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KRONIKA

 Bystřičtí hasiči nejen rozlévali
desinfekci, aby bylo možné podělit
co nejvíce především seniorů, ale
i pravidelně desinfikovali zastávky
hromadné dopravy a parkové lavičky
(Foto: P. Němec)
 Základní školu místo žáků
obsadili stavaři: nová střecha
včetně okapů a bleskosvodů
bude hotová pravděpodobně již
do prázdnin. Zakázku v ceně
567.000 Kč pro město Bystřici
zajišťuje firma VOSA- MVS s.r.o.

 Letošní Velikonoce byly opravdu jiné...
 Začátkem dubna zajížděla
do osad pojízdná prodejna potravin
(Foto: P. Němec)
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ÚVODNÍK

Životní
etapy

NENECHTE SI UJÍT!
Ve školách
to stále žije
Školy jsou zavřené,
ale nikoli opuštěné
STRANA 10

V životě většiny z nás přicházejí
nejrůznější zlomové chvíle, kdy si
říkáváme: „To už nikdy nebude jako
před…“ Každý si jistě snadno může
doplnit, které okamžiky jeho života
byly ty důležité, ty, které dělí život
na „před“ a „po“.

J

en zkuste zapátrat v paměti, kolikrát jste
použili pro oddělení jednotlivých etap
svého života podobných časových zlomů
jako například: po škole, po vojně, po odchodu od rodičů, po svatbě, po narození
dětí, po jejich odchodu z domova, po narození vnoučat, po odchodu do důchodu,
po přestěhování, po změně zaměstnání…
(Samozřejmě také před všemi těmito událostmi.)
Občas se dokonce vyskytnou předěly spojené s konkrétními daty, které změní běh
celého světa. Všichni známe slovní spojení „před naším letopočtem“ nebo „před
Kristem“. A abychom se nevraceli dějinami o staletí, můžeme použít nedávné zlomové události. Potom například mluvíme
o našem životě „před sametem“, či o světu
před 11. zářím a po něm. Takové datum lze
dokonce používat i jako metaforu. Jaroslav
Kmenta v jedné své knize napsal o pocitech žurnalistů: „Pro mě byl vstup Babiše
do Mafry jedenácté září české žurnalistiky.
Je to den, kdy si všichni pamatujeme, kde
jsme byli, když se to stalo.“
Přiznávám, že také často podobné příměry pro rozdělení různých etap svého života
používám. V poslední době například často
uvažuji o životě „před koronavirem“ a přemýšlím, jaké to bude „po něm“. A i já mám
své „jedenácté září“. Už navždycky si budu
přesně pamatovat, kde jsem právě byl a co
jsem dělal, když přišlo rozhodnutí změnit
dosavadní zaměstnání. – A je to venku! Poslední úvodník Hlasu Bystřice, který dnes
píši, je vlastně rozloučením s vámi čtenáři,
s vámi, kteří jste sledovali videa, jimiž jsem
se snažil vám přinést některé okamžiky
života na Bystřicku až „do obýváku“, a při-
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Patnácté
narozeniny

STRANA 12

znám se, že zejména s těmi, pro které jsem
se snažil zvát na bystřické jeviště co nejkvalitnější divadla a také dobrou muziku.
V Bystřici jsem vyrostl, chodil jsem tu
do mateřské i základní školy, učil jsem se
prvním krůčkům na divadelních prknech.
Potom jsem byl skoro třicet let mimo,
abych se sem vrátil – jak pracovně, tak se
svým divadlem BANDA. Obojí jsem dělal
s velkou radostí a jak nejlépe umím. Snad
se mohu pochlubit (když už k vám promlouvám naposledy), že jsme s Hlasem
Bystřice postoupili v soutěži Radniční listy roku do celorepublikového kola z prvního místa v kraji (konečné výsledky budeme znát v první polovině května). Snad
mohu připomenout i to, že BANDA (tedy
Bystřické Amatérské Nezávislé Divadlo
Autorské) reprezentovala v roce 2017 Bystřici na Jiráskově Hronově, což se bystřickému divadlu podařilo v jeho více než
stoleté historii poprvé.
Snad proto mohu napsat, že odcházím
s dobrým pocitem. Bystřici rozhodně neopouštím, ale těším se na naše setkání, nebo
ještě raději setkávání v divadle. BANDA tu
bude pracovat i nadále a já vám slibuji, že se
ze všech sil vynasnažím, aby ti, kteří chodí
do divadla, byli právě s tím naším spokojeni.
Pevně věřím, že ten, kdo přijde po mně,
přinese bystřické kultuře nové impulzy,
nové nápady a novou energii, Hlas Bystřice
se bude i nadále vyvíjet k lepšímu a do divadla i po „mém jedenáctém září“ budete
chodit rádi a při odchodu se budete spokojeně usmívat.
Mějte se hezky a buďte zdrávi!

si v těchto dnech
připomíná mateřské
centrum Kulíšek

Představujeme
partnera města
firmu Líšno a. s.
STRANA 17

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla
je 22. 5. 2020
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.cz.
Fotografie laskavě nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě.
Pokyny pro přispěvatele, termíny
uzávěrek a statu Hlasu Bystřice najdete
na www.mestobystrice.cz v rubrice
Hlas Bystřice.
Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice,
vychází 11× ročně (červenec a srpen dvojčíslo),
obvykle první pátek v měsíci.
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525.
Náklad: 2 100 výtisků,
registrováno: u MKČR - E 10758.
Odpovědný redaktor: Vladimír Hadač
Grafická úprava: Jan Černý
Adresa redakce: Dr. E. Beneše 25, 257 51
Bystřice, e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová (předsedkyně),
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač,
P. Němec.
Redakce si vyhrazuje možnost redakční úpravy
příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

@mestobystrice

Pavel Němec
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Bystřické
farmářské trhy 2020

Rekonstrukce dílen
základní školy

se letos uskuteční poprvé v pátek 8. května. Další termíny už jsou tradiční sobotní:
13. června, 22. srpna, 12. září, 24. října, vždy
od 8:00 do 12:00 hodin.
Rada města na svém jednání 21. dubna
rozhodla, že prodávajícím bude letos odpuštěn poplatek za poskytnutí prodejního
místa a zapůjčení obecního stánku.
Pokud máte zájem nabídnout na trzích
svoje výpěstky, seznamte se laskavě nejdříve s organizačním řádem Bystřických
farmářských trhů, který je zveřejněn
na webu města. Dále je třeba se předem
ohlásit pořadateli - podrobnosti také najdete na webu města.
Vzhledem k epidemiologické situaci může
dojít ke změnám, o kterých bude veřejnost
neprodleně informována.

Projekt „Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice“ i přes drobné komplikace pokračuje.
Během několika málo dní začnou stavební
úpravy, týkající se rozšíření stávající učebny. Práce spojené s objednáním vybavení
jsou v plném proudu a pevně věříme, že
současná situace nám dovolí celou akci
zrealizovat v plánovaném termínu, do konce letních prázdnin. Školní dílna bude bezbariérová a bude vybavena novými pracovními stoly, nábytkem, interaktivní tabulí
a především novým ručním nářadím. Jeho
cílem je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technických a řemeslných
oborů a v oblasti přírodních věd. Díky rozšíření a novému vybavení odborné učebny
budou moci žáci získat základy řemeslných dovedností a prohlubovat tak jejich
technickou gramotnost. Během projektu
dojde i k obnově zeleně v přiléhající části
venkovního areálu školy.
Stavební úpravy zajistí Stavební firma Dráb
a spol., s.r.o., která ve výběrovém řízení
podala nejnižší nabídkovou cenu. Vybavení
interiéru, také na základě výběrového řízení, získala firma NAREX Bystřice s.r.o.
Investorem je zřizovatel školy, tedy město
Bystřice. Celková cena zakázky je 1.864.776
Kč; dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu - vzdělávání, získaná na základě výzvy MAS Posázaví o.p.s.,
pokryje 1.771.537 Kč.

Park u kostela
měl být podle původních plánů v těchto
dnech již hotový. Epidemiologická situace
a na ni reagující kroky vlády ovšem přinesly změnu – realizace je přesunuta na 22. až
24. září letošního roku. V tomto termínu
totiž v Bystřici proběhne XIII. ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest,
pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Zvláštností soutěže, vyhlašované pro
žáky středních odborných škol a učilišť, je,
že klání se odehrává v reálném prostředí
nejen před odbornou porotou, ale i před
zraky občanů pořádajícího města.
Rozloha nového parku bude 520 m2. Jeho
součástí bude osm nových vzrostlých listnatých stromů, několik záhonů, dva travnaté partery a příslušné cesty s mlatovým
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povrchem. K odpočinku poslouží moderní
lavičky, k orientaci informační tabule, chybět nebudou stojany na kola a odpadkové
koše. Příslovečnou třešničkou pak bude
plastika, připomínající odkaz původní budovy bystřické školy, umístěná poblíž kostelní zdi.
Autorem projektu je Bc. Vít Dvořák. Celkový rozpočet na akci je 753.014 Kč.

Participativní rozpočet
města Bystřice
– posunutí uzávěrky
Máte nápad na zlepšení či zkvalitnění
prostoru veřejného prostranství ve vašem
okolí? Zkuste je prosadit prostřednictvím
participativního rozpočtu, ve kterém pro
rok 2020 vedení města uvolnilo 200 000 Kč.
Stačí připravit jednoduchý projekt, zakreslit myšlenku do katastrální mapy a připojit
reálný rozpočet.
Vzhledem k okolnostem, které jsou způsobeny mimořádným stavem a lhůty k projednání jsou delší než obvykle, je posunuta
uzávěrka pro podávání návrhů na 22. května 2020.
Podrobnosti najdete na webu města. Pro
více informací a konzultaci vašich projektů
kontaktujte projektové řízení města Bystřicice, Klára Škvorová, tel.: 702 265 672.
Těšíme se na vaše projekty!

