5/2021

HLAS BYS 3 CE

SLEDUJTE PROJEKTY MĚSTA

4

ÚKLID MĚSTA A OSAD KE DNI ZEMĚ

14

PRVNÍ DÍL POVĚSTÍ A BÁJÍ

23

mestobystrice.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

2

Výročí konce 2. světové války (1945). Byly
pokladeny věnce a kytice na památku všem obětem.

Na náměstí najdete prezentaci výsledků architektonické soutěže na novou podobu obou náměstí.

Stavění máje. Máje byla podříznuta dvě noci za
sebou. Část obyvatel je pohoršena, část hájí tradice.

Participativní rozpočet 2021. Město prostudovalo
návrhy občanů.V červnu občané rozhodnou o vítězi.

Od 17. května dochází k uvolňování restrikcí.
Např. bude možné sportování venku do 30 osob.

Poplatky za komunální odpad byly splatné
do konce března 2021. Hradit je můžete i nadále.

Ptačí chřipka stále hrozí. Domácí drůbež
se většinou nakazí od volně žijících ptáků.

Byla zahájena stavba optické sítě v Bystřici.
Investor celé stavby je T-mobile Czech Republic a.s.

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK
Voda nad zlato
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice

Právě nám nastává období zalévání zahrad i zahrádek a napouštění bazénů. Stav podzemních vod i přes letošní poměrně přívětivou zimu není úplně ideální a problémy s vodou v našem městě jsou již evergreenem.
Zvažte prosím, do jaké míry je nutné napouštět
bazény z vodovodního řadu. Vodu si lze nechat
dovézt specializovanou firmou. Zachytávejte
dešťovou vodu a používejte ji na své krásné a
Ožehavý
úrodné zahrádky.

problém
s dodávkou vody
v Bystřici a osadách řešíme již
dlouhodobě.

Ožehavý problém s dodávkou vody v Bystřici
a osadách řešíme již dlouhodobě. Na zastupitelstvu města dne 18.11.2020 byla schválena
komplexní technickoekonomická studie „Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění
odpadních vod pro lokalitu Bystřice“, která
nám dala jasnou představu o tom, jak a v jakých etapách budovat vodovody, kanalizace a
čistírnu odpadních vod v celém městě včetně
jeho osad a zároveň i stanovila odhadované
náklady na realizaci těchto cílů. Celkem se
jedná o téměř půl miliardy korun, ze kterých jen
v následujících třech letech bude potřeba proinvestovat více než
150 milionů korun. Částka to opravdu není malá. Přestože bude
jak doufáme z části kryta financemi z dotačních titulů, bude
znamenat obrovskou finanční zátěž na rozpočet města
ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.
S financováním výše zmíněných projektů souvisí i palčivá
otázka zvýšení daně z nemovitosti. Ano, opravdu bylo na zastupitelstvu města schváleno navýšení této daně z koeficientu 1,0

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

na 2,0, jak jsme vás informovali již na stránkách našeho městského zpravodaje. Daň z nemovitosti je
jediná daň, která jde přímo do rozpočtu města a
tím pomáhá financovat i stavby vodovodů, přivaděčů, kanalizací a tolik potřebnou novou čistírnu
odpadních vod do města i osad. Někteří naši
spoluobčané si mohou říct: „My máme studnu,
vodovod se nás netýká a přesto máme také platit
vyšší daň.“ To je omyl. Vybudováním přivaděče,
vodovodů, kanalizací a nové čistírny odpadních
vod se zhodnocují pozemky a nemovitosti všech
majitelů v našem městě i osadách.
Nehledě na to, že jsme tímto mírným navýšením
pouze srovnali výši místního koeficientu daně
z nemovitosti s okolními městy, která podobné
navýšení provedla v předchozích letech. Některé
obce a města v minulosti kvůli stavbě obecních
vodovodů místní koeficient daně z nemovitosti
navýšila až na maximální hodnotu 5,0. Takto
výrazným zvýšením jsme rozhodně nechtěli
rodinné rozpočty zatěžovat.

Věřím, že se toto „vodní dílo“ podaří a všichni budeme mít
dostatek vody i za teplých, slunných dnů.
Přeji vám všem krásné rozkvetlé jaro, úrodné zahrádky
a hlavně pevné zdraví.
Váš starosta Michal Hodík

UZÁVĚRKA 31.5.2021
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PROJEKTY MĚSTA
Sledujte, jak se vyvíjí projekty města
Text: Bc. Denisa Říhová, PR města Bystřice

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás informovala o průběžném stavu projektů
napříč tematickými okruhy. Věřím, že tato forma je přehledná a
pomůže vám se orientovat. Projekty jsem pro přehlednost
rozdělila do 3 hlavních kategorií podle toho, v jaké fázi
realizace se právě nachází. Díky tomu víte, na co se můžete těšit
již dnes a jaké projekty ještě vyžadují více času či prostředků. U
dlouhodobých, časově i finančně nejnáročnějších projektů nám
přesto nic nebrání v tom, abychom se na jejich realizaci
připravovali a postupnými kroky se systematicky přibližovali

k cíli. Berte prosím na vědomí, že termíny jsou pouze
předpokládané. Např. nově vypsaný dotační program nám
může "zamíchat" s pořadím některých projektů.
Tento přehled vznikl díky součinnosti a komunikaci pana
starosty Michala Hodíka, pana místostarosty Mgr. Daniela
Štěpánka, kanceláře projektového řízení a jednotlivých
specializovaných pracovníků městkého úřadu. Děkuji za
spolupráci.

... dokončený projekt
... právě probíhající, na projektu již započaly práce (administrativní nebo už i v terénu)
... dlouhodobá vize, myšlenky a koncepce Bystřice #nadobreceste
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www.mestobystrice.cz

ZŠ BYSTŘICE
ÚPRAVY AKUSTIKY JÍDELNY
Stav: příprava veřejné zakázky
Předpokládaná realizace: o letních prázninách 2021

červenec 2022

Hlas Bystřice 5/2021

5

PROJEKTY MĚSTA

4
6

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY Z MĚSTA
Rada města Bystřice dne 26.4.2021
Zkrácená verze zápisu #8/2021 | Text: Bc. Denisa Říhová, PR města Bystřice
▶︎ Žádost o poskytnutí dotace na DČOV:
RM schvaluje poskytnutí dotace na domovní
čističku odpadních vod v osadě Nesvačily ve
výši 25.000 Kč.
▶︎ Oběh účetních dokladů: RM schvaluje
směrnici č. 2 – Oběh účetních dokladů.
▶︎ Žádost o pronájem pozemku, č. par.
1576/3, v k.ú. Bystřice u Benešova: RM
schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části
pozemku ve vlastnictví města Bystřice, par. č.
1576/3, obec Bystřice o výměře 30 m2, druh
pozemku silnice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001, za 6 Kč/m2/měsíc na dobu
jednoho roku za účelem využití uskladnění
palivového dřeva.
▶︎ Žádost o ukončení nájemní smlouvy v
Domě s pečovatelskou službou: RM schvaluje
ukončení nájemní smlouvy k 30.04 2021 a
přidělení volného bytu č. 5 od 15.05.2021.
▶︎ Záměr pronájmu nemovitého majetku –
bytového prostoru v č.p. 300, ulici Dr. E.
Beneše, 257 51 Bystřice: RM schvaluje záměr
pronájmu nemovitého majetku – podkrovní
bytové jednotky 1+kk, o velikosti 41,61m2,
domu Bystřice, Dr. E. Beneše 300, a to s
termínem nejdříve od 15.6.2021 na dobu 1 roku
a stanovuje cenu nájemného ve výši 100 Kč/
m2/měsíc + záloha na služby 600 Kč/měsíc.
▶︎ Pure Smile s.r.o. - Žádost o schválení sídla
firmy: RM schvaluje umístění sídla společnosti
Pure Smile s.r.o. na adrese Syllabova č.p.450,
257 51 Bystřice v místnosti č.202.2 a č.202.1.
▶︎ Bestavo s.r.o. – Provozování malého
zařízení ke zpracování bioodpadu: RM
nesouhlasí se změnou povolení k provozování
malého zařízení ke zpracování bioodpadu
společnosti Bestavo s.r.o. K nesouhlasnému
stanovisku a k podkladům uvádíme následující
důvody. Na základě místní znalosti – k ukládání
bio odpadu, je již nyní využíván sousední
pozemek parc. č. 536/11,536/10 a 536/13 k.ú.
Líšno. Kompostárna tedy není provozována
pouze na pozemcích parc. č. 536/14 a 536/16,
k.ú. Líšno, které jsou uvedeny v oznámení o
zahájení řízení. Provozní řád, kapitola 5,
Stručný popis zařízení, uvádí existenci jímky o
objemu 20 m3 a dále existenci sociálního
zázemí pro obsluhu kompostárny v areálu
bývalého ZD Mokrá Lhota. Na základě
účastenství ve stavebních řízeních vedených
Stavebním úřadem Bystřice je Městu Bystřice
známo, že v areálu se nachází dvě jímky z dob
existence a provozu kravína, špatného
technického stavu, ve značné vzdálenosti od
prostoru kompostárny. Stavební úpravy kravína
nejsou dosud zkolaudovány. Celkový technický
stav budovy je zdokumentován ve spise
stavebního úřadu. Provozní řád je napsaný
účelově a neuvádí pravdivé skutečnosti. Provoz
areálu je dlouhodobě předmětem stížností
občanů Mokré Lhoty. Z hlediska veřejného
zájmu není žádoucí provoz rozšiřovat,
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respektive navyšovat kapacitu ukládaného bio
odpadu ze 150 tun za rok na 230 tun za rok.
▶︎ ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o u m í s t ě n í s t a v b y, Z a h o ř a n y : P ř e d
projednáním a hlasováním oznámil Ing. Petr
Fatka možný střet zájmů. RM schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
IP-12-6019465/2, za účelem akce ,,zřízení
distribuční soustavy – nový kabel NN‘‘, za
jednorázovou náhradu ve výši 2.700 Kč bez
DPH.
▶︎ ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby, Jírovice: RM schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
IP-12-6019503/VB/2, za účelem akce ,,zřízení
distribuční soustavy – nový kabel NN‘‘, za
jednorázovou náhradu ve výši 5.900 Kč bez
DPH.
▶︎ Žádost o vyjádření ke stavbě RD
"OBYTNÝ SOUBOR TVORŠOVICE – II
ETAPA”: RM bere na vědomí žádost o
vyjádření stavebníka REAL – TREUHAND
REALITY s.r.o., IČ 1450276 k PD stavebního
objektu „SO 09 – SO 33“ na výstavbu 25ti RD
v k.ú. Tvoršovice. RM požaduje uzavření
trojstranné smlouvy o odvodu a přečištění
odpadních vod mezi stavebníkem REAL –
TREUHAND REALITY s.r.o., provozovatelem
kanalizačního řadu a provozovatelem ČOV.
▶︎ Žádost o překvalifikování usnesení č.
5-5/15.3.2021/Dv: RM bere na vědomí žádost o
překvalifikování ceny pozemků nebo jejich
částí ve vlastnictví města Bystřice, par. č.
1110/14, 1110/15, 1110/17 v k.ú. Jírovice, obec
Bystřice, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace.
▶︎ VZ Město Bystřice – Pořízení nového
Dopravního automobilu: RM schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na dodávku
"Město Bystřice – pořízení nového Dopravního
automobilu" pro JSDH Bystřice.
▶︎ Zpráva o hodnocení nabídek "Pasport,
posouzení a čištění kanalizace Bystřice”: RM
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek na zakázku "Pasport, posouzení a
čištění kanalizace Bystřice“ jako nejvýhodnější
nabídku od firmy Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o. za nabídnutou cenu 1.978.570
Kč včetně DPH.
▶︎ Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. –
Smlouva o dílo: RM schvaluje uzavření
Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo (02O-3368-7490/18) mezi městem Bystřice
(objednatel) a Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. (zhotovitel), kterým se mění
článek III. Doba a místo plnění prodloužením
uzavření smluv s vlastníky pozemků z 18.
4.2021 na 15. 12. 2021.

