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Hlas Bystřice

Knihovna
na kolech
STRANA 19

Paní knihovnice při rozvozu knih
po celém území města Bystřice

Strategie rozvoje města 2030
STRANA 4

Sčítání lidu 2021
STRANA 4

FOTOKRONIKA
FOTO: Archiv MŠ Bystřice

Děti z bystřické MŠ si v únoru užily hodně zábavy a naučily se mnoho nového.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Důležité informace k poplatkům za odpady
Poplatky za odpady je nutné uhradit do 31. 3. 2021.
Poplatek na poplatníka pro rok 2021 je 750 Kč.
Uhradit poplatek je možné na podatelně městského úřadu – hotově nebo kartou; bankovním
převodem; přes platební bránu.

Více informací naleznete na: www.mestobystrice.cz/urad-2/poplatky/

2

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Uliční cedule
v novém

STRANA 8

„Březen - měsíc
knihy“ a „MDŽ“
Hesla, která známe spíše my, dříve
narození, a u mladší generace dnes
možná vyvolávají úsměv na rtech.

A

ZH Beauty
Kosmetický salón
Zuzany Hejdukové.
STRANA 10

Zápis do MŠ
Do bystřické MŠ je
možné se předzapsat
elektronicky.
STRANA 16

Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice

VAŠE PŘÍSPĚVKY

kce „Březen - měsíc knihy“ a následně „Březen měsíc internetu“ dostává
v těchto dnech zcela nový
a větší rozměr. Poslední rok, plný zákazů
a nařízení, nás mnohé vrátil ke knihám
a uvrhl do on-line světa internetu. Historicky známe „Březen - měsíc knihy“ již od roku
1955, následně se k němu v roce 1998 přidal
„Březen - měsíc internetu“ a od roku 2009
máme „Březen – měsíc čtenářů“.
Co je to vlastně kniha? Pro někoho jen papír se spoustou písmenek, pro někoho zdroj
informací a pro někoho dobrý přítel, který
mu vždy zvedne náladu a pomůže v krizi.
Stejně tak internet může být zdrojem informací dobrých, užitečných a prospěšných,
jako informací negativních, lživých nebo
vulgárních. Je jen na nás, co z výše vyjmenovaného si vybereme. Možností je mnoho.
„MDŽ“ - svátek se stále ještě trochu socialistickým nádechem červených karafiátů

má mnohem hlubší myšlenku a připomíná
výročí stávky newyorských švadlen v roce
1908 za práva žen. Svátkem byl tento den
uznán Organizací spojených národů.
Dle mého názoru je důležité dělat radost
sobě a svým blízkým při jakékoliv příležitosti a je jedno, jestli zrovna v březnu knihou nebo pěknou kyticí.
Na závěr bych také rád zmínil březnový
svátek našich učitelů, který připadá na 28.
března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. Nezapomeňme
proto na naše učitelky a učitele, pro které
není on-line výuka vůbec jednoduchá.
Dovolme si užívat drobné radosti, mysleme na své partnery a přátele, pomáhejme si.
A rozhodně nejen v březnu!
S vyhlídkou na lepší časy a blížící se příchod jara v druhé polovině března po jarní
rovnodennosti,
Váš starosta

MĚSTO BYSTŘICE HLEDÁ PR PRACOVNÍKA
Termín odevzdání přihlášek je do 22.3.2021

Více informací naleznete na: www.mestobystrice.cz/urad-2/volna-mista
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Bystřické ulice
se pyšní novými
cedulemi.

Uzávěrka příštího čísla je 1. 4. 2021
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 statut 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.
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Náklad: 2 100 výtisků,
Registrováno: u MKČR - E 10758.
Odpovědný redaktor: Veronika Hřebíčková
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Bystřice, e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová (předsedkyně),
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hřebíčková, P. Němec.
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příspěvků.

www.mestobystrice.cz
Město Bystřice
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ZPRÁVY Z RADNICE

Nová strategie města:
Bystřice je stále „na dobré cestě“
Text: Barbora Miturová

V

ážení občané, vznik naší
Bystřice je spojen s významnou historickou komunikací
v Čechách, zvanou Gmündská stezka. Cesta tedy stála
u prvního osídlení a zrodu naší osady. Doprava už tehdy byla pro nás velmi významnou a jsme odedávna městem na dobré
cestě. Kousek to máme do Benešova i do
Prahy. A heslo „na dobré cestě“ pro nás
platí i v nové strategii. Pojďme se tedy společně podívat na proces její tvorby.
Začali jsme na podzim roku 2020. Už
tehdy jsme věděli, že nechceme tvořit jen
dokument do šuplíku, ale že chceme atraktivní dokument, na kterém se budete podílet hlavně vy - naši občané. Nejprve jsme
pro vás uskutečnili osm veřejných setkání
v osadách i v Bystřici. Některá setkání se
podařilo uskutečnit osobně, některá proběhla on-line a celkově se jich zúčastnilo
150 z vás. Tématem byly klady i zápory ži-

vota v Bystřici, co vám schází i co vám vadí.
Výsledky z diskuzí vedly ke srovnání výsledků z průzkumu mezi občany, které ověřovaly správnost a závažnost hypotéz. Dotazník
jste mohli vyplnit on-line a byl distribuován
i tištěnou formou. Ptali jsme se jak dospělých, tak jsme vytvořili speciální průzkum
i pro naše děti a studenty. Celkově se s námi
o svůj názor podělilo 345 z vás.
Výstupem strategie je šest tematických
cílů, přičemž každý z nich v sobě nese tři
dílčí aktivity, které povedou k dosažení
cíle. Hlavní cíle jsou:
•
Bystřice je propojené a dobře
dostupné město,
•
Bystřice je synonymum dobré adresy,
•
Bystřice podporuje místní ekonomiku,
•
Bystřice staví svůj rozvoj na dostupném
a kvalitním vzdělávání,
•
Bystřice podporuje komunitní život
a zdravý životní styl obyvatel,
•
Město poskytuje skvělé služby občanům.

Sčítání lidu 2021
Text: Martina Trochová, tajemnice MÚ Bystřice
Již od roku 1960 pravidelně každých
deset let probíhá na našem území sčítání
lidu. Letošní rok bude opět v něčem
nový. Sečíst se bude možné primárně
on-line. Vzhledem k nepříznivé zdravotní
situaci spojené s pandemií koronaviru
byl upraven také postup sčítání pomocí
listinných sčítacích formulářů.
Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Tato první fáze bude trvat 14 dní,
tedy do 9.4. Bezpečně a jednoduše se budete
moci sečíst on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní
aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App
Store pod názvem „Sčítání21“. Více informací
k on-line sčítání naleznete na: www.scitani.
cz/csu/scitani2021/scitani-online.
Kdo se nesečte, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Papírovou
podobu formuláře obdrží pouze ti, kteří se
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nesečetli on-line. Jeho distribuci mají na
starost sčítací komise a síť kontaktních míst.
V Bystřici bude kontaktním místem pobočka
České pošty, s.p. na Ješutově nám. 14. Distribuce bude probíhat obdobným způsobem
jako probíhá distribuce doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických požadavků (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Při této formě distribuce je zrušena povinnost komisařů poskytovat na žádost občana
asistenci s vyplněním. Vyplněný formulář
odevzdáte v obálce na poště nebo vhodíte do
poštovní schránky.
Podrobnosti k listinnému sčítání naleznete na: https://scitani.cz/csu/scitani2021/
listinne-scitani.
Údaje ze sčítání jsou základním zdrojem
pro určení počtu obyvatel, podle kterého se
následně provádí rozdělování výnosů daní na
jednotlivé obce, tzv. RUD – ROZPOČTOVÉ

Konkrétní projekty jsou uvedeny v samostatném dokumentu – v akčním plánu, který pro každý cíl a aktivitu má definované
klíčové projekty. Akční plán se každoročně
aktualizuje a vyhodnocuje. Postupné realizace projektů vedou k naplnění konkrétního cíle. Strategie je důležitým podkladem
pro čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie.
Co tedy reálně vzniklo a co bude dál?
Barevná brožura s atraktivním vzhledem
a srozumitelným textem, která vás nezahltí.
Dokument je doplněn o zajímavé grafické
prvky a fotky, čímž je čtivý a přístupný pro
širokou veřejnost. Dokument naleznete na
zbystri.cz, jeho veřejné představení proběhne na zasedání zastupitelstva města v březnu. Tím to ale v žádném případě nekončí,
ale začíná a čeká nás spousta práce.
Přece jen jsme městem #nadobreceste.

