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Vážení čtenáři,

je zde jaro a po mírné zimě se 
blíží řada aktivit místních spolků 
pro veřejnost v naší obci. Máme se 
na co těšit. V běhu jsou přípravy na 
letní tábory, Jarmark, Buštěhrad na 

vodě, setkání tří pěveckých sborů na 
Buštěhradě, atd. V dubnu, jako ka-
ždý rok, zažíváme podařené setkání 
při pálení čarodějnic. Dubnovým 
číslem jsme zahájili sérii vydávání 
Buštěhradského zpravodaje v nové 
podobě. Omlouváme se za záměnu 

fotografie Kallingrova mlýna za bu-
štěhradské pivovarské sklepy. Pokud 
by měl někdo z čtenářů zájem obo-
hatit svým příspěvkem Buštěhrad-
ský zpravodaj, rádi jej uvítáme.

RR 

Postupně bychom rádi napojili 
na splaškovou kanalizaci všechny 
dosud nenapojené lokality v našem 
městě (pokud budou mít občané 
zájem), avšak tento proces bude 
nějakou dobu trvat. Záměr se sa-
mozřejmě týká stávající zástavby, 
nikoliv zatím nezastavěných po-
zemků ve vlastnictví developerů 

(tam je napojení v režii investora). 
Začít musíme vypracováním pro-
jektové dokumentace  a poté bude-
me sledovat vypsané dotace, či se 
pokusíme zainvestování vyjednat 
s Vodárnami Kladno-Mělník. Za-
čneme lokalitou U hřbitova, neboť 
zde je největší počet nenapojených 
čísel popisných.

V příštích týdnech se v lokali-
tě u hřbitova budou pohybovat 
pracovníci firmy Meritum Kladno
-Projekce S. R. O., kteří budou zís-
kávat podklady pro projekt napoje-
ní lokality na kanalizaci. Prosíme 
občany o spolupráci s nimi. 

DJ

Projekt kanalizace u hřbitova – informace Pro občany

Dne 13. 4. 2015 jsem se setkala 
s hejtmanem Středočeského kra-
je, Ing. Milošem Peterou. Účelem 
schůzky byla především diskuse o 
osudu krajské části buštěhradské-
ho zámku. Pan hejtman se vyjádřil, 
že kraj rozhodně nebude zatím do 

zámku investovat, dokud nebude 
znám výsledek kauzy exhejtmana 
Ratha. Nicméně slíbil, že nechá zre-
vidovat projekt na obnovu zámku, 
zda je použitelný  a zhruba za tři 
měsíce se vyjádří. Zcela nevyluču-
je možnost, že by kraj opravil ale-

spoň fasády – vnější plášť objektu, 
aby objekt dále nechátral a nehyzdil 
(zvláště když město letos doopraví 
fasády naší části). Věřím, že časem 
se řešení najde a zámek bude opět 
ozdobou města.

DJ

Setkání S hejtmanem
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uSneSení ze zaSedání zaStuPitelStva měSta buštěhradu 
Usnesení ze zasedání Zastu-
pitelstva města Buštěhradu 
č. 4/2015 ze dne 25. 03. 2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
4/2015 ze dne 25. 03. 2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

•	 Usnesením č. 1 /a) zapi-
sovatelku Dagmar Novotnou
•	 Usnesením č. 1/b) ověřovatele 
zápisu Věru Mrázkovou a Pavla 
Vavrušku.

•	 Usnesením č. 3 zápis ze 
zasedání č. 3/2015 ze dne 25. 2. 2015
•	 Usnesením č. 4 doplněný 
program zasedání zastupitelstva 
č. 4/2015
•	 Usnesením č. 5 alokaci fi-
nančních prostředků pro dotace 

č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b



ČÍSLO 3.    KVĚTEN 2015           STRANA 4č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

neziskovým organizacím a spolkům 
z rozpočtu města Buštěhradu pro rok 
2015 ve výši 618.235,-Kč
•	 Usnesením č. 6 rozpočtové 
opatření č. 6/2015
•	 Usnesením č. 7 nové podmínky 
prodeje obecních pozemků podle 
cenové mapy pro Středočeský kraj, 
1500,-Kč za stavební pozemek, 750,-Kč 
za ostatní druhy pozemků
•	 Usnesením č. 8 podání žádosti 
o dotaci na akci/projekt schodiště 
a taras Podhradí z Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu rozvoje obcí a měst, oblast 
„Rekonstrukce a opravy místních 
komunikací a rekonstrukce, opravy i 
výstavba nových chodníků“, a závazek 
spolufinancování akce/projektu v 
minimální výši 5 % z celkových 
uznatelných nákladů akce/projektu.“ 
(Středočeský Fond rozvoje obcí 
(SFROM).
•	 Usnesením č. 9 podání žádosti 
o dotaci na akci Nové vybavení městské 
knihovny Buštěhrad - z Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek 
(SFKOP), oblast „Podpora obecních 
knihoven“, a spolufinancování akce 
v minimální výši 5 % z celkových 
uznatelných nákladů akce/projektu.“
•	 Usnesením č. 10 podání žádosti 
o dotaci na akci/projekt „Likvidace 
černých skládek“ z Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje, Středočeský Fond 
životního prostředí a zemědělství 
(SFŽPZ), oblast Úklid černých skládek 
v obci, a závazek spolufinancování 
akce/projektu v minimální výši 5 % 
z celkových uznatelných nákladů akce/
projektu.“
•	 Usnesením č. 11 přijetí dotace 
z „Programu záchrany architektonického 
dědictví“ Ministerstva kultury a závazek 
spolufinancování akce/projektu 
v minimální výši 10 % z celkových 
uznatelných nákladů akce/projektu.“
•	 Usnesením č. 12 jako jeden blok 
tyto předložené smlouvy od developera 
Doma je Doma, RDB Development s.r.o.
•	 12/a) Plánovací smlouvu 

