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Vítání občánků. Na fotografii zleva: Tomáš Suttý, Lukáš Kroužil, Františka Fedová, Nela Egerová, Matěj Holubovský, Vojtěch Hejný, Adam 
Graclík, Veronika Davidová. Foto: P. Suchopár

 

 
 

Letní dětský tábor 
ŠIMANOV u Sušice 

Konaný v malebné šumavské vesničce nedaleko Kašperských Hor pod záštitou Občanského 
sdružení LDT Šimanov, založeného skupinou oddílových vedoucích dětského tábora. Tábor 
je pořádán v zázemí rekreačního střediska KOKY(dříve NIKO) - rekreační budova s kuchyní, 

společenskou místností; chatky, stany, hřiště a bazén. O děti se stará zkušený personál 
oddílových vedoucí, dvě profesionální zdravotní sestry a o 

plnohodnotnou stravu 5krát denně 5 kuchařek.  
Tábor s celotáborovou hrou. 

 
 
Termín konání: 27.6. - 10.7. 2015 
Kapacita tábora: až 130 dětí (ve věku od 6 do 14 let) 
Doprava: autobusem z parkoviště mezi obchodními 
domy Billa a Kaufland v Berouně (sraz v 7:00) 
Tradice již od roku 1969. 
Místo: Šimanov u Sušice 
Rekreační středisko KOKY 
 
Cena: 4.300,- 
  
 

Email: info@ldtsimanov.wz.cz 
Web: www.ldtsimanov.wz.cz 

Tel.: 731 489 216 
         736 173 763 

www.facebook.com/letni.detsky.tabor.simanov.1969 

  podpora a pomoc všem obětem trestných činů
 poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
 poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení

 a náhrady škody
  zprostředkování účasti v programu mediace mezi obětí

 a pachatelem
  zprostředkování dalších potřebných služeb

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

„PROČ ZROVNA JÁ?“

adresa: Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
poradenské hodiny: pondělí 16:00 – 18:00, čtvrtek 10:00 – 12:00
poradce: Mgr. Eva Sedlaříková
telefon: 312 602 591, 737 247 438
e-mail: esedlarikova@pms.justice.cz
poradce: Bc. Ivana Vajdlová, DiS.
telefon: 312 602 592
e-mail: ivajdlova@pms.justice.cz
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ČÍSLO 2.    DUBEN 2015 

Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky nové pro-

vedení Buštěhradského zpravodaje 
(BZ). Jde o finančně úspornější verzi 
než předcházející vydání. Tímto by-
chom chtěli poděkovat za zpracová-
ní minulých vydání společnosti Aria 
Press Czech. Nový vydavatel společ-

nost Kočka Slaný vzešel z poptávky 
na zhotovitele tisku nejlevněji. Záro-
veň má redakční rada s touto tiskár-
nou dlouholeté dobré zkušenosti. Na 
vzhledu nového BZ pracoval Michal 
Fiala a zlom do tisku bude připravo-
ván Danou Stolzovou ve spolupráci 
s výkonným redaktorem. 

Jako redakční rada BZ se těšíme na 
vaše příspěvky. Jsme rádi, že zareago-
vali někteří čtenáři, a že vyjádřili svůj 
zájem vytisknout své názory v rubri-
ce Čtenáři nám píší. Také se těšíme 
na příspěvky spolků v Buštěhradě. 

RR 

Ve středu 25. února 2015 jsme 
v obřadní síni Městského úřadu při-
vítali do života nově narozené ob-

čánky. Dětem přejeme, aby prožily 
hezké, klidné a pohodové dětství 
uprostřed láskyplného rodinného 

kruhu a rodičům, aby největší od-
měnou pro ně byla láska a úcta je-
jich děťátka. 

Jana Zemanová

Vítání občánků

Mikroregion Údolí lidického potoka nabízí

všem organizátorům kulturních 
a společenských akcí v  členských 
obcích mikroregionu zveřejňování 
pozvánek na tyto Vaše akce na webu 
www.mulp.cz.

Vaši pozvánku stačí zaslat na ad-
resu info@mulp.cz a pozvánka bude 
bezplatně zveřejněna na webu mik-
roregionu. Prezentujte svou práci v 
rámci mikroregionu a zajistěte si tak 

větší účast návštěvníků na Vašich 
akcích.

Dále byl na webových stránkách 
mikroregionu spuštěn adresář firem, 
který je určen pro prezentaci firem, 
podnikatelů a malých živnostníků, 
kteří sídlí v členských obcích Mik-
roregionu údolí Lidického potoka. 
Mikroregion tvoří tyto obce: Buš-
těhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké 

Přítočno, Malé Přítočno, Lidice, 
Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a 
Číčovice. Patříte-li mezi ně a chtěli 
byste si sem přidat údaje o své firmě 
či živnosti, můžete se přihlásit po-
mocí formuláře na webu www.mulp.
cz/firmy/.

Linda Libertinová

Vyhledáním nového dodavatele 
elektřiny pro Buštěhrad formou vý-
běrového řízení jsme dosáhli ceny 
979,--Kč/MWh. Úspory očekáváme 
ve výši nejméně 100 000,- Kč ročně. 
Jednalo se o nákup 160 MWh za rok. 
Takovéto množství elektřiny spotře-
buje asi 15 rodinných domků nebo 
20 uživatelů bytových jednotek.

Pokud máte smlouvu na dodáv-
ku elektřiny na dobu neurčitou 
nebo vám v dohledné době skončí 
smlouva na dobu určitou a chcete 
ušetřit asi 1000,- Kč měsíčně, tak  
doneste na Městský úřad poslední 
fakturu a smlouvu s dodavatelem 
elektřiny. Finanční výbor MZ sdru-
ží jednotlivé odběratele do skupiny 

a až dosáhneme objemu poptáva-
né elektřiny, nejméně 160 MWh, 
vstoupíme na trh s elektřinou. Prav-
děpodobně vylicitujeme cenu levněj-
ší, než máte nyní. Tato nabídka platí 
i pro firmy a jiné organizace v Buš-
těhradu.

LZ

za leVnější elektřinu

s loVo  r e da kC e

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E
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Nedávno město podepsalo kupní 
smlouvu s firmou Level (majitelem pi-
vovaru) na pozemky: parc. č. 1652, k. ú. 
Buštěhrad, č. LV 897, výměra 1 556 m2, 
parc. č. 1651, k.ú. Buštěhrad, č. LV 897, 
výměra 124 m2 a parc. č. 1656, k. ú. Bu-
štěhrad, č. LV 897, výměra 182 m2 nad 
pivovarským sklepem, včetně samot-
ného sklepa, a to za cenu 2 768 086 Kč. 
Nabídka Levelu byla dosti výhodná, 
tato cena byla určena pouze pro město, 
jinak by pozemky byly daleko dražší. 
Pozemky jsou v územním plánu urče-
ny pro „průmyslovou výrobu a sklady“, 
což zcela koresponduje s tím, co se tam 
chystáme dělat.

A co s tím město tedy bude dělat?
 ▶ Vybudujeme zde zázemí nových 

technických služeb
 ▶ Vybudujeme zde nový sběrný dvůr
 ▶ Možná se tam vejde i malá kompo-

stárna, kterou potřebujeme, protože 
podle nové legislativy musíme doložit 
likvidaci bioodpadu.

A co to přinese městu za výhody?
 ▶ Stávající technické služby jsou umís-

těny v centru města za Základní umě-
leckou školou a na okraji velmi cenné 
lokality Starého hradu. Na takovém 
místě je škoda mít technické služby. 
Výhodou jejich odsunutí bude mož-
nost celou lokalitu přeřešit (pomo-
cí studentů FA ČVUT), zkultivovat, 
provést zde např. parkové úpravy, lépe 
vyřešit (a navýšit místa) parkování ná-
vštěvníků ZUŠ, a ve dvoře ZUŠ (který 
je momentálně používán pouze jako 
sklad materiálu TS) vytvořit napří-
klad letní scénu. Celá lokalita by se 
tím měla oživit, zkrášlit, stát se příjem-
ným a pěkným městským prostorem 
s důrazem na sousedství památkové 
zóny. Také zde bude větší klid k byd-
lení (obyvatelé protilehlých bytových 
domů jistě ocení, že jim pod okny ubu-
de provoz a přibude zeleň).

