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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 02/2022 
ze dne 23. 11. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
02/2022 ze dne 23. 11. 2022 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 2 
Ověřovatele zápisu p. Jakuba Pláška 
a p. Jiřího Schwarze, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 3 
Upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 02/2022     
Usnesením č. 4a) 
Mimořádné předčasné splacení 

úvěru na koupi pozemků (smlou-
va o úvěru č. 1553/19/55641), u ně-
hož bude mimořádná splátka činit 
částku 2 424 143 Kč, a úvěr na kou-
pi nemovitosti č.p. 93, Buštěhrad 
(smlouva o úvěru č. 2020018278), 
u něhož bude mimořádná splátka 
činit částku 3 103 380 Kč. Zastupi-
telstvo města Buštěhradu pověřuje 
starostku uzavřením Dohody s Čes-
koslovenskou obchodní bankou a.s. 
o předčasném splacení výše uvede-
ných úvěrů ke konci roku 2022 

Usnesením č. 4b) 
Rozpočtové opatření č. 12/2022
Usnesením č. 5 – T. Cápa, A. Kvapi-
la, K. Hockovou a T. Hofmana čle-
ny Bezpečnostního a dopravního 
výboru
Usnesením č. 6a) 
Statut a Jednací řád Kontrolního vý-
boru zřízeného dle § 117. odst. 2 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení)
Usnesením č. 6b) 
Statut a Jednací řád Finančního vý-

Omlouváme se, že jsme v minulém čísle zpravodaje u článku „Havěť u vody aneb Sedmička na stopě nitěnky“
nesprávně uvedli jméno autorky. Příspěvek napsala paní učitelka Ivana Müllerová.       

Milé čtenářky a čtenáři, drazí sou-
sedé, snad se vám prvního ledna po-
dařilo řádně a správnou nohou vy-
kročit vstříc novému roku, snad jste 
nezakopli o práh nebo se nedejbo-
že nanatáhli do všech rozměrů na, 
dle aktuální meteorologické situace, 
namrzlém, namoklém či zabláceném 
chodníku. Všichni si přejeme nějak 
důstojně, sebevědomě, odhodlaně, 
někdo třeba i zvědavě, nakráčet do 
nového kalendáře. Ideálně s čistým 
štítem a mnoha pozitivními odhod-

láními. Samozřejmě, z pohledu živo-
ta, vesmíru a tak vůbec se nezdá, že 
by jakýkoliv nový krok musel nutně 
být zásadně jiný než kroky předcho-
zí, které nás dovedly přesně tam, kde 
se aktuálně nacházíme. Jenomže je – 
je jiný, je neopakovatelný. Přesto má-
me díky restartu kalendářního cyk-
lu šanci podívat se zpět, zabilancovat 
a třeba se i vyhnout nechtěným přešla-
pům a pokročit nebo i poskočit k to-
mu lepšímu v nás i kolem nás. Co platí 
pro nás lidi, platí pro celé město, ko-

neckonců ho tvoříme my lidé. Jak vi-
dí uplynulý rok starostka a co by nás 
mohlo čekat v tom letošním si může-
te přečíst v jejím příspěvku. Zpravo-
daj přináší také další noviny z našeho 
města – smutné, nepopulární, důleži-
té, veselé, ale také ty zajímavé a inspi-
rující. Jako sám život. A o ten jde pře-
devším, žijme ho tedy s radostí! Vždyť 
nemusí jít vždycky o pokrok, kolikrát 
stačí kráčet s úsměvem. 

Ať se nám spolu dobře žije i v roce 
2023 přeje všem redakční rada!
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boru zřízeného dle § 117 odst. 2 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení)
Usnesením č. 7 
Pravidla pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Buštěhradu na 
rok 2023
Usnesením č. 9 
Vyvěšení záměru na pronájem po-
zemku parc. č. 876/4. K. ú. Buště- 
hrad, ve vlastnictví města
Usnesením č. 10 
Dohodu o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR, uza-
vřenou mezi městem Buštěhrad 
a Státním zemědělským intervenč-
ním fondem na akci „Parková úpra-
va v ulici Olivová“
Usnesením č. 11 
Prodloužení nájemní smlouvy v do-
mě č.p. 207 v ulici Kladenská do 
31.12. 2023
Usnesením č. 12 
Přijetí věcného daru pro ZUŠ Bu-
štěhrad – pianino Petrof v hodno-
tě 15 000 Kč 
Usnesením č. 14 
Žádost spolku Buštěhradské Šťa-
bajzny o změnu výše finančních pro-
středků v jednotlivých položkách 
dotace přidělené pro rok 2022

Usnesením č. 15 
Zařazení uchazeče do registru čeka-
telů na byt v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 17 
Vyvěšení záměru na prodej části 
pozemku parc. č. 528/1, o výměře  
34 m2, k. ú. Buštěhrad, ve vlastnic-
tví města. Budoucí parc. č. pozem-
ku je 528/3
Usnesením č. 18 
Nabídku spol. Garpen zahradnická 
s. r. o. na vypracování návrhu sa-
dových úprav k akci „Revitalizace 
Tyršovy ulice“ v Buštěhradě, za na-
bídkovou cenu 111 000 Kč bez DPH
Usnesením č. 19a) 
Pronájem hrobového místa M-XX-4/
UH (urnový hrob)
Usnesením č. 19b) 
Pronájem hrobového místa L-III -20/
UK a L-III-2/UK (urnový hrob)
Usnesením č. 19c) 
Pronájem hrobového místa M-XX-5/
UH (urnový hrob)
Usnesením č. 19d) 
Pronájem hrobového místa L-II-39/
UK (kolumbárium)
Usnesením č. 20 
Vyvěšení záměru na pronájem/pacht 
pozemku parc. č. 2219, k. ú. Buště-
hrad, v majetku města

Usnesením č. 21 
Odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města – ZŠ a MŠ Oty Pav-
la Buštěhrad, ZUŠ Buštěhrad a DPS 
Buštěhrad podle předloženého návr-
hu (návrh je přílohou tohoto zápisu)
Usnesením č. 25 
Zápis z  Ustavujícího zasedání  
č. 1/2022 ze dne 19. 10. 2022

Bere na vědomí:
Usnesením č. 4b) 
Informaci o rozpočtovém opatření 
č. 11/2022
Usnesením č. 8 
Informaci o uzavření Smlouvy o za-
jišťování a financování dopravní ob-
služnosti – výše Záloh pro rok 2023
Usnesením č. 13 
Informaci o uzavření smlouvy se spl. 
TNT Consulting s.r.o. na organizač-
ní zajištění podání žádosti o dotaci 
na projekt „Dovybavení sběrného 
dvora ve městě Buštěhrad“

Zamítá:
Usnesením č. 23 
Úhradu částky za pronájem pozem-
ku parc. č. 1809/1 a 1809/2, k. ú.  
Buštěhrad, ve výši 90 798 Kč

Bilancování nad rokem 2022
Každoročně touto dobou píšu člá-

nek, ve kterém bilancuji. Jaký byl 
rok 2022 z hlediska dění ve městě, co 
se podařilo či nepodařilo, jaké nasta-
ly změny a co nás příští rok čeká. Bu-
du se snažit shrnout to nejdůležitější. 

Město Buštěhrad letos obdrželo 
od sdružení Arnika tzv. Odpadového 
Oskara – náš systém odpadového hos-
podářství (který budujeme již několik 
let) slouží mnoha obcím jako příklad 
dobré praxe. Díky čipování a vážení 
nádob, v čemž patříme k průkopní-
kům, máme přesný přehled o množ-

ství odpadu, které město vyproduku-
je. Díky navýšení počtu kontejnerů na 
tříděný odpad, zavedení komposté-
rů a hnědých popelnic i zavedení čtr-
náctidenního svozu popelnic se nám 
daří snižovat množství netříděného 
odpadu tak, že máme jedny z nejpří-
znivějších výsledků v republice. Toto 
bychom rádi v budoucnu zohlednili 
ve výši poplatku za odpad. Děkujeme 
všem, kteří třídí a chovají se v oblasti 
odpadů zodpovědně.

Přestože na začátku roku ještě do 
staveb zasáhly komplikace spojené 
s covidem, a později hlavně válka na 

Ukrajině (nedostatek pracovníků ve 
firmách, rapidní zdražení stavebních 
materiálů, energií i pohonných hmot 
atd.), podařilo se realizovat většinu na-
plánovaných akcí.

Na prvním místě lze jmenovat re-
vitalizaci budovy ZUŠ Buštěhrad, dí-
ky které se z dotace MMR vybudova-
la půdní vestavba (vznikl prostor pro 
koncerty i výtvarnou výchovu), no-
vé schodiště, odstranily se nevhod-
né vnitřní úpravy budovy z 80. let 20. 
století, krásně se opravila fasáda, a ta-
ké bylo vybudováno nové venkovní 
schodiště ze strany hasičárny.
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Letošek je průlomový ve věci ob-
novy zámku. Podali jsme žádost 
o dotaci na MPO (dotace na revita-
lizaci brownfieldů pro podnikatelské 
využití) – aktuálně nám bylo při-
slíbeno až 40 mil. Kč na opravu vý-
chodního křídla, kde by měla sídlit 
soukromá základní škola Heuréka. 
Stavět by se mělo začít cca v polovině 
příštího roku, hotovo bude do konce 
roku 2025. Další předběžnou žádost 
o dotaci máme podanou na obnovu 
středního zámeckého křídla a jeho 
zpřístupnění veřejnosti (rekonstruk-
ce zámeckého sálu se zázemím, ex-

pozice o městě, přesun Muzea Oty 
Pavla do zámku, výstavní síň apod.). 
I tato dotace vypadá velmi nadějně.

V neposlední řadě se letos praco-
valo na restaurování rokokových ná-
stěnných maleb nad infocentrem, do 
konce příštího roku by tyto prosto-
ry měly být zcela dokončeny a měla 
by zde být nová obřadní a zasedací 
místnost.

