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Francouzština Buštěhrad 

Přistěhovali jste se a chcete poznat své sousedy?
Učili jste se kdysi francouzsky, nebo jste pobývali ve francouzsky mluvící zemi

a chcete si jazyk oživit? 

je to pravé pro vás
Tradiční buštěhradské kurzy

Od 16:30 - mírně pokročilí,  A2
Od 17:30 - mírně pokročilí s dynamickým tempem, A2

Od 18:30 - konverzace 90 minut pro pokročilé, B1
Od 19:30 - konverzace pro velmi pokročilé. B2 - C1 

Přijďte kdykoliv, vyzkoušejte a společně vybereme kurz, který vám bude
maximálně vyhovovat. 

zkušená lektorka, příznivé ceny  

Více na:  https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com

Tel: 736 442 613

OD 7.ŘÍJNA, KAŽDOU STŘEDU V BUŠTĚHRADSKÉM PELÍŠKU

   Náš milý kronikář Jaroslav Pergl 
   s nově svázanou kronikou města, foto J. Riesová

   Van Goghovy Slunečnice - mozaika v Družstevní ulici 
a její autoři M. Jaroš a H. Servusová, foto  J. Pergl
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Mapa poMoci Buštěhrad

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás upozornit na nový 
projekt Sociálně zdravotního výbo-
ru MěZ za podpory našeho města. 

Během měsíce října 2020 by měl 
být spuštěn web pod názvem MA-
PA POMOCI BUŠTĚHRAD. Jedná 
se o stránky, kde byste si měli najít 
odpovědi na své otázky v nelehkých 
situacích, které u vás nebo vašich 
blízkých mohou nastat. 

Pokusili jsme se zde umístit něko-
lik kategorií – např. oblasti týkající 
se financí, nemoci a zdravotního po-
stižení, závislosti, bydlení a dalších 
životních situací.

Na stránkách naleznete kontak-
ty na nejbližší organizace, kde vám 
pomohou.

Pokud tu nenajdete potřebný kon-
takt, můžete se na nás anonymně 

obrátit v sekci Otázky a odpovědi. 
Tyto stránky by měly být živé 

a budeme zde doplňovat nová zjiště-
ní a rozšiřovat tak možnosti pro vás. 
Kontakty na doporučené firmy budou 
pravidelně aktualizovány, abyste měli 
vy, ale i my jistotu, že se vám dosta-
ne požadované odpovědi a pomoci.

Budeme se těšit na vaše připo-
mínky k případnému vylepšení, ne-
bo kontakty na organizace, s který-
mi máte dobré zkušenosti a které vám 
pomohly a na našem webu chybějí.

Všichni, kdo s těmito stránkami 
pracujeme, nejsme odborníci, pou-
ze vám chceme pomoci se oriento-
vat a případně doporučit, kdo bu-
de ten správný a pomůže vám na 
odborné rovině. Všichni, kteří od-
povídají na vaše otázky, jsou vázá-
ni mlčenlivostí. Pokud i tak bude-

te chtít vložit svůj dotaz bez udání  
e-mailové adresy, kam zasíláme od-
povědi, je to možné. V tomto případě 
odpověď naleznete přímo na webu. 
Je nutné si zapamatovat vygenero-
vané číslo vaší otázky.

Očekáváme vaše připomínky k to-
muto živému organismu, pomohou 
nám i všem těm, kdo zde budou hle-
dat informace pro pomoc ve věcech, 
s kterými si sami zatím nevěděli rady.

Vzhledem k tomu, že ne každý ob-
čan má přístup na internet, bychom 
chtěli ještě připomenout, že i v Info-
centru a u výtahu na Úřadě města 
jsou ve stojanech k dispozici letáky 
a brožurky různých organizací a na-
dací pomáhajících občanům v nouzi.

Stanislava Šumná, předsedkyně 
SZV MěZ Buštěhrad

Milé čtenářky a čtenáři,
vzpomínky na příjemné letní teplo-
ty sice ještě úplně nevyprchaly, ale ať 
už se nám to líbí nebo ne, přibývají-
cí chladné dny a vzrůstající nevlíd-
nost počasí nás nutí trávit mnohem 
víc času doma. Neklesejte však na 
mysli a využijte tuhle skvělou pří-
ležitost k příjemně strávenému ve-
čeru s Buštěhradským zpravodajem 
a přečtěte si, co zajímavého se udá-
lo v září v našem městě. Asi Vás ani 
nepřekvapí, že toho, ostatně jako 
vždy, nebylo úplně málo. Obě na-

še školy, tedy „klasická“ základní 
i umělecká, sebou nenechávají zmí-
tat covidovými vlnami, ale naopak 
s obdivuhodným nasazením jedou 
na vlně pozitivní energie vzedmu-
té nesmírným elánem a odhodlá-
ním svých pedagogů a obou ředite-
lů. Takové školy nám může závidět 
leckteré mnohem větší město, o ves-
nicích ani nemluvě. V Buštěhradu 
možná postrádáme atributy velko-
města – ano, rýpněme si, nemáme 
nádraží, supermarket, bankomat, lé-
kárnu, někde ani ty chodníky – ale 

o to více tu máme činorodých lidí, 
díky jejichž aktivitám vlastně do té 
Prahy ani nemusíme, o Kladnu ani 
nemluvě. Vždycky se najde někdo, 
kdo o Buštěhradu bude mluvit s jis-
tým despektem jako o vesnici. Svou 
velikostí může vesnici připomínat, 
ale věřme, že pro většinu z nás bude 
i nadále příjemným venkoměstem, 
které máme rádi a kde se nám i dí-
ky sousedům dobře žije. 

Zajímavé počtení a dobrou nála-
du Vám všem přeje redakční rada!
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A K T UA L I T Y

upozornění na dopravní uzavírku

V průmyslové zóně (podél bu-
dovaného velkoskladu) chystá Lidl 

opravu stávající komunikace. Ko-
munikace bude uzavřena od 21. 9. 

do 21. 11. 2020. Více informací na-
jdete na webu města.

nová autoBusová zastávka u kapličky

Definitivní termín uvedení do 
provozu nové autobusové zastávky 
U Kapličky je 3. 10. 2020. Aktua-

lizované jízdní řády se cca týden 
před zahájením objeví na strán-
kách dopravního systému v sekci   

Jízdní řády – Aktuality.

Milí spoluobčané, skončily další 
prázdniny, dny se krátí, rána býva-
jí chladná, děti zas vstávají do školy 
a začíná babí léto. Brzy skončí i let-
ní turistická sezóna, a tak pomalu 
nastává čas bilancování. 

Proto jsme pro vás připravily ně-
kolik zajímavých „Infočísel“. Podle 
statistiky návštěvnosti, kterou i naše 
Infocentrum, patřící mezi oficiální 
certifikovaná Turistická informač-
ní centra sdružená v Asociaci turis-

tických informačních center České 
republiky (A.T.I.C.), od října 2017 
eviduje, navštívilo naše T.I.C již bez-
mála 2500 turistů, z toho i několik 
desítek turistů ze zahraničí. Ročně 
náš Buštěhrad tedy navštíví okolo 
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jednoho tisíce turistů. Vím, může 
se to zdát málo: v průměru dva až 
tři turisté denně.

Přihlédneme-li však k faktu, že 
naše město leží uprostřed polí v tu-
risticky naprosto nezajímavé lokali-
tě, kde nejsou žádné lesy, že všechny 
turisty ze zahraničí pohltí Praha a ty 
z Čech pak Památník Lidice, Říp ne-
bo Křivoklátsko, a k tomu, že kro-
mě již dávno „neexistujícího“ hradu, 
o kterém už bohužel ani nevíme, jak 
ve středověku, v dobách své největší 
slávy, vypadal, kde kromě zchátra-
lého zámku a jediné naší opravdové 
turisticky atraktivní chlouby – vy-
nikající expozice v Muzeu Oty Pavla 
– není turistům téměř co ukazovat, 
ba dokonce ani kde je ubytovat, je to 
vlastně takový malý zázrak!

Co se oficiální statistiky turistic-
ké návštěvnosti T.I.C. týče, jsou v ní 
zahrnuti opravdu jen turisté, nikoliv 
vy, místní, kteří jste k nám přišli jen 
něco vyřídit nebo pravidelně chodí-
váte posedět na kávu a kterých neu-
stále přibývá! Do našich „Infočísel“ 
je tedy třeba zahrnout i občany Bu-
štěhradu a blízkého okolí, kteří zde 
využívají kopírovací služby, kupují 
lístky na kulturní akce či přicházejí 
z důvodu ztrát a nálezů, ale i desítky 

místních občanů, kteří sem přichá-
zejí něco odevzdat v rámci různých 
charitativních sbírek. Nesmíme také 
zapomenout na místní, kteří k nám 
přišli třeba jen pro známku na po-
pelnice, byli tu poprvé a byli velmi 
mile překvapeni, že je tu příjemná 
kavárna. Jen do naší kavárny při-
šlo během prvních dvou zářijových 
týdnů posedět na 150 lidí, něco si 
zařídit „jen tak na otočku“ dalších 
42, turistů ještě i přesto, že už je po 
prázdninách, přijelo 33 a sobotní 
prohlídky nezrekonstruované části 
zámku, které IC každoročně připra-
vuje ve spolupráci s naším kroniká-
řem, panem Perglem, přilákaly i přes 
počínající koronavirové restrikce 60 
zájemců z blízka i dáli. Celkem tedy 
už 285 lidí, a to opět nastalo obdo-
bí roušek! (Jen pro zajímavost: vloni 
se prohlídek zchátralé části zámku 
zúčastnilo rekordních 127 lidí bě-
hem jediného odpoledne!) Nepočí-
táme-li návštěvníky komentované 
prohlídky, přišlo k nám v průměru 
již 15 lidí denně, což je podle našich 
statistik srovnatelné s návštěvností 
v lednu a únoru 2020, kdy se nám 
o hromadných karanténách a rouš-
kách ještě ani nesnilo.