Zákaz napouštění bazénů
a zalévání pitnou vodou
Vzhledem k neustálému poklesu hladiny pitné vody ve studni rozhodl starosta
města Bystřice o vydání zákazu napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou
z veřejného vodovodu v osadách Božkovice a Nesvačily v období od 23. 4. 2020
do odvolání.
Nerespektování zákazu může vést k výrazným poklesům tlaku vody či k úplnému přerušení její dodávky.
Vodu k plnění bazénů lze po dohodě
objednat u společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., středisko dopravy, na tel. 724431924 nebo
602132621.

www.mestobystrice.cz

Tentokrát zcela vážně
V

šichni vkládáme své naděje do budoucnosti, v níž začíná matně probleskovat konec nouzového stavu a panování vlády mrňavé potvory, která ani není
vidět, zato dokáže potrápit celý svět. Pokud jsem si všimla, snaží se téměř všichni, abychom vyvázli bez úhony a - jak se
pravilo v jednom stařičkém televizním
soutěžním pořadu - bez ztráty kytičky.
Pomalu se mohou uvolňovat přísná nařízení a život se snad začne vracet do normálních kolejí. Už teď se začínají objevovat
proroci, dříve zalezlí, a přísloví “po bitvě
je každý generálem“ se pomalu naplňuje.
I přes spoustu výhrad, které lze mít, se domnívám, že se najde málo takových, kteří
by chtěli přijmout odpovědnost za osud
deseti milionů lidí…
I my, praktické lékařky a zdravotní sestry na našem zdravotním středisku v Bystřici, se začneme pomalu vracel k tomu
běžnému každodennímu blázinci. V médiích proběhlo, že budeme moci testovat
pacienty na Covid-19. Ano, rychlotesty
budeme mít k dispozici, ale provádět je
rutinně nebudeme. Představte si, že by-

chom měli někoho pozitivně testovaného,
přesnější test v odběrovém stanu by to
potvrdil - a v té chvíli zavřeme celé středisko minimálně na 14 dní! Ani průkaz paměťových protilátek, které by ukázaly, že
někdo infekci prodělal bez příznaků, nebo
jen v mírné, či neobvyklé formě, není spolehlivý. Nikdo totiž neví, jak dlouho v krvi
přetrvávají. Zkrátka: ta mikroskopická
potvora se chová úplně jinak, než všechny
jí podobné dosud, takže se i ti nejlepší odborníci učí znát ji za pochodu.
Chce to prostě trpělivost, pozvolné kroky a nelámat nic přes koleno. Čas všechno ukáže. Má-li někdo podezření, že by
mohl být nemocí Covid-19 nakažen, nebo
byl ve styku s někým pozitivním, udělejte to, prosím, jako dosud: zatelefonujte
své praktické lékařce či lékaři a ti pošlou
elektronickou žádanku na odběrové místo. Pak tam pojedete rovnou, bez jakýchkoliv mezistupňů. Vyplnit tuto žádanku je
tak jednoduché, že jsem se to naučila i já,
počítačový nedouk. A pak už stačí držet
palce, aby to byl planý poplach!
Myslím, že nakonec všichni uvítáme ná-

vrat k rutině běžného života a alespoň
na čas si jí začneme vážit, stejně tak jako
zdraví, pro které začneme dělat třeba
i trochu víc, než dosud. A já začnu znovu
sbírat veselé historky z ordinace.
Přeji všem krásné jaro a končím novým
pozdravem: „Viru zmar!“

Rada města
na jednání
1. dubna 2020

■ Vyhotovení symbolů města Bystřice firmou Alerion s.r.o. za částku 129.948 Kč.
■ Uzavření dohody o provedení práce oprava PS12 pro SDH Božkovice za částku
4.750 Kč.
■ Nabídku na zpracování analýzy a návrhu
řešení zajišťování aktivit v oblasti kultury a
cestovního ruchu pro město Bystřice
za 120.000 Kč.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku
elektromobilu pro MěÚ Bystřice a složení
hodnotící komise.
■ Uzavření Mateřské školy Bystřice, příspěvkové organizace, a to od 18. 3. 2020
do odvolání a odpuštění placení školného
za měsíc duben 2020.
■ Nesankcionování opožděného zaplacení
místních poplatků za odpad a poplatků ze
psů, pokud budou uhrazeny do 30. 6. 2020.
■ Zařazení žádosti č. 9 ohledně určení
ploch v k.ú. Božkovice do změn Územního
plánu města Bystřice.
■ Prodej montážních stolů z dílen ZŠ Bystřice za částku 200 Kč za kus.

zemku v ploše přibl. 60 m2 na dobu od 6. 4.
do 29. 5. 2020 a s odpouštěním placení
poplatků z důvodu obecně prospěšného
zájmu - opravy bytového domu č. p. 401
v Bystřici.
■ Uzavřením smlouvy se společností HES
stavební s.r.o. o pronájmu části pozemku
v k. ú. Jinošice za částku 25.000 Kč měsíčně
za účelem uskladnění stavebního materiálu, suti a její úpravy na dobu 5 let od podpisu smlouvy.
■ Provedením akce „Bystřice - dopravní
opatření na silnici III/11112 a II/111, ulice
K Líšnu, Nám. II. odboje, Dr. E. Beneše u Narexu, ZŠ a BM Marketu“ firmou
WOFOR - dopravní značení za cenu
291.986 Kč.

kromě jiného schválila:

■ Poskytnutí příspěvku na domovní čističky odpadních vod v osadě Nesvačily ve výši
2 × 25.000 Kč.
■ Odpuštění nájemného za nebytové prostory za období od 14. 3. 2020 po dobu
nouzového stavu, na základě kterého je
nájemce omezen v užívání prostor, pokud
o to nájemce písemně požádá nejpozději
do 30. 6. 2020.
■ Podnájem parcely č. 968 (nájemce UNIPETROL RPA s.r.o.) společnosti ČEZ a.s.,
za účelem umístění a provozování dobíjecí
stranice pro elektromobily.
■ Změnu termínu soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest 2020 - akce Park
U kostela

Hlas Bystřice 5/2020

Souhlasila s: dočasným záborem po-

MUDr. R. Dvořáková

Pochod
Praha - Prčice
je přeložen
Na základě vládních opatření
pro omezení šíření koronaviru
byli pořadatelé nuceni zrušit
letošní pochod Praha - Prčice.
55. ročník této turistické akce
se uskuteční 15. května 2021.

Vzala na vědomí: Upozornění starosty města na možné snížení příjmové části
rozpočtu města pro rok 2020 v důsledku
vyhlášení nouzového stavu. Rada města požaduje podat informace o aktuálním
stavu rozpracovanosti investičních projektů v částce nad 500.000 Kč na jednání rady
do 31. 5. 2020.
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Rada města
na jednání
21. dubna 2020
kromě jiného schválila:

■ Poskytnutí příspěvku 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
■ Úhradu částku 45.475 Kč Bytovému družstvu Bystřice, což je 50 % nákladů na výměnu oken u dvou bytů zvláštního určení
v domech č. p. 501 a č. p. 502.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na stavební
práce „Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 1. etapa“, seznam oslovených
firem a složení výběrové komise.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na pronájem
a servis silničních rychloměrů, seznam
oslovených firem a složení výběrové komise.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování
dokumentace pro stavební řízení a provedení rekonstrukce radnice Bystřice, seznam oslovených firem a složení výběrové
komise.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na úpravu
akustiky jídelny ZŠ Bystřice, seznam oslovených firem a složení výběrové komise.

■ Vyhlášení veřejné zakázky na obnovu vybavení kuchyně ZŠ Bystřice, seznam oslovených firem a složení výběrové komise.
■ Vyhlášení veřejné zakázky obnovu hydroizolace obvodových zdí MŠ, seznam
oslovených firem a složení výběrové komise.
■ Nabídku na poradenské práce při tvorbě
strategického plánu rozvoje města za částku 190.000 Kč.
■ Poskytnutí finančního příspěvku SBD
Benešov u Prahy na domovní čističku odpadních vod pro domy č.p.49 a 50 v osadě
Ouběnice ve výši 50.000 Kč (2 × 25.000 Kč).
■ Cenovou nabídkou DOPAS s.r.o. na zpracování PD na společné územní a stavební
řízení včetně DZS - dokumentace pro zadání stavby Jiřín – autobusové zastávky
na akci za cenu 239.900 Kč.
■ Realizaci informačního systému v Bystřici za cenu 240.790 Kč.
■ Zprávu o hodnocení nabídek, posouzení
kvalifikace a úplnosti nabídek na zakázku „Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice
– stavební úpravy“, podle níž předložila
nejvhodnější nabídku společnost Stavební
firma Dráb a spol., s.r.o., Benešov za nabídkovou cenu 575 317,95 Kč.
■ Zprávu o hodnocení nabídek, posouzení
kvalifikace a úplnosti nabídek na zakázku

„Fasáda na budově č.p. 115 Bystřice“ podle
níž předložila nejvhodnější nabídku společnost VOSA-MVS, s.r.o., Hlivín, za nabídkovou cenu 3.506.653,70 Kč.
■ Nabídku na zpracování TDI na akci Fasáda radnice č.p. 25 v Bystřici od Ing. Marie
Balatové za celkovou cenu ve výši 28 500 Kč
za tři měsíce.
■ Rekonstrukci koupelny bytu v domě Jarkovice 25 za cenu 138. 970 Kč od firmy Milan Poncar Lumial, Kosova Hora. Nájemník souhlasí s výší doplatku 18.630 Kč za
nadstandardní provedení.
■ Nabídku značení a správy vrstev pro
GIS společnosti Služby Bystřice s.r.o.
za paušální platbu 5.000 Kč za měsíc + 65 Kč
za vytvoření štítku, jeho instalaci a prvotní
zanesení do vrstvy GIS.
■ Zadání objednávky na zpracování a tisk
brožur pro podporu místních podnikatelů,
nabízející služby cestovního ruchu, v nákladu 5000 výtisků za cenu 83.127 Kč u Posázaví o.p.s..

Vzala na vědomí: Zápis z jednání Osadního výboru Nesvačily ze dne 10. 3. 2020.
Souhlasila s: Projektem Logistic park
Alpla Petrovice - Optimalizace provozu
areálu a neměla k němu připomínky.

Zahájení turistické sezony na železnici se odkládá

V

důsledku pokračujících mimořádných opatření zaváděných
Vládou České republiky, především pak v souvislosti s rozhodnutím o omezení volného pohybu osob, a také na základě
dohody Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, dochází
do odvolání k dočasnému odložení zahájení provozu víkendových
rekreačních vlaků.
Opatření se týká následujících vlaků provozovaných dopravci České dráhy, a. s. a KŽC Doprava, spol. s r. o.:

Opatření se také týká posilových rekreačních vlaků dopravce České dráhy, a. s. na vlakových linkách S8 (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany) a S88 (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Dobříš).
Zároveň je odloženo zahájení provozu brdského Cyklobusu (Dobřichovice, nádraží – Kytín) a prozatím nevyjedou ani sezonní posily na vybraných příměstských autobusových linkách. I nadále je
dočasně pozastaven provoz nostalgické linky Pražský motoráček
(Praha hl. n. – Praha-Zličín).