Dokončena byla akce „Zeleň v in-
travilánu“, v rámci které byly vysá-
zeny nové stromy, keře, i trvalky ko-
lem Dolního rybníka, na Náměstí 
a u ZUŠky a místy provedeny nové 

mlatové plochy. Na některé lokality 
byl doplněn mobiliář (lavičky, stůl, 
k ZUŠce altánek).

Hotové je nové veřejné osvětlení 
– etapa „U Hřiště“, a téměř hotová 
je i etapa „U MŠ“ – toto realizujeme 
v návaznosti na akce ČEZu, kdy po-
stupně pokládá kabely pod zem. Tím 
pádem mizí nadzemní vedení i ne-
vzhledné betonové sloupy, a mělo by 
to do budoucna eliminovat výpadky 
elektrické sítě. Zároveň se do výko-
pů pokládají chráničky pro optické 
kabely. Také se přitom daří dávat do 
pořádku postupně chodníky. Prove-
dena byla také část VO na Bouchalce.

Dokončena byla oprava havarij-
ního stavu tarasu v ulici Prokopova.

Vyšla nám menší dotace na rela-
xační zónu na náměstíčku Olivové 
ulici – nedávno byly dobudovány 
nové povrchy a provedeny výsadby 
rostlin, a na jaře bude ještě osazen 
mobiliář (pingpongový stůl, hou-
pačka, piknikové sety).

Z finančního daru developera byly 
zakoupeny nové přístřešky na auto-
busové zastávky a vybudována rela-
xační zóna v ulici U Kapličky.

Z dotace na II. etapu obnovy míst-
ních komunikací byly provedeny no-
vé asfaltové povrchy v ulicích U Ci-

Nová fasáda ZUŠ, foto DJ Nová hala v patře, foto DJ

Nový mobiliář u rybníka, foto DJ
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helny a Bezručova. Na příští rok 
chystáme žádost o dotaci na dal-
ší etapu.

Projekty na revitalizaci Tyršovy, 
Kladenské, Revoluční, Palackého 
a Náměstí jsou rozpracované. Dou-
fáme, že v příštím roce již na Tyr-
šovku získáme stavební povolení 
a požádáme o dotaci na nové úpra-
vy včetně budování chodníků.

Naši hasiči získali novou tech-
niku – z dotace jsme pořídili nový 
dopravní automobil, a za symbolic-
kou cenu získali převodem velkoka-
pacitní cisternu. Nové vybavení si 

již vyzkoušeli při zásazích, v srpnu 
například cca 14 dní pomáhali při 
likvidaci následku požáru v Česko-
-Saském Švýcarsku.

V příštím roce by měla být z do-
tace pořízena jurta do zadní části 
školní zahrady. Bude v ní umístě-
na jedna třída MŠ, pojatá jako les-
ní školka.

I nadále probíhá naše spoluprá-
ce s finskou společností Huhtama-
ki Flexible Packaging Czech a.s., 
která se zabývá především výrobu 
obalů. Na pozemcích za haldou, 
které jsme svého času odkoupili od 

AVE Kladno (měla na nich stát ne-
chvalně známá bioplynová stani-
ce), se chystá vybudovat svoji prv-
ní „zelenou“ továrnu, jejíž náplní 
bude vývoj inovativních obalových 
technologií. Provoz by neměl nijak 
zatěžovat životní prostředí ani ge-
nerovat těžkou dopravu. Byli jsme 
se podívat v továrně Huhtamaki 
v Hloubětíně, a tomuto provozu 
skutečně není z hlediska životního 
prostředí co vytknout. Pro město 
Buštěhrad by tato spolupráce mě-
la představovat pouze výhody. Dí-
ky tomuto prodeji pak budeme mít 
prostředky na spolufinancování vel-
kých stavebních akcí, jako bude na-
příklad revitalizace Tyršovy ulice. 
Pozemky prodáme za 51 milionů 
(koupili jsme je za 14 mil.). Prodej 
by měl proběhnout již v lednu 2023.

Nového majitele získal buštěh-
radský pivovar. Jedná se o develo-
perskou společnost, která má v plá-
nu v pivovaru umístit především 
bydlení, ale také například restau-
raci a malý pivovar. Především, vý-
znamné a pro Náměstí charakteris-
tické budovy nebude majitel bourat, 
ale opraví je, novostavba vznikne na 
místě dvorního křídla, které však 
není nijak zvlášť hodnotné. Pro pi-
vovar i jeho okolí je to nová naděje. 

V únoru začala válka na Ukraji-

Opravený taras v Prokopově ulici, foto JP

Stavební práce na zámku, foto DJ Upravené okolí kapličky na Náměstí
 u pivovaru, foto DJ

Nový přístřešek na zastávce U Kahance, foto DJ
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ně. I Buštěhrad, jako jiné obce, přijal 
uprchlíky (k prosinci 2022 máme na 
našem katastru hlášených 156 osob). 
Dvě rodiny bydlí v obecních bytech, 
další uprchlíky ubytovali u sebe ob-
čané, a větší počet našel azyl v uby-
tovně v Třinecké ulici (v průmyslo-
vé zóně). V Buštěhradě se z místních 
obyvatel vytvořilo sdružení Pampe-
liška, které nově příchozím pomáhá, 
a také Městský úřad má pracovni-
ci, která zajišťuje pomoc (například 
s umísťováním dětí do školy, mate-

riály pro výuku češtiny apod.). Ně-
kolik Ukrajinců pracuje v našich 
Technických službách (a jsme s je-
jich prací velmi spokojeni). Přestože 
motivace pomáhat v naší společnos-
ti již poněkud umdlévá, pamatujme, 
že tito lidé naši pomoc stále potře-
bují a nějakou dobu ještě potřebo-
vat budou!

Nezapomínáme ale ani na naše 
potřebné – letos jsme opět distribu-
ovali do několika rodin potravino-
vou pomoc, a na začátku příštího 

roku bychom měli získat z dotace 
prostředky na terénního pracovní-
ka, který bude pomáhat všem po-
třebným – seniorům, sociálně sla-
bým, apod.

Letošní rok byl významný také 
tím, že proběhly komunální volby. 
Těší nás, že voliči rozhodli, že si pře-
jí pokračovat v koncepci nastolené 
předchozím zastupitelstvem. Bude-
me se snažit Vás nezklamat.

DJ

informace k místnímU poplatkU za městský systém odpadového 
hospodářství (msoh)

Možnost osvobození a úlevy od 
MSOH

Pro nadcházející období roku 
2023 žádáme všechny poplatníky 
místního poplatku za Městský sys-
tém odpadového hospodářství – zkr. 
„MSOH“ nebo též „odpady“ (oso-
by trvale hlášené k pobytu na úze-
mí města Buštěhradu a osoby, které 
vlastní nemovitost v katastru měs-
ta Buštěhradu) – aby si zkontrolo-
vali, zda mají nárok na osvobození 
od tohoto poplatku, viz čl. 8. Obec-
ně závazné vyhlášky města Buště-
hradu č. 2/2021, o místním poplat-
ku za Městský systém odpadového 
hospodářství. Ohlášení nároku na 
osvobození proveďte prosím přísluš-
ným formulářem a doložte potřeb-
nými doklady.

Jedná se např. o osoby, které jsou 
poplatníkem poplatku za odkládá-
ní komunálního odpadu z nemovité 
věci (ne poplatku za MSOH) v jiné 
obci a mají v této jiné obci současné 
bydliště. (To znamená, že mají trva-
lý pobyt v našem městě, ale fyzicky 
bydlí v jiné obci, která má zaveden 
poplatek podle zákona o místních 
poplatcích z nemovité věci, tedy jiný 
způsob zpoplatnění, než je nastaven 
v Buštěhradě.) Tito občané si musí 
zjistit v místě svého skutečného po-

bytu na obecním (městském) úřadě, 
zda jim zde vznikla povinnost pla-
tit místní poplatek za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci. 
V případě, že ano, zajistí si z tohoto 
úřadu potvrzení, že jsou poplatníky 
tohoto poplatku pro rok 2023, a tím-
to potvrzením doloží Městskému 
úřadu v Buštěhradě nárok na osvo-
bození. Doložení nároku na osvobo-
zení se provádí každoročně.

Dále se jedná např. o osoby umís-
těné v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, v domově pro se-
niory, v dětském domově, nebo ty, 
kteří jsou omezeni na osobní svobo-
dě rozhodnutím soudu. (Tady je po-
třeba doložit potvrzení z příslušného 
domova nebo zařízení, že jsou zde 
tyto osoby umístěny pro daný, nastá-
vající rok.) Žádáme rodinné přísluš-
níky těchto osob, které mnohdy ne-
vědí, že tento nárok mohou uplatnit, 
aby jim s tímto pomohli a vyžádali 
si potvrzení o pobytu v těchto zaří-
zeních. Žádost o osvobození od po-
platku za MSOH lze podat nejpoz-
ději do 15. 2. následujícího roku na 
daný rok. Tedy např. do 15. 2. 2023 
na rok 2023. Žádost se každoročně 
obnovuje, pamatujte na to.

Stále jsou u nás také osvobozeny 
osoby, které pobývají v zahraničí dé-

le než šest měsíců příslušného kalen-
dářního roku, pokud o osvobození 
samy nebo prostřednictvím svého 
zástupce do 15. 2. daného roku po-
žádají. Platí pro osoby, které v zahra-
ničí již pobývají pracovně či studij-
ně a vědí, že zde budou pobývat ještě 
několik následujících období. Pokud 
poplatníci začnou pobývat v cizině 
po datu 15. 2., je potřeba v žádosti 
tuto skutečnost uvést a doložit ji po-
tvrzením o pobytu v zahraničí, nej-
později do 30 dnů od zahájení poby-
tu v zahraničí, v žádosti uvést i jeho 
předpokládanou délku.

