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Balónky s héliem si můžete

v libovolném počtu

vyzvednout 

u nás v Buštěhradu po

předchozí domluvě.

Plníme i balónky, dodané zákazníkem.

 

 Nejsme prodejna, ale

výdejna balónků.  

 

Cena od 25,- Kč/ks

Balónky s héliem

na vaši oslavu,

párty či

narozeniny

Vodárenská 40/5, Buštěhrad

tel: 733 42 42 55

email: postmaster@balonky4U.cz

FB: BalÓnky4U

web: www.balonky4u.mozello.cz

Těšíme se na Vás :)

Hedvika Servusová - Balónky4U

Pohled na zasněžený Buštěhrad (nejen) z ptačí perspektivy, foto: D. Macoun
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Kam jít? Výluka společenských 
kontaktů trvá již měsíce. Domácí 
vězení je nesnesitelné. Procházka 
po buštěhradské hlavní třídě ne-
nabízí mnoho kladných podnětů, 
promenádou se tak stávají nově vy-
budované procházkové, běžecké 
a cyklistické trasy. Z cyklostezky 

do Lidic je korzo pro pěší, v sobo-
tu bývá za normálního stavu zpes-
třeno i  farmářskými trhy. Podél 
psí louky vede chodci a běžci hoj-
ně využívaný vydlážděný chodník, 
který vede k „nepřechodu“ směrem 
k lidickému fotbalovému hřišti. Na 
poli mezi sušičkou a rodinnými 

domky vznikl péčí lyžařských nad-
šenců běžkařský ovál. V únoru za 
ideálního zimního jasného počasí 
byl využívaný asi jako ovál v praž-
ské Stromovce. V Buštěhradu se dá 
příjemně strávit i lockdown! 

                                                    
                                           LZ

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 02/2021 
ze dne 25. 1. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
02/2021 ze dne 25. 1. 2021 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 
Ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlo-
vou a p. Hanu Hejnou, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2  
Zápisy ze zasedání č. 10/2020 ze 
dne 16. 12. 2020 a č. 01/2021 ze 
dne 4. 1. 2021.
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 02/2021.
Usnesením č. 4 
Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesením č. 5 
Prodej části pozemku parc. č. 1049/1, 

k. ú. Buštěhrad,  a to: část pozemku 
parc. č. 1049/4 o výměře 61 m2 za 
cenu 1.500,- Kč/m2, a část pozem-
ku parc. č. 1049/5  o výměře 30 m2 

za cenu 750,- Kč/m2.
Usnesením č. 6 
Podání žádosti o dotaci „Sázíme bu-
doucnost“ – výzva č. 9/2019, NPŽP, 
prioritní oblast 5 Životní prostředí 
ve městech a obcích, Podoblast 5.4. 
Zlepšení funkčního stavu zeleně ve 
městech a obcích. Akce: „Osázení 
pozemku kolem lípy svobody.
Usnesením č. 7 
Podání žádosti o dotaci z MMR – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
DT č. 117D8220E – Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov. Akce: 
Revitalizace budovy ZUŠ, a zároveň 

schvaluje potřebnou finanční spolu-
účast dle podmínek programu.    
Usnesením č. 8 
Výběr zhotovitele na podání žádos-
ti o dotaci vč. zpracování a admi-
nistrace, z MMR – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, DT č. 117D8220E 
– Rekonstrukce a přestavba  veřej-
ných budov, akce Revitalizace bu-
dovy ZUŠ, a to firmu TNT consul-
ting, Praha 4, za nabídkovou cenu 
80.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 9 
Podání žádosti o dotaci z NSA – pro-
gram č.r 162 52, Regionální spor-
tovní infrastruktura-Investice nad 
10 mil. Kč, akce: Revitalizace spor-
tovního areálu – výstavba zázemí 
SK Buštěhrad, etapa č. I, a zároveň 

S LOVO  R E DA KC E

Pohled na zasněžený Buštěhrad (nejen) z ptačí perspektivy, foto: D. Macoun
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schvaluje potřebnou finanční spolu-
účast dle podmínek programu.
Usnesením č. 10 
Výběr zhotovitele na podání žá-
dosti o dotaci vč. zpracování VŘ  
a  administrace, z NSA – program  
č. 162 52, Regionální sportovní infra-
struktura 2020–2024 – investice nad  
10 mil. Kč, akce: Revitalizace spor-
tovního areálu – výstavba zázemí 
SK Buštěhrad, etapa č. 1, a to firmu 
TNT consulting, za nabídkovou ce-
nu 113.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 11 
Odložení projednání bodu „Schvá-
lení spolupráce s JRK“.
Usnesením č. 12 
Uzavření smlouvy na zajištění slu-
žeb pověřence GDPR pro město  
Buštěhrad a jeho příspěvkové orga-

nizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, 
Základní uměleckou školu, Domov 
s pečovatelskou službou a Městskou 
knihovnu, s firmou Keystone Com-
pany, a.s. za nabídkovou cenu 3.660,- 
Kč bez DPH/měs.
Usnesením č. 13 
Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo na akci: „Město Buštěhrad –  
rozšíření mateřské školy“, mezi fir-
mou Martin Vršecký s.r.o. a městem 
Buštěhrad. Nabídková cena díla se 
navyšuje o 555.303,65 Kč bez DPH.
Usnesením č. 14 
Odložení projednání bodu č. 14.
Usnesením č. 15 
Obsazení volného bytu v DPS 
Buštěhrad. 
Usnesením č. 16 
Pronájem pozemku – hrobového 

místa M-XIX-1a/UH – na pohřebiš-
ti Buštěhrad. 
Usnesením č. 17 
Pronájem volného okénka v kolum-
báriu – označení L-II-15/UK, na po-
hřebišti Buštěhrad
Usnesením č. 18 
Pronájem pozemku – hrobového 
místa M-XIX-5/UH, na pohřebiš-
ti  Buštěhrad
Usnesením č. 19 
Vstup obce do svazku DSO Kla-
densko, zakladatelskou smlouvu 
a stanovy.
Bere na vědomí:
Bod č. 20 
Informaci o kontrole usnesení ze 
zasedání č. 7/2020, 8/2020, 9/2020 
a 10/2020

A K T UA L I T Y:

město zakoUpilo nový oBjekt pro technické slUžBy

V lednu 2021 došlo k velmi zá-
sadní události – město Buštěhrad 
odkoupilo od pana Jiřího Čermáka 
statek č. p. 93 na Náměstí se dvo-
rem, zahradou a dalšími budovami 
(celkem přes 3 tis. m2) za účelem 
vybudování nového zázemí pro 
Technické služby města. Myšlen-
ka na nové zázemí pro TS je zde již 
několik let – stávající hasičárna již 
svou velikostí ani standardem ne-
dostačuje (momentálně máme v TS 
11 stálých zaměstnanců a 4 částeč-
né úvazky, plošinu, multikáru a ně-
kolik dalších vozidel). Nápady na 
umístění nového zázemí byly růz-
né – nejprve jsme je chtěli zřídit na 
pozemku nad pivovarskými sklepy 
v Tyršově. Ukázalo se, že pozemek 
je na to moc malý. Další myšlenka 
byla vybudovat nové zázemí v are-
álu sběrného místa. Toto by reálné 
bylo, avšak i to nejjednodušší zá-
zemí sestavené například z kon-