URČENÍ DANÍ. Čím přesnější budou údaje ze
sčítání lidu, tím spravedlivější bude rozdělování daňových příjmů obcí. Data ze sčítání
pomáhají také při plánování a nastavování
veřejné dopravy, při přípravě programů bydlení, pro rozvoj dopravní a sociální infrastruktury nebo při plánování a optimalizaci
rozmístění různých služeb nebo pro přípravu strategických dokumentů v oblasti vzdělávání či sociální politiky a bydlení. Informace
o domovním a bytovém fondu jsou využívány
složkami integrovaného záchranného systému. Všechna data jsou chráněna dle platné legislativy. Přístup k úplným údajům má
pouze omezený počet odborníků, kteří jsou
ze zákona vázáni mlčenlivostí. V okamžiku,
kdy budou on-line i listinné formuláře zaneseny do systému, dojde k jejich anonymizaci a převedení do výstupů za územní celky. Publikována budou vždy jen data, která
neumožní identifikaci jednotlivých osob
nebo domácností. Po ukončení sčítání budou
všechny formuláře smazány a skartovány.
Výsledky budou zveřejněny od ledna 2022.
Statistické výstupy budou k dispozici zdarma.
Veškeré potřebné a aktuální informace naleznete
na
internetových
stránkách:
https://www.scitani.cz/.

www.mestobystrice.cz

Přehled jednání Rady města Bystřice
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Rada města Bystřice

na jednání dne 25. 1. 2021 mimo jiné:
Vzala na vědomí cenovou nabídku na výkon TDI stavby Parkoviště v ulici Družstevní
a Nová, Bystřice – parkoviště 13, 9 od firmy
ConPass, s.r.o. ve výši 59 000 Kč bez DPH
a schválila uzavření Smlouvy příkazní o výkonu TDI stavby Parkoviště v ulici Družstevní a Nová, Bystřice – parkoviště 13, 9 s firmou ConPass, s.r.o.

Schválila odpisový plán příspěvkové organizace města Mateřská škola Bystřice na
rok 2021 v celkové výši 26 157 Kč.

bornou technickou podporu v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o dotaci za
částku 72 600 Kč včetně DPH.

Schválila rozpočtové opatření č. 1/2021.

Schválila dohodu o realizaci projektu dálkových odečtů spotřeby vody mezi městem
Bystřice (vlastník vodohospodářské infrastruktury) a Vodohospodářskou společností
Benešov, s.r.o. Dohoda zajišťuje rozšíření
systému automatického odečtu odběru vody
na celém území Města Bystřice s rozdělením
na etapy za předpokládanou cenu celkem
1 400 000 Kč včetně DPH s dokončením nejpozději k 31. 12. 2023.

Vzala na vědomí oznámení Vladimíra Hadače o odstoupení z funkce člena redakční rady.

Rada města Bystřice

na jednání dne 8. 2. 2021 mimo jiné:

Schválila vyhlášení výběrového řízení na
služby „Projektová dokumentace pro provádění stavby na Spolkový dům Líšno“.

Schválila poskytnutí dotace na domovní
čističku odpadních vod v osadě Nesvačily ve
výši 25 000 Kč.

Schválila uzavření dodatku č. 1 ke Kupní
smlouvě na zakázku „Obnova vybavení kuchyně ZŠ“ s firmou Gastro Blaník CZ spol.
s r.o. Dodatkem se upravuje prodloužení termínu pro dodání předmětu koupě prodávajícímu z původního 28. 2. 2021 na 30. 6. 2021

Jmenovala nové členy Komise pro projednávání přestupků – strážníky Městské policie
Bystřice.

Schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 29. 9. 2020 k zakázce „Soustava
tůní v okolí Bystřice“ s firmou VHS Bohemia a.s.
Schválila renovaci fasády domu čp. 486
v ulici Nová, Bystřice, bez zateplení dle seznamu navrhovaných opatření při obnově
fasády, opravě soklu a okapového chodníku
za podmínek, že bude zachován stávající
vzhled budovy včetně barevnosti, investice
nebude mít vliv při následném vyrovnání
spoluvlastnictví a veškeré náklady budou
hrazeny v plné výši členy bytového družstva.
Schválila pronájem nebytových prostor
v budově čp. 450, obec Bystřice – prostor
lékárny společnosti JK Pharma s.r.o., IČ:
273 85 892, nám. II. odboje 450, 257 51 Bystřice na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 za
částku 60 Kč/m2 měsíčně, bez započtení
nákladů za služby.
Vzala na vědomí posouzení uchazeče na
místo úředníka územního samosprávného
celku – referenta územního plánování a stavebního úřadu, dle kterého je na místo přijata paní Ing. arch. Zdeňka Hajdová s nástupem od 1. 3. 2021.

Hlas Bystřice 3/2021

Schválila vyhlášení veřejné zakázky „Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova“.
Předpokládaný rozpočet 1 421 327 Kč bez
DPH. V souvislosti s tím schválila oslovení firem SAIKA svět s.r.o., ZO ČSOP Vlašim a Jaromír Nigrin. A také schválila výběrovou komisi ve složení: Mgr. Daniel Štěpánek, Ing. Vít
Dvořák, Ing. Vítězslav Pavel, náhradník Michal Hodík.
Schválila Investiční záměr s názvem „Změna stavby a adaptace bývalé budovy JZD na
komunitní centrum Bystřice“. Předmětem
investičního záměru je revitalizace území se
starou stavební zátěží (brownfieldu) v rámci
programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou,
jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Schválila Smlouvu o spolupráci mezi Městem Bystřice a společností DIMATEX CS,
spol. s r.o. na sběr a převzetí nepotřebného
textilu a párované obuvi za částku 400 Kč bez
DPH za jeden kontejner ročně.
Vzala na vědomí nabídku společnosti VRV
a.s. na manažerské řízení projektu „ČOV
a kanalizace Bystřice“ a zároveň schválila od-

