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ČÍSLO 5.    ČERVENEC 2015 

Vážení čtenáři,

těší nás váš zájem o dění v Buštěhra-
dě, jak dokládají i vaše reakce na 
některé články, které jsme vytisk-
li. Poslední reakci máme na článek 
o soutěži buštěhradských střelců, 
spíše jako poznámka bez žádosti o 
zveřejnění. Chtěli bychom povzbu-
dit všechny spolky, aby přispíva-
ly do Buštěhradského zpravodaje, 

aby naši obyvatelé věděli o jejich 
aktivitách. Také chceme opětovně 
upozornit na uzavírky příspěvků 
do 15. dne každého měsíce, zejmé-
na se jedná o inzerce a upozornění 
na akce konající se na konci měsíce. 
Je potřeba zaslat inzerci na akce na 
konci měsíce 15. dne měsíce před-
chozího, protože nemůžeme zaručit, 
že se Buštěhradský zpravodaj dosta-
ne do vašich schránek včas. 

Zároveň vám přeje naše redakce 
hezké prázdniny pro děti a bezpro-
blémové dovolené pro vás ostatní. 
Přejeme i nové posile našeho re-
dakčního týmu Elišce H., aby byla 
činností v radě spokojená a těšíme 
se na její podporu v naší společné 
práci.
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU 
Usnesení ze zasedání Zastu-
pitelstva města Buštěhradu 
č. 6/2015 ze dne 26.05.2015 

Schvaluje:
•	 Usnesením	 č.	 1	 /a) ověřovatele 

zápisu Magdu Kindlovou a Jiřího 
Müllera

•	 Usnesením	č.	1/b) zapisovatelku 
Dagmar Novotnou

•	 Usnesením	č.	3 zápis ze zasedání 
č. 5/2015 ze dne 29. 4. 2015

•	 Usnesením	 č.	 4 doplněný 
program zasedání zastupitelstva 
č. 6/2015

•	 Usnesením	 č.	 5b) rozpočtové 
opatření č. 9/2015

•	 Usnesením	 č.	 6 dodatek č. 1 
ke strategickému plánu města 
Buštěhrad

•	 Usnesením	 č.	 8b) volí jako 
předsedu Kulturního výboru 

pana Jiřího Bleska
•	 Usnesením	 č.	 9 volí jako 

předsedu Stavebního výboru - 
Výboru pro výstavbu pana Pavla 
Vavrušku.

•	 Usnesením	 č.	 10 volí stávající 
členy Kulturního výboru: Ivona 
Kasalická, Gabriela Plachá, 
Jaroslav Pergl, Helena Blesková, 
Eliška Hrabinová, Irena 
Vřešťálová

•	 Usnesením	č.	11 volí jako členy 
Stavebního výboru tyto osoby: 
Ing. Aleš Benda, František Rák, 
Josef Veselý, Zdeněk Velc

•	 Usnesením	č.	13 přijetí daru 50ti 
stromů k výsadbě na katastru 
města Buštěhradu od investora 
výstavby parkoviště Stehelčeves

•	 Usnesením	 č.	 14a) Smlouvu 
o poskytování pečovatelských 
služeb a Smlouvu o poskytnutí 

neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu města mezi 
městem Buštěhrad a obcí Lidice.

•	 Usnesením	 č.	 14b) Smlouvu 
o poskytování pečovatelských 
služeb Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu města 
mezi městem Buštěhrad a obcí 
Hřebeč

•	 Usnesením	 č.	 14c)	 Smlouvu 
o poskytování pečovatelských 
služeb Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu města 
mezi městem Buštěhrad a obcí 
Dolany

•	 Usnesením	 č.	 15 vyslovuje 
souhlas s výstavbou nového 
technologického parku VTP 
Buštěhrad, jehož investorem 
je TrigemaDevelopment s.r.o. 
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v průmyslové zóně Kladno 
- východ, na katastru města 
Buštěhradu.

•	 Usnesením	č.	16	
1.	Bere	na	vědomí

1. informaci městského úřadu 
k návrhu vydání územního 
opatření o stavební uzávěře 
v plochách s funkčním 
využitím „průmyslová výroba a 
sklady“ (dále také jen „stavební 
uzávěra“) vymezených takto 
v platném ÚPM Buštěhrad 
jako opatření obecné povahy 
podle § 171 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“).

2. sdělení městského úřadu, 
že ke zveřejněnému návrhu 
územního opatření o stavební 
uzávěře nebyly uplatněny 
žádné námitky ani připomínky 
ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 
správního řádu a § 98 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).

2.	Vydává
 územní opatření o stavební 

uzávěře uvedené v příloze 
tohoto usnesení jako opatření 
obecné povahy č. 1/2015/OOP v 

souladu s § 6 odst. 6 písm. c) a § 
97 odst. 1 stavebního zákona.

3.	Ukládá	městskému	úřadu

1. oznámit veřejnou vyhláškou 
podle § 25 správního řádu 
vydání opatření obecné povahy 
č. 1/2015/OOP v souladu s § 173 
odst. 1 správního řádu a vyznačit 
jeho účinnost;

2. poskytnout opatření obecné 
povahy č. 1/2015/OOP, opatřené 
záznamem o účinnosti, 
stavebnímu úřadu;

3. zveřejnit opatření obecné povahy 
č. 1/2015/OOP způsobem 
umožňujícím dálkový přístup;

4. zabezpečit uložení úplného 
spisu opatření obecné povahy č. 
1/2015/OOP, včetně dokladů a 
písemností dokládajících proces 
jeho projednání a vydání.

•	 Usnesením	č.	17 nákup komunální 
techniky - travní sekačku od firmy 
Wisconsin engeneering za cenu 
225.000,-Kč bez DPH.

•	 Usnesením	 č.	 18	 revokuje 
usnesení č. 18 ze zasedání 
zastupitelstva ze dne 26. 2. 2014.

