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ZASNĚŽENÝ BUŠTĚHRAD
BUŠTĚHRADSKÝ ÚZEMNÍ PLÁN
NOVÝ ZASTUPITEL KAREL JELÍNEK

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD

BUŠTĚHRAD

SKLADNÍK (M/Ž)

Mzda po 3. roce

31 000 KKčč

30 HOD./TÝDEN

Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

28 000 Kč

29 000 Kč

30 000 Kč

Svozy z Kladna zdarma v době zapracování
Zapracování v Cerhovicích nebo Brandýse nad Labem

Posílejte CV na perso_bus@lidl.cz

kariera.lidl.cz

JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

S LO V O R R
Milí čtenáři,
máme zde únorové číslo BZ. Kromě konstantně nejisté situace způsobené koronavirem jsou zde i věci, ze kterých můžeme mít radost.
Například se Buštěhrad konečně
po dlouhé době alespoň na pár dní

dočkal ukázkové zimy se sněhovou
nadílkou. Možná z toho neměli radost motoristé, ale děti i milovníci
malebné zimní krajiny radost měli. V té souvislosti lze připomenout
úvahu o tom, že koronavirus vlastně pomohl klimatu (například lé-

tá jen zlomek letadel, a celkově se
snížily emise v ovzduší). Berme to
tedy tak, že všechno zlé je pro něco
dobré, a že se snad už brzy dočkáme
zmírnění omezení našich životů.
RR

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 10/2020
ze dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 10/2020 ze dne 16. 12. 2020
přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska
a Pavla Vavrušku, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 9/2020.
Usnesením č. 3
Doplněný program zasedání
č. 10/2020.
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Usnesením č. 5
Úpravu rozpočtu města Buštěhradu

oproti původnímu návrhu:
Nav ýšení příjmů o částku
576 355,97 Kč (dotace na pořízení
systému pro oddělený sběr odpadu – rozhodnutí o přidělení dotace
bylo doručeno po vyvěšení návrhu
rozpočtu na rok 2021)
Navýšení výdajů o částku 200 000
Kč na návratné finanční výpomoci.
Nav ýšení v ýdajů o částku
54 000 Kč na vypracování demografické studie.
Po těchto úpravách zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rok 2021 jako přebytkový s příjmy ve výši
83 229 838,77 Kč, výdaji ve výši
81 911 137,94 Kč a financováním ve
výši 1 318 700,83 Kč (splátky úvěrů

ve výši 4 988 932 Kč budou hrazeny
z přebytku hospodaření roku 2020
ve výši 3 670 231,17 a zbytek ve výši 1 318 700,83 Kč z příjmů běžného roku).
Usnesením č. 6
Střednědobý rozpočtový výhled na
roky 2022–2025 pro město Buštěhrad, a z titulu zřizovatele i střednědobý rozpočtový výhled na roky
2022–2025 příspěvkových organizací města, a to Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad,
DPS Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad
podle předložených návrhů.
Usnesením č. 7
Pověřuje starostku provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2019 dle zákona.
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Usnesením č. 8
Strategický plán města na roky
2021–2031
Usnesením č. 9
A) Bere na vědomí
1. Informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení:
vyhodnocení společného jednání
o návrhu územního plánu Buštěhradu (dále také jen „ÚP Buštěhradu“)
konaného dne 21. srpna 2018, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
pokyny pro úpravu návrhu ÚP Buštěhradu po společném jednání konaném dne 21. srpna 2018, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení;
záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Buštěhradu konaného dne 22. července 2020, uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení;
vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Buštěhradu konaného dne 22. července 2020, uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení;
pok y ny pro nepod st at nou
úprav u náv rhu ÚP Buštěhradu před vydáním, uvedené
v příloze č. 8 tohoto usnesení.
2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),
čj. 140777/2018/KUSK ze dne 25.
října 2018, k posouzení návrhu ÚP
Buštěhradu podle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.
3. Potvrzení krajského úřadu,
čj. 112768/2019/KUSK ze dne
21. srpna 2019, o odstranění nedostatků návrhu ÚP Buštěhradu podle
§ 50 odst. 8 stavebního zákona, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení.
4. Zdůvodnění pořizovatele, jak
zohlednil pro fázi vydání ÚP Buštěhradu požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska Krajské4

ho úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 130844/2018/KUSK ze
dne 24. října 2018, k posouzení vlivů provádění ÚP Buštěhradu na
životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“.
B) Ověřilo
návrh územního plánu Buštěhradu podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že
není v rozporu s Politikou územního
rozvoje České republiky, schválenou
usnesením vlády České republiky č.
929 dne 20. července 2009, závaznou
pro pořizování a vydávání územních
plánů podle § 31 odst. 4 stavebního
zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2 a 3 a Aktualizace č. 5,
schválené usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 17. srpna 2020;
není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012,
ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018;
není v rozporu se stanovisk y dotčených orgá nů nebo stanoviskem a potvrzením
krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2, 3, 4 a 7 tohoto usnesení;
při projednávání návrhu ÚP Buštěhradu nebyl řešen žádný rozpor
postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
C) Rozhodlo
o námitkách dotčených osob (§ 52
odst. 2 stavebního zákona) podle §
172 odst. 5 správního řádu uplatněných k návrhu územního plánu Buštěhradu z června 2020, veřejně projednaného dne 22. července 2020,
jak je uvedeno pod bodem 12 textové části A odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP
v příloze č. 1 tohoto usnesení.

D) Vydává
územní plán Buštěhradu (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053,
projektant Ing. arch. akad. arch.
Petr Foglar, autorizovaný architekt
ČKA 02667), postupem podle § 171
a násl. správního řádu a v souladu
s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4
stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP
uvedeného v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
E) Ukládá starostce města
1. oznámit veřejnou vyhláškou
podle § 25 správního řádu vydání územního plánu Buštěhradu
ve formě opatření obecné povahy
č. 1/2020/OOP v souladu s § 173
odst. 1 správního řádu a vyznačit
jeho účinnost;
2. poskytnout územně plánovací dokumentaci ÚP Buštěhradu, opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydaném ÚP Buštěhradu a místech, kde
je možné do jeho dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
4. zohlednit ve fázi uplatňování ÚP
Buštěhradu a následném zpracování dokumentace posouzení vlivů
na životní prostředí konkrétního
záměru (tzv. „dokumentace EIA“)
dodržení podmínek, za nichž bylo
vydáno souhlasné stanovisko SEA
Krajským úřadem Středočeského
kraje, čj. 130844/ /2018/ /KUSK ze
dne 24. října 2018;
5. zpracovat registrační list ÚP Buštěhradu a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence
územně plánovací činnosti;
6. uložit úplný spis ÚP Buštěhradu, včetně dokladů a písemností
dokládajících proces jeho pořizování, do archivu města Buštěhrad.
ČÍSLO 2