tejnerů či jednoduchých montova-
ných staveb by stálo minimálně 5 
mil. Kč, a na podobné stavby mo-
mentálně neexistuje žádná dotace. 
K tomu se v minulém roce přidal 
problém, kam umístit naše nově 
založené hasiče (zde se uvažova-
lo o nějaké provizorní montované 
stavbě do doby, než získáme dota-
ci na novou hasičárnu). Jako zásah 
vyšší prozřetelnosti jsme tedy uví-
tali nabídku Jirky Čermáka, kte-
rý na konci minulého roku přišel 
s návrhem statek odprodat městu 
(neboť se již chystá na odpočinek 
a tak velký objekt nepotřebuje, a ja-
kožto patriota jej v první řadě na-
padlo využití pro město), navíc za 
velmi dobrou cenu. Protože tako-
vá nabídka se neodmítá, v rekord-
ně krátkém čase jsme si vyjednali 
úvěr na koupi (ten pak splatíme po 
prodeji našich pozemků za haldou, 
ke kterému se již schyluje) a kup-

ní smlouvu, a celá transakce se 
již uskutečnila – město Buštěhrad 
je na katastru zapsáno jako nový 
vlastník, a na jaře postupně začne 
vyklízení a stěhování TS. Objekt je 
k nastěhování po drobných staveb-
ních úpravách, které si pracovníci 
TS udělají sami, a do budoucna je 
zde velký potenciál (statek je vel-
ký, časem by šlo například vybu-
dovat v podkroví služební byty). 
Na dvoře pak bude ještě potřeba 
postavit montované garáže, což 
jsme schopni zvládnout relativně 
nízkonákladově. Doteď probíhala 
v areálu kovovýroba.

Novinka udělala radost také 
našim hasičům, neboť se jim tím 
pádem vrátí hasičárna. Myšlenku 
na postavení nové, lépe vyhovu-
jící hasičárny z dotace výhledově 
ovšem neopouštíme, ale budeme 
mít daleko více času na přípravu. 
Neradi bychom úplně opustili ná-
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pad starou hasičárnu jednou zbou-
rat a místo toho udělat za ZUŠkou 
parčík – přiznejme si, že stávající 
hasičárna není žádná velká krása 
a plocha v samém centru města by 
mohla být pojednána lépe. Třeba se 
k tomu za pár let také dopracujeme. 

Především bych tímto chtěla 
Jirkovi Čermákovi za město, TS 
i hasiče poděkovat, jednak za jeho 
nápad a velkorysou nabídku, a také 
za jeho neobyčejnou slušnost a zá-
sadovost. Protože když se po pro-
sincovém zasedání zjistilo, za kolik 

nám statek prodává, několik lidí se 
ještě pokusilo nás přeplatit, ale pan 
Čermák svůj názor nezměnil. Dě-
kujeme, tohle už se v dnešní době 
moc nevidí!

DJ

zimní údržBa města 
Moc rád bych všem lidem, kte-

ří pomohli s úklidem sněhu, podě-
koval. Tato pomoc je více než víta-
ná a pro město velice důležitá. Proto 
všem, kdo se podíleli na odklíze-
ní sněhu, velice, velice děkuji. Rád 
bych čtenářům nastínil, jak tento 
úklid sněhu proběhl z pohledu ve-
doucího TS našeho města. Zároveň 
bych ale nerad, aby to vyznělo jako 
výmluva, že ten váš chodník nebyl 
odklizen tak rychle, jak si přejete 
vy. Taky bych byl rád, kdyby se mi 
povedlo nikoho neurazit a nepopu-
dit, ale to se mi asi nepodaří. Pro-
sím tedy čtenáře, kteří tak úplně ne-
mají pochopení, ať toto radši nečtou. 
Pokusím se to popsat, jak nejlépe to 
budu umět. Ano, držíme 
služby. Ano, máme plán 
zimní údržby. Ano, i TS 
Buštěhrad musí dodržo-
vat zákoník práce a vše, 
co k němu patří. Nepře-
tržitou službu drží vždy 
dva zaměstnanci na sy-
pač. Ostatní zaměstnan-
ci pracují od 7 hodin do 
15.30 hodin, od pondělí 
do pátku. Tak jako všich-
ni ostatní. To znamená, 
že když vidíte někoho, jak 
zametá sníh na chodníku 
mimo tuto pracovní dobu, 
tak je to člověk, který to 
dělá dobrovolně a mimo 
své pracovní povinnosti. 

Tak. Sníh začal padat 
už v sobotu. V 16 hodin 
vyjel sypač a jeden človí-
ček přišel i na chodníky. 

Sněhu nebylo moc a telefonicky jsme 
se domluvili, že budeme ve větším 
počtu uklízet v neděli ráno. To jsme 
se sešli ve čtyřech a vyrazili na chod-
níky a zastávky. To ještě šlo. Pak při-
šlo pondělí. Spadlo toho trochu více 
a bylo to znát. Při vrstvě sněhu cca 
nad 7 cm už košťata moc účinná nej-
sou a musí se vše projíždět 2x i 3x. 
Sypač vyjel ve 3 hodiny ráno a ve 4 
hodiny i další dva zaměstnanci vy-
jeli na chodníky, ostatní od 7. Cel-
kem 12 zaměstnanců. Doma zůstali 
jen ti, co jsou na dlouhodobé nemo-
censké (zlomený kotník a infarkt). 
Všichni pracovali až do 17 hodin, 
ale už v 18 hodin byli zase dva zpět, 
šli odklízet zase a skončili ve 23 ho-

din. Jak to vím tak přesně? Pokaždé, 
když se někdo odkóduje nebo zakó-
duje v TS, tak mi přijde SMS a já se 
zvednu a jdu se podívat, kdo to tam 
straší. Co kdyby tam někdo třeba 
kradl? Dobré pro kontrolu. V úterý 
se ještě začínalo ve 4 ráno, ale už jen 
sypač. Ostatní normálně od 7, a vět-
šina podle svých sil a data naroze-
ní i do 18 hodin. A to až do pátku 
12. 2. 2021, kdy tento příspěvek píši. 

Já osobně jsem hrdým majitelem 
vozu značky FIAT model Seicento. 
V pondělí v 11 hodin dopoledne jsem 
tímto miniautem projel snad všech-
ny ulice. Neříkám, že to byla nějaká 
hitparáda, ale všude jsem vyjel. Tím 
bych chtěl jen bez urážky některým 

Jen část Buštěhradu, kterou má na starost TS, foto: D. Macoun
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řidičům říct, že to, že někdo není vy-
baven na zimu, nebo že to prostě na 
sněhu neumí, jsou faktory, které ne-
dokáží žádné technické služby kde-
koliv na světě ovlivnit. Pokud nejste 
vybaveni na zimu a nejste zkušení ři-
diči, je lepší opravdu za tohoto počasí 
vyjíždět co nejméně. Jistěže se našla 
místa, kde jsme nebyli a sněhu tam 
bylo požehnaně. Byla to ale přede-
vším místa, kde ulice končí u něčích 
vrat, a taková místa se musí doukli-
dit ručně, což nějakou dobu trvá. Ta-
ky proto tuto kontrolu průjezdnosti 
provádím, a to autem, které má blíže 
k motokáře než k osobnímu automo-
bilu. To, že v takových časech, jako 
je zima, padá sníh a je proto potřeba 
přizpůsobit se, psát asi nemá cenu. 
Je to prostě normální roční období 
jako každé jiné. V létě, když je +30, 
tak si člověk taky neoblíkne kožich, 
a když je zima, je potřeba mít dobré 
boty, být teple oblečen a pohybovat 
se opatrně. Klouže to a někde je tře-
ba překročit nahrnutý sníh. Prostě 
léto je fajn a zima je opruz.