•	 Usnesením	 č.	 19 pověřuje 
Kontrolní výbor provedením 
kontrol o hospodaření v 
příspěvkových organizacích města 
Buštěhradu

Bere	na	vědomí:
• Bod	 2 kontrolu usnesení ze 

zasedání č. 5/2015

• Bod	 5/a) informaci o 
rozpočtovém opatření č. 8/2015

• Bod	 7 informaci o rezignaci 
pana Milana Mudry na funkci 
předsedy Kulturního výboru

• Bod	 8a) informaci orezignaci 
pana Jiřího Bleska na funkci 
předsedy Stavebního výboru

• Bod	 12c) vyvěšení záměru na 
směnu pozemků - Bilgert Alena 
Daniela, Jagr Joseph, Stepan Iva 
s městem Buštěhrad

Zamítá:
• Návrh usnesení č. 12b) vyvěšení 

záměru na prodej části pozemku 
parc. č. 1413, ul. Bořivojova

Zápis vyhotoven dne: 1. června 2015
Zápis odeslán ověřovatelům dne: 
1. června 2015
Ověřovatelé: Magda Kindlová, Jiří 
Müller

Starostka	města
Ing. Arch. Daniela Javorčeková

Město Buštěhrad děkuje všem sponzorům, kteří podpořili akce druhého čtvrtletí 
Kulturního výboru, jimiž jsou: 

Reprezentační ples města Buštěhradu, první ročník hudebního festivalu Bush Blues 
Day a Dětský den v zámeckém parku: 

Dynex, AVE Kladno, Auto Charouz Kladno, Bytové družstvo Buštěhrad, Švestkovic za-
hradnictví Kladno, Sportcentrum statek Buštěhrad, Studio Visage Hana Klementová, 
Cukrárna Jindřicha Náprstka, Vinotéka Buštěhrad, RP Trade, U Hafika, Mezi domky, 

Musica Festiva.
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ČÍSLO 5.    ČERVENEC 2015 

Jak si vedeme s dotacemi

Protože větší úspěšnost v získávání 
dotací byla jedním z důležitých bodů 
na předvolebních programech většiny 
uskupení, ráda bych Vás informovala, 
jak si nyní ve věci dotací stojíme.

1) V	 prosinci	 2014	 jsme	 podali	
žádost	o	dotaci	na	rozšíření	ZŠ	a	MŠ	
Oty	Pavla, a to na Ministerstvo finan-
cí. Žádost byla úspěšně zaregistrována 
a bylo nám pro rok 2015 přislíbeno 6 
milionů a pro rok 2016 8,382 milionů 
plus bude nutná 30%ní účast města. 
Celkem to bude akce cca za 20 milio-
nů Kč. Žádost připravovala ředitelka 
školy, UCEEB a grantový a dotační 
výbor. Momentálně probíhá dotazní-
kový výzkum mezi žáky školy a jejich 
rodiči, který bude jedním z podkladů 
pro projekt. Vypsali jsme výzvu na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na 
koncepci řešení a nabídku na projek-
tovou dokumentaci. Oslovili jsme čtyři 
architektonické ateliéry, takže ve finále 
budeme mít čtyři studie, ze kterých si 
budeme moci vybrat. Ty budeme také 
prezentovat veřejnosti (předpoklad – 
červenec). Pak bude následovat zho-
tovení projektové dokumentace pro 
stavební povolení, žádost o stavební 
povolení a zároveň výběrové řízení na 
dodavatele, a pokud vše půjde dobře, 
cca v prosinci začneme stavět. Celá 
akce je velmi časově napjatá, ale věří-
me, že vše zvládneme.

2) V	lednu	2015	připravil	gran-
tový	 výbor	 žádost	 o	 dotaci	 firmě	
LEGO	 na	 dětské	 hřiště	 Ořešín. 
Grant jsme získali, nyní již máme 
podepsanou darovací smlouvu jak 
s firmou LEGO na 560 700,- Kč, tak 
s developerem Doma-je-doma na 150 
000,- Kč. Grantový výbor provedl 
poptávku u různých výrobců, finální 
sestava hřiště je objednaná od firmy 
TR Antoš, Turnov. Celkové náklady 
na hřiště budou 710 700,- Kč plus ná-
klady na stromy okolo hřiště, které se 
koupí z rozpočtu města. Realizace hři-
ště se předpokládá od poloviny čer-
vence do srpna, výsadba stromů (z ve-
getačních důvodů) nejdříve v říjnu.

3) V	dubnu	2015	pro	nás	firma	
RATIFICO	zpracovala	dvě	žádosti	

o	 dotace	 z	OPŽP,	 jednak	na	opti-
malizaci	vytápění	ZŠ	(štěpková	ko-
telna),	 jednak	 na	 svozové	 vozidlo	
+	 biokontejnery	 (nebo-li velkoob-
jemové kontejnery na biologický od-
pad). Žádosti na OPŽP jsou poměrně 
složité na administraci, proto jsme v 
tomto případě zvolili externí firmu. 
S první žádostí jsme neuspěli (zřej-
mě proto, že stará budova ZŠ není 
schopna vyhovět nárokům na ener-
getickou úspornost), s druhou žádostí 
ano. Bude následovat výběrové řízení 
na dodavatele vozidla a kontejnerů. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 2 
622 313,- Kč bez DPH.

4) Do	 15.	 dubna	 jsme	 podávali	
další	tři	žádosti	o	grant	na	Středo-
český	kraj.	Připravoval	 je	 již	nový	
pracovník	města	pro	granty	a	do-
tace,	 Martin	 Kosa.	 Jednalo	 se	 o	
tyto	granty:

•	Oprava	 komunikace	 a	 tarasu	
Podhradí (Středočeský fond rozvoje 
obcí a měst – tematické zadání „Pro-
gram obnovy venkova“ – akce za ne-
celých 1,6 mil. Kč, spoluúčast města 
min. 5%. Na tuto akci máme projekt 
pro stavební povolení, které se v sou-
časnosti vyřizuje, a zároveň jsme na 
zakázku již vypsali výběrové řízení, 
takže pokud bychom s dotací uspěli, 
akce se stihne ještě letos. Byly by tak 
konečně opraveny a znovu zpřístup-
něny schody z Podhradí na Starý hrad 
nad starou lékárnou, které jsou léta 
zavřené.
•	Projekt	 knihovny	 a	 informač-

ního	centra	Buštěhrad (Středočeský 
fond kultury a obnovy památek – te-
matické zadání „Podpora obecních 
knihoven“) – zde je maximální výše 
podpory pouze 80 000,- Kč, ale ka-
ždá koruna dobrá. Knihovna se již 
nyní po částech stěhuje, otevření nové 
knihovny a infocentra předpokládá-
me v první polovině července. Do 
přestěhované knihovny bude potřeba 
investovat v podobě některých no-
vých kusů zařízení a techniky.

•	Odstranění	černé	skládky	pod	
buštěhradskou	 haldou	 –	 1.	 etapa	

(Středočeský fond životního prostře-
dí a zemědělství, tematické zadání 
„Zkvalitnění životního prostředí“). 
Požadovaná dotace je 1 milion Kč. 
Spoluúčast města + 10%.