Schválila Letišti Benešov, p. o. instalaci
dvou stožárů s led svítidly k odbavovací ploše, jakožto podmínku pro schválení provozu
nového světelného zabezpečovacího zařízení, od Josefa Hovorky, za předpokládanou
cenu 80 000 Kč bez DPH, která bude hrazena
z fondů Letiště Benešov, p. o.
Schválila uzavření Darovací smlouvy ve
smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a za kogentních podmínek stanovených v zákoně č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích s (dárcem) Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970,
272 01 Kladno, IČ: 708 85 371 a (obdarovaným)
městem Bystřice, o bezúplatném převedení
vozidla speciálního požárního CAS 20 MERCEDES BENZ ATEGO 1526 AF v zůstatkové
hodnotě 935 858 Kč, elektrocentrály HONDA
EC 1 v hodnotě 39 800 Kč a zařízení vyprošťovacího WEBER V50-T+SAH 20 v zůstatkové
hodnotě 135 379,50 Kč, ve veřejném zájmu.
Schválila Rozpočet příspěvkové organizace města Bystřice Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o. na rok 2021.
Vzala na vědomí zápis z II. dílčího přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok
2020 ze dne 18. 1. 2021, při kterém nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Článek pokračuje na straně 6
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Pokračování článku ze strany 5
Rada města Bystřice

na jednání dne 1. 3. 2021 mimo jiné:
Schválila poskytnutí jedné dotace na domovní čističku odpadních vod v osadě Mokrá Lhota a dvou dotací v osadě Nesvačily,
každou ve výši 25 000 Kč.
Vzala na vědomí žádost o poskytnutí neúčelového finančního daru. Finanční dar byl
schválen v rozpočtu na rok 2021 ve výši
10 000 Kč a zároveň schválila uzavření Darovací smlouvy s TŘI, z.ú.
Vzala na vědomí rozpočtové opatření č.
2/2021.
Schválila na základě zveřejněného záměru uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
budovy čp. 577 na st. pozemku č. 625, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov – prostor
bývalých kabin u rybníka ,,Nový‘‘ s Českým
rybářským svazem, z.s., místní organizací
Bystřice na období od 1. 3. 2021 do 28 .2. 2023
s kompenzací výše nájmu ze strany nájemce
účastí na údržbě budovy včetně stavebního
pozemku.
Vzala na vědomí žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor č. 6, v Bystřici, ul. Syllabova čp. 450 a zároveň schválila
odpuštění částky za nájem z nájemní smlouvy nebytových prostor č. 6, v Bystřici, ul.
Syllabova čp. 450, ode dne podání žádosti,
nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. Toto usnesení se výslovně nevztahuje na
zálohy za služby, které jsou součástí nájem-

ného, jakož i na jakékoli dlužné nájemné.
Schválila nájemní smlouvu mezi městem
Bystřice a Letištěm Benešov, příspěvková organizace města Bystřice na pronájem nebytových prostor v budově čp. 145, Nesvačily. Nájemné: 105 000 Kč ročně s dobou nájmu 5 let.
Schválila Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Bystřice Mateřská škola Bystřice, p.o. na roky 2022–2024.
Schválila kritéria pro přijímání dětí k docházce a termín zápisu do Mateřské školy
Bystřice, okres Benešov, příspěvkové organizace města Bystřice na rok 2021/2022.
Vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Bystřice za rok 2020 a zároveň schválila v rámci návrhu finančního vypořádání
příspěvkové organizace Mateřská škola
Bystřice za rok 2020 rozdělení hospodářského výsledku do posílení rezervního fondu ve výši 79 438,89 Kč. Dále schválila účetní
závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Bystřice za rok 2020.
Vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Bystřice za rok 2020 a zároveň schválila v rámci finančního vypořádání příspěvkové organizace Základní škola Bystřice za
rok 2020 rozdělení hospodářského výsledku
do posílení rezervního fondu ve výši
40 422,44 Kč. Dále schválila Účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola Bystřice za rok 2020.
Vzala na vědomí předložené dokumenty
příspěvkové organizace Letiště Benešov –

Výroční zpráva za rok 2020, Zpráva (rozbor) o hospodaření za rok 2020 a Komentář k rozboru hospodaření za rok 2020,
včetně návrhu na vypořádání hospodaření
za rok 2020, které skončilo s vysokým
schodkem ve výši 547 193,08 Kč. Schválila
v rámci finančního vypořádání příspěvkové organizace Letiště Benešov za rok 2020
uhradit schodek hospodaření ve výši
547 193,08 Kč z rezervního fondu organizace a schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Letiště Benešov za rok 2020.
Vzala na vědomí strategii rozvoje města
Bystřice 2020-2030 od zpracovatele AQE
advisors, a.s. a doporučuje Zastupitelstvu
města Bystřice na jeho nejbližším zasedání
schválit Strategii rozvoje města Bystřice
2020-2030.
Vzala na vědomí žádost Krajského úřadu
Středočeského kraje o vyjádření města Bystřice k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro linku 203452 Benešov-Mladá Vožice společností COMETT
PLUS, spol. s r.o. a souhlasí s udělením licence společnosti COMETT PLUS, spol.
s r.o. k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 203452 Benešov – Mladá Vožice.
Schválila vyhlášení výběrového řízení na
stavební práce „Snížení energetické náročnosti základní školy“. Předpokládaná hodnota zakázky je 8 334 735 Kč bez DPH.
Vzala na vědomí aktualizaci plánu opatření pro případy havárií ohrožujících kvalitu povrchových nebo podzemních vod
„Havarijní plán“ společnosti K V A R T O,
spol. s r.o.

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020
Text: Soňa Bendová, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Město Bystřice se umístilo na 7. místě
v 9. ročníku soutěže Stejná šance ve
Středočeském kraji. Velice si tohoto
ocenění vážíme. Níže si můžete přečíst
krátký článek od pořadatele soutěže.
Na druhé setkání jsme jeli za panem starostou Michalem Hodíkem do města Bystřice.
Málokdo ví, že má Bystřice 26 městských
částí. Jedním z důvodů, proč je pan starosta
otevřený zaměstnávání lidí se zdravotním
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postižením, je snaha zapojovat je do běžných činností v rámci jejich obce a předcházet tak jejich vyloučení z kolektivu. Navíc
práce, kterou zaměstnanci se znevýhodněním odvádí, má smysl a je pro obec opravdu
přínosem. Velkým pozitivem je i dobrý pocit
ze zaměstnávání – zaměstnanci jsou vděční
za takovou příležitost a snaží se maximálně
v rámci svých možností. Vzkaz pro další potenciální zaměstnavatele zní: „Nebojte se,
běžte do toho!“

Pan starosta
přebírá ocenění

FOTO: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

www.mestobystrice.cz

Poděkování paní Martě Ornové
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

I

v nepříznivých časech se dějí příjemné
události. Jednou takovou bylo poděkování paní Martě Ornové, která dlouhých
20 let pracovala v bystřickém domě
s pečovatelskou službou na pozici pečovatelky. Na konci loňského roku odešla paní Marta

do důchodu a vedení města se rozhodlo jí za
její obětavou práci poděkovat a ocenit ji alespoň malou pozorností. Děkujeme za dlouholetou péči o bystřické klienty i za milé setkání
a přejeme paní Martě pevné zdraví a mnoho
radosti v další etapě jejího života.