Pro poplatkové období 2023 je 
osvobození potřeba dokladovat 
předložením formuláře „Vznik/
Ohlášení nároku na osvobození od 
poplatkové povinnosti“, viz webové 
stránky města, https://www.mesto-
bustehrad.cz/meu/formulare/, nej-
později do 15. 2. 2023, jinak nárok 
na osvobození zaniká.

Úleva od místního poplatku
Úlevový program města Buštěhra-
du: „Kompostuji, nepotřebuji hně-
dou popelnici“

Zastupitelstvo města Buštěhra-
du poskytuje částečnou úlevu od 
místního poplatku za Městský sys-
tém odpadového hospodářství všem 
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občanům, kteří se do programu při-
hlásí, a to tím, že schválilo úlevový 
program pro poplatníky Městské-
ho systému odpadového hospodář-
ství. Podstatou úlevového progra-
mu je závazek poplatníka, že své 
vyprodukované biologicky rozloži-
telné odpady zpracovává komposto-
váním a vrací je tak zpět do půdy. 
V bytových jednotkách lze použí-
vat domácí biokompostéry a násled-
ně kompostéry umístěné na pozem-
cích bytových sdružení. Poplatník 
tak nemá přistavenu nádobu hnědé 

barvy na bioodpad. Na základě pí-
semného závazku (Ohlášení) obdrží 
poplatník slevu na poplatku ve vý-
ši 200,- Kč na osobu a rok, na sebe 
a dále na každou z osob žijící s ním 
ve společné domácnosti. Podmín-
kou je prostřednictvím ohlašovací 
povinnosti přihlášení se k progra-
mu a čestné prohlášení poplatníka, 
že všechny osoby, žijící spolu s ním 
v jedné domácnosti pod jedním čís-
lem popisným, se do programu hlásí 
s ním dobrovolně a budou dodržovat 
podmínky programu. V případě, že 

jeden ze společně žijících poplatní-
ků nechce plnit podmínky progra-
mu, nelze uplatnit slevu na žádné-
ho z poplatníků žijících ve společné 
domácnosti pod jedním číslem po-
pisným. Program je založen přede-
vším na důvěře zastupitelů v občany 
města, že své chování v odpadové ob-
lasti ve městě vnímají zodpovědně.

Dagmar Novotná
referent správy daní a poplatků, 

referent územní samosprávy

místní poplatky 2023 – za městský systém odpadového hospodářství, 
místní poplatek za psy

Poplatek za psa je splatný do  
15. 2. 2023.

Poplatky za odpad na 1. pololetí 
nebo na celý rok 2023 jsou splatné 
do 15. 2. 2023.

Poplatky můžete začít hradit až 
v roce 2023, a to hotově na poklad-
ně v úředních hodinách od 4. led-
na 2023 nebo převodem na účet 
388172369/0800, variabilní symbol = 
číslo popisné domu, specifický sym-

bol = rodné číslo. Do zprávy pro pří-
jemce: jméno, příjmení, počet osob 
(rok narození) + pes (počet).

Známky na popelnice vám bu-
dou vydány na pokladně a u bezho-
tovostního převodu v informačním 

Poplatek za odpad pro občany na rok 2023 
Základní (černá + hnědá popelnice) osoba/rok 950 Kč 

 osoba /6 měsíců 475 Kč 
Program kompostuji (pouze černá popelnice) osoba /rok 750 Kč 

 osoba /6 měsíců 375 Kč 

Poplatek za odpad pro majitele nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu 
na rok 2023 

Základní (černá + hnědá popelnice) rok 950 Kč 
 6 měsíců 475 Kč 
Program kompostuji (pouze černá popelnice) rok 750 Kč 
 6 měsíců 375 Kč 

Poplatek za psa pro občany na rok 2023 
   
Majitel do 65 let starší 65 let 
Rodinný dům    
první pes  300 Kč   50 Kč 
druhý a každý další  400 Kč 200 Kč 
Bytový dům    
první pes 400 Kč 150 Kč 
druhý a každý další 500 Kč 200 Kč 
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centru, a to nejdříve třetí pracov-
ní den po připsání na účet města. 
Otevírací dobu najdete na strán-
kách města www.mestobustehrad.
cz/nas-bustehrad/infocentrum.

Pouze do 15. 2. 2023 je možné při-
hlásit se do programu „Kompostu-
ji…“ nebo z něj vystoupit, po tom-
to termínu již změna není možná.

Žádost o osvobození od poplatko-

vé povinnosti se předkládá ve stej-
ném termínu, tj. do 15. 2. 2023.

Lenka Zdeňková,
 referent finanční účtárny MěÚ

zničení Biocentra v BUštěhradU

Rozmohl se nám tady takový nešvar, 
milý Buštěhrade. Kácení a poškozování 
stromů a souvislých keřových porostů, 
ničení travnatých ploch, krádeže rost-
lin ze záhonů na veřejném prostran-
ství... celá široká paleta přestupků. Úřad 
 v takových případech naštěstí není úpl-
ně bezmocný. 

Zatímco se snažíme stromy po celém 
Buštěhradu sázet a dbáme na to, aby-
chom si zeleň v našem okolí udrželi, ne 
všichni to vidí bohužel stejně. V červ-
nu tohoto roku se na podnět společ-
nosti GasNet Služby s. r. o. zaměstnan-
ci z MÚ vydali zkontrolovat pozemek 
s parcelními čísly 2162 a 2168, který je 
podle platného Územního plánu města 
Buštěhrad součástí lokálního biocentra. 

Majitel pozemku zde svévolně bez 
jakéhokoli povolení vykácel plochu 
bezmála 12 000 m2 dřevin a zapoje-
ných keřových porostů, bez vědomí 
a svolení stavebního úřadu celou plo-
chu zplanýroval a hodlal zde vybudo-
vat parkoviště. 

MěÚ začal okamžitě jednat, a ješ-
tě ve chvíli, kdy nebyla stavba zcela 
dokončena, vyzval majitele pozemku 

k okamžitému zastavení činnosti. Ne-
legální aktivita byla obratem nahláše-
na České inspekci životního prostředí 
v Praze, Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Kladna a Odboru vý-
stavby MMK. Přes okamžité Rozhod-
nutí o zastavení činnosti, které vydal 
OŽP MMK, majitel pozemků výzvu 
ignoroval a v započaté stavební čin-
nosti pokračoval – zavezl celou plochu 
recyklátem a začal celý pozemek oplo-
covat (mimo jiné, oplocování biocentra 
je zákonem zakázané).

MěÚ Buštěhrad následně podal na 
majitele pozemků trestní oznámení, 
které v tuto chvíli Policie ČR řeší. Ostat-
ní dotčené orgány také nezahálejí – Od-
bor výstavby v Kladně vydal Rozhod-
nutí o odstranění stavby, proti kterému 
se majitel pozemků odvolal, v tuto chví-
li se jím jako odvolací orgán zabývá 
Krajský úřad pro Středočeský kraj. 

Majiteli pozemků hrozí pokuty z ně-
kolika stran i nařízení odstranění čer-
né stavby. Naším záměrem je, aby byl 
pozemek uveden do stavu, který bude 
tomu původnímu blízký, tak, aby mohl 
opět zajišťovat funkci biocentra s nava-

zujícími funkčními biokoridory. Jakkoli 
zničenou zeleň není možné v krátkém 
časovém úseku zcela nahradit, věříme, 
že se nám podaří vrátit pozemek jako 
součást územního systému ekologické 
stability přírodě.

Celé věci by se dalo možná předejít, 
kdyby se podařilo odhalit záměr ma-
jitele dříve. Tímto bychom rádi oslo-
vili vás, občany Buštěhradu, kterým 
nejsou tyto situace lhostejné. Buďte 
ke svému okolí všímavější a nebojte 
se v případě, kdy se domníváte, že 
se někdo kácí stromy či poškozuje 
veřejnou zeleň, kontaktovat MěÚ. 

Kontaktovat můžete přímo  
Ing. Lenku Táborskou na e-mailu 
taborska@mestobustrad.cz nebo na 
telefonu 725 201 938. Na tyto kon-
takty se také můžete obracet v pří-
padě, že byste měli dotazy týkající 
se podmínek pro povolování káce-
ní dřevin na vašem pozemku nebo 
jakýkoli podnět týkající se zeleně 
nebo obecně životního prostředí. 

L. Táborská, referent 
životního prostředí MěÚ

třídit jedlé oleje a tUky zvládne opravdU každý

Co třídit? 
Třídit lze všechny jedlé oleje, 
které doma používáte.

Skoro každý najde v kuchyni po-
užitý olej nebo tuk, který se dá vy-
třídit. Ať už je to olej ze smažení, 
z rybiček nebo třeba ze salátu.

Podívejte se, co všechno do 
kontejneru na třídění olejů patří: 
• máslo, rostlinný tuk; 
• olej z rybiček; 
• olej ze salátů; 

• olej ze smažení řízků, koblih,          
   hranolek, fish and chips, sýrů,  
   langošů, hotwings, rybích prstů; 
• olej z nakládaných potravin –    
   oliv, nakládané zeleniny, nakláda-      
   ných sýrů, nakládaného česneku,    
   nakládaných sušených rajčat; 
• výpek z masa; 
• marináda z grilování.