Koncem června se nám podařilo 

kromě prvenství v soutěži Turist-
propag získat na rozvoj našeho In-
focentra další dotaci od Středočes-
kého kraje, z Programu na podporu 
IC, v hodnotě téměř 90 000 Kč, které 
budou použity na modernizaci zaří-
zení IC, nový software či jazykovou 
mutaci webových stránek. Rovněž 
se nám v červnu podařilo postou-
pit v klasifikaci T.I.C. z třídy C do 
třídy B, jejíž certifikát v dohledné 
době obdržíme. Nově se během le-
tošního roku Infocentrum ještě více 
zapojilo do přípravy Buštěhradské-
ho zpravodaje a během léta se podí-
lelo na propagaci mnoha kulturních 
a společenských událostí pořáda-
ných různými zájmovými spolky 
v našem městě i soukromými pod-
nikateli. Pokud potřebujete poradit 
či pomoci s propagací vaší akce či 
vaší firmy, zdarma vám poskytneme 
propagaci na našem FB profilu a za 
poplatek podle ceníku inzerce zve-
řejněného na webových stránkách 
města Buštěhrad můžete inzerovat 
též v Buštěhradském zpravodaji.

Přijďte tedy k  nám pro infor-
maci či na kávu, těšíme se na vaši 
návštěvu!

Veronika Malá, 
za Infocentrum Buštěhrad

prohlídky v tichéM doMě s nečekanýM nálezeM aneB paMěť záMku

Po dva zářijové víkendy jsme opět 
vstoupili v místa, která v mnohých 
z nás probouzejí silnou citovou ode-
zvu: výpravy do chátrajících dvou 
třetin buštěhradského zámku po-
kračují. Podobně jako i v předešlých 
dvou letech, živý zájem domácích 
i přespolních potvrzuje smysluplnost 
snažení všech, kteří se před lety ne-
báli rozhodnout správně, nevzdáva-
jí to a pokračují v nastoupené cestě 
jeho záchrany.

Na první výpravu v sobotu 12. zá-
ří přišlo celkem na šedesát zdejších 
i přespolních fanoušků kulturních 

památek. Tentokrát nechyběli ani 
hosté z Prahy nebo i vzdálenějšího 
Liberce, kteří si stejně jako všichni 
ostatní zájemci svá místa nejdříve 
rezervovali telefonicky v Infocentru 
Buštěhrad, a pak už stačilo jen při-
jet. V určenou hodinu byli přivítáni 
kvalifikovanými průvodci, náležitě 
byli poučeni o nutnosti dbát bezpeč-
nostních opatření, což stvrdili svým 
podpisem na příslušném protokolu, 
a vstoupili do nitra ztichlého domu.

Během hodinových komentova-
ných prohlídek se všichni dozvědě-
li známé i méně známé skutečnosti 

z dějin zámku, jeho stavitelů a víta-
ných i nevítaných rezidentů. Velkou 
novinkou prohlídek letos byla mož-
nost na vlastní oči spatřit nedávno 
objevené fragmenty historické vý-
malby a zejména mimořádný objev 
nástěnné malby s výjevem dobové 
architektury z období kolem roku 
1750 v prvním patře. K jejímu ná-
lezu došlo během rekonstrukce 1. 
a 2. patra v hlavním křídle budovy 
v minulém roce. Není bez zajíma-
vosti, že v původní projektové doku-
mentaci oprav bylo navrženo strže-
ní původního stropu a vybudování 
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nového, nečekaný nález však veš-
keré práce zastavil a v současnosti 
se připravuje nové stavebně-tech-
nické řešení. V místnosti s výmal-
bou pokračuje restaurátorský prů-
zkum nástěnné malby (provádí Mgr. 
Magdaléna Rečová), který podle vše-

ho odhaluje velmi významný nález 
z doby vévody Klementa Františka, 
mohlo by totiž jít o pohledy na zám-
ky ve vlastnictví toskánských vévo-
dů, jak je tomu například na zámku 
v Červeném Poříčí. Na realizaci re-
staurátorských prací právě v těchto 

dnech město podává novou žádost 
v dotačním Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví Minister-
stva kultury. 

Překvapeni byli ale i sami průvod-
ci. Mezi návštěvníky se objevili vzác-
ní pamětníci, kteří v minulých do-
bách na zámku bydleli nebo chodili 
do tehdejší Lidové školy umění. Do-
konce přijela i paní, která pamatu-
je svá školní léta ze 40. let minulého 
století, kdy jim vojáci wehrmachtu 
školu uzavřeli a ze zámku si udělali 
sídlo pro svou posádku. Všichni byli 
nadšeni z možnosti prohlídek, záro-
veň je zajímala i budoucnost a pří-
padné další možnosti využití kul-
turní památky. 

K dlouhé řadě lidí, kteří v jejím 
příběhu zanechali a nadále zanechá-
vají svou nesmazatelnou pozitivní 
stopu, se nově připojuje i nedávno 
vzniklý Kulturní spolek Butzkow. 
Ten přišel s nápadem rozšířit pro-

Prohlídka zámku, foto  M. Homola

Prohlídka zámku, foto  M. Homola
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hlídky rozbitého zámku a založit 
platformu propagující téma záchra-
ny kulturních památek a památkář-
ství. Vzniká tak projekt s názvem Pa-
měť zámku, která má hned několik 
cílů najednou. Za prvé chce dát hlas 
samotné památce, aby to byla ona sa-
ma, kdo bude svůj příběh „vyprávět“ 
ze svého pohledu. Za druhé chce bu-
štěhradský zámek učinit místem se-
tkávání s těmi, kdo se záchraně pa-
mátek věnují jak profesně, tak i ve 
svém volném čase. A za třetí chce 
přispět ke změně hořce nezaslouže-
né pověsti, která v českém veřejném 
mínění nese spíše rathovský cejch 
než odhodlání a odvahu těch, kdo 
do toho šli a stále jdou s plným na-
sazením. Paměť zámku chce zkrát-
ka přispět ke změně zažitého „pav-

lovovského“ scénáře, v jehož tuhém 
rámci slovo „Buštěhrad“ vyvolává 
reakci v podobě výštěku na čtyři 
od R. 

Již na podzim minulého roku 
butzkowští úspěšně podali žádost 
o dotaci u Státního fondu kultu-
ry a získali prvních 20 tisíc korun 
na to, aby prohlídky chátrajícího 
zámku mohly být založeny na no-
vém základě. Svoji podporu přislíbi-
li i pedagogové a studenti z Ústavu 
památkové péče Fakulty architektu-
ry ČVUT Praha, kteří u nás budou 
seznamovat veřejnost se svými pra-
cemi a architektonickými návrhy 
při záchraně jiných kulturních pa-
mátek po celé zemi. Butzkow a In-
focentrum hodlá oslovovat a zvát 
i  dobrovolníky, kastelány a  za-

chránce drobných i větších kultur-
ních památek z jiných míst naší ze-
mě, aby tady od nás do veřejného 
mínění vysílali své příběhy, signá-
ly naděje a odhodlání. Kéž přízeň 
vyšších mocí zažehná neblahého 
kovida a další rok není ztracen, ať 
prohlídky pro veřejnost pokraču-
jí v příhodném čase vždy na jaře, 
v létě a na podzim!

Závěrem se sluší poděkovat všem, 
kdo je připravují: kronikáři města 
Jaroslavu Perglovi a pracovnici In-
focentra Hedvice Servusové s ko-
legyněmi, členům kulturního vý-
boru a městskému úřadu. Zvláštní 
dík patří Janu Horovi za pomoc při 
úklidu prohlídkové trasy.

Martin Kosa

P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA

co nás čeká za zMěny ve výuce v novéM školníM roce?
Na začátku druhého pololetí mi-

nulého školního roku vyslala škola 
rodičům, žákům a všem zaměstnan-
cům dotazníky společnosti KALIB-
RO. Jejich cílem bylo mimo jiné zjis-
tit kvalitu výuky a spokojenost dětí 
a rodičů s pedagogickým procesem. 
Na základě výsledků vedení ško-
ly reagovalo změnou strategie smě-
rem k formativnímu hodnocení. To 
není v pedagogickém světě žádnou 
novinkou a neprobádanou oblastí. 
Naopak je to v mnoha školských sys-
témech vyspělých zemí neodmysli-
telnou součástí vzdělávání. 

Mnohým lidem se s tímto pojmem 
často automaticky spojí slovní hod-
nocení na vysvědčení. To ovšem ne-
musí být pravidlem a v naší škole se 
to letos rozhodně neplánuje. Změ-
nu musíme udělat postupně a sys-
tematicky. Formativní hodnocení 
nehodnotí závěrečné zvládnutí uči-
va nebo tematického celku, ale sto-
jí na zaznamenávání učebního po-

kroku žáků. K tomu jim dopomáhá 
vlastní hodnocení, hodnocení uči-
tele a hodnocení vrstevnické (spolu-
žáky). To je ideální stav, ke kterému 
postupně směřujeme a o nějž bude-
me v následujících letech usilovat. 
Během prázdnin učitelé čerpali in-
spiraci a informace z odborné lite-
ratury a na konci prázdnin v rám-
ci školního workshopu stanovili tři 
klíčové pilíře, na nichž budou letos 
výuku stavět. 