s Doma je Doma
•	 12/b) Smlouva o právu provést 
stavbu
•	 12/c) Smlouva o příspěvku na 
technickou infrastrukturu
•	 12/d) Smlouva o koordinaci 
výstavby a o smlouvách budoucích mezi 
městem Buštěhrad a RDB Development 
s. r. o na akci „Obytný soubor Ořešín - 
5.etapa“,
•	 12/e) Darovací smlouva - 
příspěvek na dětské hřiště
•	 Usnesením č. 13/a) zařazení 
do registru uchazečů o byt v DPS pí 
Bartáková
•	 Usnesením č. 13/b) zařazení 
do registru uchazečů o byt v DPS p. 
Měchura
•	 Usnesením č. 14 zřízení 
denního stacionáře pro seniory v DPS 
Buštěhrad
•	 Usnesením č. 15 pořízení 
projektové dokumentace na akci 
„Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“ od 
firmy CR PROJECT s.r.o. ve výši 
320.650,-Kč.
•	 Usnesením č. 16 pořízení 
pasportu místních komunikací a 
pasportu dopravního značení města 
Buštěhrad od firmy Ing. Jana Břicháčová 
za celkovou cenu 236.000,-Kč bez DPH.
•	 Usnesením č. 17/a) prodej 
části pozemku parc. č. 1662 o výměře 
4m2 manželům Bílkovým.
•	 Usnesením č. 17/b) prodej 
částí pozemků parc. č. 1831/6 o výměře 
10m2, části pozemku, parc. č. 999/2 o 
výměře 7m2 a části pozemku parc. č. 
1423 o výměře 7m2 pro ČEZ Distribuce
•	 Usnesením č. 18/a) OZV 
č. 1/2015 O stanovení společného 
školského obvodu pro obec Makotřasy.
•	 Usnesením č. 18/b) OZV 
č. 2/2015 O stanovení společného 
školského obvodu pro obec Zájezd.
•	 Usnesením č. 18/c) OZV 
č. 3/2015 O stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města 
Buštěhradu.
•	 Usnesením č. 19/a) vyvěšení 

záměru na pronájem nebytových 
prostor, v 1. patře. Kulturního střediska, 
ul. Kladenská 207
•	 Usnesením č. 19/b) schvaluje 
vyvěšení záměru na pronájem 
nebytových prostor v přízemí 
Kulturního střediska, ul. Kladenská 207
•	 Usnesením č. 20 provozování 
soukromé Základní školy a mateřské 
školy Donum Felix, s.r.o. na 
katastrálním území města Buštěhradu
•	 Usnesením č. 21 konání 
sportovní akce „Oblastní mistrovství 
ve sprintu“, konané dne 18. 4. 2015, na 
území města Buštěhradu, za podmínek, 
stanovených OZV č. 2/2008
•	 Usnesením č. 22 uvolnění 
finančních prostředků ZUŠ z fondu 
odměn v maximální výši do 200. tis. Kč

Bere na vědomí:
•	 Bod 6/a) informaci o roz-
počtovém opatření č. 5/2015
•	 Bod 13/d) přidělení dotace 
z MPSV pro provoz DPS Buštěhrad ve 
výši 700tis. Kč

Zamítá:
•	 Návrh usnesení č. 13/c) 
zařazení do registru uchazečů o byt v 
DPS (p. Ertl)
•	 Návrh usnesení č. 17/c) 
vyvěšení záměru na prodej pozemku 
parc. č. 182 o výměře 45m2

Zápis vyhotoven dne: 31. března 
2015

Zápis odeslán ověřovatelům dne: 
31. března 2015

Poznámka: Podrobnější informa-
ce k jednotlivým bodům usnesení a 
průběhu veřejného zasedání nalez-
nete na oficiálních stránkách města 
Buštěhradu www.mestobustehrad.cz 

Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2. Tel.: 603 442 474
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Plorate: koncert barokní hudby v buštěhradSkém zámku

Dne 2. dubna se v sále buštěhrad-
ského zámku konal koncert rané ba-
rokní hudby v podání souboru Co-
llegium 419 pod vedením sbormistra 
Čeňka Svobody. Ten koncert uvedl 
slovy, která posluchače přiměla pře-
mýšlet nejen nad akustikou sálu, ale 
také nad historickou hloubkou kul-
tury, jíž jsou vystaveni, a místa, kde 
se nacházejí – totiž, že se bude hrát 
„hudba starší než tento zámek“. Ba-
rokní buštěhradský zámek byl posta-
ven mezi lety 1699 a 1705 na popud 
Anny Marie Františky Toskánské. 

Soubor předvedl dvě díla rané-
ho baroka, Requiem od Francesca-
Cavalliho (1602-1676) a Historia di 
JephteGiacoma Carissimiho (1605-
1674), a jednu skladbu renesanční, 
LamentabaturJacob, jejímž autorem 
je LucaMarenzio (1553-1599). Sklad-
by se svým pojetím výrazně lišily. Mo-
numentální Requiem bylo zpíváno z 
velké části celým sborem s doprovo-
dem varhan (varhanního ,pozitivu) 
a violoncella. Sbor je při této skladbě 
rozdělen v sále na dvě části, čímž je 
docíleno výrazně prostorového vní-
mání hudby. Marenziova kratší sklad-
ba bez instrumentálního doprovodu 
byla vložena mezi díla obou barok-
ních komponistů jako pocta jejich 
předchůdcům. Poslední Historia di 
Jephte, opět doprovázená hudebními 
nástroji,dala prostor sólovým vstu-

pům jednotlivých členů sboru. Ty vy-
právějí příběh starozákonního vládce 
Jefteho, který Bohu přislíbí oběť za ví-
tězství v boji, netuší však, že se touto 
obětí stane jeho jediná dcera – první 
člověk, který ho uvítá po příchodu z 
války. Když Jefte dceři vyjeví slib, kte-
rý Bohu dal, ta požádá o možnost jít 
na dobu dvou měsíců truchlit do hor, 
a právě její nářek nad životem, který 
zůstane nenaplněný a bezdětný, před-
stavuje hlavní úsek skladby. Před-
stavitelka Jeftovy dcery, sopranistka 
Sylva Kroupová, jejíž výrazný hlas na 
sebe upoutal již při CavallihoRequi-
em, podala v Carissimově oratoriu 
zejména v závěrečných pasážích mi-
mořádný výkon. 

K dispozici byl program s úvodem 
do hudební historie baroka, ale také 
texty všech tří děl v latinském origi-

nále a s překladem do češtiny. Na mís-
tě bylo možné zakoupit si CD s dílem 
Tomáse Luise de Victoria, Officium-
defunctorum. Vstupné na koncert 
bylo dobrovolné.

Členové souboru poskytli poslu-
chačům hudebně i emocionálně velice 
bohatý zážitek. Viditelná radost a vá-
šeň pro hudbu, kterou interpretují, se 
přenesla do publika, které odměnilo 
každou skladbu nadšeným dlouhým 
potleskem. Collegium 419 vystoupilo 
v Buštěhradě již několikrát v kostele 
Povýšení svatého Kříže. Vystoupení v 
sálu zámku bylo první, ale doufejme, 
že nikoli poslední. Za nevšední udá-
lost patří dík jedné z altistek souboru, 
starostce města Daniele Javorčekové.