Usnesením č. 10
Smlouvu o dílo mezi městem
Buštěhrad a psím útulkem
Bouchalka, za cenu 20,- Kč/
občan/rok, pro rok 2021, s dodatkem, že zhotovitel je povinen dodat číselný údaj o počtu
odchycených psů na katastru
města Buštěhradu nejpozději
do 15. 12., a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 11
Vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 1049/1
o výměře 91 m2.
Usnesením č. 12
Prodej částí pozemků parc.č.
2486/2 a 2321/2, které jsou
odděleny GP č. 1865/69/2019,
za cenu 47.240,- Kč, včetně
DPH. Kupní cena byla stanovena na základě posudku
č. 3347/120/2020, ze dne 7.
4. 2020, vyhotoveného soudním
znalcem.
Usnesením č. 13
Převod automobilu zn. Dacia Logan, RZ: 8S6 32 60 z majetku DPS
Buštěhrad do majetku města.
Usnesením č. 14
Prodloužení nájemních smluv na
bytové jednotky v č.p. 207, Kladenská, byty v majetku města, pro nájemce do 31. 12. 2021.
Usnesením č. 15
Mimořádné roční odměny ředitelům příspěvkových organizací
města podle předloženého návrhu.
Usnesením č. 16
Výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům
provádějícím slavnostní obřady a matrikářce na r. 2021, podle
předloženého návrhu.
Usnesením č. 18
Nominaci Jiřího Bleska do funkce
předsedy SaZV, schvaluje jeho jmenování předsedou SaZV a schvaluje
složení SaZV tak, jak bylo původně
schváleno, tedy nezměněné složení.
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Usnesením č. 19
Zařazení dvou nových žadatelů do
registru uchazečů o byt v DPS.
Usnesením č. 20
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Buštěhrad a J. Čermákem na koupi nemovitostí parc. č. 1683 (1958 m2)
včetně domu č.p. 93 a 1684 (1119
m2) a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Usnesením č. 21
Záměr vzít si úvěr od ČSOB, a. s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČ 00001350 na nákup nemovitostí v kat. území Buštěhrad, a to pozemek parc. č. 1683, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 1958 m2, součástí je stavba Buštěhrad č.p. 93, jiná
stavba a pozemek parc. č. 1684, zahrada, o výměře 1119 m2. Parametry
úvěru: limit 5.000.000,- Kč, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,40 % p.a.,
čerpání úvěru do 26. 2. 2021, splatnost 29. 12. 2025, s možností mimořádných splátek, způsob splácení: v období od 03/2021 do 11/2025

v pravidelných měsíčních splátkách jistiny ve výši 86.210,- Kč,
výše poslední splátky jistiny
v 12/2025 ve výši 86.030,- Kč,
a pověřuje starostku následnými kroky, potřebnými k podpisu smlouvy o úvěru.
Usnesením č. 22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2020 mezi městem Buštěhrad na straně jedné
a zhotovitelem, Elektromont
Matějka na straně druhé, vícepráce na rozvodech rozhlasu
a VO Skala, v celkové hodnotě
323 010,41 Kč bez DPH.
Usnesením č. 23
Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.
č. 1653/5, vodovodní řad za
jednorázovou úplatu ve výši
120,- Kč/m2.
Usnesením č. 24
Stanovuje výši odměn zastupitelům, zvoleným do zastupitelstva
města Buštěhradu, s platností od
1. 1. 2021, ve výši, jak je uvedeno
v návrhu.
Usnesením č. 25
Vyřazení nepotřebného majetku
města z evidence majetku města
Buštěhradu podle předloženého
návrhu.
Usnesením č. 27
Změny v čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu města Buštěhradu pro
neziskovou organizaci Junák, Český Skaut, pro rok 2020, podle přiloženého návrhu.
Bere na vědomí:
Bod č. 17.
Rezignace zastupitelky Stanislavy
Šumné na funkci předsedkyně SZV.
Bod č. 26.
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Oty
Pavla Buštěhrad o Vánocích.
Vyhotoveno dne: 5. ledna 2021
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Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 1/2021
ze dne 4. 1. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 1/2021 ze dne 4. 1. 2021 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jana Mrkvičku
a Evu Gallatovou, jako zapisovatelku Magdu Kindlovou.
Usnesením č. 2
Doplněný program zasedání
č. 1/2021.
Usnesením č. 3
Smlouvu o úvěru č. 2020018278 mezi městem Buštěhrad a ČSOB, a.
s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 na nákup nemovitostí v kat. území Buštěhrad,
a to pozemek parc. č. 1683, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

Buštěhrad má nový

Usnesením č. 5
Uzavření Smlouvy o způsobu úhrady kupní ceny č.2020018280 mezi
městem Buštěhrad a ČSOB, a. s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČ 00001350, … a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Usnesením č. 7
Smlouvu o připojení odběrného el.
zařízení k distribuční soustavě mezi
městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce a. s. č. 20_SOP_01_4121736626
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Usnesením č. 8
Darovací smlouvu mezi městem
Buštěhrad a obcí Dřetovice týkající
se vozu Škoda Felicia Combi
SPZ: 4M2 9595.

územní plán

Od 1. 1. 2021 má město Buštěhrad nový územní plán. Připravovali jsme jej od roku 2016, občané
měli možnost se seznámit jak se
zadáním, tak s návrhem, od roku
2016 měli dostatek času k případným připomínkám a podnětům.
Vydáním nového ÚP město nejen
splnilo svou zákonnou povinnost,
ale především určilo další koncepci rozvoje města. Nejdůležitějším
rozhodnutím zastupitelstva pravděpodobně je, že město by se již
nemělo dále rozrůstat. Důvodem
je naplněná stávající kapacita infrastruktury (čistička) i občanské
vybavenosti (školka, škola), ale také ochrana zemědělské půdy. Občas se někdo podivuje nad tím, že
se nechceme dále rozvíjet (vždyť
bychom měli z nových obyvatel
peníze!) – ale naším cílem je, aby
Buštěhrad byl městem s kvalitním
prostředím k bydlení, ke kterému
6

1958 m2, součástí je stavba Buštěhrad
č.p. 93, jiná stavba a pozemek parc.
č. 1684, zahrada, o výměře 1119 m2.
Parametry úvěru: limit 5.000.000,Kč, úroková sazba 1 M PRIBOR +
0,40 % p. a., čerpání úvěru do 26. 2.
2021, splatnost 29. 12. 2025, s možností mimořádných splátek, způsob placení: v období od 03/2021 do
11/2025 v pravidelných měsíčních
splátkách jistiny ve výši 86.210,Kč, výše poslední splátky jistiny
v 12/2025 ve výši 86.030,- Kč, a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
Usnesením č. 4
Uzavření smlouvy kupní městem Buštěhrad na koupi nemovitostí parc. č.
1683 (1958 m2) včetně domu č. p. 93
a parc. č. 1684 (1119 m2) a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.

patří i více zeleně a péče o okolní
krajinu. Chceme spíše doplňovat
a zlepšovat to, co tu již je, než zástavbu rozšiřovat. Až na výjimky
jsme již nepovolili další rozšiřování města, další zastavování 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 územního
plánu dokonce úplně vyškrtli. Většinu ploch s funkcí „průmyslová
výroba, sklady“, které se nacházely v centru města či jeho blízkosti,
jsme přeměnili na plochy „smíšené obytné městské“ nebo „smíšené
obytné komerční“, jež mají poměrně univerzální možnosti využití od
bydlení přes služby a občanskou
vybavenost až po komerční využití, a při tom jsou v centru měs-

ta vhodnější než průmysl a sklady. Na nově získaných pozemcích
za haldou (které jsme odkoupili
od AVE Kladno a které nyní prodáváme) jsme si vymezili novou
funkci „plochy výroby a skladování – věda a výzkum“. Chceme
si tím ohlídat, že budoucí zájemce
pozemky využije tak, aby to nemělo žádný negativní vliv na životní
prostředí města. Zrušili jsme komunikaci plánovanou kolem ořešínské zástavby na Pražskou ulici,
protože postrádá smysl. Místo ní
je v ÚP zelený pás. S vydáním nového územního plánu zároveň přestává platit stavební uzávěra, která
zde platila v období 2015–2020 na
plochách určených pro průmyslovou výrobu a sklady. Územní plán
je k nahlédnutí na MěÚ, a také na
webu města.
DJ