Prvním pilířem je cíl. Cíl každé 
hodiny, nebo určitého časového ob-
dobí či tematického celku stanovu-
je Školní vzdělávací program (ŠVP) 
sestavený na základě Rámcového 
vzdělávacího programu (RVP) vy-
daného Ministerstvem školství mlá-
deže a tělovýchovy (MŠMT). Cíl si 
uvědomuje učitel, když plánuje ob-
sah a podobu vyučovací jednotky, 
a cíl vědí i žáci. Určitě se shodne-
me, že pokud není stanoven cíl, je 
těžké se někam dostat. Aby ale žáci 

získali pocit, že mohou ovlivňovat 
vzdělávací proces a že jsou jakýmisi 
manažery svého vzdělávání, mohou 
si stanovit další cíle, které vycháze-
jí z jejich potřeb. Učitel ke stanovení 
cílů nabádá a pomáhá žákům k je-
jich dosažení.

Druhým pilířem jsou kritéria. 
Jak by mohl žák správně vypracovat 
úkol a určit, jak se blíží k cíli, kdyby 
nebyla předem stanovená kritéria/
pravidla? Tato kritéria hodnocení, 
např. sešitu, portfolia, referátu, pre-
zentace, ale i chování, sestavuje uči-
tel ve spolupráci s třídou. Tím vzniká 
vnitřní motivace a žáci se s kritérii 
více ztotožňují. Představme si krité-
ria jako žebřík, kde každý jeho díl je 
kritérium. Jakmile žák splní určitý 
dílek žebříku, posouvá se o kousek 
výše ke svému cíli. 

V neposlední řadě třetím důle-
žitým pilířem pro tento rok je hod-
nocení. Jeho prostřednictvím se žáci 
učí ocenit, ale také popisnou zpětnou 
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vazbou hodnotit sami sebe a své spo-
lužáky. Učitel hodnotí žáky v prů-
běhu učení slovně a svou zpětnou 
vazbu vztahuje na předem stanove-
ná kritéria. Žáci by tedy neměli do-
stávat průběžné hodnocení své prá-
ce nic neříkající známkou, za níž si 
nic nepředstaví, nebo slovy „to byla 
dobrá práce“, „to se mi moc líbilo“ 
atd. Z takového hodnocení by dítě 
nedostalo informaci, o kterou by se 
mohlo opřít a která by mu sdělovala 
něco jiného, než že potěšila pedago-
ga. Pokud ovšem učitel nejprve zmí-
ní zvládnutá kritéria, pak upozorní 

na chyby a na závěr žákovi navrh-
ne/nabídne řešení a další možnosti 
v posunu, žák získá konkrétní infor-
mace, jež by mu měly pomoci v dal-
ším rozvoji. Jak jsem psal ale výše, 
učitel nemusí být jediným, kdo hod-
notí. Učit pozitivní a popisné zpět-
né vazbě by se žáci měli vzájemným 
hodnocení a sebehodnocením. 

Od postupného zavádění for-
mativního hodnocení si slibujeme 
zkvalitnění výuky napříč předmě-
ty a obory, posílení spolupráce mezi 
žáky a učiteli a žáky navzájem, zlep-
šení komunikačních a kooperativ-

ních dovedností (kompetencí) dě-
tí a větší transparentnost učebního 
procesu. V něm budou žáci i rodiče 
lépe zorientovaní, žáci budou cítit, 
že více ovlivňují své učení a že jim 
to vše dává smysl. Na závěr článku 
je ovšem nutné zmínit, že zavádění 
formativního hodnocení je dlouho-
dobý a pozvolný proces a je zde ze 
všech zúčastněných stran potřeba 
trpělivosti a spolupráce.

Těšíme se na nový školní rok.
Za kolektiv ZŠ 

Mgr. Václav Barták – ředitel školy

učeBna polytechnické výchovy (dílna)
Na naší škole měla výuka Dí-

len vždy vysokou úroveň. Bohužel 
v  rámci celospolečenských změn 
došlo k  jejímu úplnému zrušení 
a nahrazení Pracovními činnost-
mi, respektive Pracovní výchovou. 
V rámci těchto změn u nás došlo 
k úplnému zrušení učebny, ve které 
výuka Dílen mohla probíhat. 

Přibližně před dvěma lety jsme se 
rozhodli na naší škole výuku Dílen 
do rozvrhu zařadit, a to jako volitel-
ný předmět. V místnosti v suteré-

nu se rozvedla elektřina, použily se 
staré pracovní stoly a vyřazené sto-
ly z učebny fyziky, nakoupilo se zá-
kladní ruční nářadí. Možnosti vý-
uky Dílen však byly stále omezené. 
Chyběly svěráky, lepší pracovní sto-
ly a také zázemí pro přípravu a skla-
dování materiálu.

Koncem roku 2019 jsme se součas-
ným vedením školy dohodli, že dílnu 
dovybavíme tak, aby v ní mělo mini-
málně 14 žáků své pracoviště. Sou-
částí projektu byla i přípravna, kde 

by vyučující měl možnost přípravy 
polotovarů jak pro svou potřebu, 
tak pro požadavky kolegů z jiných 
tříd. Na vybavení dílny byla vyčle-
něna částka 100 000 Kč. Po Novém 
roce došlo k výběru strojů a v prů-
běhu března až srpna se začala díl-
na připravovat pro nové vybavení. 
Při diskuzi s kolegy se objevil veli-
ce důležitý požadavek na hygienic-
ké podmínky v dílně, především pak 
na omezení prašnosti. Do projektu 
byla tedy zařazena úprava podlahy.

A tak začala nejnáročnější část 
projektu, nátěr podlah v obou míst-
nostech. Nejprve však bylo potřeba 
podlahu zamést, vyluxovat a dva-
krát vytřít. Teprve potom se mohlo 
začít s natíráním. Bohužel původně 
vybraná syntetická barva reagovala 
s betonovým podkladem a zezelena-
la. Takže jiný nátěr, tentokráte vodou 
ředitelnou barvu. Hotovo bylo až 
v přípravném týdnu koncem srpna.

V průběhu června dorazily ob-
jednané stroje a pracovní stoly. Je-
jich montáž už prováděli sami žáci 
v průběhu září. Výrobky z nově vy-
bavené dílny připravujeme na Vá-
noční jarmark. Přijďte se podívat 
a případně si nějaký zakoupit. 

Miroslav Kučera,
 pedagog ZŠ BuštěhradUčebna polytechnické výchovy, foto Miroslav Kučera
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Prvňáčci ZŠ Buštěhrad, foto Blanka Endrlová

Adaptační kurz, foto Jiří Charvát

zahájení školního roku 2020/2021
První den ve škole…

V úterý 1. září 2020 jsme se sešli 
s prvňáčky v amfiteátru naší základ-
ní školy. Všech 68 žáčků prvňáčků 
doprovodili rodiče a některé i praro-
diče. Vzhledem k příznivému počasí 
všechny venku přivítal pan ředitel V. 
Barták, paní zástupkyně S. Vinklo-
vá a paní starostka D. Javorčeková. 
Paní učitelky B. Endrlová, M. Mar-
šnerová a M. Jaňourová se na prv-
ňáčky moc těšily. Prvňáčci dostali 
krásné medaile a všichni jim popřá-
li krásný a klidný vstup do nového 
školního roku.

Dnes do školy chodíme již dru-
hý týden. Poznáváme školu, osvo-
jujeme si pravidla chování, připra-
vujeme si pomůcky na lavici, učíme 
se nová písmenka, počítáme vše, co 
je kolem nás, kreslíme a malujeme, 
cvičíme, zpíváme, o přestávce sva-
číme, hrajeme si ve školní družině, 

obědváme ve školní jídelně a těšíme 
se vždy na nový den.

Doufáme, že elán a nadšení do 

práce nám všem vydrží po celý škol-
ní rok! 

Třídní učitelky prvních tříd

lepší školní rok 
Po pětiměsíční pauze opět ve škol-

ních lavicích. Tak dlouhý výpadek 
v osobních vztazích ve třídách a na 
pracovišti nikdo z nás nepamatuje. 
Naštěstí se již v květnu rodí plán, 
jak v září podpořit vztahy ve třídě 
a dobře rozběhnout nový školní rok. 

795 m n. m. a léto, které se loučí 

velmi příjemným počasím. Na hra-
nici Jizerských hor a Krkonoš v hor-
ské chatě trávíme čtyři dny a tři noci 
na adaptačním kurzu. Jsme tu spolu 
vždy celý ročník. Nejdříve obě devá-
té třídy, které střídají sedmáci, poté 
osmáci a nakonec tři třídy šesťáků. 
Jedeme i přes víkend, takže se od 7. 

do 19. září na kurzu vystřídá celý 
druhý stupeň. Program je vedený 
týmem zkušených lektorů. 

Jako třídní učitel v roli pozorova-
tele všech aktivit jsem měl možnost 
vidět děti asi v deseti aktivitách. Byly 
to vesměs osvědčené hry nebo úkoly, 
které znají například skauti z táborů. 
Ale umím si představit i dospělé, jak 
se baví i trápí nad složitostí domlu-
vy. Jedinec obdarovaný schopnos-
tí vést nemusí mít vždy ten správ-
ný klíč k řešení. Naopak někdo jiný 
s tichým projevem vymyslí geniální 
postup. Skupina se musí naučit vy-
slyšet a respektovat názory těch, kdo 
mají co říci. To vše jsem viděl a byl 
toho svědkem. Každý z nás je dob-
rý v něčem jiném a každý umí být 
prospěšný, úspěšný. 