 ▶ Umístění TS na okraji města bude 
provozně daleko vhodnější a rovněž i 
spojení se sběrným dvorem, který se 
navrhne v nějaké úhledné formě - i 
sběrný dvůr může být uklizený. Díky 
spojení s TS budou moci být rozšířeny 
otevírací hodiny a celý areál bude stře-
žen, takže nebude docházet k rozkrá-

dání, nepořádku a rozhrabávání od-
padků.

 ▶ Zmizí stávající nevzhledný a špatně 
přístupný sběrný dvůr. 

 ▶ Zkultivují se dlouhodobě neudr-
žované pozemky nad pivovarským 
sklepem, kde už se začíná tvořit černá 
skládka.

 ▶ Důležitým prostorem pro město 
bude bývalý pivovarský sklep – jedná 
se o rozsáhlé, vysoké, klenuté, velmi 
krásné a zajímavé prostory z počátku 
20. století, jejichž řešení rovněž svěří-
me jako úlohu studentům FA ČVUT 
– mohl by zde vzniknout například 
klub, galerie, nějaké víceúčelové kul-
turně společenské zařízení. Stavebně 

technický stav sklepů je velmi dobrý. 
Sklepy jsou přístupné také šachtou bý-
valého stavebního výtahu z horní části 
pozemku, což se bude hodit i pro bez-
bariérový přístup. Level v současnosti 
sklepy vyklízí, výhledově uděláme den 
otevřených dveří, abyste se mohli také 
pokochat.

Na veškeré tyto záměry samozřej-
mě musíme nejprve nechat vytvořit 
projekty a s těmi pak budeme žádat o 
dotace. Je jasné, že takovéto záměry 
nebudeme platit celé z vlastního roz-
počtu. Myslím, že je to velmi důležitý 
počin, díky kterému se mnoho věcí ve 
městě zlepší.

Daniela Javorčeková
Foto: J. Veselý

noVý pozeMek a piVoVarské sklepy
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hlídejMe si pořádek

V minulých týdnech naše tech-
nické služby vyčistily příkopy po-
dél části komunikace ve vlastnictví 
města od křižovatky za „Měsíčkem“ 
směrem k Peroutkovi. Pracovníci TS 
vysekali křoviny a vyklidili odpad-
ky. O totéž jsem požádala Krajskou 
správu a údržbu silnic v úsecích, 
které jsou v jejich vlastnictví (např. 
také podél silnice na Číčovice). Při-
slíbili, že úklid zařadí do plánu. Křo-
viny budou řezat až před zimou, letos 
už prý skončil vegetační klid. Ráda 
bych poprosila všechny občany, kteří 
chtějí, abychom to tu měli čisté: vší-
mejte si okolí, a když někoho uvidí-
te odhazovat odpadky, nahlaste to 
(třeba ho vyfoťte mobilem) na poli-

cii Stehelčeves nebo na MěÚ, vyfoťte 
automobil, zapište si SPZku. Je nut-
né, aby si lidé zvykli, že podél cest 
nejsou skládky.

Zároveň se chystáme ve spoluprá-
ci s vlastníkem příslušného pozem-
ku podat na Středočeský kraj žádost 
o grant na likvidaci černé skládky u 
haldy – opět největší problém není 
ani tak skládku uklidit, jako zajistit, 
aby se tam neudělala znovu – zřejmě 
budeme muset osadit fotopasti a zvý-
šit ostrahu lokality, aby lidé, kteří zde 
odpad nezákonně vysypávají, prostě 
konečně narazili na problémy. Věří-
me, že nám v tom pomůžete.

DJ

Černá skládka u haldy

usnesení ze zasedání zastupitelstVa Města buštěhradu 
Usnesení ze zasedání Zastupi-
telstva města Buštěhradu č. 
1/2015 ze dne 14. 1. 2015

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 1/2015 ze dne 14.01.2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
•	 Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu 

Magdu Kindlovou a Jana Mrkvičku a 
jako zapisovatelku Janu Zemanovou.

•	 Usnesením č. 3 zápis č. 3/2014 ze 
dne 17.12.2014

•	 Usnesením č. 4 doplněný program 
zasedání č. 1/2015

•	 Usnesením č. 6 a 7. podání nabíd-
ky na koupi pozemků parc.č. 2217 o 
výměře 11813 m2 a parc.č. 2209/1 o 
výměře 40 m2 se stavbou bývalé čer-
pací stanice, a parc.č. 2404 o výměře 
3996 m2 a parc.č. 2403 o výměře 25 
m2 se stavbou studny, vše v k.ú. Bu-
štěhrad, za částku do výše 1 mil. Kč.

•	 Usnesením č. 8 podání žádosti o 
poskytnutí dotace od firmy LEGO 
Production, s.r.o., ve výši 560.000,- 
Kč na vybudování dětského hřiště 
v parku Ořešín.

•	 Usnesením č. 9 poskytnutí proná-
jmu bytových prostor v č.p. 207, Kla-

denská ul. p. Františku Havlíkovi.
Bere na vědomí:
•	 Usnesením č. 2 informaci o kon-

trole Usnesení č. 3/2014 ze dne 
17.12.2014

•	 Usnesením č. 5 informaci o kon-
trole Usnesení č. 2/2014 ze dne 
3.12.2014

Pověřuje:
•	 Usnesením č. 6. a 7. starostku po-

dáním nabídky na odkup pozem-
ků, které jsou vlastnictvím firmy 
Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

•	 Usnesením č. 8 starostku jedná-
ním a event. podpisem smlouvy na 
poskytnutí dotace od firmy LEGO 
Production, s.r.o.

•	 Usnesením č. 9 starostku podpi-
sem nájemní smlouvy.

Usnesení ze zasedání Zastupi-
telstva města Buštěhradu č. 
3/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
2/2015 ze dne 28. 1. 2015 přijalo tato 
usnesení:
Schvaluje
•	 Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu 

Antonína Jeřábka a Jiřího Müllera 
a jako zapisovatelku schvaluje Ma-
gdu Kindlovou.

•	 Usnesením č. 3 zápis č. 1/2015 ze 
dne 14. 1. 2015

•	 Usnesením č. 4 doplněný program 
zasedání č. 2/2015

•	 Usnesením č. 5 rozpočtové opatře-
ní č. 1/2015

•	 Usnesením č. 6 dohodu o vytvoře-
ní společného školského obvodu s 
obcí Makotřasy

•	 Usnesením č. 7 smlouvu o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12_6014538/VB/02 Buš-
těhrad – kNN, pro 10 RD – parc.č. 
1890/43-ČEZ

•	 Usnesením č. 8a) body 1) až 5) 
plánu práce kontrolního výboru

•	 Usnesením č. 8b) bod 6) plánu 
práce kontrolního výboru

•	 Usnesením č. 8c) bod 7) plánu 
práce kontrolního výboru

•	 Usnesením č. 8d) bod8) plánu 
práce kontrolního výboru s tím, že 
přesná náplň bude specifikována 
zastupitelstvem a KV

•	 Usnesením č. 9 jednací řád kont-
rolního výboru
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•	 Usnesením č. 10 plán práce spor-
tovního výboru

•	 Usnesením č. 11 jednací řád spor-
tovního výboru

•	 Usnesením č. 12 zařazení do re-
gistru čekatelů na byt v DPS pana 
Kamila Drahozala

•	 Usnesením č. 13 zařazení do re-
gistru čekatelů na byt v DPS paní 
Věru Drahozalovou

•	 Usnesením č. 14 zařazení do re-
gistru čekatelů na byt v DPS pana 
Josefa Kroba

•	 Usnesením č. 15 zařazení do regis-
tru čekatelů na byt v DPS paní Evu 
Krobovou

•	 Usnesením č. 16 nový statut časo-
pisu zastupitelstva Buštěhradského 
zpravodaje

•	 Usnesením č. 17 vyvěšení záměru 
na prodej části pozemku parc. č. 
1662 o výměře 4 m2

•	 Usnesením č. 18 začlenění města 
Buštěhradu v konsorciu projektu 
„Strategyforcosteffectiverenovatio-
nofresidentialbuildings“

•	 Usnesením č. 19 uskutečnění 5. 
etapy výstavby RD na Ořešíně – 
záměr firmy Project Development

•	 Usnesením č. 20 uskutečnění ori-
entačního běhu 18. 4. 2015 v Bu-
štěhradě pořádaný Sportovním 
klubem Kamenicemimo zámecký 
park a pověřuje starostku k pod-
pisu smlouvy, kde bude uvedena 
specifikace podmínek