Bezdězský rychlík

(Praha hl. n. – Neratovice – Mladá Boleslav hl. n. – Bezděz)

Cyklohráček

(Praha hl. n. – Slaný/Zlonice)

Cyklovlak Cyklo Brdy

(Praha hl. n. – Beroun – Zdice – Příbram – Březnice – Blatná)

Výletní vlak Český ráj

(Praha Masarykovo n. – Nymburk město – Jičín – Libuň – Turnov)

Kokořínský rychlík

(Praha-Vršovice – Praha hl. n. – Neratovice – Mělník – Mšeno)

Výletní vlak Posázaví

(Praha hl. n. – Čerčany – Český Šternberk zast. – Zruč nad Sázavou)

Posázavský motoráček (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany)
Rakovnický rychlík
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Obnova památníku
příslušníků Rudé armády
V květnových dnech si celý svět připomíná
75. výročí konce druhé světové války. Město Bystřice se rozhodlo při této příležitosti
opravit památník na hřbitově, vybudovaný v roce 1965.

P

ietní místo vojenského hrobu na novém hřbitově v Bystřici představuje
žulový kámen s nízkou půlkruhovou žulovou zídkou a štěrkovou drtí. Památník
podle návrhu benešovského učitele Antonína Dvořáka z roku 1964 byl slavnostně
odhalen na tehdejší Den vítězství 9. května
1965. Podle záznamu v kronice je pomník
umístěn nad ostatky 14 příslušníky Rudé
armády, ale podle evidence válečných hrobů je na tomto místě pochováno 11 ruských
hrdinů.
Opravu památníku u příležitosti 75. výročí
konce druhé světové války navrhl architekt
Lukáš Hudák. Návrh počítá se zachováním
centrálního žulového kamene, do něhož
bude vygravírován původní nápis „VÁM
PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU“ a pěticípá hvězda Rudé armády. Dominanci pomníku má

podpořit vztyčená ocelová prorezlá subtilní konstrukce nesená čtyřmi podpěrami.
Atmosféru místa bude spoluvytvářet žulová kruhová dlažba, napojená na stávající
přístupový chodník. Na původní ohradní
zídku bude umístěna deska z prorezlého
plechu se jmény padlých vojáků. Nedílnou
součástí památníku bude květinový záhon
na hrobovém místě a opletení ocelové konstrukce psím vínem.
Opravu památníku zajišťuje město Bystřice za součinnosti ambasády Ruské federace, jejíž zaměstnanci dohledávají v ruských
archivech konkrétní jména padlých vojáků.
MH

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI
V březnu 2020 oslavili
významné jubileum tito
občané:
Marie Štěpánková
z Líštěnce

85 let

Zdeněk Zeman
z Bystřice

85 let

Dagmar Znamenáčková
z Bystřice

85 let

Jaroslav Nerad
z Opřetic

80 let

Josef Zeman
z Bystřice

80 let

Marie Ježková
z Bystřice

70 let

V dubnu 2020 oslavili
významné jubileum tito
občané:
Věra Bečková
z Bystřice

91 let

Václav Ježek
z Opřetic

80 let

Karel Drábek
z Ouběnic

80 let

Petr Slavík
z Bystřice

75 let

Karel Drábek
z Bystřice

75 let

Květoslava Březinová
z Drachkova

70 let

Všem oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Občanská komise
Rady města Bystřice

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI:
František Otradovec

Václav Hampešt

Ing. Josef Hendrych, MBA

MVDr. Ludvík Bělohlávek

(zemřel 13. května 1970)
- bystřický farář

(zemřel 14. května 1955)
- bystřický poštovní
doručovatel a muzikant

(narodil se 21. května 1950) ředitel Rehabilitačního ústavu
Kladruby, zastupitel města
v letech 2010 - 2014

(narodil se 29. května 1970) veterinář, zastupitel města
v letech 2002 - 2013

Hlas Bystřice 5/2020
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Pocitová mapa vyhodnocena
V

únoru letošního roku jsme měli možnost sdělit vedení města prostřednictvím projektu Pocitová mapa, kde se v Bystřici
cítíme dobře či naopak v ohrožení atp. Jde o projekt, k němuž
naše město získalo přístup díky zapojení do Národní sítě Zdravých měst.
Elektronická interaktivní mapa byla přístupná na webu města,
papírové mapy byly dostupné v městské knihovně a také v místní
základní škole, kde s ní pracovali žáci a učitelé. Přes interaktivní
mapu se přihlásilo přes 100 respondentů. Ve škole hlasovalo více

než 200 žáků a učitelů, mapu u městské knihovny využilo k předání svých pocitů téměř 20 občanů.
Cílem tohoto projektu bylo další seznámení s názory občanů.
Tentokrát nešlo o získání tzv. tvrdých dat, ale – jak název napovídá – především o pocity. I přesto bude s výsledkem hodnocení
občanů pracováno a získaná data budou zohledněna v připravovaném strategickém dokumentu Plán prevence kriminality,
v Plánu rozvoje našeho města a při přípravě investičních záměrů.
Děkujeme všem, kteří do projektu přispěli svým názorem!

Pocitová mapa – souhrn

Kde se cítíte bezpečně?

Kde rádi trávíte svůj čas?

Která místa by se měla upravit
pro trávení volného času?

Kde se cítíte ohroženi?

Která místa v Bystřici máte rádi?
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Co se děje ve Službách Bystřice
H

jisti, informujte se, prosím, vždy předem
telefonicky. Všechny potřebné kontakty
a další informace jsou uvedeny na našich
stránkách www.tsbystrice.cz.

erdek, přišel takový nějaký rozvolněný květen. Měsíc, který začíná
ve stejný den v týdnu, jako leden následujícího roku. To znamená, že je potřeba
vykvést - někdo do krásy, někdo radostí,
zbytek nechť si vykvete, do čeho se mu
chce. Komu se nepodařilo na čarodějnice spálit klestí v klidu doma, na samotce,
při hlídání soukromé májky, tomu alespoň zbyl materiál na zahájení buřtíčkové
sezóny. Je na čase nabrat dostatek optimismu, obrnit se trpělivostí a s úsměvem
si počkat na ledové muže. Zasadit něco
do záhonu nebo si jen tak každý po svém
užít nadcházejících prosluněných dnů,
které jsou již za rohem.

Komunální údržba

Služby koncem dubna již najely na letní
režim. Díky vyšší průměrné teplotě byly
v průběhu dubna zprovozněny všechny
vodovody na hřbitovech a vyndány konve.
Pouze se nám hned po zprovoznění z nějakého důvodu vypařila kropítka z konví,
tedy ta kropítka, která se nestihla vypařit
vloni na podzim.
Pracovníci Služeb průběžně zametali
chodníky a části některých komunikací v Bystřici a osadách. Ve spolupráci se
zahradníkem jsme připravovali sezónní
květinovou výzdobu. Vyřezávali jsme plochy s náletovým porostem, ke konci měsíce se pracovníci služeb věnovali hlavně
sekání a údržbě travnatých ploch v majetku města.

Tepelné hospodářství

V době uzávěrky tohoto čísla je městská
kotelna stále v provozu a bude zajišťovat
dodávky tepelné energie, dokud bude
třeba.

Výhled

ti. Pokud to někdo neudělá a za zády obsluhy z lenosti nahází nevhodný materiál
do kontejnerů s již vytříděným odpadem,
zaviní, že nám na skládce odmítnou převzít odpad, protože není dostatečně vytříděn. Potom se nám kontejner buď vrací, nebo je jeho obsah přeřazen do jiné,
samozřejmě dražší kategorie.
Sběrný dvůr je určen pro odkládání vytříděného odpadu z chodu domácností,
který se nevejde do běžné sběrné nádoby.
Předměty z vraků aut, zbytky stavebních
materiálů a jiných podobných odpadů
musejí být likvidovány prostřednictvím
k tomu určených firem. Pokud si nejste

V nadcházejících týdnech zahájíme označování všech částí městského mobiliáře speciálními štítky. Do budoucna to
přinese adresnější hlášení poruch nebo
závad na mobiliáři, pro správce majetku pak přesnější evidenci. Po dokončení bude značení zaneseno i do digitální
vrstvy mapového podkladu, což zlepší
lokalizaci mimořádných událostí, hlášených jednotkám integrovaného záchranného systému.
Nově budeme udržovat sportovní zařízení v majetku města Bystřice. Zaměříme
se i na výsadbu květin a údržbu ostatních
ploch. Pokud budou vhodné podmínky,
začneme koncem května se sekáním vegetace na krajnicích komunikací a cest
v osadách.
Užijte si květen ve zdraví a s úsměvem!