5) Na	 odstranění	 černé	 sklád-
ky	 pod	 buštěhradskou	 haldou	 –	
2.	 etapa	 -  jsme podali také žádost 
o grant na Ministerstvo životního 
prostředí (protože odhad likvidace 
skládky je min. 5 mil. Kč). Požádali 
jsme o 4 miliony Kč, přičemž nutnou 
spoluúčast (20% = 1 mil. Kč) by bylo 
možné případně zaplatit z výše uvede-
ného středočeského grantu (pokud by 
vyšel). Každopádně jsme získali sou-
hlasy všech vlastníků pozemků, jichž 
se skládka dotýká, i součinnost nej-
většího vlastníka, firmy REAL EKO 
Technik – zde je i příslib spolupráce 
při likvidaci skládky, podílení se na 
nápravných opatřeních (pořízení fo-
topastí, ostraha lokality apod.)

6) Rekonstrukce	 komunikace	
U	Panelárny – OPŽP. Tento dotační 
titul není určen pro běžné komu-
nikace, ale pouze pro komunikace 
vedoucí k technologickým parkům 
(to jen na vysvětlenou, aby někdo 
neřekl, proč opravujeme komuni-
kaci za haldou, když komunikace ve 
městě jsou rozbité). Takovou máme 
v našem katastru jen jednu (za hal-
dou vlevo – vede k zcela nově vybu-
dovanému SVT - technologickému 
parku, který zde vznikl ve spolu-
práci s Fakultou strojní ČVUT), a 
bylo by škoda se o grant nepoku-
sit, neboť komunikace je ve velmi 
špatném stavu a nebyla snad nikdy 
opravována. Akce má rozpočet cca 
10 milionů Kč. Jedná se o zbytek 
evropských peněz z končícího pro-
gramového období, takže bychom 
mohli být úspěšní. Žádost o grant 
pro nás zdarma vypracovali i veš-
kerou administrativu okolo zajistili 
odborníci z SVT parku.

U grantů 4) – 6) zatím nevíme, jak 
jsme dopadli. 

7) Rekonstrukce	západního	kří-
dla	 zámku	 – Program záchrany ar-
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Často kladené dotazy (FaQ)

chitektonického dědictví minister-
stva kultury. Do tohoto programu 
byl zámek přijat již v roce 2005, a 
od té doby dostává podporu každý 
rok. Žádost se každoročně obnovuje. 
Pro letošek jsme dostali přislíbenou 
částku 700 000,- Kč. Přízemí zám-
ku je hotové (brzy se sem přestěhu-
je knihovna), nyní se provádí fasáda 
obrácená do dvora (je téměř hotová, 
pouze se s památkáři dolaďuje finál-
ní odstín nátěru), následovat bude 
fasáda do Revoluční ulice (což po-
vede k dočasnému omezení dopravy 
v ulici Revoluční). O grant z PZAD 
na příští rok opět požádáme na pod-
zim - budeme zřejmě pokračovat 
s částí fasády obrácenou do parku 
a s částí dosud neobnovených pro-
stor středního křídla, které jsou ještě 
v našem majetku.

8) Stromy – nadace ČEZ: tuto 
žádost o příspěvek na výsadbu stro-
mů v celkové hodnotě max. 200 tis. 

Kč. jsme podávali v březnu. Stro-
my měly být umístěny na Ořešíně. 
V tomto kole jsme neuspěli, avšak 
grant je vypisován průběžně, v ně-

kterém z příštích kol se pokusíme 
znovu.

Daniela Javorčeková

Komunikace a tarasy v Podhradí stávající stav. Foto: Pavel Vavruška

Proč nedávno svítilo několik dnů ve-
řejné osvětlení i ve dne?
Protože v důsledku větru se někde 
zkřížily dráty a ČEZ to musel najít 
a opravit (svítili jsme tedy na účet 
ČEZu).

Proč hrál celé dopoledne obecní rozhlas?
Protože naše TS ho opravovaly, a 
musely ho mít puštěný, aby zjistily, 
které tlampače nefungují.

Proč pouštíte takové smutné písničky?
Protože paní Zemanová tam dá ně-
jaké CDčko. Chcete-li jinou hudbu, 
doneste ji paní Zemanové. 

Proč není v některých částech Buš-
těhradu hotová kanalizace nebo po-
vrchy vozovek?

Na toto téma chystáme obsáhlejší 
článek. Samozřejmě to má své histo-
rické důvody, že kdysi někdo neudě-
lal něco, co měl, anebo chtěl ušetřit 
(nejen město, ale i vlastníci pozem-
ků) apod.

Proč nejsou ve městě instalovány pyt-
líky na psí exkrementy?
Jednou už se to zkusilo a hned vzá-
pětí je někdo ukradl. Můžeme vy-
zkoušet morálku Buštěhraďanů a 
pokusit se o to znovu.

Proč ne všichni pejskaři sbírají po 
svých miláčcích hovínka?
To se zeptejte jich. Těžko říct, jak je 
přimět k větší ohleduplnosti. Leda 
zřízením obecní policie a udělová-
ním pokut. Anebo tím, že je budou 

napomínat i spoluobčané, aby vidě-
li, že to není jedno.

Zřídí město obecní policii?
Nejdříve jsme oslovili policii Ste-
helčeves, aby nám přidala strážníky, 
že si je zaplatíme. To bohužel za-
stupitelstvo Stehelčevsi neschválilo. 
Dále jsme o totéž požádali Měst-
skou policii Kladno. Sdělili nám, že 
na to nemají kapacitu, ale přesto k 
nám nějaké lidi aspoň občas pošlou 
(např. v době konání sběratelských 
burz), a posléze nám pomohou na-
stavit systém vlastní obecní policie. 
Spočítáme potřebné náklady a pak 
se rozhodneme, jak dál.

DJ

Z důvodů stěhování se naše KN IhOVNA  v období 22. června - 10. července U Z A V Í R Á. 
Těšíme se na shledání s Vámi v nové knihovně v přízemí zámku, a to v polovině července 
(termín bude upřesněn), a přejeme Vám všem krásné léto!
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Abychom mohli čerpat dotace, 
musíme mít nejdříve připravené 
projekty. Řadu potřebných projektů 
nyní necháváme zhotovit. Na násle-
dujících projektech zhotovitelé již 
pracují:
Cyklostezka	 Buštěhrad	 –	 Lidice: 
Cyklostezka povede podél silnice od 
hřbitova (respektive kapličky v za-
táčce naproti hřbitovu) až ke křižo-
vatce u lidického památníku. Tam se 
napojí na stávající cyklotrasu, která 
vede již dále po stávající komunika-
ci. Cyklostezka bude obsahovat jak 
pruh pro cyklisty, tak pruh pro pěší 
– tím se vyřeší i bezpečný přístup do 
Lidic pro pěší.
Pasport	 místních	 komunikací: 
slouží k tomu, abychom přesně znali 
stav, charakteristiku a rozlohu všech 
komunikací v našem katastru a 
mohli lépe určovat priority oprav. Je 
to podklad pro jakýkoliv další pro-
jekt týkající se komunikací.
Demografická	 prognóza – je jak 
podkladem pro plánování kapacity 
školy a školky, tak podkladem pro 
budoucí nový územní plán
Odkanalizování	lokality	U	hřbito-
va – s tímto projektem se pokusíme 
jednat s vodárnami, aby akci zain-
vestovaly, či budeme hledat vhodný 
dotační titul.
Oprava	hygienického	zázemí	zad-
ního	pavilonu	MŠ - hygienické zá-
zemí a další vybavení tohoto pavilo-
nu již je skutečně velmi „retro“
Nová	vodovodní	přípojka	na	hřbi-
tov – nutná investice vzhledem k 
zimní havárii vodovodního potrubí 
na hřbitově. Nádržka s kohoutem 
zůstanou po rekonstrukci na stáva-
jícím místě.
Parkoviště,	 zeleň	 a	 přechody	 u	
hřbitova – naproti hřbitovu by mělo 
vzniknout parkoviště (již nyní vy-
členěná plocha) a v jeho sousedství 
zeleň a pěší komunikace do Ořešína. 