Jak třídit? 
Stačí vám obyčejná PET lahev 

s víčkem. 
Nepotřebujete k  tomu nic speci-
álního, stačí obyčejná PET lahev 
s víčkem, ideálně se širším hrdlem. 
Dobrými pomocníky vám budou 
i papírové utěrky a kuchyňská stěr-
ka, případně trychtýř.
1. Připravte si dobře uzavíratelnou 
    PET lahev.
2. Olej nechte vychladnout alespoň 
     na 40 ⁰C.
3. Olej lijte do PET lahve opatrně     
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    přes trychtýř.
4. Lahev dobře uzavřete a uscho-   
    vejte, dokud nebude plná.
5. Plnou PET lahev vhoďte do  
   „olejové“ popelnice, které se 
   nachází v areálu ZŠ Buštěhrad,  
   na stanovišti tříděného odpadu 
   u MŠ Buštěhrad, na sběrném 
   místě města Buštěhradu, na sta-
   novišti tříděného odpadu v ul. 
   Pražská.

Proč třídit? 
Pomůžete chránit odpadní potru-
bí i naši planetu.
Tříděním oleje předejdete nejen ha-
várii odpadního potrubí u vás do-
ma, ale i v celém našem městě. Po-
dílíte se tím i na společném úsilí 
zachovat planetu obyvatelnou ta-
ké pro naše děti.
• Zabráníte zanášení a ucpávání  
   odpadního potrubí u vás doma    

   a šetříte tak prostředky na pří- 
   padné opravy a čištění. 
• Předcházíte znečištění a haváriím  
   celé kanalizační sítě, které je nutné  
   nákladně a složitě řešit. 
• Snižujete znečištění odpadních 
   vod a zabraňujete tak pronikání  
   odpadního oleje do půdy, vody 
   a celého ekosystému. 
• Díky recyklaci použitých olejů 
   redukujete množství CO2    
   produkovaného do ovzduší. 
• Šetříte přírodní zdroje a snižujete 
   potřebu pěstování řepky a dalších 
   olejnin pro průmyslové účely. 
• Dáváte odpadu šanci být znovu 
   užitečný – vyčištěný a zpracova-
   ný odpadní olej se stává hodnot-
   nou surovinou pro výrobu oprav-
   dových biopaliv do automobilů 
   i letadel.

Co se děje s olejem, který vytřídíte?

• Vytříděný olej se sváží do továrny, 
   kde se nejprve přecedí a pošle na   
   čisticí linku. 
• Olej se dále čistí ve třech fázích, 
   aby se z něj odstranily veškeré  
   nečistoty a zbytková voda. 
• Vyčištěný odpadní olej se znovu  
   stává hodnotnou surovinou pro  
   výrobu druhé generace bio paliv  
   do automobilů a letadel. 
• Použité PET láhve se také dále 
  recyklují.

Zajímá vás, kde všude jsou na  
Buštěhradě stanoviště na tříděný od-
pad, kdy ho mají vyvézt, či kde máte 
například nejbližší kontejner na olej? 
Vše můžete zjistit na našem Geoportá-
lu v pasportu odpadového hospodář-
ství: https://bustehrad.gis4u.cz/. Kaž-
dé barevné kolečko jde rozkliknout.

Lucie Dlouhá, referentka odpa-
dového hospodářství MěÚ

vítání oBčánků

Poprvé v novém volebním období 
se ve středu 23. 11. 2022 konalo vítá-
ní občánků v Buštěhradě. Nejmenší 
obyvatele přivítaly mezi Buštěhraďá-
ky zastupitelka Mgr. Magda Kind-

lová a matrikářka Jana Zemanová.
Další vítání občánků proběhlo 

7. 12. 2022 a nové občánky přivítal 
místostarosta Jakub Plášek.

Rodičům přejeme hodně zdra-

ví, pohody a radosti, a dětem, aby 
šťastně vykročily do života, který je 
teprve čeká.

Jana Zemanová, 
matrikářka

za františkem paUlíkem,
který zemřel náhle ve středu  

30. listopadu 2022 ve věku sedmde-
sáti sedmi let.

Odkud začít vzpomínání na 
Frantu (jinak jsem mu za celých 
dvaašedesát let co jsme se znali 
neřekl)? Snad od samého začátku, 
od podzimu roku 1959, kdy jsme 
oba nastoupili do prvního ročníku 
Střední průmyslové školy strojnic-
ké v Kladně.

Sblížil nás tehdy společný zájem 
o fotografování. A tam byly počát-
ky našeho přátelství. To pokračovalo 

i během studia nás obou na strojnic-
ké fakultě ČVUT v Praze. Profesně 
jsme po absolutoriu vysoké školy ne-
byli v častém osobním kontaktu. Až 
ve zralém věku jsme se spolu sešli 
u jednoho zaměstnavatele, kde jsme 
vydrželi až do odchodu do důchodu.

I když jsme se spolu někdy del-
ší dobu neviděli, po setkání jsme 
se oba rychle „naladili na stejnou 
vlnu“, jako bychom se viděli včera. 
Přestože ne vždy jsme měli stejný 
názor na život, svět a dění v něm, 
vždy jsme dokázali ctít a tolero-

vat názor toho druhého. Franta 
byl člověk ryzího charakteru, pev-
ných zásad a vždy férového jedná-
ní. Byl jsem přesvědčen, že se na 
něho mohu spolehnout i v nejkri-
tičtějších obdobích mého života. 
A on ve chvíli, kdy toho bylo potře-
ba, to vždy a beze zbytku potvrdil. 
Bylo životním štěstím mít takové-
ho přítele.

Franta byl renesanční člověk. Už 
za doba studií , jako autodidakt, 
maloval (mám jeho studii k obra-
zu Komorní kvartet, celou škálu 
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jím osobně malovaných vánočních 
přání či koláž nazvanou Blbá čes-
ká přísloví, vytvořenou v reakci na 
události roku 1968); zabrousil jako 
autor do literatury (např. povídky 
Polní pošta či Bylo lezavo); zkoušel 
též komponovat – i náš Buštěhrad-
ský pěvecký sbor nastudoval jednu 
jeho píseň Večer před svatým Janem 
– to v rámci uvedení skladeb buštěh-
radských autorů (Šindler-Harkavský 
+ K. V. Vacek + František Paulík). Dí-
ky jeho kladného poměru k hudbě se 
stal zpěvákem buštěhradského sboru. 
A půl roku po něm jsem na Buštěhra-
dě začal zpívat i já.

Před téměř čtyřiceti roky mě Fran-
ta vybídl, abych se stal členem buště- 
hradského sboru. Nadšeně jsem sou-
hlasil, jednalo se o splnění mé dlou-
holeté tužby zpívat ve sboru. Tak 
jsme, oba basové, svorně spolu zpí-
vali těch čtyřicet roků. A téměř po-
lovinu této doby byl Franta předse-
dou samosprávy sboru. Svoji funkci 
vykonával, jako ostatně všechno, vel-
mi zodpovědně a s láskou. Sbor patřil 
k jeho prvořadým zájmům a koníč-
kům. V době pro sbor kritické, kdy 
bylo třeba pro zachování sboru pře-
konat složité turbulentní období po 
úmrtí dlouholetého sbormistra, pa-
na Jiljího Teringera staršího, Franta 
jako předseda provedl sbor úskalím 
této doby a významnou měrou se za-
sloužil o stabilizaci sboru. I tím, že se 
měl velký podíl na tom, že „sbormis-
trovskou taktovku“ zvedla do té doby 
pěvkyně sboru paní Eva Gallatová. 

A ta sbor vede (a řekl bych úspěšně) 
už řadu roků.

Vzpomínáním jsem se na časové 
ose dostal do současné doby. Ale bylo 
by možné vzpomínat i na další spo-
lečné aktivity a zájmy, například na 
každoroční podzimní pěší putování 
na horu Říp, na nápad (bohužel neu-
skutečněný) koupit si po odchodu do 
důchodu maringotku a koně a takto 
procestovat naši krásnou českou zem; 
vzpomínky nesou nápady a myšlenky 
další a další...

Svým vzpomínáním a vyprávě-
ním chci uctít památku ryzího člo-
věka, mého životního přítele Fran-
ty Paulíka. Franto, chybíš.

Jiří Mühlfeit

František Paulík při koncertu v r . 2014 v sokolovně

František Paulík

vzpomínka na pana jaroslava švihlíka

S bolestí v srdci si dovolujeme 
oznámit, že dne 10. prosince 2022, 
po krátké těžké nemoci zemřel bu-
štěhradský rodák a patriot pan Ja-
roslav Švihlík.

Pan Jaroslav se narodil v  roce 
1945 Anně a Josefovi Švihlíkovým, 
provozovatelům oblíbené buště-

hradské restaurace U Koulů. Vy-
chodil základku v Buštěhradě, po-
té se vyučil na spojovacího technika 
a pracoval u České pošty. Byl dlou-
holetým aktivním fotbalistou, rych-
lým křídlem SK Buštěhrad a Kabla 
Kročehlavy. 

Vzpomeňte, prosím, společně 
s rodinou, přáteli a Jaroslavovými 
kamarády na tohoto skromného, 
optimistického a přátelského člově-
ka, který nikdy neztratil silné pou-
to k rodnému Buštěhradu.