ČÍSLO 2

Poděkování Stáně Šumné
Ke konci prosince 2020 ukončila svůj zastupitelský mandát z rodinných a časových důvodů naše
milá zastupitelka Stáňa Šumná.
Její důvody chápeme a respektujeme, ale bude nám moc chybět.
Rádi bychom jí aspoň tímto poděkovali za vše, čím městu za dobu své zastupitelské práce přispěla.
Stáňa vedla od roku 2018 Sociální
a zdravotní výbor (SZV) a dala jeho činnosti nový široký obsah. Díky spolupráci členů výboru a naší
paní webmasterové vznikla webová stránka SZV nazvaná Mapa pomoci, jež nabízí rady a kontakty
všem, kteří se ocitnou ve složité

životní situaci. Stáňa si zároveň
vzala za svou pomoc potřebným
v našem městě, směřovanou přímo ke konkrétním osobám, díky
její aktivitě a osobnímu nasazení se nám podařilo zlepšit životní
podmínky některých z nich. V této práci bude Sociální a zdravotní
výbor dále pokračovat. Stáňu obdivujeme i díky jejímu neuvěřitelnému optimismu a energii (které
bychom chtěli také mít), přejeme jí
vše dobré a hodně zdraví a doufáme, že se s ní stále budeme potkávat třeba prostřednictvím aktivit
Věčně mladých seniorů.
DJ, za zastupitele

Stanislava Šumná, foto: M. Žitníková

Představujeme vám

nového zastupitele

Po odchodu Stáni Šumné má
zastupitelstvo nového člena za
nezávislé sdružení SPOLEČNĚ
– Karla Jelínka. Karlovi je 49 let,
narodil se v Praze, kde vystudoval
vojenské gymnázium. Poté pracoval v několika restauracích v Praze. Od roku 1992 do roku 2020
pracoval jako palubní průvodčí
(stevard) pro národního dopravce ČSA. V Buštěhradu žije již podruhé od roku 2010, předtím krátce 1996–1998. Jeho koníčky jsou
sport aktivně i pasivně, turistika
a kultura. V minulých letech se
podílel na pořádání několika kulturních i společenských akcí nejen
pod vlajkou kulturního výboru
(masopustní zabijačka, Bushfest,
letní kino). V této činnosti by rád
pokračoval i nadále. V současnosti se věnuje budování nového buštěhradského Art-clubu a restaurace Aktoff ka.
DJ
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Statistika evidence obyvatel

k

1. 1. 2021

Počet obyvatel města k 1. 1. 2021 (občané ČR)

3457

Počet osob přihlášených k TP			

196

Počet osob odhlášených z TP			

98

Počet narozených občánků			

31

Počet zemřelých občanů				

27

Průměrný věk občanů Buštěhradu		
38,20
___________________________________________________________________________
Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2020 sňatek 13 párů.
Zpracovala: Jana Zemanová

A K T U A L I T Y:
O d 15. 1. 2021 začalo
Jak je možné se registrovat?
Stačí vyplnit on-line registrační formulář na stránce

https://crs.uzis.cz
Registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci,
praktičtí lékaři. Lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory.
Co je potřeba pro registraci?
Zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém. Následně je zájemce vyzván k registraci termínů
na nejbližší očkovací místo, kde si
rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu. Rezervují se dva
termíny (dvě očkovací dávky).
Nejbližší očkovací místo je v nemocnici Kladno.
8

očkování seniorů

80+

proti

Jak očkování probíhá?
• Při příchodu nejprve slovně
potvrdit svou registraci
• Měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník
je vyplněn již při registraci osoby do centrálního rezervačního
systému)
• Prokázání identity – OP, pas,
ŘP
• Přiřazení očkované osoby dle
RČ v informačním systému
• Kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
• Provedení očkování
• Zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
• 15 minut v čekárně po očkování

COVID-19

Máte dotazy?

Volejte infolinku zdarma

800 710 710

S registrací Vám také mohou
pomoci pracovnice našeho infocentra, tel. 312 278 020.
Pokud někdo ze seniorů potřebuje nejen zaregistrovat, ale i odvézt na očkování, tak jsou zájemcům po předchozí domluvě
k dispozici i místní hasiči. Mohou
k Vám zajet domů, provést registraci u Vás doma , a pak Vás na
očkování odvézt a přivézt zpátky domů.
V případě zájmu o pomoc hasičů volejte pana:
Tomáše Hofmana, 728 301 030

ČÍSLO 2

Očkování seniorů 80+ proti COVID-19
REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?

vyplnit on-line registrační formulář na https://crs.uzis.cz
registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory 1221
prosíme rovněž starosty obcí, aby jejich úřady pomohly v rámci možností seniorům se zaregistrovat

Co je potřeba pro registraci?
zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém
následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší oč. místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Kde očkování probíhá?

Jak očkování probíhá?

při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při
registraci osoby do centrálního rezervačního systému)
prokázání identity – OP, pas, ŘP
přiřazení očkované osoby dle RČ v informačním systému
Máte dotazy?
kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
provedení očkování
Volejte infolinku
zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
zdarma
800 710 710
15 minut v čekárně po očkování

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz

ÚNOR 2021
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Vše o očkování proti COVID-19
tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. Fáze (leden až únor 2021)
probíhá v očkovacích místech (OČM)
NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:
zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,
ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.
epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a
personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchto
skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS)
lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS

MAPA OČM

2. Fáze (únor až červen 2021)
probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích
místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů
OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:
osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,
hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi,
s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu,
s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do
předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda,
pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)
nutná registrace v Centrálním rezervačním systému

10

ČÍSLO 2

MAPA OČM
a VOM

3. Fáze (červenec 2021 – 2022)
probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů
OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST
k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách
eGovernmentu (NIA a Portál občana)

Jak se registrovat na očkování?
vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě
zaslaného PIN kódu
rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Jak to na očkování probíhá?
při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při
registraci osoby do centrálního informačního systému)
prokázání identity – OP, pas, ŘP
přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
provedení očkování
zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
15 minut v čekárně po očkování

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz
ÚNOR 2021
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Na co

se také ptáte

Proč v Buštěhradě neuděláte lékárnu? Proč ji neumístíte třeba místo infocentra? Zavřela se lékárna
i boty Bušek. Před tím se tu žilo líp,
jde to tu celé do řiti!
O lékárně jsem už v minulých letech psala několikrát, ale vidím, že je
potřeba to vysvětlit znovu. Lékárny
jsou v této republice soukromý byznys, nikoliv služba, kterou by provozovala města a obce (v minulém roce se sice objevila dotace na lékárny
a obchůdky v obcích, ale pouze pro
obce do 1000 obyvatel). Pryč jsou doby, kdy vše bylo řízeno „shora“. Nyní
záleží jen a jen na soukromých podnikatelích, jestli si někde otevřou lékárnu, prodejnu obuvi, hospodu či
třeba kadeřnictví. Stejně tak lékaře
či zubaře sem nedostanete tak, že by
sem přišel na nějakou „umístěnku“,
ale on sám se rozhodne, jestli si někde zřídí ordinaci. A to čistě dle zákonitostí nabídky a poptávky a koupěschopnosti obyvatelstva. Lékárna
v Buštěhradě se zavřela, protože se
tu neuživila. Sídlila v soukromých
prostorách (nikoliv městských), kde
platila nájem cca 15 tis./měs. Mnoho
Buštěhradských do ní ale bohužel nechodilo, raději si pro nějaký lék zajeli do Kladna do řetězce, protože tam
stál třeba o pár korun míň. A tak lékárna zanikla. Z podobného důvodu zanikly boty Bušek. Buštěhraďáci
tam totiž moc nenakupovali. Z téhož důvodu v loňském roce zanikla zdravá výživa Rohanka a obchůdek s vínem a delikatesami naproti
poště. Všichni tito živnostníci museli
platit nájem a energie, a prostě se jim
to už nevyplatilo. Z toho vyplývá, že
pokud chceme, aby se ve městě udržel nějaký krámek, nestačí, když mu
držíme palce, musíme do něj i chodit nakupovat. Když zanikne, je pak
už pozdě. Mimo jiné malé podnikatele také likvidují řetězce a obchodní centra (to patří zase do jiné diskuse, kdy mi někteří lidé vyčítají, jak to,
12