FOTO: Redakce

Předávání cen výherkyním fotografické soutěže
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

V

livem pandemické situace, s kterou bojuje celý svět už více než
rok, se vše zpožďuje. A jinak tomu
nebylo ani při předávání cen fotografické soutěže vyhlášené zde, na stránkách Hlasu Bystřice v minulém roce. S výsledky soutěže jsme Vás seznámili již
v prosincovém čísle, ale ceny jsme předali
až v únoru, bohužel stále ještě v omezeném

režimu. Vybrané obrázky z příspěvků zaslaných do soutěže jsou k vidění na tabulích na
Ješutově náměstí.
Ještě jednou tímto gratulujeme
výherkyním, kterými se staly:
1. místo paní Marie Brejlová
2. místo slečna Linda Nováková
3. místo paní Eva Rozkovcová

Co Vy na to pane starosto?
Text: Redakce

R

ádi bychom zde znovu zavedli rubriku „Co Vy na to pane
starosto?“. V minulém vydání
Hlasu Bystřice se takto ptaly
děti z mateřské školy ohledně
budovy bystřické budovy nádraží. V březnovém Hlasu bychom rádi dali prostor pro
otázku paní Růžičkové a v příštích vydáních
dostane prostor každý, kdo svůj dotaz pošle
e-mailem na adresu podatelna@mestobystrice.cz nebo doručí na podatelnu osobně.
Zprávu, prosím, pojmenujte názvem rubriky, „Co Vy na to pane starosto?“ a v obsahu
se vyvarujte vulgárních či urážlivých vyjádření. Děkujeme a těšíme se na Vaše dotazy.
Otázka paní Růžičkové:

Dobrý den,
je velice hezké, že jste v rozpočtu na letošní rok
škrtli zbytné výdaje v hodnotě 17 miliónů korun.
Ale stále nedovedu pochopit výdaj na městské

Hlas Bystřice 3/2021

kulturní a informační středisko, který činí téměř 4 milióny. Takováto investice tady je určitě
předražená. Dříve tady byla kultura úplně jiná
a nikdo zbytečně nevyhazoval peníze za zbytečnosti. Bystřice se nemůže nikdy rovnat Benešovu, Vlašimi a ani Voticům. Zde chybí občanská
obslužnost a lidé, kteří nemají auto musí jezdit
nakupovat do Benešova i pro pouhé maličkosti
veřejnou dopravou, která v této době není moc
bezpečná.
J. Růžičková
Odpověď pana starosty:

Dobrý den paní Růžičková,
zdravím Vás v novém roce 2021, doufám že
se těšíte pevnému zdraví a vyhýbá se vám obloukem všudypřítomný virus, jehož název se
mi už ani nechce psát.
Mám radost, že se tak živě zajímáte o finance svého města, ale musím vás v několi-

FOTO: Redakce

ka věcech poopravit. Předpokládám, že váš
mylný názor vychází z neznalosti procesu
rozpočtování a fungování města.
Nuže. Rozpočet města = finanční plán.
Díky škrtnutí plánovaných investičních (kapitálových) výdajů, resp. projektů s nimi spojených, se nám podařilo udržet zdravé finance
města, nezadlužit město v této nelehké době
a zároveň „neprojídat“ peníze, které postupně střádáme na účtech na kofinancování nejdůležitější investice posledních let, kterou je
připojení města na přivaděč vody ze Želivky
do Sedlčan včetně vybudování vodojemu mezi
Bystřicí a Líšnem a vodovodu v Líšně. Celá
tato akce bude stát zhruba 90 miliónů korun,
což jak asi víte je víc, než činí daňový příjem
města v rámci jednoho ročního rozpočtu.
To, v čem se ale pletete nejvíce, je výdaj na
MKIC ve výši téměř 4 milióny Kč. Jde totiž
o to, že v tomto čísle jsou sloučeny mimo jiné
i veškeré výdaje města spojené s kulturou,
které v předchozích letech byly rozdrobeny
v různých paragrafech rozpočtu (mimo jiné
akce typu Bystřické kulturní léto, Divadelní
festival Ludvíka Němce, Dny loutkového divadla a mnohé další).
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rozhodně to není o tom, že celé téměř
4 milióny Kč jsou určeny na výplaty zaměstnanců, vybavení a další věci související se
zřízením MKIC. Stejně tak, jak už jsem napsal na začátku – rozpočet = finanční plán,
takže se jedná o odhadované celkové výdaje spojené s kulturou a vznikem infocentra
města – opakuji odhadované, takže realita
bude záviset na vývoji v rámci opatření Vlády ČR a realita čerpání z tohoto paragrafu
může být mnohem nižší. Rozhodně nepovažuji vznik MKIC za předraženou zbytečnost – nedej bože věc nesloužící našim občanům. Právě část infocentra vznikne mimo
jiné i pro naše občany a bude jim poskytovat
různé druhy služeb. Zároveň je tu pak část
kulturní, kdy tato organizace bude mít na
starost veškeré kulturní aktivity města počínaje využitím divadelního sálu U Jelena
a konče akcemi na obou náměstích nejen
pro naše občany.
A tím se dostáváme k poslední části vašeho dopisu. Píšete, že tu chybí občanská
obslužnost – asi jste myslela občanskou
vybavenost, ale dále píšete o tom, že lidé
musí jezdit nakupovat do Benešova – město nemůže suplovat podnikatelské aktivity
– město může pouze vytvářet podmínky pro
zdravé podnikatelské prostředí u nás. Dle
všech průzkumů a statistik je aktuálně největší překážkou pro rozvoj obchodů u nás
paradoxně nezájem o služby ve městě nebo
absence občanů v průběhu dne. Největší podíl obyvatel ráno odjede z Bystřice do práce
v Benešově, Praze a dalších městech a vrátí se až večer s tím, že si většinou nakoupí
v těchto městech. Tito lidé využijí maximálně nabídku našich podnikatelů v oblasti večerek. Město tudíž může jít cestou vytvoření

podmínek pro vznik firem – výrobních podniků přímo na území města, kdy by zaměstnanci těchto podniků vytvořili poptávku po
službách ve městě v průběhu dne a tím vytvořili podnikatelskou příležitost pro rozvoj
obchodů a služeb. Bohužel stávající Územní
plán města Bystřice připravený v letech 2010
– 2018 nepočítá s velkými plochami pro vznik
výrobních podniků nebo skladovacích areálů, které by přivedly do města zaměstnance.
Navíc takový nárůst průmyslové výroby nebo
skladovacích areálů s sebou přináší i nežádoucí jevy jako například vyšší znečištění
životního prostředí, zvýšení hustoty dopravy
nebo větší počet těžkých nákladních vozidel ve městě a jeho okolí. To asi nikdo z nás
nechce. Druhou možností je přitáhnout do
města v době, kdy většina našich obyvatel
odjíždí jinam za prací, jiné lidi – česky řečeno turisty / návštěvníky města, kteří opět
začnou vytvářet poptávku po službách a tím
vytvoří podmínky pro vznik podnikatelských
aktivit ve městě. Právě touto druhou cestou s
částečnou (byť minimální) kombinací s první
cestou se vydalo město Bystřice.
Právě aktivity jako je MKIC nebo budoucí vznik Divadla loutek na dlouhých nitích
v čp.14 (Dům U Jelena) případně krajského
muzea „Na dobré cestě“ v objektu bývalé
nádražní budovy v kombinaci s revitalizací
obou náměstí a hlavní ulice Dr. E. Beneše,
do které bude zakomponována páteřní cyklostezka mezi Prahou a Jižními Čechami
může přivézt „život“ do Bystřice a poptávku
po službách našich podnikatelů, kteří následně rozšíří nabídku i pro naše obyvatele.
Je to „běh na dlouhou trať“ ale jediná možnost. Podívejte se, kolik jsme měli podnikatelů a služeb v době, kdy Bystřicí projížděla