Dušan  a Pavlína Pospíšilovi
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Žáci 1.B, foto M. Maršnerová

P L Á N  KU LT U R N Í C H  A KC Í  2 0 2 3Plán kulturních akcí 2023

KDY den v týdnu čas CO KDO KDE
21. 1. 2023 sobota 20:00 Reprezentační ples města KV Sokolovna
11. 2. 2023 sobota 15:00 Masopust Buštěhrad sobě
11. 2. 2023 sobota 20:00 Posezení u Cimbálu Buštěhrad Sobě Vinotéka Sýpka
10. 3. 2023 pátek 19:00 Ples Základní školy ZŠ Sokolovna
25. 3. 2023 sobota 19:00 Šťabál Šťabajzny Sál Hřebeč
30. 4. 2023 neděle Čarodky KV Na Babkách
20. 5. 2023 sobota 15:00 Jarní hraní v parku ZUŠ Zámecký park
21. 5. 2023 neděle 10:00 Jarní jarmark KV Na Babkách
27. 5. 2023 sobota 9:00 Dětský sportovní den SK Buštěhrad Fotbalové hřiště

2. 6. 2023 pátek 18:00 Noc kostelů KV Kostel
2. 6. 2023 pátek 20:00 Noc kostelů Buštěhrad ZUŠ Kostel Povýšení sv. Kříže
3. 6. 2023 sobota 8:00 Den dětí Rybáři Na Babkách
3. 6. 2023 sobota 14:00 Den dětí Pelíšek, KV zámecký park

16.-18. 6. 2023 pátek-neděle 18:00 Den otců Rybáři Na Babkách
24. 6.2023 sobota 9:00 Buštěhrad na vodě BUFO Na Babkách

25. 6. 2023 neděle 16:00 Sousedské grilování Gallatovi Sousedský parčík
28. 6. 2023 středa 16:00 Zahradní slavnost ZŠ ZŠ

červenec-srpen čtvrtek Letní kino KV zámecký park
17. 9. 2023 neděle Běh Oty Pavla Sportovní výbor okolí Buštěhradu
7. 10. 2023 sobota 9:00 Buštěhradská jednodenní BUFO

15. 10. 2023 neděle 10:00 Podzimní jarmark KV Na Babkách
11. 11. 2023 sobota 17:00 Svatomartinský lampiónový průvod Pelíšek Buštěhrad
25. 11. 2023 sobota 15:00 Rozsvícení vánočního stromku + jarmark KV/ZUŠ zámecké nádvoří

3. 12. 2023 neděle 15:00 Mikulášská nadílka Pelíšek
9. 12. 2023 sobota Vánoční výlet BUFO

19. 12. 2023 úterý 19:00 Velký vánoční koncert ZUŠ a BPS ZUŠ Sokolovna
24. 12. 2023 sobota 22:00 Rybova mše BPS Kostel

ZŠ  A  M Š  OT Y  PAV L A  B U ŠT Ě H R A D

cesta první třídoU za 80 dní…
Prvního září jsme se slavnostně při-

vítali v 1.B a od té doby už uplynulo 
80 dní, co navštěvujeme naši třídu. 
První týden ve škole nám dělali spo-
lečnost naši starší spolužáci z 9. roční-
ku. Ukázali nám školu a provedli nás 
po všech důležitých místech ve škole.

Kromě bohatého rozvrhu, kdy se 
střídá čtení, psaní, počítání, máme ta-
ké výchovy (hudební, výtvarná, těles-
ná a pracovní), na které se vždy moc 
těšíme. Prvouku letos máme nově 
v kombinaci s anglickým jazykem, kte-
rá je pro nás hodně zábavná a poučná.

Během těchto dnů jsme se zúčastni-
li už hodně akcí. V Divadle Lampion 
jsme v září zhlédli pohádkový příběh 
Alenka v říši divů. Po podzimních 
prázdninách na nás čekalo naše prv-
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ní adventní tvoření, kdy jsme připra-
vovali výrobky na Vánoční jarmark.

Za velkou pomoc při přípravě vý-
robků děkujeme spolužákům z 9.B. 
– Honzovi, Františkovi, Matějovi, 
Lukášovi, Róze a Nikole.

V měsíci listopadu jsme cestovali 
na vánočně vyzdobený zámek Vel-

trusy. Při Čertovském vyučování ve 
škole nás navštívil Mikuláš se svojí 
skupinou. V prosinci jedeme na Zim-
ní pohádku opět do Divadla Lampi-
on na Kladně.

Po vánoční besídce se už budeme 
těšit na Vánoce doma a hlavně na po-
hodové vánoční prázdniny.

Vánoční čas, už je tu zas. Hodiny 
běží a venku sněží. Cukroví voní, tak 
jako vloni. Těšme se na dárky, písně 
a pohádky.

Krásný nový rok Vám všem 
přeje třída 1.B,

Milena Maršnerová 
a Petra Bubeníková

podzimní radovánky ve 3.c a 3.B
První zamrzlá auta, Buštěhrad 

v mlze, zkrátka podzim v plném prou-
du nás nalákal na myšlenku dozvědět 
se něco o lese, zvířatech žijících v něm 
a vůbec o myslivosti a lovectví.

V naší 3.C se našel ochotný tatínek 
a zapálený myslivec, pan J. Kratochvíl, 
který nám poutavě vyprávěl o tom, jak 
to v lese nejenom na podzim chodí. 

Děti rozpoznávaly lesní zvířata i je-
jich mláďata a učily se, čím přikrmovat 
v zimních měsících srnčí zvěř. Porov-
nali jsme rohy a parohy, probrali jsme 
druhy posedů a krmítek, debatovalo 
se také o stále více používaných foto-
pastech. Na ukázku jsme měli mož-
nost vidět trofej z divokého prasete 
a popovídali jsme si o tom, jaké ško-

dy může napáchat černá zvěř a že její 
regulace je nutná.

Největší úspěch ale slavilo krás-
né, živé štěně drsnosrstého jezevčíka 
jménem Brita. Na jeho výcviku a péči 
o budoucího loveckého psa se chtěly 
okamžitě podílet všechny děti.

Bc. Linda Dostálová

Děti při setkání, foto L. Dostálová

Výlet do Veltrus, foto L. Dostálová

Mladý myslivec s Britou, foto L. Dostálová

výlet na zámek veltrUsy

Poslední listopadový den jsme spo-
lečně vyrazili na adventní prohlídku 
severozápadního křídla zámku ve Vel-
trusích, kde před sto lety trávila Váno-
ce hraběcí rodina Chotků. 

Děti se dozvěděly spoustu zajíma-
vostí o předvánočních přípravách na 
zámku. Povídali jsme si o dnes již za-
niklých vánočních zvycích a zhlédli 
dobovou výzdobu. Měli jsme možnost 
nahlédnout i do soukromého alba fo-
tografií rodiny Chotkovy.

Odjížděli jsme naladěni na tu správ-
nou vlnu vánoční atmosféry.

Bc. Linda Dostálová
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Osmička na ledu, foto I. Müllerová

vánoce s doBrým srdcem

I v  letošním roce učitelé i děti 
o vánočním čase myslí nejen na 
dárečky, ale také jak se zapojit do 
různých charitativních akcí, jež by 
pomohly potřebným lidem, těm, 
kteří nemají to štěstí a nejsou fi-
nančně zabezpečeni natolik, aby 
mohli svým dětem pořizovat dár-
ky na Vánoce, anebo naopak těm, 
kteří už svou rodinu nemají, nebo 
je opustila a vánoční svátky bu-
dou trávit v domovech seniorů či 
jiných ústavech. 

Třída 7.B si na vánočním jar-
marku vybudovala stánek, kde se 
konala sbírka na akci Krabice od 
bot, kdy se za utržené peníze na-
koupily dárečky a poslaly se dě-
tem z dětských domovů, azylových 
domů, či rodičům-samoživitelům, 
pro které je dnešní doba extrémně 
náročná a těžká z hlediska zvyšo-
vání cen téměř veškerých potřeb-
ných a důležitých věcí. 

Druhá akce se jmenovala Úsměv 
do schránky a zapojily se do ní tří-
dy 6.B, 7.B, 8.A a 8.C se svými uči-
telkami českého jazyka, kdy jednu 

z hodin naší mateřštiny věnova-
li všichni společně psaní přívěti-
vých vánočních pohlednic a přání-
ček pro opuštěné seniory. Některé 
děti se zapojily velmi aktivně, ně-
které méně, ale nakonec se společ-
ně podařilo napsat více než sto po-
hlednic, které budou odeslány do 
Centra seniorů v městě Mělníku, 

jež mělo zatím sesbíraných pohled-
nic nejméně. Učitelé i děti doufají, 
že jejich malé krůčky přispějí ale-
spoň trochu k probuzení dobrosr-
dečné a dobrovolnické vánoční at-
mosféry a vykouzlí úsměv na tváři 
lidí, kteří to v dnešní době nejví-
ce potřebují.

Kateřina Stašková

Vánoční přáníčka a pohlednice pro seniory, foto K. Stašková

kam s nimi aneB osmička na hraně a ve vatě

Ještě než adventní kalendář ote-
vřel své první okénko, vyrazily os-
mičky na veletrh pražských střed-
ních škol do Kongresového centra 
Praha. Doprava by se s nadsázkou 
dala popsat slovy přískokem vpřed. 
Využili jsme aut, autobusu, vlaku 
a metra… vzhledem k počtu 60 
osob to vypadalo jako jediná mož-
nost, jak se hromadně dostat do cí-
le zdlouhavého putování. Výrazně 
kratší byl v mnoha případech pobyt 
na veletrhu – byl přítomen zřejmě 
každý, kdo se chystá za rok či mé-
ně opustit bezpečí základní školy 
a vrhnout se do víru velkoměsta, 
lépe řečeno tamní střední školy. 
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Judisté na brigádě, foto B. Jedličková

Vzduch se dal krájet, po občer-
stvení ani vidu ani slechu, kdo byl 
připraven a měl aplikaci s mapou 
veletrhu, nebyl zaskočen – zbytek 
bludných Holanďanů se po hodině 
vypotácel ven s vidinou záchrany 
v podobě „Je to fresh, mám to rád“ 
po příjezdu do Kladna. Už se těší-
me na veletrh kladenských střed-
ních škol!

V posledním listopadovém týd-
nu jsme se odebrali k ledu – opět 
všechny osmičky najednou, nicmé-
ně nutnost ukázat jistou tělesnou 
zdatnost lehce snížila počty účast-
níků zájezdu. Zimní stadion na 
Kladně byl na dvě hodiny jenom 
náš a naštěstí i vyhřívaná šatna, 
což přivítali nejen zmrzlí nebrus-
laři, ale i hladoví a žízniví bruslaři. 