Alena Rettová
Foto: J. Pergl

Po značných zmatcích vzniklých 
snahou stihnout mnoho věcí na 
poslední chvíli se vyplatil odklad. 
Myslím, že ples města se vydařil po 
všech stránkách. Výborný plakátek 
zabral. Hudební skupina Largo, je-
jíž název vzbuzoval dojem, že bude 
mít blíže ke koncertu než k tanci, 

nakonec dokázala, že dobrý muzi-
kant musí zahrát vše. Navíc se při 
ní slyšeli i ti, co si zrovna nepřišli 
zatancovat. Po půlnoci už hrála na 
přání, a pokud jsem stačil regist-
rovat, žádný požadavek nezůstal 
nevyslyšen. Program zahrnoval i 
předtančení. První dvojice svými 

v buštěhradě Se tančit bude
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dvěma vstupy ukázala, že i na Bu-
štěhradě se rodí taneční talenty. 
Dalším bylo vystoupení „našich“ 
Šťabajzen, které předvedly, že si 
ten název plně zaslouží. Tombola, 
která prý vždy bývala hlavním ta-
hákem těchto plesů určitě nezůsta-
la své tradici nic dlužna. Více jak 
100 cen. Díky vedení města, které 
dokázalo zajistit výborné sponzory, 
způsobilo to, že připravených 800 
lístků bylo málo. Takový byl zájem 
o hodnotné ceny. Výnos z tombo-
ly podpoří nový kladenský baby-
box. Účast 76 lidí by možná mohla 
být vyšší, ale v dubnu, po sezóně? 
Přesto byly okamžiky, kdy byla na 
parketu opravdu tlačenice. Myslím, 
že nejen ti, kteří ples města letos 
organizovali (kulturní výbor s pod-

porou vedení města) a z počátku 
nehýřili optimizmem, odcházeli 
navýsost spokojeni a litovat mohou 

jenom ti, co nepřišli a neužili si ten 
pocit, že už je tu zase do tance.

Text a foto JP

Do celorepublikové akce 
– Noc kostelů – je letos také 
podruhé zařazen kostel Po-
výšení sv. Kříže v Buštěhradě. 
Je to čas, kdy se mají otevřít 
a představit návštěvníkům 
i obyvatelům jednotlivých 
měst a obcí kostely a nabíd-
nout v nich kulturně-naučný 
program. Noc kostelů probí-
há ve spolupráci s rakouskou 
„LangeNacht der Kirchen“ a 
stejně jako v Rakousku pro-
běhne u nás v pátek 29. květ-
na 2015. 

Ohlasy po loňském setká-
ní napovídají, že Noc kostelů 
byla v Buštěhradě úspěšná. A 
tak i letos spolupracuje roz-
dělovská farnost při přípravě 
programu se Základní umě-
leckou školou Buštěhrad; žáci 
a pedagogové vystoupí v blo-
ku Světlo do duše / tóny svá-
teční hudby.

Kronikář města Buštěhrad 
Jaroslav Pergl připomene ně-

které události z dějin Buštěhradu 
a společně s průvodcem se zasta-
víme u památných barokních lavic 
v kostele. Významné je nejen jejich 
výtvarné provedení, ale v regionu i 
jedinečná obrazová výzdoba, která 
vychází z františkánských dějin (la-
vice se patrně původně nacházely 
v kapucínském klášterním kostele 
v Zákupech). Budeme se také věno-
vat jedné památce, která je spojena 
s květnovými dny 1945 – s ruskou 
ikonou z 19. století, svým způsobem 
čapkovský motiv povídky Šlépěje.

V době uzávěrky Buštěhradské-
ho zpravodaje program pořadatelé 
konkretizují; nicméně Noc koste-
lů v Buštěhradě bude zahájena ve 
zdejším kostele v 18 hodin a pro-
běhne také pod záštitou starostky 
města Buštěhrad Ing. arch. Daniely 
Javorčekové. (PhDr. Vladimír Při-
byl, koordinátor Noci kostelů 2015 
z rozdělovské farnosti; v.pribyl@
gmail.com)

noc koStelů v buštěhradě Podruhé - 29. května 2015

Noc kostelů v Buštěhradě v roce 
2014. Foto J. Pergl



ČÍSLO 3.    KVĚTEN 2015           STRANA 6 STRANA 7č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

ČÍSLO 3.    KVĚTEN 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

Smíšený Pěvecký Sbor měSta buštěhradu

Krásné prostředí zámku v Nela-
hozevsi přivítalo pěvecký sbor 28. 
března ve svých rozlehlých prosto-
rách. Plánovaný Velikonoční kon-
cert byl realizován v rámci otevření 
turistické sezóny na zámku. Členové 
sboru v Rytířském sále pro své po-
sluchače připravili kromě Veliko-
noční mše P. Proška i další skladby. 
Mezi nimi byly písně Graduale, Ze-
lení Hájové, Šípek, Aby nás pánbůh 
miloval, Velikonoční aleluja, Zase 
jiná píseň a Čechy krásné, Čechy mé. 

V měsíci dubnu se sešli členové 
sboru na tradiční setkání v kostele 
sv. Prokopa ve Středoklukách. Jako 
tomu bylo i v minulých letech, mís-
to koncertu Velikonoční mše bylo 
plné vděčných posluchačů. Reper-
toár byl podobný jako v Nelahoze-
vsi a podobně jako na zámku nad 
Vltavou zde sólově vystoupila Na-
děžda Chrobáková svým kvalitním 
sopránem. Na klavír okouzlil poslu-
chače mladý klavírista Jan Stojánek. 
Pozornost upoutali i kvalitní tenoři 
sboru, zejména Antonín Maurer. 

Sbor doprovázel a vedl sbormistr 
Emil Červený.

Dobrá a kamarádská nálada ve 
sboru a ochota jeho členů se pravi-
delně scházet a nacvičovat skladby 
je dobrým příslibem k dalšímu roz-

voji. Smíšený pěvecký sbor města 
Buštěhradu mezi sebe rád přijme 
další členy, kteří mají rádi zpěv. 

JJ

Tenoři sboru před zámkem Nelahozeves. Foto J. Novák

exkurze v Severních čechách

V elektronickém oznámení z Měst-
ského úřadu Buštěhrad, 3. března, 
byly zaslány informace k plánované 
akci -  Exkurze do Severočeských 
dolů a na elektrárnu Tušimice II. Jed-
nodenní výlet pod hlavičkou spolku 
Buštěhradské fórum organizoval Ing. 
Jiří Janouškovec.

Dne 18. dubna 2015 se 30 účast-
níků skutečně, kombinovanou do-
pravou z Buštěhradu a Kladna, po 
vlastní ose a mikrobusem, sešlo v 
Březně u Chomutova, kde byla do-
mluvena exkurze po areálu povr-
chového dolu podniku Severočeské 
doly a. s.  