že jsme sto let za opicemi a nemáme
zde konečně už nějaký supermarket). A teď zpět k lékárně. Před pár
lety jsme měli zájemce (mladého pana magistra), který by si zde lékárnu
otevřel. Pro založení lékárny je však
potřeba minimálně 85 m2. Rozhodili
jsme tehdy sítě po celém Buštěhradě
a kontaktovali i majitele prázdných
krámků na Kladenské ulici i jinde,
ale vhodný prostor jsme prostě nesehnali. Město takové prostory aktuálně nemá, infocentrum má jen něco přes 60 m2. Spousta místa je sice
v neopravené části zámku, náklady na
jejich stavební obnovu jsou ale vysoké a ještě to pár let potrvá. Obecně je
založení lékárny dosti složitý proces,
samozřejmě je k tomu potřeba splnit
dlouhou řadu zákonných požadavků, a především mít na to potřebnou
kvalifikaci. A také mít lékárnu pokud
možno na hlavní ulici, jinak to místo není pro provozovatele atraktivní.
Kdo tedy nadává, že nemáme lékárnu, nechť si zkusí vzpomenout, jak
často do buštěhradské lékárny chodil. A doporučuji si honem jít koupit
nějaké mandle k paní Martině, květiny do Liney, papíry k Hlavsům do
RP Trade, trenýrky k paní Daisy, pár
dortíků k panu Náprstkovi, nebo „luxusní teplou sekanou“ k Meďákovi, ať
nám tu ty naše krámky v této nelehké době ještě vydrží a přežijí koronu.
Proč pořád ještě nesvítí lampy
u místa pro přecházení mezi Buštěhradem a Lidicemi?
Často se ptáte, proč nejsou rozsvícené lampy u místa pro přecházení mezi Buštěhradem a Lidicemi,
a ťukáte si na čelo. Bohužel to ale
nemůže rozsvítit ani Buštěhrad, ani
Lidice. Z Buštěhradu k tomu nevede
elektřina, je to napojeno na osvětlení na lidické straně. Avšak lampy
nemohou rozsvítit ani Lidice, neboť jednak nejsou jejich, ale ŘSD,
a jednak zde není ukončena rekon-

strukce komunikace I/61. Lidice je
sice dostanou do správy, ale až po
ukončené rekonstrukci. Dle vyjádření ŘSD nelze stávající lampy rozsvítit
před tím, než se osadí ještě takzvané
„předsvětlení“ (protože prý by to jinak řidiče oslňovalo). Předchozí etapa rekonstrukce skončila před dvěma lety právě u tohoto ostrůvku. Po
mnoha urgencích na ŘSD (i poté, co
jedna rozzlobená občanka pohrozila
ŘSD podáním trestního oznámení
na neznámého pachatele za obecné
ohrožení) máme nyní informaci, že
letos na jaře už by měla konečně začít
i ta další etapa – bude proveden nový povrch komunikace a u lidického památníku a u Makotřas budou
(kvůli zvýšení bezpečnosti chodců)
rovněž zřízeny ostrůvky. A pak už se
snad rozsvítí i lampy. Dále se ptáte,
proč u přechodu není třeba semafor.
On to ale bohužel není přechod, ale
takzvané „místo pro přecházení“,
neboť klasický přechod na komunikaci 1. třídy být nesmí, a stejně tak
tam nesmí být (mimo obec) ani semafor. V tomto je bohužel ŘSD naprosto neprůstřelná, přestože s nimi
Buštěhrad i Lidice o zvýšení bezpečnosti přecházení diskutují již řadu
let. Že před Prahou je semafor na
čtyřproudovce? Zde komunikace
už leží v hlavním městě Praha, takže zde platí jiné zákonitosti, než mimo obec.
Kdy nás s naším miminkem pozvete na „Vítání občánků“?
Nemějte obavy, nově narozené buštěhradské občánky evidujeme. Ale
stávající opatření nám takovou akci v době, kdy je zpracováván tento zpravodaj, nedovolují uspořádat. Všichni si přejeme, abychom
se u takové příležitosti sešli bez obav
a v příjemné atmosféře. Včas Vás
pak pozveme a všechno společně
doženeme.
DJ
ČÍSLO 2

KRONIKÁŘ PÍŠE
Tak

zase něco z historie

I jako kronikář patřím ke generaci covidem ohrožené, a tak i díky tomu se snažím „dodržovat vládní nařízení“.
Tudíž trčím doma. A když se zrovna nedohaduji se ženou, přebírám (jako bych to tušil, že ten čas přijde) značné
a dosud řádně neutříděné materiály, které jsem posbíral za léta při návštěvách různých archivů. Že to není pro
nevzdělance vždy úplně jednoduché vám nyní předkládám jako ukázku. Jde o výňatek z knihy vydané r. 1700.
Napsal ji Jan František Beckovský s názvem „Poslankyně starých příběhů českých“. Zkuste číst se mnou.
Je to opravdu česky…

Já vám pomohu jenom s kouskem:
…To Budeč Město / když k spálení
a k rozboření přišlo / Kámen z něho
do jiného Místa byl odvezen a hrad
vystaven / jemuž dáno bylo Jméno
z Budče – Hrad / jakoby někdo řekl / z Budče Města vystavený Hrad
/ který se však nyní jmenuje Buštěhrad / jehož Zdi staré spatřují se
ÚNOR 2021

v Kraji Slánském dvě mile od Prahy /
a přináležel drahný čas Rodu Pánův
z Kolovrat / na němž Léta 1450. Jiří
Poděbradský Frydrycha z Kolovrat
oblehl / a jej po dlouhém obležení
k Postoupení téhož hradu přinutil /
který sice vždy dosti strašlivý Nepřátelům býval … (ještě podotknu, že
ukázka „schnilé Trauby též i od nich

železa neb zděře“ se u zadní zdi zámku dosud ještě snad viděti mohou).
Ještě přihodím jedno počtení.
Tentokrát jde o „Kronyku Českou“
Václava Hájka z Libočan, kde na str.
878 z r. 1450 si můžete o téže události přečíst…
(pokračování na straně 14)
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…a teď si to přeberte. V době covidové taky asi máte čas.