Součástí jsou také dva přechody pro 
chodce. 

Další	výhledově	chystané	projekty:
Nový územní plán města
Oprava tarasu v ulici Oty Pavla
Oprava kapličky na Náměstí 
Odvlhčení zdiva a oprava fasády 

ZUŠ
Oprava kapličky v Prokopově ulici
Revitalizace některých ulic a pro-

stranství: ulice Kladenská a náměstí 
u Macíků, Tyršova ulice, Náměstí, 
Palackého ulice, Žižkovo náměstí a 
další

Nový sběrný dvůr
Nové zázemí technických služeb
Revitalizace sportovního areálu
Projekt vodovodu Bouchalka
Projekt rybníčku a pěší cesty 

pod ČOVkou směrem k Bouchal-
ce – tuto akci realizuje Pozemkový 
úřad, požádali jsme jej o zhotovení 
projektové dokumentace (rybníček 
máme v územním plánu)

Projekty,	které	řeší	nebo	budou	ře-
šit	studenti	Fakulty	stavební	nebo	
Fakulty	architektury	ČVUT:

Klubovna pro Junáky jako ekologic-
ká stavba – již nyní vzniká na FS ve 
spolupráci s UCEEBem pět student-
ských projektů na toto téma. Řeše-
ní jsou velmi různá. Požadavkem 
bylo, aby objekt klubovny, umístěný 
do sadu za základní školou, splňo-
val kritéria nízkoenergetické a eko-
logické stavby. Některé z projektů 
počítají s tím, že část objektu by si 
Junáci mohli postavit svépomocí z 
hlíny a slámy. Další řeší klubovnu 
jako dřevostavbu. Projekt bude opti-
malizován jak v rozsahu zadání, tak 
co se týká umístění, a bude zřejmě 
znovu zadán studentům v zimním 
semestru.

Projekt revitalizace okolí ZUŠky 
– přestože přesun zázemí technic-
kých služeb a případné odstranění 
dožilé hasičárny je ještě hudbou 
daleké budoucnosti, již zde existuje 
jeden studentský projekt na revita-
lizaci okolí ZUŠky, řešení parková-
ní, zeleně, a využití dvora ZUŠ jako 
letní scény.

Projekty jsou velmi zajímavé a 
inspirativní a budou při vhodné 
příležitosti prezentovány občanům.
Projektem, který budou studenti 
FA ČVUT řešit v zimním semestru, 
bude revitalizace a návrh funkční-
ho využití bývalých pivovarských 
sklepů, jichž je město nyní novope-
čeným majitelem.

Další	projekty,	které	se	v	našem	ka-
tastru	chystají	realizovat	jiné	sub-
jekty:

Polní cesty od Bouchalky na „Vy-
pich“ a od Bouchalky do Stehelčev-
si – obnova polních cest (nyní za-
orané) – na tyto cesty již projekty 
existují, akce probíhají v režii Po-
zemkového úřadu. Cesty by měly 
být asfaltové, s vysazenými stromy 
podél, přístupné pouze pro majitele 
dotčených pozemků, a dále pro cyk-
listy a pěší.

Rekonstrukce silnice 61/I (investor 
– ŘSD)– v příštím roce by měl být 
realizován kruhový objezd namís-
to obtížné křižovatky u vodárenské 
věže směrem na Kladno. Pokud vy-
jde dotace, tak také místa pro pře-
cházení do Lidic jednak u památní-
ku, jednak u druhé lidické odbočky 
(více o přechodu v jiném článku 
v tomto čísle).

Úplný výčet projektů se nachází 
ve Strategickém plánu města a jeho 
dodatku, který zastupitelstvo schvá-
lilo v květnu 2015.

DJ

Chystané projekty
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vítězný tUrnaj přípravky sk BUštěhrad

inFormaCe

Změna	dopravního	značení	ul.	hřebečská

Na základě požadavků občanů města dojde do 
konce měsíce června ke změně přednosti  v jízdě 
vozidel  v celém úseku ulice Hřebečská.  Ulice Hře-
bečská již nebude značena jako „hlavní“, ale bude 
zde vyznačena přednost zprava.  

Změna dopravního značení ul. Revoluční

Po dobu opravy fasády západního křídla zámku 
bude provedena změna dopravního značení v ulici 
Revoluční. Ulice Revoluční bude průjezdná pouze 
jednosměrně v úseku od křižovatky s ulicí Palac-
kého (od muzea Oty Pavla) ke křižovatce s ulicí 
Kladenská.  Tuto úpravu schválil dopravní odbor 
Magistrátu města Kladna.

P. Vavruška

Změna značení ulice Hřebečská

zpráva z valné hromady spoleČnosti vodárny kladno mělník

Město Buštěhrad je akcionářem 
společnosti Vodárny Kladno Měl-
ník. Byl jsem zplnomocněn MZ 
města Buštěhrad k zastupování 
města na  řádné Valné hromadě ak-
cionářů této organizace. Podávám 
proto stručnou zprávu z dění na této 
akci.

 Akcie VKM  město dostalo 
výměnou za vklad infrastruktu-
ry rozvodu vody v Buštěhradě do 
kmenového jmění  této akciové 
společnosti. 

Akcionáře VKM a.s. můžeme vní-
mat jako 4 skupiny. Největší akcio-
nář je město Kladno asi s 30 %. Dru-
hým velkým akcionářem je město 
Mělník asi s 20 %. Třetí parta je Sva-
zek měst a obcí VKM, který má také 
ke 30 %. Město Buštěhrad a několik 
dalších zpravidla menších obcí tvoří 
skupinu čtvrtou. Tito solitéři tvoří 
asi 20 % a jejich zástupci zpravidla 

nejsou vázáni  žádnou akcionářskou 
dohodou při hlasování.