hlavní státní silnice mezi Prahou a Táborem – projížděli tudy lidé, kteří vytvářeli
poptávku po službách a naši podnikatelé na
ni dovedli reagovat což následně přinášelo
prospěch našim občanům i rozvoji města.
Zároveň si ale vzpomeňte i na hluk, emise
z dopravy, nebezpečí při přecházení státní
silnice a podobně – toho všeho nás zbavila
přeložka silnice mimo Bystřici. Ještě nějakou dobu po dokončení přeložky silnice I/3
zajížděli do Bystřice lidé, kteří byli zvyklí
využívat služeb našich podnikatelů (viz příklad Restaurace u Hlaváčků a jejich zmrzliny), ale s postupem doby nás většina aut
projíždějících po I/3 začala míjet, a to mělo
vliv na nabídku našich podnikatelů, a když
se z nás stala „noclehárna“ větších měst jako
je Benešov a Praha, tak se nabídka služeb
opět zmenšila a přizpůsobila poptávce.
Ale abych vám v této nelehké době řekl
něco pozitivního na závěr, tak vám mohu
prozradit, že ve městě Bystřice aktuálně developer řeší místo a projektovou dokumentaci pro stavbu supermarketu firmy LIDL
– takže se blýská na lepší časy, a i občanská vybavenost se u nás řeší. Stejně tak od
dubna začnou městem projíždět autobusy
PID linky 500, které město spojí ze zastávek náměstí, škola a nádraží s Benešovem
a Prahou (pouze dvě zastávky) a Voticemi,
Táborem a dále do Jižních Čech na druhou
stranu. Takže jak otázka dopravy, tak otázka
lepších obchodů se již řeší.
Ještě jednou vám děkuji, že jste mi napsala, a že vám není lhostejný rozvoj města
a jeho financí. Těším se na osobní setkání na
některé z akcí města pořádaných naší novou organizací MKIC, p.o.
Michal Hodík, starosta města Bystřice

Uliční cedule v novém
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Pro lepší orientaci ve městě slouží
vedle ukazatelů i označení jednotlivých
veřejných prostranství. V Bystřici se jedná
především o označení ulic a náměstí.
První ulice dostaly názvy podle zažitých
pojmenování nebo podle směru, kam vedly. Později se do názvů promítla jména významných osob, které zde žily, nebo podle
pojmů a osob, které byly spojeny s místem
nebo dobou pojmenování.
Během doby se tak ve městě Bystřice objevilo několik druhů cedulí, které se navíc
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v posledních letech, především v důsledku
zateplování, postupně vytrácely. V loňském
roce proto město rozhodlo o nákupu nových
označníků veřejných prostranství. Jedná se
o oboustranně mírně vypouklé smaltované
cedule červené barvy o rozměrech 60 x 30
cm. Podle vyhlášky náklady na označení ulic
nese obec a jednotliví vlastníci nemovitostí
jsou pak ze zákona povinni bezplatně strpět
umístění označení na své nemovitosti.
V těchto dnech už je většina z necelé stovky
zakoupených cedulí umístěna na svých místech. Uchycení na nemovitostech se ujali za-

FOTO: Redakce

městnanci Služeb, kteří v době, kdy nebyla
nutná zimní údržba, objížděli město a jednotlivé cedule umísťovali na začátek nebo
konec ulice, či do křižovatky s jinou ulicí.

www.mestobystrice.cz

BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ

On-line setkání vedení města Bystřice s podnikateli
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Dne 18. 2. 2021 se uskutečnilo první on-line
setkání vedení města Bystřice s podnikateli.
Úvodní setkání mělo za cíl prohloubení
kontaktu a pokračování v dialogu mezi
městem a podnikateli a také seznámení
podnikatelů mezi sebou navzájem.
Účastnili se ho 4 podnikatelé, 4 zástupci
vedení města a 3 zástupci firmy AQE advisors, a. s., která zpracovává pro město nový
strategický dokument a toto setkání zprostředkovala.
Projekt podnikatelského workshopu vychází z aktualizované strategie města Bystřice do roku 2030 a naplňuje strategický cíl

č. 3: Bystřice podporuje místní ekonomiku
a podnikání. Pan starosta na úvod všechny účastníky přivítal a zdůraznil důležitost
spolupráce s místními podnikateli i důležitost podnikatelů pro samotné město. Uvedl,
že spolupráce je velmi cenná pro obě strany
navzájem a taktéž doplnil, že se město snaží
v maximálně možné míře podporovat místní podnikatelské prostředí. Z vybraných
nástrojů bylo jmenováno např. oslovení
místních subjektů v rámci veřejných zakázek za podmínky dodržení pravidel veřejné
podpory, vytvoření interaktivního katalogu
firem na stránkách města Bystřice, který
bude mít na starost nově zřízená příspěv-

ková organizace Městské kulturní a informační centrum Bystřice, nebo postupné
představování drobných podnikatelů probíhající formou malých rozhovorů ve zpravodaji města Hlas Bystřice.
Dále byla vedena diskuze ohledně útrap
a nástrah, ale také nových příležitostí, které se
v souvislosti s pandemií napříč ekonomikou
projevily. Velmi přínosné bylo sdílení názorů
a poznatků podnikatelů z různých odvětví
obchodu či služeb. V následujícím článku se
k danému tématu vyjádřil pan Hnátek, který
se on-line setkání také účastnil.
Celý zápis ze setkání můžete nalézt na
webu zbystri.cz.

Jak mohou podnikatelé přežít dobu covidovou?
Ve čtvrtek 18. února 2021 proběhlo první online setkání s bystřickými podnikateli. Předmětem této virtuální
schůzky byla diskuse s vedením města o tom, jak jim může město pomoci v situaci, kdy jsou zavřené jejich
provozovny nebo se potýkají s úbytkem zakázek.
Text: Milan Hnátek

D

iskuse mě inspirovala k úvahám, o které bych se chtěl podělit také s obyvateli Bystřice,
místními podnikateli a vedením
města. Přál bych si, aby to byla inspirace pro
ostatní a umožnila jim podívat se na současnou situaci také z jiného úhlu pohledu. Vím,
že každý podnikatel nejlépe ví, co jeho podnik potřebuje, a kam díky jeho podnikatelské
vizi směřuje. Proto si v žádném případě nedovoluji někomu radit a mluvit do jeho „byznysu“. Mým cílem je spíše otevřít a vést společenskou diskusi a jednat o možném řešení
současné náročné situace.
Každý podnikatel musí pod náporem
konkurence a měnícího se okolního prostředí hledat nové cesty, jak uspět a udržet
své podnikání nad vodou. Není možné si jen
stěžovat na opatření a doufat, že stát nějak
zasáhne a situaci za podnikatele mávnutím kouzelného proutku (vakcínou) vyřeší.
Úspěšný podnikatel musí být současně vizionář a vidět dále než ostatní. Proto by se
také měl už teď připravit na novou dobu,
která pomalu ale jistě nadchází.
S nostalgií vzpomínáme na bezstarostné
časy před koronou, ale není možné si myslet, že se tyto časy vrátí. Už nic nebude jako
dříve. Snaha vrátit staré dobré časy je stejně
naivní, asi jako když lidé během průmyslo-
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vé revoluce bojovali proti parním strojům,
které jim prý braly práci. Naopak je potřeba
stroje využít, aby lidem práci ulehčily a daly
vznik novým oborům a profesím. Parními
stroji dnešní doby jsou například digitalizace, elektronické obchodování (e-commerce)
a online reklama.
Podnikatelé velmi dobře znají svůj obor
podnikání a řemeslo, ale většina dlouhodobě zanedbává reklamní aktivity a marketing.
Přitom právě díky reklamě je možné zvýšit
tržby, najít nové trhy a zákazníky. Zejména
lokální podnikatelé by měli dát o sobě vědět zákazníkům ve svém okolí a vzbudit v
nich místní patriotismus. Zákazníci by se
měli dozvědět o tom, že zboží pochází z jejich kraje a měli by mu dát přednost před
„importem“. Skvělým nástrojem pro místní
propagaci je právě Hlas Bystřice. Využití tohoto reklamního prostoru bylo také diskutováno během online dialogu s podnikateli
a ze strany města je vidět velká snaha zviditelnit místní podnikatele.
Fakt, že se podnikatelé a živnostníci nacházejí ve složité situaci, by si měli uvědomit také místní obyvatelé a v co největší
míře podpořit lokální podnikatele. Jen díky
jejich podpoře a loajalitě mohou podnikatelé udržet své podnikání a poskytovat jim
svém služby i v budoucnosti.