Tomáš Semrád

Sběrný dvůr odpadů

SDO je po nucené karanténní odstávce
od 14. 4. 2020 znovu otevřen veřejnosti. Děkuji všem, kteří respektovali jeho
uzavření a následně přivezli již vytříděný
odpad. Děkuji také všem, kteří projevili
porozumění a odpovědný přístup k provozu SDO, zatíženému určitou dávkou
nepohodlí, neboť je třeba dodržovat přísnější bezpečnostní opatření, abychom
bránili šíření nákazy Covid-19.
Naléhavě vás prosím, abyste do dvora vozili odpad již aspoň zhruba roztříděný.
Prosím, respektujte skutečnost, že není
možné ve dvoře vyklopit vozík do nejbližšího kontejneru, otočit se na patě a frčet
pryč. Materiál se musí roztřídit podle
druhu a musí se rozmělnit na menší čás-

Hlas Bystřice 5/2020
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ŠKOLY

Aktuality z MŠ Bystřice
Nejprve to nejdůležitější: Pokud se situace s nákazou Covid-19 nezhorší, je velká naděje, že se mateřská škola znovu otevře 25. května
2020, i když zřejmě v omezeném rozsahu.
Zatím paní učitelky pravidelně rozesílají dětem a rodičům e-maily s úkoly a nápady na různé činnosti. U dětí mladších jde spíše
o zábavné učení, ale naši předškoláci se už musí pilně připravovat
na kvapem se blížící vstup do základní školy. Velice nás mrzí, že
přijdou o slavnostní pasování předškoláků, které bylo v posledních letech spojeno s krásnou zahradní slavností a vystoupením
všech tříd. Bude to poprvé v historii školky, nicméně dokud nebudou povoleny veřejné akce, nemůžeme jinak. Zrovna tak naši
předškoláci přijdou o školu v přírodě, na kterou jsme se všichni
moc těšili.
Děti nicméně mohou alespoň svým paní učitelkám zatelefonovat
a popovídat si s nimi. Mnoho rodin také posílá „svým“ učitelkám
krásné emaily s fotografiemi a videi, aby viděly, že děti nezahálejí
a že i doma je pěkná legrace.
Budova školky je bez dětských hlasů a smíchu smutná a prázdná,
nicméně úplně opuštěná není, protože ji podle plánu zvelebujeme
a renovujeme. Na školní zahradě čekají na děti krásné nové herní
prvky, které ještě obohatily současné vybavení: Fotbalisté se mohou těšit na novou velkou bránu, nainstalovali jsme koš na košíkovou, máme nový jehlan na šplhání, lanovou dráhu u dopravního
hřiště a krásné domečky na hraní. V červenci by měly být nainstalovány vodní hry - dřevěná koryta, propojená malými korýtky
s mlýnky, ve kterých si budou děti moct hrát s vodou.
Jakmile stoupnou denní i noční teploty nad 10° C, nastoupí firma
na renovaci zničených venkovních schodišť. V červenci pak budou
mít hlavně chlapci zajímavou podívanou: u školky zahučí bagry při
opravě původní budovy, která dostane novou izolaci, čímž si poradíme s nepříjemnou vlhkostí.

Touto cestou moc děkujeme našemu zřizovateli, městu Bystřici, který nás finančně ve všech akcích podporuje a pomáhá nám
i v získávání dalších prostředků z dotací. Je vidět, že vedení města
vnímá děti jako svou prioritu a to je velice dobře.
Pevně věřím, že tato nečekaná stopka v našich životech bude v něčem i přínosná. Možná nás přinutí se na některé věci dívat z jiného
úhlu, takže se nám otevřou obzory, kam jsme se dosud báli podívat
nebo jsme o jejich existenci ani nevěděli. Zcela určitě však jednou
budeme na tuto zvláštní a nezvyklou dobu jako pamětníci vzpomínat. Zatím vám ale přejeme pevné zdraví a těšíme se snad již
brzy na viděnou.
Za MŠ Bystřice
Mgr. Kateřina Reifová,
ředitelka

Za jiných okolností bychom psaly o prvních jarních dobrodruž-

stvích, výletech do přírody či kulturních zážitcích. Nicméně se snažíme být s dětmi v kontaktu alespoň prostřednictvím e-mailů. Posíláme jim třeba úkoly. Posledně měli Ježci hledat rozdíly mezi dvěma
fotografiemi paní učitelek. Zkuste to také - kolik jich najdete?
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil k překonání této nelehké
doby!

Paní učitelky Kačka a Lucka
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Zápis dětí do Mateřské školy Bystřice
Vážení rodiče, s ohledem na současnou situaci
s nákazou Covid-19 vydalo Ministerstvo školství zákaz pořádání zápisů dětí do mateřských
škol za osobní účasti rodičů i dětí. Zápis tak
bude probíhat elektronicky; potřebné dokumenty je pak potřeba fyzicky doručit do MŠ
do 7. 5. 2020.

Výuka
při mimořádných
opatřeních
Na Základní škole v Bystřici v těchto dnech
probíhá výuka, i když žáci už nějakou dobu
nenavštěvují budovu školy. Učitelé žákům
připravují práci, kterou žáci vypracují
a posílají zpět svým učitelům. Učitelé volí
metody práce, které nejvíce vyhovují žákům, učitelům i rodičům. Žáci dostávají
práci prostřednictvím emailů nebo komunikačního portálu Komens. Někteří učitelé
se žáky komunikují díky programu Moodle.
Rychle se rozšiřuje on-line výuka, při které
se učitel v dohodnutém čase spojí se svými
žáky a společně pracují. Většina žáků nyní
pravidelně pracuje ke spokojenosti učitelů
i rodičů. Pro ty žáky, kteří mají v současné
situaci problémy s pracovní morálkou, připomínám, že nejsou vyhlášeny prázdniny
a všichni žáci nadále plní povinnou školní
docházku. Věřím, že ještě v tomto školním roce bude částečně obnovena výuka
a od příštího školního roku budeme pokračovat v naší práci v normálním režimu.

Martin Gruber

Omluva

Po redakční úpravě příspěvků o dění
na základní škole pro dubnové vydání
Hlasu Bystřice bohužel mojí nepozorností zůstaly v textech chyby, vzniklé
v redakci. Autorkám Janě Dvořákové,
Mileně Gruberové a Janě Mácové se
omlouvám.
Vladimír Hadač

Hlas Bystřice 5/2020

Jak při zápisu do naší MŠ postupovat:
 zaregistrujte se na www.elektronickypredzapis.cz
 do vyhledávače portálu zadejte „MŠ Bystřice“
 klikněte na „Předzapsat do MŠ“ vyplňte žádost
Dokumenty, které je potřeba do 7. 5. 2020 dodat do naší MŠ v papírové podobě:
 vyplněná, vytištěná a podepsaná žádost
 vyplněné, vytištěné a podepsané Čestné
prohlášení k očkování
 kopie očkovacího průkaz dítěte
 kopie rodného listu dítěte
Možné formy doručení:
 zaslání poštou
 vhození do poštovní schránky na brance
školky
 zasláním do datové schránky MŠ, která má
ID rgvkphd

Stříbro pro Ondru
V letošním XI. ročníku soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica obsadil
výborné druhé místo bystřický Ondřej Štěpánek, žák ZUŠ Josefa Suka v Benešově ze třídy
pana učitele Adama Pavlíčka.
Soutěž pořádá Gymnázium a Hudební škola
v Praze od roku 2010. Její zakladatelkou, organizátorkou a uměleckou ředitelkou je kytaristka a pedagožka Taťána Klánská. Čestným
předsedou poroty je každoročně spoluzakladatel soutěže profesor Štěpán Rak. V letošním roce osmičlennou porotu vedl Petr Saidl,
kytarista a pedagog Katedry strunných nástrojů na HAMU v Praze.
Ondřej Štěpánek soutěžil s dalšími deseti kytaristy v kategorii dětí narozených do roku
2011. Zahrál skladby tradičních i současných
autorů - Ferdinanda Carulliho, Ctibora Süssera a Štěpána Raka.
Vedle této kytarové soutěže se Ondřej Štěpánek zúčastnil letos i soutěže žáků základních
uměleckých škol. Okresní kolo ve Voticích,
v němž soutěžili žáci a studenti ze ZUŠ Be-

 pokud máte elektronický uznávaný podpis,
pošlete emailem
 v krajním případě přineste osobně do MŠ
po domluvě s vedením školy
Do 20. 5. 2020 vás budeme emailem, zaslaným
na vámi uvedenou adresu, informovat o přijetí
či nepřijetí vašeho dítěte.
V úterý 25. 8. 2020 od 16 hod., pokud už bude
možné shromažďování osob, pro vás zorganizujeme informační schůzky. Pokud nebude
možné schůzky uspořádat, nabídneme vám
telekonferenci. Vaše dotazy je možné kdykoli
řešit s vedením školy emailem či telefonicky.
S ohledem na současnou situaci zatím předpokládáme, že nebude možné, aby - jako obvykle - byli zákonní zástupci s dětmi první
den ve školce. Září je ale ještě daleko a tak informace budeme aktualizovat.
Veškeré informace najdete na: https://
www.msbystrice.cz/products/elektronicky
-predzapis-do-nasi-materske-skoly/
Těšíme se na spolupráci s vámi a věříme, že
i v této zvláštní a nezvyklé době k sobě najdeme cestu.
Přejeme vám pevné zdraví a krásné jarnění.

Mgr. Kateřina Reifová,
ředitelka školy

nešov, Čerčan, Vlašimi a Votic, vyhrál a postoupil do krajského kola. To se mělo konat
19. a 20. března v Kladně. V souvislosti se šířící
se nákazou COVID-19 byla tato soutěž, vyhlašovaná MŠMT, nejprve přeložena a následně v
dubnu definitivně ukončena.

Adam Pavlíček, ZUŠ J. Suka Benešov
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MC KULÍŠEK

Kulíšek a 15 let mého života
Rozhovor s Radkou Macháčkovou,
koordinátorkou mateřského centra
Kulíšek
Jak vzpomínáte na začátky?
Byl to zvláštní pocit, nastoupit do práce,
které se ani práce říkat nedá, která se musí
dělat srdcem, naplno - a s tím do toho
jít. I za cenu, že třeba bude všemu za pár
měsíců konec. Místo koordinátorky mi
totiž bylo nabídnuto s tím, že Vanda Pechová, zakladatelka a statutární zástupkyně Kulíšku, sehnala grant, umožňující
zaměstnat jednoho člověka na 10 měsíců.
Pak prý se uvidí. Když se ukázalo, že Kulíšek začal bystřičáky bavit, rozhodlo se
vedení města mateřské centrum finančně
podporovat. Přispívá nejen na mou mzdu,
ale i na elektřinu, vodu a také bezplatně
využíváme prostory, v nichž Kulíšek sídlí.
Radním za to moc děkuji - jak za sebe, tak
za všechny maminky a děti. Kulíšek by bez
této podpory nemohl existovat.
Přiznám se, že se mi ani nechce věřit, že už to trvá 15 let. Připadá mi to jako
příjemně strávený den, i když s občasnými
přeháňkami.
Jak dlouhou cestu Kulíšek ušel?
Když dítě slaví patnácté narozeniny, zpravidla chodí do 9. třídy, a když vidíš, že
ve škole prospívá, jsi spokojená matka. Tak
nějak jsem se vždy cítila při narozeninách
našeho centra - jako hrdá matka, která za-
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mačkává slzu při hereckém, nebo tanečním
vystoupení, která je dojatá, když dostane
od maminek kytku, a novým maminkám se
chlubí už pořádně tlustou kronikou.
Co se oproti začátkům změnilo?
Když jsem před patnácti lety nastupovala
jako koordinátorka, bylo tu pár nadšených
maminek s malými dětmi. Mým úkolem
bylo připravit program, který by uvítaly
jak maminky, tak starší děti, které chodí
do školy. Nebylo to jednoduché - v Bystřici jsem nikoho neznala a z rádia, kde jsem
dříve pracovala, jsem měla zkušenosti jen
s pořádáním jednorázových akcí. Do Kulíšku jsem nastoupila v září a mým prvním
úkolem bylo připravit nultý ročník pochodu Bystřická šlápota. Turistkou jsem přitom do té doby byla jen pro radost. Díky
KČT jsem se dozvěděla vše o turistických
pochodech a vrhla se do práce s odhodláním, že Vandě musím ukázat, že si vybrala správně. Obstála jsem a tak jsme začaly připravovat další program. Vanda má
skvělé nápady, které spolu probereme, a já
je dotahuji do konce. Po turistickém pochodu jsme tak začaly s bazárky, podzimním putováním, lampiónovým průvodem,
rozsvěcením vánočního stromu, dětským
karnevalem, vítáním jara, velikonočním
putováním za zajíčky, pohádkovým lesem...
Řídím se heslem „Kdo chvíli stál, stojí
opodál“, takže za ta léta se toho v Kulíšku