•	 Usnesením č. 21 žádost DPS o od-
pis a vyřazení nepotřebného ma-
jetku

•	 Usnesením č. 22 žádost DPS o od-
prodej nepotřebného majetku

•	 Usnesením č. 23 žádost ZŠ a MŠ Oty 
Pavla o schválení souhlasu s přijímá-
ním neúčelových sponzorských darů 
pro účely školy do výše 20 000,- Kč

•	 Usnesením č. 24 podání žádosti o 
dotaci v rámci grantového řízení 
„Stromy“ pro rok 2015 vyhlášené 
Nadací ČEZ

•	 Usnesením č. 25 nového člena finanč-
ního výboru pana Jiřího Kratochvíla

Zamítá
•	 Návrh usnesení č. 8e) bod 9) plá-

nu práce kontrolního výboru
Bere na vědomí
•	 Usnesením č. 2 Kontrolu usnesení 

ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14. 1. 
2015

•	 Usnesením č. 5 rozpočtové opatře-
ní č. 17/2014

•	 Usnesením č. 25 odstoupení člen-
ky finančního výboru Zdeny Vest-
fálové

Pověřuje
•	 Usnesením č. 26 kontrolní výbor 

zjištěním aktuálního stavu vy-
máhání finanční škody (ve výši 
220000 + příslušenství), která měs-
tu vznikla neopodstaněnou výpo-
vědí paní Jitky Menclové z pracov-
ního poměru na městském úřadě

Usnesení ze zasedání Zastupi-
telstva města Buštěhradu č. 
3/2015 ze dne 25.02.2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
3/2015 ze dne 25.02.2015 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
•	 Usnesením č. 1 ověřovatelezápisu 

Lindu Libertinovou a Jiřího Bleska, 
a jako zapisovatelku Janu Zemano-
vou.

•	 Usnesením č. 3 zápis č. 2/2015 ze 
dne 28.01.2015

•	 Usnesením č. 4 doplněný program 
zasedání č. 3/2015

•	 Usnesením č. 5 odkup pozemků 
parc.č. 1652 o výměře 1556 m2, 
parc.č. 1651 o výměře 124 m2 a 
parc.č. 1656 o výměře 182 m2, a pi-
vovarské sklepy pod uvedenými po-
zemky, k.ú. Buštěhrad, LV č. 897, od 
firmy LEVEL a.s., se sídlem v Praze 
5, za celkovou cenu 2 768 086,- Kč.

•	 Usnesením č. 6 přidělení veřejné 
zakázky „Energetické služby pro 
budovy města“ společnosti Česká 
Energie, a.s., se sídlem Beranových 
65/675, Praha 9, která podala eko-
nomicky nejvýhodnější nabídku, 

a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

•	 Usnesením č. 7 rozpočtové opatře-
ní č. 4/2015

•	 Usnesením č. 8 podání žádosti o 
dotaci v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí, ob-
last podpory 3.2 – realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry pro:
1. Projekt „Ekologizace vytápění 

Základní školy a Mateřské ško-
ly Oty Pavla v Buštěhradě“

2. Projekt „Pořízení systému pro 
separaci a svoz bioodpadu v 
Buštěhradě“

•	 Usnesením č. 9 uzavření dohody 
o vytvoření společného školského 
obvodu spádové základní školy s 
obcí Zájezd.

•	 Usnesením č. 10 a),b) záměr pro-
deje pozemků v k.ú. Buštěhrad 
z majetku města Buštěhradu: a) 
Parc.č. 136/3 o výměře 76 m2, b) 
Parc.č. 135/2 o výměře 35 m2

•	 Usnesením č. 10 c),d) - záměr na 
pronájem nebytových prostor a by-
tové jednotky v č .p. 65, k.ú. Buš-
těhrad

•	 Usnesením č. 11 zařazení paní 
Anny Zikešové do registru čekate-
lů na byt v DPS Buštěhrad

•	 Usnesením č. 12 prodloužení ná-
jemní smlouvy na nouzový byt 
panu Milanu Dvončovi na 6 měsíců

•	 Usnesením č. 13 vyvěšení tibet-
ské vlajky dne 10.3.2015 na budo-
vě úřadu, a tím připojení se k akci 
„Vlajka pro Tibet 2015“

•	 Usnesením č. 14 rozšíření granto-
vého a dotačního výboru o 2 nové 
členky – paní Evu Zámyslickou a 
Blanku Kufnerovou

Bere na vědomí:
•	 Usnesením č. 2 informaci o kontrole 

Usnesení č. 2/2015 ze dne 28.1.2015
•	 Usnesením č. 7 rozpočtová opatře-

ní č. 2/2015 a č. 3/2015
•	 Usnesením č. 15 informaci kont-

rolního výboru města
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s P o l e Č e N s k á  k r o N i k a

VzpoMínka

Dne 9. 2. 2015 uplynulo 20 let od úmrtí našeho tatín-
ka a dědečka pana Karla Šouny. S láskou vzpomínáme. 
Dcera Helena s manželem,  syn Jiří, vnučky Miroslava, 
Helena, Barbora, Iveta.

Dne 12. ledna 2015 nás zcela nečekaně opustila paní 
Marie Náprstková, roz. Kratochvílová. Znali jsme ji 
jako člověka plného elánu a chuti do života – i přes její 
vysoký věk. Schází mi a myslím, že schází i jejím souse-
dům a známým. Budu na ni vzpomínat jako na dobrou 
kamarádku a dobrého člověka.

Božena Minaříková

oBČaNskÉ sdružeNí diakoNie BroumoV -  nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, 

ve spolupráci s místní organizací ČČk

V y h l a š u j e  s B í r k u 
PoužitÉho ošaCeNí

letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, péřové přikrývky a polštáře
obuv – veškerou nepoškozenou

hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které Vzít neMůŽeMe:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

20.–25. dubna 2015
9.00 – 12.00 hod.   13.00 – 17.00 hod.

sídlo městského úřadu Buštěhrad
Zámek, přízemí – revoluční 1

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem; autem je možné zajet do areálu zámku

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Nezávislé společenství lidí různé-
ho věku. Společenství těch, kteří si 
uvědomili, že sami svůj problém 
nezvládnou. Muži i ženy, jejichž 
hlavním problémem, který jim ničí 
kvalitu života, je alkohol. Anonym-
ní alkoholici (AA) se pravidelně 
scházejí, aby si vzájemně pomohli, 
povzbudili se a naučili se žít vedle 
alkoholu, kterému samostatně ne-
dokáží čelit. 

Obětmi alkoholismu nejsou jen 
sami alkoholici, ale i jejich rodiny a 

příbuzní. Kdo hledá pomoc ze své 
závislosti z alkoholu a dosud nena-
šel cestu, jak svůj zápas vyhrát, může 
návštěvou AA zkusit jednu z mož-
ností. Základní podmínkou členství 
Anonymních alkoholiků je touha 
přestat pít. Neubližovat tím sobě a 
svým blízkým.

Členové AA v Kladně tvoří malou 
skupinu mužů a žen a přivítají mezi 
sebe každého, kdo najde sílu vyše-
třit si čas a touhu zkusit nabízenou 
variantu. Variantu, která již mnoha 

lidem, kteří nezvládli své nutkání pít 
alkohol, pomohla. Anonymní alko-
holici mají svá pravidla a zaručují 
anonymitu pro každého příchozího. 

Patříte-li mezi ty, kteří potřebují 
svůj problém - alkoholismus řešit, 
můžete navštívit kladenskou skupi-
nu AA každý pátek v 18,15 hod. na 
adrese:

Modlitebna CB; Víta Nejedlého 1503. 
Email: aakladno@seznam.cz

anonyMní alkoholici

S nastávajícím jarem bude určitě 
zajímavé zajít si na procházku nebo 
cyklistický výlet do zooparku v Zá-
jezdu 

Uvidíte nový přírůstek do skupi-
ny lemurů lemura tmavého (Eule-
murmacaco) viz foto. Zatím jsou k 
vidění pouze dva samečci, ale již od 
dubna k nim přibude i jedna jejich 
kamarádka.

Lemur tmavý (často také ozna-
čován jako černý) patří mezi den-
ní lemury a velice snadno se pozná 
pohlaví. Samci jsou totiž celí černí 
s oranžovýma očima, ale samičky 
jsou hnědé až rezavé s bílým obli-
čejem. Nejraději se vyhřívají v ko-
runách stromů, kde výborně šplha-

jí a skáčou. Vzooparku už to bude 
pátý druh lemura.

