, 
jsou jako kaťata.
Koťata nic nemají, 
protože jsou červený.
A protože jsou červený, 
tak jsou ale naštvaný.

(Sofi)

Zmije vyje bolestí, 
do té velké oblasti,
Vlk vyje za ní, aby stála tady.
Zmije uhání dál, 
vlk zdrhá sám.
Před zmijí jsou lasice, 
krvežíznivé bestie.
Zmije skáče přes ně, 
vlk skáče za ni.
Zmije zdrhá do vesnice, 
jménem Makovice.
Za vlkem létají kulky, 
střílejí je lidé z pušky.

(Toník Chv. a kamarád)
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Naše nová kočka
ta má modrá očka.
Náš nový pes 
hlídá velkou ves,
hlídá velké náměstí 
na kterém je kašna,

v té kašně rybička 
je úplně maličká.
A proč ji pes hlídat má?
Protože je kouzelná!
Umí plnit přání
Pro pány a paní

Za hlídání rybičky
Dostává psík kostičky.
A to je konec 
a zazvonil zvonec.

(Míša Pr.)

spolek buštěhrad sobě V roce coVidu

Na začátku roku 2020 to nevy-
padalo, že bude něco jinak. Leden 
i únor proběhl tak, jak měl, a my 
jsme tak mohli zorganizovat již 20. 
masopustní průvod. Konal se 15. 
února a zúčastnilo se ho přes 380 
dospělých a dětí v maskách i bez 
nich. Ve stejný den se konala Li-
dová taneční zábava s cimbálovou 
muzikou, tentokrát opět ve vinoté-
ce v Sýpce. 

A pak to přišlo. Nouzový stav, 
epidemie, zavírání muzeí a galerií. 
Než jsme 14. března Buštěhradské 
muzeum Oty Pavla zavřeli, stihlo 
nás ještě pár zájemců navštívit, ale 
pak se dveře muzea definitivně až 
do 16. 5. uzavřely. Když jsme pak 
v polovině května otevřeli, o ná-
vštěvníky nebyla nouze – během 
konce školního roku a prázdnin si 
jich k nám našlo cestu více než 200. 

Vzhledem ke kulatým nedoži-

tým 90. narozeninám O. Pavla se 
začalo o Otovi více mluvit v tele-
vizi, v novinách, několik novinářů 
nás zkontaktovalo s prosbou o in-
formace a fotografie. Oslavu kula-
tin jsme ale nakonec vzdali – situace 
nebyla příznivá a byla tu reálná oba-
va z nákazy ve větších skupinách. 
Přesto dvě přednášky proběhly – 
byla jsem požádána o přednášku 
v Domově u Sv. Karla Boromejského 
v Řepích, kde se 31. 7. sešlo ve spole-
čenském sále mnoho klientů domo-
va, kteří s nadšením prezentaci vy-
slechli. Akci doprovodily fotografie 
z Luhu pod Bránovem a z Berounky 
od dlouholetého přítele muzea i O. 
Pavla, fotografa Josefa Czwartyň-
ského, který celou akci domluvil. 
Druhá přednáška doprovodila vý-
stavu Ota Pavel – známý i neznámý, 
která vznikla v roce 2019 ve Středo-
české vědecké knihovně v Kladně. 

Výstava, která byla vytvořena jako 
putovní, byla v červenci zapůjčena 
do Studijní a vědecké knihovny Pl-
zeňského kraje, kde se s ní návštěv-
níci knihovny mohli seznámit od 
začátku července až do konce října 
(výstava byla tak žádaná, že musela 
být prodloužena). Přednáška, která 
byla součástí cyklu o O. Pavlovi, se 
konala ve čtvrtek 3. 9. a byla hojně 
navštívena. Návštěvníci byli k mé-
mu překvapení s životem a dílem 
spisovatele O. Pavla dobře obezná-
meni, testík, který jsem pro ně při-
pravila, zvládli lehce.