změnilo strašně moc. Přibyla tančírna se
zrcadly pro dětský taneční kroužek a jógu;
je v ní i projektor a X-Box. Velkými opravami prošly herna, chodba i kuchyňka. Už
necvičíme v herně, ale ve sportovní hale,
kde mají školní děti i atletický kroužek.
Rozrostl se počet kroužků jak pro maminky s dětmi, tak pro školní děti a dospělé.
Zázemí mají v Kulíšku i senioři a bystřičtí
ochotníci.
Kolik dětí asi prošlo Kulíškem?
Odhaduji to na stovky dětí a desítky maminek. Každý rok v září napjatě očekávám,
kolik nových maminek s dětmi si k nám
najde cestu. Bývá jich kolem deseti - a já
zářím štěstím. Stejné je to s kroužky, které
navštěvuje vždy 10 až 15 dětí. Když se to vynásobí patnácti (tolik jich máme), je to pěk-
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ná řádka. Dokonce už do Kulíšku začínají
chodit maminky, které si tu hrály jako malé
holčičky. To se pak slzám fakt neubráním.
Stále pracujete ve stejně sestavě?
V začátcích přišlo pár maminek větších dětí s tím, zda nepotřebuji s něčím
pomoct. Když mi někdo podá malíček, já se
mu zakousnu až u ramene... Samozřejmě
jsem tyhle ženy uvítala s otevřenou náručí. Scházíme se podle potřeby na „babinci“,
kde si rozdělujeme úkoly. Během let jsme
přibraly další maminky, které mají malé
děti a pomáhají jen příležitostně s tím, že
až děti vyrostou, zapojí se intenzivněji.
Zdravé jádro je ale stále stejné.
Připomeňte, jaké aktivity provozujete...
Pro nejmenší je to cvičení s rodiči ve sportovní hale, šikovné ručičky, tanečky, výpomoc při hlídání dětí.
Školní děti si mohou vybrat hned z
několika kroužků – máme atletický, tvořivý, dramatický, výtvarný, taneční, stolního
tenisu, badmintonu, jógy, vaření a letos
nově stolních a počítačových her, který
jsem nazvala „kroužek paření“.
Díky spolupráci Kulíška a města Bystřice
už je postaveno dětské hřiště v Líštěnecké
ulici a sportovní areál na fotbalovém stadionu.

Jsem moc ráda, že bystřické ženy stále baví
jóga, kterou si udržují kondici.
Hodně navštěvované jsou jednorázové
akce, které pořádáme s podporou města.
V září je to již zmíněná Bystřická šlápota,
a pak se každý měsíc koná nějaký zajímavý
páteční, nebo sobotní program. Vyhlášené
a vyhledávané jsou jarní a podzimní bazárky. Loni jsme zkusili i velikonoční jarmark
a společně s hasiči stavění máje. Lidem se
to moc líbilo, takže pokračujeme dál.
Každý rok připravuji jarní a letní příměstský tábor. Pro děti je nachystáno mnoho
aktivit - hry, soutěže, cestování a ruční
práce. Děti přicházejí ráno na osmou, rodiče si je vyzvedávají odpoledne ve čtyři.
V srpnu pravidelně pořádáme večer se
Štěpánem Kojanem, který hraje na kytaru
nebo harmoniku. Je to jeden z nejhezčích
srpnových večerů - kolem kašny na Ješutově náměstí na lavičkách a v trávě sedí kolem stovky lidí a zpívají spolu se Štěpánem.
Co je podle dětí nejoblíbenější?
Po celou dobu činnosti je to jednoznačně
Spaní v Kulíšku pro děti od 6 do 12 let. Pro

Hlas Bystřice 5/2020

účastníky je připravena na jaře podvečerní procházka, na podzim zas strašidelná
stezička. Pak se vrhnou na palačinky, které
připravujeme z osmi litrů mléka, což vydá
tak na 150 palačinek. Po této výživné večeři
se děti zavrtají do spacáků a večer pak patří povídání a pohádkám. Některé usínají až
kolem čtvrté! Ráno děti odcházejí s otázkou, kdy bude další spaní.
Letošní rok zatím vašim aktivitám příliš
nepřeje...
Mnoho akcí už bylo zrušeno. Snad se včas
dozvíme, zda bude možné uskutečnit letní příměstský tábor. Zatím ani nevím, kdy
se podaří ty patnácté narozeniny pořádně
oslavit. Snad už ale mohu slíbit, že 3. srpna
vystoupí u kašny na Ješutově náměstí Štěpán Kojan.
Přeji všem pevné zdraví a nervy. Držme si
všichni palce, ať se po prázdninách všichni v Kulíšku zase sejdeme na pravidelných
aktivitách, které finančně podporuje město Bystřice. Také moc děkuji všem našim
sponzorům a dobrovolným pracovníkům,
bez kterých si Kulíšek nedokážu představit.
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HISTORIE BYSTŘICKA

Koncentrační tábor Bystřice
Jednou z temných kapitol bystřické historie je existence zdejšího koncentračního tábora. Nacházel se za tratí směrem na Semovice a během jeho existence jím prošlo 1500 až 2000 vězňů. Sonderlager für jüdisch versippt Arier und
jüdische Mischlinge, jak se tábor oficiálně nazýval, byl určen pro muže ze smíšených manželství a židovské míšence. U příležitosti 75 let od jeho osvobození přinášíme několik osobních vzpomínek.
Vzpomínka jedenáctá - MUDr. Lumír Peleška

Styk s okolím - v tom jsme měli proti jiným koncentračním táborům výhodu v domácím prostředí a relativně malé rozloze tábora. Stejně většina
z nás neměla žádnou možnost – a pokud někdo měl, nešířil se moc o tom.
Dobrou možnost měli ti, co dostali propustku do Bystřice, například zásobovači jako Jára Pospíšil, někdy Slaviš a několik dalších, pak několik lidí
pracujících v kanceláři stavební firmy. Dobrou možnost měly také party
pracující mimo cvičiště. V táboře byl jeden nebo dva radiopřijímače velmi přísně skrývané, a dva fotoaparáty, za jejichž držení ovšem hrozilo
zastřelení. Jednou jsem měl velmi namále, když jsem přenášel v nohavici
kalhot fotoaparát ven z tábora na pracoviště. Nás nechali projít a skupinu
za námi obklopili a do nitě prohledali.
Poštu nám doručovali Hampeštovi tím způsobem, že nám ji pan Hampešt
při jízdě na kole do Petrovic hodil do příkopu nebo zašoupl v kotelně lihovaru pod kotel (tam nám rozdávali obědy). Jeden dopis se nějak zatoulal a místo přes Járu Pospíšila mi jej dodal Slaviš, byl uschován mezi prkny
v jeho baráku. Tehdy jsem dost zíral. Styk s civilisty, kteří sklízeli úrodu
na místě, kde jsme stavěli vlečku, byl velice hlídaný a málem skončil pro
Hampeštovi, ne naší vinou, špatně.
Z tábora jsme 30. dubna utekli. Utíkat se dalo však až tehdy, kdy jsme už
věděli, že Maurer nedokáže místo nás někoho přivléci. Nás pak převzal
pracovní úřad v Praze a dostali jsme repatriační průkazy. O táborových
dokladech nic nevím, k tomu jsme neměli přístup. Před koncem jsme
pracovali na zbudování tanklágru na pohonné hmoty pro letadla na celkem 1 000 000 litrů benzínu a metylalkoholu - proto tam došlo po skončení války k té tragédii. Obětí byl i vedoucí lihovaru v Petrovicích.
Útěk jsme s bratrem připravovali a podařil se bez problémů, ačkoli v den
útěku bylo s námi na pracovišti 45 stráží na 120 vězňů. U Hampeštů jsme
měli připravená kola,
ale navěsil se na nás
Gary Knobloch a tak
jsme museli jít pěšky. Potíže málem
nastaly v Líšně. Šli
jsme pěšky do Vestce
u Chocerad, kde jsme
měli vilku, a odtamtud do Prahy. V klidu
jsme přespali doma,
ale druhý den jsme se
Hugo Fišer a Lumír Peleška
skryli každý jinde.