Od 18. dubna  bude k vidění  umě-
le odchované mládě rysa ostrovida ( 
viz foto). Toto mládě  je zvyklé na 
člověka, protože ho lidé zachránili. 
Matka se o něj po jeho narození od-
mítla starat.  

V zooparku se můžete projít i po 
nově budované naučné stezce, kte-
rá vede od nového parkoviště až do 
druhé části ZOO k velbloudici A je. 
Na stezce je třeba. hmyzí hotel, včelí 
úly (historické, transparentní a no-
vodobé), motýlí louka nebo ještěrčí 
skalka.

LZ  
Foto: Jan Marek

co je noVého V zooparku V zájezdu

N e Z i s koV É  a  P ř í s P ě V koV É  o r g a N i Z aC e

škola Má noVé interaktiVní tabule

Za poslední měsíce se toho v naší 
škole opět odehrálo hodně. V pro-
sinci jsme se těšili na Vánoce a ka-
ždý pátek zpívali koledy u ozdobe-
ného venkovního smrku. Konal se 
tradiční vánoční jarmark, kde se žá-
kům a paní učitelce Hanzlíkové po-
dařilo vybrat téměř 1700 Kč na cha-
ritativní projekt Skutečný dárek od 
Člověka v tísni. Společně se potom z 

vybraných peněz zakoupil šicí stroj 
pro jednu ženu v Namibii a čtyři ka-
nystry na vodu pro rodinu v Etiopii. 
Mimochodem, pokud vás zajímá 
více o akcích a projektech, které se 
ve škole dějí, podívejte se na webové 
stránky do sekce Akce. Tam je vše 
zdokumentováno i s fotografiemi.

V lednu se pak ve škole konal zá-
pis, ke kterému dorazilo 78 před-

školáků. Většina byla ze spádových 
obcí, tedy z Buštěhradu, Lidic, Ma-
kotřas a Dřetovic. Všichni samozřej-
mě do školy nenastoupí, i tak se ale 
nemusíme bát, že by lavice a škola 
zůstaly prázdné.  

Aby se prvňákům, ale nejen jim, 
ve škole dobře učilo, využili jsme 
vánoční i jarní prázdniny k rekon-
strukcím. Ve spolupráci s městem 
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ČÍSLO 2.    DUBEN 2015 

N e Z i s koV É  a  P ř í s P ě V koV É  o r g a N i Z aC e

došlo k modernizaci cvičné kuchyň-
ky, kterou využívají jak žáci prvního, 
tak druhého stupně. Hlavně během 
jarních prázdnin se škola opět pro-
měnila ve staveniště - do 2. B přine-
sl zpožděný Ježíšek nový nábytek a 
do téže třídy a do učebny angličtiny 
byly nainstalovány dlouho slibované 
interaktivní tabule. V angličtině se 
rekonstrukce třídy navíc provedla ve 
velkém, vymalovalo se a na podlahu 
se položilo nové linoleum místo sta-
rého nevyhovujícího koberce.

Ale pozor, tím modernizace školy 
nekončí, v létě se bude pokračovat. 
Je plánovaný například nákup další 
interaktivní tabule a mnoho dalšího.

Kristýna Krečová
Foto: Markéta Hanzlíková

angličtina pro MaMinky

Buštěhrad se rozrůstá. Přibývají nové 
rodinné domky s novými obyvateli a 
našimi novými sousedy se stávají pře-
vážně mladé rodiny s malými dětmi 
nebo děti v dohledné době plánující. 
Místní aktivní maminky se sdružily 
okolo Rodinného centra Buštěhradský 
pelíšek. Organizují akce pro malé děti 
a také pro jejich rodiče, mezi něž patří 
i výuka anglického jazyka. Po skončení 
mateřské dovolené, zvlášť pokud trvá 
déle než pár měsíců, může být návrat 
do zaměstnání obtížný. Pokud se ma-
minka rozhodne ke studiu angličtiny 
a rozšířit tak své znalosti, které může 
zaměstnavatelům nabídnout, po dobu 

výuky v Rodinném centru bude o její 
děti dobře postaráno. Stejně dobře se 
tady postarají také o děti tatínků, kteří 
se mohou rovněž jazykově vzdělávat 
a svou docházkou osvěží atmosféru 
zpravidla „holčičích tříd“. 

V souvislosti se studiem jazyků mě 
napadá dnes velmi moderní termín 
„výzva“. 

Třeba pro takového skladníka ve 
šroubárně. Proč by si nemohl sklad-
ník přečíst Vergilia v originále? V 
sedmdesátých letech se této hlášce 
ze známého filmu „Marečku podej-
te mi pero“ smálo celé kino. A dnes? 
Znalost některého světového jazyka je 

požadována i u takových zaměstnání, 
kde byste to nečekali, např. u logis-
tika nebo také manipulanta. Není to 
už sice skladník, náplň jeho práce je 
však nápadně podobná té u bývalého 
skladníka. Pokud budete chtít praco-
vat u pobočky zahraniční firmy nebo 
ve firmě české, která spolupracuje se 
zahraničím, tak se bez znalosti světo-
vého jazyka prostě neobejdete. 

Držíme palce všem ženám i mužům, 
kteří se budou ucházet o místo logistika, 
manipulanta nebo zkusí jinou profesi. 
Buštěhradský pelíšek vám v jazykovém 
vzdělávání může hodně pomoci.

LZ

pelíšek

8.4. od 15:30
Cesta za velikonočním pokladem na dětském hřišti u Pelíšku
Na dětském hřišti na vás čeká ukrytý velikonoční poklad, ne-
váhejte a přidejte se k nám.
15.4. od 15:30
Turnaj v Člověče nezlob se
Máte rádi tuto hru? Tak se zúčastněte turnaje, kde prověříte 
své hráčské dovednosti a  zažijete spoustu legrace. 
22.4. od 15:30
Výtvarná dílnička – Malování na trička
Staňte se alespoň na chviličku módním stylistou a vytvořte si 
své vlastní originální tričko. Objevte s námi techniku fouka-
cích fix nebo malování textilními barvami. Tričko si prosím 
přineste s sebou.

25.4.
Vandráček
Pojďte společně s námi oslavit den Země, čekají na vás různá 
stanoviště, táborák, opékání špekáčků, občerstvení, koně a 
mnohem více. Špekáčky si prosím vezměte s sebou. 
29.4. od 15:30
Maňáskové divadélko o zvířátkách
Zveme malé i velké do našeho divadélka na maňáskovou po-
hádku o zvířátkách. 

Aktuální program, vstupné a případné změnyv programu 
najdete na našich stránkách www.mcpelisek.cz. 
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Poděkování našim bývalým 
kolegyním 

Ráda bych využila této možnosti a 
za celý tým našeho rodinného centra 
poděkovala našim kolegyním, které již 
v současné době u nás nepracují. Jme-
novitě se to týká Zuzky Šípkovské, která 
byla duší a motorem většiny dětských 
akcí, pohádkových představení a nyní se 

naplno věnuje svým mateřským povin-
nostem. Dále Ireny Vřešťálové a Marké-
ty Kučerové, které se staraly o bezpro-
blémový a hladký chod našeho centra. 

Královský ples princů 
a princezen

Počátkem února se v naší herně 
uskutečnil královský ples, kterého se 

zúčastnilo mnoho princů a princezen 
v krásných bohatě zdobených róbách. 
Některé maminky se nenechaly zahan-
bit a vypadaly vskutku jako královny. 
Přiložené fotografie dokazují, že na ple-
se panovala výborná nálada a bavily se 
nejen děti, ale i jejich rodiče.  

Za RC Pelíšek Gabriela Vyškovská     
Foto: Kateřina Bešendová, Jana Kubešová, 

Jitka Ulrichová

s P o rt
naši šachisté

Bylo by škoda nezaznamenat zajíma-
vou událost spojenou s naším městem. 
V neděli 15. února šachisté Sokola Bu-
štěhrad B hostili v místní sokolovně v 
dalším kole regionálního přeboru tým 
ŠK Kralupy C. Proti 8 hráčům se posta-
vilo za Buštěhrad 8 žen a dívek. Zvlášt-

ností tohoto klání v šachu není ani tak 
výsledek 4:4, ale skutečnost, že tým Bu-
štěhradu byl složen bez mužů. Nestává 
se to tak často. 

Šachisté z Buštěhradu mají velmi vy-
sokou členskou základnu. Přes padesát 
členů představuje největší počet na Kla-

densku a Slánsku. V rámci kraje je pak 
členská základna pátá největší. Šachisté 
Sokola Buštěhrad se mohou pochlubit 
řadou úspěchů. Věřím, že nás trenér 
Pavel Buk bude o těchto úspěších pra-
videlně informovat. Na naše šachisty 
můžeme být hrdí.                               