Váš kronikář Jarda Pergl

STR O J Č AS U
V archivu kronikáře města, pana Jaroslava Pergla, se nacházejí
tyto dvě fotografie. Ukazují záplavu v Revoluční ulici jako následek prudkého tání sněhu v roce
1947. Na fotografiích jsou Špimrovi, Švantnerovi, paní Faiglová.
Fotografie poslala po svém synovi do Infocentra místní rodačka,
paní Javůrková (rozená Švantnerová) – moc děkujeme za příspěvek!
Na fotografiích je vidět, že záplava byla opravdu mimořádná.
Najde se mezi čtenáři pamětník
této události?
JP, Led
Záplavy v Buštěhradě, foto: archiv paní Javůrkové - Švantnerové (1947)
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ČÍSLO 2

Ulice Lidická (Špimrovi, Švantnerová, Faiglová - 1947)
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I N FO KÉN KO
Výzva pro řemeslníky,
v B uštěhradě !

stavaře, opraváře, firmy a poskytovatele služeb

Jste řemeslník, stavař, zedník,
opravář, kadeřnice, firma či služba sídlící v Buštěhradě?
Chcete vejít ve větší povědomí
mezi sousedy?
Máme pro vás nabídku propagace v našem městě zdarma!
Často se na Infocentrum i Městský úřad obracejí lidé, kteří hledají „svého řemeslníka“ , který by jim
provedl drobné i větší opravy na domě, zahradě, nebo třeba elektrikáře,
kominíka, ale i švadlenu nebo slečnu
na hlídání dětí. Podobnou evidenci
máme na webu města www.mestobustehrad.cz/nas-bustehrad/firmy/,
ale není příliš doplňována. Někteří
poskytovatelé služeb možná o této
formě propagace nevědí.
Na základě mnoha dotazů chceme v Infocentru vytvořit soupis řemeslníků a poskytovatelů různých

dalších služeb v Buštěhradě a okolí.
Pokud máte co nabídnout, ozvěte se
nám... Nemusí se vždy jednat o „živnostníky“, přivítáme i „sousedské“
nabídky jednorázových služeb menšího rozsahu – např. hodinový manžel. Vaši nabídku služeb bychom rádi
zdarma zařadili na web města. Podle
rozsahu aktualizovaného seznamu
pak zvolíme formu uveřejnění – tak,
aby se k čtenářům Buštěhradského
zpravodaje dostaly potřebné informace přehledně a co nejdříve.
Pokud nebudete chtít propagaci
tímto způsobem, ponecháme si jen
vaše telefonické spojení a předáme
na vás kontakt případným zájemcům. Občané, kteří se do Buštěhradu nedávno přistěhovali a znají v našem městě jen velmi omezený okruh
lidí, jistě přivítají informace o všech
službách v místě, kde žijí. V nabíd-

ce zašlete prosím: název firmy, sídlo, stručný popis své nabídky, telefonní a e-mailový kontakt.
V době, kdy je tento zpravodaj připravován do tisku, pracujeme v Informačním centru v přízemí zámku z důvodu stávajících opatření pro
veřejnost jen velmi omezeně – po
domluvě „z okénka“ vydáváme samolepicí známky na popelnice těm,
kdo si zaplatili svoz odpadu převodem na účet města.
Tel. IC: 312 278 020,
Mobil: 601 154 121, 601 154 122
E-mail:
infocentrum@mestobustehrad.cz
Můžete nám volat a psát své dotazy i nabídky. Děkujeme.
Infocentrum

SPOLEČENSK Á KRONIK A
O dešla paní Marie Buková
Dne 18. 12. 2020 ve věku nedožitých 87 let zemřela naše sousedka paní Marie Buková. Poslední léta svého života strávila v buštěhradském
Domě s pečovatelskou službou. Byla
nadšenou zpěvačkou. Dlouhou dobu
byla členkou buštěhradského pěveckého sboru. V DPS si při každé příležitosti ráda zazpívala. Její oblibou
bylo i cvičení. Aktivně se zapojovala
do sokolských tělocvičných akcí. Stála
i u obnovy Sokola v Buštěhradu. Projevila se i jako přesvědčená demokratka. Zakládala Místní sdružení ODS
v Buštěhradu. O její úžasné vitalitě
svědčí i kandidatura do Městského
zastupitelstva v roce 2014. Čest její památce!
LZ
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S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
Echo ZUŠ
Zázrak v ZUŠ
Život nám leckdy přinese nepříjemné situace, do nichž se dostaneme
bez vlastního přičinění. Příkladem
můžou být osudy těch, kteří přišli
při epidemii Covid-19 o práci, ideály a v současnosti řeší nemalé existenční problémy. V naší škole jsme
rodičům nabídli možnost rozložení platby školného na splátky. Zcela
nezištně se dokonce přihlásily rodiny, které chtěly zaplatit školné těm,
kdo se dostali do nesnází. Díky nim
mohou pokračovat ve studiu velmi
nadané děti. Dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě, patří velký
obdiv a dík.
Yamaha ve škole
Na sklonku roku jsme do školy objednali dvě klavírní křídla Yamaha.
První nástroj již nahradil dosluhující klavír v učebně v přízemí, na druhý si budeme muset do jara počkat,
protože epidemie koronaviru zcela
zastavila výrobu. Dovolím si vám
nabídnout pár informací z historie
této značky. Klavíry Yamaha patří
společně s nástroji Steinway & Sons
nebo Bösendorfer k absolutní světové špičce. Japonská firma Yamaha
se nachází v západní části prefektury Šizuoka ve městě Hamamatsu.
Firma, která původně začínala jako výrobce klavírů a varhan se jménem Nippon Gakki kabušiki gaiša,
byla založena 12. října 1887 panem
Torakusu Yamahou. Za druhé světové války se společnost soustředila na válečný průmysl, zaměřila se
na výrobu vrtulí letadel. Právě toto odvětví hrálo důležitou roli při
vstupu Yamahy do motocyklového průmyslu. Po válce musela Yamaha Corporation najít nové způsoby, jak využít nástroje a získané
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zkušenosti, které se nashromáždily během let v leteckém průmyslu.
Nejvýznamnějším prezidentem v historii společnosti byl mezi
lety 1950–1983 Geniči Kawakami.
Ten rozhodl o využití zkušeností
z válečné výroby a znalostí z oblasti metalurgie k výrobě motocyklů,
lodí i jiných motorových zařízení a vybavení pro motorové sporty. V roce 1954 spatřil světlo světa
první motocykl YA-1. O rok později
byla jako důsledek úspěchu tohoto
výrobku založena přidružená společnost nesoucí jméno Yamaha Motors Co. Ltd., která se později osa-

mostatnila a zaznamenala obrovský
úspěch. Yamaha také průkopnicky
vyráběla elektroniku. V roce 1988
začala jako první na světě prodávat
svůj CD přehrávač. Geniči Kawakami založil v roce 1954 po celém
světě rozšířenou Hudební školu Yamaha, na niž japonské Ministerstvo
školství později vystavělo významnou Hudební nadaci Yamaha. Společnost postupně rozšířila výrobu
o elektronické i akustické hudební
nástroje a dosud je největším výrobcem klavírů na světě.
MgA. Martin Fila

Nový klavír v ZUŠ, foto: M. Fila
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A dvent a Vánoce žáků 5.A ve škole s projektem
Adventní čas je dobou čekání a přípravou na Vánoce. Právě
v tomto čase se na pultech obchodů objevují adventní kalendáře, které skrývají kousky čokolády a s oblibou jsou otvírány našimi dětmi.
Tyto kalendáře známe všichni. Letos jsme s dětmi u nás ve třídě neotvírali okénka s čokoládou, ale dveře. Pomyslné dveře do srdcí, dveře
papírových domů – betlémů, dveře
otevřené pro druhého člověka, pro
dobré věci. A udělat někomu radost?
To zajisté dobrá věc je!
Při povídání s dětmi jsme se
shodli, že bychom o Vánocích chtěli udělat radost nejen rodině, ale také
někomu dalšímu. Seniorům z pečovatelských domů a dalších vybraných
zařízení. Dne 18. 12. 2020 proběhl
adventní projekt se třídou 5.A, při
kterém děti v rámci tvůrčích dílniček vyráběly vánoční přání a drobné dárky pro svoji rodinu, ale právě
také pro seniory.
V průběhu dopoledne se děti postupně věnovaly různým tvořivým
a vzdělávacím činnostem (pracovaly