Velice oceňuji aktivity a snahu města Bystřice pomoci místním podnikatelům s transformací podnikání během doby covidové.
Město je živý organismus. Podnikatelé jsou
hybnou silou každého města a utvářejí jeho
ráz. Proto je potřeba vytvořit ekosystém, ze
kterého budou profitovat všichni, a to jak
město, které se bude moci více rozvíjet, tak
podnikatelé, a nakonec i občané města, kteří
pocítí zlepšení poskytovaných služeb a kvality jejich života ve městě.
V těchto zlých časech by měli místní podnikatelé více spolupracovat a navzájem si vypomáhat. A to výměnou znalostí a zkušeností
s řešením krize. Studnicí znalostí mohou být
profesní sdružení a asociace. Díky vzájemné
komunikaci si mohou podnikatelé vyměnit
své poznatky a poučit se z chyb ostatních.
Prostřednictvím jednotné profesní organizace by tak mohli podávat návrhy na zlepšení podnikatelského života ve městě, a to by
svou podporu místních podnikatelů mohlo
zastřešit vytvořením odborné komise, která
by měla pomáhat s řešením jejich problémů.
Na každou krizi je potřeba pohlížet jako na
příležitost, a proto bych si přál, aby se i bystřičtí chopili své příležitosti a vydali ze sebe
to nejlepší. Jsem přesvědčen o tom, že jejich
snaha brzy přinese ovoce a tato těžká zkouška je zocelí.
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ZH Beauty – Kosmetický salón Zuzany Hejdukové
Při on-line setkání s bystřickými podnikateli jsme měli možnost vyslechnout si názor paní Zuzany
Hejdukové na současnou ekonomickou situaci. Její kosmetický salón je kvůli vládním opatřením proti
šíření onemocnění COVID-19 uzavřen a povaha její práce neumožňuje, aby byla vykonávána při návštěvě
klientů doma. Navrhla jsem paní Hejdukové možnost rozhovoru, při kterém by mně i čtenářům představila,
jakými činnostmi se zabývá.
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

Zuzana Hejduková
ve svém salóně

Jak dlouho již provozujete kosmetický
salón v Bystřici?
Svůj salón jsem otevřela před šesti lety,
v únoru roku 2015.
Věděla jste od malička, že chcete být
kosmetičkou?
Ano, velice mě tento obor baví, a proto jsem
po základní škole absolvovala studium na
střední odborné škole v Kutné Hoře v oboru
kosmetička, které bylo zakončeno maturitou. Po ukončení střední školy jsem pár
let nepracovala přímo v oboru, ale ve svém
volném čase jsem nabízela kosmetické služby nevěstám a maturantkám a také jsem se
věnovala fotomake-upu. Následně jsem se
rozhodla otevřít si svůj vlastní salón a práci
kosmetičky, která je zároveň mým koníčkem, jsem se začala věnovat naplno.
Mluvíte o přípravě nevěst a maturantek
na jejich velký den, věnujete se této
činnosti stále?
Věnuji, a dokonce jsem se v průběhu času
účastnila i kurzu vlasového stylingu, tak abych
mohla, především nevěstám, nabídnout komplexní služby, kdy je učešu a nalíčím. Nemusejí tak v den D řešit časové návaznosti kosmetičky a kadeřnice, což je velice příjemné.
Nejste tedy kadeřnice, ale děláte účesy?
Přesně tak, nestříhám, ale tvořím účesy pro
různé příležitosti. V loňském roce jsem absolvovala také kurz braidingu, což je speciální metoda splétání copánků, do kterých
je možné připlétání různých kanekalonů.
Tento účes je ideální například pro účastnice několikadenních letních festivalů, které chtějí po celou dobu vypadat dobře nebo
také pro holčičky jedoucí na letní tábor či
školu v přírodě. Z pochopitelných důvodů
o tuto službu teď není velký zájem.
Klasické kadeřnické služby tedy Váš
salón nenabízí?
V salónu pracuje kolegyně Iveta Gajdošová,
která je kadeřnicí a nabízí klasické kadeřnické služby.
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Mohla byste prosím uvést, jaké další služby
ještě občanům nabízíte?
Nabízím přístrojovou kosmetiku, která je
pro klienty příjemnější a je také výhodná
s ohledem na dobu „rekonvalescence“ pleti po samotném zákroku. Zákazníci se tedy
nemusí bát, že po ošetření nebudou moci
2 dny mezi lidi. Dále nabízím služby hloubkové kosmetiky – chemický peeling a pro
řešení vrásek, pigmentových skvrn a jizev
také mezoterapii (aplikace speciálních kosmetických přípravků značky Mesosystem
pomocí mikrojehliček do kůže). Klientům
poskytuji také vizážistické služby, v roce
2017 jsem se účastnila celorepublikové soutěže v disciplíně „make-up“, na které jsem
vybojovala 3. místo. Nabízím také aplikaci
permanentních řas metodou řasa na řasu,
manikúru a gelovou modeláž nehtů. Vítám
i pánskou klientelu – pánové nejčastěji využívají služby jako čištění pleti, depilace nosních dírek a uší nebo také manikúru. Prodávám kosmetické přípravky, které sama
při své práci používám.
Vidím, že je Vaše nabídka velmi široká. Kdy
a kde své služby klientům poskytujete?
Tedy samozřejmě za standardní situace –
teď to bohužel vládní nařízení neumožňují.
Sídlím na adrese: Ješutovo náměstí 75, Bystřice. Standardní otevírací doba je: pondělí
a pátek 8:00 až 18:00, úterý a čtvrtek 10:00
až 18:00 a ve středu 15:00 až 18:00. Chápu, že
někteří klienti nemají čas během pracovních

dní, snažím se proto přizpůsobit poptávce
a nabízím své služby, po předchozí domluvě, i v pozdních odpoledních hodinách nebo
v sobotu dopoledne. Klienti se u mě mohou
objednávat prostřednictvím telefonu nebo
facebookového komunikátoru messenger
a instagramového directu.
Čemu se věnujete v současné době, když
nemůže poskytovat svoje služby?
Vzhledem k tomu, že moje práce mě velmi
baví, tak se ve volném čase zajímám o nové
trendy, které v kosmetice přicházejí, a snažím se zdokonalovat. Ráda bych také absolvovala kurz zaměřený na poruchy integrity
kůže a také na permanentní make-up a minitetování. Nicméně musím dobře zvažovat
všechny svoje kroky a investice, protože
doba je nejistá.
Velice děkuji paní Hejdukové, na které je na
první pohled jasně vidět, že ji její práce baví,
za milý rozhovor, při kterém jsem se dozvěděla mnoho nových informací. S každým dalším rozhovorem, který s místními podnikateli
udělám, se čím dál více ujišťuji, že jsme, my
zákazníci, v dobrých rukách. Řešíte-li kosmetický problém, obraťte se na paní Hejdukovou,
jistě Vám ráda a odborně poradí.
Jste živnostník a chcete, aby o Vás vědělo co
nejvíce lidí z Vašeho okolí? Napište e-mail na adresu: veronika.hrebickova@mestobystrice.cz.
Zveřejnění informací o podnikatelích v této
rubrice je bezplatné.