   JJ

DrůBEž ČErVENý HráDEK, FirMA DráB, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 

prodává slepičky snáškových plemen tetra hnědá a dominant 
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 
Prodej se uskuteční: 28. dubna a 26. května  2015

Buštěhrad – u  fotbal. hřiště - 12.35 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  
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tk tenisek

Vážení čtenáři,

po zimní odmlce Vás chci informo-
vat o dění v našem TK Tenisek.

Zima byla z pohledu našich hráčů 
ve znamení přípravy na mistrovská 
utkání družstev, která se odehrají 
v květnu a červnu 2015. Věříme, že 
trénink a píle se projeví na výsled-
cích, u některých kategorií dokon-
ce pomýšlíme na postup do vyšších 
soutěží. Tuto sezonu budou TK Te-
nisek reprezentovat čtyři smíšená 
soutěžní družstva složená z našich 
i hostujících hráčů a to: minitenis 
- děti do 7 let, babytenis - do 8 let, 
mladší žáci, starší žáci. Tato část se-
zony bude pro hráče, trenéry, rodiče 
a organizátory velmi náročná. Z or-
ganizačních důvodů budeme muset 
složit nafukovací halu. I přesto bu-

deme muset některé zápasy přesu-
nout na pronajaté kurty v Kladně na 
Sletišti. 

Jarní víkendové tenisové sou-
středění bude 24.-25.4.2015  u nás 
v TK.  Letní tenisové soustředění 
je naplánované na poslední týden 
o prázdninách tedy 24.-28.8.2015. 
Přemýšlíme, i když je to ještě daleko, 
o zimním tenisovém soustředění na 
horách.

Již zmiňované bourání haly je na-
plánováno na 18.4.2015 při kterém 
se sejde většina členů a společně 
halu rozebereme a uskladníme  tak, 
aby na podzim jsme ji zase mohli 
postavit. 

Počet našich členů přibývá, vel-
mi si toho vážíme, proto se snažíme 
náš klub neustále vylepšovat a roz-
šiřovat nejen službami, ale i hracími 

plochami. Pro tuto sezonu jsme se 
rozhodli postavit tréninkovou od-
razovou zeď spolu s minitenisovým 
kurtem. Minitenisový kurt slouží 
především pro nejmladší a začínají-
cí tenisty.  

Touto dobou připravujeme jarní 
tréninkový rozvrh a spolu s ním i 
nábor nových hráčů. Také se chys-
táme rozšířit náš trenérský tým. Od 
jara opět začínají  fyzičky, může se 
jich účastnit každý, nejenom hráči 
TK.

Tak jako v letech předešlých tak i 
letos bude naším generálním part-
nerem VZP ČR.

Děkujeme všem, kteří náš klub 
podporují a jsou naší činnosti na-
kloněni.

Za TKT Tonda Jeřábek

buštěhrad to uMí i s hokejkou !!! 

Buštěhrad má fungující sportovní 
oddíly, které zde bohužel nemají do-
mácí hřiště.

Přes 10 let se rodáci města věnují 
hokejbalu, 9. rok zde je oddíl Buš-
těhradští  Rytíři.

Co to hokejbal je a jak se k němu 
dostat? Ano je to hokej a míček. Na 
rozdíl od florbalu se zde hraje nor-
málními hokejkami a pravidly více 
podobnými hokeji, proto ho také 
často na Kladensku hrají  hokejisté.

Na Buštěhradě vyrostlo plno 
výborných hokejistů, ať už legen-
dární Eduard Novák (Mistr světa 
1976,1977 a olympijský medailis-
ta 1972,1976), Jaroslav Kalla, který 
hraje výborně i hokejbal, otec a syn 
Tatíčkové atd.

Jak se stát členem oddílu se zna-
kem města na dresech? 

Náš oddíl rád příjme nové 
hráče a lidi co mají rádi hokej a 
sport. Hokejbal hrají kluci i hol-

ky, soutěže mládeže, dorostu i 
dospělých.

Osobně jsem pro, vybudovat zde 
hřiště, které lze využít i pro jiné 
sporty jako je např. in-line bruslení 
a třeba v zimě na lední hokej.

 Kontakt pro více informací: 
e-mail: Bustehradrytiri@seznam.cz; 
tel. oddílu: 312 250 246.

Vedoucí oddílu Jan Maškulík, který jménem 
oddílu zve všechny zájemce.

zpráVy ze sokoloVny 

V letošním roce se nám daří rozši-
řovat nabídku aktivit pro děti v naší 
sokolovně. 28. února proběhla v so-
kolovně ukázková hodina tréninku 
SpartanKids.

SpartanKids 
jsou inspirovány závody SpartanRa-
ce a hlavně jejich dětskou verzí Spar-
tanKidsRace. Tréninky nejsou jen o 

přípravě na tyto závody. Nechceme 
vychovávat závodníky zaměřené na 
výkon a výsledky. Chceme je na-
učit lásce ke sportu a k pohybu jako 
takovému. Děti přirozeně pohyb 
milují, ale zákazy a omezení nás 
dospělých z nich dělají bábovky se-
dící u počítačů a televizí. To chceme 
změnit! Hodiny zaměřené na cviče-
ní, které zlepší koordinaci pohybu, 

ovládání těla, jemnou a hrubou mo-
toriku, udržení rovnováhy, orientaci 
v prostoru. To vše s legendou filozo-
fie starověké Sparty. Všichni trénu-
jí a stojí si bok po boku jako jeden. 
Nejsou soupeři, ale oporou a ka-
marády sobě navzájem. Až přijdou 
domů tak Vám řeknou, že zvládnou 
všechno, protože jsou SpartanKids, 
a zakřičí „Arooo! Arooo! Arooo!“
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Tréninky vede Veronika Šimáč-
ková a Martin Křížek. Tréninky jsou 
určeny pro děti ve věku 5 – 10 let.  

Cena tréninků – permanentka na 
5 hodin 400,-Kč, 10 hodin – 700,-
Kč, 20 hodin – 1200,-Kč. Perma-
nentka je časově neomezena, nepři-
jdete tedy o žádnou hodinu.

Výhodou je bezesporu blízkost 
sokolovny u ZŠ Oty Pavla a tedy 
možnost bezpečného přechodu dětí 
na hodinu. Pokud bude zájem, tre-
néři mohou vyzvedávat děti ze školy 
osobně.

Přijďte se podívat a vyzkoušet! 
Tréninky probíhají každou středu od 
15:00 do 16:00 hodin.

Kontakty: spartankidskladno@
gmail.cz nebo tel. 775 994 445 a 775 
500 044, www.facebook.com/spar-
tankidskladno

Capoeira
Dalším sportem, který chceme 

představit a nabídnout je Capoeira.
Capoeira je brazilské bojové umě-

ní, které v sobě mísí akrobatické prv-
ky, tanec a hudbu. Capoeira pro děti 
je určena pro všechny nezávisle na 
věku, pohlaví nebo fyzické zdatnos-
ti. Každý žák si míru zátěže nastaví 
tak, jak mu vyhovuje. Postupně se 

učí od pokročilejších žáků a rozvíjí 
své schopnosti a fyzickou zdatnost. 
Dětská capoeira je lehčí formou 
hry. Zlepšuje kondici i sebevědomí 
dítěte. Seznamuje ho s novou kultu-
rou, jazykem, zpěvem a hudebními 
nástroji. Učí dítě respektu k okolí. 
Tento kurz je určen dětem od 5 do 
14 let. 

Kurzy Capoeiry zajišťuje občan-
ské sdružení Grupo Mandela pů-
sobící v Praze od roku 2006. Jejich 
cílem je šířit brazilskou kulturu pro-
střednictvím bojového sportu Ca-
poeira. Lekce vede brazilecMestre-
Baratino. Je to velmi charismatický 
muž a s dětmi to výborně umí. Mi-
lují ho.

Hodiny probíhají každé úterý od 
15:00 do 16:00 hodin. Přijďte vy-
zkoušet něco nového.

Kontakty: info@capoeiramande-
la.cz telefon: 777 222 621; www.ca-
poeiramandela.cz

1. letní příměstský tábor
T.J. Sokol Buštěhrad pořádá 

1. letní příměstský tábor v termínu 
27. až 31. července 2015

Tábor je určen pro 1. stupeň zá-
kladní školy. Vzhledem k většímu 
zájmu o umístění i dětí mladších, 

jsme se rozhodli ve stejném termí-
nu vytvořit ještě jednu skupinku pro 
děti předškolní (5 až 6 let).

