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LETADLO PRO NAŠE HASIČE
VYSAZOVÁNÍ NOVÝCH STROMŮ
SOKOLSKÁ STEZKA BUŠTĚHRADEM

S LO V O R E D A K C E
Postupně se rozvolňuje. Několikaměsíční nouzový stav
byl ukončen a nahrazen mírnější formou restrikcí povolených protiepidemickým zákonem. Buštěhrad žije, i když
někteří z nás nesměli z domu vytáhnout paty. Rodinné domky jsou až u sušičky.
Kladenská ulice je olemová-

na novostavbami až ke hřbitovu. Buštěhrad se cyklostezkami, ulicemi a obnovovanými
pěšinami otevírá do krajiny
směrem k Lidicím. Nově vypadá i cesta směrem na Stehelčeves. Nepřehlédnutelné
je velké množství čerstvě vysazených stromů. Ale hlavně
je příjemné vidět s přicháze-

jícím jarem spoustu mladých
rodin s malými dětmi. Jedno
je v kočárku, druhé na odrážedle a třetí jede na kole. Procházka po právě osídlovaných
částech Buštěhradu začíná být
podobně příjemná jako ta klasická vedoucí starým městem
a podél rybníků. Je tu fajn.
LZ

S LO V O S TA R O S T K Y
Buštěhradští hasiči na kladenském letišti, foto Jan Tykal

Milí čtenáři,
přinášíme Vám tentokrát
dvojčíslo Zpravodaje – dvojčíslo proto, že do jeho přípravy
neblaze zasáhl covid. Nejprve
potrápil naši milou výkonnou
redaktorku Zdeničku Vestfálovou, kterou tímto zdravíme
a držíme palce, ať je co nejdříve zase fit a veselé mysli. Přípravy sumáře se poté chopila
naše kolegyně Veronika Malá, které tímto děkujeme. Posléze ovšem došlo i na starostku, takže jsem skončila na 14
dní v izolaci, a se mnou ještě další kolegové. Navzdory

těmto nepříjemným událostem to však konečně vypadá,
že covid slábne a my se budeme moci alespoň částečně
a s opatrností vracet k normálnímu životu. Pomalu se
vracejí děti do škol a školek
– zde prosím rodiče o velkou
toleranci a trpělivost – nařízení vlády vzbuzují mnohé emoce, nicméně vedení školy se
musí pohybovat v mezích daných těmito nařízeními. Nepochybuji, že pro návrat dětí
do škol i jejich bezpečí a komfort udělá naše škola maximum. V době, kdy nákaza

kulminovala, měl Buštěhrad
90 nakažených. V době, kdy
jde Zpravodaj do tisku, je to
již pouze 11 nemocných lidí
a 560 vyléčených. Řádění covidu v Buštěhradě se bohužel neobešlo bez obětí – zaznamenali jsme sedm úmrtí
na toto onemocnění. Postiženým rodinám bych ráda za
MěÚ i Redakční radu vyjádřila upřímnou soustrast, věnujme jim všichni tichou vzpomínku, a věřme, že bude líp.
DJ
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I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 03/2021 ze
dne 24.02.2021
Zastupitelstvo na svém zasedání č.
03/2021 ze dne 24.02.2021 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
ověřovatele zápisu p. Evu Gallatovou
a p. Milana Mudru, zapisovatelku tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2
zápis ze zasedání č. 02/2021 ze dne
25.01.2021.
Usnesením č. 3
upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 03/2021.
Usnesením č. 4
rozpočtové opatření č. 2/2021.
Usnesením č. 5
výši dotací spolkům na rok 2021
podle přiložené tabulky, v celkové
výši 799.500,- Kč z rozpočtu města
Buštěhradu.

Usnesením č. 6
podání žádosti o dotaci přes MAS
Přemyslovci z Programu rozvoje
venkova
Výzva č. 6 – malé projekty pro obce,
na akci „Parková úprava v ulici Olivová“, zároveň schvaluje finanční spoluúčast města dle podmínek programu.
Usnesením č. 7
nabídku firmy Living in green na práce spojené s administrací dotace ve
výši 48.000,- Kč bez DPH, a provádění autorského dozoru ve výši 40.300,Kč bez DPH na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“.
Usnesením č. 8
výběr firmy MSPro, s.r.o., na organizaci a kompletní administraci zadávacího řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně
v intravilánu města Buštěhrad“
za nabídkovou cenu 35.000,- Kč
vč. DPH.

Usnesením č. 9
vyvěšení záměru na propachtování části pozemku parc. č. 2495, k.ú.
Buštěhrad, o výměře 1700 m2.
Usnesením č. 10
rozšíření ZUŠ Buštěhrad o další
2 místa vzdělávání, a to ZŠ Středokluky, Školská 82, Středokluky,
a ZŠ Heuréka, Libochovičky č.p. 10.
Usnesením č. 11
zařazení p. Bordewie a p. Malinové do registru čekatelů na byt v DPS
Buštěhrad.
Usnesením č. 12
obsazení volného bytu č. 26 v DPS
Buštěhrad p. Bordewie
Usnesením č. 13
přijetí účelové neinvestiční dotace
od Středočeského kraje pro DPS
Buštěhrad na rok 2021 ve výši
2 077.700,- Kč.

Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 04/2021 ze
dne 31.03.2021
Zastupitelstvo na svém zasedání č.
04/2021 ze dne 31.03.2021 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
ověřovatele zápisu p. Jiřího Bleska
a p. Jiřinu Kopsovou, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2
zápis ze zasedání č. 03/2021 ze dne
24.02.2021.
Usnesením č. 3
upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 04/2021.
Usnesením č. 4
rozpočtové opatření č. 3/2021.
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Usnesením č. 5
podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS.
Tematické zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana
obyvatelstva“, zároveň schvaluje finanční spoluúčast města dle
podmínek programu.
Usnesením č. 6
poskytnutí dotace na rok 2021
z rozpočtu města Buštěhradu ve
výši 65.000,- Kč spolku Buštěhrad Sobě.

Usnesením č. 7
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 018/2020 uzavřený mezi městem Buštěhrad a společností 4soft,
s.r.o., na akci „Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad“. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
2 924.774,13 Kč vč. DPH.
Usnesením č. 8
propachtování části pozemku parc.
č. 2495, k.ú. Buštěhrad, o výměře 1700 m2, spol. DAVA-CZ s.r.o.,
IČ 27872947, za podmínek stanovených zastupitelstvem města Buštěhradu pro pacht obecních pozemků.
Usnesením č. 9
přijetí dotace poskytnuté MinisterČÍSLO 4–5

stvem ŽP, 11531 – Operační program
životní prostředí 2014–2020 „Revitalizace zeleně v intravilánu města
Buštěhrad“ ve výši 3 284.251,95 Kč.
Usnesením č. 10
výběr firmy Makra Didakta, s.r.o.,
pro zakázku „Vnitřní vybavení nové
třídy MŠ Buštěhrad, za nabídkovou
cenu 214.786,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 11
stažení bodu č. 11 z programu zasedání zastupitelstva města Buštěhradu.
Usnesením č. 12
zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie uzavřenou
mezi městem Buštěhrad a statutárním městem Kladno.
Usnesením č. 14a)
převod finančních prostředků ve vý-

ši 150.000,- Kč z rezervního fondu
ZUŠ Buštěhrad do fondu reprodukce
majetku (investičního fondu).
Usnesením č. 14b)
nákup nového koncertního klavíru Yamaha GB1 pro ZUŠ Buštěhrad
v ceně 276.300,- Kč.
Usnesením č. 15
uzavření „Dohody o pracovní činnosti“ mezi městem Buštěhrad
a p. Jiřím Bleskem.
Usnesením č. 17
smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti na akci Buštěhrad-Tyršova parc. č. 1652 kNN, uzavřenou
mezi městem Buštěhrad a spol. ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Usnesením č. 18
záměr podat žádost o dotaci vyhlášenou MV GŘ HZS ČR v rámci programu „Účelové investiční dotace
pro jednotky SDH obcí“ na pořízení nového dopravního automobilu.
Usnesením č. 19 – obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad p. Zdeňkem Biskupem
Zamítá:
Usnesením č. 13
vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 388, k.ú. Buštěhrad, ve
vlastnictví města Buštěhradu.
Usnesením č. 16
používání znaku města Buštěhradu
pro farmářské trhy pro provozovatele trhů p. Rudolfa Zeisla

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

jsme se v roce

2020 podíleli na ochraně životního

Díky svým obyvatelům se město
Buštěhrad může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 17,3 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,94 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
elektřina a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na zákla-

Jak

dě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 206,4 tuny. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 80.
Nebylo nutné vytěžit 10 139 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
380krát.
Došlo také k úspoře 104 377,67
kWh energie. Asi stejné množství,

prostředí?

jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 104 378krát.
Podařilo se recyklovat 9 948 kg
železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 408 ks nových praček bez
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 351 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 62 424
1€ mincí, nebo 434 kg hliníku, který by stačil na výrobu 28 918 plechovek o objemu 0,33 l.
Lucie Dlouhá, referentka
odpadového hospodářství

město plánuje a realizuje novou zeleň :

- Během dubna byly zasazeny stromy v rámci našeho projektu „Obnova
zeleně v extravilánu města“, jehož realizace byla opožděna z důvodu řádění
covidu (ten způsobil nedostatek pracovníků realizačních firem a zkomplikoval i dodávky dřevin). Najednou
se objevila krásná nová stromořadí
DUBEN–KVĚTEN 2021

s širokými polními cestami mezi kapličkou U Salvátora a koncem Kaštanové ulice s propojením kolmo k ulici Květinové, směrem na Stehelčeves,
podél potoka k rybníku Bouchalka,
za kruháčem směrem na Hřebeč (zde
není cesta ani tak určena pro vycházky, ale spíše jen jako mez s přírod-

ní funkcí, protože pěšímu propojení
brání frekventovaná komunikace),
byly vysazeny nové stromy na psí louce i za lidickou autobusovou zastávkou, kde vznikne odpočinkové místo
pro cyklisty – posezení s piknikovými stoly. Dokončuje se i alej za rodinnými domky na Ořešíně.
5

POZOR ZATÍM NEVSTUPOVAT: V hliněných polních cestách
je založen tzv. štěrkový trávník se
suchomilnými bylinami (který je
únosnější a odolný proti rozbahnění), a na plochách, které nebudou
pochozí se vysejí travo-bylinné luční směsi. Prosíme, na cestách nyní raší tráva, nechoďte po nich
(a už vůbec na nich nejezděte na
čemkoliv) – trávník musí vzejít
a zhoustnout, než po něm půjde
chodit. Bylo by škoda kvůli netrpělivosti jej zničit. Bude chvilku
trvat, než pořádně naroste a zazelená se, a než stromy zesílí, ale
na výsledek se moc těšíme. Budeme mít kolem města zase lépe
prostupnou a zelenější krajinu
a nové cesty pro pěší i cyklisty.
DĚKUJEME.
- Brzy se bude osazovat nová
„terasa“ nad opraveným tarasem
v ulici Oty Pavla. Budou tam zasazeny keře i byliny, a doladí se poslední detaily (dokončení dlážděné cestičky, aby se tam nechodilo
přes hlínu, apod.)
- Vysoutěžili jsme dodavatele na
akci „Zeleň v intravilánu města“,
v rámci které se bude vysazovat nová zeleň na Náměstí, u Hotelu a kolem Dolního rybníka a u ZUŠ (realizace akce je plánovaná 2022–2023).
- Podali jsme žádost o dotaci na
realizaci parčíku s prvky pro relaxaci v Olivové ulici. Zároveň jsme
již uspěli s žádostí o dotaci na výsadbu stromů v tomto plánovaném
parčíku (o stromy se žádalo zvlášť),
jejich výsadba by měla proběhnout
na podzim tohoto roku.
- Nové stromořadí by se letos také mělo vysázet podél fotbalového
hřiště (tam kde byly vykáceny či
ořezány již staré a křehké topoly).
- Podali jsme žádost o dotaci na
výsadbu stromů a novou úpravu
zeleně na louce vedle parkoviště
u hřbitova (tam, kde nyní stojí lípa Svobody).
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Další aktuality:
- Pokračuje přístavba MŠ. V minulých týdnech byla dokončena nová kuchyň. Vybrali jsme též dodavatele nového vybavení jedné nové
třídy v MŠ (vybavení pro druhou
třídu máme).
- Podali jsme žádost o dotaci
na revitalizaci sportovního areá-

lu (etapu výstavby nového zázemí
pro sportovce) z Národní sportovní agentury
- Podali jsme žádost o dotaci na
revitalizaci budovy ZUŠ včetně
půdní vestavby, kde by měla vzniknout nová velká učebna výtvarného oboru.