A teď něco z mého telefonu: „Já 
platím daně a mám právo na to, 
abyste mi odklidili chodník nebo 
vjezd k vratům, jelikož váš pozemek 
končí až u mých vrat, vrátek nebo 
domu.“ Ano, máte pravdu. Ale všich-
ni občani platí daně, nebo je platili 
a teď už jsou v penzi. Všichni, nejen 
vy. V Buštěhradě je cca 1280 čísel po-
pisných, což znamená, že je tu 1280 
vrat a 1280 vrátek. Podle uplatňová-
ní tohoto práva by úklid sněhu trval 
déle než zimní období na této rov-
noběžce. Lidí, kteří mi volají a snaží 
se odvolávat na toto právo, stále při-
bývá. Já je i chápu, ale uspokojit je 
všechny TS prostě nedokáží. A to, že 
mi volají, nijak odklízení sněhu neu-
rychlí. Zároveň bych se rád omluvil 
lidem, kteří se nedovolají nebo se do-
volají a já nejsem v telefonu zrovna 
stoprocentně profesionální. Já taky 
chodím po městě a uklízím sníh, ja-
ko všichni ostatní zaměstnanci TS, 

nebo zrovna opravuji nějakou tech-
niku, aby mohla zpět do ulic, a tak 
se stává, že telefon buď neslyším, ne-
bo mám ruce v takovém stavu, že te-
lefon prostě vzít nemohu. Neříkám 
tím, abyste nevolali, protože my ví-
me, že sněžilo! Informace o tom, že 
někde není něco úplně schůdné nebo 
sjízdné, jsou důležité pro naši práci. 
Jen prosím, než zavoláte, zvažte, jest-
li zrovna voláte ve správný čas. Když 
skončí sněžení v 6 ráno, tak v 8 všu-
de uklizeno určitě nebude a váš te-
lefonát je nejen zbytečný, ale vlastně 
zdržuje od práce. Když strávím rá-
no 2 hodiny s rukou na telefonu, tak 
prostě ty 2 hodiny nemůžu házet lo-
patou nebo dělat něco jiného pro to, 
aby se uklidilo dříve. Prosím, když 
přestane sněžit, dejte nám alespoň 10 
hodin času, ať se k vám dostaneme, 
a i pak je lepší napsat SMS. Kde není 
něco v pořádku, adresu, popis. Je tu 
sníh nebo led, spadl tu sníh ze stře-
chy. To je nejlepší způsob, jak nám 
to sdělit. Na telefonát můžu zapome-
nout, ale SMS mi v mobilu zůstane. 

10 hodin se možná zdá být dlou-
há doba, ale má to své opodstatnění. 
V Buštěhradě je cca 24 km ulic a cca 
40 km chodníků. Aktuálně v akci je 
12 lidí. 2 hrabou silnice. Sypač jezdí 
pro sůl do Kladna, kde si taky koli-
krát postojí ve frontě mezi ostatní-
mi vozy, které mají přednost. 10 li-
dí tedy zbývá na chodníky. Není to 
4 km na každého. Někdo má moto-
rové koště, ale jiný zase musí pěkně 
s lopatou na schody. Pokud vám tr-
vá odházet před domem 25 metrů 
za 15 minut, tak byste i vy za hodi-
nu taky zvládli jen 100 metrů, a te-
dy za 8 hodin jen 800 metrů. 10 ho-
din opravdu není moc. Ty lidi se taky 
musí najíst a ohřát se. Nejsme parta 
18letých vojáků z hradní stráže. Jsme 
jen normální lidi bez jakýchkoliv 
superschopností. Sněhem taky prá-
ce TS nekončí. Pořád se musejí svá-
žet odpadkové koše a třeba udržo-
vat v provozu sběrné místo odpadu. 

Někdo tam musí být, a taky to mu-
sí pak odvézt na skládku. Všechno 
stojí lidskou sílu a čas. Pokud projíž-
díte i jinými vesnicemi nebo městy, 
podívejte se do bočních ulic. Zajeď-
te si trochu a koukněte do míst, kde 
neprojede technika. Uvidíte, že Bu-
štěhrad není tak zanedbaný, a vede-
ní města se opravdu snaží. Oproti ji-
ným podobně velkým městům jsme 
vybaveni skvěle a máme i větší počet 
lidí. Vím to, jsem v kontaktu i s ji-
nými vedoucími TS z jiných měst. 
Stačí se podívat třeba do Vrapic, Du-
bí nebo do Rozdělova. To jsou čtvr-
ti Kladna a není tam vymetený ani 
jeden chodník. Tedy mimo ty, co si 
zametou lidi sami. Ani město jako 
je Kladno s ročním rozpočtem 1,5 
miliardy nemá tolik lidí v přepočtu 
na km jako my. Prosím tedy všech-
ny občany o shovívavost a o trochu 
zamyšlení. 

Ještě jednou bych rád vyzvedl 
ty, kteří nám pomáhají. Mnohdy 
jsou to lidi v důchodovém věku, kte-
ří by měli být opravdu doma v tep-
le a čekat, až tam dojedeme. Ale oni 
jdou a odklízejí (zatímco vedle mla-
dý soused si počká, až mu to od-
házím já. Jsou tu i lidé, kteří nám 
dají čokoládu nebo kafe. Je to straš-
ně krásné a potěší to. Jen to prosím 
nedělejte všichni, jinak tu budeme 
všichni tlustí a infarktů bude přibý-
vat. Vím, že někteří z vás řeknou, že 
senioři nemusí ráno vyjet do práce. 
Mají čas. To je pravda, ale když to 
spadne všude, tak ten úklid prostě 
nějakou dobu trvá.

Tak, konec vyprávění. Děkujeme, 
děkujeme všem, kdo nám pomáhají. 
Jak v zimě, tak v létě. Všem, co po-
šlou SMS, že někde nesvítí lampa. 
Vše se počítá. Děkuji za svou osobu 
všem, co mi nezavolali a tím mě ne-
zdržovali od manuální práce, o kte-
ré je práce TS především. 

S přáním pevného zdraví a du-
ševní odolnosti se loučí za TS Buš-
těhrad Josef Veselý.
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Příklady parkování na zeleni v Javorové ulici, foto M. Tvrzová

parkování na veřejné zeleni

Městský úřad Buštěhrad eviduje 
v poslední době čím dál více přípa-
dů parkování motorových vozidel ve 
veřejné zeleni.

Upozorňujeme, že veřejnou ze-
lení se rozumí zeleň přístupná kaž-
dému a sloužící obecnému užívání 
bez omezení vlastnictví, jedná se ze-
jména o zeleň na veřejných prostran-
stvích (např. zeleň na náměstích, 
uliční zeleň, sídlištní zeleň, parky 
a sady atd.), která nemusí být v ka-
tastru nemovitostí evidována jako 
zeleň. Řidiči parkující na této ze-
leni se dopouští záboru veřejného 
prostranství a za toto jednání hro-
zí vysoké pokuty. Toto porušení je 
snadno dohledatelné, neboť po celé 
republice funguje registr přestupků. 