V říjnu jsme v muzeu ještě stihli 
připravit prostor pro konání voleb do 
Středočeského kraje a Senátu a 12. 
10. přišel další lockdown. A v letoš-
ním roce už konečný. Rozhodli jsme 
se, stejně jako v roce loňském, že 
muzeum necháme přes nejstudeněj-Přednáška ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, 3. 9. 2020, foto Milan Říský

Výstava Ota Pavel známý i neznámý 
v SVK Plzeň, foto A. Kasalická
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ší zimní měsíce zavřené a otevřeme 
až v březnu příštího roku. A letos 
nebudeme nabízet ani prohlídky na 
zavolání, chceme naše průvodce-se-
niory chránit.

I přesto, že muzeum nebylo ote-
vřené každý víkend, stále bylo nut-
né se o něj a jeho expozici starat, 
doplňovat ji, upravovat, zajišťovat 
průvodce a prodej upomínkových 
předmětů. Jsme rádi, že i přes slo-
žitou epidemiologickou situaci v ze-
mi a dvě uzavření navštívilo muze-
um letos 272 milovníků Oty Pavla 
a přijelo i pět zájezdů. Od začátku 
vzniku muzea v roce 2002 navštívi-
lo muzeum celkem 18 182 návštěv-
níků včetně 333 zájezdů.

Do muzea sice nemůžete, ale nic 
vám nebrání v procházce po Stez-
ce historií Buštěhradu, která je již 
opět kompletní (na místo se vrátila 
cedulka na kapličce i na Vinohra-
du). Vyražte, ne-
budete sami. Ná-
pad na procházku 
po historii města 
totiž má stále více 
zájemců – během 
karanténních mě-
síců jsem byla vel-
mi překvapená, ko-
lik návštěvníků si 
do Buštěhradu na-
šlo cestu – hrad-
ní bránou prošlo 

mnohonásobně více rodinek s dět-
mi či partiček seniorů, než tomu by-
lo v letech předešlých, a na Starém 
Hradě to o víkendech vypadalo ja-
ko na promenádě. 

A co plánujeme v roce 2021? To 
ještě bohužel nevíme a těžko to od-
hadujeme. Nemůžeme ani slíbit, že 
se příští rok bude konat oblíbený 
masopustní průvod. Tak si bude-
me držet palce a doufat, že v břez-
nu nám nic nezabrání muzeum zase 
otevřít a možná i uspořádat před-
nášku, kterou jsme museli v roce 
2020 odložit. 

Těšte se s námi!
Děkujeme všem fanouškům a pod-
porovatelům za přízeň a  měs-
tu Buštěhrad za finanční podporu 
a spolupráci. 

Za Spolek Buštěhrad sobě
 Ivona Kasalická

Přednáška o Otovi Pavlovi v Domově Řepy, 31. 7. 2020, foto M. Straková

    Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu 2020 
v muzeu Oty Pavla, foto IK

OTEVÍRACÍ HODINY MUZEA v roce 2021 
(Pokud to epidemiologická situace dovolí):

                           Leden–únor:   zavřeno bez možnosti objednání návštěvy

                               Březen:   soboty a neděle – 10–16 hodin

                          Duben–říjen:  soboty a neděle – 10–17 hodin 

                               Listopad:   soboty a neděle – 10–16 hodin 

                       Prosinec–únor:  zavřeno (návštěvy ve všední dny i víkendy na objednání)
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ohlédnutí za činností buštěhradského Fóra

Uplynulý rok 2020 byl pro čin-
nost spolku Buštěhradské fórum 
přelomový v  tom, že se vlivem 
známých vnějších okolností po-
prvé v historii nepodařilo usku-
tečnit všechny plánované akce. 
Stejnou situaci ale zažily zřejmě 
i jiné místní spolky. Spolek přesto 
zorganizoval a zrealizoval Novo-
roční výstup, exkurzi na letiště 
v Ruzyni, Buštěhrad na vodě, Bu-
štěhradskou jednodenní a Nález 
přemyslovského měšce. 