Alej u kapličky sv. Salvátora ve směru na Lidice, foto J. Pergl

- Poté, co bytové družstvo nechalo pokácet smrky u bytovky
v Zadňáku, se objevilo několik negativních reakcí, které tento čin
připisovaly městu a měly to za důkaz, jak se město
„nestará“ o zeleň.
Znovu bych zdůraznila, že toto kácení město neiniciovalo (a ani se
neodehrávalo na
pozemku města).
Vzhledem k výše
zmíněným projektům obnov y
zeleně v extravilánu i intravilánu
města, myslím, je
naopak dostatečně jasné, že nová
zeleň je pro město jednou z priorit – v rámci těchto akcí jsou a ještě
budou vysazovány stovky nových
stromů a keřů
a obnoveny kilometry polních
cest. Zeleň v extravilánu je akce za 2,5 mil. bez
DPH, z toho 1,7

mil. je dotace, a náklady na zeleň v intravilánu budou cca 3 mil.,
z toho 85 % bude hrazeno z dotace.

Přístavba MŠ, foto J. Pergl

Jak

Olše u rybníka, foto J. Pergl

ČÍSLO 4–5

to vypadá s revitalizací

V minulých týdnech jsme dosáhli významného posunu v jednání se
Středočeským krajem ve věci koordinace postupu při plánování revitalizace Tyršovy a Kladenské ulice.
Již několik let Kraj žádáme, aby si
naplánoval nové povrchy v těchto
ulicích, a nyní se to konečně stalo
(možná i díky změně v krajském
zastupitelstvu, kdy při podzimních
volbách zvítězilo uskupení Starostové a nezávislí, a starostové znají
dobře problémy obcí a mají snahu je
řešit). Kraj nyní začíná projektovat
obnovu povrchů těchto komunikací, které jsou v jeho majetku (plus
povrchy v části Revoluční – často
skloňovaný „Zámečák“, Palackého a Náměstí). K tomu patří i nová dešťová kanalizace, která je zde
většinou stará, nekompletní a děravá. Tedy to nefunguje tak, že by
se „jen“ udělal nový asfalt, ale musí na to být projekt včetně územDUBEN–KVĚTEN 2021

- Sice máme letos díky covidu
chudší rozpočet, ale tento deficit se
– jak je patrné z textu výše – snažíme vyrovnat získáním dotací.
- Momentálně se dokončuje nová
přípojka vody a elektřiny na sběrné místo, a navazovat bude instalace buňky, která bude sloužit jako
zázemí pro obsluhu. Doteď se personál neměl kde ohřát ani kam si
skočit na WC. Přivedení elektřiny
umožní i zřízení zabezpečovacího systému, protože nám tam stále někdo vykrádá kontejnery a dělá nepořádek.
Děkujeme všem, kdo se zapojili
do dobrovolného úklidu okolí města! Naše TS ke dni uzávěrky BZ odvezly 3x kontejner odpadků po 6 m3
a 4 dodávky po cca 3 m3, a množství odpadu přivezli sami občané
na sběrné místo. Velmi prokoukla například cestička podél haldy.

Tyršovy a Kladenské ulice?

ního a stavebního povolení. Kromě nového povrchu v Tyršově ulici
by Kraj chtěl udělat nové povrchy
i mimo obec – tedy na jedné straně směrem ke stehelčeveské křižovatce, a na druhé straně na Měsíčku
až ke kruhovému objezdu. Cílem je,
abychom se my i Kraj dopracovali ke stavebnímu povolení a stavbu
pak provedli společně, aby se najednou zrealizovaly nové chodníky, vozovka, zeleň, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a vše další
(s tím, že každý si zaplatí to, co je
v jeho majetku).
Nejpřipravenější je Tyršova ulice
– zde již dokončujeme finální verzi
projektu pro územní řízení. Získali
jsme souhlasy valné většiny vlastníků dotčených pozemků (pro představu – je potřeba souhlasů celkem
55 vlastníků, z nichž někteří zde nežijí, dva žijí dokonce v cizině, a ne
všichni ochotně komunikují), zby-

tek souhlasů je podmíněn zapracováním většinou drobných úprav
do projektu. Poté podáme žádost
o územní povolení a celý proces by
dále již měl probíhat rychleji. Vodárny již jsme požádali vloni o zahrnutí rekonstrukce vodovodního řadu do jejich plánu investic,
a ČEZ má přeložky kabelů do země již vyprojektované a provede je
v roce 2022.
Středočeský kraj bohužel zásadně
nesouhlasí s návrhem stupňů a vyvýšených ploch vozovky, které jsme
plánovali na křižovatce u základní školy. Zklidnění dopravy chce
dosáhnout jinými prostředky (vodorovné i svislé dopravní značení,
možná zúžení vozovky či světelná
signalizace, změna struktury a barvy povrchu komunikace, apod.).
Tyršova ulice je stále komunikace
III. třídy, takže KSÚS zde nechce
povolit žádné retardéry, semafory,
7

brány zabraňující vjezdu vyšším
vozidlům a podobné prvky. Budeme se však snažit s nimi vyjednat
maximum. Od toho, jak rychle získáme územní a stavební povolení,
se pak bude odvíjet získání dotace
a realizace. Pokud budeme úspěšní,

realizace se předpokládá nejdříve
od roku 2023–2024. Půjde o velmi
nákladnou stavbu, takže bez dotace se neobejdeme.
Revitalizaci Kladenské ulice máme zatím navrženou ve formě studie – budeme tedy v nejbližší do-

Psychologická první pomoc
Víte na koho se obrátit, když vám
není dobře? Je vám úzko, jste bez nálady, prožíváte něco s čím si nevíte sami rady, prožíváte krizi? Každý může mít náročnější období, kdy si sám
není jistý. V tomto článku se podíváme na to, na koho a kam se v takové
situaci můžete obrátit. Ke zorientování se v různých dalších problémových životních situacích vám pomůže
i náš web www.mapapomoci.mestobustehrad.cz.
Krizová centra
Do krizového centra se může obrátit kdokoliv. Pomoc je poskytována anonymně a zdarma. Návštěva
krizového centra nenahrazuje terapie, jedná se opravdu o akutní pomoc v dané situaci.
Krizovou pomoc nabízí organizace Modré dveře, která sídlí na adrese
K Horkám 23, Praha-Hostivař. Otevřeno mají každý všední den od 8:00
do 15:00. Můžete se objednat dopředu
na tel. č. 725 515 934 (pokud telefon
nikdo nebere, zavolejte za nějaký čas
znovu). Popřípadě můžete přijet rovnou do centra, kde vás vyslechnou.
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bě vyhlašovat výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Realizace bude probíhat později
než u Tyršovy ulice. Předpoklad je
nejdříve rok 2025–2026.
DJ

zena, může na ni volat kdokoliv, kdo
potřebuje neodkladnou pomoc někoho dalšího a potřebuje to s někým
probrat, funguje nonstop. Můžete využít i Linku první psychologické pomoci na tel. č. 116 123.
Online první pomoc
Pokud chcete pomoc a nechcete
s nikým mluvit, můžete využít služby online chatů nebo komunikaci
přes e-maily. Tyto služby ovšem jsou
buď v nějakém čase, anebo odpovědi trvají déle.
Chaty od různých organizací najdete na adrese www.elinka.internetporadna.cz. Je potřeba se podívat, kdy
a pro koho je chat určený.
Dospělí mohou využít chat Modré
linky na adrese www.chat.modralinka.cz v pondělí a středu 15:00–21:00,
čtvrtek a pátek 9:00–12:00, sobota

a neděle 18:00–21:00. Můžete využít
i e-mail help@modralinka.cz.
Děti mohou napsat na e-mail problem@ditekrize.cz od Dětského krizového centra.
Prevence a psychohygiena
Je dobré se starat sám o sebe, stejně jako se staráme o své fyzické tělo, měli bychom se věnovat i naší duši. Dbát na její zdraví ještě před tím,
než se problém vyskytne. S tím nám
může pomoci mnoho seberozvojových knížek, ale i organizace, které
se o duševní zdraví starají.
O prevenci se například stará organizace Nevypusť duši. Dělají programy do škol pro učitele a žáky, pořádají vzdělávací semináře pro veřejnost,
ale také jsou autory mobilní aplikace
Nepanikař, která vám může pomoci. Jejich rady můžete sledovat na In-

stagramu nebo na webových stránkách www.nevypustdusi.cz. Na cestě
k duševnímu zdraví vám může pomoci i organizace K psychologovi.
Jsou buď na Instagramu, nebo můžete
navštívit jejich web www.kpsychologovi.cz. Podnětné informace můžete
také najít na blogu www.holkazblazince.cz nebo na jejím Instragramu.
Další kontakty najdete také na našich webových stránkách www.mapapomoci.mestobustehrad.cz. Pokud si
s něčím nebudete jisti, můžete napsat
do anonymního formuláře na webu
Mapy pomoci Buštěhrad. Sledujte nás
také na našem Facebooku Mapa pomoci Buštěhrad, kde sdílíme užitečné rady a odkazy.
Za SZV Eliška Peslová

a základní psychohygiena

Další akutní pomoc můžete najít
v SOS centru od Diakonie. Přijít do
centra (Varšavská 37, Praha 2) můžete od 9:00 do 20:00 i bez předchozího
objednání, nebo můžete využít i telefonického poradenství na číslech 222
514 040, 777 734 173, 608 004 444.
Akutní rychlou psychiatrickou
a psychologickou pomoc pro dospělé poskytuje i PN Bohnice (Ústavní
91, 181 02 Praha 8). Jejich centrum
krizové intervence je možné navštívit kdykoliv bez předchozího objednání, funguje 24 hodin denně. Zavolat můžete na 284 016 110.
Děti mohou navštívit Dětské krizové centrum na adrese V Zápolí
1250/21, 141 00 Praha 4, a to každé úterý, středu a čtvrtek mezi 16:00
a 18:00.
Linky první psychické pomoci
Tyto linky se dělí podle toho, pro
koho jsou určeny. Poskytnou vám
akutní, okamžitou pomoc. Na lince
sedí odborníci – krizoví interventi,
kteří vám dokáží pomoci, nebo vám
doporučí další možnosti, kam se obrátit. Všechny hovory jsou anonymní.

Děti a studenti denního studia do
26 let mohou volat na Linku bezpečí
116 111. Svůj aktuální problém nebo
obavy sdělíte operátorovi, jenž vás
pak přepojí na volného interventa,
který vám v danou chvíli bude naslouchat a bude pro vás. Děti pomohou také využít linky Dětského krizového centra: 241 484 149, 777 715
215.
Dospělí, kteří se nacházejí v situaci,
kdy si se svým problémem nevědí rady a potřebují neodkladnou pomoc,
se mohou obrátit na Linku důvěry
222 580 697. Další pomoc mohou najít na Lince důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice na 284 016 666.
Senioři mají své linky, na které se
v případě nesnází mohou obrátit. Linka Senior telefon funguje nonstop na
čísle 800 157 157. V čase 8:00–20:00
se mohou obrátit na Linku seniorů
Elpida na tel. č. 800 200 007. Kromě
seniorů se na tuto linku mohou obracet i osoby pečující o seniory. Linka
je zdarma.
Linka důvěry Kladno (312 684 444,
777 684 444) není věkově nijak omeČÍSLO 4–5

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Přestože je kolem nás informací
a pokynů ohledně pandemie koronaviru dost, často se v tom hůře vyznáme. Ptáme se pak, jak se přihlásit
do registru, kdy se přihlásit, jak proběhne očkování apod.
Podstatné je vědět několik základních věcí:
- Účast člověka na očkování proti
COVID-19 je dobrovolná! Každý se
může rozmyslet a rozhodnout se, zda
se boje proti pandemii tímto způsobem zúčastní, či nikoliv.
- Pokud se rozhodneme pro očkování, máme dvě možnosti, jak se zaregistrovat. Buďto zvolíme asi nejužívanější cestu přes Centrální rezervační
systém (CRS), kam zavoláme a budeme postupovat podle pokynů CRS.
Druhou možností je, přihlásit se k očkování u svého praktického lékaře,
počkat, až bude mít k dispozici očkovací látky, a následně si s ním domluvit konkrétní termíny naočkování.
- V zásadě se lze nejsnáze registrovat v CRS a vybrat si očkovací centDUBEN–KVĚTEN 2021

rum, které je pro nás nejlépe dostupné, a počkat na výzvu k očkování.
Jsme-li vyzváni, nechme se naočkovat
ve vybraném očkovacím centru! Je to
nejsnadnější a nejpoužívanější cesta.
- Pokud se však v průběhu registrační procedury rozhodneme, že
chceme být naočkováni jinde, než
jsme si původně vybrali (třeba u „svého“ lékaře), je potřeba to CRS neprodleně oznámit. Zrušení registrace
u CRS trvá přibližně 2–3 dny!
- Praktickým lékařům bylo umožněno očkovat od 1. března v případě
doručení vakcín a ve fázi 1A očkují pouze „své“ pacienty ve věku 70+
a chronicky nemocné pacienty! Lékař
zhodnotí zdravotní stav a následuje
aplikace vakcíny a poučení.
- Praktičtí lékaři v této fázi očkují
pouze své registrované pacienty
- Imobilní pacienti nebo jejich
pečovatelé si s lékařem osobně domluví postup tak, aby mohli být
naočkováni.
Podle informace z buštěhradské-

ho zdravotního střediska zde zatím
očkovací vakcíny nemají. Po obdržení vakcín bude očkování ihned zahájeno. Přidělování množství dávek bude probíhat podle domluvy
s krajskými koordinátory. Podle vize MZČR by v té době měla též začít
„fáze 1B“, podle které by se měl CRS
postupně otevírat ostatní veřejnosti,
ovšem s preferencí rizikových skupin pacientů.
Důležitá informace ze střediska je,
že po dodávce vakcín do Buštěhradu
bude termín zahájení očkování oznámen veřejným rozhlasem.
Pokud i přes tyto informace nebudete vědět, jak postupovat, volejte infolinku 1221 (denně 8–19) nebo
800 200 007 (denně 8–20), případně
v pracovní dny linku 601 621 621 (8–
15). Tam ochotně poradí.
Kdo má k dispozici internet, dozví
se vše na adrese „koronavirus.mzcr.
cz“ nebo „registrace.mzcr.cz“.
Za SZV připravil J. Blesk
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Původní pomník