Vzpomínka dvanáctá - Jan Nový
(6. prosince 1924 – 18. dubna 1983) redaktor a novinář

„Aussteigen! - Vystupovat!“ vyvolával průvodčí. Vyhrnuli jsme se z vagónu a rozešli se každý nejbližší cestou domů. Jen se podívat, jenom se
porozhlédnout a hned zase zmizet pro případ, že by snad měli ještě čas
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po nás jít. Domů! Jak to slovo chutnalo po celou dobu
nuceného odloučení, jak
chutnalo, jak vonívalo!
V druhém tramvajovém
voze seděl uprostřed vymydlený esesácký důstojník v šedé myší uniformě.
Vtiskl jsem se do kouta zadní plošiny: Byli jsme, nepočítám-li průvodčího, sami
dva v tramvaji: důstojník
a já. On měl všechny průkazy, které v té době platily
a opravňovaly ho k čemukoliv, já nevlastnil zhola
nic, nežli život, obnošené
šaty, jež mi neříkaly pane, a cizí klobouk – kdysi trůníval na hlavě jednoho
uměnovědce. Na okamžik se mé oči setkaly s očima důstojníkovými a tu
jsem v jeho celém výrazu četl jasně velkými písmeny: JÁ! Na příští zastávce
se tramvaj naplnila, lidé se hrnuli dovnitř oběma vstupy. Když jsem se pak
rozhlédl, důstojníka jsem už nespatřil. Vystoupil jsem. Bylo lépe jít domů
jinou cestou, než jsem v minulosti chodíval. Za ten čas, co jsem nebyl
doma, mohlo se ledaco změnit a nikdo nemusí vědět, že jsem se navrátil,
když jsem se vrátit ještě neměl.
„Konečně! Už jsme tě čekali!“ Tři čtvrtě roku je dlouhá doba, ještě delší
pro matku, chvějící se o život syna. Skutečně mě čekali. Jsou věci, jež zůstávají obestřeny tajemstvím: Což mohli vědět, že jsem utekl a že směřuji
k domovu?
Doma jako by bylo všechno při starém. Tu je okno, hledí týmž směrem
jako před tím, obrazy visí na stejných místech jako dříve, matka si stejným pohybem ruky shrnuje z čela černé vlasy. Byt voní známou líbeznou
vůní, všechno, co bývalo a na co člověk pozapomněl, znovu nachází, je
vzácné, je drahé, nechce se pryč.
Rozloučil jsem se a zase odcházel. Šel jsem s těžkým srdcem, avšak přece
jen zlehka, i bez těch průkazů v kapse.
V ilegálním bytě ve Strašnicích bylo už mladých lidí víc: Ot, Dáša, Vladimír, Anička, Květa, Miloš - kdo ještě, na koho si už dneska nevzpomínám?
Začátek revoluce jsme očekávali v pondělí - takové byly instrukce. Vypukla v sobotu, ohlášena dlouhým, jednotvárným, výhružným, bojovným
houkáním lokomotiv z vršovického nádraží.
Lokomotivy houkaly a lidé si nasazovali na klopy trikolory, červenobílé
stužky - odkud se jich tolik vyrojilo? Kdo je to po celá okupační léta schovával? Po Černokostelecké ulici pochodovali dva ozbrojení wermachťáci
– vzdali se bez velkého naléhání, s jakýmsi ulehčením odevzdali pušky
a náboje. Zbraní bylo třeba, u rozhlasu se už střílelo, padali první mrtví,
rozhlas již vysílal povzbuzující a zoufalé, nesmírně dlouho očekávané volání po svobodě naší vlasti…
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KALENDÁRIUM

Zdeněk Juřena
Narozen 2. srpna 1923 v Ostravě
Zemřel 2. května 1995 v Praze
Zdeněk Juřena se po základní škole se vyučil
prodavačem textilu. Celý život ho lákalo divadlo, ale okolnosti mu nedovolily nastoupit na vysokou školu k prof.
Trösterovi na obor scénografie, kam byl přijat. Už v roce 1952 se ale
představil na Loutkářské Chrudimi se scénou ke hře Sůl nad zlato. Později Zdeněk Juřena spolupracoval s brněnským souborem
Jitřenka a v roce 1966 získal zaměstnání v Divadle Spejbla a Hurvínka. V prestižním československém loutkovém divadle působil
18 let jako šéf výpravy. Mezi jeho nejznámější autorské loutky patří
bezpochyby dnešní podoba Máničky a paní Kateřiny. Za celoživotní
práci obdržel Z. Juřena Čestné uznání Matěje Kopeckého.
V 50. a 60. letech spolupracoval Zdeněk Juřena také s bystřickými
loutkoherci. Režíroval zde dvě představení a vytvořil scénu čtyř divadelních her. Ta nejznámější se jmenuje Hadrián z Římsů a hrála
se i v Chrudimi. Z jeho angažmá zůstala bystřickému souboru řada
loutek, jimž autor osobně vtiskl charakteristickou podobu, a také
skleněný obraz, který vás vítá při vstupu do divadla U Jelena.

Josef Dvořák
Narozen 22. října 1942 v Mokré Lhotě
Zemřel 8. května 2010 v Benešově
Josef Dvořák prožil dětství i mládí v Mokré
Lhotě. Základní školu navštěvoval v Bystřici,
odkud odešel na Průmyslovou školu do Čáslavi. Po studiích nastoupil povinnou vojenskou službu ve Volarech
u pohraniční stráže. Po skončení povinné vojny se vrátil do Bystřice,
kde začal pracovat jako mistr v národním podniku JAWA.
V roce 1964 se Josef Dvořák stal členem dobrovolných hasičů v Bystřici. Přelomovým rokem jeho života byl rok 1969, kdy nastoupil
v Benešově coby hasič z povolání. V roce 1982 byl za svoji práci jmenován náčelníkem Okresní inspekce požární ochrany a po roce 1989
ředitelem územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Benešově. Tuto funkci vykonával až do
roku 2002, kdy odešel do důchodu.
Vedle dráhy profesionálního hasiče byl Josef Dvořák také aktivním
bystřickým dobrovolným hasičem. Už v roce 1970 si jej bystřičtí hasiči zvolili místopředsedou svého sboru a v roce 1977 se po Václavu
Novákovi stal předsedou (později starostou) Sboru dobrovolných
hasičů v Bystřici. Tuto funkci zastával dlouhých 33 let až do své smrti
v květnu roku 2010.

Stanislav Čeček
Narozen 13. listopadu 1886 v Líšně
Zemřel 29. května 1930 v Českých Budějovicích
Stanislav Čeček je jedním z nejvýznamnějších
československých generálů, který se svým osobním nasazením významně zasloužil o vznik samostatné Československé republiky.
Narodil se v rodině lesmistra na líšenském panství. Obecnou školu
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navštěvoval v Bystřici a poté nastoupil na Reálné gymnázium v Táboře. Po dostudování nižšího gymnázia přešel na Obchodní akademii a poté na Vysokou obchodní školu v Lipsku. Po studiích byl
odveden a na vojně absolvoval školu pro důstojníky v záloze. V roce
1911 se jako zástupce automobilové společnosti Laurin a Klement
dostal do Ruska, kde ho zastihl začátek první světové války.
Dne 30. srpna 1914 vstoupil Čeček do České družiny, vojenské jednotky složené z uprchlých Čechů a Slováků, kteří pomáhali ruskému
vojsku. Brzy byl jako jeden z prvních českých důstojníků jmenován
velitelem čety. Aktivně zasáhl do mnoha bitev. V březnu 1915 byl u
Gromniku raněn bodákem, ale brzy se vrátil zpět do bojů. V červnu
1917 byl jmenován velitelem 1. praporu a udává se, že bitva u Zborova
proběhla právě podle jeho strategie. Dne 2. září 1918 byl povýšen na
generála a jmenován velitelem I. československé divize na Dálném
východě. Generál Čeček zajišťoval přepravu čs. legionářů na Dálný
východ a odtud lodí zpět do Evropy. Do Československa dorazil jako
jeden z posledních v srpnu 1920.
Za své zásluhy v bojích I. světové války byl Stanislav Čeček po válce
jmenován zástupcem náčelníka generálního štábu. V červenci roku
1921 nastoupil na Vysokou válečnou školu v Paříži, kterou dostudoval v roce 1923 a stal se přednostou vojenské kanceláře prezidenta
republiky Tomáše G. Masaryka. Na podzim roku 1924 převzal vedení
leteckého oddělení Ministerstva národní obrany, odkud se v roce
1927 vrátil zpět do vojenské kanceláře prezidenta republiky. Zemřel
ve 43 letech po krátké nemoci. V říjnu roku 2018 mu prezident republiky udělil in memoriam nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva.

Antonín Kroutil
Narozen 31. května 1900 v Nehvizdech
Zemřel 6. února 1942 v Osvětimi
Antonín Kroutil se narodil v Nehvizdech
v okrese Brandýs nad Labem. V letech 1916 až
1919 vystudoval učitelský ústav v Praze, odkud přešel v září 1919
do Bystřice. Zde byl ustanoven nejprve zatimním učitelem obecné
školy a později učitelem školy měšťanské. Mladý učitel se v Bystřici
aktivně zapojil do společenského dění. V kronikách je uváděn jako
vzdělavatel a knihovník místního Sokola, později jeho náčelník. Autorsky přispíval do časopisu Pod Blaníkem a byl redaktorem zpravodaje Blanické župy. Jako odborník na kinematografii byl členem
předsednictva biografického odboru Československé obce sokolské
a díky své pokrokovosti se v Bystřici zasloužil o rozvoj místního
kina. Jméno A. Kroutila je také spojeno s výstavbou bystřické měšťanské školy. Už v roce 1926 propagoval její zřízení a jako jednatel
stavebního odboru přispěl ke zdárnému dokončení celé stavby.
Za druhé světové války se A. Kroutil, tehdy starosta sokolské župy
Blanické a vyslanec ve výboru Československé obce sokolské, zapojil
do odboje. Dne 8. října 1941 byl gestapem zatčen a vzat do zajišťovací
vazby. Několik dní strávil ve věznici v Táboře, odkud byl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl dne 6. února
1942 popraven.
Ve vstupu místní školy mu byla v roce 1947 slavnostně odhalena
pamětní deska, v roce 1950 pak byl Antonín Kroutil in memoriam
ustanoven Krajským národním výborem ředitelem bystřické školy.