Vykročení do

roku

s mořskou solí, bylinkami a vyráběly koupelovou směs, tvořily látkové
vánoční ozdoby, vyzkoušely si netradiční výtvarné techniky při výrobě
přání, proběhla beseda na téma tradičních vánočních zvyků). Celé dopoledne nás provázela hřejivá vánoční atmosféra. A aby také ne, když
si děti do školy přinesly vzorky do-

mácího cukroví, takže sladká vůně
perníčků a vanilkových rohlíčků se
linula po celé třídě. Všichni si projekt užívali, což bylo vidět i na zhotovených výrobcích. Hotové výrobky byly nádherné, jeden krásnější
než druhý, a pod stromečkem udělaly mnoho radosti!
Petra Bereczová

Advent v 5.A, foto Petra Bereczová

2021 ve 2.A

Vánoce jsou za námi a celé prázdniny ufrnkly jako vítr. Nastoupili
jsme 4. ledna do třídy a nejspíš jsme
se všichni těšili, protože hned první
den jsme měli besídku a rozdávání
dárků. Čekaly na nás pod stromečkem celé prázdniny. Ještě před začátkem prázdnin jsme byli neplánovaně tři dny na online výuce a nemohli
jsme si besídku udělat.
Při druhém uzavření škol jsme
přemýšleli, jaký projekt vytvoříme.
Knihu už jsme napsali, tak co dál?
Padaly různé návrhy, například rozhovor s prarodiči, jaké byly jejich Vánoce. Nakonec se to neuskutečnilo,
protože některé babičky a dědečkové
nekamarádí s technikou a setkávání bylo nebezpečné. Pak nás napadl
18
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kalendář. Začali jsme hned – každý
si vylosoval měsíc, někdy ho měli
tři žáčci a někdy dva. Protože jsme
Kočičáci, namaloval každý kočku
nebo kocoura ve svém měsíci. Děti si doma udělaly návrhy, a když se
otevřely školy, mohly jsme obrázky
vytvořit společně. Opětovně jsme

požádali maminku Jitku Ulrichovou, která nám pomohla s grafickou
úpravou a zařídila výtisk v tiskárně.
Kalendář se moc povedl a na poslední stránce máme kouličky s fotkami nás všech. Podařilo se kalendář
vytisknout do Vánoc, všichni jsme
z něj měli radost. Dnes jsme ukonči-

li svátky tříkrálovou korunou a básničkou. Těšíme se, že ten letošní rok
bude lepší a budeme se moci všichni
obejmout a pobýt spolu.
Všem přejeme hodně zdraví a lásky do roku 2021
Dana Odvárková,
třídní učitelka 2.A

nou rodinu – láska, babička, děda,
zvířátko, radost… Na závěr projektu jsme malovali obraz, který dříve
měli manželé nad postelí v ložnici. Děti přinesly svatební fotografie
svých prababiček a prapradědečků. Moc děkuji rodičům, že nám

takové poklady svěřili. Děti se do
tohoto úkolu pustily zodpovědně
a s obrovskou kreativitou. Obrázky dopadly nádherně, proto se chci
podělit o radost z nich.
Dana Odvárková,
třídní učitelka 2.A

Já a moje rodina
V lednu jsme v 2.A měli projekt
„Já a moje rodina“. Při projektu
jsme se věnovali rodině a členům
rodiny. Ve skupinkách děti vyráběly domeček a na střechu lepily
tašky, na něž napsaly slova, která
jsou důležitá pro fungující a šťast-

Kristýna Dlouhá
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Já a moje rodina, obrázky dětí z 2.A, foto D. Odvárková

Ella Rudová
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David Svoboda

Tshala Alena Kasandová

Markéta Bakulová

Preventivní program

ve

Jedno páteční odpoledne, když
jsme ještě chodili do školy, nás
navštívily Míša a Terka. Byly to
preventistky, které si pro nás připravily různé aktivity. Všechno
to bylo o spolupráci a o tom, jak
se umíme domlouvat.
20

4.B
Nejdřív jsme se v kroužku měli představit a říct, co rádi děláme ve volném čase. Pak jsme si na
trička nalepili jmenovky.
Terka s Míšou nás rozdělily na
dva týmy a přes celou třídu natáhly červený provázek. Daly nám

papír s abecedou. Každá skupinka měla ve třídě najít nějakou věc,
která začíná na písmeno A, B, C,
D a tak dále. A ty věci jsme měli
seřadit podle abecedy. Takže třeba aktovku jsme dali na začátek
provázku. Ani jedna skupinka to
ČÍSLO 2

nestihla v časovém limitu, ale to
nevadilo.
Pak jsme dostali veliký papír, na
který jsme měli nalepit svou vlastní vytvořenou kytku a něco tam

dokreslit. Vznikla tak naše třídní zahrada. Kluci tam chtěli namalovat graffiti. Na tom jsme se
ale museli domluvit. Kam to namalují? Nakonec jsme se domlu-

vili. Holky měly jednu stranu toho velkého papíru a kluci druhou.
Zahradu teď máme vystavenou na
nástěnce.
žáci 4.B

Očima pedagogů ve třídě:
Míša a Terka jsou odbornice v oblasti primární prevence rizikového
chování. Jak děti hezky popsaly, celý program byl zaměřený na spolupráci a bylo znát, že některým dětem
dělá velké problémy se přizpůsobit
pravidlům skupiny, vytvořit strategie ke zdárnému splnění kolektiv-

ního úkolu.
Přestože děvčata klukům „povolila“ graffiti na plakát domalovat, většina z nich ale pak nebyla výsledkem nadšena.
Při hodnocení celého programu
byly některé děti spokojené a hodnotily celý program kladně („bylo

to docela hezké dopoledne“) a některým se program nelíbil („dávám
3 body z 10“).
To ale dokazuje, že děti byly vystaveny nové výzvě a program splnil svůj účel.
Renata Dvořáková

K anáři na zámku
Dne 22. prosince 2020 proběhl
další ročník naší místní soutěže ve
zpěvu harckých kanárů. Soutěž je
kvalifikací na mezinárodní mistrovství harckých kanárů ve zpěvu, která by měla proběhnout v Hospitalu
Kuks už jako 85. ročník. V naší soutěži bylo celkem 6 kolekcí, 4 kolekce
B. Fábery a 2 moje. Posuzovatelem
byl pan Jiří Vrňata, který jako jediný
z České republiky je mezinárodním
posuzovatelem. Kanárci zazpívali
a splnili tím limit pro mezinárodní

soutěž, který je 330 bodů, kolekce
p. Fábery dosáhla 358 bodů moje
kolekce 354 bodů. Bohužel, kvůli
epidemii soutěž pravděpodobně neproběhne, škoda, protože její letošní
85. ročník ji řadí mezi nejdelší soutěže v Evropě bez přerušení.
Ještě dovolte, abych závěrem poděkoval Městskému úřadu v Buštěhradě za poskytnutí prostor pro
zdárný průběh naší soutěže.
Josef Kotouč