S LO V O K R O N I K Á Ř E
Sčítání lidí z

pohledu historie

V současné době opět probíhá
pravidelné sčítání lidí, domů, bytů a vybavenosti. Není to nic nového. Nejstarší známé je z r. 3800
před naším letopočtem v Babylonu. Prvním pokusem státní moci o soupis veškerého obyvatelstva
v Čechách byl Soupis poddaných
podle víry z r. 1651. Průběh zajišťovali krajští hejtmani a jednotlivé
farnosti udávaly počty svých farníků. Prvním předchůdcem sčítání u nás je tzv. Berní rula z r. 1654,
kdy šlo, po třicetileté válce, o soupis berních (daňových) povinností
v českém království. Vizitační komise (čtyřčlenné) navštívily všechna panství, prohlédly si pole a pořídily soupis skutečně osedlých (1
osedlý = 1 sedlák, nebo 4 chalup-

níci, nebo 8 zahradníků + řemesla a živnosti) a další. Byla podkladem pro určení výše daní každého
panství. Dále potom je známé ještě podobné sčítání v r. 1702. Nedostatky vedly k zavedení Tereziánského katastru. Pravidelné sčítání
se konalo v r. 1754 na základě tzv.
reskriptu Marie Terezie a týkalo se
soupisu půdy, lidu, tažného dobytka
a domů. Systém sčítaných položek
se s léty vyvíjel (sledovalo se např.
vyznání, gramotnost, minulé bydliště, ale třeba i počet potomků na
jednu ženu). První sčítání po vzniku samostatné republiky proběhlo
v r. 1921, a od té doby se děje pravidelně vždy po deseti letech. V ČR
bylo 1. 3. 2001. Pro zajímavost nabídnu údaje ze sčítání obyvatel ze

3. 3. 1991. K tomuto datu bylo v Buštěhradě 654 obytných domů – 585
obydlených a 69 neobydlených,
910 bytů – z toho 840 obydlených
a 70 neobydlených. Vybavenost –
525 bytů má 3 a více obytných místností, 545 bytů má ústřední nebo
etážové topení, 672 bytů má koupelnu nebo sprchový kout, 349 bytů má automatickou pračku, 505
bytů je vybaveno barevným televizorem, 203 bytů má telefon. Buštěhradští občané mají 414 osobních
aut a 108 chat nebo rekreačních chalup. Přítomných a zde bydlících osob
je 2261, z toho 1081 je mužského
a 1180 ženského pohlaví. A sami si
zkuste porovnat to se současnou situací třeba u vás doma dnes.
JP

STR O J Č AS U
MDŽ

u hasičů

1971

Vracíme se k fotografii z hasičského
MDŽ 1971, a přinášíme jména osob,
které se díky pomoci čtenářů Buštěhradského zpravodaje s velkou pravděpodobností podařilo identifikovat:
Horní řada zleva:
Neznámá osoba, p. Levý Petr, neznámá osoba, p. Kaiml, p. Hlubuček,
p. Maizl, neznámá osoba
Prostřední řada zleva:
P. Horák, p. Šrámek, p. Sedlmayerová, p. Sedlmayer, p. Pauzová, p. Buková, p. Čtrnáctý, p. Hřebíková, p. Průšová, p. Kočárková, p. Kohlíčková,
p. Jurbsová, pí. Hlubučková, p. Matušková, p. Stejskalová, p. Sládková, neznámá osoba, p. Nechmařová
Spodní řada zleva:
P. Horáková, neznámá osoba, p. Levá, p. Kučera K., neznámá osoba, neznámá osoba, p. Šrámková.
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padlým legionářům

Prohlédněte si krásné fotografie
z archivu kronikáře města, pana Jaroslava Pergla. Ukazují původní pomník padlým legionářům, který stál
na místě dnešního pomníku padlým v první a druhé světové válce.
Velmi detailně zaznamenala historii pomníku kronikářka, paní Cachová: „V roce 1922 byl ustanoven
Komitét pro postavení pomníku padlým ve Velké válce, který sdružoval
téměř všechny spolky a organizace,
které tehdy v Buštěhradě byly. A podařilo se. Byl pořízen pomník, kterému vévodil legionář se lvem. Byla to majestátní pískovcová socha
a na ní seznam padlých. Pořizovací
cena byla 25 tisíc Kč. Byl slavnostně odhalen 28. října 1929, a v roce 1931 do něj byla vložena prsť ze
třech válečných bojišť. Byl umístěn
poblíž školy na upraveném palouku
při vjezdu do obce od Vrapic. Měl
pro všechny časy živým připomínat
oběť padlých. Ale nebylo tomu tak.
Pomník sice přežil fašistickou okupaci a 2. světovou válku, ale někdy
po roce 1950 byla socha zlikvidována a zůstaly jen hranoly s deskami,
na nichž jsou jména padlých. Ty byly
v roce 1963 převezeny na stanoviště
nové. Bylo poblíž kostela při silnici
do Kladna, a doplnil je pomník se
jmény obětí 2. světové války.
V roce 1991 byl pomník přemístěn na své původní místo poblíž školy a každoroční pietní vzpomínka
28. října a v květnových dnech nám
všem připomíná ty, kteří položili své
životy za naši svobodu.“
Věčná škoda ztracených soch
původního monumentu. Bohužel,

vém případě prosíme o shovívavost,
náš úmysl byl dobrý.

ší čtenáře Zpravodaje: Víte, co je to
„prsť“, která byla vložena do původního pomníku?
Led, JP

Děkuji všem za projevy upřímné soustrasti při úmrtí mého manžela Karla Šípka.
Stáňa Šípková s rodinou

Led
ČÍSLO 4–5

taková je (nejen) naše historie.
Na úplný závěr dnešního příspěvku malá anketní otázka pro mlad-

SPOLEČENSK Á KRONIK A

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

Vzhledem ke stáří fotografie je
úctyhodné, kolik lidí se podařilo identifikovat. Přesto se některý
z pamětníků mohl zmýlit – v tako-

Pomník padlým v 1. světové válce

DUBEN–KVĚTEN 2021
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pojil i pan ředitel Barták a několik
učitelů. Podívejte se, co všechno se
dá „vyšlapat“ na území Buštěhradu, Lidic, Makotřas a dalších přilehlých obcí, kde žáci žijí. Kdyby se vám
chtělo, pošlete fotku vaší vycházky

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
Roboti z 1.B
„Když začíná matika,
není žádná panika.
Vypadá to jako hraní,
tohle naše počítání…“
Tak jsme si jednou ve třídě 1.B pořádně započítali. To jsme byli ještě
v únoru ve škole.
Za domácí úkol jsme měli měsíc
sbírat krabičky různých tvarů a velikostí. Ve škole stavíme ze stavebnic různé stavby z krychlí, tentokrát

jsme k tomu přidali ještě další tělesa z papíru – kvádry, kužele, válce, koule.
Krabice jsme počítali, porovnávali podle velikostí, stavěli na sebe.
A najednou jsme z nich postavili roboty. Každý svého.
Protože nám
zbylo ještě mnoho dalších krabic
a krabiček, odpoledne jsme je
odnesli do školní družiny, kde
vznikl spontánní
nápad – postavit
jednoho velkého
robota.
Dostal jméno
Emil Krabička –
vypadá skoro ja-

2. místo SLON – Josef Chvoj

za obrázkem

Ve 2.A jsme si udělali týdenní výzvu na „vyšlapání“ obrázku.
Moc možností na sportování než

Robot Emil Krabička z 1.B

ko náš větší spolužák, ale nemáme
ho ve třídě, stojí u hlavního vchodu
a hlídá pečlivě naši školu.
Ten, kdo k nám do školy zavítá,
Emil Krabička ho u dveří přivítá.
Těšíme se na vás.
Za třídu 1.B Milena Maršnerová
a Dana Lukešová

1. místo DELFÍN – Bruno Jirka
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– týdenní výzva 2.A

vycházky nám nezbývá. Abychom
nechodili jen tak, spustili jsme výzvu o nejkrásnější „vyšlapaný“ ob-

3. místo PANÍ, KTERÁ UTÍKÁ TAK RYCHLE,
ŽE JÍ ULÍTL HORNÍ DÍL PLAVEK –
Alena Tshala Kasandová

D ivadelní představení N ebe - peklo

Roboti z 1.B

S e stopařem

3. místo PTÁČEK – Markéta Bakulová

na e-mail odvarkova@zsbustehrad.
cz, třeba nám nakonec vznikne katalog možných procházek v našem
okolí.
Dana Odvárková
učitelka 2.A

rázek. V aplikaci Mapy.cz je funkce
stopař, ta nám velmi pomohla. Do
vytváření obrázků se zapojili úplně
všichni, někdo dokonce několikrát. Obrázky jsou neuvěřitelně
nápadité a kreativní. Je na nich
vidět, že se o obrázku nejdříve
přemýšlelo. Na některých obrázcích je patrný nápad, jak do
něj začlenit ulice, budovy, přírodní scenérie…
Po dokončení výzvy jsme
spustili hlasování. Vyhrály to
čtyři obrázky, souhlasíte s hlasováním? Do hlasování se zaČÍSLO 4–5

Jelikož aktuální situace nedovoluje návštěvu divadla, ale my jsme
nechtěli přijít o kulturní zážitek, tak
jsme si pro 4.B zařídili divadlo on-line s názvem Nebe peklo. A o čem
to divadlo bylo? To se dozvíte ze slohové práce naší Sofinky:
V úterý 23.2. jsme se dívali se třídou na on-line představení Nebe-peklo. Představení bylo z Divadla v Dlouhé v Praze.
DJ Raketa – Eva žije v Česku. Její
život je plný hudby. Má sedmiletého
syna Tadeáše. Sní o tom, že bude bohatá a pak bude sedět doma a bude
jíst jen zmrzlinu. Tadeáš je často hlídán tetou Renatou, protože DJ Raketa – Eva je často na cestách. Jednoho

Z ábavné přestávky

v

a že je u něho Vosmulka. DJ Raketa
– Eva se už k Tadeášovi vrátit nemůže, protože když člověk zemře nemůže to nikdo změnit.
Představení se mi moc líbilo, protože tam měly postavy hodně barevné kostýmy a také byly výrazně nalíčeny se třpytkami. Některé kostýmy
byly fakt hodně vtipné, zejména kostýmy čertů se mi líbily.
Divadlo on-line je prima, ale je to
neobvyklé dívat se na divadlo přes
počítač. Já jsem si aspoň oblékla šaty, které nosím do divadla, protože by
mi právě chyběl ten slavnostní pocit,
který vždycky mám, když jdu s rodiči a sourozenci do divadla.
Sofie, 4.B

6.A

Zkrácené vyučovací hodiny mě
spolu s naší paní asistentkou motivovaly k utužování vztahů v třídním kolektivu. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsme se tak
rozhodly zpříjemnit a zároveň přitom nějak využít kreativitu dětí
ve třídě. Velký úspěch sklidil moDUBEN–KVĚTEN 2021

dne se stane, že DJ Raketa – Eva nepřijede zpátky domů, protože měla
bouračku a zemřela. DJ Raketa – Eva
se dostane do nebe. Vystraší sv. Petra
v trenýrkách a žlutém kabátku a urazí Pána Boha, který nosí plyšový overal. Za to všechno ji v nebi nechtějí,
a tak se dostane do pekla. Tam se potká s Luciferem a čertem Vosmulkou.
S Vosmulkou nakonec utečou, protože Vosmulka se touží stát člověkem –
spisovatelem pro děti. Přejdou spolu
pekelná lůžka a na tom posledním
je žebřík, po kterém vylezou nahoru
na zem. Vosmulka se tam stane člověkem a DJ Raketa – Eva se dostane
zpátky do nebe a může zavolat telefonem svému synovi Tadeášovi. Od
Tadeáše se dozví, že se mu daří dobře

ment, kdy v průběhu přestávek paní asistentka Marťa zaslala dětem
úkol, kdy měly vyfotit svého zvířecího miláčka, květinu atd. Děti
plnily každý den jeden takový úkol
a za jeho splnění obdržely část tajenky. V závěru týdne po odhalení tajenky děti za své správné od-

povědi obdržely sladkou odměnu,
kterou si vyzvedly u paní asistentky. Po dlouhé době se tak s paní
asistentkou viděly tzv. „naživo“,
a tak si konečně mohly společně
popovídat.
Odměnou pro mě jako třídní
učitelku bylo vidět své žáky, jak se
13

s radostí předhánějí v plnění úkolů
– opět se mi podařilo v nich probudit soutěživost, pečlivost a krea-