Věřím, že sami rodiče dostali od 
svých dětí dostatek informací, co 
vše se na kurzu dělo, a nespokojili 
se s jednoslovnou odpovědí. 
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Ostatně zeptat se otázkou, na kte-
rou nelze odpovědět právě jen jedno-
slovně, je dobrý předpoklad k tomu, 
aby se rodiče dozvěděli, co dítě na 
kurzu nebo především ve škole zaži-
lo, dozvědělo se, nebo co jej zaujalo. 

Takovéto adaptační kurzy bývají 
časté na prestižních gymnáziích ne-
bo soukromých školách. Jsem hrdý 
na naši základní školu, která již ně-
kolik let vede nás, pedagogy, a pře-
devším žáky a žákyně k poznávání 

sama sebe, podporuje dobré vztahy, 
přeje vzájemné spolupráci a rozvíjí 
všemožné dovednosti. 

 
Mgr. Jiří Charvát, 

ZŠ a MŠ Oty Pavla 

škola v přírodě – šuMava

V polovině září se třetí třídy Zá-
kladní školy Oty Pavla v Buštěhradě 
vydaly objevovat šumavskou příro-
du. V malebném prostředí šumav-
ského hotelu na ně čekal týden plný 
zábavy a pirátských her. 

Byly to hry, které vyžadovaly nejen 
důvtip, ale i obratnost a vytrvalost.

Hodně zábavy si užily při vytváře-
ní a vymýšlení vlastní pirátské vlaj-
ky, která jim bude připomínat týden 
plný dobrodružství. Ze školy v pří-
rodě se tak vracely veselé a stmele-
né kolektivy dětí, které se už těšily 
na další společné zážitky.

Učitelky třetích tříd Škola v přírodě ZŠ, foto Kateřina Lukešová 

 Po dvouměsíční vynucené pau-
ze jsme ZUŠ našim žákům otevřeli 
11. května. Byl to krok do neznáma, 
ale nakonec se toto rozhodnutí vy-
platilo. Výuka se postupně rozběh-
la a v červnu už se vyučovaly všech-
ny obory. 

 Velkou ztrátou pro nás ale bylo 
zrušení dvou hlavních akcí sezó-
ny. V dubnu se nemohl konat po-
pulární koncert rodičů, učitelů a žá-
ků a v květnu odpadlo Jarní hraní 
v parku.

Co jsme museli oželet na jaře, vy-
nahradili jsme si v závěru školní-

ho roku, kdy se podařilo uskuteč-
nit hned dvě velké akce – koncert 
absolventů a vystoupení tanečního 
oboru spojené s rozlučkovým kon-
certem žáků naší nadějné učitelky 
Adélky Lukšíkové.

 Letošní absolventi hudebního 
oboru měli nelehký úkol dotáhnout 
během pár týdnů své rozpracované 
skladby a přivést je na koncertní pó-
dium. Blížící se červnový závěrečný 
absolventský koncert na zámku vy-
hlíželi zejména vyučující absolven-
tů s netrpělivostí a s nejistotou. Ab-
solventský koncert je zároveň zá-
věrečnou zkouškou a významnou 
zpětnou vazbou pedagogické práce. 
Samozřejmě jsme letos byli připra-
vení přivřít oko při hodnocení vy-

stoupení, ale k velkému překvapení 
zazněly lepší a vyrovnanější výkony, 
než je obvyklé. Během večera byly 
provedeny skladby světových auto-
rů (např. J. S. Bach, B. Bartók, C. De-
bussy, H. Fiocco, S. Rachmaninnov) 
i populární melodie z muzikálu A. L. 
Webera a mnoho dalších. Osvědči-
ly se tak možnosti distanční výuky 
a nyní se nám tyto zkušenosti hodí.

Druhou událostí byl rozlučkový 
koncert žáků Adély Lukšíkové, která 
se z rodinných důvodů přestěhova-
la do Brna. Jednotlivá hudební čísla 
byla prokládána vystoupeními bale-
tek pod vedením paní učitelky He-
leny Blagoevové. Upřímné nadšení 
a obrovské nasazení všech zúčast-
něných přispělo k vytvoření úžas-

EC H O  Z U Š

zuš v doBě koronavirové
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Zahajovací koncert Kruhu přátel hudby, foto JP

Nová učebna v přízemí ZUŠ, foto M. Fila Nová učebna v přízemí ZUŠ, foto M. Fila

né atmosféry, která se nesla celým 
večerem. Úspěšně jsme tak završili 
nelehký školní rok.

O koronavirových prázdninách 
se u nás nelenilo a společně s Tech-
nickými službami jsme vybudovali 

v přízemí školy krásnou novou tří-
du. V létě se dokončily veškeré de-
taily a teď už se zde vyučuje hra na 
flétnu, hra na kytaru a zpěv. Záro-
veň jsme rozšířili řady našich učite-
lů o nové kolegy z hudebního oboru, 

abychom moh-
li vyhovět stá-
le vzrůstajícímu 
zájmu uchazečů.

Hru na trom-
bón v y učuje 
pan Václav Ku-
děj, výuky zpě-
vu se ujal bělo-
ruský student 
HAMU Raman 
Hasymau a hru 

na kytaru převzala po Zdeňce Bryn-
dové Lucie Mutaková.

 Do letošního přijímacího řízení 
se opět přihlásilo přes 80 zájemců 
o studium na naší škole. Jakkoli jsme 
touto skutečností potěšeni, vyhovět 
můžeme každoročně zhruba polo-
vině uchazečů. S paní starostkou 
jsme se rozhodli neustále opakující 
se problém řešit ihned a o prázdni-
nách jsme v mimořádném termínu 
požádali MŠMT o navýšení maxi-
mální povolené kapacity školy na 
400 žáků. Tato předem prohraná 
bitva byla nečekaně úspěšná – mi-
nisterstvo nám vyhovělo v plném 
rozsahu již od 1. 9. 2020. 

MgA. Martin Fila, ředitel školy

zahajovací koncert kruhu přátel hudBy

V úterý 15. září vstoupil zaha-
jovacím koncertem Kruh přátel 
hudby do své 4. sezóny. Přivítali 
jsme Zemlinského kvarteto s bu-
štěhradskou hobojistkou a hráč-
kou na anglický roh Lenkou Filo-
vou. Koncert zahájilo světoznámé 
Largo z Novosvětské symfonie od 
Antonína Dvořáka, dále jsme vy-
slechli populární Oblivion od As-
tora Piazzolly, kvartet pro anglický 
roh, housle, violu a violoncello Jea-
na Francaixe. Závěr patřil Zemlin-
skému kvartetu, které provedlo de-
chový sextet Mládí Leoše Janáčka 
v úpravě Kryštofa Mařatky. Skvost-

né výkony umělců i moderátora ve-
čera Petra Štěpána posluchači od-

měnili dlouhotrvajícím potleskem. 
M. F. 
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S P O L K Y

Buštěhradská jednodenní v novéM hávu

V sobotu 5. září startovaly prv-
ní posádky aut od 9.00 hod. na trať 
kolem Buštěhradu. Ačkoliv se jed-
nalo od roku 2013 již o osmý roč-
ník, spolku Buštěhradské fórum, byl 
v mnoha věcech naprosto odlišný od 
těch předchozích. Svou nápaditostí, 
humorným pojetím a propracova-
ností se vymezil do nového pojetí 
hry. Spíše než o prověření a zkoušku 
znalostí se zaměřil na vyhledávání 
skrytých, ale často jasně viditelných 
skrýší na jednotlivých stanovištích. 
Přesto museli účastníci řešit i úko-
ly, které se zaznamenaly a odevzda-
ly organizátorům akce. 

Již jen zaměření cílových bodů 
bylo nové. S použitím mapky místa, 
kam se mělo dojet, a průsečíků dvou 
čar další části mapy se správným na-
pojením zjistilo, kde hledat indicie. 
Trasa měla 7 zastávek a od jedničky 
po pětku si posádky mohly libovol-
ně očíslované obálky s instrukcemi 
otevírat. Na každém zastavení a hle-
dání bylo písmeno, které se muselo 
najít a bylo klíčem k poslední zprávě 
na stanovišti č. 7 v zámeckém parku, 
kde na účastníky čekali také tvůrci 
a organizátoři letošního ročníku Jar-
da Kvapil a Zbyněk Ledvinka a je-
jich manželky, které jim pomáhaly 
spolu s jejich ratolestmi. Za odmě-
nu každému nabídly chutný koláč, 
slané pečivo v listovém těstě a sýr. 

Mezi nejzajímavější skrýše může-
me zmínit falešný pařez, ptačí bud-
ka pro špačky, metro v trubce nebo 
bedla, která vydala své tajemství po 
nalití vody. Na společném vyhodno-
cení se sešlo všech 9 posádek. Do-
tazníkem došlo i na rozstřel o třetí 
a čtvrté místo. Ani to však nestači-
lo a došlo na kámen, nůžky, papír. 
První místo získala překvapivě, ale 

spravedlivě posádka Věčně mladých 
seniorů ve složení Stanislava Šumná, 
Jaroslav Pergl a manželé Doušovi. 
Hlavní cenou byly poukazy na pizzu 
pro všechna tři první místa. Podě-
kování patří firmě Pizza Buštěhrad 
za dar dvou poukazů a organizáto-
rům letošního ročníku. Již se těší-
me na příští!