Na Valné hromadě se realizovaly 
výsledky komunálních voleb z mi-
nulého roku a zvolilo se téměř úplně 
nové představenstvo a dozorčí rada 
. Některým  představitelům  skon-
čil mandát, část dobrovolně odešla, 
jeden člen představenstva  byl na 
základě akcionářských dohod  na 
Valné hromadě odvolán, 2 členové 
představenstva a 1 člen dozorčí rady 
byl  ve svých funkcích ponechán.

 Akcionáři jsou  zpravidla obce 
ve Středočeském kraji a valná hro-
mada je platforma pro realizaci 
jejich záměrů, na jejichž přípravě 
městská zastupitelstva pracují i 
několik let.  Ne vždy se podaří na 
valné hromadě předjednané věci 
schválit. Je to velice často otázka 
správného lobingu a akcionář-
ských dohod.

 Při zakládání VKM  bylo dekla-
rováno, že se nebude jednat   o spo-
lečnost, která by  vznikala za účelem 
vytváření zisku, a proto bylo znovu 
schváleno, že dividendy nebudou 
vypláceny.

Nicméně VKM  nabízí obcím, 
které jsou jejími akcionáři, finanč-
ní spoluúčast na investicích do in-
frastruktury rozvodu vody nebo 
splaškové kanalizace.   Tato nabídka 
byla učiněna několikrát i městu Bu-
štěhrad.  Naposledy to bylo na začát-
ku letošního roku a vedení našeho 
města tuto nabídku předběžně přija-
lo. O podmínkách  podpory  budou 
strany ještě jednat. Schvalovat tuto 
investici bude ale už  nové předsta-
venstvo VKM. 

LZ
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příjmy a výdaje spojené  s  likvidaCí  komUnálního a separovaného  odpadU

Trochu jsem se hrabal v komunál-
ním a separovaném odpadu.  Každá 
obec, která třídí odpad má zaručený 
příjem   od společnosti  EKO –KOM. 
Tato organizace  inkasuje platby  od 
producentů výrobků, které dodávají  
na trh svoje produkty v obalech, a 
rozděluje je obcím v podstatě podle 
počtu jejich trvale hlášených obyva-
tel. To je garantovaný přísun peněz 
do obecního rozpočtu jen za to, že 
obec třídí odpad.

Tím ale příjmy končí a nastávají 
jenom výdaje. Náklady na svoz sepa-
rovaného odpadu v Buštěhradě nyní 
převyšují  příjmy od EKO-KOM asi 
o 100 000,-Kč. Poplatky svozové fir-

mě se zvýšily  od roku 2009 do roku 
2015 o 137 796,45Kč ročně.

V letošním roce  zaplatíme za 
služby spojené s likvidací komunál-
ního a separovaného odpadu  víc 
než se vybere od    trvale hlášených 
osob na poplatcích za popelnice.

Tento stav je dlouhodobě ne-
udržitelný.  Buď se zvednou po-
platky za popelnice nebo se musí 
změnit smlouva s dodavatelem 
nebo se změní dodavatel nebo se 
změní systém poplatků na základě 
adresného účtování nebo se změní 
systém sběru.

 Můžeme si také tříděný odpad 
třídit vlastními zaměstnanci a ušet-

říme náklady za svoz, pronájem 
kontejnerů a získáme profit z prode-
je separovaných druhotných suro-
vin. Můžeme si  třeba pořídit vlastní 
popelářské auto a vozit komunální 
odpad na skládku do Úholiček.

Výpověďní  lhůty jsou u svozu ko-
munálního odpadu 12 měsíců a u 
separovaného 6 měsíců. Lhůta začne  
běžet od 1. ledna roku následujícího 
po podání výpovědi. 

Držme palce našim zastupitelům, 
aby se rozhodli včas a ve prospěch 
všech těch, kteří komunální odpad 
svědomitě třídí.  

LZ

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Ve středu 3. června 2015  jsme 
v obřadní síni Městského úřadu 
přivítali do života v našem měs-
tě nově narozené občánky. Dě-

tem přejeme, aby prožily hezké, 
klidné a pohodové dětství upro-
střed láskyplného rodinného 
kruhu a rodičům, aby největší 

odměnou pro ně byla láska a 
úcta jejich děťátka. 

Jana Zemanová, matrikářka 

vítání oBČánků

výstava v zámeCké sýpCe

Dne 5. 6. pan 
V. Helísek zahájil 
další výstavu v zá-
mecké sýpce. Ten-
tokrát byl autorem 
vystavených děl pan 
Hanzalík.

Text a foto JP
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italové po 100 leteCh opět na BUštěhradě

U příležitosti stého výročí ukon-
čení 1. světové války a taky stého 
výročí nuceného vysídlení obyvatel 
severní Itálie – Tridentska do Čech 
a na Moravu, proběhla v italském 
kulturním centru výstava historic-
kých fotografií „ Bohemia mia 1915 
– 2015“. Slavnostního setkání se za 
naše město zúčastnila p. starostka 
ing. arch. Javorčeková. Následující 
den 23. května možná někteří ob-
čané zaregistrovali, že i k nám za-
vítala, alespoň na krátkou návštěvu 
(pro nabitý program), část italských 
hostů. Nejprve pan Giuliano Pel-
legrini, který v památníku po své 
babičce našel vzpomínku na Buš-
těhrad, od její tehdejší kamarádky 
Františky Rottové, chtěl navštívit 
místo jejího tehdejšího pobytu. Obě 
tehdy ještě mladé dívky si po nějaký 
čas po návratu do Itálie dopisovaly. 
Panu Václavu Levému se podařilo 
dohledat část této korespondence 
a její faksimile panu Pellegrinimu 
osobně předal. Toto setkání vnu-
ků docela odvysílala Čt. v hlavních 
večerních zprávách. Následně pro-
běhl pietní akt na místním hřbito-
vě. Starostové spřátelených obcí, 
za Buštěhrad p. Javorčeková a za 
italskou stranu předseda sdruže-
ní přátel p. Pellegrini a jejich nový 
starosta, pronesli krátké projevy a 
položili kytice u pamětní desky. Ta 
připomíná ty, jimž nebylo možno 
se vrátit domů a natrvalo zůstávají 
v české zemi. Celý akt na hřbitově 
doprovázel hudbou krojovaný ital-
ský soubor. Následovalo kratičké, 
improvizované pohoštění na par-
kovišti u autobusu. Hosté ochutnali 
typicky české speciality – slivovici a 
buchty. Následně pokračovali dále 
do Chyňavy, kde je čekal další pro-
gram.