Tábor povedou zkušení peda-
gogičtí pracovníci s mnohaletou 
zkušeností ve školství, Marcela Jo-
nešová, Marcela Kubištová a Diana 
Heráková. 

 V týdnu budou nabízeny turis-
tické, sportovní i výtvarné aktivity, 
celotáborová hra, podle možností a 
počtu dětí bude zařazen celodenní 
výlet. Součástí tábora budou ales-
poň dvě zajímavé besedy a bude po-
nechán i prostor pro volné hry dětí. 

Stravování: v ceně tábora je pit-
ný režim, 2x svačina a oběd. Cena: 
1.800,- Kč 

Bližší informace na www.sokol-
bustehrad.cz

Přihlášku si vyžádejte na sokol.
bustehrad@seznam.cz

Na závěr chci připomenout pravi-
delnou činnost našich oddílů: šachy, 
stolní tenis, volejbal a cvičení pro 
ženy. Rádi přivítáme nové členy i 
nové nápady.  

Bližší informace o všech oddílech 
včetně kontaktů naleznete na našich 
webových stránkách www.sokolbus-
tehrad.cz

Věra Buková

k a m  Z a  k u lt u r o u

Smíšený pěvecký sbor města 
Buštěhradu zve na Velikonoč-
ní koncert, který se bude konat  
6. dubna v 18:00 hod., ve Středo-
klukách v kostele sv. Prokopa. 

Zazní Velikonoční mše P. Pro-
ška a další skladby.  Společně 
vystoupí i Ženský pěvecký sbor 
Smetana Kladno. Sólo uslyšíme 
v podání Naděždy Chrobákové. 

Vstupné dobrovolné. Srdeč-
ně zveme.

Foto: Monika Žitníková

Velikonoční koncert
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V í t e ,  ž e …

rybník pod panskou u středokluk

Když se večer vracíme zpátky do Buš-
těhradu po rychlostní silnici R7, je to 
možná vina silničního provozu, že se 
pod kopcem ani nestačíme mrknout 
vpravo do údolí, kde bychom zahléd-
li objekt Kallingrova mlýna. Proč se o 
něm zmiňuji? Protože historicky souvi-
sí s novou nepřehlédnutelnou stavbou 
na opačné straně dálnice, které si ne-
všimnout takřka nelze. A co to tedy je?

Na 18,5. km Zákolanského potoka (až 
ke Kallingrovu mlýnu zvaný též Dolan-
ský), na podzim roku 2013, vypsal Státní 
pozemkový úřad ČR veřejnou zakázku 
na výstavbu resp. revitalizaci Rybní-
ka Pod Panskou v katastru Středokluk. 
Předmětem zakázky bylo vybudování 
vodní plochy s obtokovým korytem a 
revitalizace území horní části bývalého 
rybníka. Zakázku vyhrálo ve výběro-
vém řízení Sdružení Středokluky Proles 
– Kavyl, za nabídkovou cenu 9 778 652 
CZK (pro zajímavost, nejnižší nabídka 
byla zhruba 6,7 miliónu a nejvyšší cca 
17,2 miliónu korun!). Výstavba proběh-
la rychle, takže již dnes můžeme obdivo-
vat dokončený rybník o rozloze 4,7 ha s 
obtokovými meandry a nově vysazený-
mi dřevinami. Předpokládaná hodnota 
vybudovaného díla byla asi 16 miliónů 
korun, skutečná hodnota je však určitě 
mnohonásobná! Realizací zajímavého 
projektu vznikl velmi pěkný areál, kte-
rý plní nejen důležitou krajinnou funk-
ci, ale má i schopnost zadržovat vodu a 
nadlepšovat průtok v době sucha, nebo 
naopak plní retenční úlohu v případě 
povodní (je schopen zadržet až 40 tisíc 
kubíků vody). Co je však dle mého ještě 
důležitější, je to, že příjemné břehy po-
skytnou skvělou možnost letní rekreace 
u vody. A samozřejmě nesmím zapo-
menout ani na eko-funkci, protože celé 
území je významnou lokalitou výsky-
tu raka kamenáče, kterému se tu určitě 
také bude líbit. Mokřiny, na kterých celá 
stavba vznikla, bývaly horní částí velké-
ho rybníka, jenž náležel ke Kallingrovu 
mlýnu. Protáhlý obdélníkový rybník byl 
nejprve přehrazením zmenšen a asi před 

200 lety úplně vysušen. V novodobé his-
torii pak původní půdorys přeťala stavba 
dálnice R7, pod kterou potok protéká tu-
nelovitou propustí.  

Vrátím-li se zpět ke Kallingrovu mlý-
nu, jedná se o vzácnou technickou pa-
mátku z období pozdního baroka a patří 
k nejstarším chráněným stavbám toho-
to druhu na Kladensku. První zmínka o 
něm je z roku 1415. Je to, po kostelu Sv. 
Prokopa, druhá nejstarší stavba ve Stře-
doklukách. Pojmenován byl po mlyná-
ři Kallingerovi, ale v historii nesl ještě 
jména Kučerovský, Podrybnický,Větší, 
Dolejší nebo Čtrnáctých.  Areál mlýna 
stojí v zákrutu údolí na západním kon-
ci buližníkového hřbetu z Číčovického 
Kamýku, jenž tvoří potoku přirozenou 
překážku, takže zde mohla být vhodně 
postavena hráz. Skalní masiv nedaleko 
mlýna byl později proražen umělou 
průrvou, která sloužila jako hlavní od-
tok vody z rybníka. Vznikla tak maleb-
ná dramatická rokle, kterou si jistě také 
rádi prohlédnete. Ke mlýnu se dostane-
te odbočkou ze silnice mezi benzinkou 
a Velkými Číčovicemi, nebo můžete 
zkusit projít za sucha po šikmých kame-
nech tunelem pod dálnicí ze severního 
konce Rybníka Pod Panskou. Mlýn je v 
soukromých rukách a tudíž nepřístup-
ný, ale nedávno byl zrekonstruován a i z 
venku je moc pěkný. 

Text i foto Jiří Blesk

Půdorys rybníka Pod Panskou

Meandry obtoku

Rekreační břehy

Kallingrův mlýn
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Č t e N á ř i  N á m  P í š í

Vážená redakce BZ,

nevím, nakolik myslel svou otázku 
na konci svého článku pan Zámys-
lický vážně, nebo zda to byla jenom 
otázka řečnická, ale ráda bych na ní 
reagovala.

Naše rodina třídí odpad velice svě-
domitě, a tak jsme uvítali možnost 
vytřídit i bioodpad, který sice nestojí 
málo peněz a ještě nám ho v létě pře-
stali vyvážet, ale to je na dlouhé po-
vídání. Chci jenom potvrdit, že když 
člověk takto vytřídí odpad, popelni-
ci se směsným odpadem  rozhodně 
není potřeba vyvézt každý týden. My 
jsme ji nechávali vyvážet jednou za 3 
týdny a rozhodně nebyla plná. Kdyby 
vedle papíru, skla a plastu, byla po-
pelnice i na tetrapak, tak krom živo-
čišného odpadu nemám co házet do 
směsného kontejneru. A právě ten 
živočišný odpad dokáže docela za-
páchat, hlavně v létě, takže člověk je 
nucen nechat vyvést směsný odpad 
i když popelnice není ani z poloviny 
plná. Tudíž počítání vývozu za po-
moci čárového kódu je fajn myšlen-
ka, ale buď nám začne město pách-
nout, než se popelnice naplní, nebo 
toho občan s citlivým nosem moc 
neušetří, když nechá vyvézt málem 
prázdnou popelnici.

Kdyby se tříděný odpad nevyvážel 
navrhovanou “pytlovou“ metodou, 
tak by bylo potřeba navýšit počet 
velkých kontejnerů, které jsou pořád 
přeplněné, hlavně odpadem okol-
ních obchodníků.

Když už jsme u tématu odpadu, 
které úzce souvisí s hezkou vizáží 
města, dovolila  bych si  naťuknout 
problém s psími exkrementy, kte-
ré zohavují veškerou zeleň, ať je to 
těsně před domem obyvatel, nebo 
vedle chodníku. Samozřejmě pejsci 
to někde dělat musí, ale páníčci by 
to mohli po nich sbírat. Každý den 
nacházím před domem několik ko-
pečků takovýchto „štěstí“ a už mě 
pořádně štve, když do toho znena-
dání šlápnu, že to na mě okatě číhá 
i před bránou. Zajímalo by mě, jestli 
by podobné kopečky pejskaři trpěli i 
na svém prahu.