Ing. Jiří Janouškovec

Buštěhradská jednodenní - vítězná posádka, foto J. Janouškovec

Buštěhradská jednodenní – cryptext,
foto J. Janouškovec

Buštěhradská jednodenní, foto JP
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proGraM akcí v říjnu 2020

2.–3. 10.                                           
 ▶ Volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje a Senátu 
Parlamentu České republiky 

3. 10.                                             9:00         
 ▶ Louny a barokní zámek Stekník 
/ výlet, odjezd v 9:00 od Macíků 
(VMS) 

3. 10.                                    19:30 – 21:30
 ▶ AktOFFka / slavnostní akt 
v BokOFFce  
(Art Club BokOFFka)

3. 10.                                           20:00
 ▶ Václavská taneční zábava / hraje 
All Right Band,  
(Restaurant U Bečvářů) 

4. 10.                             15:00 – 15:30
 ▶ Divadlo 100 opic pro děti 
Art Club BokOFFka   
(Divadlo KiX)

 
9.–10. 10.                             
 ▶ Volby do Senátu Parlamentu 
České republiky, 2. kolo 

9. 10.                                  19:30 – 21:30
 ▶ Circus Ponorka / koncert

   (Art Club BokOFFka) 

10. 10.                                           
 ▶ Slavnostní sázení jabloně, 
bližší informace budou  
upřesněny ve vývěskách (VMS) 

10. 10.                           19:30 – 21:30
 ▶ Divadelní parkování: Manželský 
psycho / divadlo, Art Club 
BokOFFka (Divadlo KiX)

10. 10.                                           20:30
 ▶ Koncert Anopheles / koncert  
(Restaurant U Bečvářů) 

11. 10.                                10:00 – 16:00
 ▶ Podzimní jarmark a tradiční  
„štrúdlování“, Na Babkách (KV)  

16. 10.                            19:30 – 22:30
 ▶ Dotkni se vesmíru a pokračuj 
/ divadlo, Art Club BokOFFka 
(Divadlo KiX)

17. 10                             15:30 – 17:30
 ▶ SK Buštěhrad – SK Slavoj 
Pozdeň / fotbalový zápas 
Sportovní areál (SK Buštěhrad)

20. 10.                               16:00 – 17:00
 ▶ Povídání „S fotografiemi po 
Česku“, spolková místnost na 
zámku (VMS)

21. 10.                                           17:30
 ▶ Zastupitelstvo města Buštěhrad 
/ veřejné zasedání, zámecký sál 
Buštěhrad (Město Buštěhrad)

22. 10.                                           18:00
 ▶ Posezení s ...... / hostem večera 
bude Josef Fousek 
(Restaurant U Bečvářů) 

23. 10.                             19:30 – 21:30
 ▶ Bára Štěpánová / recitál 
(Art Club BokOFFka) 

28. 10.                                         10:00
 ▶ Slavnostní přísaha hasičů, 
nádvoří zámku (SDH Buštěhrad) 

31. 10.                             14:00 – 16:00
 ▶ SK Buštěhrad – TJ Sokol Smečno 
/ fotbalový zápas 
Sportovní areál Buštěhrad  
(SK Buštěhrad) 

31. 10.                                        20:00
 ▶ Halloweenská taneční zábava 
(Restaurant U Bečvářů) 

Každou sobotu od 7:00 – 12:00  
se konají FARMÁŘSKÉ TRHY,  

v areálu sběratelských trhů,  
Kladenská ulice

pozvání na výstavu do Galerie sýpka 
Srdečně zveme na probíhající vý-

stavu s názvem „Ztělesnění“ do Ga-
lerie Sýpka, Kladenská 332 (o patro 
výše nad Vinotékou Sýpka). 

Je to výstava obrazů a grafik tří 
mladých malířek – Barbory Biey-
lonovič, Petry Tůmové a Veroniky 

Rejfířové. Autorky zde představu-
jí své práce inspirované krajinou, 
portréty, zvířaty i  světem duchů 
a nadpřirozena. 

K výstavě byl vydán stejnojmen-
ný katalog, který je možné zakoupit 
ve Vinotéce Sýpka, kde můžete ta-

ké zhlédnout částečnou ochutnáv-
ku výstavy. 

Přijďte na komentovanou pro-
hlídku 24. 9. od 18:00 nebo 4. 10. 
od 14:00. 

  Návštěvu výstavy lze domluvit 
i telefonicky na čísle 724 940 020. 
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Výstava je prodejní, bližší informa-
ce telefonicky. Výstava končí 4. 10.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Martin Mulač, MgA

S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A

poděkování za nezištnou poMoc

Klienti DPS i pracovní kolektiv 
DPS Buštěhrad by rádi poděkova-
li panu Procházkovi, občanu města 
Buštěhrad, za dobrovolnou pomoc 
našemu domovu v době přísných 

opatření souvisejících s COVID-19. 
V této době si klienti bohužel ne-
mohli sami zajistit nákup potravin, 
pan Procházka se nabídl a nákupy 
klientům po celou dobu zajištoval. 

Za tuto pomoc mu všichni velice 
děkujeme. 

Klára Míšková, 
za DPS Buštěhrad

poděkování rodičůM

Spolek rodičů ZŠ Buštěhrad 
(SRPŠ) by chtěl touto cestou podě-
kovat všem rodičům, kteří přispívají. 
Jen díky nim se nám podařilo pod-
pořit nápad vedení školy na chybě-
jící venkovní sportovní prvky. Díky 
rodičům mohl spolek věnovat škole 
částku 200 000 Kč na realizaci chy-
bějících venkovních prvků a od úte-
rý 15. 9. mají děti možnost tyto la-
nové prvky vedle staré budovy školy 
samy vyzkoušet. 

Děkujeme všem.
za SRPŠ Hana Hejná

Výstava v Galerii Sýpka – vernisáž, 2x foto JP

Hřiště – archiv ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
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František a Josef Hofmanovi, foto archiv

Z loňských oslav výročí ZUŠ, foto JP

opustil nás význaMný Buštěhradský rodák

S tichou bolestí jsme přijali zprá-
vu o úmrtí pana Františka Hofma-
na, významného buštěhradského 
rodáka.

František Hofman se narodil 3. 
června 1931 v Buštěhradě v milující 
a laskavé rodině. Od dětství se vě-
noval hudbě, hrál na housle a kla-
vír v místní Městské hudební škole. 
Byl nadšeným skautem a minis-
troval v místním kostele. Několik 
let také vedl buštěhradský pěvec-
ký sbor, který se pod jeho vedením 
stal celostátně uznávaným tělesem 
– vítězil na mnoha sborových sou-
těžích. Po skončení pedagogické 
fakulty začal učit ve Slaném, více 
než 40 let byl profesorem místní-
ho gymnázia. I tady kromě svého 
pracovního úvazku vedl mnoho 
let kulturní kroužky – studentský 
sbor, dramatický soubor, fotogra-
fický kroužek, nacvičil a zorganizo-
val desítky koncertů a vystoupení, 
nezapomenutelné bylo jeho dvojí 

uvedení Otvírání studánek Bohusla-
va Martinů. Sborové úpravy i sklad-
by si psal často sám, některé vysílal 
i Československý rozhlas. Poslední 

jeho hudební aktivitou byla pomoc 
při organizaci koncertů ve Vlasti-
vědném muzeu ve Slaném, tato jeho 
poslední práce ho velmi těšila a slán-

skému publiku přinášela nádher-
né hudební zážitky. Pan Hofman 
se svými vzpomínkami význam-
ně podílel na znovuobjevení Měst-
ské hudební školy Buštěhrad. Jako 
bývalý žák a pamětník byl hostem 
na besedě 3. 3. 2020 při příležitos-
ti 80. výročí Městské hudební ško-
ly – ZUŠ Buštěhrad. Ze tří man-
želství měl František celkem pět 
dětí, všechny se hudebně vzdělá-
valy. Potěšení mu dělaly i vnučky 
a zejména šest pravnoučat. Byl to 
nesmírně pracovitý a laskavý člo-
věk, s láskou na něj bude vzpomí-
nat nejen rodina, ale i řada přátel, 
kolegů a studentů.

Františku, děkuji Vám za vše, co 
jste pro nás vykonal.

Martin Fila, 
Romana Hofmanová

vzpoMínka na profesora františka hofMana

František Hofman žil od naroze-
ní v Buštěhradě v ulici Žižkově, kde 
měli jeho rodiče dům. Byl dobrým 
studentem a miloval hudbu. Hudeb-
ní základy dal Františkovi profesor 
Karel Václav Vacek a láska k hudbě 
ho provázela po celý život. Už ja-
ko student se ujal buštěhradského 
mládežnického sboru, aby zastou-
pil Jiljího Teringera, který si odbý-
val vojenskou službu. Že to Franti-
šek dobře zvládl jsme poznali, když 
jsme už v roce 1952 získali 1. cenu 
v soutěži sborů v Bratislavě.                                   

Veškerá jeho činnost vždy byla 
na vysoké úrovni – ať již jeho práce 
profesora na gymnáziu ve Slaném, 
tak vedení školního sboru, úpravy 
písní pro malé sbory i velké pražské 
sbory, přednášky o operách a jejich 
skladatelích.                            

Až do konce života, téměř jeho 90 
let, působil jako kulturní pracovník 
pro město Slaný. František žil poz-
ději ve Slaném se svou rodinou, se 
kterou pořádal také rodinné koncer-

ty. Nyní, kdy zemřel, s jeho rodinou 
s úctou vzpomínáme, a určitě bude 
vzpomínat i celé město Slaný.

Marie Horová
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Václav Fikrle při recitaci, foto Zuzana Paulíková

odešel jedinečný kladenský recitátor václav fikrle

Po dlouhé těžké nemo-
ci zemřel ve čtvrtek 3. zá-
ří 2020 Václav Fikrle (*22. 
března 1944). Pocházel ze 
Srb, ale většinu života prožil 
v Kladně. Václav Fikrle za-
světil celý život veřejnému 
dění a kultuře. Byl oblíbe-
ným recitátorem a vystupo-
val zejména na domovské 
scéně ve spolku Ateliér 
Kladno. Rozloučení se ko-
nalo ve čtvrtek 10. září od 
18 hodin v zahradě Kladen-
ského divadélka. 