JP
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ČÍSLO 5.    ČERVENEC 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
konCert tří sBorů

Velká zodpovědnost, která leže-
la na bedrech členů našeho Smí-
šeného pěveckého sboru města 
Buštěhradu, skončila úspěšným 
průběhem Koncertu tří sborů v na-
šem městě. Zejména naše členky, 
ale i mužská část sboru, pomáhaly, 

aby bylo vše po stránce hostitelské 
bez chyb. 

Organizační přípravy byly učině-
ny samozřejmě již v dostatečném 
předstihu, určily se úkoly a rozdělila 
zodpovědnost. K pohoštění přispěli 
i naši sponzoři. Zejména šunky a sa-

lámů bylo až, až. Obavy z nedostat-
ku jídla byly zbytečné. Po akci ještě 
hodně pokrmů zbylo. Všichni včet-
ně hostů byli spokojeni. 

Samotný program koncertu ne-
byl vyplněn jen třemi sbory z Buš-
těhradu, Kamenice nad Lípou a Jin-

31. květen 2015 - dětský den – U nás v podzámČí 

Uspořádat k oslavě Dne dětí ně-
jakou přívětivou akci bývá tradicí 
nejen v Buštěhradě. To se prostě ob-
jednají pro dítka nějaké atrakce, po-
zvou se umělci, kteří to s nimi umí, 
někdy se předvedou psovodi, mode-
láři nebo hasiči, rozdají se cukrátka, 
upečou buřty, a je to… A je to oprav-
du to ono? Ale co, nakonec, zeptejte 
se dětí, jak se jim letošní svátek líbil!

Velmi akční dámské křídlo naše-
ho kulturního výboru se rozhodlo 
připravit letošní Dětský den v Bu-
štěhradě v úplně jiném hávu. Jako 
již tradičně se k přípravám přidali 
členové buštěhradského Junáka a 
dobrovolnice z Rodinného centra 
Buštěhradský pelíšek. S přípravami 
se začalo již týdny před akcí, prose-
děly se hodiny na poradách, napsaly 
se desítky e-mailů, telefony drnčely 
jako o závod. První zásadní změnou, 
oproti předchozím létům, byla změ-
na celé koncepce. Obvyklé závodění, 
sbírání bodíků a odměňování vítě-
zů, nahradila skvělá varianta nesou-
těžního svobodného odpoledne pl-
ného rozličných zábav a zajímavých 
nabídek, nejen pro děti. Dalším pře-
kvapením pro návštěvníky jistě byla 
i změna lokace – namísto rozpále-
ného fotbalového hřiště, se Dětský 
den přesunul do líbezných prostor 
zámecké zahrady. Tam se, ve stínu 
rozložitých stromů, rozprostřely 
malé punkty a stánky, kde si děti i 
rodiče mohli libovolně vyzkoušet 
svou šikovnost, obohatit se mnohý-
mi zajímavostmi a občerstvit si tělo i 

ducha. Konečně po dlouhé době za-
hrada ožila bezstarostným dětským 
křikem a pobíháním. Byla radost 
pohledět, jak s jakou pečlivostí se 
dítka věnují vykrajování mýdel, po-
prvé perou na valše nebo řežou dříví 
opravdovou pilou. A byla i muzika, 
a bylo i skvělé divadélko, tančilo se 
s princeznou a tajil se dech při exhi-
bici provazochodkyně. Stánek s ob-
čerstvením byl neustále obletován 
rojem mlsných jazýčků, na balónko-
vou dílnu se dokonce stála fronta a 
nejmenší skokany evidentně potěšil 
gumový hrádek a trampolína poblíž 
brány parku. No říkám vám, kdo 
tam nebyl, tak netuší, proč se Dět-
ský den 2015 v zahradě buštěhrad-
ského zámku určitě zapíše do dějin 
města jako jeden z nejhezčích (…že 
jo, Jardo?!). A napřesrok se přidejte, 
inspirujte organizátory, dejte ruce k 
dílu, udělejme těm našim robátkům 

opravdový svátek, ať mají s radostí 
nač vzpomínat!

A na závěr se obvykle děkuje 
všem, kteří jakkoliv přispěli k tomu 
báječnému výsledku, že? Ale to se 
pak na někoho zapomene a budou 
řeči, není-li pravda? Takže, hlav-
ně díky městu Buštěhrad, že jsme 
konečně směli oživit zahradu v 
podzámčí! Poděkování patří všem 
sponzorům, i partě z TS, že pro nás 
posekala „bojiště“, ale má osobní 
pochvala míří hlavně ke členkám 
kulturního výboru, maminkám z 
„Pelíšku“, skautkám, prodavačkám z 
krámku Potraviny U Školy a člence 
Červeného kříže paní Doležalové. 
Totiž, bez jejich přepečlivé přípra-
vy, upřímného zaujetí, obětavosti a 
osobního šarmu by tak krásný Den 
dětí 2015 jednoduše nebyl. 

Text Jiří Blesk
Foto J. Pergl
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dřichova Hradce. Repertoár byl oživen i vystoupením 
Song Ladies z Kladna, který svým svižným a milým 
způsobem ukázal, že i soubor složený pouze z několi-
ka žen, z nichž jejich dirigentka je současně vystupující 
pěvkyní, má co obecenstvu ukázat. Jejich písně zaujaly 
svým provedením, ale někdy i jemným humorem. 

Posluchače pozdravila na úvod koncertu starostka Da-
niela Javorčeková a poté již následovalo vystoupení Pě-
veckého sboru Lípa z Kamenice nad Lípou. Tento sbor 
má dlouholetou tradici. Byl založen roku 1869. Vystupuje 
v Kamenici a jejím okolí, udržoval družební styky s ně-
meckými (město Kamenz) i rakouskými partnery (město 
Rohrbach). Za svou činnost získal sbor řadu ocenění. Asi 
největším z nich je udělení čestného uznání I. stupně od 
Unie českých pěveckých sborů ČR za svou dlouholetou a 
bohatou činnost. Nyní má sbor asi 20 členů v pokročilém 
věku. Od roku 1983 vede sbor Václav Martel. V Buštěhra-
du se sbor představil 7 skladbami. Mezi nimi zaujaly sklad-
by od Giuseppe Verdiho z opery Nabucco – sbor Židů a 
ruská romance – Modrý sarafán (sarafán - ruský venkov-
ský národní oděv žen bez rukávů). Vystoupení sboru Lípa 
byl posluchači po zásluze odměněn potleskem.

Následovalo zdařilé vystoupení zmiňovaného Song 
Ladies, které v Buštěhradě vystupovalo před 4 lety. Jde 
o devítičlenné ženské vokální těleso, které si zpívá pro 
radost různé žánry od lidovek po popové skladby. Jejich 
domovskou scénou je Vinárna Ateliér Kladno. Jedenkrát 
za čtvrt roku si zvou hosty na své představení. Koncertují 
ale i mimo Kladno. Například v Nižboru, Litoměřicích 
nebo Liberci. Zazpívali nám 5 skladeb. Úsměvná byla 
textově upravená skladba Kladno. Zavzpomínali jsme na 
oblíbenou píseň z 60. let  - Pátá. 