Bylo by možné rozmístnit pytlíky 
a odpadkové koše, ať mají páníčci 
možnost to hnědé zlato sbírat? Oby-
vatelé bydlící po „venčící trase“ by to 
moc ocenili. 

Na závěr bych si ještě dovolila re-
agovat na postřehy pana Fraje. Též 
jsem maminka, která ještě nedávno 
tlačila kočárek v ulici Lipová po vo-
zovce místo chodníku, protože na 

tom chodníku ho tlačit nelze! Jed-
nak je většina chodníků ve městě ve 
špatném stavu a pak jsou tady ty od-
tokové rýhy, kam přesně zapadne ko-
lečko kočárku. Někde jsou tak hustě 
za sebou, že zapadnou přední i zadní 
a pak chudák rodič málem vyklopí 
svoji ratolest než vyprostí kočárek. 
Malý mi už z kočárku vyrostl, takže 
ťapeme po chodníku a na křižovat-
kách se rozhlížíme. Zanedlouho, ale 
s příchodem teplejšího počasí, vy-
táhneme odrážedlo a koloběžku se 
kterými se po těch chodnících také 
nedá jezdit. Takže nás pan Fraj bude 
potkávat na vozovce. Já jsem tudiž 
PRO opravu chodníků a výstavbu 
nových + navrhuji zakrýt odtokové 
rýhy mřížkou. Pak s radostí budu 
chodníky využívat.

Jinak děti se v MŠ a ZŠ chování na 
veřejných komunikacích učí a pravi-
dla znají. Když je ale rodiče k tomu 
v „domácím“ prostředí nevedou, tak 
se školství může postavit třeba i na 
hlavu. Jedna věc je něco znát a druhá 
se tím řídit. Příkladem dětí jsou pře-
devším jejich rodiče. Moje děti vědí, 
že kdyby chodníky byly sjízdné, tak 
bychom se nezdržovali na vozovce.

S pozdravem, Tímea Komínová

pochVala

Chtěl bych se vyjádřit k úsilí, které 
od změny zastupitelstva  vynaložil 
a vynakládá občan našeho města. 
Přestože není za svou činnost pla-
cen, zaměřil se na oblast, ve které 
může město ušetřit velké částky 
v řádech minimálně desítek tisíc 
korun ročně. Tou oblastí je úspora 
energií. Je hlavním hnacím kolem 
skutečnosti, že budeme mít levněj-
šího dodavatele elektrické energie a 
město zde prokazatelně ušetří. Jed-
ná se o budovy v majetku města. Vy-
naložil čas, aby konzultoval úspory 

i s vedením DPS a ZŠ. Konzultoval 
technické detaily na vyhlášení výbě-
rového řízení s UCCEB. Pravidelně 
se zajímá o podklady k problema-
tice na MěÚ. Škoda, že součinnost 
s minulým zastupitelstvem, nebyla 
taková jako nyní. Bylo by možné na 
úsporách v energiích pracovat již 
dříve. Na plyn se bude muset po-
čkat, až vyprší vázací doba platnosti 
staré smlouvy. 

Tento občan se zajímá i o možnos-
ti lepšího třídění odpadu a ocenění 
těch občanů, kteří jej třídí. Osobně 

se domnívám, že svým konáním 
v úspoře energií udělal již nyní to-
lik, co v minulosti neučinil žádný ze 
zastupitelů minulého vedení. Chtěl 
bych tímto vyjádřit za sebe ocenění 
a pochvalu pro pana Luďka Zámy-
slického, člena finančního výboru. 
Nejde jen o to, že se dobře známe, 
ale o prostý fakt, že prokazatelně 
koná a ne pouze o problematice 
úspor mluví.

JJ
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Č t e N á ř i  N á m  P í š í ÚVaha o náMěstí, co není náMěstíM a o nesnášenliVosti V nás

Když jsem se před lety přistěhoval 
do Buštěhradu, vnímal jsem pro-
stranství nazývané „náměstí U Ma-
cíků“ jako nehezké místo. Chátrající 
pergola, rozpadlé lavičky, nepořá-
dek, a jako koruna všeho toho zná-
má cedule s nápisem: „Tento prostor 
není určen k hrám dětí“, snad jako 
memento někdejší komunistické 
moci. Pak přišla přestavba. Zbou-
rala se pergola, navezly se nezniči-
telné betonové prvky a vybudovaly 
se podivně vedené chodníky. Před-
pokládám, že se ani tehdy nikdo 
Buštěhraďanů nezeptal, jak by si to 
tam představovali. Prostě se tehdy 
udělala taková hurá-revitalizace, a 
šmytec. Výsledkem je bohužel mís-
to, které opravdu není vhodné k 
dětským hrám, ale neláká ani k od-
počinku ani k přátelskému poseze-
ní. A hustý provoz na křižovatce se 
zastávkami autobusů navrch k tomu 
nepřidá. Takzvaný park tedy využí-
vají jen ti odolnější, kterým hluk ani 
ostré slunce prostě tolik nevadí. Ale 

ouha, jsou mezi námi tací, kterým 
vadí právě to! 

Na diskusním fóru buštěhradské-
ho webu si lze přečíst nesnášenlivé 
poznámky nebo přímo pohoršení z 
toho, že se „v parčíku scházejí živly“. 
A jsou to jistě příslušníci majority, 
kteří si neodpustí ani upřesnění, že 
se převážně jedná o „jisté etnikum“. 
Typický příklad latentního rasismu, 
který je v našich zemích obvyk-
lý. Cítím ho občas i sám v sobě. A 
to jsem dětství prožil na pražském 
Smíchově a s cikánskými dětmi 
jsme si v pohodě hráli na dvorku a 
chodili do základky. Je to jednodu-
ché, někdo někomu vycucne z auta 
benzín, ukradne motorovou pilu 
nebo sekačku z kůlny nebo postříká 
zeď sprejem, a hned každý ví, kdo 
je vinen. Prostě to museli být Oni. 
Zjednodušeně vládne představa, jak 
se temnou nocí plíží odpočatí ne-
nechavci, zatímco znavení pracující 
netuše spí po práci spánkem spra-
vedlivých. Nemaje dostatek důkazů, 

zajde si poškozený občan stěžovat 
na úřad nebo to někam napíše, že by 
se jako „s tím místem, kde se stejně 
slejzaj‘ jen cigáni“ mělo něco udě-
lat. A tak mudrlanti na radnici, pár 
měsíců před komunálními volba-
mi, dají hlavy dohromady, a začnou 
dělat, že s tím něco dělají. Sami ani 
nevědí co s tím, ale bližší košile než 
kabát. Bezkoncepčně se utratí pe-
níze za podivný projekt a narychlo 
vysázejí stromky. Zřejmě představa, 
že tam časem bude stín, ve kterém 
nebudou „ty živly“ tak vidět. Hlavně 
že bude občanstvo spokojeno.

Zaplaťpánbůh se to včas zarazi-
lo, ještě před komunálkami. Nové 
zastupitelstvo budoucnost onoho 
prostranství již diskutovalo, takže 
se snad časem dočkáme veřejné pře-
hlídky nových návrhů, jak toto mís-
to udělat užitečné a příjemné. A co s 
těmi „živly“? Doufám, že to s nimi v 
nás bude tak nějak podobně…