Kalendárium připravil: Daniel Štěpánek
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FIRMY

Líšno a. s.
S

polečnost Líšno a. s. byla založena
v roce 1993 spojením restituovaného a privatizovaného majetku. K hlavním
oblastem podnikání patří rybářská, lesní,
zemědělská, potravinářská výroba a také
správa nemovitostí - pronájem bytových
a nebytových prostor.
Rybářská výroba se zabývá zejména produkcí kapra na 525 hektarech vodní plochy. Živé ryby podle aktuální nabídky
(kapr, amur, štika, sumec) je možné každý
pátek koupit na sádkách Papírna. Poskytujeme i možnost sportovního rybolovu
na rybníku Panský u obce Borovka nedaleko Neveklova, kde zahájíme provoz začátkem května.
V rámci zemědělské výroby hospodaříme na více než 320 hektarech zemědělské
půdy se zaměřením na pěstování obilovin
pro vlastní potřebu (krmiva pro ryby či divoká prasata v oboře), ale i řepky a dalších
plodin.
Lesní výroba tvoří s přibližně 1470 hektary nejrozsáhlejší část činnosti společnosti Líšno a. s., zejména v okolí obcí Líšno,
Bystřice a Drachkov. Disponujeme i vlastními lesními školkami a oborou o rozloze
270 hektarů se zaměřením na černou zvěř.
Prodáváme okrasné a rekultivační dřeviny, vánoční stromky a zejména palivové
dřevo včetně štípaného.
Potravinářská výroba se zaměřuje zejména na výrobu kyselých a slaných marinovaných výrobků z mořských ryb,
uzených ryb a zpracování sladkovodních
ryb z vlastní produkce. Tato produkce je
dodávána zejména do obchodních řetězců.
Vybraný sortiment výrobků je také možno
zakoupit každý čtvrtek a pátek v naší
vzorkové prodejně v areálu sádek Papírna.
V současné době nabízíme například mraženého pstruha za akční cenu 119 Kč/kg.
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V současné době celý svět žije pandemií
koronaviru a s tím spojeného negativního vlivu na ekonomiku. Naše firma zatím
funguje v relativně normálním provozu,
i když i my začínáme pociťovat určité problémy, související s poklesem poptávky
a omezením některých činností.
Za daleko větší a dlouhodobý problém
však považujeme nezměrnou a rostoucí
byrokracii, která podnikům ukládá čím
dál více povinností bez ohledu na jejich
možnosti. Čím dál více máme pocit, že na
straně podniků jsou jen samé povinnosti a
na straně státu jen práva.
Další zásadním problémem jsou důsledky
klimatických změn. Potýkáme se zejména
s následky dlouhodobého sucha a rostoucích teplot. V rybnících je dlouhodobě ne-

dostatek vody, což vede k nižší produkci
ryb a ke zhoršování kvality vody. Některé rybníky jsou již dnes zcela bez vody!
Tyto skutečnosti mají také vliv na hladinu
spodních vod. Proto i odběr povrchových
vod by měl být s rozmyslem a v souladu
s předpisy.
Všichni si budeme muset zvykat na radikální změnu nejen zdejší krajiny, ale
i místního klimatu. Výnosy zemědělských
plodin klesají a množství škůdců roste.
Proto se snažíme postupně obnovovat
na polích meze, remízky, mokřady atd.
Nejmarkantnější důsledky sucha můžeme
dnes všichni vidět na stavu lesů. Přestože jsme v posledních desetiletích v lesích
hospodařili zodpovědně a s péčí řádného hospodáře, i nás nemilosrdně zasáhla
kůrovcová kalamita - lesy doslova mizí
před očima. Přestože se s maximálním
nasazením snažíme kalamitní plochy zalesňovat, bude to běh na dlouhou trať...
Pokud bude mít někdo z vás místních
chuť pomoci, určitě ji uvítáme. Všechny
návštěvníky lesů pak žádáme, aby v lese
nekouřili, nerozdělávali oheň a vyhýbali
se místům, kde probíhá těžba. A také nepřelézali plot do obory. Je to opravdu nebezpečné!

Ing. František Kalous
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EKORADA

Na pastvě
Jarní bylinky by měly patřit na náš talíř stejně samozřejmě, jako se objevovaly na talířích našich prababiček. Po dlouhé zimě, kdy nám chybí čerstvá zelenina (tu
zpod umělého osvětlení nebo dovozu nepočítáme), jsou
nejen zdravé, ale i lokální, sezónní, bio, eko - a zadarmo. Mnohé z nich mají navíc léčivé účinky - zbavují tělo
škodlivin a pomáhají proti jarní únavě a infekcím. Při
jejich sběru však platí důležité upozornění: vždy si buďte jistí, co sbíráte (některé rostliny jsou jedovaté nebo
chráněné), a ke sběru si vybírejte čistá místa dál od polí
a frekventovaných tras pejskařů. Tak směle do toho!
Kopřiva dvoudomá

(Urtica dioica)
Je královnou jarních bylinek a zároveň
rostlinou, kterou spolehlivě pozná úplně
každý, kdo s ní někdy přišel do blízkého
kontaktu. Do královského rodu jí nominuje její schopnost pročišťovat organismus;
měli bychom si ji proto dopřát každé jaro.
Kopřivy sbíráme pouze mladé, u vzrostlejších rostlin odštipujte jenom vrchní lístky.
Po spaření horkou vodou je můžeme používat do svých oblíbených receptů namísto
špenátu: do polévek, nádivek, těstovin či
na pizzu.

Bršlice kozí noha

(Aegopodium podagraria)
Velmi často ji najdeme ve společnosti královny kopřivy – obě tyto rostliny mají rády
vlhčí úživná stanoviště. Zahrádkáři ji znají
jako úporný plevel. Sníst jí je asi nejlepším
způsobem, jak se jí zbavit... Bršlice patří
mezi miříkovité a je podobně aromatická
Kopřivy a bršlice často rostou společně
na jednom stanovišti

Hlas Bystřice 5/2020

Do salátu k řeřišnici, bršlici a pampelišce můžeme přidat i mladé
lístky nekvetoucí orseje jarní a ptačince velkokvětého

jako její příbuzní ze stejné čeledi, mrkev
a petržel. Konzumovat ji můžeme i syrovou
v salátech, ale stejně dobře se hodí do teplých pokrmů jako alternativa petrželky či
špenátu.

Pampeliška lékařská

(Taraxacum officinale)
Pampeliška je všudypřítomná, určitě ji
najdeme i na vlastní zahradě. Její lístky je
nejlepší konzumovat ve směsi s dalšími bylinkami, zmírní se tak jejich hořkost. Bramborový salát nebo třeba rizoto pak zajímavě
oživí ještě nerozkvetlá pampelišková poupata – zkuste to! Jak její jméno napovídá,
pampeliška je léčivka, určitě by proto neměla chybět v jarním očistném jídelníčku.

Řeřišnice hořká

(Cardamine amara)
Řeřišnici najdeme na vlhkých místech podél vodních toků či na prameništích. Její
lístky jsou hořké až za květu, sbíráme je tedy
Řeřišnici potoční sbíráme před rozkvětem

před rozkvětem. Chuť je mírně štiplavá,
podobně jako u řeřichy nebo lichořeřišnice,
a hodí se tedy k ochucení salátů či pomazánek. Zaměnit ji můžete za vzácnou potočnici lékařskou. Potočnicí se sice neotrávíte,
ale určitě ji nesbírejte, protože je chráněna
zákonem! Lístky řeřišnice před jídlem vždy
pečlivě omyjte a sbírejte ty, které nejsou
ponořené ve vodě – v některých oblastech
hrozí riziko infikování metacerkáriemi parazitických motolic.

Česnáček lékařský

(Alliaria petiolata)
Tuto po česneku vonící rostlinu najdeme
ve světlých lesích, na úživných rumištích
či v křovinách podél toků. Česnáček může
dorůstat až jednoho metru a kvete čtyřčetnými bílými květy. Kromě výborné chuti je
to také léčivka – obsahuje množství vitaminu C a pomáhá v boji s infekcemi. Nejlepší
bude čerstvý v salátech, přidat ho můžeme
ale i do nádivek nebo na těstoviny.
Ke sběru bylinek si vybíráme neznečištěná
místa
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Pila
Božkovice
hledá pracovníky na pozici:

obsluha pásové pily

Nabízíme:

● práci na HPP
● možnost brigády nebo práce
na dohodu
● pevnou pracovní dobu
● dobré platové podmínky
● stravenky

Požadujeme:

● výuční list
● řidičský průkaz skupiny B
● znalost práce s motorovou pilou
● ochotu se učit
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SOUTĚŽ

Hlas Bystřice ve spolupráci s městem
Bystřice a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu vyhlašuje fotografickou soutěž na téma

Podělte se
o potěšení
z vaší zahrádky

B

ez ohledu na rozlohu vyžaduje zahrádka každodenní péči a někdy i pořádnou
dřinu. Odměnou za ni jsou chutné plody
či chvilky odpočinku v krásném prostředí.
Možná i vás někdy napadlo se o tu radost
podělit. Nejjednodušší je to prostřednictvím
fotografie – a my vám nabízíme příležitost
ukázat výsledky vaší práce širší veřejnosti
a třeba i vyhrát nějakou cenu.
Ve fotosoutěži nepůjde o největší brambory, nejvoňavější růže a vůbec extrémy.

Rádi bychom poznali zákoutí vaší zahrádky, v němž se cítíte nejlépe, chtěli bychom
s vámi sdílet pokušení zakousnout se
do oroseného jablka či obdivovat zajímavou
květinovou kompozici záhonu či skalky. Už
vůbec pak nepočítáme se soutěží o nejvzácnější druhy či nejexotičtější odrůdy! Vždyť
radost přináší třeba i pěkný trávník...
Nepůjde ani o prokázání nějakého fotografického umění či klání o nejchytřejší fotoaparát. Těšíme se na snímky, pořízené
klidně mobilním telefonem, pokud možno
ovšem neupravované a v co největším rozlišení. Rádi bychom totiž již během soutěže vybrané snímky zveřejňovali v Hlasu
Bystřice, jehož čtenáře pak po vyhlášení
výsledků samozřejmě seznámíme s nejlépe
hodnocenými fotografiemi.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá:
1. Soutěž probíhá od 1. 5. do 31. 10. 2020.
2. Zúčastnit se mohou občané Bystřice
a majitelé rekreačních objektů na jejím území.
3. Každý soutěžící může poslat do soutěže nejvýše dvě fotografie každý kalendářní
měsíc.
4. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s případným bezúplatným zveřejněním fotografie ve zpravodaji Hlas Bystřice. V případě
zájmu o využití snímku pro jiné účely, například propagaci města Bystřice, bude autor snímku požádán o souhlas. Pokud jsou
na snímku zachyceny osoby, zaručuje soutěžící, že tyto souhlasí se zveřejněním.
5. Soutěžní snímky se zasílají jako přílo-

Potřetí mu to už nevyšlo!

Dvakrát se podařilo pobertovi ukrást naftu ze zaparkovaného
tahače. V noci na neděli 5. dubna se ale několika našim spoluobčanům podařilo zloděje načapat a pohlídat do příjezdu hlídky
Policie ČR.
Jsem hrdý na to, že máme takové všímavé a odvážné sousedy,
jakými jsou Michal Jebas, Filip Konvalinka, Martin Pilát, Ondřej Holoubek a Jan Macháček!
Děkuji vám moc za pomoc, pánové!
Patrik Hejduk

Děkujeme, dobří lidé!