Na správné parkování na území 
Buštěhradu dohlížejí strážníci Obec-
ní policie Koleč. K nedovolenému 
parkování na veřejné zeleni dochá-
zí zejména v ulici Lípová, Švermo-
va, Hřebečská a kupodivu i v nové 
zástavbě města. Přitom právě v no-

vé zástavbě bylo při projektování 
dbáno, aby každá parcela měla dvě 
parkovací místa. Veškeré přestupky, 
které „odhalí“ Obecní policie Koleč 
a nedořeší na místě, město Buště- 
hrad dále postupuje k řešení Magis-
trátu města Kladna k přestupkové-
mu řízení.

Žádáme všechny majitele moto-
rových vozidel, aby využívali pouze 
zpevněná parkovací stání a nepar-
kovali se svými automobily na ve-
řejné zeleni, která je jedním ze zá-
kladních městotvorných 
prvků a zároveň nejvý-
znamnějším kompozič-
ním celkem krajinářské 
architektury. Zničený 
trávník a parkování na 
travnatých plochách je 
příkladem neúcty k lid-
ské práci a přírodě. Dále 
automobily, ale i přívěsy, 
vozíky či zemědělské 
stroje odstavené na veřej-
ném prostranství, zabra-

ňují provedení její pravidelné údržby.
Travnatá plocha se pak mění 

v rozježděné a po dešti také roz-
bahněné pole. Plochy veřejné zele-
ně jsou znehodnocovány a tímto jed-
náním poškozovány. 

Všichni občané by jistě měli rad-
ši krásnou zeleň okolo svého byd-
liště, a ne rozježděná a neudržova-
ná prostranství.

Ing. Markéta Tvrzová,  
referent krizového řízení 

a životního prostředí

mapa pomoci BUštěhrad – Finanční pomoc pro seniory

Máme pro vás další slibovaný člá-
nek ze série Užitečných rad z webu 
Mapy pomoci Buštěhrad. Jak jsme 
už minule nastínili, abychom neo-
chudili ani ty, kdo třeba nemají in-
ternet, nebo je pro ně práce s ním 
těžká, budeme občas zveřejňovat ně-

jaké informace tady v Buštěhrad-
ském zpravodaji. Dnes se zaměří-
me na finanční pomoc pro seniory.

Senioři mají nárok na příspěv-
ky v oblasti bydlení a mobility. Po-
kud se o seniora staráte, máte nárok 
na příspěvek na péči. V článku vám 

pomůžeme se zorientovat, jaký je 
v příspěvcích rozdíl a kdo a kde o ně 
může žádat.

Začneme příspěvkem na mobili-
tu. Ten slouží k pokrytí nákladů na 
dojíždění k lékaři. Jedná se o opaku-
jící se dávku. V roce 2020 činí 550 Kč 
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a žádá se o ni na Úřadě práce. Větši-
nou se tato dávka vyřizuje s příspěv-
kem na péči. Doplňkem k tomuto 
příspěvku je karta ZTP (Zdravotně 
tělesně postižený), která umožňuje 
parkovat na vyhrazených místech 
pro invalidy.

Dalším příspěvkem, na který 
můžete mít nárok, je příspěvek na 
bydlení. O tento příspěvek můžete 
požádat, pokud příjem domácnosti 
je nižší než životní minimum. Žá-
dá se o něj na Úřadu práce podle 
zákona o státní sociální podpoře (§ 
24-28). Žádost se podává 1x ročně 
a je nutné dokládat každé čtvrtletí 
náklady na bydlení a příjmy rodiny 
za předcházející kalendářní čtvrtle-
tí. Nárok lze uplatnit i na 3 měsíce 
zpětně. K vyřízení na úřadě budete 

potřebovat občanský průkaz všech 
členů domácnosti (pro osoby do 15 
let stačí rodný list), doklad o výši 
příjmu u každé osoby, doklad o vý-
ši nákladů na bydlení a další.

Posledním příspěvkem, kterému 
se zde budeme věnovat, je příspěvek 
na péči. Slouží k zajištění pomoci 
osobám, které jsou z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního 
stavu závislé na pomoci jiné fyzické 
osoby. Tyto osoby si nejsou schop-
né svépomocí zajistit základní ži-
votní potřeby a potřebují péči další 
osoby. Výše příspěvku je závislá na 
stupni tělesného handicapu, jedná 
se o měsíční dávku a vyřizuje se na 
Úřadu práce. Žádá o ni osoba, která 
péči potřebuje, nikoli pečující osoba 
(to znamená, že podpis na formu-

láři musí být závislé osoby, na úřad 
ji může doručit kdokoli). K žádosti 
budete dále potřebovat průkaz to-
tožnosti, oznámení o poskytovateli 
pomoci a pokud osoba pobývá v ne-
mocnici déle než 60 dní, pak Potvr-
zení o hospitalizaci 60+. Částky se 
pohybují od 880 Kč do 19 200 Kč 
podle závislosti osoby a vypláceny 
jsou měsíčně.

Tabulku skupin a konkrétních 
příspěvků můžete najít na našem 
webu mapapomoci.mestobustehrad.
cz v sekci Užitečné rady – Finanční 
pomoc pro seniory. Kromě tabulky 
tam najdete vzory formulářů a odka-
zy na další stránky, které vám v této 
oblasti pomohou.

Za SZV Eliška Peslová

Milí občané,
už to bude téměř rok, kdy denně slý-
cháme pojmy home office, telekonfe-
rence, respirátor, reprodukční číslo 
nebo karanténa. Až do února roku 
2020 byly tyto pojmy pro většinu 
Čechů něčím neznámým či vzdá-
leným. Minulý rok byl velký, byl to 
rok změn, rok převratů, rok zkuše-
ností. Byl to rok, který připomněl 
lidstvu, že nic netrvá věčně a změ-
na je nevyhnutelná. Naučil nás více 
kriticky přemýšlet a zároveň si vážit 
přítomného okamžiku. Pro mnohé 
z nás byl rokem lidských vazeb, po-
znávání, objevování, experimento-
vání, radostí, smutku i zoufalství. 
Mnozí jsme hledali spoustu odpově-
dí a často odpovídali: Nevím. A stá-
le nevíme, kdy a jestli vůbec se svět 
někdy vrátí do normálu, který jsme 
znali. Ztráta svobody cestování, ve 
velké míře i podnikání, kulturního, 
sportovního a dalšího společenské-
ho vyžití nás mohla dovést na cesty 
a místa, o kterých jsme dosud nevě-
děli. Možná jsme poznali víc sami 

sebe. Více, hlouběji a jinak. Možná 
jsme poznali i kousek světa, který 
nevidíme očima, ale duší a srdcem. 
Třeba jsme se měli vrátit o krok zpět, 
abychom mohli udělat krok dopře-
du. Někdy stačí myšlenky, jindy mu-
síme něco udělat. Anebo něco nao-
pak nedělat. Nemusíme mít nutně 
stanovené týdenní či měsíční cíle, 
je ale důležité mít ujasněnou vizi. Ta 
nám dokáže rozpálit oheň uvnitř se-
be, pomůže nám bojovat, i když se 
zrovna nedaří. Z vize pak vycháze-
jí naše plány, představy i možnosti, 
o kterých si dovolíme snít a násled-
ně je realizovat. Jenže člověk míní, 
život mění, což rok 2020 perfektně 
ukázal nám všem. 