Prodloužení termínu nemá vliv na podání
žádosti o vydání stavebního povolení.
▶︎ Město Bystřice – Volební řád školské rady
Základní školy Bystřice: RM vydává Volební
řád školské rady Základní školy Bystřice s
účinností od 1. května 2021 pro volby členů
školské rady.
▶︎ Město Bystřice – Řád veřejného
pohřebiště: RM na základě vydaného Souhlasu
Krajského úřadu Středočeského kraje schvaluje
ve smyslu nový Řád veřejného pohřebiště,
formou nařízení města, který upravuje provoz
veřejných pohřebišť v Bystřici v souladu s
platnou legislativou s účinností dnem
17.05.2021.
▶︎ Městská policie Bystřice – Výběrové řízení
na pozici strážník: RM bere na vědomí
posouzení uchazečů na místo strážníka Městské
policie Bystřice, dle kterého byl na toto místo
přijat pan Jiří Pomahač s nástupem od
20.04.2021.
▶︎ Město Bystřice – Záměr pronájmu části
pozemku pč. 758/3 k.ú. Jinošice: RM
schvaluje záměr pronájmu nemovitého majetku
ve vlastnictví města Bystřice – části pozemku
p.č. 758/3 (nové p.č. 758/7) o výměře 6164 m2,
číslo LV: 10001 u Katastrálního úřadu, na dobu
pronájmu 10 let k účelu využití pozemku –
uskladnění stavebních materiálů, stavební suti a
její úprava, s podmínkou úhrady nákladů ze
strany zájemce, a to za vynětí předmětné části
pozemku ze Zemědělského půdního fondu.
▶︎
Město Bystřice – Smlouva o nájmu
hrobového místa: RM schvaluje novou
Smlouvu o nájmu hrobového místa s platností
od 17.05.2021 v souvislosti s vydáním nového
Řádu veřejného pohřebiště formou nařízení
města s účinností od 17.05.2021.
▶︎ Město Bystřice – Smlouva o zabezpečení
správy a údržby veřejných pohřebišť: RM
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
správě veřejného pohřebiště města Bystřice
mezi městem Bystřice a Službami Bystřice,
s.r.o., IČ: 25777769, za účelem zajištění
provozu, údržby a správy veřejného pohřebiště
a k plnění právních předpisů na úseku
pohřebnictví s účinností od 17.05.2021 za
účelem změny přílohy č. 1 Řád veřejného
pohřebiště.
▶︎ Fasáda na budově č.p. 115 Bystřice: RM
schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Smlouvě o
dílo ze dne 30.4.2020 na stavbu Fasáda na
budově č.p. 115 Bystřice VOSA – MVS, s.r.o.
na prodloužení termínu realizace do 30.6.2021.
▶︎ AŽD Praha s.r.o. – „Generel VO pro
město Bystřice“: RM schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:
„Generel VO pro město Bystřice“ ze dne
08.07.2020, s AŽD Praha s.r.o., který stanovuje
lhůtu pro zahájení plnění do 14 dní od účinnosti
smlouvy a lhůtu pro dokončení díla do 31. 5.
2021.

UZÁVĚRKA 31.5.2021
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO?

Vždy se těšíme na nový měsíčník, který nás
informuje o dění v našem městě i přilehlých
osadách. Zároveň se dozvídáme co kde bylo
provedeno pro zlepšení života a co nás čeká v
nejbližší době.
Ve vydání lednového měsíčníku jste nás
informovali dobrou zprávou, že výše místního
poplatku za odpad v roce 2021 zůstává ve
stejné výši jako v roce 2020, tedy 750 Kč. V
tomto roce byl také poplatek navýšen o 50 %.
Jiná města i obce navýšení poplatku prováděla
v daleko menší míře než nárůst o 250 Kč na
poplatníka.
Po přečtení únorového čísla jsme se pozastavili
u článku týkající se poplatků za odpady a
evidence psů v roce 2021. Chápeme, že
množství odpadu se kvůli pandemii COVID-19
ještě navyšuje. Nechápeme, proč byl zrušen
poplatek ze psů a probíhá pouze jejich
evidence. Vždyť pokladna města Bystřice
určitě není tak bohatá, aby poplatky ze psů
nepřispěly částečně k jejímu vylepšení ročního
rozpočtu. Tyto poplatky se dříve vybíraly,
mimo jiných poplatků. Tím byla vedena i
částečná evidence psů.
Možná s naším názorem spousta lidí
nesouhlasí, včetně Vás i zastupitelstva, když
byly zrušeny poplatky ze psů. Nejen ve městě a
přilehlých osadách se pohybuje více a více psů,
které jsou nyní osvobozeny od poplatků. Co se
týče úklidu psích exkrementů, nejsou všichni
vlastníci svých mazlíčků ochotni uklízet. Běda,
když je upozorníte, že to mají uklidit. O
znečištěných chodnících si obrázek udělá každý
sám. V současné nelehké době, kdy je nutné
šetřit od maličkostí se domníváme, že
osvobození psů od poplatků nebylo správným
řešením.
Z důvodu, že v dnešní době můžeme vyjádřit
svůj názor a kritiku, myslíme tím poplatky za
psy, není pro každého přijatelné, a proto naše
vyjádření k zamyšlení nepodepisujeme. Těšíme
se, zda-li se vyjádříte k našemu názoru v našem
oblíbeném měsíčníku.
Děkujeme,
Vaši věrní čtenáři
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Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Dobrý den, věrní čtenáři. Děkuji vám za to, že
pravidelně sledujete náš městský zpravodaj Hlas
Bystřice a malinko mě mrzí – ba možná až děsí, že
opět žijeme v době, kdy se někdo bojí vyjádřit
svůj názor a podepsat se pod něj. I tak vám děkuji
za zaslanou otázku.
V první části jste se ptali na místní poplatek za
svoz a třídění komunálního odpadu. Škoda, že jste
se pravděpodobně neúčastnili osobně nebo v online formě březnového jednání zastupitelstva
města. Věděli byste, že poplatek 750 Kč pokrývá
zhruba 50 % reálných nákladů na svoz, třídění
a skládkování komunálních odpadů. V následujících letech budou tyto reálné náklady
neúměrně každoročně růst v důsledku nového
zákona O odpadech 541/2020 Sb. a státem
nařízeného skládkovacího poplatku, který poroste
z loňských 500 Kč/1 t a letošních 800 Kč / 1 t až
na 1850 Kč /1 t v roce 2029.
www.mestobystrice.cz

obyvatel poplatky, ale bez aktivního zapojení vás
– obyvatel města, našich podnikatelů a zavádění
chytrých řešení v rámci evidence třídění odpadů to
nebude možné.

Měl by se obnovit
poplatek za psy?