Pelíšek

Za kolektiv žáků 6.A
M. Havlíčková a M. Ludvíková

a jeho jarní akce

Pelíšek zdraví všechny své příznivce. Jaro jsme přivítali několika akcemi s nádechem Velikonoc.
Když to nejde uvnitř, začali jsme
všechno směřovat ven. Začali jsme
nedělní stezkou plnou odměn, kterou jsme pojmenovali Velikonoční
tradice. Děti si v Pelíšku zakoupily obal své vlastní velikonoční knihy a tu postupně každou neděli po
celou dobu čtyřicetidenního velikonočního půstu doplňovaly o další
stránky, které obdržely na předem
určených stanovištích. Každou další neděli se z nové stránky dozvěděly něco o konkrétní velikonoční neděli – co se v tento den slavilo, co se
dělalo a co se jedlo. Zároveň si vždy
odnesly drobnou odměnu a zadání
nějakého zajímavého úkolu. Veliko14

tivitu. Ale tím to nekončí! Co nás
čeká dále? Např. cesta za QR kódy,
ale o tom zase příště…

noční tradice jsme zakončili stylově
na Velikonoční neděli 4. 4., kdy jsme
ve vinotéce Sýpka připravili samoobslužnou velikonoční stanici aneb
stoleček plný uvařených vajec, nejrůznějších návodů na zdobení vajíček a pomůcek k tomu potřebných,
aby si rodiny mohly odnést i nějakou tu velikonoční dekoraci.
V polovině března jsme spustili
kreativní soutěž pro tvořivé děti, jejímž cílem bylo splnit předem zadaný úkol, vyfotit jeho výsledek a nasdílet nám fotografie do komentáře
pod příslušný příspěvek na Facebooku. Po celkem čtyři pátky jsme postupně zadali čtyři úkoly – vyrobit
něco velikonočního, upéct/uvařit nějakou velikonoční dobrotu, zasít si
vlastní osení a vytvořit velikonoční

kraslici. Protože máme úžasné sledující, mohli jsme se pokochat desítkami nádherných výtvorů a rozdali
jsme celkem osm knižních odměn.
Poslední krásnou velikonoční akcí byly Velikonoční symboly neboli
bezkontaktní stezka Buštěhradem
pro veřejnost. Velikonoční symboly
jsme vymysleli jako procházku Buštěhradem v době přísných vládních
opatření, kdy nebylo možné opustit
hranice obce. Připravili jsme celkem deset stanovišť, mapu a zábavu pro děti v podobě kraslice k vybarvení pro ty nejmenší a tajenky
z písmenek pro ty starší. Na každém
stanovišti jste mohli najít povídání
o konkrétním velikonočním symbolu (jidáše, beránek, vajíčko, pomlázka, řehtačka…), písmenko do tajenČÍSLO 4–5

ky a kousek vybarvené velikonoční
kraslice. S vyluštěnou tajenkou nebo
s vybarvenou kraslicí si děti mohly
přijít o předem určeném víkendu do
Aktoffky, kde na ně čekala drobná
velikonoční odměna. Na velikonoční
symboly se nám sešla spousta milých
ohlasů. Jedním z dětí, které stezku
absolvovalo, byla i Eliška Pobříslová, jejíž maminka Radka nám poslala následující recenzi: „Máme za
sebou 7 bodů, na hodně z nich byla
nějaká zvířata, z nichž je naše skoro 2,5letá Eli úplně vyřízená. Úkoly
jsme se snažili v rámci našich možností plnit. Začali jsme hned jak jste
hru vyvěsili. Chodíme domů vyřízené, ale řádně vyvětrané. Kraslici
s sebou už nebereme. Fotíme si úkoly na stromech na mobil a vymalováváme doma (teda spíš já). Takže
tímto organizátorům moc děkujeme,
hra nás zavedla na zajímavá místa.“
Pro následující zbývající dubnové
dny jsme připravili čarodějnickou
výzvu pro občany Buštěhradu spojenou s Filipojakubskou nocí, která
připadá na 30. duben, kdy se všichni scházejí u hořícího ohně a symbolicky pálí čarodějnici. Letos to kvůli pandemickým opatřením možné
opět nebude, tak nás napadlo ponouknout místní, aby si vyzdobili své dveře, branky, vrátka, ploty,

Velikonoční symboly, foto RC Buštěhradský Pelíšek

zahrádky a předzahrádky ježibabou, košťaty nebo nějakým špičatým kloboukem, abychom se alespoň trochu pobavili a bylo na co
koukat. Jak tato výzva dopadne/nedopadne budeme již při čtení tohoto příspěvku vědět, tak se nechme
překvapit…
Zároveň nám dovolte pozvat děti
i rodiče na tradiční akci Buštěhradského Pelíšku, kterou chystáme ve
spolupráci s divadlem KiX a skauty na Den matek, tedy na neděli 9.
5. 2021 a kterou všichni znáte pod
názvem Ořešínský vandráček. Letos
jsme Vandráčka pojali trochu jinak,
ponese se v duchu lásky (jako osla-

va svátku všech maminek), a proto
nás na stanovištích budou provázet
i pohádkové bytosti. Účastníky prosíme, aby si předem zakoupili vstupenky přes službu SMSticket (odkaz
naleznete na www.rcpelisek.cz nebo
na naší facebookové stránce). Pro
naše členy platí jednotná cena 10
Kč za celou rodinu, veřejnost zaplatí
50 Kč za jedno dítko. Startovat bude možné v čase od 14:00 do 16:00
od dolního rybníka a závěr trasy
spolu s odměnami bude již tradičně
v Ořešíně. Těšíme se na vás!
Za RC Buštěhradský Pelíšek
Pavla Kubíková

DPS Buštěhrad v době covidové
Jak všichni víme, jsme v době,
která vůbec není lehká pro nikoho z nás. U nás v DPS je to umocněno tím, že máme o to větší pocit
zodpovědnosti za naše klienty jak
v „domečku“ tak v terénu. A potřebu je uchránit.
Musím říci, že se nám to i povedlo. Od března 2020 se statečně „pereme“ a snažíme se klienty ochránit.
Vždy to bylo ale jen v rámci doporučení, nikoliv výslovných zákazů,
ale začátky úplně lehké nebyly, než
všichni pochopili, že to není „chřiDUBEN–KVĚTEN 2021

pečka“, takže opakování bylo pořád dokola…
V této nelehké době nám vzrostly
hlavně služby na dovoz obědů a zajišťování nákupů. Ráda bych tím
opět poděkovala panu Procházkovi, který nám 3x v týdnu s nákupy
pomáhal, šetřil sílu a čas personálu, který vynakládal své úsilí při jiných službách. Velký dík patří také
prodavačkám v COOP Buštěhrad,
které nám umožnily chodit nakupovat pro klienty v době jejich polední pauzy, abychom eliminova-

li styk s lidmi a nezavlekli si covid
mezi klienty. Díky patří i provozovatelům restaurace Lidická galerie
(manželům Kábrtovým), kteří nám
dodávají stravu i o svátcích pro naše seniory. Velice děkujeme!
Je s podivem, že jsme odolávali všemu tak dlouho, ale i u nás se
covid objevil, byť jsme se opravdu hodně snažili, odolávali jsme
11 měsíců. Musím podotknout, že
15

pozitivita se objevila paradoxně po
1. dávce vakcíny.
V dnešní době je personál DPS
Buštěhrad plně naočkován a klienti již mají za sebou 1. dávku vakcíny a během května i oni dostanou
2. dávku, pak snad budeme moci
trochu polevit a nebýt tak ve stresu, když tu někdo „pšíkne“. Musím
ale zmínit, že se i nadále samozřejmě řídíme všemi pravidly a nařízeními, které máme dodržovat.
Jak všichni víte, DPS Buštěhrad
neposkytuje pouze pečovatelskou
službu, ale je zde možnost si zažádat
i o byt v DPS, kde pak lze služby využívat. Je s podivem, že máme žádosti o bydlení a služby hlavně z okolí
a nikoliv z Buštěhradu. Nutno podotknout, že hlavně občan Buštěhradu má vždy přednost před ostat-

ními, jak při umístění, když je byt
volný, tak v poskytování služby.
Trochu se v poslední době „peru“
s informacemi o tom, že do Buštěhradu jezdí služby z Kladna. Avšak stačí kontaktovat nás a hledat pomoc
v místě bydliště. Myslím, že je velká škoda, že město má služby tohoto
typu, na které mimo jiné i přispívá
nemalou částkou ze svého rozpočtu,
a do Buštěhradu jezdí jiní poskytovatelé sociálních služeb.
Přitom to není nic složitého, pokud potřebujete vy, vaši rodiče či
známí pomoci se službami, jako jsou
zajištění hygieny, dohled nad občanem, dovoz obědu, pomoc s nákupem, zajištění a dovoz k lékaři, na
poštu či úřad nebo pomoc s úklidem
v domácnosti, obraťte se na nás, rádi pomůžeme.

Kontakt: Vojnová Šárka – ředitelka DPS Buštěhrad / sarka.vojnova@dpsbustehrad.cz / 312 250 280,
724 881 210 nebo Klára Míšková,
Dis. – sociální pracovnice / klara.
miskova@dpsbustehrad.cz. Veškeré formuláře a dokumenty ke stažení, které jsou potřeba k zahájení služby či žádosti o byt, najdete
na našich webových stránkách:
www.dpsbustehrad.cz.
Služby poskytujeme po–pá v době
6:00–18:00, so–ne, svátky a prázdniny 6:00–15:30, nebo lze i po dohodě
čas upravit.
Za kolektiv DPS Buštěhrad přejeme všem občanům a čtenářům
Buštěhradského zpravodaje hodně
zdraví!
Vojnová Šárka,
ředitelka DPS Buštěhrad

rých staveb buštěhradského hradu,
objevily se nové obrazové materiály.
V roce 2018 byla proto stezka rozšířena o dalších 8 zastavení zahrnující i vzdálenější sokolovnu, nebo Základní školu Buštěhrad.
Autory textů jsou Dana Stolzová,
Jaroslav Pergl, Daniela Javorčeková

a Ivona Kasalická, graficky vše zpracovala Milena Burgrová a Michal Fiala. Keramické rámečky navržené Veronikou Richterovou vyrobily děti ze
ZUŠ Buštěhrad, v roce 2018 je doplnily
nové od výtvarnice Romany Štajerové.
Stezku doplňuje leták a odborná publikace, které je možné zakoupit v IC

Buštěhrad a v Buštěhradském muzeu
Oty Pavla.
Mapku stezky s jednotlivými zastaveními najdete přiloženou uprostřed vydání BZ. Tak radostnou
cestu!!!
za Buštěhrad sobě IK
www.bustehrad.cz

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
Pozdravte slunce se Sokolem
Nemůžeme cvičit společně, ale
můžeme cvičit každý sám doma.
Zkuste třeba každý den udělat
Pozdrav slunci… Je to sestava dvanácti jógových pozic, jež lze cvičit bez
odborného vedení (až na určité výjimky, které jsou uvedeny v návodu,
například těhotenství nebo problémy s bederní páteří). Začněte pozvolna. V klidu dělejte jednotlivé pozice
tak, jak vám to ten den půjde. Každý
den je jiný. Někdy se hýbeme snadněji a někdy hůře. Nevadí, že někte-

ré pozice nedotáhnete. Vše dělejte jen
tak, aby vám bylo příjemně. Abyste
měli chuť zopakovat si cvičení další den znova. Uvidíte, bude to lepší
a lepší. Ke cvičení je třeba volné oblečení, karimatka, jógová podložka
nebo jen složená deka, aby vás nebolela kolena.
Díky spolupráci s vedením města
a s redakcí Buštěhradského zpravodaje najdete krásný návod, jak správně
cvičit, v tomto čísle BZ. Je také možné ho najít na stránkách www.sokol-

bustehrad.cz. Návod pochází z časopisu Krásná paní z roku 2012, který je
přílohou Lunárního kalendáře (použito se svolením redakce a paní Žofie Kanyzové).
Až bude možné společně se setkávat a budete se chtít přidat ke společnému cvičení jógy, zeptejte se v Informačním centru, kde se jóga cvičí.
Věřím tomu, že tu opět bude, ať už
v sokolovně, na zámku nebo ve sportcentru či někde jinde.
Blanka Jedličková