Teplota u ledu byla –1 stupeň, os-
mičky opět nezklamaly a na prv-
ním místě byla image – bunda by-
la sprosté slovo, helma nutné zlo, 
rukavice nebo čepice zbytečnost. 
Krom naraženého zápěstí se ni-
komu nic nestalo, nikdo nezmrzl 
a všichni si to užili – i ti, kteří těm 
odvážnějším drželi palce z vyhřáté 
lavičky v zázemí.

V podvečer prvního prosince 
přivítala naše škola přátele a rodi-
ny malých i velkých žáků – konal 
se vánoční jarmark. Nová budova 
praskala ve švech, menší děti před-
vedly krásná vystoupení, chodby 
byly plné stolků a nazdobených 
stánků. Každá třída si s velkým 
předstihem „zabrala“, co bude pro-
dávat. Zatímco první stupeň vsadil 

na zlaté ručičky a vyrobil neuvěři-
telné množství kouzelných věciček 
a ozdůbek, céčko se vrhlo na sobí-
ky, kteří v útrobách skrývali směs 
na vánoční kakao s maršmelouny. 
Pro případ, že by podnikatelský 
záměr s rudým nosíkem a parohy 
nevyšel, přineslo akční jádro tří-
dy doma upečené sušenky a stroj 
na cukrovou vatu. Šla na dračku 
a puberťáky prodej neuvěřitelně 
bavil. Příští rok dotáhneme hand-
made byznys k dokonalosti a kdy-
by to s tou střední školou nakonec 
nevyšlo, máme pár želízek v ohni 
v soutěži o prodejce roku!

Mgr. Ivana Müllerová

Z P R ÁV Y  Z E  S O KO L A

jUdisté si Udělali BrigádU

Jednoho listopadového víken-
du se sešla parta dospělých judis-
tů v sokolovně. Obhlédli, co je kde 
nejvíce potřeba, a vrhli se do prá-
ce. Uklidili, umyli, srovnali a pře-
organizovali kompletně všechno 
v přísálí. Děkujeme za to Marti-
novi Plocarovi, Martinovi Louč-
kovi, Jitce Chadové, Zuzaně Ská-
lové a Hance Chvojové.

Zvláštní poděkování patří tre-
nérovi Martinu Plocarovi, který 
se ve svém volném čase pustil i do 
opravy klubovny za přísálím. Bě-
hem několika týdnů se mu ji poda-
řilo krásně zrekonstruovat.

Judisté, jste skvělí!!!

Blanka Jedličková, 
T. J. Sokol Buštěhrad
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Obyvatelky DPS při dobrém obědě, foto Š. Vojnová

N A Š E  S P O L K Y

akce v dps BUštěhrad

Během první poloviny listopadu 
jsme si pro klienty DPS Buštěhrad 
připravili hned dva kulinářské zá-
žitky. Není nad to se dobře najíst.

Ve čtvrtek 3. 11. to byly „ovarové 
hody“ v našich podmínkách. Perso-
nál společně uvařil ovárek, ke které-
mu nechyběl křen, hořčice, chleba, 
a z vývaru se udělala výborná ova-
rová polévka s krupkami.

Na svatého Martina jsme na žá-
dost klientů v domečku upekli kach-
ní stehna a udělali domácí brambo-
rový knedlík se zelím. Byla to velká 
dobrota, které se musela jak jinak 
než „spláchnout“ pivkem. 

Vše se povedlo na výbornou, 
všichni si opravdu pochutnali a strá-
vili jsme tak zase společně pohodo-
vé odpoledne. 

Šárka Vojnová, Klára Míšková

mikUlášská Besídka v dps BUštěhrad 
Po několika letech, kdy jsme 

kvůli pandemii covidu nemohli 
uspořádat Mikulášskou besídku, 
jsme se rozhodli, že tento rok bude 
jiný a že pro klienty DPS připraví-
me Mikulášskou se vším všudy. Ve 
spolupráci se ZŠ Buštěhrad, kon-
krétně s paní učitelkou Marian-

nou, jsme domluvili i účast žáků 
4.B. Samozřejmě nechyběl Miku-
láš, čert a anděl v podání perso-
nálu DPS, kteří chtěli jak po dě-
tech, tak po dospělých nějakou tu 
básničku nebo písničku. Několik 
děti nám předneslo básničku ne-
bo zazpívalo písničku, ale zapoji-

li se i klienti DPS. Společně si pak 
všichni zazpívali několik vánoč-
ních písniček. Jak dětem, tak babič-
kám a dědečkům rozdal Mikuláš 
spolu s čertem a andělem zaslou-
ženou nadílku.

Šárka Vojnová

Mikulášská v DPS, foto Š. Vojnová



w
1 7L E D E N  2 0 2 3

Před novou radnicí, foto J. Janouškovec st.

přejeme jen to doBré v novém roce

Když jsme začínali s Pampeliš-
kou, tak jsme doufali, že se dětem 
a rodinám splní, co si přály, a bu-
dou v tuto dobu zpátky doma a se 
svými nejbližšími. Nejen že se pro 
ně situace během těch měsíců ne-
zlepšila, navíc se pro řadu lidí v ČR 
stala také tíživou. 

Rádi bychom ze srdce popřáli 
všem rodinám a všem dětem bez 
rozdílu, ať jim nový rok přinese se-
tkání s blízkými, přáteli, rodinnou 
pohodu a takové ty „obyčejné“ kaž-
dodenní radosti, které pro někoho 

nejsou samozřejmostí. Doufáme, že 
těch pozitivních a veselých chvilek 
zažijeme my všichni a hlavně děti 
v budoucnu co nejvíce a svět bude 
zase trochu v pořádku. 

S přáním do nového roku připo-
jujeme také ještě jednou velké díky 
všem, kteří se podíleli na aktivitách, 
které jsme za ten necelý rok stačili 
podniknout. Moc si vážíme toho, 
že si našli čas a energii nebo jakko-
liv jinak přispěli svým dílem na je-
jich realizaci. 

Rovněž děkujeme za stálou pod-

poru Buštěhradskému Pelíšku, měs-
tu Buštěhrad, Café Parapet a Gábi-
ně Krátké, skvělým Báře Vitarigové 
a Zdíše Dubišarové.

Anna Rogozina 
za tým dobrovolníků 

Pampeliška pro podporu 
ukrajinských rodin

mnichov

Hlavní město Bavorska a třetí nej-
větší po Hamburku a Berlíně přiví-
talo 10. prosince skupinu výletníků 
z Buštěhradu. Výhodou letošního 
výjezdu na vánoční trhy bylo to, že 
nebylo nutné se omezovat časem. 
K dispozici byli na střídání tento-
kráte dva řidiči. Den před odjezdem 
ještě zamíchal karty zřejmě málo 
medializovaný covid nebo chřipka, 
a tak se na poslední chvíli omluvilo 
poměrně dost lidí. Ostatní si to ale 
s radostí užili.

Cesta trvala do Mnichova s dvěma 
zastávkami 5 hodin. Zpět asi o půl 
hodiny méně. Zimou nikdo v auto-

Kostra sv. Munditie, foto J. Janouškovec st.

Typický stánek, foto J. Janouškovec st.
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C O  S E  D Ě J E  V  B U Š I

buse netrpěl. Každý měl k dispozici 
dostatek tekutin. Všichni účastníci 
dostali klasicky itinerář se zajíma-
vými místy ve městě a mapku. Tra-
dičně se stejně každý vydal za svými 
zájmy. Někteří do muzeí a obrazá-
ren, jiní na výstavu vozů BMW Welt, 
další za nákupy, do vyhlášených piv-
nic, za památkami nebo prostě na 
vánoční trhy. Stánky na hlavním 
historickém náměstí byly postaveny 
s poměrně většími rozestupy, a totéž 
platilo v celé historické části měs-
ta. Na Mariánském náměstí drtila 
svou mohutností budova radnice, 
kde se zvonkohra s tancem bedná-

řů a turnajové klání z historické 
svatby zcela ztrácela. Ke všemu ješ-
tě vytrvale drobně sněžilo mokrým 
sněhem. Teplota kolem nuly. Klasic-
ký vánoční svařák, klobásky nechy-
běly ani na tomto německém trhu. 

Kupodivu nebylo zima ani v kos-
telech, kde by ji člověk očekával. 
Přestože je energetická krize, uvnitř 
bylo relativně příjemné teplo. V kos-
tele lidově zvaného Starý Petr ma-
jí raritu. Celou kostru relikvie sv. 
Munditie posázenou drahokamy. 
Skutečně nevšední pohled. 

Závěr byl klasický v  některé 
z mnichovských hospod. Pivnice 

mají skutečně svou specifickou at-
mosféru a stojí za to ji „ochutnat“. 
A pivo mají také skvělé. Po páté ho-
dině se to v pivnicích již rozjíždí 
bujarými popěvky, ale to si museli 
buštěhradští návštěvníci vychutnat 
separé až vlastním zpěvem v auto-
buse cestou domů. Vydrželi zpívat 
z Mnichova až do Rozvadova. 

Tak zase příští rok a věřím, že se 
s Buštěhradským fórem zase sveze 
řada buštěhradských veteránů i no-
váčků, abychom si to společně hez-
ky užili.   

Ing. Jiří Janouškovec st.

KiX – Postižení, foto M. Žitníková

a jakoU speciální potřeBU máte vy? aneB divadlo v aktoffce

Už jste navštívili některé z před-
stavení divadla KiX? Ne? Tak to bys-
te měli napravit! Jako nováček v Buš-
těhradu jsem i tento kulturní zážitek 
zkusila teprve nedávno a jsem nadše-
ná. Požitkáře potěší chlebíčky o pře-
stávce i tekuté občerstvení, které si 
můžete vzít přímo na představení. 
A kulturním nadšencům zaplesá 
srdce u kvalitního dramatu.