Pojďme k hlavní části vašeho dotazu, který se týká
zrušení místního poplatku ze psů. Výběr tohoto
poplatku před jeho zrušením činil přesně 0,088%
příjmové stránky rozpočtu města. Dále píšete
„pokladna města Bystřice není určitě tak bohatá,
aby poplatky ze psů nepřispěly k jejímu vylepšení
rozpočtu“ – Příjem města byl každoročně z tohoto
poplatku 85.000 Kč, ale jeho evidence a hlavně
vymáhání zaměstnávalo jednoho úředníka
městského úřadu minimálně na poloviční úvazek.
Což odhadem na danou platovou třídu a výši
úvazku činí přes 200.000 Kč. Ve chvíli, kdy město
má vůči někomu pohledávku, tak ji musí vymáhat
bez ohledu na to, zdali ji ve finále vymůže.
Přičtěte také nevymahatelné pohledávky, tj.
pohledávky pod hranicí 2.000 Kč (pokud částka
nedosáhne hranice 2.000 Kč, tak náklady na
vymáhání převyšují nad výší pohledávky). Pokud
tedy zohledníte náklady na marné exekuce, přidáte
náklady na počítačové vybavení, software pro
evidenci nebo platby za poštovní služby při
neustálém obesílání lidí, kteří nezaplatili, dojdete
k celkovým nákladům přes 300 až 350.000 Kč!
A teď jednoduchá součtová rovnice: příjem
+85.000 Kč a výdej na správu poplatku -300.000
Kč rovná se přínos pro rozpočet města ve výši
-215.000 Kč. Tolik k ekonomické části přínosu pro
rozpočet města u místního poplatku ze psů.

Není pravdou, že ostatní města nezvyšovala
tento místní poplatek. Když by to nedělala,
znamenalo by to razantní omezení výdajů na
vzdělávání, dopravní obslužnost, opravy
komunikací. V Benešově činí sazba poplatku 720
Kč (zvýšeno 2020, relativně nízká výše poplatku
je dána tím, že Benešov má vlastní skládku a sváží
si odpad pomocí vlastních Technických služeb).
Týnec nad Sázavou 950 Kč (zvýšeno 2020, sváží
pomocí vlastních Technických služeb, ale nemají
skládku stejně jako my). Jedinou výjimkou v okolí
jsou Votice 550 Kč (zvýšeno v roce 2020, nízká
výše je dána tím, že mají skládku na které jsou
50% spolumajitelem společně s rakouským
investorem a aktuálně má město z provozu
skládky zajímavý příjem).
Poměrně podrobně jsem se snažil toto téma popsat
v minulém čísle zpravodaje. Město se snaží
úsporou nákladů na svoz a vytřídění recyklovatelných komodit dále nenavyšovat zatížení
Hlas Bystřice 5/2021

Ano – můžete namítnout, že jsme mohli jít cestou
zvýšení tohoto poplatku. Stát bohužel nedal městu
zákonnou možnost vstupovat do soukromého
obydlí a kontrolovat, jestli je pes registrován.
Setkávali jsme se s tím, že se lidé snažili vyhnout,
případně snížit výši platby (např. psi chovaní
v bytových domech byli registrováni na jiné osoby
blízké žijící v rodinných domech). Drobné světlo
naděje pro nás svitlo ve chvíli, kdy stát zavedl
povinné čipování psů a sankci za nesplnění této
povinnosti. Bohužel stát neudělal jednotný registr,
ve kterém by např. strážník Městské policie po
načtení psího čipu mohl ověřit majitele, zjistit kde
je registrován apod. Ze stejného registru by si pak
MÚ mohl tyto údaje převzít také.

UZÁVĚRKA 31.5.2021

Doufejme, že se do budoucna změní přístup státu
v oblasti evidence povinně čipovaných zvířat a
jejich majitelů – pak bude určitě mít smysl znovu
zavést podobný poplatek.
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DAR STAROSTY
Sliby se mají plnit
nejen o Vánocích
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice

…ano, proto i já plním svůj slib daný na březnovém jednání
zastupitelstva a mimořádnou odměnu, kterou jsem obdržel
od zastupitelů města Bystřice, za což ještě jednou děkuji,
věnuji na podporu společnosti RUAH o.p.s a útulku
provozovanému společností Naděje pro čtyři packy, z.s.
Věřím, že finance pomohou tam, kde je třeba a všem přeji
pevné zdraví.

BYSTŘICKÉ TALENTY

UZÁVĚRKA 28.5.2021

Fotosoutěž na téma:
zvířata
Text: Bc. Denisa Říhová,
PR města Bystřice

Máte fotku zvířete z Bystřicka?
Posílejte nám své úlovky, ať už z domova nebo z venku.
Zapojit se mohou děti, teenageři i dospělí. Podle počtu
zúčastněných rozdělíme věkové kategorie.
Dokdy? Fotky zasílejte do pátku 28. května 2021.
Kam? Označte nám na Instagramu nebo Facebooku
@mestobystrice nebo posílejte na mail
zpravodaj@mestobystrice.cz (max. velikost souboru 10 MB).
Vítězná fotka bude zveřejněna v příštím čísle Hlasu Bystřice s
Vaším jménem.
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MĚSTO OZNAMUJE

LIDÉ A SPOLEČNOST

Pohyby občanů

Životní jubilea

za období 1.4. - 30.4.2021

Občanská komise informuje:

PŘISTĚHOVANÍ

ODSTĚHOVANÍ

Jaroslav Doležal - Bystřice

+8

-11

80 let

NAROZENÍ

ZEMŘELÍ

Stanislav Kuthan - Zahořany

+3

-3

80 let

CELKOVÝ POČET OBYVATEL:

4.330

GRATULUJEME!
11

MKIC
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice p. o.

Hledači vajíček odměněni!
V minulém čísle Hlasu Bystřice jsme slíbili, že vám představíme ty
nejúspěšnější hledače vajíček, které zajíc poztrácel po Bystřici.
Nebyla to vůbec jednoduchá hra, zajíc měl totiž docela velký „rajon“.
Vejce jste mohli nacházet na poštovních schránkách, oknech,
zahrádkách, dětských hřištích či u Bystrého potoka. Do hry se
k mé radosti zapojilo a dalo nám zprávu o tom, že hledali, kolem
dvaceti rodin. Mnohé rodiny posílali i moc hezkou fotodokumentaci.
Výhry, které věnovalo město Bystřice a MKIC, získávají tito
šťastlivci. Z prvního
místa se radují Tomáš, Matyáš, Verunka a Lukáš Zrnovi, kteří
napočítali
69 vajec z celkových 70. Druhé místo patří Matějovi a Barunce
Vilímkovým, kteří napočítali 65 vajíček z celkových 70.
Na třetím místě jsou Martin a David Škvorovi s 63
nalezenými vajíčky z celkových 70. Velká gratulace
patří nejen výhercům, ale i vám všem, co jste
se s vervou, radostí a chutí do hry zapojili.

INZERCE
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Připravujeme letní tábor!
Letní příměstský tábor se bude konat v červenci.
Přesné datum, formu přihlášek a program
uveřejníme v příštím čísle.

ZPRÁVY
Slovo lékařky o očkování proti COVID-19
Text: MUDr. Růžena Dvořáková
Očkování proti Covid 19 se provádí do
horní části nedominantní paže, to znamená
u praváků do levé a naopak. Před
očkováním každý pacient vyplní krátký
dotazník, sestra mu změří teplotu a pak
dostane injekci. Po aplikaci je nutné půl
hodiny sedět v čekárně, pro případ
jakékoliv akutní nežádoucí reakce. V den
aplikace je vhodný tělesný klid, cca 5 dní
po ní není vhodné plánovat si velkou
fyzickou zátěž.
14 dní po aplikaci druhé dávky vakcíny (v
případě jednodávkového očkování rovněž

po 14 dnech) nastupuje plná ochrana před
onemocněním, což ale není 100%. Znamená to, že se očkovaný buď vůbec nenakazí, nebo je pak průběh nemoci velmi
lehký.
Dle platných aktuálních doporučení České
vakcinologické společnosti jsou plně
očkované osoby zbaveny povinnosti
karantény v případě kontaktu s Covid
pozitivní osobou a povinnosti pravidelného testování na přítomnost Covid 19.
Za plně oné jsou považovány osoby 2
týdny po druhé dávce vakcíny u očkovacích látek s dvoudávkovým schématem a
dva týdny po první dávce u očkovacích lá-

tek s jednodávkovým schématem. Je-li
nutné jiné očkování, doporučuje se vyčkat
14 dní od dokončení očkování proti Covid
19.
Nejčastějšími nežádoucími účinky po
aplikaci vakcíny jsou: zarudnutí a
bolestivost v místě vpichu, mírný otok,
někdy i zvýšená teplota. Pak je vhodné
přikládat studené obklady na bolestivé
místo a užívat doporučené léky na teplotu
a bolesti. V případě těžších nežádoucích
účinků je nutno kontaktovat lékaře. Stejně
tak v případě příznaků, které by mohly
ukazovat na onemocnění i po řádném
očkování.

Technické služby spravují i hřbitovy
Text: Ing. Tomáš Semrád, Technické služby Bystřice | info: www.tsbystrice.cz

Vážení spoluobčané,
Jsme v polovině května a pomalu se
blížíme k létu. Pomalu se začínají
objevovat lístky a další poslové lepšího
počasí, které letos přišlo o 14 dní později
než v minulých letech. Nastává přesně
ta doba, kdy začíná být příjemné teplo.
Všichni se radujeme ze vzrůstajících
teplot, abychom následně mohli nadávat
jaký je zase vedro. Mnohdy tyto okamžiky od sebe dělí rozmezí jednoho
měsíce. Přeji vám tedy, aby ten krátký
okamžik, kdy není na co si stěžovat, byl
plný květů a jarních radostí. Alergici to
samozřejmě vidí poněkud jinak, ale
takový je život. :-)

Pracovníci služeb svezli velké množství
černých pytlů, které se povedlo nasbírat
při akci „Den Země“. Tímto děkuji všem,
kteří se do této akce zapojili. Některé pytle
s odpady se sváželi až po nějaké době
vzhledem k tomu, že jsme se o nich
dozvídali až po upozornění. Bylo by
skvělé, kdyby nám při další podobné akci
třeba formou zprávy SMS, emailu nebo
zprávy whats-up, někdo poslal, kde leží
pytle s nasbíraným odpadem a my je
následně při nejbližší příležitosti odvezeme. Pak by to bylo rychlé a nikde by
pytle nestrašily delší dobu, než bude
nezbytně nutné.