Sokolská stezka Buštěhradem – sportujte a bavte se

Pojďte se projít

po

Stezce historií Buštěhradu…

…a více poznat místo, kde bydlíte. Muzeum slavného spisovatele
O. Pavla je bohužel zavřené, přesto
se s ním a mnohým dalším můžete
seznámit. Jak? Přinášíme vám inspiraci na procházku se 34 zastaveními
v našem městě, která přiblíží historii města a jeho zajímavá místa. Pokud ji budete chtít projít celou, vyhraďte si hodinku a možná i trochu
déle – podle toho, jak hodně se budete rozhlížet. Pro děti je připravená
zábavná hra Krok za krokem Buštěhradem, kterou si můžete před cestou
16

stáhnout z webu spolku: http://www.
bustehrad.cz/stezka/hra-pro-deti/.
Začátek stezky je u autobusové zastávky, pokračovat budete Starým
Hradem k zámku a k rybníkům,
ke škole a pomníku padlým, vracet
se budete kolem domu U studánky
k Muzeu Oty Pavla. To je sice nyní
zavřené, ale ratolesti si mohou pohrát
na přilehlém dětském hřišti.
O stezce
Stezka historií Buštěhradu, otevřená v roce 2002 spolkem Buště-

hrad sobě, je naučná cesta seznamující formou rámečků s texty umístěnými na domech s historicky nejvýznamnějšími objekty a stavbami
v Buštěhradě. V začátku ji tvořilo 26
zastavení, které byly situovány do oblasti Starého Hradu, zámku a okolí
rybníků. Během následujících 15 let
docházelo k získávání nových informací z archeologických průzkumů
Starého Hradu (zejména z období
budování kanalizace a plynofikace),
z nichž mnohé značně pozměnily dosavadní představy o detailech někteČÍSLO 4–5

Doba „covidová“ sportování
a účasti v různých sportovních oddílech či jmových kroužcích příliš
nenahrává. Občané Buštěhradu tuto
skutečnost pocítili zejména v období,
kdy Vláda ČR v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací omezila v březnu roku 2021 na 3 týdny
volný pohyb všech osob na území
České republiky. Lidé měli omezené
nejen cestování mezi obcemi a kraji,
ale i sportování. To mohli provozovat
pouze v obci a jejím nejbližším okolí.
I v tomto čase stále platí sokolské
heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Proto vznikl nápad nabídnout buštěhradským občanům na jejich procházce s dětmi malá naučně-tělocvičná zastaveníčka. Děti se v rámci
vycházky zabaví plněním úkolů na
několika stanovištích, trochu si zaDUBEN–KVĚTEN 2021

cvičí, nově přistěhovaní občané mohou blíže poznat město Buštěhrad
a jeho blízké okolí.
Na webových stránkách Sokola
www.sokolbustehrad.cz a facebookových stránkách Informačního centra Buštěhrad (Infocentrum Buštěhrad), kterému děkujeme za podporu
a pomoc, bude zobrazena mapa měs-

ta Buštěhrad s jednotlivými stanovišti, která ale budou zanesena v mapě
pouze orientačně (každý účastník si
musí stanoviště najít).
Připojte se k výzvě T.J. Sokol Buštěhrad a sportujte a bavte se v naší
malebné obci. Sportu zdar!
Připravila: Helena Doležalová
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Stezka historíí
buštěhradu
34 ZASTAVENÍ - 2 km 1,5 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Opevnění hradu – zbytky hradního příkopu
Příční palác v renesančním slohu s pozdně
gotickými základy
Vnitřní opevnění s bránou a tzv. „předním mostem“
Obročnice – špejchar na krmivo pro koně
Hradní nádvoří s původním dlážděním, skrytým 1 m
pod povrchem dnešní vozovky
Starý palác – dům s pavlačí – portál z pískovcových kvádrů
vede do podzemí buštěhradského hradu
Starý palác, čp. 24 – původní jádro hradu
Tvrz – předchůdce hradu – později začleněná do
západního hradního křídla
Polygonální věž – součást aktivní dělostřelecké obrany
hradu
Západní brána a bašta
Západní hradní křídlo s druhotně použitou brankou
Hradní kaple sloužící až do r. 1812 jako farní kostel
Nový dům se zachovaným krakorcem
Severní opevnění hradu s polygonální baštou
a vyhlídkou na město
Východní branka – vstup do hospodářského zázemí hradu
Lusthaus – Králičovna, čp. 161 – dům, ve kterém přespal
Fridrich Falcký
Důchod (ZUŠ) – bývalá úřadovna a sídlo správce panství
s pamětní deskou O. Pavla
Kostel Povýšení sv. Kříže – farní kostel města
Zámek – podle návrhů K. I. Dienzenhofera a A. Luraga,
dnes sídlo městského úřadu
Pekárna u Bláhů, čp. 144 – původně první sídlo
buštěhradské školy
Zámecký park – veřejně přístupný prostor sloužící
pro pořádání akcí města
Kaple sv. Máří Magdaleny – zvonice z r. 1848 se sloupem
se sochou Panny Marie z 18. stol.
Pivovar – jeden z nejstarších šlechtických pivovarů
v Čechách
Dům Václava Černého – významného buštěhradského
těžaře uhlí s pamětní deskou
Popperův dům, čp. 54 – rodný dům Leo Poppera,
otce Oty Pavla
Rybníky Oty Pavla „Starý“ a „Nový“, připomínané již
v 16. století
Hostinec u Opltů, čp. 110, zmiňovaný
v povídkách Oty Pavla
Archeologické naleziště, Karel Žebera – významný
buštěhradský geolog a archeolog
Sokolovna, italští vysídlenci – budova sokolovny z r. 1903
Základní škola Oty Pavla – stará budova školy z r. 1890,
kterou navštěvoval Ota Pavel
Pomník padlým ve světových válkách – pomník z r. 1929
Buštěhradská dráha – dráha, která nesla jméno města,
ale nikdy přes něj nevedla
Třinecké železárny Dříň je možné z tohoto místa
zahlédnout, provoz byl zahájen v r. 1982
Hostinec u Bečvářů, čp. 218 – sídlo buštěhradských
ochotnických spolků
Kaplička sv. Prokopa – kaplička se zvonicí byla vysvěcena
v r. 1899
Buštěhradské Muzeum Oty Pavla – expozice o životě
a díle slavného spisovatele, expozice o městě Buštěhrad

Co

se dělo v  T.J.

Sokol Buštěhrad v loňském

T.J. Sokol Buštěhrad zajišťuje již
mnoho let cvičení pro obyvatele
města Buštěhradu a další nadšence sportování všech věkových kategorií. Čítá oddíly všestrannosti,
šachů, juda, stolního tenisu, volejbalu, cvičení žen-seniorek a míčových her pro dospělé. V březnu loňského roku došlo vlivem nařízení
vlády z důvodu epidemie Covid-19
k omezení všech sportovních činností provozovaných v České republice. Vzhledem k těmto opatřením
bylo nutné snížit počet realizovaných hodin oddílů T.J. Sokol Buštěhrad a ukončit tak výuku k datu
14. října 2020.
Ačkoliv činnost všech oddílů
Sokola Buštěhrad probíhala pouze ve zkráceném režimu od ledna
do začátku března, v měsíci květnu
a červnu, částečně o letních prázdninách a dále od září do začátku října, i za tak krátkou dobu se podařilo trenérům všech oddílů vzbudit
u dětí a dospělých zájem o sportovní aktivity, které byly připravovány
v závislosti na věkovém rozpětí dětí
a žáků, jejich sportovním založení
i celkové kondici všech cvičenců.
Oddíly všestrannosti se dělí na
tři kategorie: Pohybové hry pro děti od 3 do 6 let (předškoláci), Sportovní hry pro děti od 6 do 10 let
(školáci 1. stupeň) a Všestrannost
10+ (sport pro děti od 10 do 15 let
– školáci 2. stupeň). Předškoláci se
učí základy atletiky a gymnastiky většinou formou her, které pro
ně připravují zkušené lektorky. Ty
operativně, s ohledem na různá vyhlášená opatření během roku, přesunuly cvičení s dětmi ven na hřiště, jež Sokolu Buštěhrad zapůjčila
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Dne
8. října 2020 si nejmladší cvičenci
v rámci Památného dne sokolstva
připomněli statečnost členů Sokola působících v odboji za 2. světové války symbolickým vypuštěním
18
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lodiček na místním potoce. Náplň
hodin „Sportovních her pro mladší
školáky“ (6–10 let) byla koncipována na osvojení si základů atletiky,
gymnastiky a sportovních her (basketbalu, volejbalu, házené a fotbalu), posilování svalů různých částí
těla a zvyšování obratnosti a kondice dětí. Tréninky „Všestrannosti
10+“ pro starší školní děti byly také
zaměřeny na základy atletiky, gymnastiky, míčových her a kruhových
tréninků, které jsou určeny k posílení fyzické zdatnosti starších dětí.
Několik hodin se uskutečnilo v tělocvičně Sokola Buštěhrad a zčásti bylo nutné přistoupit ke cvičení
na venkovním hřišti ZŠ a MŠ Oty
Pavla Buštěhrad.
Oddíl stolního tenisu čítal v roce 2020 celkem 20 členů, z toho
12 dětí. Několik zájemců o účast
v tomto oddíle muselo být vzhledem k velikosti tréninkového
prostoru odmítnuto. Na podzim
v sezóně 2020/2021 kvůli epidemii odehrál A tým stolního tenisu pouze 4 utkání, B tým bohužel
neodehrál utkání ani jediné. Zrušen musel být také tradiční Velikonoční a Vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Náhradou za obě tato klání
byl alespoň červnový „Koronavirový turnaj“, kterého se zúčastnilo 10 hráčů ze tří oddílů.
Šachový oddíl Sokola Buštěhrad
se mezi místními vyznavači této
hry těší velké oblibě. Loňský rok
byl výjimečný i pro buštěhradské
šachisty, bohužel ne v příliš dobrém slova smyslu. Epidemiologická situace měla také vliv na několik utkání, například Mistrovství
ČR v šachu (v březnu 2020) muselo být předčasně ukončeno. Přesto
z dalších zápasů, které se mohly
uskutečnit např. v červnu, v srpnu
a září, dovezli buštěhradští šachisté
několik cenných ocenění, dokonce
zacinkala i nějaká ta medaile, včet-

ně těch zlatých. V krajském přeboru mládeže (dívky do 10 let, chlapci do 12 let) získali naši šachisté 2
bronzové medaile a v nejstarší kategorii společného turnaje chlapců
a dívek do 14 let si odvezli suverénně 2 zlaté medaile spolu s titulem
„Krajský přeborník“. V krajském
přeboru dorostenců a juniorů získali šachisté z Buštěhradu dvakrát
druhé a jednou třetí místo. Ze zářijového krajského přeboru mládeže (dívky do 10 let) si místní šachisté odvezli první místo, jedno
stříbro (v kategorii dívek do 16 let)
a v kategorii chlapců do 12 let jednou bronz. Bohužel Mistrovství
Čech mládeže, stejně jako Polofinále MČR juniorů, bylo po dvojím odkladu nakonec úplně zrušeno. V 1. lize mládeže se stačily
odehrát jen 4 zápasy v říjnu 2020,
tým A všechny zápasy vyhrál a stal
se vítězem, tým B skončil se třemi
vítězstvími na krásném 3. místě.
T.J. Sokol Buštěhrad se může
pochlubit i výukou juda. V roce
2020 měl oddíl 51 členů, z toho 4
dospělé členy a 47 dětí ve věku od 5
do 15 let. Tréninky se konaly vždy
třikrát do týdne, páteční judisté
docházeli na tréninky ve 3 skupinách dle výkonnostní úrovně. Děti
z oddílu juda se pravidelně účastní závodů ve všech kategoriích, bohužel v roce 2020 z důvodu epidemické situace mohly být přítomny
pouze na 7 soutěžích. Zde však získaly krásná umístění. V prosinci
2020 se nemohl jako obvykle konat
tradiční Mikulášský turnaj v judu,
nicméně pokud to situace dovolovala, tréninky byly za zpřísněných
podmínek nejen v tělocvičně, ale
také ve venkovním prostředí, a to
se zaměřením na posilování, atletiku a gymnastiku.
Oddíl volejbalu má členy ve věkovém rozmezí od 39 do 73 let. Činnost oddílu byla také ovlivněna epi19

demií. Pokud to okolnosti (a počasí)
umožnily, hrál se volejbal venku.
V době, kdy nebylo možné provozovat kolektivní sporty, se oddíl
věnoval především kondiční činnosti. Členové oddílu se zúčastnili
několika amatérských soutěží neregistrovaných družstev. Tradiční dlouhodobé amatérské soutěže
byly však předčasně ukončeny již
v únoru a na podzim vůbec nebyly
zahájeny, rovněž některé letní turnaje byly zrušeny. Buštěhradští volejbalisté každoročně pořádají dva
tradiční volejbalové turnaje, v roce
2020 proběhl pouze jeden z nich.
Ten se pořádal na antukovém hřišti
Sokola Buštěhrad. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se bohužel nemohl uskutečnit „Vánoční turnaj“
pořádaný v sokolovně.
Další prostor pro pohybovou aktivitu „něžného pohlaví“ nabízí T.J.
Sokol Buštěhrad v oddíle „Cvičení
seniorek a žen“, který v roce 2020
navštěvovaly ženy ve věkovém rozmezí od 47 do 78 let. Náplní hodin
bylo nejen zdravotní cvičení, které
zahrnovalo správné dýchání a dr-