Navštívila jsem představení Po-
stižení, jehož název může vzbuzo-
vat mnoho domněnek, věřte ale, že 
nebudou plně splňovat realitu. Hra 
izraelského autora Gura Korena je 
sondou do duše každého z nás. Děj 
hry je zasazen do prostředí mafián-
ské rodinky, která potřebuje propa-
šovat proviant do zahraničí a zrovna 
v ten správný moment se na ni obrá-
tí chlapci se speciálními potřebami. 
Ti přicházejí s prosbou o příspěvek 
na divadelní festival do toho stejné-
ho zahraničí, kam se shodou náhod 
potřebuje dostat i daný proviant…

Nenechte se ale zmást zdánlivě 
banální zápletkou hry, která má 
daleko větší potenciál a  dosah. 

Každý divák se při představení ur-
čitě alespoň na chvíli zamyslel nad 
realitou všedního dne, láskou, přá-
telstvím i správnosti a nesprávnos-
ti konkrétních rozhodnutí, a to dí-
ky přímé konfrontaci s postavami 
hry, kde každá z nich má tu svou 

speciální potřebu, charakter, touhu 
a ambici. A jejich povaha a reakce 
jsou tak krásně upřímné. Hercům se 
velmi dobře podařila vyrovnat rovi-
na komediálnosti a vážnosti postav, 
což určitě nebyl snadný úkol. Tato 
hranice se totiž může velmi snadno 
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Momentky z koncertu, foto JP

Eva Turnová při svém autorském čtení v art clubu Aktoffka 30.11., foto M. Žitníková

překročit a tím pádem se okamžitě 
překročí i hranice korektnosti vů-
či lidem se speciálními potřebami. 
Jejich postavy byly komediální, di-
váci se smáli, ale nevysmívali se. 

Celou hrou je propleteno téma Ro-
mea a Julie, velmi oceňuji i Proko-
fjevovu hudbu, která byla použitá 
při přípravách dalších scén a krásně 
zapadala do celého tématu.

Pokud budete mít možnost, tak 
představení určitě navštivte!

VG

tUrnový večer

Poslední listopad byl v Art clubu 
Aktoffka sváteční. Eva Turnová již po 
čtvrté přijela do Buštěhradu číst své 
fejetony. Vtipné postřehy z toulavého 
života hudebníků po USA byly pro-
loženy komentáři příběhů autorčina 
všedního dne v Česku. Není situace, 
která by se obešla bez její vtipné glosy. 
Dokonalý přednes nečekaně vypoin-
tovaných obyčejných zážitků strhl pu-
blikum k salvám smíchu. Hraní si se 
slovy bylo blízké dadaismu, ale navíc 
ta slovní kouzla měla nečekaný smy-
sl. Neváhejte se podívat na svět oči-
ma Evy Turnové! V buštěhradském 
informačním centru jsou ještě k do-
stání knížky jejích sloupků nazvané 
Turnový háj. 

LZ

jazz v aktoffce

Tentokrát další velmi příjemný 
jazzový večer připravili v AktOFF-
ce. Zpěvačka Petra Erney se svými 

hudebními kolegy potěšila přítom-
né návštěvníky a zpříjemnila jim pá-
teční večer. Věřím, že dobrý jazz si 

své příznivce najde i v Buštěhradě.

JP
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Fotoreportáž z akce Adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu a koncertu souboru Gemini Musicales, která se konala 26. 11. na nádvoří 
zámku Buštěhrad a v kostele Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě, foto Monika Žitníková a Jan Harigel
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Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

veronika richterová – pet lahve neBo oBkládačky?
Milá Verčo, znám tě jako uměl-

kyni, co tvoří sochy z pet lahví, ale 
teď vidím, že jsi udělala velkou mo-
zaiku pro Kladno. Jak to?

Pet lahve stále vedou, ale s mo-
zaikami jsem začínala už před ví-
ce jak 20 lety tady na Buštěhradě. 
Když skončila rekonstrukce našeho 
domu, zakrývala jsem jimi některé 
nevzhledné detaily, jak je zedníci za-
nechali. Tenkrát jsem ale pracovala 
výhradně s keramickými střepy, co 
jsem našla po okolí. Sběrný dvůr ten-
krát nefungoval jako dnes, bývaly tu 
před domy různé hromádky. Tu ně-
kdo předělával koupelnu, tu zas tem-
peramentnější sousedé házeli nádo-
bí z okna… materiálu se našlo dost. 
Z té doby pochází také moje mozai-
ka Nejsvětější trojice v kapličce ces-
tou do Vrapic.

Ale ta letošní mozaika není z na-
lezených střepů, ne?

Kdepak, to by ani nešlo, jde o dí-

lo velkých rozměrů, do délky to má 
přes jedenáct metrů a na výšku čtyři. 
Obkladačky na ni jsem kvůli barvám 
sháněla po všech čertech, kromě čes-
kých jsou tam italské, holandské, 
německé, polské, španělské, turec-
ké, globální mišmaš. Některé jsem 
si nechala poslat kurýrem, a ten mi 
je pak odmítl předat, že jsou rozbi-
té… bylo s tím veselo.

Řekni mi ale, proč jsi tam uděla-
la právě květiny?

„Květnatá louka“, to bylo zadání 
a zároveň název vítězného projektu 
z participativního rozpočtu měs-
ta Kladna. Participativní rozpočty 
umožňují obcím financovat návrhy, 
které může podat kdokoli z obyva-
tel. Cílem je více zapojit veřejnost do 
rozhodování o tom, co je třeba v ob-
ci vylepšit. Tento projekt vymysle-
la a vypracovala kladenská grafič-
ka a nadaná keramička Mgr. Jana 
Vlčková tak, aby zkrášlila kus kro-

čehlavského sídliště „U Hvězdy“. Šlo 
o založení květnatých trvalkových 
záhonů organického tvaru a mo-
zaikové pojednání fádních stěn při-
lehlé výměníkové stanice. Já jsem 
jí pro projekt poskytla ilustrativní 
fotku jedné mé starší práce. To bylo 
překvapení, když její projekt zvítě-
zil a nato mě město Kladno oslovi-
lo s nabídkou mozaiku zrealizovat.

No je to teda nepřehlédnutelné, 
ale nevypadá to jako běžné kytky 
na louce, co je to za druhy?

To jsou endemické, stromové kvě-
tiny. Však taky název mozaiky je EN-
DEMITY, rostou totiž jen tady na 
Kladně. Vycházela jsem ze svých zá-
žitků v přírodě, vlastních kreseb i ne-
dávného pátrání ve starých atlasech. 
Představovala jsem si, jak vstupu-
ju dovnitř květiny a zvědavě si pro-
hlížím, jak to tam všechno funguje. 
Jde mi o to ukázat, že krása, a nejen 
u květin, není jen vnější záležitost.

Veronika Richterová – ENDEMITY, foto M. Cihlář



w
2 2 Č Í S L O  1

Revoluční ulice, foto Z. LedvinkaZámecká ulice, foto archiv JP

A jak dlouho taková rozměrná 
práce trvala?

Byly to rovné 3 roky od první-
ho jednání. Vstoupil do toho covid 
a další peripetie. Samotná letošní re-
alizace zabrala 9 měsíců. 

Takže něco jako těhotenství?
Jo, přesně tak. První trimestr 

v přípravách, malování detailního 
návrhu v desetinovém měřítku, shá-
nění materiálu. Na jaře a celé léto 
pak skládání jednotlivých květin, 
řezání, zabrušování střepů, ladě-
ní tvarů… krásná, kontemplativní 
a tvůrčí, ale časově náročná práce. 

Ještě že bylo tak skvělé počasí, v lé-
tě se na tom dalo dělat venku i poz-
dě do noci. Až během září jsem ko-
nečně uviděla mozaiku vcelku, díky 
tomu, že jsem mohla v Sýpce u Víti 
Helíska složit všechny části dohro-
mady. Tam jsem taky vyrobila šab-
lony, podle kterých jsem to později 
po kusech lepila na stěnu výměníku 
za pomoci lešení. To bylo poměrně 
náročné v nečekaně studeném a deš-
tivém počasí druhé půlky září. Pak 
ještě spárování, čištění, a hlavně za-
čišťování hran, kterých bylo na dél-
ku kolem 120 metrů. Dokončovací 
práce zabraly téměř 3 týdny. Takže 

pravda, trochu jsem to dítě přená-
šela, ale vylouplo se na svět zdravé 
a pěkně dopečené. A mám radost, že 
tam může obšťastňovat kolemjdoucí 
a kolemjedoucí cestující i v ročních 
obdobích, kdy nic jiného nekvete. 
Mozaiku najdete ve Vodárenské uli-
ci poblíž Kauflandu, hned u zastáv-
ky autobusu.

Tak to mu taky přeji do živo-
ta všechno nejlepší. A  děkuji za 
rozhovor. 

Ptal se Luděk Zámyslický

ST R O J  Č A S U
Dnes se podíváme, jak se změni-

la Revoluční ulice.
Mimochodem, věděli jste, že Re-

voluční ulice se až do roku 1945 
jmenovala Zámecká? K fotografiím 
přikládáme dokument, kde Místní 
národní výbor v Buštěhradě ozna-
muje Okresnímu národnímu výboru 
v Kladně, že bylo jednohlasně roz-
hodnuto o přejmenování ulice Kla-
denské na Stalinovu, Zámecké na 
Revoluční a Tyršovy na ulici pre-
zidenta Beneše. Zajímavostí je ta-
ké oznámení o pojmenování dosud 
nepojmenovaných ulic v tzv. „druž-
stevní“ čtvrti.