JB

C h o d eC

Vraťte se, dušane!
„Dobrý večer, pane Spirite“, po-

zdravil jsem jej spontánně, však 
přeci jen trochu hlučně v této po-
zdní době. Jasně, byl to on! Odpo-
věděl jen přátelským úsměvem a 
štíhlými prsty mi pokynul na po-
zdrav. Byl pozdní večer, ze hřbito-
va se mihotala světélka zmizelých 
duší, jen někde v temnotě hloží 
prořízl ticho hlásek poplašeného 
ptáčka. Minul mne bez ohlédnutí 
a já si uvědomil, že vůbec nesly-
ším jeho kroky. Snad jen levitoval 
těsně nad rozehřátým asfaltem 
chodníku. A přece kráčel, se vzty-
čenou hlavou, pohybujíc se ladně, 
jak prut smuteční vrby v jarním 
vánku. Díval jsem se za jeho mizí-
cí siluetou, a jako bych zapomněl, 

kam mám namířeno, pohnul jsem 
se za ním. Natáhl jsem své kroky, 
co to šlo, však dostihl jsem jej až 
v polovině kopce. „Pardon, Du-
šane“, hlesl jsem ze vzdálenosti 
asi tří metrů, „mohu jít kousek s 
vámi?“ Zastavoval se pomalu jak 
vzducholoď a otočil ke mně svou 
bledou líc. „Pochopitelně, pane, co 
jiného, že?“ pokusil se o malý vtí-
pek a mně trvalo několik předlou-
hých vteřin, než jsem pochopil, že 
ví, kdo jsem. „Vy mě znáte?“ ze-
ptal se poněkud bez zájmu. „Kdo 
by vás neznal, Dušane. Tedy ales-
poň ty rozhovory s vámi, co býva-
ly publikované v Buštěhradských 
listech,“ zablekotal jsem a pohlédl 
na jeho bledý profil pod krempou 

antracitového klobouku. Pousmál 
se koutkem úzkých rtů. „Tedy, 
alespoň jsem si vás představoval, 
když jsem četl vaše erudované od-
povědi.“ Otočil se na mne „A jak 
dopadá realita oproti vaší předsta-
vě?“ a jeho tvář vypadala docela 
pobaveně. „No, víte, jako nějaké-
ho ouředníka nebo vědátora jsem 
vás nešacoval. To spíš to jméno mi 
pomáhalo … Spirit … to je přeci 
něco jako duch, ne? A tak jsem 
nabyl dojmu, že jste poněkud nad-
přirozená bytost! Něco jako dob-
rý duch Buštěhradu!“ vyhrknul 
jsem ze sebe pravdu. Zastavil se na 
místě. Zmateně jsem sklopil oči k 
zemi a čekal, co bude. Cítil jsem na 
sobě jeho pronikavý pohled. Polkl 
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jsem naprázdno a bylo to v tom 
tichu hrozně slyšet. „Podívejte se, 
člověče, každý z nás je něčím v ně-
čích představách a něčím ve sku-
tečnosti. Vás si také mohou mnozí 
představovat třeba jako sportovce 
nebo vášnivého turistu, co celé 
dny chodí po městě a přitom hledá 
svá témata. Proč jste si vůbec vy-
bral takové přízvisko, mohu-li být 
smělý.“ S ulehčením jsem zvedl 
hlavu a začal drmolit „Víte, kdy-
si před léty jsem v jednom klubu 
viděl film režiséra Bruna Šefran-
ka, který natočil v pětašedesátém 
roce. Jmenoval se Pražský chodec. 
Byl to takový poetický dokument, 
v němž Otomar Korbelář vystupu-
je jako takzvaný ‚věčný Žid‘, jenž 
kráčí městem a dělá průvodce mi-
nulostí i tehdejší současností. Pro-
stě hledá souvislosti, chápete?“ „To 

víte, že chápu, je to přeci démo-
nický Izák Laquedem, který pro-
vázel Apollinaira Prahou, při jeho 
návštěvě roku 1902.“ „Aha, vidíte, 
to jsem ani nevěděl.“ odvětil jsem, 
zaujat novou informací. Znovu se 
dal do pohybu směrem ke kostelu. 
Rychle jsem jej doběhl, zvědavý a 
neklidný. V duchu jsem si říkal, co 
je to asi zač, tenhle Dušan. „Dra-
hý Chodče, tady se naše cesty ro-
zejdou.“ oznámil suše před vraty 
kaple. „Proč, proboha, já můžu jít s 
vámi dál, času mám dost!“ vykřikl 
jsem opět příliš hlasitě. „To právě 
nemůžete, příteli. Snad se zase po-
tkáme. Třeba si na mne zase Jirka 
vymyslí nějaké palčivé otázky, a vy 
si to zas budete číst, třeba v Buš-
těhradském zpravodaji. A třeba si 
zase budete představovat, kdo je 
Dušan Spirit. Těšilo mne, příte-

li.“ Přemýšlel jsem o tom, co říká, 
a vůbec jsem si nevšiml, že už tu 
není. Zmateně jsem se rozhlédl 
a zkusil kliku těžkých dveří, bylo 
zamčeno. Brána do zámku také. 
Vyběhl jsem na mokré dláždění, 
nikde nikdo. To není možné, po-
myslel jsem si, opravdu jsem s ním 
mluvil? Zaplavil mne pocit smut-
ku. Asi se mi to jen zdálo a žád-
ný Dušan Spirit není, nařídil jsem 
si a šoural se zpátky ke hřbitovu. 
Bing, beng, bing, zazněl obvyklý 
noční triangl z dříčské válcovny, 
jako finále. Mými kroky poplašený 
havran vzlétl ze starého ořešáku a s 
křikem zmizel někam do polí. 

JB
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4. ročník Festivalu amatérské-
ho divadla je zde. Bude se konat 
v prostorách Divadla Lampion 
ve dnech 24.–26. dubna 2015. 
 

9:00 Jak se žáby učily šít 
 Divadélko u Zvonu
11:00  Doktor OX 
 DKV Vašatova
15:00 Dem na část 
 Dem na entou
17:30  Neříkej mi lásko 
 Divadlo bez zákulisí
21:00  Před (v)odjezdem 
 Kladina

10:00  Recept na štěstí 
 ZŠ Amálská
13:00  Volnost motýlů 
 Divadlo Akorát
18:00 Haló, taxi! 
 Expekus
21:30  Hotel 0 
 Hotel 0 / Antitheater

13:00  Upokojenkyně 
 VAD
16:00  Honzo, vstávej! 
 deFormace
19:00  Plíce a slavnostní 
 zakončení festivalu
 Městské divadlo Kladno
 

Předprodej vstupenek

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla č. 4, Kladno, 
t: 312 242 732

online na www.divadlokladno.cz

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, Kladno, 
t: 312 604 540

Ceny vstupného na domácí představení 
Městského divadla Kladno

Premiéry 200 Kč

Reprízy
•  dospělí: 180 Kč
•  studenti do 26 let, hendikepovaní a senioři    
   nad 65 let: 99 Kč

Ceny vstupného na domácí představení
Divadla Lampion

Premiéry 100 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

Na Velikonoce chystáme 
představení i tradiční veli-

konoční dílničky. Těšit se může-
te na malování a zdobení vajíček 
a pletení pomlázky. A v neděli 
před Velikonocemi si u nás mů-
žete zasít velikonoční osení. 

Velikonoční dílničky
neděle 29. března / 13:30
sobota 4. dubna / 11:30
neděle 5. dubna / 13:30

19:30
Vražda na Nilu
mistrovský kousek královny detektivek

15:00
Čertovská pohádka
marionetová pohádka s kašpárkem, čerty a zlo-
bivou princeznou

15:00
Pejsek a kočička
povídání věrných kamarádů pejska a kočičky

15:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

19:30 derniéra
Letní byt
žhavá italská komedie Carla Goldoniho

19:30 premiéra
Česká kuchařka
divadelní adaptace největšího českého bestselleru

10:00
Zlatovláska
pouť kuchaře Jiříka za štěstím a láskou

19:30
Plíce
netradiční love story

18:00
Marie Antoinetta
příběh nejstylovější královny světové historie

19:30
Brémská svoboda
silná káva s překvapením

18:00
Jentl
strhující příběh dívky bojující s předsudky

10:00
O Nosáčovi
pohádka o pyšném princi s obrovským frňákem

10:00
Mach a Šebestová
napínavé příhody žáků 3.B

19:30
Česká kuchařka
divadelní adaptace největšího českého bestselleru

18:00
Koncert na přání
příběh jednoho (ne)obyčejného večera

19:30
Přízraky
klasické rodinné drama Henrika Ibsena

19:30
Noční motýl
divadelní adaptace české fi lmové klasiky

Duben
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Velikonoce 
v Lampionu

Čertovská pohádka
Zuzana ŠtancelováZuzana Štancelová

Marionetová pohádka o tom, 
kterak se Husar pokouší ze 

spárů pekelných vyrvat krásnou 
princeznu a ouplně ji zachránit. 
Jenže není princezna jako prin-
cezna. Co s takovou, která zlobí 
a neposlouchá?

Premiéra
sobota 28. března / 15:00

Festival amatérského 
divadla

24.–26. dubna
Festival amatérského divadla

4. ročník
�
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Předprodej a rezervace vstupenek na tel. 607 602 935, nebo na pokladně 
Městského úřadu Buštěhrad v úředních hodinách