Prohlídka začala v 9,20 hod. u 
odstaveného velkorypadla KU 800 

z Uničova. Tento stroj spolehlivě 
fungoval po dobu několika desítek 
let jako jeden z nejvydařenějších 
výrobků českého strojírenského 
podniku. Jeho unikátní hydraulický 
kráčivý podvozek mohli návštěvní-
ci obdivovat a srovnávat velikostně 
z bezprostřední blízkosti. Dokona-
lý zážitek kalila nemožnost si vel-
kostroj osobně projít z důvodu bez-
pečnosti. Lanová závěsná zařízení, 
koleso s kolečky, kterým se dobýval 
materiál, pásový systém na přepra-
vu zeminy nebo uhlí, kabina řidiče, 
dílny pro obsluhu rypadla a další 
zajímavosti budily oprávněnou po-
zornost.

Vstup do chladící věže s kouřovodem. 
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Účastníci exkurze pod vedením 
průvodce pana Ing. Kopeckého, kte-
rý velmi ochotně odpovídal na naše 
dotazy, byli seznámení s celkovým 
systémem dobývání uhlí v Dolu Ná-
stup Tušimice z přehledného pro-
storu Málkova. Seznámili se s jeho 
členěním na jednotlivé lomy, pro-
blematikou odvodnění, systémem 
skrývky zeminy a přemístění páso-
vými dopravníky přes zakladače na 
rekultivační místa, samotným dobý-
váním uhlí a přepravou do elektrár-
ny Tušimice II. Zajímavou informa-
cí byla homologační skládka, která 
umožňuje dodávat uhlí s požadova-
nou výhřevností do elektráren díky 
směsi uhlí různé kvality. Zpestřením 
hlavně pro děti byla zastávka u nut-
rie a hejna rybiček. Severočeské doly 
a. s. se příkladně v rámci možností 
zajímá o osud flóry a fauny a zabez-
pečuje jejich přežití na svém území.

V akci při dobývání hnědého 
uhlí návštěvníci viděli velkorypad-
lo K 800/N s pásovým podvozkem 
v těžené stěně 30 metrů. Sami pod 
sebou ještě měli 8 metrů uhlí při-
praveného k dotěžení. To byl možná 
nejsilnější zážitek z dolů.

Celá prohlídka s pomocí dvou 
tatrabusů uzpůsobeného na důl-
ní podmínky skončila po více než 
třech hodinách a účastníci exkurze 
ještě jednou poděkovali za výklad 
Ing. Kopeckému.

Připravený oběd o dvou chodech s 
dvěma výběry menu čekal na stráv-
níky v restauraci U zrcadla přesně v 
12,15 hod. I přes zpoždění strávníků 
byla obsluha rychlá a brzy se všichni 
posílili horkým vývarem a po hlav-
ním chodu si příjemně navnadili 
žaludek závěrečným dezertem. Mů-
žeme restauraci U zrcadla pochválit 
a doporučit. 

Kuře i smažený sýr, polévka, pivo 
či limonáda posílila návštěvníky 
do další etapy exkurze, tentokrát v 
elektrárně Tušimice II, kde se uhlí 
z dolu mění na elektrickou energii. 
Zde nás již čekal pan Jaroslav Droz-
dík se svým vstupním školením a 
informacemi, po kterém již následo-
vala samotná exkurze v prostorách 
elektrárny. Školení trvalo něco přes 
hodinu, a tak se nedivme, že někteří 
účastníci nevydrželi a usnuli. A ne-
byli to jen ti nejmenší. 

Návštěvníci byli rozděleni do 
dvou skupin, které postupně navští-
vili odsiřovací zařízení, chladící věž, 
kotelnu, střechu kotelny, strojovnu a 
velín. Zajímavé bylo vidět jednotli-
vé tepelné turbíny a velín strojovny 
a ovládání kotle. Pozoruhodné bylo 
i zjištění, že díky odstranění škodli-
vin ze spalování uhlí, neměla elek-
trárna komín a zbytky kouře ústí do 
dvou chladících věží, aniž by škodil 
okolí. Zde byla nejzajímavější část 
exkurze asi uvnitř chladící věže. Byl 
to nezapomenutelný zážitek.

Ačkoli byli mezi posluchači vý-
kladu pana Drozdíka i malé děti, 
musíme pochválit je samotné i jejich 
rodiče, kteří se o ně pečlivě starali. 
Bylo vidět, že malé návštěvníky za-
ujaly obě části exkurze. V elektrárně 
jsme se rozloučili a výlet skončil ofi-
ciálně v Tušimicích dlouho po plá-
novaném čase, ale nikdo z účastníků 
nelitoval. Komu by se podařilo vidět 
proces od dobývání uhlí, až po jeho 
přeměnu na elektřinu v jednom dni 
a ještě s tak zajímavým programem? 

Tato unikátní exkurze pomoh-
la těm, co se jí zúčastnili, pochopit 
systém dobývání hnědého uhlí až po 
jeho zpracování na energii, kterou 
doma užíváme k vlastní potřebě. 

Fotografie a natočené záběry z ex-
kurze budou pro veřejnost a účast-
níky exkurze ke zhlédnutí 15. května 
po 20. hodině v restauraci U Bečvá-
řů. 

JJ
Foto J. Pacovský

Nutrie v 
areálu Se-
veročeských 
dolů  (ropáci 
nebyli nale-
zeni).
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ohlaSy a názory na exkurzi v dnt a etu ii
Na názor z  exkurze jsem se zeptal 
několika ochotných účastníků. Od-
pověděli nám Jiřina, Aleš a Michal 
K. (KO), Petr J. (PJ), Klárka F. (KF), 
Saša M. (SM). Poslední dva respon-
denti jsou ve školním věku.

Co vás nejvíce zaujalo na prohlídce 
povrchového dolu na dobývání hně-
dého uhlí?
KO: Překvapila nás skutečná veli-
kost strojů, síla jejich záběru, že do-
káží odtěžit i 30m silnou vrstvu, i to, 
že jsou poháněny elektřinou.
PJ: Velikost rypadel, délka pásů.
KF: Velké stroje.
SM: Rozloha povrchového dolu. Po-
chodující rypadla.

Jak jste byl spokojen s obědem?
KO: Oběd byl dobrý, restaurace 
pěkná, čistá, obsluha výborná, to vše 
za nízkou cenu.
PJ: Perfektní
KF: Moc! Chutnalo.
SM: Oběd byl výborný

Překvapilo vás něco z prohlídky te-
pelné elektrárny?
KO: Prohlídka se nám líbila. Překva-
pilo nás, že nás pustili do chladící 
věže. Aleše překvapilo, že vedlejším 
produktem je sádra.
PJ: Detailnost prohlídky.
KF: Výška.
SM: Kolik uhlí se spotřebuje za 1 
hodinu.