Šílené kuře
Ač jsme si v uplynulých dvanácti měsících mnoho společných akcí,
kultury ani sportu neužili, na břehu nového roku zdejší spolky již ladí termíny a domlouvají se, do čeho
se společně pustí. Nezoufají si, černé
myšlenky nikdy ničemu nepomohly.
Tím spíš nepřekvapila zastydlá pěna fám na téma Město – Butzkow –
AktOFFka, která se prostorem opět
šíří jako mrak zapáchající mršiny ze
zkrachovalých mrazíren. Podle ní si
městský úřad pěstuje byznys v soukromé hospodě, všechny jarmarky
a akce mrzačí monopol na prodej
občerstvení, a hlavně zadarmo to
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naprosto určitě Butzkow nedělá, tomu nikdo s mozkem v hlavě nemůže
věřit, protože zadarmo nikdo nikde
nikdy nic nedělá – ani kuře zadarmo nehrabe, že.
Jasné slovo k věci již v Buštěhradském zpravodaji zaznělo, k tomu se
ale vraťme později. Zajímavější je
ona železná logika v závěru tvrzení
uvedeného výše, že nikdo nikde nikdy nic nedělá zadarmo. Že nedělá?
A co všechny ty zdejší spolky a dobrovolníci, kteří se umějí zvednout ze
svých pohodlných seslí a jdou, aby
zadarmo pomáhali na akcích? Těch
už se slovutní strážci skrytých pravd

ptali? Pro případ, že by o tom začali uvažovat, tu s laskavým svolením
chápavého čtenáře zanechám něco
lepšího než kolíček na prádlo, jímž
by se mohli chytit za nos.
Na obecně prospěšnou práci zadarmo v rámci celé ČR jsem se zeptal paní Jany Ledvinové z Českého
centra fundraisingu.
BZ: Do jaké míry spolky a neziskové organizace pracují zdarma? Existuje nějaká statistika či
mapa dobročinnosti spolků v ČR?
Jana Ledvinová: V rámci všech
spolků a neziskovek registrovaných
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v ČR zdarma pracuje dobrá polovina
z nich (v současnosti v ČR existuje
přes 2000 zapsaných spolků, pozn.
red.). Souhrnná statistika dobročinné prospěšnosti u nás ale neexistuje, protože dosud to takhle nikdo
neměřil, český stát nevyjímaje. Na
finančním úřadě si alespoň ověřujeme, kolik na daních ze své vedlejší hospodářské činnosti do státního rozpočtu neziskovky odvádějí,
ročně je to kolem 2 miliard korun
a stále to roste.
BZ: Takže práce zadarmo není
nic neobvyklého.
Jana Ledvinová: Naprosto ne.
Ostatně zákon práci zdarma
nezakazuje.
BZ: Jaký je váš názor na podporu a spolupráci soukromých či komerčních subjektů s neziskovým
sektorem či s obcemi?
Jana Ledvinová: Opět nic neobvyklého. Ve vyspělých evropských
zemích soukromé firmy dokonce
zakládají družstva, jejichž výnos
směřují do veřejně prospěšných
projektů, komunitního rozvoje, do
kultivace veřejného prostoru, atd.
Tohle se u nás zatím moc neujalo, protože v našich myslích dosud
panuje nechuť k družstvům obecně, což je pozůstatek časů před rokem ´89.
BZ: A jaký je váš názor na to, že
jeden z našich spolků nejen pracuje zdarma, ale vznikl se záměrem generovat na akcích města zisk,
který pak věnuje městu, prosím?
JL: Pokud ve vaší obci nějaká neziskovka dokonce podporuje obec,
jste vyloženě moderní! Ale pozor,
nejste sami, podobně funguje například palačinkárna v Telči, která
podporuje místní hospic.
Vida!
U aparátu je Eva Švecová z obecně
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prospěšné společnosti Sdílení v Telči, která pomáhá rodinám pečujícím
doma o své blízké, poskytuje mobilní hospicovou péči, terénní odlehčení a jiné služby.
BZ: Dobrý den, u vás prý prodáváte palačinky a ze zisku podporujete telčský hospic. Jak to funguje, prosím?
Eva Švecová: Děkuji za optání,
dobře. Ve spolupráci s městem pořádáme jarmarky, kde máme své tři
stánky a palačinky společně s dobrovolníky prodáváme v jednom z nich.
Čistý zisk z tržby pak věnujeme na
podporu hospice.
BZ: To je skvělé. A co na to
ostatní prodejci? Nestěžují si, že
jim berete obchodní příležitost?
Eva Švecová: Ale to víte, že si stěžují, jenže nemají důvod. Stánky na
jarmark si společně s městem vybíráme tak, aby to bylo pestré a abychom podpořili i ostatní zdejší prodejce a drobné výrobce. Každému
ale vyjít vstříc nemůžeme, na někoho se místo prostě nedostane, s tím
nic nenaděláte. Nikdo ale nikomu
nebrání, aby si udělal svůj jarmark
podle sebe.
Dejme teď slovo těm, o které se
výše zmíněné pomluvy otírají.
Na otázku, zda město podporuje byznys v soukromé hospodě, je
k dispozici odpověď starostky města
v rubrice „Na co se také ptáte“ Buštěhradského zpravodaje číslo 6 z roku
2019, na str. 8–9: https://www.mestobustehrad.cz/nas-bustehrad/zpravodaj/rocnik-43-2019/bz12-2019.pdf
Za Kulturní spolek Butzkow, z.s.,
mluví jeho předseda Karel Jelínek.
BZ: Kde se vlastně Butzkow vzal?
Karel Jelínek: Myslím, že kořeny
našeho spolku sahají až k několika
pamětihodným jednodenním „služ-

bám“ dua Jelen a Zelí v restauraci
U Junků někdy v roce 2017. Později jsme se sešli s dalšími nadšenci
u první masopustní „zabijačky“ na
zámeckém nádvoří, na kterou Zelí (Jan Zelenka; viz níže) zapůjčil
a později i ze svého zakoupil polní
kuchyni a další typické propriety.
Přirozeným vývojem jsme se připojili i k dalším nadšencům (Vojta Mudra a Ondra Horký), kteří chtěli posunout Bushfest na vyšší úroveň, což
znamenalo pečlivou strategii a přípravy, k nimž jsme se scházeli půl roku před akcí. Po jeho prvním ročníku takzvaně ve velkém, kdy se k nám
na den D přidalo dalších 40 šílenců,
jsme přistoupili k založení samostatného spolku, který jsme pojmenovali podle starého názvu Buštěhradu a který úředně vznikl 12. května
2019, a od té doby nás tu máte.
BZ: Jaký je účel a náplň činnosti spolku?
K a rel Jel í nek : To ř í k ají naše stanovy, které schválilo Ministerstvo vnitra ČR, cituji:
…spolek podporuje pořádání a organizaci kulturních, vzdělávacích
a podobných aktivit v Buštěhradu
a okolí, propagaci a rozvoj města, záchranu buštěhradského zámku, turistický ruch, získává finanční prostředky na podporu téhož, k čemuž
vyvíjí takzvanou vedlejší hospodářskou činnost formou příležitostného provozování stánků s drobným
občerstvením na kulturních akcích v Buštěhradě a okolí za účelem získání prostředků k financování realizace účelu spolku a/nebo
poskytnutí finančního daru kulturnímu výboru města Buštěhrad...
K výše uvedenému bych ještě rád doplnil, že Butzkow z rozpočtu města
nečerpá žádné dotace, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu v roce 2019 realizoval již druhý
Bushfest a koncert Katapultu zcela
ve své vlastní režii, v minulém roce
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na základě darovací smlouvy městu
věnoval 50 tisíc Kč na získání nového
dataprojektoru, a založil projekt propagující záchranu buštěhradského
zámku „Paměť zámku“, na který od
Státního fondu kultury získal první dotaci ve výši 20 tis. Kč (projekt
je momentálně zastaven z důvodu
karanténních opatření; pozn. red.).
BZ: Klobouk dolů.
Karel Jelínek: Ale prosím vás, nás
to prostě baví. Butzkow není žádnou uzavřenou sektou, naopak
je otevřen každému, kdo podobně jako my má zájem své volno dát
dobrovolně do toho, abychom se tu
všichni společně měli dobře a k něčemu to tu vypadalo. Přijímáme
nové členy, přidejte se k nám!
A jak je to se soukromým pohostinstvím a kulturním klubem
AktOFFka jsme se zeptali jeho majitele Jana Zelenky.
BZ: Kdy vznikla a proč AktOFFka?
Jan Zelenka: Dům jsem pořídil
v roce 2018 od jeho předchozího
majitele, Nadace Českého hudebního fondu, se záměrem udělat v něm
prostor vhodný pro pořádání kulturních akcí i pro pohostinské služ-