žení těla, protahování a posilování
svalů. Některé lekce byly také obohaceny o pohybová cvičení v rytmu
hudby. I tento oddíl musel svou činnost z důvodu epidemiologické situace v ČR v měsíci říjnu ukončit.
Již druhým rokem se v buštěhradské sokolovně scházela skupinka příznivců jógy. Dobře rozběhnuté cvičení zaměřené na protahování a udržení hybnosti, dýchání
a celkovou pohodu těla i duše bylo,
tak jako vše ostatní, omezeno koronavirovou epidemií. Lekce jógy se
proto omezily na období leden až
březen 2020 a měsíc září. Cvičení
navštěvovali nejen „věčně mladí“
cvičenci, ale také „opravdu mladší“ ročníky.
V roce 2020 provozoval svou činnost i oddíl „Míčových her pro dospělé“, který má zhruba deset členů – mužů, ale ženy jsou v oddílu
vítány též. Z důvodu menšího prostoru místní sokolovny se cvičenci
pravidelně scházeli v tělocvičně ZŠ
a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Tam se
věnovali všem základním typům
míčových her, a to fotbalu, basket-

Naši judisté na podzimním říjnovém utkání Kralupy Cup. Vybojovali si krásná místa.
Kryštof Ulrich 1. místo, Ondřej Ulrich 1. místo, Jáchym Koloušek 1. místo, Tonda Chvoj
3. místo (Josef Barták 4., Viktorka Hrubá 5., Fanda Sušický 5., Adam Škarda 4., Petra Loučková)
Foto J. Ulrichová
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balu a florbalu. V minulém roce došlo na tréninky oddílu pouze v měsících lednu a únoru, dále v červnu
(to na venkovním hřišti) a v září.
Navzdory situaci spojené s epidemií Covid-19 se o letních prázdninách v posledním červencovém
týdnu konal tradiční příměstský
„Tábor plný pohody“, jehož pořadatelem byl Sokol Buštěhrad. Z důvodu epidemiologických doporučení se veškeré pohybové aktivity
směrovaly na venkovní prostory
města Buštěhrad a místní základní školy. Věkové rozmezí dětí se pohybovalo od 5 do 10 let. Program
tábora se nesl v duchu rytířů a rytířských klání. Děti v jednotlivých
družinách v rámci plnění úkolů dobývaly hrady České republiky, poznávaly přírodní krásy Buštěhradu
a blízkého okolí.
V loňském roce se v rámci Památného dne sokolstva, jenž připadá na 8. října a je poctou členkám a členům Sokola, kteří za
2. světové války obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost, měla uskutečnit
slavnostní plavba členů Sokola parníkem po Vltavě. Akci připravoval
Odbor všestrannosti ČOS a byla
plánována na 19. září 2020. Měla ji provázet řada organizačních
a zejména hygienických nařízení
z důvodu koronavirové epidemie.
Plavby se měli zúčastnit i zástupci
dětí z našeho buštěhradského oddílu Všestrannosti. Celá akce byla
nakonec bohužel zrušena.
Letošní rok také nezačal pro
sport příliš příznivě, ale musíme
doufat, že tato situace brzy pomine, a my budeme moci zvolat sokolské: „Sportu zdar!“
Mgr. et Mgr. Helena
Doležalová
trenérka Všestrannosti
mladších žáků
ČÍSLO 4–5

Vezmi vejce

na procházku

V dubnu připravil Sokol Buštěhrad další, v letošním roce již třetí
venkovní aktivitu pro jednotlivce
a rodiny. Povelikonoční sokolská
výzva ,,Hýbejme se s velikonočními vajíčky aneb vezmi vejce na
procházku“ byla zveřejněna na FB
Infocentra Buštěhrad a několika
dalších buštěhradských faceboo-

kových stránkách. Účastníci měli
za úkol vyfotografovat velikonoční vajíčko nebo kraslici na nějakém zajímavém místě v přírodě.
Kdo chtěl, mohl doplnit fotografii textem o tom, co vajíčko dělá
nebo vidí. Počasí bylo v tu dobu
opravdu aprílové, střídavě pršelo,
foukalo, sněžilo a po některé slu-

Vezmi vejce na procházku a kočička, foto T. Jedličková

nečné dny bylo najednou letní teplo. Fotografie vznikaly za každého
počasí. Děkujeme všem hravým
tvůrcům za krásné obrázky, které potěšily spoustu dalších spoluobčanů. Několik fotografií uveřejňujeme i v tomto čísle zpravodaje.
Blanka Jedličková

Vezmi vejce na procházku a prasátko, foto S. Mayrhoferová

CO N OV ÉH O V BU ŠI?
A prílový

žert hasičů

Jak město hasičům (ne)pořídilo
požární letoun
Možná jste to na sociálních sítích
zaznamenali taky – první dubnový
den buštěhradští hasiči světu oznámili, že pro svou jednotku získali na
poměry (nejen) dobrovolných hasičů
unikátní dopravní prostředek – letoun Cessna 172 s registrační značkou OK-OKB, který hodlají použít
k hlídkování v rámci boje s čím dál
častějšími a ničivějšími letními požáry porostů.
Kromě toho, že se informace
o naší „akvizici“ objevila (i s pečlivě vymyšleným vysvětlením taktiky
nasazení letounu) na našem facebookovém profilu, související „tiskovou
zprávu“ zveřejnil coby svou hlavní
zprávu také největší odborný hasičský server Požáry.cz. Už po několika
hodinách to ze stovek většinou poDUBEN–KVĚTEN 2021

zitivních a pobavených reakcí a komentářů vypadalo, že minimálně
mezi hasiči o letadle, které již brzy
bude startovat do boje s požáry z buštěhradské cyklostezky, slyšel v této
republice snad téměř každý.
Pokud nás na Facebooku sledujete, tak už ale zřejmě víte, že celá věc
měla jeden malý háček – jednalo se
jen o aprílový žert.
Jak to celé vzniklo? Jeden z našich členů je držitelem licence soukromého pilota. Pokud zrovna nesedí v letadle či v hasičském autě, pak
existuje vysoká pravděpodobnost,
že nejméně o jedné z těchto činností
právě sní s otevřenýma očima. Takže
pak už příliš nepřekvapí, že už někdy během loňského léta na jednu
z našich prvních schůzek přišel s vítězoslavným oznámením, že jednotka bude na apríla dělat, že provozuje

letadlo – konkrétně tedy zmíněnou
Cessnu OK-OKB, která má červeno-bílé zbarvení, což samozřejmě
našim potřebám výrazně nahrávalo. Nakonec se tato myšlenka udržela při životě více než tři čtvrtě roku
a postupně byla za všeobecného veselí porůznu rozšiřována.
Protože pokud už mají buštěhradští hasiči dělat apríl, tak ho budou
dělat tak, jak se snaží dělat všechno:
se vší parádou! V tom jsme byli zajedno od samého začátku. V den D
se proto na příbramské letiště, které
je domovem „našeho“ letadla, rozjela čtveřice našich členů v kompletní zásahové výstroji, aby byla iluze
„hasičského“ letounu na všech fotkách a videích dokonalá. Letadélko
jsme přelétli na kladenské letiště,
které je v pohodlném dosahu naší letité zásahové techniky. Před místním
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hangárem pak vznikly povedené fotografie, které značně podpořily věrohodnost našeho sdělení. Zejména
díky nim nám na náš aprílový žertík
skočilo obrovské množství lidí, což
ani nebyl původní záměr.
Mezi reakcemi, které jsme obdrželi, byly samozřejmě nejvtipnější
zprávy právě těch „napálených“ – ať
už šlo o nadšené gratulace k novému
přírůstku do jednotky, či skeptické
analýzy ohledně toho, zda je skutečně reálné, aby malé letadlo bez
poškození přistálo na poli. I profesionální kolegové z kladenské požární stanice se nás o pár dnů později u výjezdu polohlasem vyptávali,
jestli to byl jen apríl, nebo jestli to
letadlo skutečně schováváme v nějaké místní stodole. A své si „vytrpěli“
i zástupci skutečného provozovatele letounu – na ty se začali obracet
rozhořčení letci se stížnostmi, že na
letadle mají dopředu zarezervované
lety a že je teď, když letadlo zčistajasna prodali nějakým hasičům, nechali na holičkách…

Akce zaznamenala takový ohlas
a i nám udělala takovou radost, že
jsme se rozhodli za ní udělat ještě
tečku v podobě zhotovení série nášivek neoficiální „letecké sekce“ JSDH
Buštěhrad pro naše členy i pro sběratele z celé republiky. I mnozí sousedé z Buštěhradu projevili zájem si
tyto nášivky zakoupit a podpořit nás
tak v naší činnosti – tedy v té opravdové, související s pomocí bližním –
za což jim moc děkujeme.
Mohli byste říct s klasikem –
„…a přitom taková blbost.“ A měli
byste samozřejmě pravdu. Na druhou stranu: jen náš vlastní příspěvek na Facebooku vidělo přes 20 tisíc lidí z ČR i ze zahraničí. Dosah
serveru Požáry.cz je ještě několikanásobně vyšší. První dubnový den
tedy v paměti nemalého množství
lidí zblízka i zdaleka utkvělo, že ve
středních Čechách leží nějaký Buštěhrad, lidé tam zřejmě mají nějaký
ten smysl pro humor a není jim líto vynaložit čas, energii ani peníze
na to, aby v dnešní nelehké době li-

dem vykouzlili úsměv na tváři. Máme tedy za to, že něco, co začalo jako
„plácnutí do vody“ pronesené jen tak
mezi řečí na schůzce hasičů, nakonec vyústilo ve velmi pěknou reprezentaci nejen nás, ale i našeho města, a to na celorepublikové úrovni.
Tomáš Cáp
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Autor hledá pamětníky, kteří by přispěli k tvorbě tohoto díla
svědectvím, vzpomínkou, archivním materiálem a především
fotografií P. Štemberky.

Kontakt: Mgr. František Kolouch, Ph.D.
Tel.: 732 815 188

Dopis Poirotovi

Jak město hasičům (ne)pořídilo požární letoun,
foto J. Tykal

Poděkování hasičům
dy showroom je vybaven takovou bránou, která dezinfikuje ruce klienta,
měří mu teplotu, kontroluje, zda má
nasazenou roušku/respirátor. Tedy
prostor showroomu je bezpečný…
Minulý týden nám do showroomu
dorazil ze zahraniční výroby nový pracovní stůl, který vážil cca 150 kg. Jeho
logistika z venkovní části do showroomu byla nad naše síly. Kolegy máme
na Slovensku v karanténě.
Zavolala jsem dobrovolné hasiče
z Buštěhradu a tito mladí muži u nás
byli do 10 minut! Když zjistili, že je
stůl velmi těžký, přijelo k nám celkem
8 dobrovolných hasičů. Za svou nezištnou pomoc nechtěli nic. Dovolila jsem
si jim zaslat příspěvek na jejich účet.
Naše společnost se rozhodla, že je bu-

Historik a spisovatel František Kolouch
připravuje knihu o životě posledního lidického faráře
P. Josefa Štemberky

Za poskytnuté informace a materiály předem vřele děkuje

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Dobrý den, vážená paní starostko,
dovolte, abych jménem svým a svých
kolegů z naší společnosti „LHL“ poděkovala dobrovolným hasičům
z Buštěhradu.
Přesně před rokem jsme si vybrali
město Buštěhrad pro showroom naší rodinné značky „LHL“ – luxusního
nábytku. Buštěhrad je malebné místo
jak pro práci, tak pro život. V rodinném domě pracujeme i bydlíme.
Kvůli pandemické situaci máme
showroom stále uzavřen, ale jsme připraveni jej otevřít, jakmile bude vládní restrikce pominou.
Naše společnost je také testovacím
místem pro projekt Therapy – nasazení multifunkčních dezinfekčních
bran pro živnostníky a veřejnost. Te-

Výzva

de pravidelně finančně podporovat.
Chtěla bych Vás poprosit, zda byste
se o nich nemohla zmínit v místním
časopise, aby všichni obyvatelé Buštěhradu věděli o těchto skvělých lidech.
Jsou opravdu úžasní a obzvláště v této komplikované době si jejich pomoci velmi vážíme.
Jménem svým a jménem celého týmu naší společnosti jim mnohokrát
děkuji a přeji vše dobré.
Velmi si vážíme, že můžeme v Buštěhradě pracovat a žít.
S úctou Radmila Gaudencia
Chairman of the Board
of Directors
LHL GROUP GLOBAL
LHL PRAGUE + LHL ITALY +
LHL EMIRATES
ČÍSLO 4–5