Svět se přesunul do online 
prostředí

Epidemie koronaviru zaskočila 
všechny. Kde to bylo možné, spustili 
práci on-line, a to převážně z domo-
va. Skleněné paláce byznysu zhasly 
a staly se nejspíš rájem duchů. Rodi-
če se mnohdy dělili o jedno PC s dět-
mi kvůli výuce a vzájemně si testo-

vali nervy. Prodlužováním omezení 
a zákazů na poli pracovním i volno-
časovém se staly nedílnou součás-
tí každodenního života sociální sí-
tě. Sdílíme s přáteli nebo veřejností 
neuvěřitelné množství různých in-
formací, učíme se na nich, bavíme 
se a prozkoumáváme svět. 

V Buštěhradě je oblíbený zejmé-
na Facebook. Máme zde několik vel-
mi aktivních profilů, stránek a sku-
pin. Občas dochází k nedorozumění 
a lidé si soukromé skupiny zaměňují 
s oficiální stránkou města. 

Na profilu Infocentra najdete in-
formace o dění v obci a okolí, o čin-
nosti místních spolků a turistické 
zajímavosti. V současné době podá-
váme občanům informace o legisla-
tivních změnách týkajících se epide-

I N FO K É N KO

FB profil Infocentrum Buštěhrad
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mie, o podmínkách očkování v kraji, 
o seznamu očkovacích a testovacích 
míst včetně užitečných kontaktů. 
Zcela čerstvě máme založenou sku-
pinu Buštěhrad a okolí – nabídka 
služeb, produktů a sousedská vý-
pomoc, kam občané můžou vkládat 
svou nabídku služeb nebo ji poptá-
vat. Zároveň je možné mít reklamu 
na webových stránkách města a vy-
tváříme brožurku v písemné formě, 
která bude přílohou BZ. Nově vy-
tvořená fb skupina se nám ale zdá 
nejpružnější formou inzerce služeb, 
jelikož jde inzeráty okamžitě aktua-
lizovat, přidávat nebo odebírat.

Buštěhrad má svou oficiální fb 
stránku Město Buštěhrad (u profi-
lové fotografie má znak města). Na 
této stránce naleznete vždy potřeb-
né informace od MěÚ. 

Facebookové skupiny Bazárek 
Buštěhrad, Město Buštěhrad (Stejný 
název jako oficiální stránka města!), 
Město Buštěhrad – unofficial, Oty 
pavlač – skupina pozitivního drbání, 
Živý Buštěhrad a mnohé další jsou 
soukromé skupiny. Nelze tedy oče-
kávat, že v těchto skupinách dosta-
nete vždy pravdivé a erudované od-
povědi na vaše dotazy. Ne vždycky 
jsou mezi členy jednotlivých skupin 
zástupci města. 

Pokud máte tedy dotazy ohledně 
chodu města nebo nějaké jiné trable, 
obraťte se nejlépe na Městský úřad 
nebo Infocentrum. 

Kyberšikana
Informační a komunikační tech-

nologie jsou fascinující nástroje 
po mnoha stránkách, skýtají však 
i mnohé nástrahy a nebezpečí. Ne 
každý uživatel internetu je důvěry-
hodný. Díky anonymitě uživatelů lze 
jen velmi obtížně odhadnout, s kým 
komunikujeme. Mezi specifické pro-
jevy kyberšikany patří i ponižování 
a pomlouvání, ztrapňování pomocí 
falešných profilů, provokování a na-
padání uživatelů v online komunika-
ci. S těmito jevy jsme se bohužel se-
tkali i v rámci místních uzavřených 

skupin. Pokud se ocitnete v nesná-
zích, doporučujeme kontaktovat fb 
stránku Mapa pomoci Buštěhrad, 
kterou spravuje sociálně zdravotní 
výbor města Buštěhradu. 

Informační centrum

Nově vzniklá veřejná FB skupina s nabídkou služeb

Oficiální FB stránka Město Buštěhrad, která je ve správě MěÚ Buštěhrad

FB stránka Mapa pomoci Buštěhrad

Soukromá debatní FB skupina Město Buštěhrad
Pozor na možnou záměnu s oficiální FB stránkou města

Soukromá debatní FB skupina pro občany města s nejvíce členy
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ST R O J  Č A S U 

mdž U hasičů 1971
Dnes otiskujeme čerstvou jubi-

lantku – tato fotografie slaví 8. břez-
na 2021 své krásné kulaté padesá-
té narozeniny. Na svět přišla v roce 
1971 při oslavě MDŽ u hasičů, otec 
a matka jsou neznámí. Současný tr-

valý pobyt má fotografie v Kronice 
SDH Buštěhrad, bytem Státní ob-
lastní archiv Kladno. Přejeme foto-
grafii do dalších let ostré kontury 
a jasné barvy.

Poznají naši čtenáři někoho 

z vyfocených občanů Buštěhradu? 
V naší redakční radě již poznávací 
debata proběhla, několik účastníků 
oslavy již bylo identifikováno.

Děkujeme za vaše ohlasy!
Led

Oslava MDŽ v roce 1971 u buštěhradských hasičů, zdroj Státní oblastní archiv Kladno

S P O L E Č E N S K Á  
K R O N I K A

   Prosím, zavzpomínejte spolu se 
mnou na moji manželku Maruš-
ku Duškovou – vy všichni, kdo 
jste ji znali. Dne 2. března 2021 
už to bude dva roky od chvíle, 
kdy odešla navždy.                         

Miroslav Dušek, 
spolu s dětmi a vnoučaty

Informace pro pacienty zubní ordinace. 

Z důvodů mateřské dovolené MUDr. Kateřiny Veverové, 
došlo ke změně jednatele společnosti 

zubní ordinace RK-stom s.r.o., 
zubní péče však zůstává i nadále nepřerušena.
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První vysvědčení v 1.B, foto M. Maršnerová

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

naše první vysvědčení v 1.B
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 jsme se 

všichni moc těšili na naše první vy-
svědčení. Od září jsme se toho dost 
naučili. Jsme velice šikovní, práce 
nám jde dobře od ruky. Pěkně čte-
me, počítáme, píšeme perem do pí-
sanky, kreslíme a malujeme… V lis-
topadu jsme zvládli i první distanční 
výuku. V současné době chodíme 
do školy prezenčně a jsme za to rádi.

Čtvrtou hodinu jsme se dočkali. 
Samé jedničky, trochu slovního slu-
níčkového hodnocení a medaile za 
vzorné chování… Snad nám to vy-
drží i do konce školního roku.

Milena Maršnerová, třídní 1.B

pracovní postUpy 4.B
Při hodinách českého jazyka se 

tentokrát žáci 4.B zaměřili na psaní 
pracovního postupu. Pokud byste, 
milí čtenáři, chtěli dle čtvrťáků něco 
dobrého uvařit, máme tady recept na 
špagety a k nim návod na svěží citro-
nádu. Jestli dáte před vařením před-
nost radši zimním radovánkám, když 
už konečně napadl sníh, tak máme 
podrobný návod i na toto. Nebo jest-
li se chystáte na stavění domu, také 
vás můžeme inspirovat naším pra-
covním postupem. 

Protože rád vařím a umím sám 
uvařit Boloňské špagety, napíšu po-
stup, jak je udělat.