Jak hodnotíte celý výlet?
KO: Výlet se nám všem moc líbil, 
bylo to velmi poučné i zábavné a 
hlavně dobře zorganizované. Nej-
mladší účastník byl nadšen.
PJ: AAA+++
KF: (bez odpovědi)
SM: Až na počasí, super.

Co byste při podobné akci změnil, 
vylepšil?
KO: Dokonalé věci netřeba vylepšo-
vat. Děkujeme za organizaci a těší-
me se na další výlety.
PJ: Nic, opakoval bych ji.
KF: Veskrze pozitivně.
SM: Nic.

Ptal se JJ

Od 20,00 hod., dne 15. 5., v restauraci U Bečvářů zveme účastníky a ostatní zájemce Exkurze v SD a elek-
trárny Tušimice na promítání filmu a fotek z akce. Srdečně za Buštěhradské fórum zve Ing. Jiří Janouškovec.

Pelíšek v květnu  
6.5. od 15:30
Výroba dárečku pro ma-
minky ke Dni matek 
Přijďte s námi vlastnoručně vy-
robit dáreček pro svoji mamin-
ku. S sebou si prosím přineste 
rtěnku.
13.5. od 15:30
Sportovní odpoledne na 
hřišti u Pelíšku
Čeká na vás odpoledne plné 
sportovních aktivit a zábavy. 
V případě nepříznivého počasí 
se přesuneme do herny Pelíšku.

20.5. od 15:30
Výtvarná dílnička – Tvor-
ba  uměleckých abstrakcí
Objevte s námi tajůplné výtvar-
né techniky a vytvořte si vlast-
ní abstraktní díla. Čeká na vás 
malba kouzelnou kuličkou, ma-
gická motýlí křídla a čarovný 
vítr. 

27.5. od 15:30
Piknik v zámeckém parku
Užijte si společně s námi piknik 
v příjemném prostředí zámec-
kého parku. S sebou si prosím 
přibalte deku, piknikový koš s 
dobrotami a především dobrou 
náladu!

Aktuální program, podrobné 
informace, vstupné a případné 
změny v programu najdete na 
našich stránkách www.mcpeli-
sek.cz

Foto M. Žitníková
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velký maškarní bál v Sokolovně buštěhrad

15. března se v místní Sokolovně za podpory buštěhradského Sokola a technických služeb konal maškarní bál 
s tombolou pro děti i dospělé. Atmosféru celého maškarního odpoledne nejlépe vystihují přiložené fotografie.

Jako magnet přitahovala všechny dětské oči 
dětská tombola

Především dětské masky byly kouzelné!

Hudební produkce byla v režii zkušeného 
DJ Milana.

Tančilo se až do roztrhání těla.

Nechyběly ani soutěže pro děti a dospělé.

Třešničkou na závěr bylo rozpustilé klaunské dovádění.

Text G. Vyškovská
Foto J. Grymová
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S P O RT

Ve sportovním areálu v Buš-
těhradě přibylo nohejbalové hřiště.  
O jeho vznik se významnou mě-
rou zasloužil pan Josef Krejza. Síť 
a sloupky budou pravděpodobně  

vydávány obsluhou kiosku. Nářadí 
pro nohejbal je majetkem města a 
proto podrobný výpůjční řád ještě 
musí schválit městské zastupitel-
stvo na návrh sportovního výboru.  

Jsem přesvědčen, že až budete číst 
tento zpravodaj, tak už bude jasno,  
za jakých podmínek si tam můžete 
nohejbal zahrát.

LZ

nové nohejbalové hřiště 

zPrávy ze Sokolovny 
Oddíl stolního tenisu Sokola 
Buštěhrad v sezóně 2014/2015

V  této sezóně nás v  krajských 
a okresních soutěžích opět repre-
zentovaly čtyři týmy. Družstvo A 
v základním složení M. Hnidka, 
T. Krejčí, L. Řezníček, a P. Štěpán 
skončilo v základní části krajské sou-
těže 2. třídy na 10. místě (z 12 celků) 
s bilancí 5 vítězství, 5 remíz a 12 po-
rážek. Horší umístění oproti vyni-
kající loňské sezóně (5. místo) bylo 
způsobeno častější absencí všech 
hráčů v mistrovských zápasech a ze 
zdravotních důvodů trošku horší-
mi výkony našeho nejlepšího hráče 
P. Štěpána. Nejúspěšnějším hráčem 
se tak stal letos L. Řezníček s bilancí 
40 vítězství a 34 porážek. Dobré vý-
kony podávali i P. Štěpán (32 vítěz-
ství/28 porážek), T. Krejčí (39/39) a 
M. Hnidka (32/34). V Play Out o se-
stup do okresního přeboru naši bor-
ci trošku překvapivě prohrály s  TJ 
Dynamem Nelahozeves 9:9 a 5:10 a 
skončili na celkovém 10. místě. Po-
čty sestupujících z vyšších krajských 
soutěžích tak nakonec rozhodnou, 
jestli naše družstvo bude hrát i příští 
rok krajskou soutěž.

Tým B v základním složení Z. Nykl, 
D. Stolz, P. Komárek, J. Sláma skončil 
v  okresní soutěži I. třídy v klidném 
středu tabulky na 8. místě (z 12 druž-
stev) s bilancí 9 vítězství, 1 remízy a 
12 porážek. Neopakovala se loňská 
sezóna s nervózním bojem o udržení 
do posledních kol. Družstvu přede-
vším pomohla zlepšená hra D. Stol-

ze (67 vítězství/19 porážek) a jarní 
příchod M. Kasíka (17/14) ze Sokola 
Dříň. Svoje standardní výkony před-
vedli P. Komárek (30/33), Z. Nykl 
(21/28) a J. Sláma (15/33). Týmu po-
máhal i M. Marák (7/16) a naše mla-
dá naděje V. Pesl (5/26).

Družstvo C ve   složení T. Kra-
tochvíl, V. Pesl, J. Sláma a O. Tá-
borský se umístilo na výborném 
5. místě z 12 celků v okresní soutě-
ži II. třídy s  bilancí 12 výher, 4 re-
míz a 6 porážek. Jen jedno vítězství 
naše muže dělilo od 3. místa! Nej-
lepším hráčem se stal náš starší žák 
V. Pesl se skórem 39 vítězství/9 po-
rážek. Kvalitní výkony ale podávali 
v  týmovém duchu všichni členo-
vé: J. Sláma (52/29), T. Kratochvíl 
(46/26) a O. Táborský (47/36).

Za družstvo D hrají již čtvrtý rok 
naši žáci. Letos měli složení D. Lafek, 
J. Průša, O. Průša, K. Černý, D. Gallat 
a A. Urban. Po odchodu nejtalen-

tovanějšího hráče D. Hýži do TMS 
Kladno a přeřazení V. Pesla do vyš-
ších soutěží skončili naše nejmenší 
naděje na 7. místě okresní soutěže III. 
třídy s bilancí 6 vítězství a 14 porážek. 