Vážený sire Suchete,
půjčil jsem si v knihovně Vaši knihu David Suchet Za objektivem –
Můj život. Přiznám se, že hlavním důvodem byla zvědavost na
Váš vztah k fotografii a aparátům
značky Leica, se kterým jste vyfotografován na obálce knihy.
I mým celoživotním koníčkem,
a po čas i zaměstnáním, byla fotografie. Knihu jsem začal prohlížet – listovat odzadu. Jako noviny.
Prohlížel jsem si fotografie a přitom jsem sem tam jukl i do textu. Než jsem se ale dostal k úvodu, začal být text důležitější než
fotografie.
I když jsem se o hereckou profesi nikdy nezajímal, tak to, jakým
způsobem jste ji popsal Vy, je pro
mne obdivuhodné. Jsme stejně staří (ročník 1946), a tak procházíme
životem stejnými význačnými obdobími, i když v různých částech
světa. Nejen geograficky, geopoliticky, ale i oborem. Přesto v mnohém vidím podobný pohled na život a jeho hodnoty. I když možná
„železná opona“ způsobila, že jsem
neměl možnost vidět Vaše ztvárněDUBEN–KVĚTEN 2021

ní postav z děl autorů od Wiliama
Shakespeara po Arthura Millera,
věřím, že Váš Jago nebo Salomon
by na mne velice zapůsobily (bohužel, musely by znít v češtině).
A nejen na mne a naše vrstevníky. Byl bych moc rád, aby tak působil třeba na má dnes již dospělá
vnoučata. Ale oni už si to nejspíše číst nebudou. Oni už literaturu nečtou. Čtou tak akorát zprávy
z Facebooku, a to ještě v mobilu.
Vy v knize líčíte filozofii pracovitého člověka, která ho může,
když bude mít štěstí, dovést k výraznému úspěchu a zůstat přitom
slušným člověkem. Citlivý a vnímavý čtenář si odnese mnohé z Vašich zkušeností jako moudré rady
do života (i když je nikomu nevnucujete). Jsem přesvědčen, že
celé generace televizních diváků,
aniž si to uvědomují, obdivují díky Vašemu ztvárnění Poirota (role, která Vás nejvíce proslavila po
celém světě) odkaz toho, že lze zůstat slušným, upraveným a zásadovým za všech okolností, a přitom nikoho neponižovat, neurážet
a nepodrývat jeho důstojnost. Ani

velkého lumpa.
Váš Poirot je takový morální
kompas. I když je ješitný a domýšlivý. Staromódně dodržuje dobré
mravy. Slušnost a zdvořilost jde až
do morku kostí. Stojí na straně práva, a dokáže přitom být velkorysý.
Každý z nás potřebuje cítit klid
a řád, pokud má odvádět kvalitní práci. A právě toho se nám, obzvláště v poslední době, nedostává.
A my na to pomalu zapomínáme.
A taky proto jsem si nakonec už
přečtenou knihu zakoupil. Chci
ji mít v knihovně, abych se k její moudrosti mohl kdykoli vracet,
a doufám, že i když už tady nebudu, třeba ji tam vnoučata najdou
a ze zvědavosti, tak jako já, se do
ní podívají a neodloží ji, dokud ji
nepřečtou. I citlivý překlad Ireny Steinerové pomohl ke čtivosti
úžasné knihy. Vaším pojetím hlavní postavy jste udělal radost nejen
autorce (i když se toho nedožila),
ale i milionům lidí po celém světě. Za to Vám patří neskonalý dík.
Váš dlouholetý obdivovatel
Jaroslav Pergl
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O kružní trasy

Zoopark Z ájezd je opět

v omezení

Nevíme, jak dlouho, a kdy opět
dojde k omezení pohybu v souvislosti s úspěšným produktem z Číny.
Ověřili jsme si s manželkou několik
okruhů a možná vám přijde vhod se
s některými tipy na vycházku v blízkém okolí podělit.

jdete vlevo mezi panelovým plotem
na cestu u obalovny asfaltových směsí. Půjdete směrem k obalovně, kterou budete míjet po levé straně. Na
křižovatce se dáte doleva a po chodníku můžete sledovat vpravo sochorovou válcovnu a vlevo nový sklad

Okružní trasy v omezení, foto J. Janouškovec

První trasu můžeme nazvat trasa
cesty západ. Stejně jako ta následující bude začínat a končit v prostranství Na Babkách u velkého buštěhradského rybníka. Odtud vyrazíme ulicí Revoluční ke škole a na křižovatce se dáme doleva, kde následně pokračujeme po silnici Vrapická
k tunelu vpravo. Bohužel zde jdeme jen po krajnici komunikace bez
chodníku, tak musíme dávat pozor
na auta. Za tunelem odbočíme doleva a dáme se směrem k hřbitovu u sv.
Jana. Pozor na vidlicovém rozdvojení cesty. Držte se vpravo. Po pravé ruce je skládka a vy se již blížíte
do vytouženého přírodního lesního
prostředí. Můžete pokračovat stále
po široké pěší cestě až ke hřbitovu,
ale můžete zkusit i jakoukoliv cestu lesem po levé straně a souběžně
pokračovat stejným směrem. Těsně
před hřbitovem uhnete na cestu doleva a dojdete k malé točně odkud
sestoupíte k bývalému návěstidlu
železniční tratě. Po trati se dejte směrem doprava a po pár metrech pro24

Lidlu a tiše závidět novou krásnou
komunikaci. U východu z areálu kolem vjezdu na bývalou skládku, kterou můžeme sledovat po naší levé ruce,
se dáme dále po silnici až ke křižovatce,
kde zabočíme doleva
a po krátké chůzi po
rušné silnici vejdeme vpravo do obytné
zóny ulice Okružní.
Je to druhá odbočka od křižovatky.
Sejdeme k potoku
a vlevo dojdeme opět
k rybníku.
Druhá trasa východ nás povede opačným směrem. Od rybníku
se dáme po ulici Revoluční směrem
k zámku, ale pod budovou DPS
vejdeme vlevo do zámecké zahrady. Zde můžeme strávit trochu času
procvičením na různých šlapadlech.
Vystoupáním svahu po cestě k zámku se u studny dáme doleva podél

sýpky a průchodem kolem WC se
dáme ven z areálu k silnici, kterou
překročíme na protější stranu a pokračujeme směrem k řadovým domkům Ořešínu. Průchodem mezi domy dojdeme na okraj parčíku a na
konci se dáme dolů ze svahu podél
plotu k silnici na Bouchalku. Po cestě na Bouchalku si můžeme udělat
malou zacházku k novému rybníku,
a pak pokračovat kolem psího útulku do kopce k silnici od dálnice zpět
k Buštěhradu. Za Aviplastem můžeme zabočit doprava do nové výstavby
domků a po jejich prohlídce se vrátit
zpět k silnici a u školy odbočit dolů
doleva zpět k rybníkům.
V obou případech našlapete cca
8 000 kroků. Uvidíte kus přírody, ale
bohužel se nevyhnete chůzi po silnici s běžným provozem. A to je jedna z nevýhod Buštěhradu, že město

Okružní trasy v omezení, foto J. Janouškovec

nemá uzavřený okruh na vycházku
do přírody, aniž byste nemuseli využít rušné silnice. Proto dbejte zvýšené opatrnosti jak na kolejích, tak
na silnici. A pokud máte i jiné tipy
na trasy v rámci katastru Buštěhradu, dejte ostatním vědět.
Ing. Jiří Janouškovec
ČÍSLO 4–5

Po více než půl roce se brány zoo
opět otevřely! Zavřeno jsme museli
mít od října, což bylo po všem, co nás
v minulém roce potkalo, velmi těžké.
Půl roku. Tak dlouho byl v součtu
Zoopark Zájezd uzavřen od prvních
vládních restrikcí na jaře 2020. Pro
soukromou zoo, která je naprosto
závislá na příjmech od návštěvníků,
je to zásadní problém. „Stali jsme se
jednou z prvních soukromých zoo
v Česku a jsme jednou z pouhých
dvou v celém Středočeském kraji.
Máme fantastický tým ošetřovatelů
a další skvělí lidé se starají o vzdělávací programy, návštěvníky nebo výstavbu. Celou zoo budujeme svépomocí hlavně ze dřeva, a ačkoli jsme
vždy zápasili s rozpočtem, každý rok
se nám podařilo zoo o něco rozšířit. Loňské jarní uzavření nás hodně
zasáhlo, ale naši podporovatelé, tým
zaměstnanců a naše rodiny nás podrželi. Podzimní a zimní zavření ale
už bylo opravdu na hraně,“ říká ředitel zoo Jiří Marek, který je v Zájezdu přes dvacet let a se svým nejstarším synem má na starosti výstavbu
či péči o zvířata. Kvůli uzavření dokonce zaměstnanci dobrovolně přistoupili na snížení vlastních mezd,
aby pomohli udržet zoo při životě.
Nesmírně nám pomohli naši podporovatelé – stovky lidí, kteří si naši zoo oblíbili a stali se adoptivními
rodiči nebo nás podpořili hmotným
či finančním darem. Pokud byste
zoo také chtěli podpořit, můžete tak
udělat například přes transparentní
účet 123-1632310247/0100.
Zpráva o tom, že konečně smíme
otevřít alespoň venkovní prostory,
nám ohromně ulevila. Do poslední chvíle jsem se báli, že to nevyjde,
ale připravili jsme vše, co šlo, aby se
vám u nás líbilo. Ještě dokončujeme
přestavbu části voliér u lemurů. PůDUBEN–KVĚTEN 2021

otevřený

Surikaty v ZOO Zájezd, foto D. Koleška

vodní stáli na svém místě od otevření zoo a bylo již nutné je přestavět.
O otevření nové expozice, která bude
věnovaná hlavně latinskoamerickým
zvířatům (tangarám, marám nebo
leguánům) vás bude informovat.
Na co všechno se můžete přijet
podívat a jaká jsou opatření při vstupu do zoo?
V části „U velblouda“ s dětským
koutkem, hřištěm a naučnou stezkou
jsou v provozu i oblíbené občerstvení a kavárna rodinné pražírny
Longberry. Dle počasí bude v provozu i loňská novinka – obří nafukovací trampolína pro děti. U korsaků
a surikat máme roztomilá mláďata,
která už pomalu prozkoumávají výběh, další mláďata čekáme u mnoha
dalších zvířat – jaro je v tomto krásným obdobím.
Aktuálně smí být v zoo v daný
moment maximálně 20 % kapacity
– 250 lidí. Kapacitu hlídáme a kdyby snad hrozilo její překročení, budeme o dalších opatřeních informovat
v zoo i na Facebooku a webu.

Vstup je povolen pouze s rouškou
dle platných nařízení vlády.
Udržujte prosím rozestupy a buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům i zaměstnancům zoo.
My i zvířátka se na vás moc
těšíme!
info@zoopark-zajezd.cz,
facebook: zooparkzajezd,
www.zoopark-zajezd.cz
Daniel Koleška

Transparentní účet ZOO - QR kod
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Utopen

ve víně

Martina Bartka už mnoho z vás
zná. Měl svůj obchůdek s kvalitním vínem naproti poště. Specia-

lizuje se na dovoz francouzských
vín. Dává přednost malým rodinným vinařstvím s osobním přístu-

Martin Bartko, Utopen ve víně

pem. Rád osobně poznává, jakýma
rukama víno prošlo. Kvalitní víno
poznáte tak, že ho vinař lahvuje,
pochlubí se svou prací, svým jménem nebo logem na etiketě lahve.
Jednou z novinek v nabídce Martina jsou lahodná vína z Alsaska,
která potěší každého milovníka
bílých vín. Martin vám velice rád
poradí, jaké víno se hodí na jakou příležitost, k jakému jídlu, jaké víno je vhodné na archivaci,
nebo i opatří láhev firemním logem. Pro snadnější přístup k nákupu Martin spustil před několika dny vlastni e-shop, kde mohou
objednávat zákazníci i ze vzdálených koutů země české. Martinův
e-shop naleznete na stránce www.
ouinon.cz. Buštěhradským přinese Martin láhve vína osobně. Svá
vína prodává také na Buštěhradském jarmarku nebo u degustace
vín v některém z buštěhradských
podniků, jakým je třeba Aktoffka.
LZ

Vinotéka Sýpka
Děkujeme všem našim milým
zákazníkům a přátelům, kteří nás
podporovali v době okénkové, nebýt
Vás, dávno bychom zavřeli. Těšíme
se na normální provoz vinotéky, na
posezení u příjemně praskajících
kamen, venku za teplých letních
večerů, na koncerty a cimbálky, na
grilování a jiné gastro víkendy, ne-

bo na street food akce.
Venkovní posezení jsme vylepšili novými stoly, předělali jsme bar,
a hudebně-umělecké prostředí navodí nové piano.
Kontaktovat nás
můžete na FB (Vinotéka Sýpka Buště-

hrad), tel. 730 151 666, na Instagramu (vinoteka_sypka)
Budeme se na Vás těšit!
Vinotéka Sýpka v Buštěhradě
Kladenská 332 (za Dynexem)
Kateřina Homolová

Vinotéka Sýpka, 2x foto Z. Malý
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ČÍSLO 4–5

Ž I V OT N Í P R O S T Ř E D Í
Nadace partnerství je koordinátorem celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, která vznikla v roce 2019.
Za jejím zrodem stál úspěch kampaně Stromy svobody, kterou Nadace Partnerství přispěla k oslavám 100 let
Československa. V ní jsme mapovali stromy, které lidé zasadili v letech 1918 a 1919 u příležitosti oslav svobody
a demokracie, a také jsme vysadili stromy nové. Přemýšleli jsme, jak překlopit energii spojenou s minulostí do
iniciativy zaměřené na budoucnost v kontextu klimatické výzvy a naším cílem se stala snaha připravit Českou
republiku na změny klimatu. Stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jaké máme. Chceme jich během
5 let do polí, zahrad a měst dostat 10 milionů, a vrátit tak do naší krajiny život. Za každého Čecha a Češku jeden.
Na tuto nadaci se také čím dál častěji obracejí lidé s dotazem, jak (začít) a jak správně sázet stromy. Tady je náš
návod, jak na to:

Jak

na výsadbu stromů na vlastním pozemku

Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné či světlomilné. To vše
je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše,
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by
si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do
daného místa hodí z širšího kontextu.
Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesaDUBEN–KVĚTEN 2021

hující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby nebyla
tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové
výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sázíme
budoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.