Budeme potřebovat: 
špagety, mleté maso vepřové a hovězí, 
1 mrkev, rajský protlak, 1 cibule, sůl, 
pepř a bazalka, olej a strouhaný sýr

Postup: 
1. Do osolené vařící vody dáme va-
řit špagety podle návodu. Uvařené 
špagety sliju na sítko.
2. Oloupanou cibuli nakrájím na kos-
tičky, mrkev nastrouhám.

3. Do hrnce dám trochu oleje, na něm 
osmažím cibuli a pak přidám maso, 
které taky osmažím. Přidám mrkev, 
sůl a pepř podle chuti a trochu ba-
zalky. Všechno zaliju rajským pro-
tlakem a 10 minut povařím.
4. Hotovou omáčku smíchám se 
špagetami, rozdělím na talíře a po-
sypu sýrem.
5. Dobrou chuť.

 (Dominik)
Jak na citronádu

Rozkrojíme velké citrony a vymačká-
me z nich šťávu. Zalijeme to 750 ml 
vychlazené perlivé vody. Přisypeme 
krupicový cukr a mícháme, dokud 
se cukr nerozpustí. A máme hotovo. 
Můžete přidat mátu. 

(Monča)
Jak postavit sněhuláka 

Na sněhuláka budeme potřebovat: 1 
velkou sněhovou kouli, 1 malou a 1 
střední, mrkev, 13 kamínků, 2 kla-
cíky, 1 klobouk, čepici nebo hrnec

Jak na to: Vezměte si velkou kou-
li, na vrch položte střední, na střed-
ní položte malou a na malou položte 

klobouk, čepici nebo hrnec. Do malé 
koule zapíchněte mrkev, 2 kamínky 
jako mrkev a 5 kamínků jako pusu. 
Do střední zapíchněte dva klacíky 
jako ruce a 3 kamínky jako knoflí-
ky. Do velké koule také 3 kamínky 
jako knoflíky.

 (Evička)
Andělíček ve sněhu 

Dneska si ukážeme, jak udělat andě-
líčka ve sněhu. 

Budeme potřebovat: 
Přízeň matky přírody v podobě 5–7 
cm sněhu a teplé oblečení. 
Krok 1: oblečeme si teplé oblečení. 
Krok 2: jdeme ven. 
Krok 3: lehneme si na záda do sněhu 
(nejlépe do neporušeného). 
Krok 4: začneme mávat rukama na-
horu a dolů, pak začneme mávat no-
hama k sobě a od sebe. 
Krok 5: potom co jsme aspoň 5 
sekund mávali rukama a nohama 
se opatrně zvedneme a podíváme se 
na svého andílka. Tímto způsobem 
si můžete udělat andílků kolik chce-
te.                                           (Alenka)
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Sněhová želva
Potřeby: 
1. lopata/ruce
2. dva špalíčky
3. dvě větve
4. ovoce
5. sníh

Pracovní postup: 
1. nahrabat sníh
2. vytvarovat želvu
3. udělat 2 díry na oči a dát tam 

špalíčky
4. jako řasy použít větve
5. na krunýř dát ovoce 

(Tonda a kamarád)

Postup na postavení domu 
1. Koupíme parcelu
2. Najmeme si pomocníky
3. Uděláme projekt
4. Uděláme přípojky, elektriku 
a plyn a kanalizaci a vodu

5. Uděláme základy
6. Dostavíme zdi a stropy
7. Postavíme střechu
8. Doděláme okna a dveře
9. Zapojíme elektriku a plyn a vodu
10. Omítneme, obložíme a vyma-
lujeme
11. Vybavíme dům
12. Vybavíme zahradu 

(Míša Pr.)

škola volá

Autoři: žáci 1.A
Škola hola, hola,
na děti už volá!
Dnes se hezky vyspíme, 
po dlouhé době půjdeme.
Do aktovky tužku, ke svačině 
hrušku
a k ní pěkně roušku. 

Do lavice sedneme, 
ve škole zas budeme,
doma je furt nudička,
ve škole parádička.

Učebnice pacholice
ze školy teď utíká,
po večerech v novém roce,
písmenka nám zamíchá.

Ve škole vše opravíme,
do písanky uklidíme. 

Škola volá: Dobrý den!
Přijdeme zas příští den.
Moc se na něj těšíme,
Všechno se naučíme!

hýBejme se se sněhUláky – aneB najdi sněhUláky Během procházky

Máme sice zavřenou sokolovnu 
a nesmíme provozovat kolektivní 
sporty, ale neklesáme na mysli a sna-
žíme se být v pohybu alespoň tak, jak 
nám to momentální situace dovolu-

je. V únoru krásně nasněžilo a ná-
pad na pohyb venku spojený se zá-
bavou byl tu. 

Sokolská výzva pro všechny sou-
sedy, kteří si rádi hrají, zněla takto:

,,Postavte na viditelném místě co-
koli ze sněhu (sněhuláka, zvířátko, 
iglú, pevnost...).

Pošlete na FB foto a popis místa, 
kde je možné sněhové dílko spatřit. 
Stačí jednoduše napsat název ulice 
nebo zahalit místo pobytu sněhuláka 
do tajemnější řeči rébusu s nápově-
dami. Kdo nechce stavět, tak si určitě 
rád zpříjemní svoji procházku hledá-

S P O RT

Na Starém hradě prasátkomyš leží, 
foto: Blanka Jedličková

Máme tady velrybičku 30 cm dlouhou, najdeš ji na Starém hradě za chviličku pouhou, 
foto: Blanka Jedličková
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ním sněhuláků a pohledem na ně.“
Vytvoření plakátku a zpracování 

akce na FB se ujala Hedvika Servu-
sová z infocentra, za což jí patří mé 
velké poděkování.

A teď se s námi podívejte, jaká 

sněhová dílka bylo možné při krás-
né zimní procházce spatřit.

Za nádherné sněžné hraní vám 
všem za T. J. Sokol Buštěhrad děkuje

Blanka Jedličková

V ořešínském parku na děti při bobování 
dohlíží želva s čertem, foto: K. Belzová

Vlajkové iglú se schody a klouzačkou, foto: M. Lacková

U rybníka u mola, šneček kouká seshora. Matěj Jerman

Na plotě si kachna sedí, na bruslaře při tom 
hledí, vedle sloupu dřevěného, najdeš ptáka 
sněhového, foto: P. Mayrhoferová

Sněhulák želva, foto: J. Chadová

Jednorožec v Kaštanové, foto: M. Leace
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hasiči 12. 2. 2021 zjišťUjí, jak silný je led

únorové BrUslení – Fotoreportáž  romany dvořákové

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í . . .

2x foto: K. Jirkovská
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neoBvyklé kachny na BUštěhradských ryBnících

Na Horním rybníce nejsou pouze 
kachny divoké. V lednu se zde obje-
vily i jiné druhy, např. kopřivka obec-
ná (na snímku sameček) a vzácný se-

verský host hvízdák eurasijský (na 
snímku je samička). Vyskytují se zde 
i slípky zelenonohé, občas sem zalét-
ne volavka popelavá, vzácněji i volav-

ka bílá či vodouš kropenatý. Ty bílé 
kachny na Dolním rybníce jsou kach-
ny pižmové neboli pižmovky domácí. 