www.mestobystrice.cz

KALENDÁRIUM
prof. Ing. Josef Šmerha, Dr.Sc.
† 16. března 1986 v Praze
Bystřický rodák a vysokoškolský pedagog
Vysokoškolský profesor Josef Šmerha pocházel z hospodářské usedlosti čp. 51 v Bystřici. Po absolvování Zemské vyšší
hospodářské školy v Táboře vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Po studiích nastoupil jako asistent do Ústavu nauky
o výživě a krmení hospodářských zvířat při ČVUT, odkud musel v souvislosti se zavřením vysokých škol v roce 1939 odejít.
V květnu 1945 založil na pokyn ministerstva školství Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat. V letech 1948 až 1977 přednášel
J. Šmerha na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Zde byl nejprve v roce 1959 jmenován docentem a v roce 1961
profesorem obecné a speciální zootechniky. Roku 1967 byl ustanoven vedoucím Katedry chovu skotu a mlékařství. Ve funkčním
období 1985-1990 byl prof. Šmerha čestným členem vědecké rady Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze.
František Syllaba
* 21. března 1851 v Bystřici
Katolický kněz, publicista a středoškolský profesor
Tatínek, též František Syllaba, byl bystřický kupec a mistr krejčovský, který se později stal bystřickým starostou. Kromě Františka
měl ještě dalších sedm dětí, mimo jiné i Ladislava, později významného lékaře. František vystudoval teologii a v červenci roku 1875
byl v Praze vysvěcen na kněze. Poté nastoupil jako středoškolský profesor na kolínské gymnázium, kde v roce 1877 spoluzakládal
Spolek na podporu chudých studujících. Dlouholetý profesor náboženství na c.k. Reálném a vyšším gymnáziu v Kolíně sám
významně dotoval studium svých studentů i studia svého bratra Ladislava. František Syllaba je autorem celé řady teologických
pojednání jako např. „O missiích v jižní Africe“, nebo „Posvátné vrchy a výsosti u národů pohanských a Israelitů“.
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
* 24. března 1941 v Kolíně
Etnografka a členka Vědecké rady Akademie věd ČR
Významná česká etnografka a etnoložka, jejíž specializací jsou lidové zvyky a obyčeje, hmotná kultura, dějiny stravování a tradice
venkovského lidu. Po studiích na střední škole vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština-dějepis.
V 80. letech nastoupila L. Petráňová do Etnologického ústavu Akademie věd v Praze a od té doby publikovala celou řadu odborných
studií, vědeckých monografií i jednotlivých knih. Její tvorba propojuje regionální prameny do celorepublikových i mezinárodních
souvislostí. Za všechny je třeba zmínit spoluautorství na dvoudílných „Dějinách hmotné kultury“, nebo monografii „Domovní
znamení staré Prahy“ či autorský podíl na třísvazkovém encyklopedickém díle „Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech,
Moravy a Slezska“. V roce 1992 byla Lydia Petráňová jmenována vedoucí Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV
ČR. V letech 1993 až 2006 byla členkou Akademického sněmu AV ČR. Od roku 2005 je členkou Vědecké rady Akademie věd ČR.
Adolf Matura
* 30. března 1921 v Bystřici
Sklář, designer a výtvarník
Jedním z největších sklářských výtvarníků druhé poloviny 20. století je Adolf Matura, odborník v oboru broušeného, lisovaného
a rytého skla. Adolf Matura se narodil v Bystřici, ale od dětství žil v okrese Mladá Boleslav. Střední sklářskou školu absolvoval
v Železném Brodě a později nastoupil na pražskou Vysokou uměleckoprůmyslovou školu do ateliéru prof. Karla Šipla. Od roku
1954 byl A. Matura zaměstnán jako výtvarník v Ústředním výtvarném středisku pro průmysl skla a keramiky, který se později
stal součástí Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Z jeho návrhů stojí za zmínku obyčejná varná konvice ze sklárny Kavalier,
kterou navrhl v 70. letech z varného skla Simax a která se vyrábí dodnes v nezměněné podobě. V řadě domácností zůstaly pro
každodenní potřebu i skleničky z lisovaného skla pro balení hořčice. I tento výrobek navrhl Adolf Matura.

MKIC

MKIC, p. o. – Městské kulturní a informační
centrum Bystřice, příspěvková organizace
Jen pro informaci: MKIC, p. o. je zkratka názvu nového Městského kulturního a informačního centra.
Text: Radka Macháčková, ředitelka MKIC, p.o.

S

polečnost se nám mění. Mladí lidé,
zakládající rodiny, si vybírají domy
a byty v lokalitách, kde chtějí strávit hezký život. Při výběru pohlížejí
na to, jestli je ve městě školka, škola, divadlo,
kavárna, restaurace, kulturní a sportovní
vyžití. A to samé platí i o výletech. Budete se
chtít podívat do míst, které vás něčím nadchnou, ohromí. Když už tam budete, chcete si

Hlas Bystřice 3/2021

to užít, chcete být informováni o tom, co kde
najdete (a vy chcete jako turista najít všechno). Hledáme cesty, jak přispět k tomu, aby
byli spokojení lidé, kteří zde žijí, ale i ti turisté. Proto se město rozhodlo založit MKIC,
p. o., které na tom bude, jak se hezky česky
říká, makat.
Začínáme tedy pomalu s městem Bystřice skládat mozaiku, ze které do budoucna

vznikne, jestli všechno půjde tak, jak si to
přeji, krásný obraz. V našem městě už jste jistě zaznamenali nové rozcestníky – ukazatele.
V nejbližší době vás rozcestník nasměruje
i k novému Informačnímu centru v domě
U Jelena. Zde budete moci nejenom zjistit, kdy
vám jede autobus, kam můžete vyrazit na výlet, co se v našem městě děje nového, ale také
si například koupit kávu a občerstvit se.
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MKIC
Chtěli bychom zde propagovat a prodávat zboží a produkty z Posázaví. V nabídce máme místní turistické známky, vizitky,
pohledy, razítka, propagační letáky a brožury. Až to situace dovolí, bude zde fungovat
Ticketpro, Czech point, budeme prodávat
vstupenky na místní divadelní představení,
koncerty a jiné kulturní akce. Jako amatérská loutkoherečka jsem uvítala nápad s
vybudováním malého loutkářského muzea,
které už se také připravuje.

Městys Bystřice letos slaví 550 let od svého vzniku. Vzhledem k situaci s pandemií se
oslavy přesunou převážně na sociální sítě,
kde vám budeme přinášet zajímavosti o našem městě, které jste zatím třeba ani nevěděli. V budoucnu se řadu informací dozvíte
také na naučné Ješutově stezce a do kraje
lesů, luk a loutek se budete moci rozhlédnout
z vyhlídky, kterou město aktuálně připravuje.
Člověče, vítej v kraji lesů, luk a loutek!
Zbystři, jsi na dobré cestě.