Hřbitovy a správa hřbitovů
Od 01.05.2021 bude naše organizace pro
město spravovat hřbitovy. Zejména se
jedná o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a ostatní náležitosti spojené s
provozem hřbitova. Pro tyto činnosti je
vyhrazena doba pondělí a středa od 08.00
do 12:00. Samozřejmě je možné po telefonické dohodě přijít i v jinou dobu, ale je
nutné se dohodnout předem. Současně je
možné celou věc řešit elektronicky přes
email. Vše je tedy možné vyřídit osobně v
kanceláři ve sběrném dvoře (Pod Barevnou 505, Bystřice 25751) nebo použít
email: hroby@tsbystrice.cz

Sběrný dvůr
Komunální údržba
Práce se převážně odehrávají na zeleném
„bitevním poli“. Sekání probíhá kontinuálně již od posledního týdne v dubnu.
Průběžně se pracovníci přesouvají mezi
jednotlivými lokalitami. Součástí prvního
sekání jsou veřejné plochy včetně hřbitovů. Před koncem měsíce dubna byla
prove-dena běžná údržba pomníků a
pietních míst.
Hlas Bystřice 5/2021

Výhled do budoucna
Sběrný dvůr je pro občany města otevřen v
letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu.
Aktuální informace naleznete vždy na
našich stránkách www.tsbystrice.cz a jsou
distribuovány i přes náš facebookový profil. Standardní letní otevírací doba:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek:
8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:30
sobota: 9:00 - 12:00

V měsíci květnu a červnu bude postupně
prováděna údržba zeleně. Bude standardně
zajištován svoz tříděného odpadu a úklid
veřejných ploch. Na některých místech
bude doplněn ve spolupráci s městem nový
mobiliář. Koncem května bude započato
sekání krajnic obecních komunikací.
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DEN ZEMĚ
Úklid města a osad ke Dni Země
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Hlas Bystřice 5/2021
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ŠKOLKA
Čím budete, až budete velcí?
Text: Veronika Hřebíčková
Bystřickou mateřskou školu jsem navštívila v „čarodějnickém týdnu“, kdy se všechny třídy zaměřovaly na čarodějné tvoření. Před
školkou mě proto přivítala čarodějnice v životní velikosti a v jedné třídě mě děti dokonce pohostily čarodějným lektvarem, který
prý čarodějnice posiluje. Nedalo mi to, ochutnala jsem, a teď čekám na příval nové životní síly.
Právě probíhající zápisy do základní školy nejsou kvůli onemocnění COVID-19 presenční, ale probíhají pouze elektronickou
formou. Předškolní děti bohužel nemají možnost se podívat do té „velké školy“, do které se po letních prázdninách vydají v roli
prvňáčků. Vím, že pro děti je přechod z mateřské do základní školy důležitým milníkem, a tak mne napadlo navštívit budoucí
prvňáčky popovídat si s nimi na téma budoucnosti – nástupu do školy, ale také jejich vysněného zaměstnání.
S dětmi jsem se setkala ve čtyřech menších skupinkách a položila jsem jim vždycky dvě stejné otázky: Těšíte se do školy? a Čím
chcete být až budete velcí? Jak děti odpovídaly se můžete dozvědět níže.
Těšíte se do školy?
▸ Já se do školy těším, jen
nevím jak to tam ty 4 hodiny
vydržím.
Víte, jak to ve škole vypadá?
▸ My jsme tam občas cvičili.
A líbila se Vám škola?
▸ Mě se moc nelíbí!
No je to taková velká budova
a bude tam nová paní učitelka.
▸ A já chci zůstat tady, protože
mám tady oblíbenou paní
učitelku.
▸ Aaaaaa….
▸ A budeme se tam muset učit
psát a číst.
Čím chcete být až budete
velcí?
▸ Já bych chtěla být kadeřnicí,
protože mě baví dělat účesy.
Aha, ty by si chtěla být
kadeřnicí stejně, jako tvoje
babička?
▸ Ano.
A pomáháš babičce?
▸ Ještě ne, protože babička
stříhá.
▸ Youtuberem.
▸ Hasičem.
A proč by si chtěl být hasičem?
▸ Protože mě to zajímá a táta
mě na to učí, protože je
dobrovolný hasič.
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Víš, co všechno dělá takový
hasič?
▸ Hasí požáry, potom třeba jsou
taky záchranáři, nějací hasiči, ti
lezou po žebříku a vysvobozují
lidi z vysokých paneláků, když
nejdou vylámat dveře.
▸ Policajtem.
Takže budeš pomáhat a
chránit? A co dělá policista?
▸ Hledá zloděje a chytne je.
V Bystřici máme taky městské policisty, kteří pomáhají
dětem u školy přecházet ulici,
aby se jim nic nestalo. Viď?
▸ No, třeba taky chytají ty, co
jedou vlevo, ale mají jen napravo.
Ano, hlídají, jestli lidé jezdí
podle pravidel silničního
provozu.
▸ A když ne, tak je zavřou do
vězení nebo jim dávají pokutu.
Nevím, jak se to jmenuje
normálně, ale ještě BFB.
A to je co?
▸ To je prostě lepší policie,
nevím, jak se tomu říká, tak
tomu říkám takhle. Nebo třeba
policajti mají i pistole. To jsou
ty od lepší policie, nevím, jak se
to jmenuje.
Speciální jednotky?

▸ Jo, ty co mají samopal.
Já bych chtěl být taky
policajtem.
A co se na tom líbí tobě?
▸ Že bychom byli spolu!
A co by si chtěl být ty?
▸ Já bych chtěl zůstat ve školce.
Třeba učit ve školce?
▸ Jako třeba i na dopravní
hřiště.
▸ Spisovatelem.
Opravdu, a podílel ses nějak
na té literární soutěži Benešovsko žije příběhy?
▸ Ne, protože ještě neumím
psát.
A proč by si chtěl být
spisovatelem? Co dělá?
▸ Píše pohádky, třeba kočičku a
pejska, potom Karel Čapek
napsal kočičku a pejska nebo
taky napsal Továrnu na absolutno.
Neříkej, že jsi to četl? To bys
mě překvapil!
▸ Nečetl, ale znám jí, protože jí
doma posloucháme.
▸ Zubař.
A proč zubař?
▸ Protože abych lidem mohl
vyčišťovat zuby, aby jim
nevypadly.
A na to jsi přišel při návštěvě
zubaře? Líbí se ti tam?

▸ Jo, protože já jsem jednou měl
dva zuby tady a vzadu taky dva
zuby a pan doktor mi pomohl.
▸ A já jsem měl jednou taky
tady v zubu díru a dali mi tam
plastelínu!
▸ Já bych chtěl být policajtem,
abych mohl chránit lidi.
A víš, co policista dělá?
▸ Stráží banku. Chytá zloděje a
dává je do vězení.
▸ Já chci být taky zubař.
No jo oni mají to parádní
křeslo, které jezdí nahoru a
dolů. Myslíte si kluci, že když
zubaři nemají práci, že se na
něm vozí sami nahoru a dolu?
▸ (smích) A já nechci být jenom
zubař, ale chci být také
záchranář, jako u policajtů budu
mít sanitku.
▸ Já bych chtěl mít farmu.
Ty bys chtěl jezdit na traktoru
a mít zvířátka a pole?
▸ Kdybych měl farmu, tak
musím mít na nose kolíček.
A proč?
▸ Protože by ta zvířátka
smrděla…
To si zvykneš.
▸ No to si fakt zvykneš!
Máte doma farmu?
▸ Ne, ale my bysme někdy
chtěli něco vyhrát a pak koupit
mému bráchovi farmu.
Myslíš, jako vyhrát ve
Sportce, viď? Ano, farma stojí
hodně peněz.
▸ A můj děda si chtěl koupit
rybník, ale ten na to neměl,
protože rybník stojí půl milionu. Kdybych byl bohatej, tak
bych si koupil Mustanga a to
jako na policajty, co si takhle
nacvakneš na střechu a budu
jezdit jako Mustang záchranář.
Já bych chtěl Buggati. A já jsem
si chtěl koupit Ferrari.

www.mestobystrice.cz

ŠKOLA

Koukám, že vás nejvíc zajímá
ta rychlá jízda, nechtěli byste
být tedy závodníky.
▸ No, to by se mi hodilo to
Ferrari. A já bych chtěl být tím
závodníkem a jezdit závody.
Já budu asi ten záchranář a
závodník.
▸ Já chci závodit na motorce.
Budeš skákat na krosce.
▸ Já už jezdím teď.
Myslíš, že tě to bude živit, že
budeš tak dobrý, že tě ježdění
na motorce uživí? Nebo máš
nějaký záložní plán.
▸ Nemám.
▸ Já budu mít hotel.
Ty bys chtěl mít hotel?
▸ Táta už ho má a já tam budu
s ním.
A co se v hotelu dělá?
▸ Ubytujou se tam lidi, uklízí se
tam, opravuje se, musí se něco
přikoupit, jak to tam všichni
kradou. Nejdřív jsem chtěl být
entimolog (entomolog).
A co takový entomolog dělá?
▸ Zkoumá brouky a tak. Já už
mám doma knížku o broucích.
▸ Já bych chtěla být zdravotní
sestřička jako maminka.
Viděla jsi někdy maminku
v práci, a proto se ti to líbí?
▸ Jo! A já instrumentářka
v nemocnici.
▸ Já chci být zvěrolékařka.
A máš doma nějaké zvířátko?
▸ Měla jsem psa, ale už mám
jenom králíka.
Byla si s ním někdy u
zvěrolékaře?
▸ Ne, já tam s ním nechodím.
Proč by si tedy chtěla být
zvěrolékařkou?
▸ Protože znám hodně zvířat. Já
chci být taky zvěrolékařka.
Ty taky?
▸ Jo.
A ty?
▸ Paní učitelka.
Paní učitelka ve školce nebo ve
škole?
▸ Ve školce.
A nezlobí ty děti náhodou
trošku?
▸ Ne, my jsme hodný!