Z. Ledvinka Dokument o přejmenování ulic. Z fondu MNV Buštěhrad a Státního okresního archivu v Kladně
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Kapela The Rox ze ZUŠ Buštěhrad, foto JP

V Z P O M Í N K Y  PA M Ě T N Í KŮ

jak se rodil BigBít v BUštěhradě iv.
Třetí trapas. Když se všichni včet-

ně nás navraceli po ukončení zábavy 
k chatičkám, byla již velká tma a ně-
kdo z kluků zapomněl, že přes po-
tok vede lávka bez zábradlí. Kluci šli 
vedle sebe, povídali si a jeden šlápl 
nohou do prázdna, spadl do potoka 
a z leknutí odhodil elektrofonickou 
kytaru. Naštěstí mezi účastníky byli 
kuřáci, posvítili zápalkami, ale my 
jsme nástroj v potoce po proudu ne-
našli. Až najednou někdo objevil ky-
taru, která byla hozená proti proudu 
pod lávkou. Naštěstí ji nevzala vo-
da, byla v dobrém pouzdru a nic se 
jí nestalo. Došli jsme na chatku, za-
lehli a tvrdě usnuli. Druhý den ně-
které z nás bolela hlava. Ale uvědo-
mili jsme si, že po těch trapasech ze 
včerejšího dne nás pozvánka na dal-
ší báječný výlet s pohoštěním neče-
ká. Účastníci závodu v Moskvičích 
se po obědě vraceli domů a nás po-
stupně odvezli zpět do Buštěhradu. 

Na příští zkoušku přišel opět Ven-
da Havránek, jako vždy se svým 
magnetofonem, aby nám přehrál no-
vé skladby. Protože jsme věděli, že 
studoval v Kladně Střední průmys-
lovou školu silnoproud, zeptali jsme 
se ho, co se to mohlo na Kokoříně 

stát. Po návratu v Buštěhradě nám 
zase vše hrálo tak, jak má. Venda se 
smál a říkal, že některé části Prahy 
a Mělnicko nemá ještě napětí 220 
V, ale pouze 120 V. Ukázal nám na 
zesilovačích v zadní části bakelito-
vé kolečko s transformátorem, kde 
otočením se sníží hodnota napětí. 
Poté by vše fungovalo tak, jak má. 
To jsme však na Kokoříně netušili.

Naše fanynky si nás pozvaly 30. 
dubna na čarodějnice, které připra-
vila školní družina s paní družinář-
kou Věrou Humlovou. Vzali jsme si 
pouze akustické kytary, Míra bubí-
nek a hráli jsme populární písničky. 
Všichni kolem ohně, který plápolal 
na školním hřišti, zpívali a opékali 
špekáčky. Netušili jsme, že to je po-
slední vystoupení pro posluchače. 
Pak následovaly už pouze zkouš-
ky, na které jsem se vždy těšil. Čas-
tokrát jsem si předsevzal, jak budu 
pilně cvičit doma nové akordy, ale 
samotného mě to nebavilo. V partě 
se to lépe učilo a hrálo. Nepamatu-
ji si, že by někdo bez omluvení chy-
běl na zkoušce.

Během července jsem dostal po-
volávací rozkaz do Ostrova nad 
Ohří. Ještě jsem si přál rozloučit se 

s Fandou, který trávil rekonvales-
cenci s rodiči na jejich chatě v Ra-
čicích. Dohodl jsem se s  Mírou, 
vypůjčili jsme si od svých tátů mo-
pedy a vyrazili. Nejdříve jsme jeli 
na chatu k Bundovům, kde byla na 
prázdninách s maminkou naše fa-
nynka Hanka. Jelikož jsme nevědě-
li, kde mají chatu Rysovic, posadili 
jsme Hanku na nosič mého mope-
du a ona nás zavedla k cíli. U Rysů 
jsme poseděli, popovídali a odjíždě-
li jsme s dobrým pocitem, že Fan-
da se z dlouhodobé nemoci dobře 
zotavuje. 

Druhý den jsem rukoval, a proto-
že jsem byl v dětství vážně nemoc-
ný, dostal jsem při odvodu neřado-
vou službu, ale na toto zařazení se 
na vojně v šedesátých letech nakonec 
vůbec nepřihlíželo. Při těžké fyzické 
zátěži jsem brzy onemocněl, skončil 
ve vojenské nemocnici a za několik 
týdnů byl propuštěn z vojny do ci-
vilu s poškozeným zdravím, které 
mi trvale ovlivnilo další život. Tak-
že již nikdy jsem se ke své oblíbené 
baskytaře nevrátil. Přesto mi zůsta-
lo mnoho hezkých vzpomínek, které 
nelze ani všechny sepsat, a také ra-
dost z muzicírování s kamarády, se 



w
2 4 Č Í S L O  1

kterými mě spojoval stejný zájem.
V  hraní nakonec pokračovali 

v různých skupinách pouze Fanda 
(kladenská skupina Generace) a Mí-
ra (příležitostně), ale to se již nevzta-
huje k prvnímu buštěhradskému big 
beatu. Jak jsem se dozvěděl, někdy 
v roce 2009 při základní umělecké 

škole Buštěhrad pod vedením učite-
le hudby vznikla bigbeatová skupi-
na nazvaná Perfect, složená z tam-
ních žáků. Tento název odpovídal 
skutečnosti, protože kluci byli per-
fektní. O této skupině by mohl ví-
ce napsat právě Míra, jelikož zde na 
baskytaru hrál jeho vnuk, také Mi-

roslav Dušek. Takže v Buštěhradě 
měl big beat pokračování.

Že pokračování má jste se mohli 
přesvědčit třeba při letošním rozsvě-
cení vánočního stromu před zám-
kem. Žáci zdejší ZUŠ vám to zde 
předvedli.                          

Zdeněk Fous

Č T E N Á Ř I  P Í Š Í

BUštěhrad BUde 
mít svůj klUB 
zahrádkářů!  
BUdete U toho?
Máte chuť se dozvídat nové infor-
mace, předávat zkušenosti a  sdílet 
tipy a triky z oblasti zahradničení? 
Nezáleží na tom, jestli jste zkušení 
pěstitelé nebo absolutní amatéři, 
stačí pouze, že jste zapálení nad-
šenci jako my! Přijďte se seznámit 
a  podívat se na naše první neofi-
ciální setkání v  Sýpce dne  25. 1. 
2023. Budeme se těšit!
Pro ty, kteří se na první setkání 
chtějí připojit, prosím ideálně o vy-
plnění formuláře na tomto odkazu 
– bit.ly/klubzahradkaru. Případně 
můžete poslat e-mail zde – zahrad-
kari.bustehrad@gmail.com.

Lenka Švecová, členka Výboru pro 
životní prostředí

 

 

Rádi bychom Vás pozvali na Valentýnský turnaj v karetní hře LÓRA. 
Dne: 11. 2. 2023  
Kde: restaurace U Junků, Kladenská, Buštěhrad  
Začátek: ve 14 h  
Hlásit se mohou jednotlivci. Složení týmů vylosujeme náhodným 
výběrem.   
Hrají se tři kola. Po odehraném kole se hráči střídají dle daného klíče.  
Každý přinese cenu do „tomboly“, tím pádem každý „něco“ vyhrává 
(záleží na umístění).  
Pro nejlepšího hráče máme výroční tričko. 
Kontakt: Halina Mudrová, mob.: 603 568 796 nebo restaurace U Junků. 
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Z důvodů nedostatku parkova-
cích míst v centrální části Buštěhra-
du, především pro dojíždějící auto-
busem do Prahy, zvažujeme projekt 
placeného celodenního parkovací-
ho stání (24/7) na oploceném sou-
kromém pozemku v blízkosti hlav-
ní autobusové zastávky Buštěhrad. 

V přípravě je projekt pro cca 15-17 
parkovacích míst pouze pro evido-
vané vozy, jejichž majitelé by zde 
měli výhradní stání a hradili by 
měsíční poplatek. 

Pro budoucí zájemce je k dispo-
zici mailová adresa, kde se v přípa-
dě vážného zájmu mohou evidovat 

(stačí jméno, příjmení, adr. byd-
liště a počet požadovaných míst) 
a  případně zasílat i  své dotazy:  
parkingcool@seznam.cz 

Na základě četnosti zájmu Vás 
budeme o detailech projektu in-
formovat. Předem děkujeme za Váš 
zájem!

Inzerce
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Předškolní dítě je přirozeně zvídavé. Všímavost, zvídavost a kreativita jsou jedny z nejvíce ceněných dovedností 
současnosti. S nástupem školních povinností zvídavost mnohdy klesá. Jak může škola a rodina podpořit tyto 
dovednosti tak, aby naše děti měly větší šanci prožít smysluplný a spokojený život? 

Zveme Vás ke společné diskuzi s Dr. Cindy Vega, expertkou na vzdělávání. Rozhovor povede Jan Kala,  
zakladatel sítě škol Heuréka.

19. ledna 2023 od 19 hodin

ZŠ Heuréka Libochovičky, Libochovičky 10, heurekafe@isheureka.cz, www.zsheureka.cz

nebo

Program bude probíhat v angličtině, simultánní tlumočení zajištěno. 
Registrace na osobní setkání nebo online stream na zsheureka.reenio.cz od 5. 1. 2023.

Jak udržet zvídavost d tí i po nástupu do školy 

Dr. Cindy Vega

Dr. Vega celý život působí jako pedagog a mezinárodní 
konzultant v oblasti vzdělávání zejména v Severní a Jižní Americe. 
V posledních 17 letech pracovala jako ředitelka Elementary 
School v International School of Prague, která patří mezi TOP 5 
mezinárodních škol v Evropě. Podařilo se jí zde přetvořit tradiční 

formu výuky do moderního vzdělávacího konceptu podporujícího 
kompetence potřebné v 21. století. Ve školách Heuréka se 
věnuje podpoře učitelů v budování třídní kultury, poskytování 
zpětné vazby, v rozvoji čtenářství, v podpoře zvídavosti  
a v rozvoji konceptu Visible Thinking.

Online stream
na YouTube

Osobně v ZŠ Heuréka 
Libochovičky

Těšíme se na Vás