V posledních letech byl 
Václav Fikrle veřejnosti 
znám jako člen umělecké dvojice, 
kdy společně vystupovali při hudeb-
ně poetických večerech nebo ve vý-
chovných programech pro střední 
školy s kytaristou Janem Paulíkem, 
a to na téma poezie. Úzce na těchto 
pořadech spolupracovali a vystupo-
vali také s klavíristou – profesorem 
Jaroslavem Šarounem (HAMU Pra-
ha) – a operními pěvkyněmi.

Se svými pořady cestovali Václav 
s Honzou společně po celé republi-
ce. Na pódiích se objevili například 
i se známým písničkářem Mirosla-
vem Palečkem, který rovněž pochází 
z Kladna, někdejšího Motyčína, ne-
bo se zpěvákem a moderátorem Pe-
trem Vondráčkem. 

Václav Fikrle a Jan Paulík vyda-
li za 14 let společné kariéry dvě CD. 
První s názvem Jak rozezpívat po-
dobiznu ptáka, druhé pojmenovali 

Dva kumpáni.
„Václav byl opravdu družný člo-

věk, který měl rád lidi. To mi neustá-
le opakoval. Nesměl chybět snad na 
žádné kulturní akci v Kladně a okolí. 
Jakožto recitátor měl velmi osobitý 
styl. Zdůrazňoval, že pojem recito-
vání nemá rád. Říkal, že básně vy-
práví. A v tom byl jedinečný, když 
básně vyprávěl a každé slovo, kte-
ré řekl, bylo odrazem jeho života,“ 
vzpomíná na Václava Jan Paulík. 
Václav se podle jeho slov nové bás-
ně učil velmi snadno a měl neuvěři-
telnou paměť na text. „V hlavě měl 
i ve svém věku přibližně čtyři hodi-
ny básnických textů. A vždy říkal: 
Kam se ale hrabu na Alfréda Strejč-
ka, ten má těch hodin v hlavě pat-
náct,“ dodává kolega.

Václav Fikrle se nejvíce věnoval 
básním Václava Hraběte, ale jeho 

nejoblíbenějším bás-
níkem byl dosud ži-
jící rodák z nedaleké 
Hřebče Karel Šiktanc. 
Pro Václava uspořádali 
k sedmdesátým naro-
zeninám kamarádi taj-
né setkání s tímto ve-
likánem české poezie. 
Odvezli ho se zaváza-
nýma očima přímo do 
pražského bytu Karla 
Šiktance. „Tehdy bez-
mála devadesátiletý 
básník přivítal Václa-
va se slovy: „Mladíku, 
pojď dál!“

Václav Fikrle byl držitelem čest-
ného rytířského titulu společnosti 
Karla Huňka, která oceňuje osob-
nosti z nejrůznějších oborů lidské 
činnosti. Rytířský titul náleží osob-
nostem s přínosem pro společnost. 
Václav se poezii věnoval od svých se-
dmnácti let. V mládí se několikrát 
zúčastnil festivalu poezie a divadel 
poezie Wolkrův Prostějov.

Pietní rozloučení s Václavem Fi-
krlem se uskutečnilo dne 10. 9. 2020 
v Kladenském divadélku. Přišli Vác-
lavovi kamarádi, spolužáci a kolego-
vé a každý, kdo chtěl, řekl nějakou 
pěknou vzpomínku, nebo zahrál 
a zazpíval. 

Čest jeho památce! 

Jan Paulík a redakce 
Kladenského deníku

stroj času …
V minulém čísle stroje času jsme 

vás, milé čtenářky a čtenáři, požádali 
o pomoc s identifikací hospodářské-
ho dvora na otištěné fotografii. Od 
paní Jany Zemanové přišel e-mail 
s naprosto jasnou identifikací:

„Jde skutečně o dvůr domu čp. 98. 
Tento dům koupil můj pradědeček 

Bedřich Böhm – domnívám se, že 
před první světovou válkou. Předtím 
bydlel s rodinou v Sokolské ulici. Já 
dům znám v dnešní podobě, na dvoře 
už nebyly budovy, které jsou na levé 
straně fotografie, mezi hospodářstvím 
Böhmových a Hofmanových byl pou-
ze plot. Ale zase byla zcela zastavě-

na pravá strana dvora, která sousedí 
se statkem Čermákových, který dnes 
patří sdružení zemědělců. Těm také 
dnes patří část dvora Böhmových. 

Böhmovi měli čtyři děti, hospo-
dářství převzal druhý syn František 
Böhm (bratr mé babičky), po něm 
pak jeho syn Jaroslav. 
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Poznáte, kde to je? Foto archiv

S P O RT

Dnes je bohužel dům prázdný,  
patří sestrám Böhmovým (Jaroslavo-
vým dcerám).“

Paní Zemanové moc děkujeme! 
A v podobném duchu budeme po-

kračovat i dnes – pomůže nám ně-
kdo určit přesné místo, kde stávala 
tato váha? Současná fotografie toho 
místa by nás velmi potěšila.

Napište nám do redakce (zpravo-
daj@mestobustehrad.cz), kde se uve-
dené místo nachází. Pokud nemáte 
vybavení pro odesílání elektronické 
pošty, můžete nám zavolat nebo přijít 
osobně do našeho informačního cen-
tra. Tel. číslo do IC je 312 278 020.

Led

sk Buštěhrad – fotBal

Poslední srpnový víkend se ko-
nečně rozběhly mistrovské zápasy 
okresního přeboru II. třídy. V přede-
hrávce třináctého kola přivítalo bu-
štěhradské áčko na domácím hřiš-
ti tým Novoměstský Kladno. Po ne 
příliš vydařených výsledcích v pří-
pravě se s napětím očekávalo, jak 
tým do soutěže vstoupí. Hrálo se 
před slušnou diváckou kulisou, zá-
pas začal ve vysokém tempu. Hra se 
přelévala na obě strany, ale více ze 
hry měli domácí fotbalisté. Dobře se 
kombinovalo a buštěhradští hráči si 
vytvořili i několik gólových příleži-
tostí. Z jedné z nich zazněla tyčka, 
ale bohužel žádnou se nepodařilo 
proměnit. Poločas tedy skončil 0:0. 
Druhá půle měla podobný obraz. 
Hra byla opět v tempu a vytvořili 
jsme si znovu nějaké šance k zakon-
čení. Po ose Mikeš, Jindra z přímo-
čaré akce zazněla podruhé branko-
vá konstrukce hostů. Na šance a na 
tyčky se ale fotbal nehraje. A tak po 
našich neproměněných akcích přišel 

trest v podobě pokutového kopu. Ten 
hosté proměnili a třicet minut před 
koncem se ujali vedení 1:0. Buštěh-
rad se sice ještě snažil zvrátit výsle-
dek, ale to se již nepodařilo. A tak 
konečný stav 0:1 pro Novo Kladno 
byl pro náš mančaft hořkým přídě-
lem, jelikož průběh hry konečnému 
výsledku neodpovídal. 

Na druhé mistrovské utkání jsme 
vyjeli do Kročehlav na Kablo Klad-
no. Po prvním smolném zápase byl 
tým odhodlán sáhnout si pro první 
mistrovské body. Toto odhodlání se 
však rozplynulo hned v páté minutě 
zápasu. Po chybě obrany jsme dostali 
první gól a naši hráči od té doby ne-
byli na hřišti vidět. Individuálně se 
nedařilo, hráči byli vždy o dva kro-
ky pozadu za tempem hry a celkový 
dojem byl, jako by zapomněli, jak se 
fotbal hraje. To se projevilo na vý-
sledku. Do poločasu Kablo přidalo 
ještě dva góly, a tak poločas skončil 
3:0. V druhé půli se sice hra Buště-
hradských o něco zlepšila a vytvo-

řili jsme si i nějaké šance, ale situace 
v koncovce byla stejná jako v prv-
ním zápase proti Novu. Potřebova-
li bychom zakončení zlepšit a snad 
i trochu štěstí. Kablo si již výsledek 
pohlídalo, a protože se nám poda-
řilo Křišťanem z pokutového kopu 
jen snížit, konečné skóre se zasta-
vilo na cifrách 3:1 pro domácí. I po 
tomto zápase jsme skončili bez prv-
ních mistrovských bodů a do týmu 
vstoupila určitá nervozita. 

V dalším zápase na domácím hřiš-
ti jsme měli přivítat tým FK Bran-
dýsek. K tomuto sobotnímu zápasu 
byli všichni odhodláni, avšak dob-
ré nabuzení zmrazila zpráva, ho-
dinu a půl před zápasem, o údaj-
né karanténě a koronaviru v týmu 
Brandýsku, a tak byl zápas odložen. 
Přes to všechno se hráči a někteří fa-
noušci, kteří o zrušení nevěděli, na 
našem hřišti sešli. Hráči si dali tré-
ninkový fotbálek. V pěkném zářio-
vém počasí mezi diváky, kteří přeci 
jen dorazili, nechyběl ani náš nejvěr-
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Předání dresu Antonínu Tatíčkovi k výročí 90 let, foto Ivet Chocholáčková

nější fanoušek Antonín Tatíček. An-
tonín v minulých dnech oslavil krás-
né životní jubileum 90 let. A tak jsme 
využili příležitosti a panu Tatíčkovi 
předali za SK Buštěhrad dárek v po-
době buštěhradského dresu s číslem 
90 a s jmenovkou na zádech. Vážíme 
si věrnosti a velké přízně Tondy Ta-
tíčka, bývalého dlouholetého hráče 
SK Buštěhrad a nyní stále velkého 
fandy našeho fotbalu. Panu Tatíč-
kovi přejeme hodně štěstí a pevné 
zdraví do dalších let. 