Naši žáci se také účastnili četných 
turnajů. V regionálních bodovacích 
turnajích se celkově (po 5 turnajích) 
umístil v kategorii nejmladších žáků 
K. Černý na 2. místě, v mladších žá-
cích D. Lafek na 1. místě a J. Průša 
na 3. místě a konečně ve starších žá-
cích V. Pesl opět na 1. místě!

V  dubnu jsme pořádali  tradiční 
Velikonoční turnaj. Letos jsme ho 
poprvé udělali otevřený pro všechny 
hráče z  okresu Kladno. Účast byla 
více než slušná – celkem 21 hráčů 
z  5 oddílů. Hlavní turnaj ve dvou-
hře vyhrál mladý talent z  Kladna 
A. Assar. Čtyřhra se stala kořistí 
D. Záhrubského z  TTC Kladno a 
našeho M. Kasíka. 

Daniel Stolz
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Dne 14. 4. 2015 jsem v Buštěhradě netrpělivě očeká-
val příjezd pana V. Matyáše až z Českého Jiřetína. Ten se 
mi telefonicky ozval, že při stavbě krbu v jedné staré vile 
v Mostě objevil na půdě věc, která by mě, jako buštěhrad-
ského kronikáře, mohla zajímat a rozhodl se nám ji věnovat. 
Když jsem se dozvěděl oč jde, domluvil jsem přijetí u paní 
starostky.               

Matyášů přijelo plné auto  a ještě za nimi z Prahy doda-
tečně dorazil kamarád, pan prof. z pražské techniky, aby si 
prohlédli Buštěhrad. O co tedy šlo? Diplom za vítězství v 
soutěži krasojízdy jednotlivců, pořádaný 1. Klubem veloci-
pedistů v Praze Nuslích – Pankráci. Zadní strana zarámova-
ného diplomu, kde na titulu je umělecky vyvedený text písně 

„Kde domov můj“, obsahuje zápis se jmenným seznamem 
vítězného družstva, žactva klubu Dělnických cyklistů v Bu-
štěhradě, které nás vzorně reprezentovalo už v roce 1940. 
Možná, že by někdo ze závodníků ještě mohl být živ, nebo 
případně potěšit rodinu, jak byl jejich předek šikovný spor-
tovec a třeba se tím svým potomkům ani nepochlubil.                                                         

Mě, jako kronikáře a možná i čtenáře BZ by zajímalo, kdo 
z pamětníků by nám mohl tuto událost a činnost Klubu děl. 
cyklistů v Buštěhradě trochu přiblížit. Měl jsem to potěše-
ní se panu Matyášovi a jeho rodině odvděčit jenom tím, že 
jsem je provedl naším městem a vyprávěl jim něco z historie 
Buštěhradu. Za to, že pan Matyáš svůj objev nenechal ležet 
na půdě, ale nechal jej, na vlastní náklady, vyčistit, zasklít, 
zarámovat a ještě nám jej sem přivezl darem, si odvezl ká-
men do skalky, který mu bude věčně připomínat jeho zá-
služný čin.                                                       

          Text i foto JP

V Í T E ,  ž E …

„ obraz do zámecké Sbírky“

Darovaný diplom (avers)

Darovaný diplom (revers)

za buštěhradSkými umělci do telče, litvínova a na dobříš

V Buštěhradu žije mnoho uměl-
ců. Tři výtvarné osobnosti mají právě 
výstavu na zajímavých místech Čes-
ké republiky. Návštěva výstav může 
být spojena s prohlídkou zajímavého 
okolí. Galina Fleischmanová vysta-
vuje v Městské galerii Hasičský dům 
v Telči. Výstava bude mít derniéru 
12. 6. v pátek. Pozvaní hosté jsou Petr 
a Michal Fleischmannové, Jiří Šlupka 

Svěrák - hudební skladatel, který tam 
vystoupí s koncertem. Výstava Galiny 
Fleischmanové potrvá do konce června.

Paní Veronika Richterová a Michal 
Cihlář vystavují v zámku Valdštejnů 
v Litvínově. Jejich výstava SRDCE-
RÁJ představuje fenomén srdce ve fo-
tografiích, v umění i v předmětech až 
do září 2017.  Na litvínovském zámku  
současněprobíhá i expozice Historic-

ké filmové techniky a výstava z díla 
sochaře Stanislava Hanzíka, který 
daroval Buštěhradskému muzeu Oty 
Pavla spisovatelovu bustu. Veronika 
Richterová má navíc v Zámku Dobříš 
do 21. června samostatnou výstavu 
Vetřelci v komnatách.

LZ
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ČÍSLO 3.    KVĚTEN 2015 

Č T E N Á ř I  N Á M  P Í š ÍV Í T E ,  ž E …

náStavba a rekonStrukce zš a mš oty Pavla v buštěhradě

Na jaře 2015 město Buštěhrad ob-
drželo grant na rozšíření kapacity ZŠ 
a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Před-
pokládá se realizace 4 nových učeben 
včetně zázemí pedagogů, rozšíření a 
zvýšení kapacity jídelny. Součástí dis-
pozičních úprav by mělo být také zbu-
dování víceúčelového prostoru pro 
setkávání s rodiči žáků, pro prezentaci 
školní činnosti, školní představení atd., 
dále bude řešen bezbariérový provoz a 
propojení nové a staré budovy a také 
těsnější provozní vazba na školní za-
hradu, která umožní více využít tento 
potenciál ve výuce i pro provoz družiny.

Důraz při rekonstrukci školy bude 
kladen na zabezpečení vyšší kvality 
vnitřního prostředí.  Jedná se např. o 
realizaci stínění a omezení nežádou-
cích pasivních zisků v letním období, 
předpokládá se instalace systémů me-
chanického větrání atd. Zároveň kon-
cept efektivního hospodaření s ener-
giemi a zdroji, využití obnovitelných 
zdrojů energie může být významným 
edukativním prvkem jak pro žáky, tak 
pro rodiče a může významně přispívat 
ke zvýšení povědomí o efektivních pří-
stupech v této oblasti.

Součástí rekonstrukce bude i ener-
getická sanace školy. Předpokládá se 

realizace účinnější regulace, případně 
integrace prvků využívajících obno-
vitelné zdroje energie s cílem využít 
lépe potenciál modernizované kotelny. 
Bude využito rekuperace odpadního 
tepla z provozu kuchyně a jídelny i 
z větracího vzduchu, což také sníží po-
třebu energie.