Poslední akce byla novinkou 
pro cílovou skupinu dětí a měla 
i v době omezení hojnou účast. 
Příjemnou změnou byla rovněž 
vypracovaná Buštěhradská jedno-
denní pod novým vedením s mno-
ha novými zajímavými i humor-
nými prvky. Skutečností je, že ji 
vyhráli v tvrdé konkurenci seni-
oři, čímž roztesknili hlavně dlou-
hodobé matadory. 

Exkurzi do tzv. Mordoru 
(Ústřední telekomunikační budo-
va byla vybudována v letech 1972 
až 1979; její charakteristická věž 
se stala výrazným orientačním bo-
dem nedaleko Nákladového nádra-
ží Žižkov) se již nepodařilo usku-
tečnit a po změně majitele se to asi 
nepodaří ani v budoucnu. Zvlášť 
nás mrzí tradiční vánoční výlet, 
na který se účastníci z  let minu-
lých těšili. Věříme, že se doba sta-
bilizuje a hromadné akce se budou 
moci konat bez omezení. 

Ve spolku je k dnešnímu dni za-
psáno 29 členů. Specifikem spolku 
je ta skutečnost, že prakticky veš-
keré aktivity, jež vyvíjí, směřují na 
širokou veřejnost. Buštěhradské fó-
rum není spolkem uzavřeným, kte-
rý uspokojuje hlavně potřebu vlast-
ních členů, ale svým charakterem 
je spolkem ochotných dobrovolní-
ků, kteří akce organizují a pomá-

hají realizovat pro druhé. V tom je 
význam jeho činnosti. Proto bych 
chtěl všem jeho členům touto ces-
tou poděkovat a popřát jim, aby je 
neopustila jejich ochota dělat něco 
pro druhé, a tím i pro sebe. 

Ing. Jiří Janouškovec

sbírka dárků pro seniory dps buštěhrad – Vánoce 2020
Že se i letos bude konat tra-

diční sbírka dárků pro senio-
ry Domu s pečovatelskou služ-
bou Buštěhrad, o tom jsme si 
přečetli 30. listopadu letošní-
ho roku na Facebooku. Ten 
den tam, stejně jako v před-
vánoční době let minulých, 
umístila pořadatelka, paní 
Ivanka Schober, fotografie 
obyvatel „domečku“ v Revo-
luční ulici s popiskem, jaký 
dárek by rádi našli pod jejich 
stromečkem ve společenské 
místnosti. A jak už je ten le-
tošní rok ve všem nějak „jiný“, 
byla sbírka ve svém průběhu 
jiná než v minulých letech.

Přání všech obyvatel ten-
tokrát nezjišťovala při osob-
ní návštěvě sama paní Ivan-
ka, ale paní ředitelka Šárka 

Vojnová, které za to velmi dě-
kujeme. Do druhého dne už 
se všichni dárci přihlásili a do 
16. prosince postupně podle 
„dopisů Ježíškovi“ přinesli za-
balené dárky se jménem ad-
resáta do Infocentra, knihov-
ny i do podatelny Městského 
úřadu. Ani oficiální předání 
za účasti zájemců z řad dárců 
se nemohlo konat. A tak po 
předčasné štědrovečerní večeři 
klientů DPS ve čtvrtek 17. pro-
since rozbalil každý svůj dá-
rek. Někteří jako překvapení, 
jiní s očekáváním, zda se jejich 
přání vyplní. 

Všem dárcům, i těm, kdo 
pomáhali při organizaci sbír-
ky, moc děkujeme. Zejména 
paní Schober, paní ředitelce 
Šárce Vojnové a všem jejím Vánoční nadílka v DPS



1 8 Č Í S L O   1

Předvánoční nadílka V DPS , foto 2x: Š. Vojnová

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í . . .

„děvčatům“ z DPS. Velmi pomoh-
ly i kolegyně z Infocentra a Měst-
ského úřadu Buštěhrad.