Buštěhradská účast začala svým vystoupením jako třetí 
v pořadí. Náš sbor zazpíval 8 skladeb lidovek a duchovních 
písní. Smíšený pěvecký sboru města Buštěhradu působil 
kompaktně, sebevědomě, veden pevnou rukou (rukama) 
sbormistra Emila Červeného. Za hradbou vynikajících 
ženských sboristek se tyčila mužská část sboru, která byla 
nejpočetnější ze všech vystupujících sborů vůbec. Díky 
tomu se také písně daleko lépe ve čtyřech hlasech vyjíma-
ly v sále místní sokolovny. V tenorech tentokrát můžeme 
ocenit opory sboru Miroslava Nešveru a Jaroslava Kotrou-
še. I bez doprovodu nástrojů zapůsobil náš sbor vyváženě a 
u posluchačů byl také podle toho oceněn.

Precizně ukončil sérii vystoupení Pěvecký sbor Sme-
tana z Jindřichova Hradce. V podstatě není, co jejich vy-
stoupení vytknout. Sbor doprovázely živé nástroje a pod 
vedením Štěpána Štumpla předvedli členové sboru krás-
ně nacvičené skladby.

Na samý závěr si všichni členové vystupujících soubo-
rů zazpívali Čechy krásné Čechy mé, a tím oficiální část 
skončila. Následovalo občerstvení pro hosty, výměna 
zkušeností, vzpomínky, společné písně. Rádi na naše hos-
ty budeme vzpomínat, i když bychom byli rádi za delší 
společně strávený čas. Bohužel cesta domů byla dlouhá. 

Poděkování za to, že se mohl tento koncert konat a pre-
zentovat tak naše město, patří vedení města Buštěhrad, 
které buštěhradský pěvecký sbor trvale podporuje, spo-
lečnosti Bazaldrin s. r. o. a spol. Rena Food s. r. o. – řez-
nictví a uzenářství Buštěhrad, které také tuto akci podpo-
řily svými dary. Dále předsedovi Smíšeného pěveckého 
sboru města Buštěhradu Františku Paulíkovi za zvládnutí 
celé organizace na výbornou a Jiřímu Mühlfeitovi, jako 
pokladníkovi sboru, za finanční rozvržení a pokrytí spo-
lečného setkání.

Aktivita našeho smíšeného sboru tím neskončila. Ná-
sledující den jel sbor do Hostivic, kde zazpíval čekají-
cím klientům v Domově seniorů. Na dvacet posluchačů 
a dále další z řad personálu vyslechlo řadu písní, ale 
vzhledem k věku si většina posluchačů s členy sboru 
zazpívala staré sokolské písně a lidové písně. I zde se 
vystoupení sboru dočkalo ocenění. A koho z tenorů 
bychom mohli vyzdvihnout na tomto vystoupení.? 
Vladislav Procházka dokázal, že přestože zpěv byl 
časově náročný, dobře reagoval na změny repertoáru 
podle přání posluchačů a jeho tenor se nedal přes-
lechnout.

Text a foto Jiří Janouškovec

Tenor A. Maurer v obležení.

V Hostivicích.
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letní pelíšek

Pondělí 8:30-11:30 
Klub bez maminek 

Úterý 9:00-11:30 
Dopoledne s poníkem

Středa 8:30-11:30 
Klub bez maminek

Klub	bez	maminek	
dopolední hlídání dětí ve věku 
od 2 do 5 let s programem, jehož 
součástí je volná herna, zpívání pís-
niček a povídání básniček, pohy-
bové hry a výtvarné práce. Max. 10 
dětí. Rezervace jsou závazné. Cena 

180,-/dopoledne, pro členy 150,-/
dopoledne.
Dopoledne	se	zvířátky
děti se seznámí se životem na ma-
lém statku. Na okraji Buštěhradu 
se budou starat a hrát si s kočkami, 
králíčky, morčátky, pejskem, budou 
se projíždět na poníkovi, k dispozici 
je i pískoviště… Max. 6 dětí, ve věku 
od 5-10 let. Rezervace jsou závazné. 
Cena 280,-/dopoledne, pro členy 
250,-/dopoledne
Letní	jízdy	na	pony	
cena 250,--/1hod, 130,--/30 min pro 
nejmenší. Bezpečnostní přilba a ves-
ta zajištěny. Není nutný doprovod.
Telefonické rezervace: Linda 776 300 
094
Zájemci, posílejte nám své závaz-
né rezervace na email: rcpelisek@
email.cz

Dovolená: 20. 7. - 7. 8.

Aktuální program a případné 
změny v programu najdete na na-
šich stránkách www.mcpelisek.cz

Jana Zárubová

Poník Anička

S P O Rt
dětské ryBářské závody

V sobotu 30. 5. 2015 od 7.30 ho-
din uspořádal Rybářský spolek Buš-
těhrad tradiční dětské rybářské závo-
dy na pivovarském rybníce.  Ačkoli 
předpověď počasí nevěstila nic hez-
kého, sešlo se v ranních hodinách 
38 účastníků, kteří se, po fanfárách 
mistra Sušického s chotí, vrhli do ne-
úprosného boje v jubilejním 10tém 

ročníku rybářských závodů pro děti. 
Po celodenním zápolení, které něko-
likrát bylo vystaveno dešťovým pře-
háňkám, zvítězil Péťa Bílek s celko-
vým součtem 471cm ulovených ryb. 
Největší úlovek pak měl Marek Darsa 
a to kapra 52cm. Letošní ročník byl 
též průlomový v pomoci rodičů a 
přátel rybolovu, kteří mohli pomoci 

pouze radou a drobnou pomocí a ne 
lovem známých, rodičů, prarodičů a 
praprarodičů, kteří s radostí vlastní 
Nám Čechům vysoutěžili hodnot-
nou cenu pro svou ratolest s heslem 
„co je doma, to se počítá“ a ne hes-
lem Pierre de Coubertina „není dů-
ležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Jsme 
rádi, že se letošní 10tý ročník i přes 
nepřízeň počasí podařil. Vysoké číslo 
účastníků svědčí o tom, že ještě dost 
rodičů s dětmi dá přednost poseze-
ní v přírodě,  na čerstvém vlhkém 
vzduchu, před posezením v suchém 
prostředí pokoje s fenoménem dneš-
ní doby počítačem. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat panu Janu Kellerovi 
za provoz bifé a všem sponzorům za 
materiální a finanční příspěvky. 