Pozn. redakce: Od 17. května je výuka bez rotací na 1. stupni ZŠ a ve
Středočském kraji i na 2. stupni ZŠ.

Tak tedy nevím, jestli mám tu
dobrou náladu z vědomí, že
jsme v dobrých rukách,
protože děti z naší školky
přesně vědí, čím chtějí být,
nebo už začal působit ten
čarodějný lektvar na posílení.

Hlas Bystřice 5/2021
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BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ
Naděje pro 4 packy
Text: Veronika Hřebíčková
Na konci dubna jsme se s dcerou vypravily do bystřického
útulku Naděje pro čtyři packy. Jak říká sama paní Jägrová,
která útulek vybudovala a vede, není tento druh činnosti asi
podnikání v pravém slova smyslu. Přeci jen primárním
cílem rozhodně není zisk. Domnívám se ale, že se jedná o
velice záslužnou práci, a proto jsem se rozhodla dozvědět se
o ní více informací. Ráda bych se s Vámi o ně podělila.

Jaká zvířata a kolik jich
Jak dlouho provozujete
nyní v útulku máte?
útulek Naděje pro čtyři
Máme zde jedenáct nalezepacky a co Vás vedlo k jeho
ných psů a dvě kočky. Sami
vybudování?
k tomu máme další čtyři psy,
Při studiu vysoké školy jsem
jedenáct koček, koně, dva
si začala přivydělávat stříháponíky, kozy, slepice a králíním psů a také jsem v té
ky.
době začala navštěvovat jiný
útulek, kam jsem chodila
Jak se k Vám zvířata dovenčit psy. Díky mé lásce ke
stávají?
zvířatům a přání poskytnout
Chci, aby se k nám psi a
pejskům volný pohyb na
kočky dostávali oficiální
zahradě jsem se rozhodla
cestou přes město. Tedy tak,
zřídit si svůj vlastní “rodinže nálezce zvířete kontaktuje
ný” útulek. Nejprve jsem
město nebo městské policiszačínala ve Čtyřkolech, kde
ty, kteří nález zvířete zaprojsem v té době bydlela s
tokolují, zvíře vyzvednou,
maminkou a babičkou.
následně dopraví k nám a my
Postupem času jsem zjišjej převezmeme.
ťovala, že pro
Pokud se k nám
tento účel
dostane nalezené
by byl vhodzvíře touto cesnější větší poPři hledání
tou, dotčené
zemek. Začali
město
se částečjsme proto
ztraceného
ně podílí na nás partnerem
pejska se
kladech za nutná
hledat dům,
lidé nejčastěji
veterinární ošetideálně na
ření zvířete, ale
samotě, kde
obrací na
také
funguje lépe
bychom mohli
Městský úřad
proces navracení
útulek prozvířat původním
vozovat. Pomajitelům, protodařilo se nám
že ti se při hlekoupit tuto
dání zvířete
nemovitost na Vyzradilce.
nejčastěji obrací
Od té doby již uplynulo 6 let
právě na městský úřad.
a útulkem prošlo mnoho
zvířat.
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část financujeme také z darů,
které nám lidé poskytují jak
finančně tak materiálně. Na
webových stránkách je uvedeno číslo transparentního
účtu pro finanční příspěvky.
Lidé nám také poskytují materiální pomoc v podobě krmiva a dalMluvila jste o
ších potřeb
nákladech na
pro psy a
nutná vetekočky. V
rinární ošetřeČasto se
případě maní, o jaké nák nám zvířata
teriální poklady se jedná?
dostávají ve
moci se nám
Často se k nám
osvědčilo,
zvířata dostášpatném
když nás závají ve špatzdravotním
jemce konném zdravotstavu
taktuje a domním stavu, je
luvíme se co
tedy nutné je
by nám rád
nechat ošetřit
daroval a také
na veterině.
co aktuálně zvířata potřebují.
Máme pravidla, podle kteNapříklad co se krmiva týká,
rých necháváme všechna
odebíráme jednu značku,
zdravotně způsobilá zvířata,
jejíž výrobce nabízí pro
která si nevyzvednou půútulky 1+1 balení krmení
vodní majitelé, kastrovat,
zdarma. Je tedy efektivnější,
očkovat a odčervit. Kastrace
pokud se s dárcem předem
se provádí po uplynutí stadomluvíme, a za darované
novené doby tak, abychom
peníze útulek obdrží dvojnerozhodovali za majitele
násobné množství krmiva.
zvířat, v případě, že by jejich
cesta zpět domů trvala déle
Vím, že nedávno Vám
než pár dní.
daroval pan starosta
Michal Hodík část odměny,
Z jakých zdrojů finankterou obdržel od města
cujete náklady na chod
Bystřice.
útulku?
Ano, ráda bych mu za tento
Naše prostředky pochází
dar poděkovala. Také bych
částečně od měst, ale velkou
Spolupracujete tedy s
městem Bystřice?
Nejen s Bystřicí, ale zvířata
bereme také od Benešova,
Votic, Čerčan a Pyšel, protože další nejbližší útulky jsou
v Říčanech a v Sedlčanech.

www.mestobystrice.cz

VZPOMÍNÁME
MIREK BURDA
Text: Mgr. Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
„Myslím, že by nikomu nemělo být lhostejné, jak se žije v
místě, kde bydlí…“ to bylo Mirkovo krédo, kterým se řídil celý
svůj život.
Miroslav Burda se narodil 7. března 1958 v Benešově.
Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Mělníce,
odkud nastoupil do státního podniku Interiér, kde byl mistrem
stavební údržby. Do činnosti obce se zapojoval už od svého
mládí. V osmdesátých letech byl zvolen poslancem Plenárního
zasedání Místního národního výboru v Bystřici a členem
výboru lidové kontroly.
V roce 1990 si M. Burda požádal o živnostenské oprávnění na
výstavbu bytových a nebytových budov a na podzim roku 1992
spolu s Petrem Slavíkem, Karlem Vyskočilem a Milanem
Vosátkou založil stavební firmu FINAREST, spol. s r.o., která
stavěla a předělávala nemovitosti v Bystřici i širokém okolí až
do roku 2019.
Ve volbách v roce 1994 byl Mirek zvolen zastupitelem obce.

Tento post zastával dlouhých 20 let až do roku 2014. V letech
1998 až 2002 byl zvolen radním obce. Tehdy se mimo jiné
zasloužil třeba o vznik společnosti Služby Bystřice s.r.o., kde
byl v letech 1999 – 2006 a 2017 – 2020 jednatelem. Zároveň
byl Mirek od roku 2015 ředitelem této společnosti. Organizoval
úklid města, vytápění městské kotelny, údržbu komunikací i
svoz odpadu. Bez jeho přičinění bychom v Bystřici neměli
kotelnu, ani moderní komunální techniku. Mirek byl člověk
praxe. Uměl si se vším poradit a poradit dokázal i druhým. Měl
rád rodinu, rád cestoval a užíval si odpočinku na zahrádce a ve
své dílně.
Sám na stránkách našeho zpravodaje před pár lety vzkazoval
občanům: „Myslím, že největšími devizami pro nás všechny
jsou pevné zdraví a dobré vzájemné vztahy. Zdraví si nelze než
přát, ale k dobrým vztahům může přispět každý z nás.“
Bohužel, to zdraví Mirka v těchto dnech opustilo…
Za lásku, za přátelství a za spolupráci veliký dík!

pan učitel KONVALINKA
Text: Zdeněk Kouba, Nesvačily
S velkým zármutkem jsem si v březnového čísle Hlasu Bystřice
přečetl, že zemřel pan učitel Konvalinka. Pan učitel nás učil
fyziku. Nejraději ale vzpomínám na nepovinná páteční fyzikální
praktika. Opravovali jsme při nich učební pomůcky ve
fyzikálním kabinetu, modernizovali fyzikální učebnu, ale také
jsme na školním dvoře uvedli do provozu model reaktivního
motoru. Mnozí mí vrstevníci si na ten model určitě vzpomenou.
Měl tvar asi půl metru dlouhého doutníku, byl připevněn na
podvozek a stál na asi sto padesát centimetrů dlouhých
kolejničkách ve fyzikální pracovně ve vitríně vpravo dole.
Obávám se, že se ho předtím nikdo neodvážil uvést do provozu.
Až nám se podařilo pana učitele přemluvit. Nevím přesně, jaké
palivo motor vyžadoval. My jsme použili benzín s olejem
v poměru 1:40 tak, jak nám ho poskytla nádrž zelené aerovky
pana učitele. Předpokládám, že jako jediní v historii bystřické
školy jsme měli příležitost vidět, jak se model vlastní silou
rozjel.
V té době jsem chodil do hudebky a po praktikách jsem měl
hodinu hudební nauky. Musel jsem kvůli tomu z
Konvalinkových praktik odcházet o chvilku dřív.
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Jak já nenáviděl ty mollové a durové stupnice! Okrádaly mne o
chvíle, které bych býval mohl trávit ve společnosti pana učitele.
Někdy na jaře roku 1974 jsme o praktikách uklízeli na školní
půdě. Byla tam spousta starých elektronkových rozhlasových
přijímačů. Ty jsme pak ve školních dílnách rozebírali a
likvidovali. Na jednom ještě funkčním přístroji nám pan učitel
vysvětloval, jak funguje dioda a pentoda. Vzpomínám si
naprosto přesně, že jsme měřili žhavicí proud elektronky, když
ve mně uzrál plán – stanu se elektroinženýrem.
Ve svém životě jsem se setkal s několika lidmi, kteří mne
významně ovlivnili. Pan učitel Konvalinka byl prvním z nich a
jeho vliv na mne byl rozhodující. Onen dětský plán, který jsem
si stanovil ve čtrnácti letech v dílnách bystřické školy, se mi
podařilo realizovat. Své povolání dodnes vykonávám a přesto,
že se pomalu blížím závěru kariéry, mi stále přináší každodenní
výzvy, vzrušení, radost i uspokojení. Za to jsem panu učiteli
Konvalinkovi nesmírně vděčný. Jsem rád, že jsem mu stihnul za
to osobně poděkovat, když jsme se posledně setkali na jednom
z třídních srazů. Posledně bylo bohužel i naposledy.
Budete nám chybět, pane učiteli. Čest Vaší památce!
www.mestobystrice.cz