A tak jsme si díky tomu všemu 
v atmosféře porozumění a daro-
vání hezky užívali advent na zám-
ku, ale hlavně v DPS v „podzámčí“. 
Až to hygienicko-epidemiologické 
podmínky a opatření dovolí, rádi si 
vše vynahradíme a popovídáme si 
osobně s babičkami a dědečky v na-
ší DPS, nebo třeba v zámeckém par-
ku na společné procházce. Bude to 
příležitost nejen pro dárce, ale i ji-
né přátele a známé, a radost z pří-
jemně stráveného času pak budou 
mít všichni zúčastnění.

ZV

drony – noVá legislatiVa platí od 1. 1. 2021
V jedné písničce Josefa Fouska je 

v refrénu krásná věta: „Tytam jsou ty 
doby, čas cvalem hřebce pádí.“ Tato 
věta z refrénu mě napadla, když jsem 
zjistil, že od 1. 1. 2020 vejde v plat-
nost prováděcí nařízení EK 945/2019 
a 947/2019. Tytam jsou ty doby, kdy 
jsme mohli s modely a bezpilotní-
mi letadly létat prakticky bez ome-
zení. Tato nařízení totiž výrazným 
způsobem vstupuje do života pro-
vozovatelů bezpilotních letadel (te-
dy i multikoptér a modelů letadel), 
protože v podstatě bezstarostný ži-
vot nahrazují celou řadou omezení, 
kde se smí či nesmí létat, ale nejdů-
ležitější je povinnost provozovatelů 
bezpilotních letadel se registrovat 
a povinnost všech pilotů bezpilot-
ních letadel mít platné „Osvědčení 
způsobilosti dálkově řídícího pilota“.

Vzhledem k tomu, že tento článek 
je určen pro uživatele bezpilotních 
letadel určených k rekreačnímu po-
užití, kdy majitel je současně i pro-
vozovatel, nebudu dlouze meditovat 
nad tím, kdo je majitel a kdo provo-

zovatel, prostě a jednoduše majitel = 
provozovatel. 

Povinnost registrace se týká všech 
provozovatelů bezpilotních letadel 
a modelů, jejichž bezpilotní letadlo 
nebo model má maximální vzleto-
vou hmotnost větší než 250 g nebo 
je vybaven záznamovým zařízením 
(např. kamerou) bez rozdílu hmot-
ností, a to i když má hmotnost men-
ší než 250 g. Jako příklad lze uvést 
kvadrokoptéru Mavic Mini, která si-
ce má maximální vzletovou hmot-
nost 249 g, ale je vybavená kamerou. 

Dálkově řídící pilot musí mít plat-
né „Osvědčení způsobilosti dálkově 
řídícího pilota“, pokud létá s bezpi-
lotním letadlem o hmotnosti větší 
než 250 g, nebo pokud je bezpilotní 
letadlo vybaveno záznamovým za-
řízením (např. kamerou), i když má 
hmotnost menší než 250 g. 

Kromě toho nařízení obsahuje ce-
lou řadu omezení pro létání. Mezi ty 
nejdůležitější patří maximální výška 
letu 120 m nad zemí, nesmí se létat 
nad osobami, které nejsou zapojené 

do provozu (tzv. nezapojené osoby – 
např. diváci), a shromážděním lidí. 
Let je prováděn v bezpečné vodo-
rovné vzdálenosti nejméně 150 me-
trů od obytných, obchodních, prů-
myslových nebo rekreačních prostor.

Registraci provozovatelů bezpilot-
ních letadel a zkoušky dálkově řídí-
cích pilotů zajišťuje Úřad pro civilní 
letectví a je zdarma. K tomu můžu 
dodat, že jsem se již zaregistroval 
jako provozovatel (doba registrace 
trvá asi tak dvě minuty) a úspěšně 
složil i test dálkově řídícího pilota. 
Test obsahuje 40 otázek s výběrem 
správné odpovědi z několika mož-
ností uvedených pod otázkou. Mini-
mální počet správně zodpovězených 
otázek pro úspěšné složení testu je 
30. Test není nijak náročný – úspěš-
ně jsem ho vyplnil za 22 minut (což 
je přibližně 30 s na otázku). Tady 
musím poznamenat, že bez předcho-
zího prostudování příslušných na-
řízení nelze test úspěšně absolvovat 
a kdo neuspěje, může test opakovat. 