Za Rybářský spolek Buštěhrad s pozdravem 
Petrův zdar Roman Dědič
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Č t E N Á ř I  N Á M  P Í š Í

Cesta za BUštěhradskými UmělCi – první

Protože nápad cestovat za „naši-
mi umělci“ se mi jeví jako perfekt-
ní výzva a také cíl, tudíž jsme se jali 
cestovat. Upozorňuji, že jsem já a 
můj manžel naprostí laici a výtvarné 
umění vnímáme jako, to se mi líbí 
a to ne. Dokonce si někdy říkáme, 
co by se nám líbilo mít doma a dívat 
se na tu nádheru celý život. Přesto 
docela rádi výtvarno, ve všech po-
dobách, vyhledáváme.

Cesta	první	–	Telč	–	umělec	–	
Galina	Fleischmannová

Nejprve to vypadalo, že se nás v 
Telči v pátek 12.6 moc nesejde, tedy 
myslím moc Buštěhraďáků.  Nako-
nec to ale dopadlo tak, že i přesto, že 
se cesta do Telče veřejně neprezen-
tovala,  jsme si dali sraz právě tam. 
Dokonce jsme se s dalšími buštěhra-
ďáky seznamovali právě v Telči.

Že je Telč nádherná a stojí za to 
projít nejenom náměstí, psát nebu-
du, chci napsat, podat informaci, po-
referovat právě o Galinině výstavě.

V galerii Hasičský dům se v 16.00 
hodin sešla početná společnost lidí, 
kteří se přišli podívat na překrásné, 
řečeno laikem,  většinou  velkofor-
mátové obrazy paní Galiny. Po ofi-
ciálním přivítání a pronesených 
slovech osobností regionu, i to musí 
být, jsme měli možnost poslechnout 
si pana Jiřího Šlupku Svěráka. Jeho 
hudba a texty navodily tu správnou 
atmosféru pro vyprávění paní Gali-
ny o jednotlivých obrazech a jejich 
vzniku. Jsem moc vděčná, že jsem 
z jejích úst a na vlastní uši mohla 
„nahlédnout“ do toho, jak ona vní-
má přírodu a svět kolem nás. Také 
její portréty jsou velice výjimečné a 
to ne jen formátem, já bohužel nej-
sem schopna fundovaně popsat to, 
co jsem viděla, mě jen prostě fasci-
novaly.

Povídání bratrů Fleischmanno-
vých, které bylo součástí odpole-
dne, bylo nejen zajímavé, ale také 
humorné. Jejich životní pouť je 

plná kotrmelců a hladkých přistání 
a stojí za to si je poslechnout, snad 
budeme mít příležitost ještě někdy, 
někde.

Myslím, že pro všechny to byl 
skvělý a nezapomenutelný zážitek.

Telč  nám připravila ještě další 
bohatý program, ale to už je na jiné 
vyprávění. Jako správný výlet se i 
ten náš rozvíjel a nabaloval zážitky 
jeden za druhým.  

Prostě pojeďte příště s námi a zjis-
těte na vlastní oko, ucho a kůži, jak 
zajímavé a hlavně uznávané osob-
nosti žijí s námi na našem Buštěhra-
dě, který je krásný i díky jim.

Chystáme, tentokrát organizova-
ný, výlet za Veronikou Richterovou 
a Michalem Cihlářem do Litvínova. 
Určitě vás budeme včas informovat.
  Stanislava Šumná
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Č t E N Á ř I  N Á M  P Í š Í

Vážení diváci,
rádi bychom vám poděkovali 
za přízeň, kterou jste Divadlu 
Lampion a Městskému divadlu 
Kladno projevovali v uplynulé 
divadelní sezoně. Doufáme, že 
jsme vám zprostředkovali pří-
jemné zážitky a že se k nám bu-
dete rádi vracet. V nadcházející 
sezoně pro Vás připravujeme 
několik nových titulů a snad 
již i netrpělivě očekávané ote-
vření zrekonstruované budovy 
divadla.

Přejeme Vám slunečné léto 
a těšíme se na viděnou v diva-
dle.

Vaše Městské divadlo Kladno  
a Divadlo Lampion.

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 a Nekonečný příběh 100 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

Celosvětově známá dětská 
kniha konečně v divadelní 

adaptaci! Říše Fantázie skomí-
rá. Najde se hrdina, který ji za-
chrání? Bastián, Átrej a šťastný 
drak Falco vás čekají v příběhu 
o přátelství, odvaze i poznání  
o sobě samém.
 
Reprízy
sobota 19. září v 10:00
pondělí 28. září v 15:00

(hrajeme v rámci Dní města Kladna na Sletišti)
Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé 
choboty
putování zvědavého slůněte

19:30 (první repríza)
Podnájem na bulváru Courtline
domácí scény podle Georgese Courtlina

19:30 (novinka)
Česká kuchařka
divadelní adaptace největšího českého bestselleru

19:30
Vražda na Nilu
mistrovský kousek královny detektivek

19:30 premiéra
Podnájem na bulváru Courtline
domácí scény podle G. Courtlina

15:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

10:00 (novinka)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

10:00
Smolíček Pacholíček
pohádkový muzikál s jezinkami

15:00
Hobit
dobrodružná výprava za pokladem draka Šmaka

15:00 (novinka)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

Září - výběr z programu
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Novinka na repertoáru! 
Nekonečný příběh
Michael Ende

První premiéra sezony! 
Podnájem na bulváru Courtline 
Georges Courteline

Pojďme se podívat do  jednoho pařížského čin-
žovního domu. Mladý pár v očekávání se všemi 

prostředky snaží neskončit na dlažbě. Seriózní 
otec od rodiny si vydržuje mladou mlsnou dámu 
a netuší, že není sám. Jedna kamarádka mele  
o voze, druhá o koze a úplně si s tím vystačí. Suchar  
z venkova se těší na nový podnájem ve velkoměstě 
a netuší, že ho čeká pravé peklo. Každý každého 
tahá za nos, kam chce a kam potřebuje. Nuda  
a stereotyp plodí klepy, nevěru, manipulaci a pří-
živnictví v krátkých absurdních komediích fran-
couzského dramatika Georgese Courtelina, které 
se hemží povrchními dámičkami, milenci pod pan-
toflem, bezcitnými majiteli nemovitostí, krutými 
manželkami, frustrovanými manžely a jinou havětí.

Režie: Jiří Hájek;
dramaturgie: Marie Nováková;
scénografie: Dave Benson;
hrají: Šárka Opršálová, Jiří Böhm, Petr Buchta 
a Miloslav Tichý.

Premiéra
sobota 12. září v 19:30

Repríza
čtvrtek 24. září v 19:30

Poděkování

 
 

Předprodej na září byl již zahájen!
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