Důležitou součástí koncepčního ře-
šení jsou úvahy o využití navýšených 
kapacit po odeznění vrcholu demo-
grafické křivky. Z hlediska stavebního 
řešení budou veškeré stavební úpravy a 
nástavby apod. realizovány konstrukč-
ně tak, aby umožnily maximální varia-
bilitu bez nutnosti zásahu do nosných 
konstrukcí, zároveň by měly provozní 
úpravy umožnit snazší využití prostor 
pro mimoškolní aktivity zájmových 
spolků a sdružení v Buštěhradu a okolí.

Samotná grantová žádost byla zpra-
cována ve spolupráci s UCEEB Uni-
verzitním centrem energeticky efek-
tivních budov ČVUT, spolupráce bude 
probíhat i v dalších fázích projektu, 
při jeho přípravě, při zpracování ener-
getického i stavebně konstrukčního 
konceptu. V současnosti se UCEEB již 
podílí na předprojektové přípravě pro-
jektu a zajišťuje komunikaci s dotče-
nými cílovými skupinami a připravuje 

formulaci zadání pro architektonický 
workshop a pro projekt.

V současnosti probíhá shromažďo-
vání podkladů pro formulaci zadání 
projektu. Součástí těchto aktivit je také 
snaha o širší zapojení všech dotčených 
skupin. Koncem dubna proběhne se-
tkání s pedagogy a zaměstnanci školy, 
žáci i jejich rodiče budou mít možnost 
formou papírových a elektronických 
dotazníků formulovat náměty pro re-
konstrukci, dále proběhne setkání se 
zástupci zájmových spolků v Buštěhra-
dě, budou osloveni obyvatelé blízkého 
okolí stavby.

V květnu a červnu 2015 proběhne 
architektonický workshop na ideo-
vý návrh rekonstrukce. Výsledky 
workshopu budou představeny veřej-
nosti a budou sloužit jako podklad pro 
zadání vlastní projektové dokumenta-
ce. Samotné projektové práce budou 
zahájeny v létě 2015, na podzim bude 
probíhat územní a stavební řízení a 
výběr dodavatele stavby. Vlastní rea-
lizace proběhne v polovině roku 2016, 
hlavní stavební práce budou probíhat o 
prázdninách tak aby v září 2016 mohl 
být zahájen provoz v nových učebnách.

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

metro Se Přiblížilo k buštěhradu 
Tak nám v hlavním městě zase o 

kousek prodloužili metro. Je to chvá-
lyhodný čin, který cestující městskou 
hromadnou dopravou ocení. Jistě, ne 
všechno bylo splněno na výbornou. 
Navazující parkoviště a eskalátory ně-
kde mohou chybět, ale v porovnání 
s lapáliemi, které provází věhlasný tu-
nel Blanka, dopadlo nové metro skvě-
le. Řidiči nedočkavě kontrolující kaž-
dý pohyb na okraji tunelu si bohužel 
musí ještě počkat, obyčejní cestující se 
však už mohou prohánět schnoucím 
betonem vonícími stanicemi metra 
(koneckonců ve srovnání s řidiči jsou 
chodci a cestující v hromadné dopra-
vě mnohem starší živočišný druh, tak-

že si občas nějakou výhodu zaslouží). 
I když nové stanice metra při cestě 

do zaměstnání moc nevyužiji, neo-
dolala jsem a vyzkoušela novou část 
linky A hned v prvních dnech provo-
zu. A najednou mě to zaskočilo: vše 
bylo normální, jelo se na čas, žádní 
nespokojenci, ale kde je to nadšení 
a sláva, která v minulosti provázela 
každý takový počin ve veřejné do-
pravě? Pamatuji se na budování linky 
metra B, kdy se přímo proti našim 
oknům stavěla stanice Moskevská 
(dnes Anděl) včetně nadzemních bu-
dov a parkoviště. Co tehdy zname-
nalo burácení pneumatických kladiv 
za doprovodu veselého cinkotu le-

šenářských trubek padajících z ná-
kladních aut uprostřed noci, když po 
všem tom úsilí stavitelů a netrpěli-
vém očekávání občanů přišla kýžená 
odměna: slavnostní otevření metra 
za účasti filmového štábu, dechové 
hudby a tančících dětí, které vítaly 
soudruha prezidenta doprovázeného 
tehdejší elitou národa. A ti všichni 
vystupovali z naší stanice! Jít se pak 
svést metrem a usednout na kožen-
kové lavice, na kterých ještě před pár 
hodinami seděli naši čelní představi-
telé, to byl zážitek na celý život, který 
si nechal ujít málokdo. 

To vše mi táhlo hlavou, když jsem 
nedávno projížděla novými stani-
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túje jdou PřeS ulici

Javorová ulice končí u pěšiny, kte-
rá vede podél oplocení fotbalového 
hřiště. Má tu smůlu, že není vyasfal-
tována. Z větší časti je to pouze zpev-
něná prašná komunikace s řadou vý-
molů. Kousek vozovky ale není ani 
zpevněn- je tam pouze trávník. Je to 
vlastně taková malá loučka, kterou je 
Javorová ulice zakončena. 

A právě tam jsou k vidění ty túje, 
které přecházejí ulici. Nejdříve byly 
pouze tři. Opatrně se rozhlédly, jest-
li něco nejede. Když nic nejelo, tak 
to řekly svým kamarádkám a už jich 

přechází šest. Trochu to připomíná 
slavný obal gramofonové desky od 
Beatles AbbeyRoad. Možná by se z 
této skupinky chodkyň mohla za čas 

stát místní zajímavost, ale spíše bych 
se přimlouval za jejich přemístění k 
pomníku padlých ve světových vál-
kách, kde naopak túje chybí. Buďto od 
pomníku odešly, nebo byly vydloub-
nuty. Tam by podle mne zaujímaly 
podstatně důstojnější místo a hlavně 
by jim nehrozilo nebezpečí, že je něco 
přejede. 