DZV NOVA

V článcích na podzim 2019 jsem se zmiňoval o
plánované velké investici firmy DZV NOVA. Tou
investicí je „Rozšíření chovu skotu na farmě Petrovice“.
Veškeré přípravy dospěly do svého konce a v prvním
týdnu měsíce května, konkrétně 4.5.2021, předáváme
staveniště na farmě Petrovice vítězi výběrového řízení a vybranému zhotoviteli, firmě Agrostav, a.s. Jihlava.
Výstavba bude probíhat do 30.11.
2022 a do konce roku 2022 je
naplánována kolaudace díla.
Současné stáje pro dojnice jsou
z roku 1982 a v roce 2003 byly
modernizovány. Podmínky v těchto stájích jsou nedostačující a nevyhovují aktuálnímu standardu
pro chov dojnic. A to jak z pohledu komfortu pro ležení a odpočinek, ale hlavně neposkytují dojnicím dostatek čerstvého
vzduchua prostoru ustájení. Projekt počítá s výstavbou
dvou nových stájí pro produkční dojnice s celkovou
kapacitou 900 kusů a objektu nové dojírny s čekárnou,
která bude vybavena robotickým systémem 40
autonomních dojících jednotek uspořádaných do kruhu od značky GEA.
Právě dojící roboti budou velkou úlevou pro pracovníky, kteří museli dosud ručně provádět celý postup dojení, počínaje od umytí vemene až po
ošetření struků vemene po dojení,
aby se do nich nedostaly nežádoucí
bakterie a infekce. Celý tento proces
bude z automatizován, nastaven a řízen počítačem. Přidanou hodnotou
bude analýza nadojeného mléka, kdy
robot zjistí kvalitu mléka a rozhodne,
které mléko půjde do mlékárny a které
do odpadního potrubí. V rámci této investice bude postavena i nová jímka na 11 tisíc m3 kejdy, nový žlab na
krmiva pro dojnice o kubatuře 3800 m3 a dále bude rekonstruován současný kravín na prostor pro suchostojné
krávy a nové porodní sekce pro dojnice.
Po dostavbě nové farmy Petrovice bude v návaznosti
vybudován výběh pro dojnice, který jim zajistí dostatek
prostoru pro volný pohyb a tím zlepšování a udržování
kondičního stavu dojnic. Je to jeden ze základů pro
dobrou užitkovost a hlavně reprodukci zvířat. Většina
systémů na nové farmě bude řízena počítačem, ať už to
bude ventilační systém, osvětlení, systém odklizu a
čerpání kejdy, identifikační
systém dojnic pro sledování
zdravotního stavu a pohybové aktivity zvířat a jiné.
Všechny objekty na farmě
budou propojeny optickými kabely, které budou zajišťovat možnost spojení
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do počítačové sítě, řízení systémů, monitorování pomocí
kamerového systému, ale i jakékoli datové propojení v
budoucnu. Samozřejmostí projektu je zadržování
dešťových vod v retenční nádrži.
Po naběhnutí do plného provozu
bude na farmě Petrovice ustájeno
1100 kusů dojnic plus telata a
mladé jalovičky. Plocha farmy se
zvětší ze současných 6 hektarů na
10 hektarů. Nyní každý den
odvážíme do mlékárny okolo 25
tisíc litrů mléka a našim cílem je
dosáhnout dodávek 40 tisíc litrů
mléka denně. V žádném případě
nechceme nahrazovat a vytlačovat
mléko od menších farmářů, kterých
si velmi vážím. Osobně znám, jaké
je to odříkání, dřina, práce 7 dnů v týdnu a jediné vystřídání
je mnohokráte jen v rámci rodiny, nemluvě o dovolené.
Naše navýšená produkce míří na velkoodchod, který nekompromisně tlačí na ceny a dožaduje se levné a přitom kvalitní suroviny.
Jsem přesvědčen, že i v budoucnu
bude velká část zákazníků zaměřená
na zboží ve velkých obchodních
řetězcích a právě sem je primárně
směrováno naše mléko. Celá investice by měla mít pozitivní dopad
do rostlinné výroby v podobě větších ploch pícnin, jako zlepšujících
plodin, do výroby elektřiny díky
většímu množství kvalitní kejdy s
následným poklesem potřeby
kukuřice do bioplynové stanice.
Závěrem mi dovolte vyslovit jednu prosbu. Mnoho občanů,
hlavně z Nesvačil, ale i Bystřice, využívá účelovou
komunikaci od silnice Bystřice-Nesvačily k lihovaru
Petrovice k procházkám, běhání, cyklistice. Jelikož se bude
v průběhu celé výstavby po zmiňované účelové komunikaci
pohybovat větší množství techniky, chci Vám doporučit,
abyste pro relaxační pohyb zkusili najít klidnější lokaci nebo
byli při pohybu po silnici okolo naší farmy velmi opatrní.
Doufám, že se za rok a půl epidemiologická situace zlepší
natolik, že Vás budeme moci pozvat na den otevřených dveří
a ukázat jednu z největších a nejmodernějších farem pro
dojnice v ČR.
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HISTORIE
Psal se květen 1945
Text: Miroslava Michálková
Bystřice tenkrát žila svým běžným
životem. Tušení konce války se zdálo již
téměř na dosah, stále tu však byla
přítomnost německého vojska. Na střeše
měšťanské školy bylo vybudované
kulometné stanoviště, kde se pravidelně
střídala hlídka a pozorovala vše od
letiště přes kopec na Knihovce i okolí
směrem k Líšnu.
Tenkrát ještě byly břehy Splavského
rybníka bez porostu, jen s rákosím kolem
vody. Nízké keře trnek opodál na mezi
vroubily polní cestu přes Čeperku dolů
k rozcestí u Líšna. Bylo pěkné slunečné
odpoledne. Pole na Čeperce se již
zelenalo dobře přezimovaným obilím.

Naštěstí už další střely nenásledovaly,
přesto se kryl, jak jen to šlo. Když mohl
vstát teprve viděl jak oděv, na jehož
úpravě si dal před tím záležet lezením po
zemi utrpěl. Oprášil, co jen šlo, a ještě
rozechvěn vykročil dál k cíli.

Chvíle ticha byla nesnesitelně dlouhá,
pak se hlaveň pušky trošku sklonila a
ozvalo se „nu pajdi“. Pomalu
s rukama nahoře se přiblížil, voják si
jej pozorně prohlížel, než uznal, že
mu od něj nic nehrozí.

Plížením po cestě ztratil hodně času,
svižnou chůzí však do osady dorazil
teprve, když se slunce klonilo k západu.
Povyprávěl, co se mu přihodilo, a
protože musel ráno brzo do práce zas se
vydal na zpáteční cestu, aby byl před
půlnocí doma. To se již notně šeřilo a
cesta lesem, která jej čekala byla za tmy
také nebezpečná, nikdy nebylo jisté, kdo
po silnici pojede. Ale zatím šel sám, bylo
týden po úplňku docela jasno i mezi
stromy bylo celkem vidět a nikoho
nepotkal.

Za hrobkou se ozval náhle šramot,
zafrkal kůň a něco cinklo. Les skrýval
nejspíš mnohem víc, než se zdálo.
Voják si přihnul z čutory a rukou
ukázal na cestu „idi“! – to byl povel
k odchodu, ale je to jen povel, aby
šel? Pomyslil si, co když udělám pár
kroků a zastřelí mne? Ale vykročil a
pokračoval krok za krokem i když
studený pot mu vyrazil na čele a
očekával co se stane.

Pod kopcem na opačné straně v úvozu si
vykračoval mládenec. Mířil za svou
dívkou a měl před sebou pěkný kus
cesty, vždyť osada Nová Ves není za
rohem, odhadem tak kolem 9 kilometrů a
pěšky to bylo víc než 2 hodiny chůze.
Pochvaloval si opravdu dobré počasí,
teploměr ukazoval 14°C a vzduch voněl
jarem.

Blízko hrobky tam, kde se říká Louže
zaslechl nejprve nějaké praskání.
Zastavil se na pozorně naslouchal, ale
všude bylo najednou ticho. Usoudil tedy,
že šlo o nějaké zvíře a šel dál, až uviděl
obrysy střechy hrobky.

Vyšel až na kopec a sotva ušel pár kroků
dolů, kulomet na školní střeše začal pálit
a kolem něj zasvištěly střely. Padl na
prašnou cestu a pomaličku se vzpamatovával z leknutí, zvolna se posunul
kupředu a snažil se dostat k nejbližšímu
keři. Měl před sebou úsek asi 300 metrů
dlouhý, kde byla krátká nízká mez a
doleji jen poskrovnu rostl černý bez a
také trnkové křoví. Opatrně se sunul
prachem až tam, kde byl více kryt a pak
se shrben dostal k potoku a na lepší cestu
k Líšnu.