Vít Zavadil

Sameček kopřivky obecné Samička vzácného severského hosta hvízdáka eurasijského

poděkování

K 31. 1. 2021 jsem byl nucen ukončit provoz prodejny 
Cukrárna a lahůdky Buštěhrad.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zákazníkům, kteří nás přes dvacet let věrně podporovali.

Přejeme všem krásný rok 2021.
Jindřich Náprstek a kolektiv spolupracovníků



3
1 7B Ř E Z E N  2 0 2 1

Anna Horčičková se zde
představuje svou malířskou tvorbou 

v letech 2015 až 2020.
          

          Většina obrazů je namalována klasickou
technikou olejomalby na plátně, 

tzv. alla – prima.
          

          Obrazy malované pod širým nebem, 
 technikou alla-prima, vyjadřují okouzlení

motivem letní krajiny českého středohoří v okolí
Úštěku a sdělují samotnou radost, která provází

svobodomyslný  proces jejího tvoření.
 

          Touhu po osvojení si nových zkušeností
promítá též do techniky pastelu. Předlohou jsou
zde klasické portréty, nebo holandská krajina.

Motivy svým způsobem Anna prociťuje 
a vkládá do nich i svůj příběh.

 
          Své osobité kouzlo mají i nenápadné

akvarely z cesty na Krétu.
 

 Co je smyslem malování
 Anny Horčičkové?

Podělit se o zážitek radosti 
z tvoření a objevování nových inspirací.

 
J.Ř.

ANNY
HORČIČKOVÉ

Slovem o malířské tvorbě

TV
O

RB
A 
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T 

20
15

 -
 2

02
0

 

Obrazy je možné
nejen zhlédnout,
 ale i zakoupit.

Bližší info o obrazech:
Anna Horčičková

tel. 721 082 762
e-mail:

anna.horcickova@seznam.cz
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„knih“ je základ slova

Jsem knihovnice. Je to diagnóza 
i radost. Doma máme knihy srov-
nané podle jmen autorů a část i za-
balenou do průhledné fólie. A když 
dítko potřebuje povinnou četbu, ne-
bo má větší ambice, je vždy kam sáh-
nout. V poslední době se hodně mluví 
o tom, že papírové knihy už nebudou 
in, že je nahradí čtečky a tak. Ne-
vím. Knihovny jsou stále plné čte-
nářů velkých i malých. A pořád je to 
baví a těší. 

Mě baví i ta naše knihovnička na 
zastávce autobusu. V pondělí patnác-
tého jsem tam našla 2 knihy Aleny 
Mornštajnové a hned jsem jim pro-
padla, tedy zatím té první. Hůlová, 
Soukupová i Tučková mě baví, ale 
Mornštajnovou jsem díky velkory-
sému dárci objevila až nyní. Chtěla 
bych mu či jí moc poděkovat, proto-
že mi to otevřelo další svět.

Vůbec to byl skvělý počin, tako-
vou knihovničku u nás v Buštěhradě 
udělat. Dají se v ní totiž díky hodným 
dárcům nalézt úplné poklady – sama 
jsem již několikrát jásala nad kniha-
mi Oty Pavla v jejich prvním vydá-
ní, nebo nad poválečnými knihami 
o Lidicích. Mnoho z těchto výtisků již 

nelze sehnat ani 
v antikvariátech 
a ony jsou pořád 
v  knihovnách 
či na půdách 
v Buštěhradě!

Asi je to ne-
moc z povolání, 
ale nedá mi to 
a pokaždé, když 
čekám na auto-
bus, snažím se 
poličky uklidit 
– narovnávám 
spadlé knihy, rebely otáčím hřbe-
tem ke čtenářům, „scukávám“ edice 
a kompletuji série. Dokonce jsem ně-
kolikrát, v záchvatu uklízecí nálady, 
knihovničku komplet srovnala – na-
hoře byly knihy pro děti, pokračovaly 
detektivky a historické romány, střed 
patřil bestsellerům, níže vznikla sek-
ce cizojazyčná i naučná a v nejnižším 
patře jsem ubytovala povinnou čet-
bu. Ale takovou, která možná dnes 
již povinná není. Tak ať tam ten Ji-
lemnický a Baar dole klidně čeká. Ze 
zastávky jsem odcházela sice špinavá, 
ale šťastná, že teď všichni najdou to, 
co potřebují… No, srovnané to vy-

drželo pokaždé přesně den… Ale to 
nevadí, protože knihovnička žije!!! Je 
vidět, že ji lidé využívají, knihy od-
nášejí i přinášejí, každý den je jiná. 

Za nápad i realizaci této krásné 
oázy vděčíme výtvarníkům Veroni-
ce Richterové a Michalovi Cihlářovi. 
Je jen škoda, že v době, kdy se stojan 
musel z důvodu opravy přestěhovat 
do nižší zastávky na protější straně, 
byl stojan zkrácen a z nápisu KNIHY 
už je dlouho jen KNIH. Knih, kniha, 
knihy, knihovna, knihtisk, knihku-
pectví, knihomol… 

IK

Knihovnička na zastávce autobusu, foto: JP

rozhledna na haldě

Jsme národem, který miluje roz-
hledny. A že jich v naší malé repub-
lice máme nemálo. Jenom v nejbliž-
ším okolí Buštěhradu se nacházejí 
rovnou tři – Kožová hora v Plete-
ném Újezdě, Veselov u Velké Dob-
ré a Vysoký vrch v Malých Kyšicích 
(Prahu do toho nepočítám).

A také jsme národem sběrate-
lů. V tomto případě mám na mysli 
turistické známky, které můžeme 
zakoupit na mnoha místech naší 
republiky, ať jsou to zámky a hra-
dy, přírodní a technické památky 
a v neposlední řadě i rozhledny. Ta-
ké v našem městě lze dostat dvě ta-
kovéto známky – Buštěhradské mu-

zeum Oty Pavla (č. 981) a samotné 
Město Buštěhrad (č. 2544).
    Napadlo mě, že bychom mohli 
mít svou vlastní rozhlednu postave-
nou na buštěhradské haldě, jež leží 
z větší části na katastrálním území 
našeho města. Stala by se novou bu-
štěhradskou dominantou, z níž by 
byl určitě daleký rozhled do okolí. 
Na západě Kladno, na severu Sla-
ný, napravo od něho Mělník s ma-
jestátným Řípem a někde v dálce 
Milešovku s dalšími kopci České-
ho středohoří.

Rozhledna by do Buštěhradu 
přivedla další návštěvníky a s ni-
mi také nějakou tu korunu do obec-

ní pokladny (vstupenky, turistic-
ké známky a vizitky, občerstvení 
apod.).

A  jak by se mohla jmenovat? 
Podle mě by stačilo pojmenování, 
které jsem napsal do titulku. Možná 
by se objevil návrh, aby se nazvala 
po spisovateli Otu Pavlovi, ale mám 
obavu, že by už bylo v Buštěhradě 
poněkud „přeotopavlováno“ (ško-
la, muzeum, ulice, rybník a v praž-
ském Radotíně gymnázium).