Registrace provozovatelů a dál-
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kově řídících pilotů lze provést na 
stránkách ÚCL: dron.caa.cz. K pří-
pravě na test lze využít materiá-
ly zveřejněné na stránkách ÚCL: 
https://www.caa.cz/provoz/bezpi-

lotni-letadla/online-skoleni-a-infor-
mace-k-vyuziti/.

Možná někoho napadne, zda pro-
vozovatel může bezpilotní letadlo 
půjčit. Odpověď je jednoduchá – 

může, ovšem musí se přesvědčit, zda 
osoba, které bezpilotní letadlo půj-
čuje, má platné „Osvědčení způsobi-
losti dálkově řídícího pilota“.

Ing. Ladislav Keller 

noVé zákony

Dne 4. prosince podepsal pre-
zident České republiky Miloš Ze-
man několik důležitých zákonů. 
Jeden z nich, po mnohých připo-
mínkách, cílil i na oblast odpadů. 
Po šestiletém hledání konsensu v le-
gislativním procesu byl schválen 
nový balíček odpadové legislativy 
Ministerstva životního prostředí, 
který přináší moderní trendy v na-
kládání s odpady. Především zvýše-
ní třídění a využití odpadů, odklon 
od skládkování a s tím související 
plnění povinných evropských cílů. 

Již za 5 let musí Česká republika 
recyklovat veškerý svůj komunál-
ní odpad z 55 %. Dnes se jí to da-
ří pouze ze 41 % vyprodukované-
ho komunálního odpadu (dle dat 
za r. 2019). V roce 2030 musí stát 
zrecyklovat 60 % komunálního od-
padu, za dalších 5 let ještě o dalších 
5 % více.

Nový odpadový zákon (s účin-
ností od 1. ledna 2021) posouvá da-
tum konce skládkování využitel-
ných a recyklovatelných odpadů, 
a to ze současného roku 2024 na rok 
2030. Obce i podnikatelské subjekty 
se díky tomu budou moci dostateč-

ně připravit na nastavení aktivního 
přístupu v tom, jak odpady primár-
ně třídit. Bude možné vybudovat in-
frastrukturu pro třídění a recykla-
ci odpadů. Průmysl bude moci lépe 
využívat druhotné suroviny. 

Nový zákon o odpadech zavádí 
k podpoře třídění v obcích tzv. tří-
dicí slevu. Poslanecká sněmovna ji 
ještě upravila tak, aby se obce za-
měřily na třídění a nebyly – potaž-
mo ani jejich obyvatelé – význam-
ně dotčeny zvýšením skládkovacího 
poplatku. Na třídicí slevu dosáhnou 
všechny obce a bude pouze na nich, 
jak dlouho tuto slevu budou v da-
ném roce čerpat. Třídicí sleva bude 
vztažena k množství odpadů ulože-
ných na skládky za rok a obyvatele. 

K odklonu od skládkování by ob-
cím měl pomoci také PAYT, tedy 
platba poplatku za komunální od-
pad podle toho, kolik ho občan sku-
tečně vyprodukuje. Systému PAYT 
dává nový zákon jasná pravidla, 
chce tím obce motivovat k jeho za-
vádění. Již dnes jej má zavedeno 
více než 15 % měst a obcí. Obce 
budou moci pracovat i s domácím 
kompostováním, které rovněž od-

klání odpady ze skládek. 
Spolu s novým odpadovým zá-

konem prošel i nový zákon o vý-
robcích s ukončenou životností 
a novela zákona o obalech. I  ty-
to legislativní předpisy obsahují 
ambiciózní evropské cíle, zavádě-
jí princip ekomodulace, který zo-
hlední recyklovatelnost výrobků 
a obalů a další nástroje ke zlepše-
ní nakládání s výrobky s ukonče-
nou životností a obaly.