Tonda Tatíček a další naši fa-
noušci měli možnost hned v ná-
sledujícím týdnu vidět dohrávku 
odloženého utkáni SK Buštěhrad-
-FK Brandýsek. A to v úterý 15. 9. 
od 17.30. Hráči se před zápasem 
scházeli jen tak tak a někteří do hry 
dokonce zasáhli až v průběhu. Ob-
raz hry byl obdobný jako v předcho-
zích zápasech. Po chybě obrany a po 
smolném okamžiku se hosté na za-
čátku zápasu ujali vedení 2:0. Od té 
doby se hráči na hřišti hledali, ne-
hráli s chutí a dovolili nijak pře-
svědčivému soupeři hrát jeho hru. 
Po příchodu našeho hráče Kurajské-
ho do pole se hra sice trochu zlep-
šila, ale do půle se výsledek kori-
govat nepodařilo. V druhé půli byl 
výkon Buštěhradských ještě o ně-
co lepší a vytvořili jsme si několik 

tutových gólovek, ale opět nepro-
měnili. Přišla komplikace v podo-
bě pokutového kopu. Nutno podot-
knout, že tento faul rozhodčí viděl 
asi v nějakém jiném filmu, a vůbec 
jeho celkový předvedený výkon byl 
hoden spíše pískání někde na ná-
draží!!! Naštěstí jsme v bráně měli 
výborně chytajícího Karáska, který 
nás již v první půli hodně podržel 
a i tuto penaltu soupeři zneškod-
nil. Od té chvíle se tým ještě více 
semknul. Za mohutného povzbu-
zování z postranní čáry se vybudil 
k napadání soupeře a převzetí hry 

na svoje kopačky. A byli jsme od-
měněni. Střeleckou smůlu protr-
hl pět minut před koncem Jindra 
a snížil na 1:2. V poslední minutě 
se z vytvořeného tlaku dostal před 
vápnem k míči Nachtigal a tvrdou 
usměrněnou střelou srovnával na 
konečných 2:2. Z následných poku-
tových kopů jsme si sáhli ještě pro 
druhý bod, a tak jsme mohli mít 
radost z prvních mistrovských bo-
dů. Na další zápasy srdečně zveme 
všechny příznivce fotbalu.

Za SKB Aleš Šturm

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

referenduM o oBchvatu! 
Městské zastupitelstvo zamítlo 

variantu obchvatu Buštěhradu po-
dél buštěhradské haldy. Jedná se 
o výrazný zásah do životního pro-
středí v Buštěhradu. Buštěhrad se 
tak otevře do náruče haldy a obrá-
tí se zády k otevřené krajině smě-
rem k Lidicím. Domnívám se, že 
konečnému hlasování zastupitelů 
mělo předcházet řádné projedná-

ní všech tří variant budoucí silni-
ce ve výboru pro životní prostředí. 
Žádný jiný výbor totiž nemá život-
ní prostředí na starosti. Možná, že 
by názory členů výboru ovlivnily 
některé zastupitele. Dejme proto 
občanům šanci rozhodnout, zda 
kamiony zásobující nově vznikající 
podniky v buštěhradské průmys-
lové zóně budou jezdit pod jejich 

okny anebo okolo buštěhradské 
haldy. Zastupitelská demokracie 
umožňuje institut referenda pou-
žít, pokud se Městské zastupitel-
stvo rozhodne ho uspořádat.

Luděk Zámyslický,  
člen Výboru pro životní 

prostředí MěZ
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oBčane (ne)přeMýšlej

Pro napsání tohoto příspěvku 
jsem se rozhodl po přečtení článku 
ve Zpravodaji č. 8–9/2020 na stra-
ně 7 s názvem „Deset důvodů, proč 
jsme proti stavbě severního obchva-
tu Buštěhradu“. Ještě než jsem za-
čal článek psát, byl jsem se podívat 
na některá místa, kterých se tento 
obchvat týká nebo která by jím by-
la dotčena. Protože někteří neznají 
světové strany (viz dále), nebo by si 
mohli splést označení jednotlivých 
variant s číslem silnice, budu je na-
zývat – Halda a Lidice. Nejprve se 
vyjádřím k některým důvodům, 
které byly popsány.

 K bodu 1 – Co si mám představit 
pod pojmem klidová zóna? Jestli je 
to místo, kam nikdo moc nechodí, 
tak asi jo, a proč tam lidé nechodí? 
Byl jsem se podívat na haldě – jest-
li má být brána jako kus „jedineč-
né“ přírody, tak si pod tímto po-
jmem představuji úplně něco jiného. 
Opravdu to není místo na nedělní 
vycházku – je zde suť, cihly, kusy 
betonu, mezi tím odpadky, náletové 
stromy a keře. Dále mi není známo, 
že by v místech, kudy má vést vari-
anta Halda, měli být vzácné rostli-

ny nebo živočichové, nebo snad do-
konce endemity (organismy, který 
se nikde jinde na světě nevyskytu-
jí). A že je tu spousta zvěře? Proč by 
být neměla? I kolem silnice I/61 žijí 
živočichové a rostou rostliny. 

Jaký nesmysl je napsán v tomto 
bodu ohledně varianty č. 2 – uza-
vřela by město silnicemi ze všech 
stran. Pisatelé zřejmě neviděli je-
jí návrh, jinak by toto nemohli za 
žádných okolností napsat!!!

K bodu 2. – Že by došlo ke zni-
čení orné půdy? Předpokládám, že 
autoři se za ochranu orné půdy an-
gažují i na jiných stavbách silnic, 
dálnic nebo třeba staveb skladových 
areálů. Dále předpokládám, že již 
podali na radnici návrh o změnu 
územního plánu a zastavení veš-
keré výstavby v Buštěhradu. Nové 
domy se také stavějí na orné půdě. 
Jestli ne, pak argument o zabrání 
orné půdy je pokrytecký. A to, zda 
by stavba varianty Halda zasáhla 
spodní vody, bych nechal na geolo-
gickém průzkumu a nestrašil pře-
dem jako v dalších důvodech.

K bodu 3 – Autoři nejspíše ne-
znají světové strany, protože násep 
má být na západ od Buštěhradu, ne 
na východ! Co se týká odrazu zvu-
ku od polí a haldy. Škoda, že si za-
stupitelé alespoň na chvilku neosvě-
žili (ne)znalosti z fyziky. Od pole se 
žádný zvuk neodrazí a halda téměř 
všechen pohltí (fyzika – absorpce 
zvuku, šíření a odraz zvuku), a to 
minimum, které by se snad přeci 
jen odrazilo, určitě nepředstavuje 
takovou zvukovou zátěž, aby ško-
dila lidem.

K bodu 4 – Rychlostní komuni-
kace (var. Halda) by vedla nejméně 
100 m od obydlí. V současnosti, ale 
i ve variantě Lidice, by silnice ved-
la cca 10 metrů od obydlí!!! Navíc 
v původním územním plánu byl 
obchvat na tomto území plánován, 
a tudíž si noví zájemci kupovali po-

zemky/domy už s tímto vědomím.
K bodu 5 – Podle výkresů, ale 

i příčného profilu by se na křižo-
vatce u Vrapic nestavěly žádné ná-
jezdy nad úrovní země! Důvod, že 
by se děti ze školy dívaly na auta na 
křižovatce, snad ani autoři nemyslí 
vážně. Představa, že celé přestávky 
děti stojí u oken a dívají se smut-
ně, možná i v slzou v oku na silni-
ci, mi přijde úplně absurdní! A to 
bez ohledu na fakt, že kromě nej-
vyššího patra staré budovy ve vý-
hledu brání stromy.

K bodu 6 – Nejsem si jistý, že se 
řidiči mezi Kladnem a Prahou bu-
dou dobrovolně proplétat ulicemi 
Buštěhradu nebo Lidic.

Zde jsem vybral důvody, které se 
spíše než mezi věcnou argumentaci 
problému řadí do kategorie „hos-
podské řeči“, které se hodí určité 
skupině lidí a své názory se sna-
ží různými způsoby vnutit dalším 
občanům. Jsou zde uváděny (řekl 
bych, že i záměrně) nepravdy ne-
bo polopravdy se závěrem, že když 
nebude varianta Lidice, stihne Bu-
štěhrad pohroma.

O tom, že na výboru pro život-
ní prostředí nebyly varianty ob-
chvatu projednávány, se rozepiso-
vat nebudu!

Volení zástupci na radnici by 
měli rozhodovat o běžných věcech, 
které se týkají správy a chodu měs-
ta (pronájmy prostor, vyplácení do-
tací….). Stavba obchvatu je zále-
žitost, která ovlivní Buštěhrad na 
několik desetiletí, možná i staletí, 
a rozhodnutí, kudy povede jeho 
trasa, by měli rozhodovat všichni 
občané města v obecném referendu 
a ne zástupci obce volení na čtyři 
roky, kde navíc podle mě v tomto 
případě se spíše přihlíží k osob-
ním než obecním zájmům. Obča-
ne přemýšlej!!!

Jan Rosický

ODPOLEDNE S IZS A BUŠTĚHRADSKÝMI HASIČI ODPOLEDNE S IZS A BUŠTĚHRADSKÝMI HASIČI 
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rádi BychoM se podělili…
Jako doprovod našich vnou-

čat, žáků Základní umělecké školy 
v Buštěhradu, jsme častí návštěvníci 
Buštěhradu. Jsme nesmírně šťastní, 
že v objektu zámku funguje knihov-
na, a že dokonce došlo i k otevření 
Informačního centra.