Zaradoval se, že to má domů už jen
menší část cesty, když se za širokým
kmenem dubu zablesklo něco kovového
a ozvalo se STOJ! Zarazil se a proti
němu najednou ve světle měsíce viděl
stát vojáka v ušance, jak na něj míří
zbraní. Co teď, blesklo mu hlavou, vždyť
byl zákaz vycházení a každý kdo byl
přistižen v noci venku, byl považován za
nepřítele. Ale tenhle voják vypadal i
v tom šeru jinak, to bude nejspíš Rus
pomyslil si a vyhrkl najednou „já
partyzán“ a čekal napjatě, co na to voják.

Hrobka pomalu mizela a blížilo se
rozcestí před Líšenským zámkem,
pozorně naslouchal a hlavou mu letěly
myšlenky, dojdu tam, nebo jde za
mnou? Ale slyšel jen vlastní kroky.
Teprve u zámecké zdi si trošku oddychl a podíval se za sebe. Nic tam
nebylo. Přidal rázně do kroku, aby se
dostal na cestu k Čeperce. Na škole
sice byl i reflektor, kterým si osvětlovali němečtí vojáci nejbližší okolí,
ale za rybník naštěstí světlo nedosáhlo.
Poslední část cesty proběhla v klidu a
za chvíli již stál u tarasu rodného
domu a vrat do zahrady. Dům byl
temný, ale ne proto, že by jej
nečekali, všude bylo zatemnění.
Otevřel dveře do kuchyně a místo
pozdravu jen řekl: „V lese jsou už
Rusové!”

Historická komise hledá pamětníky
Text: Blanka Hrnčířová
Žádáme občany, jejichž předci, příbuzní či známí byli členy organizace „Svaz osvobozených vězňů“,
pozdějšího „Svazu protifašistických bojovníků“, aby se ozvali na mail csbs.bn@seznam.cz (benešovská
oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu) nebo na mobil: 722 126 720. Připravujeme
publikaci, v níž bychom rádi publikovali i vaše vzpomínky na vaše blízké. Děkujeme.
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Pověst: O mlynáři

Text: Mgr. Daniel Štěpánek

Text: Miroslava Michálková

Mons. Josef Svátek

Za jedním kopcem u pěkného rybníka na dohled krásného zámku stával
mlýn. Mlynář v něm byl známý svou šetrností a služba u něj nebyla zrovna
lehká. Ale protože rolníci to k němu do mlýna měli blízko o práci neměl
nouzi. Žil sám, říkalo se, že ze samé lakoty se ani neoženil. Za to za kopcem
v nedalekém městečku v domku učitele byla dětí plná světnice. Když se
narodilo nejmladší, učitel samou starostí nevěděl, koho by požádal, aby šel
děťátku za kmotra, vždyť všichni měli stejně hluboko do kapsy. Až jej
napadlo, co dojít za mlynářem, možná by to přeci jen přijal. A jak si řekl, tak
udělal. Když došel ke mlýnu byla v něm malá dušička, ale přeci jen se
odhodlal.

farář a nesvačilský rodák
* 1. května 1866 v Nesvačilech
† 11. října 1948 v Lánech
V letech 1914 - 1948 byl farářem v
Lánech.
Během svého působení byl J. Svátek
jmenován radou konzistoře,
papežským komořím,
arcibiskupským notářem
a vikářem. Za svoji službu
mu papež udělil čestný
titul monsignore.

PhDr. Jan Hertl
historik, publicista a nakladatel a ředitel
Okresního muzea Podblanicka
* 5. května 1906 v Praze
† 16. listopadu 1965 v Benešově
Po studiích historie a zeměpisu odcestoval
Jan Hertl v roce 1930 na stipendiální pobyt
do Bruselu. Po návratu se stal tajemníkem
nakladatelství Melantrich a v průběhu
druhé světové války se z řadového
pracovníka stal ředitelem nakladatelství
Vyšehrad. Jeho jméno je v předválečném
období spojováno s katolickým časopisem
Řád.
V roce 1941 si významný pražský
nakladatel začal stavět
svůj dům v Jarkovicích,
který musel za války
opustit. Po válce se
stal gymnaziálním
profesorem dějepisu
a zeměpisu v Benešově.
Od padesátých let by
jeho život spjat s muzejnictvím.

Zřízení pošty v Bystřici
Císař Maxmilián napsal 28. května 1571
hejtmanu kraje kouřimského Otakaru
Holickému ze Šternberka a na Leštně,
„aby ta pošta, kteráž nyní ve vsi
Nespekách leží, odtud do vsi Bystřice
přeložena byla“. Tento den je tedy možno
považovat za oficiální zřízení zdejší pošty.
Prvním poštmistrem je v Bystřici
zmiňován Hans Oder z Neumarktu v roce
1581.
Hlas Bystřice 5/2021

K jeho překvapení mlynář souhlasil a vymínil si, že když umře, musí ho jít
učitel po tři dny hlídat. Učitel dostal ještě pytel mouky a za několik dní poslal
mlynář ještě plnou fůru se vzkazem, aby až vše sní přišli znovu. Teď bylo v
rodině učitele dobře, peklo se a vařilo a bylo po hladu. Uběhlo pár let, zrovna
v domku učitele snídali, když tu patka chleba na stole se začala sama točit
dokola. "To je špatné znamení" řekl pan učitel a jen dopověděl, zaťukal
někdo na okno. Stárek ze mlýna stál za dveřmi a oznámil, že pan otec ráno
zemřel. Učitel si vzal modlitební knížku ke čtení a šel tedy do mlýna hlídat
mlynáře. Stárek jej před mlýnem opustil, řekl že se bojí, protože prý se
mlynář kamarádil s čerty.
Tak zůstal učitel na hlídání sám. Když na zámecké věži odbila půlnoc, náhle
mlynář otevřel oči a pravil: „Pane učiteli, jste tady?“ Učitel odpověděl: „Jsem
tady, jsem.“ A mlynář oči zavřel a do rána byl už klid. Stejné to bylo i druhý
den. Ale nejhůř bylo den třetí. To už měl pan učitel hlídat celou noc na
hřbitově. Vzal si sebou bílou křídu, svěcenou vodu a kropáček i modlitební
knížku a štolu. Schoval se za čelo kamenného pomníku a kolem sebe bílou
křídou nakreslil kruh, pak pokropil sebe i vnitřek kruhu svěcenou vodu skrčil
se a čekal. O půlnoci přiletěli dva čerti, truhlu s mlynářem vyhrabali a
vytřepali tělo z kůže, když tu se rychle učitel vztyčil, kůži jim vytrhl a
pokropil vše svěcenou vodou. Čerti řvali, prskali a pak loudili, že mu za ni
přinesou zlato i peníze, jen když jim ji dá. Učitel jim řekl to, že přinést
můžou, že jim bránit nebude a tak, když za drahnou dobu se vrátili, házeli mu
do kruhu, co jen mohli, aby jim tu kůži dal. Když měl zlaťáků a drahokamů
až ke kolenům, náhle kohout ve farském dvoře zakokrhal a čerti v pekelném
čoudu zmizeli.
Hrob byl opět zasypán, jako by se bylo nic nestalo. Jen učitel tu celý
roztřesený stál uprostřed zlatého pokladu. Za svítání se šel učitel na faru
zeptat faráře, co by měl udělat s tou kůží a vyprávěl co zažil. Když pan farář
viděl poklad, pravil, aby též pamatoval na chudé i církev. Tak mu učitel dal
zlato a peníze ponechal sobě. Pak mu farář dal radu, aby sehnal sedm sáhů
suchého dřeva, hranici udělal a tu kůži v ní spálil. Pak aby popel, co z toho
bude vysypal tam, kde lidé nejvíce chodí. Pan učitel ještě týž den vše udělal a
když hranice dohořela, popel do ošatky sebral a na cestu před kostel vysypal.
Sotva poslední prach z popela dopadl na zem, vyletěla z něj stříbrná muška a
lidským hlasem promluvila: „Pěkně děkuji, žes mne vysvobodil.“
Mlýn už vzal čas, prý potom vyhořel a pak tam bývala nějaký čas hospoda.
Ani škola už není tam co bývala. Jen ta pohádka nám zůstala.
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Změny v zastupitelstvu
Během roku 1995 došlo k několika
změnám v zastupitelstvu obce. Nejprve se v únoru svého mandátu vzdal
Josef Rabiňák, kterého nahradil Antonín Jirovský. V srpnu svou rezig-naci
na člena obecního zastupitelstva zaslal
starostovi obce pan Karel Hla-váček,
který ji zdůvodnil častým pobytem
v zahraničí. Toho měl na-hradit pan
Václav Kladiva z Ouběnic, jenž však
11. září dospěl k rozhodnu-tí členství
v obecním zastupitelstvu nepřijmout, a
tak se členem obecního
zastupitelstva
stal 28. září
Pavel Dvořák
z Nesvačil.
Dne 25. října
1995 byl vládou ČR jmenován přednostou Okresního
úřadu v Benešově starosta
Bystřice pan
Miroslav Rohel.
Ten pro neslučitelnost funkcí rezignoval dne 31. října na funkci
starosty, člena rady i člena obecního
zastupitelstva. Místo M. Rohela zastupitelský mandát převzala Zdenka
Stibůrková z Líšna a v listopadové
volbě byl novým starostou obce zvolen
Pavel Chlistovský. Neuvolněným místostarostou zastupitelé zvolili Josefa
Hendrycha z Mokré Lhoty a novým
členem rady byl jmenován Pavel
Dvořák. Zastupitelstva dále uložilo radě
jmenovat tajemníka obecního úřadu.

Skládka byla pro veřejnost přístupna dva
dny v týdnu – ve čtvrtek a v sobotu. Za
uložení jedné tuny
odpadu se platilo
400,- Kč. Od poplatků za uložení odpadu
byly osvobozeny
popelnice občanů
obce i kontejnery
z osad. Během roku
pak byla snaha zrušit
kontejnery v Nesvačilech a Mokré Lhotě
a v těchto osadách
zavést svoz jednotlivých popelnic, tak jako
to bylo v samotné Bystřici.