Text a foto LZ

Túje mizející 

Túje rozhlížející se 

Túje přecházející 

cemi metra a žádný pocit euforie se 
nedostavoval. Své vzpomínky jsem 
tedy raději nasměrovala k věcem spí-
še technickým a kupodivu, ani tady 
jsme si nepolepšili. Vezměme na-
příklad sedadla a použitý materiál. 
Dříve jsme seděli na lavicích potaže-
ných favorizovanou koženkou, což je 
povrch velice praktický a nenáročný 
na údržbu. V létě se sice člověk ob-
lečený do krátké sukně nebo kalhot 
ze sedadla už neodlepil, ale v depu si 
s tím hravě poradili. Dnes sedí každý 
cestující jako zařezaný ve svém důl-
ku nebo jinak důmyslně tvarovaném 
sedadle, obklopen soustavou tyčí a 
madel a hlídá si, aby k němu soused 
nepřesahoval tělem ani zavazadlem v 
duchu hesla: platím plné jízdné, chci 
celé sedadlo. Jenomže takhle člověk 
nenaváže žádné společenské kon-
takty a nedozví se nic nového! Ješ-
tě dlouho si budu pamatovat dámu, 
která se v ranní špičce, v očekávání 
seznámení, dokázala vklínit do malé 
mezery, která zůstala na zmíněné 
velkokapacitní koženkové lavici mezi 

dvěma seriózně vyhlížejícími muži, 
zabraných do čtení novin. Ta dáma 
vůbec netušila, co znamená muž-čte-
nář novin, který je neurvalým způso-
bem vyrušen. Byla to scénka, kdy na 
adresu seznámení chtivé dámy pa-
daly dvojsmyslné narážky, jedovaté 
výroky spolucestujících žen a pohor-
šené výlevy mužů, kterým manželka 
noviny cestou do práce zabavila, tak-
že si potřebovali svoji křivdu nějak 
odreagovat. Nebo tehdy ten zvláštní 
muž, který vypadal jako člověk, který 
v ranní kocovině místo do limuzíny 
nastoupil omylem do metra. Přes-
to, že se na něm od bot, přes řetězy 
na krku až po brilantinu na vlasech 
vše třpytilo, bez předsudků ulehl na 
koženku a okamžitě usnul. Když mu 
pak při brzdění vlaku ve stanici vy-
padla z kapsy pistole, nikdo na nic 
nečekal a výstup ze soupravy byl pro-
veden v rekordním čase. Dnes je mi 
jasné, že tyto staré časy s moderni-
zací dopravních prostředků skončily. 

Humorných i dramatických zážit-
ků spojených s cestováním nebo jen 

obyčejnou dopravou do práce může 
být mnoho a jejich humornost po-
soudíme zpravidla podle toho, zda 
jsme pozorovatelem, nebo účastní-
kem. Pokud člověk dojíždí pravidel-
ně a na delší vzdálenosti, i ten nej-
větší dobrodruh dá po čase přednost 
klidu a možnosti cestou do práce se 
dospat. Když se před lety rozpoutaly 
debaty o tom, zda na ruzyňské leti-
ště povede metro, nebo se vybuduje 
rychlodráha až do Kladna, tajně jsem 
doufala, že se třeba „něco“prodlouží 
až k nám do Buštěhradu. Když jsem 
se zájmem poslouchala zasvěcené 
rozhovory kolegů z Kladna, kteří 
měli zaručené zprávy a snažila se od 
nich něco vyzvědět, vždycky se na 
mě shovívavě podívali se slovy „klid-
ně si čti noviny, to se Buštěhradu 
netýká“, přišlo mi to na chvíli líto. I 
když je doba nejistá, na jednu věc se 
můžeme zaručeně spolehnout: letos 
do Buštěhradu metro ani rychlodrá-
ha, ani ta slavná Buštěhradská, ZASE 
nepojedou.

Eva Zámyslická

jarní buštěhradSký jarmark
Jaro a podzim je v Buštěhradu spo-

jeno s jarmarkem. Ten jarní bude 17. 
května. Pořadatelem bude Buštěhrad-
ské fórum. Manželé Bleskovi budou 
hlavní organizátoři této akce. Předpo-

kládá se hezké počasí a bohatá účast 
stánkařů, návštěvníci nechť si rezer-
vují čas a dobrou náladu.

Stánkaře, kteří budou mít zájem 
nabízet své služby a produkty na bu-

štěhradském jarmarku, bude   regist-
rovat paní Helena Blesková (tel. č. 774 
172 826).  Buštěhradští  stánkaři, máte 
přednost!

LM
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Divadelní adaptace největšího 
českého bestselle ru všech dob! 
Domácí kuchařka M. D. Rettigové 
vyšla poprvé v roce 1826, ihned 
se stala součástí téměř každé 
domácnosti. Mnohem méně 
jsou známé osudy její autorky, 
Magdaleny Dobromily Rettigové. 
Víme, co se odehrávalo na jejím 
ku chyňském a psacím stole. 
Co se ale dělo v její duši?

Reprízy
středa 6. května / 19:30
úterý 26. května / 19:30

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

Vy neznáte Pytlíka? Ten přeci 
všechno ví, ničeho se nebojí 

a pouští se do každého dobro-
družství! Že je to ale popleta, 
nadělá ve všem pěkný zmatek.

Derniéra
sobota 16. května / 10:00

10:00
Pejsek a kočička
povídání věrných kamarádů pejska a kočičky

10:00
Hobit
dobrodružná výprava za pokladem draka Šmaka

17:00
Podivný případ se psem
napínavé detektivní pátrání i nečekaná odhalení

19:30
Česká kuchařka
divadelní adaptace největšího českého bestselleru

19:30 (znovu na repertoáru)
Vinnetou
western na houpacích koních

19:30
Jentl
strhující příběh dívky bojující s předsudky

19:30
Miláček
spanilá jízda po ložnicích horních deseti tisíc

19:30
Plíce
netradiční love story

10:00 derniéra
Trampoty brouka Pytlíka
vyprávění o všeznalém a nebojácném všeumělovi

10:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

15:00
Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé 
choboty
putování zvědavého slůněte

15:00
O dvanácti mesíčkách
pohádka o moci přírody potrestat každou lidskou 
špatnost

15:00
O Nosáčovi
pohádka o pyšném princi s obrovským frňákem

19:30
Česká kuchařka
divadelní adaptace největšího českého bestselleru

10:00
Čertovská pohádka
marionetová pohádka s kašpárkem, čerty 
a zlobivou princeznou

15:00
Zlatovláska
pouť kuchaře Jiříka za štěstím a láskou

19:30
Vražda na Nilu
mistrovský kousek královny detektivek

18:00
Brémská svoboda
silná káva s překvapením

Květen

3

10 26

2

23
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12 29
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So
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So

Ne

So Ne

Út Pá

Brouk Pytlík se loučí
Ondřej Sekora

Zlatovláska
Josef Kainar

Pohádka o kuchtíkovi Jiříkovi, 
který se na příkaz zlého 

krále vydává hledat zlatovla-
sou princeznu za sedmero hor 
a sedmero řek. Kdo Jiříkovi po-
může splnit těžké úkoly? A získá 
nakonec i srdce princezny?

Reprízy
neděle 17. května / 15:00
neděle 24. května / 15:00

Kulinářská novinka 
Česká kuchařka
Šimon Caban, Magdalena 
Dobromila Rettigová

15:00
Zlatovláska
pouť kuchaře Jiříka za štěstím a láskou17 Ne
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Galina Fleischmanová vystavuje v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Foto autorka

Výstava Srdceráj z Litvínova. Foto Michal Cihlář