Existují lidé, kterým není lhostejný osud jiných.
V neděli 1. března šla moje mamka s taťkou na procházku.
Tátovi se najednou udělalo špatně a upadl na zem. Zůstal
bezvládně ležet a nereagoval. V ten okamžik jeli kolem manželé Vohralíkovi. Nezaváhali ani vteřinu, okamžitě zastavili a běželi dávat první pomoc. Za pár okamžiků se k nim
přidala zdravotní sestra paní Slámová, která šla náhodou
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hy emailové zprávy na adresu zpravodaj@
mestobystrice.cz, případně prostřednictvím některého z veřejných úložišť (například uschovna.cz). Ve zprávě je nutné uvést
jméno a příjmení autora fotografie; uvítáme
i stručný popis či komentář.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout
snímky nedostatečné technické kvality (například neostré či v nízkém rozlišení).
7. Na zveřejnění zaslaných fotografií či ohlášené ceny není žádný právní nárok.
Soutěžní snímky bude během listopadu posuzovat porota, složená ze zástupců pořadatelů, případně jimi přizvaných osob.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v prosincovém vydání Hlasu Bystřice. Autoři tří
vítězných fotografií obdrží ceny, věnované
městem Bystřice – poukázky na zahrádkářské potřeby v hodnotě 1500, 1000 a 500Kč.
Těšíme se na vaše fotografie!

kolem. Po několika minutách ještě zastavilo auto neznámého lékaře, který si tatínka „převzal“, než přijela záchranka.
Taťka utrpěl ošklivou zlomeninu, ale zvládl ve svých 85 letech operaci a v téměř plné síle se nám 2. dubna vrátil domů.
Za sebe, za jeho manželku Marušku, za vnoučata a pravnoučata
i ostatní příbuzné moc děkuji paní Ivetě Vohralíkové a jejímu
manželovi Pavlovi, paní Hance Slámové a neznámému panu
doktorovi za poskytnutí první pomoci, kterou - troufám si říci
- zachránili život mého tatínka pana Stanislava Vosátky.
Mirka Šípková

Za upřímná slova útěchy, květinové dary
a účast na posledním rozloučením s panem

Pavlem Slavíkem z Bystřice
děkuje rodina Slavíkova.

21

ROZHOVOR

Zámek Líšno
se probouzí k novému životu
Mezi bažinami na chráněném místě kdysi stával
hrad Lešno (dříve Leštno), který založil pravděpodobně v roce 1367 Beneš z Dubé. Záznamy lze najít
i o jeho synovi Václavovi, který doprovázel Jana Husa
do Kostnice. Výprava vyrazila z hradu Krakovec 11.
října 1414. Do cíle dorazili 3. listopadu. Jak tato cesta
dopadla všichni víme z dějepisu. Václav se po návratu
k husitům nepřipojil, takže jejich vojsko v roce 1420
hrad oblehlo. Po uzavření příměří odtáhlo k Říčanům, kde dobývalo hrad Diviše z Říčan, kterého zajali
i s rodinou.
V roce 1443 byl majitelem hradu Jan Sádlo ze Smilkova, pak byl v držení Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. V roce 1467 byl hrad během bojů proti Jiřímu
z Poděbrad po dvouměsíčním obléhání dobyt králov-

N

ení to tak dlouho, co se v zámku Líšno
znovu rozběhly práce na jeho zvelebení. Jsem ráda, že pan kastelán Norbert Szalay našel ve svém nabitém programu čas
na zodpovězení několika otázek. Sešli jsme
se jeden pochmurný březnový den v nové
romantické kavárničce na zámku.
Čím jste práci na zámku začínal?
Všechno začalo pátráním v minulosti.
Krátce řečeno: Nejprve oslovením příslušných úřadů včetně památkářů. Následoval
stavebně historický průzkum budovy. Pak
získávání informací třeba od pamětníků,
prohlížení starých pohlednic a fotografií
a zejména hledání materiálů v archivech,
muzeích a kronikách. Právě od pamětníků jsem získal dobré informace o sochách,
které lemovaly cestu k Parádnici a zmizely
někdy v padesátých letech minulého století
neznámo kam. Spoustu času zabralo pátrání v archivech a dohledávání původních
plánků parku. Pak přijeli odborníci, aby
zjistili, jakými úpravami zámek prošel.
Našli odborníci něco zajímavého?
Zaujaly je třeba původní gotické rysy, hlavně ve sklepeních. V bývalé vodárně byla
objevena po odstranění několika vrstev
omítky pěkná kaple. Našla se i jedna soška z původního oltáře a pozůstatky maleb. Počítáme s obnovením kaple, do níž
umístíme oltář téměř shodného vzhledu
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ským vojskem. O deset let později byl Šternberky přestavěn na pozdně gotické sídlo, o necelé století později
následovala přestavba v renesančním duchu.
Za třicetileté války v letech 1618 až 1648 bylo panství
opět zpustošeno. Stále se měnící majitelé, kteří o zvelebení neměli přílišný zájem, nechávali hrad chátrat.
Až v 19. století se dočkal přestavby do dnešní romantické podoby továrníkem a spolumajitelem ČKD Vincentem Čeňkem Daňkem.
Po 2. světové válce připadla budova Červenému kříži,
který v ní zřídil školicí středisko. Provoz budovy byl
ale zřejmě nákladný, takže středisko bylo zrušeno.
Dlouhé roky byl potom zámek na prodej. Park zarůstal náletovými křovinami a sochy, omítky i vnitřní
prostory trpěly počasím i působením vandalů.

s tím původním, pocházejcí z odsvěceného
kostela. Některé zpočátku zajímavé věci se
po podrobném průzkumu bohužel ukázaly
jako filmové atrapy. Zámek se totiž v průběhu mnoha let zalíbil řadě filmařů.
Kdo prochází kolem zámku, vidí hlavně
proměny v parku. Co všechno se tu změnilo?
Před pěti lety začalo čištění porostů od náletových křovin. Potom začaly práce na obnově do původního vzhledu podle dochovaných historických plánů. Tedy do stavu
po poslední úpravě v 19. století. Jen výstav-

ba alpina nám trvala tři roky. Další rok byl
obnoven rybník, uprostřed něhož je ostrůvek i strom, který tam kdysi stával. Ve stejné době probíhala rekonstrukce bazénu,
altánku a parku za zámkem. Všechny práce
musely plynule navazovat, bylo třeba brát
ohled i na roční období a počasí. Nyní prochází park závěrečnou fází obnovy.
Park bude tedy již hotový?
Letos byla vysazena nová anglická alej ze
sloupovitých dubů a javorů s kulovitou korunou. Byly vysazeny tři vzácné sekvojovce
- nejvyšší měří téměř 10 metrů, místo těch,
které v poválečných letech „zmizely“. Park
ozdobí i platany a další skupiny dekorativních keřů. Okolo rybníka bylo vysazeno
téměř 30 nových vzrostlých dubů. Bývalá
„medvědí jáma“ byla rozebrána a kámen
po kameni opravena. Nyní slouží jako amfiteátr, který lze využít pro divadelní představení, jako letní kino, či ke koncertům
a přednáškám. Právě se píše divadelní hra
„šitá“ přímo na děj ze zámku, podle příběhu, který se skutečně stal. V budoucnu plánujeme prohlídky parku s výkladem o jeho
historii i postupné rekonstrukci. Od loňského roku se v parku na různých místech
konaly svatební obřady. To bude jistě pokračovat i v dalších letech, neboť tu bude
i zázemí pro pořádání svatebních hostin.
Myslíme i na děti, pro které tu vznikne
loutkové divadlo.
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Pracuje se i uvnitř zámku?
Vnitřní prostory také budou rekonstruovány, zatím je ale nejvíce práce ve vnějším
prostoru. Teď bude nutné pracovat na obnově statku, který je mnohem zchátralejší
než samotný zámek. Začíná oprava prakticky chybějících střech, aby se zabránilo
dalšímu rozpadání budov. Opravy bude
potřebovat také špýchar za zámkem, který
býval kalvínskou modlitebnou. Po dokončení by měl celý objekt statku žít novým životem. Mohly by v něm být třeba dílny pro
umělecká řemesla, kováře, truhláře nebo
řezbáře. Myšlenky a plány ovšem stále
dozrávají, nicměně si myslím, že celé dílo
bude svým způsobem unikátní.
Bude obnovena cesta, která dříve vedla
cesta přes Parádnici k oboře a rybníku?
Cesta bude a krásná, ale skončí u první branky, neboť za ní je pozemek jiného
majitele. Již nyní se podél cesty vine potok
- a ne jen jeden. Koryta potoků jsou pěkně vydlážděna kameny a připomínají toky
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horských bystřin. V ohybech potoků stojí
staré i nové vrby, jejichž listí bude v létě
ve větru krásně šumět. Po hladině rybníka se prohání hejno barevných mandarínských kachniček a dole pod alpinem je
opravená jeskyňka, kde v krásně čisté vodě
plavou různé druhy ryb. Kolem rybníka se
po setmění rozsvěcují lampy, jejichž tlumené světlo dodává tichým večerům romantickou atmosféru.

Již dnes jsou upravené cesty kolem vody
až do zadní části k jízdárně. V pozadí jsou
všude nové skupiny stromů a keřů, které tu
našly svůj domov loni na podzim. Na původních místech budou obnoveny také
promenády, které budou zdobit sochy pana
Jana Hendrycha, známého sochaře, malíře,
restaurátora, kurátora a vysokoškolského
profesora.
Snažíme se myslet ekologicky, máme tedy
hotovou i jednu zelenou střechu z rozchodníků a netřesků. Na různých místech jsou
v parku rozmístěna pítka pro ptáky. Kolem
zděného oplocení vyrůstá další zelený živý
plot, který tlumí zvuky z rušné silnice. Procházku parkem si tedy bude možné užívat
pěkně v klidu.
Je tu ještě mnoho práce, ale ta práce má
své kouzlo - nové výsledky jsou vidět každý
den, což je velmi uspokojivé.

S kastelánem zámku Líšno
panem Norbertem Szalayem
hovořila Miroslava Michálková
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