K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
z Nadace Partnerství
Sázíme budoucnost–Pomozte
nám vysadit 10 milionů stromů –
Sázíme budoucnost
www.sazimebudoucnost.cz

Výsadba Aleje svobody v Šatově, foto T. Kalous
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Jak

správně třídit odpad

Většina z nás celkem dobře rozlišuje, jak třídit doma odpad a kam
ho ukládat. Zajímavé dotazy a odpovědi jsem získal na portálu www.
jaktridit.cz.
Možná pro ty z nás, co se na internet moc nedostanou, a pro ty pohodlnější, aby si nemuseli odpovědi pracně rozklikávat, nabízím níže
souhrnný přehled otázek a odpovědí. Věřím, že nám může pomoci.
Dělám správně, když vhazuji do
kontejneru pro plast kromě pet lahví i všechny sáčky od pečiva, které
přinesu z obchodu, sáčky od jiného
zboží, nebo plastové výlisky zbavené papírového přílepu?
Ano, je pravděpodobné, že tyto
odpady do plastů třídíte správně.
Zde však nemůžeme dát jednoznačnou odpověď na tuto otázku a ani
jasný výčet věcí, co do kontejnerů
patří a co nikoliv. Tyto údaje se mohou u jednotlivých svozových firem
a v jednotlivých oblastech ČR lišit.
Proto informace, co konkrétně můžete dávat do příslušného kontejneru, získáte na obecním úřadě nebo
od příslušné svozové firmy.
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné
a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce
vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma by
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mohly být cítit. Navíc mastné obaly
či obaly se zbytky potravin omezují
následnou recyklaci.
Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?
Sešlapávaní, mačkání a kroucení
těchto odpadů je velmi vhodné jak
pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se
do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton
jsou navíc konstruovány tak, aby do
nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal.
Sníží se tak přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům
na PET lahve – jimi slisované lahve
dělají problémy v dalším zpracování.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když
zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony, krémy, zcela spotřebujete. Do kontejneru na
tříděný odpad pak můžete klidně
vhodit prázdné obaly.
Je nutné odstraňovat z časopisů
a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky?
Svorky není třeba odstraňovat.
Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou
odloučeny.
Mohu do modrého kontejneru
vhazovat skartovaný papír?
Do modrého kontejneru vhazujte
skartovaný papír stejně jako každý
jiný papír, který není mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný. Tím se myslí
i biologické nečistoty.
Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek
vytrhnout fóliové okénko?
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším
zpracování papíru v papírnách se
při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. Pokud však vyhazujete obál-

ku s ochrannou bublinkovou fólií,
tak tu je potřeba odstranit.
Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice, například od
džusů nebo mléka, nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr
těchto obalů probíhá již v mnoha
městech a obcích v celé ČR. Sběrné
nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou
s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve
vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na
starosti odpadové hospodářství).
(Pozn.: Tento odpad je možné dávat do žlutých kontejnerů na plast.)
Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Pokud ve vaší obci probíhá sběr
nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je
ve vaší obci pro tento odpad určen.
Kam patří elektroodpad?
Na místa zpětného odběru, jako
jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést jej můžete také na sběrný dvůr.
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho
charitě, nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora.
V některých obcích, ale ne na celém
území ČR, je zaveden i sběr textilu
do nádob.
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka
odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob
k tomu určených. Jinak je lze odložit
ČÍSLO 4–5

do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
Co mám dělat s obaly, které jsou
označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu.
Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je
např. tzv. blistr na léky („platíčko“
se zatavenými tabletkami). Většinu
kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton
(pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.
Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem
na mytí nádobí, můžete jej vhodit
do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do
směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci
tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat
v kanystru a až ve větším množství
odevzdat.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr
nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová
výstražná značka na obalu
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od
zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůDUBEN–KVĚTEN 2021

stává určité množství pasty v tubě,
takže se jedná o znečištěný obal.
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve
větším množství patří do sběrného dvora.
Kam patří odpad označený C/
LDPE 90 (pytlík od cappuccina)
a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že
se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené
obaly do směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP,
což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat
i s víčky) do kontejnerů označených
oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů. (Pozn.: Nebo do žlutých
kontejnerů na plast.)
Kam s odpadem, který nepatří
do kontejneru na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný
odpad nebo o odpad, se kterým se
musí nakládat zvláštním způsobem
(např. zbytky léčiv), lze ho odložit do
nádob na směsný odpad.
Kam s vyjetým olejem nebo
barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke
sběru nebezpečných látek, většinou
do sběrného dvora. Oleje se sbírají
také na místech zpětného odběru,
což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Olej vyměňujte v autoservisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například
zbytky z masa a kostí nebo tekuté
a silně mastné potraviny. To je totiž
bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu
(např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec
apod.). Více informací naleznete na
www.ekodomov.cz.
(ZDROJ: www.jaktridit.cz)
Další zdroj zajímavých doplňujících informací nabízí brněnská společnost SAKO, vlastněná městem
Brno a zajišťující komplexní služby
v oblasti odpadového hospodářství:
Alobal – hliník můžete hodit do
kontejneru nebo popelnice na kovy, popř. odevzdat ve sběrném dvoře
Blistr/platíčko od léků – směs plastu a kovu, takové kombinované obaly ještě recyklovat neumíme. Hoďte
ho do komunálu
Brčko plastové – nerecykluje se, můžete ho dát do komunálu. Nejlepší je
ale jednorázové brčko vůbec nepoužívat a pořídit si nějaké udržitelnější
CD, DVD, kazety – odevzdejte ve
sběrném dvoře
Celofán – do komunálu
Drogerie (šampony, mýdla, prací gely) – do plastu, obaly nemusíte
pro třídění vyplachovat, zbytky obsahu nevadí
Fólie bublinková – do plastu
Fotky – do komunálu
Hygienické potřeby (vložky, tampony) – do komunálu
Chemikálie (např. barvy, žíraviny,
hnojiva) – jde o nebezpečný odpad
(na obalu je označený), zbytky chemikálií i obaly od nich je potřeba
odnést na sběrný dvůr
Jízdenky – do komunálu
Kapesníky posmrkané – do komunálu, je to infekční materiál, stejně
jako roušky
Karta platební – rozstřihnout a pak
do komunálu
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Kelímek od jogurtu/másla – vymýváme jen proto, aby nám v koši nezapáchal a aby se špinavými odpadky
nemuseli probírat pracovníci dotřiďovací linky, na samotnou recyklaci
ale zbytky mléčných výrobků nemají
vliv, omezuje ji jen mastnota
Kelímek od kávy/limonády – papírový má uvnitř vrstvu plastu, nelze
ho recyklovat, patří do komunálu,
celoplastové kelímky samozřejmě
dejte do plastu
Keramika – do komunálu, ne do
skla
Knihy, diáře, bloky – do papíru patří bez tvrdých desek (ty jsou ze směsi materiálů a musí jít do komunálu)
Konzerva, plechovka od jídla/krmiva – do kontejneru nebo popelnice na kovy, popř. odevzdat ve sběrném dvoře
Krabice od pizzy – do papíru patří
jen tehdy, pokud není hodně ušpiněná a mastná
Krabice s lepicí páskou – izolepa
recyklaci nevadí, dejte do papíru
Krabička od cigaret – je ze směsi
materiálů, patří do komunálu
Mast – pokud jste ji vypotřebovali, obal nemusíte vracet do lékárny,
hoďte ho do komunálu
Miska od syrového masa – plastová
může jít vymytá (bez mastnoty) do
plastu, polystyrénová do komunálu
Nádobí od jídla s sebou – plastové nádobí, které lze umýt, je možné
(bez zbytků jídla a mastnoty) dát do
plastu, polystyrénové do komunálu
Nápojové kartony (od mléka, džusů) – tetrapaky se dávají do plastu
Obal od chipsů – směs plastu a kovu, takové kombinované obaly ještě recyklovat neumíme, u chipsů
je navíc ještě mastný, hoďte ho do
komunálu
Obal od paštiky – hliníkové obaly
patří do kontejneru/popelnice na kovy, popř. odevzdat ve sběrném dvoře
Obálka bublinková – bublinky vytrhnout a dát do plastu, obálku do
papíru
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Obálka s průhledným okénkem –
do papíru
Olej, sádlo, tuk – nelijte do dřezu
nebo do záchodu, usazuje se v trubkách, zatěžuje čističku odpadních
vod, patří na sběrný dvůr
Láhev od oleje – do žlutého kontejneru, ale jen odmaštěná (vymytá saponátem)
Papír laminovaný – do komunálu
Parfém – skleněný flakon patří do
skla, zbytky parfému nevadí a kovové prvky odstraní separátor ve
sklárně
Plato od vajíček – dříve patřilo do
komunálu, mnohokrát zrecyklovaný papír už jsme neuměli znovu využít, postupy se ale vyvíjejí a od letoška už jej do papíru třídit můžete
Polystyren – menší kusy můžete dát
do plastů, větší odvezte do sběrného dvora
Porcelán – do komunálu, ne do skla
Plechovka od nápoje – hliníkové
plechovky patří do kontejneru/popelnice na kovy, popř. odevzdat ve
sběrném dvoře
Pleny jednorázové – do komunálu
Prezervativy – do komunálu, ne do
WC
Rouška (a další ochranné pomůcky) – vždy do komunálu
Rulička od toaletního papíru – nově do papíru, stejně jako plato od
vajíček
Síťka od ovoce/zeleniny – do
komunálu
Sluchátka – do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrný dvůr
Spreje (deodoranty, laky na vlasy) – kovové obaly do kontejneru/
popelnice na kovy, nebo na sběrný dvůr
Svíčka čajová – do komunálu
Svíčka skleněná – do skla, zbytky
vosku sklárny vytaví a kovové elementy odstraní separátor
Toner z tiskárny – jde o nebezpečný odpad, bud jej vykupují obchody, nebo odložit na sběrném dvoře
Ubrousek papírový – posmrkané

nebo mokré (od vody, oleje, krve)
kapesníky či papírové utěrky dejte do komunálu, pokud nejsou takto znehodnocené, můžete je dát do
papíru
Ubrousek vlhčený – vždy do komunálu, netřiďte ani nesplachujte
do záchodu
Účtenky – do komunálu
USB a jiné kabely – do kontejneru
na elektrozařízení nebo na sběrný dvůr
Víčka kovová, zátky plastové, korkové – můžete vyhodit s lahvemi
a sklenicemi do skla
Víčka od jogurtu – hliníková víčka můžete hodit do kontejneru/popelnice na kovy nebo odevzdat ve
sběrném dvoře
Výplň do balíků pěnová – do plastu
WC závěsy, kuličky, štětky – do
komunálu
Zapalovač – do komunálu
Zrcadlo (i malé) – odevzdejte na
sběrném dvoře, do skla nepatří
Zářivka – kvůli rtuti jde o nebezpečný odpad, odevzdejte na sběrném dvoře nebo v prodejně při koupi nové
Žárovka klasická – nově se jedná
o elektrozařízení od 1. 1. 2021, tedy do sběrného dvora
Žárovka LED – jde o elektrozařízení, tedy nebezpečný odpad, odevzdejte na sběrném dvoře, popř.
v prodejné při koupi nové.
Možná jste si u poznámek povšimli zajímavého překvapení.
V nově platném zákoně již nejsou ve výjimkách u elektrozařízení tzv. přímo žhavené žárovky, tj.
klasické žárovky. Od 1. 1. 2021 dle
z. č. 542/2020 Sb. se jedná o elektrozařízení a už by se v popelnicích
na směsný komunální odpad neměly vyskytovat, ale měly by směřovat
na sběrný dvůr nebo do prodejny,
kde se prodávají.

TALENTO VÉ Z KOUŠKY
P ŘIJÍM ACÍ ŘÍ ZENÍ P RO
ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. Pro
zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba vyplnit
elektronickou přihlášku na www.izus.cz nejpozději do
31. 5. 2021.
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Součástí přihlášky je rezervační systém, který Vám
umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací
zkoušky. Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří
ke 31. 8. 2021 dovrší 5 let.

Termíny
Hudební obor: pondělí 7. 6. 13:00 - 17:00 (zámek Buštěhrad)
úterý 8. 6. 13:00 - 17:00 (zámek Buštěhrad)
pondělí 14. 6. 16:00 - 18:00 (zámek Buštěhrad)
Taneční obor: úterý

8. 6. 13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. patro)

Výtvarný obor: pondělí 7. 6. 13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)
úterý 8. 6. 13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)

Ing. Jiří Janouškovec
ČÍSLO 4–5
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