Martin Zikeš 

(Poznámka redakce: Halda patří 
soukromé firmě a její větší část 

neleží na katastru Buštěhradu.)
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Věčně mladý senior Jarda Douša obrábí plastové díly k postelím pro nemocné, foto J. Pergl

aviplast, s.r.o.  
  Sídlo máme na konci Buštěhradu 
ve směru na Stehelčeves. Speciali-
zujeme se na technické plastové vý-
lisky metodou tvarování plastových 
desek vakuem. Našimi zákazníky 
jsou zejména strojírenské a stavební 
firmy. Úspěšně se rozšiřuje spolu-
práce se společností Linet v Želevči-
cích, která u nás objednává plastové 
díly na nemocniční postele, podílí-
me se i na materiálovém a tvarovém 
vývoji nových dílů. Je to z Buště- 

hradu kousek k centru udávajícího 
trend světového vývoje lůžek pro 
zdravotnictví. Tvarování plastů si-
lou tlaku atmosférického sloupce 
vzduchu je atraktivní i pro žáky  
naší základní školy. Nikde jinde 
v Buštěhradu než u nás se nemů-
žete na vlastní oči přesvědčit, jak 
velké tíze neviditelného všudypří-
tomného vzduchu jsou všichni na 
zemském povrchu vystaveni.

LZ  

Jste soukromník, nebo malá i větší buštěhradská firma? Budeme rádi, když se na tomto místě v jednom z příš-
tích Buštěhradských zpravodajů představíte právě vy… Využijte tuto nabídku, popište, čím se zabýváte a kde 
sídlíte a případně i vámi vybrané fotografie pošlete na zpravodaj@mestobustehrad.cz

RR

B U ŠT Ě H R A D ŠT Í  Ž I V N O ST N Í C I  A  F I R M Y  S E  P Ř E D STAV U J Í
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Josef Kotouč při přebírání diplomu SenSen, foto: J. Pergl
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BUštěhradští v zš heUréka  
Základní škola Heuréka je už tře-

tím rokem otevřená ve zrenovova-
ném statku naproti rybníku v Libo-
chovičkách. Letos chodí do Heuréky 
46 školáků od 1. do 5. třídy, škola 
každým rokem roste a otvírá no-
vou první třídu. Jsme rádi, že mezi 
Heuréčany jsou i děti z Buštěhradu. 
Jaké to je pro děti a rodiče být sou-
částí Heuréky, na to jsme se zeptali 
dvou buštěhradských rodin. 

Kdybyste měli Heuréku k něčemu 
přirovnat, co by to bylo?
Komínovi: Heuréka je jako velká 
rodina, která si vzájemně pomáhá 
a každému na druhém záleží.

Vlachovi: Společenství dětí a do-
spělých, které je zaměřeno na vzdě-
lávání dětí přirozeným způsobem.

Čeho si na Heuréce nejvíce ceníte?
Komínovi: Nejvíce si cením toho, že 
v Heuréce doopravdy rozvíjejí a pod-
porují každé jednotlivé dítě. Hleda-
jí a nabízejí různé cesty k úspěchu. 
Počítají s tím, že dítě je součástí ro-
diny s určitými zvyky. Nevadí jim 
jinakost a umějí s ní pracovat.

Vlachovi: Vstřícného, individuální-
ho přístupu a nenásilného způsobu 
výuky, který je založený na přiroze-
né zvídavosti a na úrovni znalostí dí-
těte. Úžasného týmu, učitelů, komu-
nikace a důvěry mezi dětmi a učiteli. 

Co jste se v Heuréce naučili vy a co 
vaše dítě? 
Vlachovi: Zjistili jsme, že je možné 
efektivně učit bez příkazů a záka-
zů a hlavně s radostí a bez nucení. 

Dítě poznalo, že může dostat důvě-
ru, aby převzalo část zodpovědnos-
ti za své vzdělávání. Naučilo se, jak 
si poradit, když něco neví. Naučilo 
se respektu k ostatním, spolupráci 
ve skupině a jak prosadit svůj názor 
nenásilnou cestou.
Komínovi: Můj syn, já jako ro-
dič i naše rodina rosteme s Heuré-
kou. Heuréka mě utvrdila v tom, že 
všechny složky – předpoklady dítě-
te, rodinné zázemí, škola a její pro-
středí – jsou stejným dílem důležité. 
Podporují nejen naše dítě, ale i nás 
a v případě potřeby jsou ochotni po-
moct, poradit.

Co vás přivedlo do Heuréky?
Vlachovi: Nespokojenost dítěte, ře-
šili jsme už každodenní bolesti břicha 

Děti a ZŠ Heuréka v Libochovičkách.
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před odchodem do školy. Nějakou 
změnu jsme chtěli, ale nevěděli jsme, 
jakým směrem. Dostali jsme tip, že se 
v Libochovičkách otevírá nová škola, 
a tak jsme šli na workshop. Tam jsme 
zjistili, že Heuréka používá podob-
né metody jako mezinárodní školy, 
což jsme vyzkoušeli s naším starším 
synem. Důležitá byla i důvěra v lidi, 
kteří Heuréku rozjížděli.
Komínovi: Hledala jsem vhodnou 
školu pro své dítě, které není prů-
měrné a ve státní škole s vysokým 
počtem žáků se přestalo cítit dobře.

Co vám dělá v Heuréce radost?
Komínovi: Spokojenost syna a je-
ho rozlet.
Vlachovi: Pozitivní přístup a spoko-
jenost našeho dítěte. Když po celo-
denní práci vyzvedáváme dítě z dru-
žiny, za branou na nás dýchne klid, 
radost a povzbudí nás rozzářené oči 
dětí.

Jaká byla vaše nejtěžší chvíle s Heu-
rékou? A jak jste ji překonali?
Komínovi: První přechod na distanč-
ní výuku, kdy syn přišel ze dne na den 
o přímý kontakt s kamarády včetně 
učitelů. Odmítal online výuku. Byl 
to pro mne, jako rodiče, neskutečný 
boj ho nenechat zakrnět, rezignovat. 
Heuréka nám byla oporou, k ničemu 
nás nenutila a naopak nabízela různé 
možnosti, jak se se situací vyrovnat. 
Dnes se již syn aktivně zapojuje do 
online výuky a mou podporu nebo 
pomoc potřebuje jenom sporadicky.
Vlachovi: Těžké pro nás bylo, když 
došlo ke konfliktu mezi dětmi, který 
následně přerostl do napjatého vztahu 
oběma rodinami. Škola nám pomoh-
la situaci nejen urovnat, ale i skuteč-
ně vyřešit. 
 
Napadá vás nějaká vtipná histor-
ka z Heuréky?

Komínovi: Při odpoledním vyzvedá-
vání ze školy: „Pojď už domů, nebo 
tu budeš spát.“ „Jupí, tak já tu budu 
radši spát!“
Vlachovi: Děti si vždy poradily 
podle počasí, když nebyl sníh na 
koulovačku, tak se použilo bláto na 
„blátovačku“.

Kdybyste chtěli od Heuréky někoho 
odradit, co byste mu řekli?
Vlachovi: Jestli hledáte vzdělávání 
založené na memorování a tlaku, 
bez skutečného poznání, tak Heu-
réka není nic pro vás. A když dítě 
nemá holínky.
Komínovi: Pokud vám vadí, že vaše 
dítě bude ještě zvídavější než před-
tím, tak do Heuréky nechoďte.

Otázky: Sylva Havelková, 
za ZŠ Heuréka

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

3. března 2021
18.00 - 20.00 hodin
4. ZŠ Heuréka Libochovičky, č. p. 10

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.

OD ZÁŘÍ 2021 

OTVÍRÁM
E 2. STUPEŇ!