Zákon o výrobcích s ukončenou 
modulací mimo jiné cílí na recyk-
laci elektrozařízení až do výše 65 % 
ze 100 % těch, jež se v průměru za 
tři roky uvedou na český trh. Po-
vinností pro firmy, které uvádějí na 
trh nové elektro výrobky, pak bude 
uvádět recyklační příspěvek viditel-
ně na fakturách a pokladních do-
kladech. Dosud bylo možné recyk-
lační příspěvek zahrnout do ceny. 

Nově uvedená zákonná opatře-
ní se dotknou i nás a zastupitelé 
budou podle nich muset reagovat, 
abychom poplatky za odpady pla-
tili co nejméně, třídili co nejvíce 
a obec za odpad platila co nejméně. 

Ing. Jiří Janouškovec

poděkoVání

Určitě nebudu jediný, kdo bu-
de chtít vyjádřit poděkování paní  
Stanislavě Šumné. Cítím však po-
třebu tak učinit i samostatně. Stáňa 
opouští vedení výboru města, kte-
rý úspěšně a svědomitě řídila. Po-
znal jsem z její činnosti v sociálním 
a zdravotním výboru města Buštěh-
rad, jaký nebývalý má „tah na bran-
ku“. Troufám si prohlásit, že s ta-

kovým osobním nasazením ve věci 
pomoci většinou přehlíženým obča-
nům města jsem se setkal málokde. 
Jisté je, že jsou důležití i ostatní, kdo 
ve fungujícím výboru aktivně spo-
lupracují, ale vedení je nezastupitel-
né. Stáňa byla nejen lídr a tahoun, 
ale i detailistka, která šla do hloub-
ky problému a snažila se pro potřeb-
né lidi v našem městě udělat maxi-

mum. Chvályhodné bylo její vedení 
výboru po stránce věcné, pečlivé vy-
pracovávání zápisů, dotahování jed-
notlivých bodů do konce, komuni-
kace s jednotlivými členy, a nakonec 
i její osobní aktivita ve styku s lidmi, 
kterých se pomoc ze strany výboru 
a města týkala. Za to bychom jí mě-
li být vděční, a já tak tímto činím. 

Ing. Jiří Janouškovec
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objeV hřebečského kronikáře

Vážení přátelé (občané Buštěhra-
du), někteří z Vás mi pomohli obo-
hatit nejen sbírku (jak originály, tak 
skeny), ale také poznat lépe náš regi-
on. Sběratelství se věnuji již pár let 
a snad Vás potěší (tak jako mne) to, 
co se podařilo. 

Když mne nedávno oslovil ne-
jmenovaný pán, který mi nabízel 
toto album s informací, že pochází 

od německého vojáka působícího  
v Buštěhradu a na Kladně (fotoal-
bum formátu A5), rozbušilo se mi 
srdce. Pár fotografií mi bylo zasláno 
e-mailem na ukázku. Nevěřil jsem 
ani dnes, že toto album popisuje jis-
tého tehdy kluka (18–20 let?), který 
důkladně popsal popis své vojenské 
cesty a také pořídil několik fotogra-
fií! Tedy v letech 1938–1943. V roce 

1943 přijíždí do Prahy a odtud míří 
do jednotky RAD (Říšská pracov-
ní služba) k Buštěhradu. Je zde do-
konale popsáno a vyfotografováno, 
jak zde tato jednotka v roce 1943 
působila. Odklízeli zbytky zniče-
ných Lidic (použili cihly na podla-
hu do umývárny), cvičili na stadi-
onu Sletiště (Kladno), pochodovali 
z Buštěhradu (okolo kapličky sv. Sal-
vátora, hřbitova, pivovaru…) do zni-
čených Lidic. Dále na Kladno (přes 
náměstí Svobody), či navštívili (patr-
ně) podobný vojenský útvar na kolech 
v Praze. Je to smíšený pocit, když se 
díváte na místa, která dobře znáte.

O album byl velký zájem a nebýt 
delší známosti sběratele pohlednic, 
album by získal někdo jiný a mož-
ná by bylo zas nějaký čas schované 
ve sbírce jiného sběratele. Našlo se 
v Německu před lety na burze.