Pracovnice Informačního cen-
tra i paní knihovnice jsou velmi 

ochotné. Rodiče, babičky a dědeč-
kové mají možnost příjemně strávit 
čas čekání na žáky umělecké školy, 
na malé hudebníky a baletky. Také 
děti mohou aktivně strávit čas če-
kání na autobus nebo čas mezi jed-
notlivými vyučovacími hodinami. 
Knihovna nabízí docela širokou na-
bídku knížek a v Informačním cen-

tru je zase možnost zakoupit si ob-
čerstvení. Možnost využít takové 
útočiště si nesmírně pochvalujeme 
a ještě víc ji oceníme v zimě nebo 
za nepříznivého počasí. 

 
Alena a Jan Lejsalovi 

Středokluky

Z E  Ž I VOTA  V  B U Š I

za Buštěhrad ještě krásnější a kulturnější

Za nedělního odpoledne proběhla 
malá oslava u příležitosti odhale-
ní další mozaiky, která nově zdo-
bí nejen dům v Družstevní ulici, 
ale přispívá tím i k ozdobě naše-
ho města. Od iniciátora akce To-
máše Zoubka jsem se dozvěděl, že 
byl inspirován už v mládí, když 
se procházel ulicemi staré Prahy 
a téměř na každém domě bylo do-
movní znamení, podle kterého se 
snadno dohledávali jeho obyvate-
lé, většinou měšťané, a taky jejich 
profese. V dnešní době má plnit 
úkol spíše dekorační. Když pan 
Zoubek zjistil, jak šikovnými uměl-
ci Buštěhrad disponuje, neváhal je 
oslovit. Chvíli trvalo přemlouvání, 
chvíli rozmýšlení nad volbou ná-
mětu a následně taky vlastní „vý-
roba“ mozaiky. Zhruba po dvou 
letech se konečně mohlo sejít ně-
kolik přátel, aby společně sdíleli 
radost z dobře odvedeného díla. 
Majitelé domu, manželé Zoubkovi, 
připravili malé pohoštění, souse-
dé přispěli (třeba výborným kolá-
čem ze švestiček z vlastní zahrád-
ky), kmotři (Daniela Javorčeková 
a Jan Zelenka) zase hltem příjem-
ného moku. Po poetickém úvodu 
v podání Jirky Bleska a projeveném 
přání Toma Zoubka, aby tato mo-
zaika zdaleka nebyla tou poslední, 

ale naopak jednou z prvních, kte-
ré osloví další majitele domů a po-
vedou k tomu, aby Buštěhrad byl 
do budoucna označován městem 
mozaik. Paní starostka to oceni-
la jako přínos ke zkrášlení obce. 
Vyvrcholením příjemně strávené-
ho nedělního podvečera bylo slav-
nostní odhalení, které bylo svěře-
no samotným umělcům Hedvice  
Servusové a Milanu Jarošovi (zná-
mému spíše jako Yarin). A mně 
zbývá jenom majitelům domu i au-
torům díla za zkrášlení našeho měs-
ta poděkovat. Kochejte se s nimi.                
 
                                                    JP

Slavnostní odhalení mozaiky  
v Družstevní ulici, foto JP

Mozaika v Družstevní ulici, foto JP
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Toulavé kočky – ilustrační foto

kočky a kocouři v Buštěhradě
U nás ve městě začíná přibývat 

kočiček, které se procházejí skrze za-
hrady a snaží se dostat k nějakému 
jídlu. Jsou většinou plaché – polodi-
voké – a i když se nad nimi majitel 
domku ustrne a přilepší jim do mis-
tičky nějakou dobrůtkou do bříška, 
jejich důvěru si ne vždy získá, a koč-
ka či kocour poté odchází pryč. Ně-
které z nich své majitele mají, někte-
ré jsou opravdu toulavé šelmičky bez 
domova a možnosti se někde v teple 
stočit do klubíčka a v klidu spinkat. 

Kočky nejsou (navzdory vžitým 
názorům) venku úplně soběstačné, 
stále jsou na nás závislé, a lidé si to 
málokdy uvědomují. Tím, že si li-
dé pořídí koťátko, to nekončí. Ko-
tě, a pak i dospělé zvíře by mělo mít 
pravidelnou veterinární péči. Je tře-
ba dbát o jeho zdraví formou pravi-
delného odčervování, odblešování 
a samozřejmě i očkování. I kočič-
ky, které chcete mít převážně jen na 
chytání myší, by měly mít možnost 
teplého místa, kde se v době zimy 
a nepřízně počasí mohou schovat 
a ohřát. Dalším důležitým fakto-
rem je jejich množení. A to kočky 
umějí velice dobře. Snad není nikdo, 
kdo by nikdy neslyšel kočičí vříská-
ní v době mrouskání, kocouří bit-
ky jsou divoké a kočičí kluci tlačení 
hormony si umějí ošklivě navzájem 
ublížit. A z toho všeho jsou pak zase 
ona roztomilá koťátka. Méně rozto-
milá jsou v případě, že se narodí již 
nemocná. Je to často kočičí rýma, 
herpes virus, kočičí mor a jiné další 
ošklivé nemoci s ještě ošklivějšími 
jmény. To pak většina koťátek umí-
rá v bolestech, nebo oslepnou, pro-
tože jim vyhnisají oči. Kdo se tako-
vého koťátka ujme? Kolikrát končí 
i ještě živá v popelnicích, pohozená 
někde v příkopě, nebo utopená. Ne-
chci vás nijak strašit či znechucovat, 
ale opravdu se to děje, a to i u nás ve 
městě, přitom je to problém řešitel-
ný. Stačí svou kočičku či kocourka 

vykastrovat a máte doma prima ka-
maráda, který bude lovit myši i tak, 
zbytečně se netoulá, nepere a v pří-
padě kočiček vás neoblaží snůškou 
např. pěti koťátek. Město Buště- 
hrad se snaží tuto problematiku ře-
šit. Apelujeme na majitele, aby své 
kocoury a kočky, které pouštějí ven, 
nechali KASTROVAT. Cena kastra-
ce kocoura se pohybuje kolem 800–
1000,- Kč, u kočičky o cca 400,- Kč 
více. Naše město se této problema-
tice věnuje – pracovnice Infocentra 
v rámci své pracovní doby i mimo 
ní spolupracují s občany, kteří da-
jí tip na polodivoké kočky bez ma-
jitele, kočky odchytnou a v rámci 
kastračního programu nechají vy-
kastrovat. Zatím máme touto for-
mou vykastrovány již tři kocoury 
a tři kočičky. Další kočičku polo-
toulavou a stále rodící čeká kastra-
ce ve dnech psaní tohoto článku, 
takže v době vydání BZ již bude-
me mít čtyři kočičky vykastrované. 
Pokračujeme i nadále. Spolupracu-
jeme s kastračním programem FE-
LITI a DEVĚT ŽIVOTŮ o.p.s., kte-
rým patří obrovský dík. To, že jsou 
organizace, které se snaží v tomto 
ohledu pomoci, je skvělým krokem 
kupředu. Stále je ale mnoho lidí, kte-
ří tuto problematiku berou na leh-

kou váhu a chtějí své kočce dopřát 
alespoň jednou koťata a kocourkovi 
povyražení. Mají pocit, že kastrace 
je takzvaně „proti přírodě“ (zvláštní 
je, že proti přírodě už jim pak ale ne-
přijde nechtěná koťata hodit do po-
pelnice…). Nyní budeme odchytá-
vat jednoho polodivokého kocoura 
pomocí sklopce, který nám ochot-
ně půjčuje pro tyto účely psí útulek 
Bouchalka. Nabízíme občanům po-
moc i tím způsobem, že vaši kočič-
ku či kocourka na kastraci doveze-
me a přivezeme zpět, pokud nemáte 
vlastní vůz. Také aktivně pomáhá-
me s udáním koťátek, pokud nás o to 
někdo požádá. Podmínkou pomoci 
ale je, dát koťátkům základní zdra-
votní péči, a to v režii majitele.

Nemůžeme zodpovědnost za zví-
řátko, které má majitele, převzít úpl-
ně. Nemůžeme platit veterinární péči 
ani přebírat koťátka, která se naro-
dí nekastrovaným kočičkám. Kaž-
dý majitel si za své zvíře zodpovídá 
sám. Snažíme se ale pomoci a veli-
ce děkujeme všem občanům, kte-
ří nás v naší činnosti podporují (ni-
koliv finančně, ale např. sdílením na 
FB nebo tím, že se po kastraci uj-
mou toulavého zvířátka a poskytnou 
mu domov), i všem, kteří již dali do-
mov některému z koťátek, které jsme  
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pomáhali udat. Proto prosím, souse-
dé: Kastrujte – má to smysl! A když 
nevíte jak na to, zavolejte do Info-
centra a my poradíme, pomůžeme.

Na závěr si můžete přečíst email 
od jedné z novopečených majitelek 
koťátka, kterému jsme pomáhali na-
jít domov a který nám udělal v Info-
centru velkou radost:

„Dobrý den,
posílám pár fotek šedivého kocourka 
Frištenského, má se opravdu k světu.

Je s ním veliká zábava, přinesl nám 
spoustu radosti a potěšení.

Moc Vám tímto děkujeme, za to, 
co děláte, protože jinak by u nás by-
lo smutno.

Krásný den a víkend
Veronika Paulová“

                                Za všechny,  
kterým není osud kočiček lhostejný.                      

Hedvika Servusová
Kocourek Frištenský ležící, spící, foto V. Paulová
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+

Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma  
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců
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