by, což mi v Buštěhradě do té doby chybělo. Když zdejší divadelní
ochotníci přišli o svou domovskou
scénu v restauraci U Bečvářů, přišlo mi přirozené jim poskytnout
zázemí a jsem rád, že spolu s nimi
a několika dalšími amatérskými
umělci se u nás podařilo uskutečnit prvních několik dobrých akcí,
které zastavil zlý Kovid. Ale my se
nedáme, my mu to nandáme!
BZ: Jak funguje vaše spolupráce s Kulturním spolkem Butzkow?
Jan Zelenka: Děkuji za optání, výtečně! Kromě toho, že jsem jedním
z jeho členů a podle svých časových
možností se účastním na všech jeho
akcích, AktOFFka na činnost spolku
zdarma poskytuje potřebné vybavení jako stánky, kuchyňské vybavení,
pivní sety se stoly a lavicemi, dopravu, zkrátka vše, co je třeba.
BZ: Takže de facto tvůj soukromý podnik podporuje kulturní život ve městě?
Jan Zelenka: De facto ano. Na tom
ale není nic divného, podobných
nadšenců mám mezi svými přáteli z podnikatelské sféry víc. Každý, kdo chceme, dáváme do hry

to, co můžeme, myslím, že tak to
má být.
BZ: A proč AktOFFka?
Jan Zelenka: Původně jsme se
jmenovali BokOFFka, ale jméno
jsme na základě stížnosti hotelové
sítě Ambiente museli změnit, protože do jejich portfolia patří i vinný klub s názvem Bokovka, na
který uplatnili svá autorská práva. A protože jsem velkým fanouškem i výtvarných umění, konkrétně malby a v rámci ní i figurálních
námětů, nový název se přihlásil
o slovo tak říkajíc sám. Přijďte se
podívat, uvidíte!
Sluší se poděkovat bez rozdílu
všem buštěhradským spolkům a lidem dobré vůle, kteří přispívají
k tomu, aby tu bylo dobře a živo.
Jim a všem ostatním též přání hodně zdraví a inspirace do nového roku a kéž brzy na viděnou na některé z tradičních i netradičních akcí!
A na závěr vzkaz šiřitelům dojmologie o tom, že v našem městě bují
nekaloty: kuře zadarmo hrabe a jak!
Šílené? Proč ne.
Martin Kosa

Z asněžený Buštěhrad

Při lednové nadílce sněhu děti bobují v Ořešíně

ÚNOR 2021

A někdo staví sněžné sovy
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Zde se můžete pokochat krásnými fotografiemi zasněženého Buštěhradu od pana Filipa Košče. Děkujeme.
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
S lasti a strasti zimních
Vždy, když v zimním období nasněží, tak největší radost mají děti, protože začíná období zimních radovánek – lyžování, sáňkování, bobování
a bruslení. Po několika na sníh chudých zimách letos na začátku ledna
nasněžilo a děti se konečně mohly
v Buštěhradě „vyřádit“.
Oblíbeným místem pro bobová-

radovánek
ní a sjíždění svahu na čemkoliv (oblíbený je prázdný pytel na odpadky a lopata „uhelňačka“) je palouk
v Brandlově ulici od kaštanu dolů.
Děti se tam skutečně „vyřádí“, spokojené, unavené pak odchází domů
a mnohdy způsobí i škody.
Každý, kdo tudy chodí, obdivuje
např. rododendrony, které jsou nej-

Zasněžené buštěhradské ulice Brandlova a Sadová v lednu 2021, foto L.Keller

ÚNOR 2021

krásnější v období květu. Bohužel,
jeden rododendron po letošních dětských radovánkách bude mít existenční problémy, protože děti do něj
najížděly a výsledek vidíte na fotografii. Kromě toho se na palouku bobuje na rozmrzlé půdě a tím se ničí
trávník. I ten, kromě sekání, potřebuje i další údržbu (hnojení, vápnění a výsev travního semene).
Dětem nelze nic vyčítat, ale rodiče by měli vůči dětem vyvodit důsledky (tím nemyslím dodatečný výprask), ale zpřísnit dohled a dětem
vysvětlit, „co můžou a co nemůžou“.
A když už vznikne nějaká ta škoda,
měli by rodiče přijmout zodpovědnost a nějakým způsobem se ji snažit kompenzovat – například pomocí při odstraňování škod.
O palouk se na své náklady starají dvě rodiny, které tam bydlí a které škody opět odstraní tak, aby ulice byla pěkná po celý rok.
Ing. Ladislav Keller
25
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VAŠE DÍTĚ SI ZASLOUŽÍ SKUTEČNÝ ROZVOJ
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?
Vzdělávání v inovativní škole s vizí

Rozšířenou výuku angličtiny

• 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 podporujeme dovednost kriticky, efektivně, tvořivě a v souvislostech myslet a projevovat se - používáme metody zviditelněného
myšlení (Visible Thinking), Velké otázky (Big Questions,
Life-Worthy Learning). V matematice pracujeme s Hejného metodou 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.

• Rozšířenou výuku angličtiny již od prvního ročníku. Smysluplné
začleňování angličtiny do každodenních situací v dalších předmětech včetně badatelských expedic. Výuka v malých skupinkách podle úrovně. Od začátečníků po rodilé mluvčí.

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 učební 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 skupinové práci v hodinách.
• Možnost reflektovat svůj posun ve vzdělávání během pravidelných tripartitních setkání.

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 zahradě 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

4. základní škola Heuréka s.r.o., Libochovičky 10, www.zsheureka.cz
Farmářský obchod na benzince AV Tank Stehelčeves, oteviraci doba je od 9h do 18h každý den kromě neděle.
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HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ MŮŽE
SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL?
Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit s radostí?
Hledáte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?
Přijďte na workshop pro rodiče a zájemce o základní školu Heuréka v Libochovičkách.

10. února 2021
18.00 - 20.00 hodin
4. ZŠ Heuréka Libochovičky, č. p. 10
Těšíme se na setkání s Vámi!
Martina Zelová, ředitelka školy, mzelova@isheureka.cz

Registrujte se na
www.zsheureka.cz/aktuality

4. základní škola Heuréka, s.r.o.,

Libochovičky 10, www.zsheureka.cz