Je to neskutečná náhoda, ale al-
bum je vlastně skoro po 80 let opět 
na místě, kde vzniklo. 

Milan Pinter, Hřebeč

 Jednotky RAD v Buštěhradě
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■ Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.
■ Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.
■ Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout preventivní opatření

a zabránit tak dalšímu šíření nákazy:

■ Ochráníte své příbuzné a přátele.
■ Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.
■ Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší a nemocné).
■ Omezením šíření onemocnění COVID-19 přispějete ke zlepšení epidemiologické situace

v ČR a návratu k normálnímu životu.

■ Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
■ Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.
■ Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale občané se mohou testovat opakovaně.

Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví první 
příznaky nemoci. 

U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, že infekční 
můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 zcela 
nevědomě.

Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních testů je včasné 
odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky 
není náhodné. K přenosu onemocnění COVID-19 dochází nejčastěji 
v rodinách, jelikož doma obvykle nelze dodržovat přísná protiepidemická 
opatření. 

Absolvování antigenního testu před návštěvou příbuzných během 
Vánoc je možností, jak můžete své nejbližší před nákazou ochránit. 

Nejdůležitější je chránit zejména starší osoby, u kterých je vyšší 
riziko závažného průběhu nákazy COVID-19. Nikdo z nás si 
nepřeje být na Vánoce nemocný, v horším případě strávit 
vánoční svátky v nemocnici.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?

PROČ PRÁVĚ TEĎ?

KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT? 

1/2DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY
OBČANY ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ 
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Překvapivá volnost

+

Mínus 200? 
To zahřeje!

Akce platí do 31. 1. 2021. www.nordictelecom.cz

Máme pro vás hřejivé slevy na náš stabilní 
internet na doma a televizi. 
A navíc bez závazku. To je pohoda :)

Wi-Fi router v hodnotě 495 Kč zdarma.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců
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SKLADNÍK (M/Ž)BUŠTĚHRAD

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD

Mzda po 3. roce

31 000 Kč31 000 31 000 KKčč
30 HOD./TÝDEN

28 000 Kč
Nástupní mzda

29 000 Kč
Mzda po 1. roce

30 000 Kč
Mzda po 2. roce

Svozy z Kladna zdarma v době zapracování

Zapracování v Cerhovicích nebo Brandýse nad Labem

kariera.lidl.cz

JIŽ 
NYNÍ 

NABÍRÁME!

Posílejte CV na perso_bus@lidl.cz



Farmářský obchod na benzince AV Tank Stehelčeves, oteviraci doba je od 9h do 18h každý den kromě neděle.

Jsme soukromá základní škola Heuréka v Libochovičkách, do které děti, rodiče i učitelé 
chodí rádi. Pro naše děti připravujeme výrazně nadprůměrné vzdělávací podmínky. 
Co získáte, pokud se rozhodnete pro naši školu?

VAŠE DÍTĚ SI ZASLOUŽÍ SKUTEČNÝ ROZVOJ

4. základní škola Heuréka s.r.o.,  Libochovičky 10, www.zsheureka.cz

Vzdělávání v inovativní škole s vizí
• Možnost vzdělávání Vašeho dítěte po dobu 9 let, od září 2021 

otvíráme 2. stupeň ZŠ.
• Intenzivní osobnostní rozvoj dítěte ve škole, jejíž vize je založena 

na moderních a aktuálních vzdělávacích trendech. U dětí pod-
porujeme dovednost kriticky, efektivně, tvořivě a v souvislos-
tech myslet a projevovat se - používáme metody zviditelněného 
myšlení (Visible Thinking), Velké otázky (Big Questions,  
Life-Worthy Learning). V matematice pracujeme s Hejného me-
todou a singapurským modelem CPA, nejen v češtině pracujeme 
s metodou Notice and Note vedoucí k rozvoji hlubokého čtení. 

• Smysluplné vzdělávání, v němž propojujeme výuku s reálným 
světem kolem nás a během badatelských expedic navštěvujeme 
profesionály přímo v jejich prostředí.