ňovi čestné občanství obce Bystřice, a to za
celoživotní dílo a příkladný vztah k obci Bystřice.
Oslavu Petráňových narozenin si připomněly celé Ouběnice, když v sobotu 19.
srpna prof. Petráň pronesl
v Ouběnicích dvě přednášky.
První o nešťastné dívce, která se po neoprávněném nařčení z podvodu utopila
v Podhrázském rybníku a
stala se námětem jedné z povídky Karla Čapka a druhá o
bitvě u Jankova v roce 1645,
jejíž 350. výročí si tehdy spo
lečnost připomínala.

Energeticko-ekonomická studie
Dne 21. února se uskutečnilo společné
jednání členů obecního zastupitelstva a
zástupců bystřických podniků, kteří společně konzultovali závěry energetickoekonomické studie,
jež řešila různé
varianty způsobu
ekologického vytápění Bystřice a
Líšna. Jako nejvhodnější se zdála
varianta celkové
elektrifikace, která
vyžadovala výstavbu šesti nových trafostanic a
ze zbývajících
dvanácti, posílení osm. Na základě tohoto
závěru se obec stala členem Energetického
sdružení obcí středních Čech a získala
2 909 akcií STE.

Zrušení čestného občanství
Zastupitelé města v poměru 14:1 zrušili čestné
občanství obce československému prezidentu
Klementu Gottwaldovi. Ten čestné občanství
obdržel 22. listopadu 1948 při slavnostním večeru
v sále hostince U Jelena. Zdůvodněním, proč
obec prezidentu K. Gottwaldovi po 47 letech
čestné občanství zase odebrala, bylo: „neboť je to
člověk, který zapříčinil smrt a utrpení mnoha lidí
našeho národa“.

Obecní policie Bystřice
Na základě zkušeností z minulého volebního období, kdy se nedařilo plně zajistit
veřejný pořádek v obci a byla nedostačující
vymahatelnost obecně závazných vyhlášek,
rozhodlo únorové zastupitelstvo zřídit
v Bystřici obecní policii. Ta vznikla k 1.3.
1995 na základě nově přijaté obecně závazné vyhlášky č. 1/1995. Prvotní náklady na
zřízení této instituce byly odhadovány na
Komunální odpad
Koncem roku 1994 ukončila definitivně 170.000,- Kč a prvním strážníkem byl
provoz skládka tuhých komunálních jmenován Jiří Benda.
odpadů v Nesvačilech a od 5. ledna
1995 se veřejnosti oficiálně otevřela Prof. Josef Petráň čestný občan Bystřice
U příležitosti 65. narozenin udělilo zastuskládka v Plchovkách
pitelstvo obce Bystřice prof. Josefu Petrá-
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Návštěva předsedy vlády ČR
Na letecký den u příležitosti 50 let sportovního
létání v Bystřici se dne 10. září 1995 přijel podívat
předseda vlády ČR Václav Klaus, místopředseda
vlády a ministr financí Ivan Kočárník a ministr
hospodářství Karel Dyba. Tři čelní představitelé
státu předali účastníkům ceny a po krátkých
projevech provedli krátkou autogramiádu.
Ministerský předseda Václav Klaus zmínil své
sympatie k Bystřici a pochvalně se vyjádřil, jak
celkem malá obec, dokáže uspořádat tak zdařilou
a hojně navštívenou společenskou událost.
Čerpací stanice pohonných hmot
V druhé polovině roku začala výstavba nové
čerpací stanice pohonných hmot. Výběrové řízení
na výstavbu vyhrála společnost Paramo Pardubice
a.s. a po třech letech se Bystřice opět dočkala
benzínové stanice. Tentokrát byla čerpací stanice
umístěna v blízkosti silnice I/3. Předešlá čerpací
stanice pohonných hmot byly na náměstí, ale
z rozhodnutí referátu životního prostředí
Okresního úřadu Benešov byla k 31. 12. 1992
uzavřená. Následovalo jednání o výstavbě nové
čerpací stanice PHM, ale společnost Komet a.s.
Benešov, která v roce 1994 započala přípravné
práce, nesehnala dostatek finančních prostředků a
svůj záměr musela zrušit.
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Kamínky mozaiky:
Praděda Vincenc vzpomíná na vojnu
Text: Milan Hnátek
V mapování života mého pradědy a
bystřického rodáka Vincence Hnátka,
narozeného 20. dubna 1898, pokračuji
chronologicky na časové ose. Ze zápisu ze
dne 10. února 1917 v jeho pracovní
knížce, které se věnoval předešlý článek,
jsme se dozvěděli, že „Ku vší
spokojenosti pracoval a za účelem
nastoupení k vojenské službě zdráv
odchází.“.
Ale jak to bylo dál? Kam narukoval na
vojnu a jaké bylo jeho zapojení do právě
probíhající 1. světové války? Co vlastně
zažil? Během pátrání v minulosti jsem
také oslovil Vojenský ústřední archiv a
doufal jsem, že se mi podaří něco
vypátrat. Ale marně. Dostalo se mi totiž
odpovědi, že „Kmenové listy (základní
vojenská personální dokumentace) mužů
narozených v letech 1887–1900 byly
bohužel v důsledku nešťastného
rozhodnutí v 70. a 80. letech minulého
století z velké části skartovány a
dochovalo se tak pouhé torzo."

na druhou. Lokomobily na okraji lánu
popojížděly po kolejích s pražci, a tak
bylo možné zorat celý velký lán.

přidáme 1 týden, i já jsem přislíbil, ani
mě nenapadlo, že jsme vojáci a že je
válka.

Vincencův otec Jan Hnátek, narozený 20.
června 1851, byl povoláním rolník.
Praděda Vincenc se vyučil strojnickozámečnickému řemeslu, takže se jednalo
o ideální zařazení v rakousko-uherské
armádě, protože kombinovalo jak
zemědělství, tak strojní mechaniku.
Vybral si to sám, nebo to byla jen náhoda
a štěstí? O tom nám už vypoví sám
praděda Vincenc. Našel se totiž rukou
psaný úryvek textu, který napsal sám
praděda rukou na vytrženém listu papíru
z bloku. Nadpis zní: „Vánoční vzpomínka
k 60. výročí.“ Další text již nechávám tak,
jak jej praděda napsal i se slovy, které se
mi nepodařilo vyluštit.

Pro velkou vzdálenost jsem dostal
sch.... ...ligung. V Hrubieszovie byl jen
fehtbahn do Vladimiru Volyňského,
tam teprve široká kolej hlouběji do
Ruska do Kovelu a přímá trať přes
Lublín v ruském Polsku, dále
Ivangorod u Varšavy, přes Vislu k jihu
přes Odrberk (Bohumín) k Ostravě a
pak Přerov. To už by byla Morava. Ale
jak to dopadlo. Daleko na frontách byl
po nedávné ruské revoluci klid, proto
velmi mnoho vojska, důstojnictva jelo
také na vánoce a to rychlovlaky. Proto
jakmile přijel první, byl již z fronty
přeplněn, že vůbec“

„Byl jsem ještě nezkušený mladíček –
voják 19 roků, první světová válka v
plném proudu, ale já jsem měl při tom
velké štěstí, že jsem byl zařazen jako
masch...sner und Schauffeur ku koloně
Z vyprávění, které se v naší rodině ústně motorových pluhů na Ukrajinu, kde se po
ústupu ruských vojsk velký počet
traduje, byl prý praděda Vincenc velmi
šikovný zámečník a mechanik. Protože by ukrajinských velkostatků obdělávalo.
Začátkem zimy po skončení orby 1917
jej bylo „škoda“ poslat do bitevní vřavy
jsme se soustředili všichni se svými stroji
do zákopů, byl prý přidělen
k lokomobilám na Ukrajinu, které se díky celkem 21 pluhů do dílen v Hrubieszovie v
oblasti Vladimiru Volyňský při řece Bugu.
kvalitní černozemi přezdívá obilnice
Evropy. Lokomobily byly parní stroje a
Netrvalo dlouho a byly tu vánoce. Byli
předchůdci dnešních traktorů.
jsme rozděleni na 2 party, jedni, kteří byli
Lokomobily se prý na Ukrajině podle až
potřebni v dílnách, mezi které jsem byl
neuvěřitelného vyprávění pradědy
využívaly pro orání na rozsáhlých lánech, zařazen, jsme dostali na vánoce, a druzí,
pomocné síly zase na nový rok. Všechno
kdy se mezi protilehlými konci lánu na
vyřízeno, bylo nás více, všechny
vzdálenost 2-3 km napnulo lano, na
národnosti, němci, češi, maďaři, poláci,
kterém byl připevněn radličný pluch.
Navíjením lana na buben navijáku se tak pak přišel od maďarů pokyn, že si všichni
pluhem oralo z jedné strany lánu
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Tímto text na lístku končí. Jak to bylo
dál, zatím nevíme. Vlastně nevíme,
zda se nakonec dostal na Vánoce domů
nebo ne. Toto ještě čeká na další
odhalení. Také nevíme, pro koho a
proč svou vánoční vzpomínku psal.
Podle toho, že bylo v textu několikrát
škrtáno, se dá usuzovat, že nalezený
kousek papírku byl jen jeho pracovní
rukopis, který si psal nanečisto. Že by
snad někde byla otištěna konečná
verze jeho válečných vzpomínek? Jen
si domýšlíme.
Snad nás indicie, které nám praděda
Vincenc po sobě zanechal, pomohou
rozluštit a poznat jeho zajímavý život.
V pátrání budu pokračovat dál, ale sám
to nezvládnu. Potřebuji pomoc
pamětníků a také znalců vojenské
historie. Do příště se snad zase posunu
o píď dál a zasadím další kamínek do
mozaiky pradědova života.
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