• Synergické sdílení know-how a profesních zkušeností v rámci 
sítě škol Heuréka.

• Program podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Profesionální péči týmu pedagogů
• Péči dynamického a motivovaného pedagogického týmu, který 

se průběžně vzdělává v rámci interního vzdělávacího systému  
a aktivně se podílí na koncepci a rozvoji naší školy. 

• Poměr počtu žáků a pedagogů 6:1.

Individuální rozvoj dítěte
• Nejvýše 12 dětí v ročníku.
• Individuální plánování rozvoje dítěte pomocí nástrojů jako učeb-

ní mapy v nižších ročnících nebo indexy na 2. stupni. Děti jsou 
od prvního ročníku vedeny ke spoluzodpovědnosti za své učení.

• Důraz na rozvoj silných stránek dítěte a podpora prorůstového 
nastavení mysli.

• Velmi intenzivní budování čtenářské gramotnosti a vztahu dítěte 
ke knihám. Každodenní počteníčko, během kterého si děti čtou 
svou vlastní knihu. 

• Rozvoj komunikačních dovedností dítěte díky pravidelným 
komunitním a reflexním kruhům. Budování dovednosti stát se 
platným členem týmu a spolupracovat s ostatními díky skupino-
vé práci v hodinách. 

• Možnost reflektovat svůj posun ve vzdělávání během pravidel-
ných tripartitních setkání.

Rozšířenou výuku angličtiny
• Rozšířenou výuku angličtiny již od prvního ročníku. Smysluplné 

začleňování angličtiny do každodenních situací v dalších před-
mětech včetně badatelských expedic. Výuka v malých skupin-
kách podle úrovně. Od začátečníků po rodilé mluvčí.

Bezpečné a laskavé prostředí založené na otevřené 
a srozumitelné komunikaci
• Otevřené, přátelské a laskavé prostředí, v němž jsou rodiče  

i děti vítáni jako partneři.
• Respektující přístup, který důsledně uplatňujeme vůči rodičům, 

dětem i sobě navzájem. Současně pevnost v jasně nastavených 
dohodách a pravidlech, na jejichž stanovování se podílejí i děti 
samotné.

Moderní vybavení a vstřícný provoz školy
• Možnost pracovat s 3D tiskárnou, špičkovými badatelskými  

a výzkumnými sadami Pasco, lego robotickými stavebnicemi  
a iPady.

• Vytváření si digitálního portfolia ve školní aplikaci Seesaw. 
• Ranní družinu od 8.00, posunutý začátek výuky na 8.45. Dlouhé 

přestávky spojené s pohybem a pobytem venku. Výuka již od 
první třídy do 14:30, což umožňuje právě jak delší přestávky, tak 
větší aktivní zapojení dítěte do výuky a snižuje tlak na výkon  
a rychlost a prospívá celkové bezpečné a tvůrčí atmosféře školy.

• Účast na odpolední družině spolu s častým pobytem na zahra-
dě a nabídkou zájmových klubů.

Uvědomujeme si, že Vaše dítě je pro Vás tím nejdražším, co 
máte, a že pro něho chcete to nejlepší. Rádi Vás proto u nás 
přivítáme, osobně s Vámi probereme Vaše očekávání a ukážeme 
Vám, jak pečujeme o rozvoj dětí v naší škole. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Martina Zelová 
ředitelka ZŠ Heuréka
mzelova@isheureka.cz



Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit 
s radostí? Hledáte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?

HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ 
MŮŽE SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ 
POTENCIÁL?

4. základní škola Heuréka, s.r.o.,  Libochovičky 10, www.zsheureka.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Martina Zelová
ředitelka školy
mzelova@isheureka.cz

Registrujte se na 
www.zsheureka.cz/aktuality 

Přijďte na workshop pro rodiče a zájemce o základní školu 

Heuréka v Libochovičkách.

20. ledna 2021
18.00 - 20.00 hodin
4. ZŠ Heuréka Libochovičky, č. p. 10

OD ZÁŘÍ 2021 

OTVÍRÁM
E 2. STUPEŇ!