FOTO: Redakce

ZE SPOLEČNOSTI

Vzpomínka na výborného kamaráda, dobrého
spoluherce a vzácného člověka Petra Konvalinku
Text: Marie Neradová

P

etr se narodil 10. ledna 1946
v Praze rodičům Haně a Rudolfovi
Konvalinkovým jako prvorozený
syn. Povoláním byl učitel a právě
na umístěnku nastoupil k nám do Bystřice.
Pro své technické schopnosti učit dlouho
nevydržel a našel si místo v technické službě
školám, kde dlouhá léta opravoval veškerou
techniku pro školy a školky na celém okrese. Neměl na to žádné speciální vzdělání, ale
opravil zázračně úplně všechno. Hodně fotografoval a později točil i videa z různých
cest a výletů.
Stalo se tedy i to, že se zapojil do činnosti
v místním divadelním souboru. Nejdříve jako
zvukař a technik, pak začal s menšími rolemi
(i když se říká, že vlastně není malých rolí a v
amatérském divadle to platí mnohonásobně)
a nakonec to byly i významné stěžejní postavy mnohých her. Mohu některé jmenovat
- Hadí ostrov, Čokoládový hrdina, Elektro,
má lásko, Radúz a Mahulena, Zdaleka ne tak
ošklivá, jak se původně zdálo (ve 4. příběhu
si zahrál historickou postavu Prokopa Holého), Třináctý předseda, Než opadla voda,
Neseriosní komedie, Tenkrát v Mykénách,
Diamantový náhrdelník, Rajčatům se letos
nedaří a úmyslně jsem si nechala naposledy
hru „Strýček Váňa“ z roku 1978.
Petříku, tady mně zůstane navždy v srdci
uchována Tvoje největší, a dá se říci, životní role, role „Strýčka Váni“. Spojovala nás tu
nejen prkna, co znamenají svět, ale osudy
postav Soni a Váni.
Vzpomínám a děkuji Ti za to!
Petr v našem souboru pracoval dobrých
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20 let. Také nám zaznamenával všechna
divadelní představení. Vše, co dělal, dělal
s láskou a s precizností.
Poslední roky ho v chůzi a práci hodně
omezovala roztroušená skleróza. Ale nevzdával to, přesedl na kolo a pak elektrickou
tříkolku a zůstal v pohybu. Poslední roky žil
s manželkou Martinou na chatě na Březové,
kde to měl hrozně rád. Z prvního manželství
má dceru Hanu a Pavlu, ve druhém vyženil dceru Lucii, a tak si užíval krásné chvíle
s 5 vnoučaty - Matyášem, Mikulášem, Rémyhem, Janem a Naděnkou.
I když se poslední měsíce chránili, jak jen
mohli, dopadlo to, jak v „šípkovém království“, všechny „trny odstranili“, přesto se

Růženka píchla. A Covid tentokrát zabíjel.
Dostáváme se do let, kdy nám odcházejí naši nejbližší z rodiny a z kruhu nejlepších přátel. A právě tato současná doba je
pro nás nejhorší. Zůstávají nám už jen ty
nejkrásnější vzpomínky na přátele, na mládí a na dobrou divadelní partu, na zájezdy
s kytarou, zpěvem a velkým náhradním volantem v autobusu. V Bystřici jsme toho pěkného opravdu prožili hodně.
Kamaráde Petře, děkujeme Ti za všechno,
co jiného Ti teď můžeme dát, jen kytičku
a dál už jen vzpomínat…
Loučím se s Tebou za celý divadelní soubor v Bystřici
Maru Neradová

www.mestobystrice.cz
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Rok s „covidem“
V těchto dnech je tomu právě rok, kdy se nás začala pandemie onemocnění COVID-19 přímo
dotýkat. V polovině března 2020 jsme se ocitli na okraji propasti, z které na nás začala útočit celá
řada negativních vlivů – strach z neznámé hrozby, strach o zdraví a život svůj i svých blízkých,
sociální odloučení, ztráta zaměstnání, následky po prodělané nemoci a mnoho dalšího.
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

B

ěhem uplynulého roku, kdy
se vynořovaly různé zaručené
informace, jak to s nákazou
a průběhem onemocnění COVID-19 je, co určitě musíme
a co určitě nesmíme dělat pro to, abychom
se nenakazili, jak se máme chovat, když se
nakazíme, jak se bere do ruky rouška,…
aby všechny tyto zprávy následně přebily
jiné, často i protichůdné, ale opět zaručené zprávy. Nezbývá než zkonstatovat, že pro
mě, a domnívám se, že i pro spoustu z Vás,
byl uplynulý rok plný chaosu a doufání, že
již brzy bude lépe.
V těchto dnech je jisté, že náš boj s pandemií ještě nějaký ten pátek potrvá, a tak
se snažím na každém dnu hledat něco dobrého. Pravda, není to často lehký úkol, ale
s prodlužujícími se dny je přeci jen pohled
na život trošku veselejší. Pro mě samotnou
je velkým úspěchem přežít všechny nástrahy, které na mě čekají při samostudiu
a distanční výuce mých dětí. Postupně se
dostávám do učiva 4. a 7. třídy, ale musím
uznat, že to je někdy hodně těžké a vůbec se
dětem nedivím, když se občas cítí bezradně.
Nedokážu si představit, že bych desetinu
svého života, tak jako moje dcera, strávila
zavřená doma, bez každodenní rutiny školní
docházky, spolužáků, kamarádů a kroužků.
Bezstarostné dětství našich dětí bylo nenávratně narušeno. Když jsme byli malí my,
byl jasně daný školní rozvrh, kdykoli jsme se
mohli zeptat učitelů na to, čemu jsme nerozuměli, blbli jsme s kamarády po škole venku, účastnili se sportovních soutěží. O tohle
všechno dnešní děti přicházejí a návdavkem
k tomu stále musí myslet na to, jak zvlád-
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nout on-line výuku, zda poslaly všechny
úkoly, jestli všechny úkoly došly a jestli mají
s sebou dost roušek (respirátorů), když už se
můžou někam vydat z domu. Snažím se, aby
moje děti tolik nepocítily všechny útrapy,
které jim koronavirová krize připravila, ale
přesto to nemají vůbec jednoduché.
Na druhou stranu vidím, že se hodně lidí
více obrací k rodinnému životu a možná
nám všem to vytržení z našich stereotypních životů, plných stresu a nestíhání, pomůže k tomu, abychom si života více užívali
a vážili. Vlivem opatření, která zavřela restaurace a uvrhla velkou část populace do
homeofficového režimu, jsme začali více
vařit domácí jídla a často musíme vymýšlet
obměny jídelníčku, vracet se k dávno zapomenutým receptům našich babiček a k
domácímu pečení sladkého i slaného pečiva. I děti se začaly více zapojovat do přípravy pokrmů a nabyté zkušenosti jim budou
v budoucnu jistě k užitku.
Využijme krásných jarních dní k procházkám a venkovnímu sportování, vždyť
COVID-19, stejně jako hromada dalších nemocí, nemá rád „sluníčkový vitamin“, tedy
vitamin D. Po večerech čtěme knihy, bavme
se u krásných filmů nebo projděme stará
alba plná zapomenutých okamžiků. Poslouchejme svoje děti nebo vnoučata, často
z nich vypadne něco opravdu chytrého,
a ještě častěji něco opravdu zábavného. Budete-li chtít se s námi podělit prostřednictvím krátkého článku nebo fotografií o své
jarní zážitky, pošlete je na adresu: veronika.
hrebickova@mestobystrice.cz.
Přeji Vám všem krásné jaro plné pozitivní
nálady a negativních testů.

FOTO: Obce blíže lidem

Poděkování panu
Šilhovi

V

úterý 23. 2. 2021 nás velice potěšil pan Jiří Šilha, zemědělec
z Mokré Lhoty u Bystřice, který
nám zadarmo pro naše klienty poskytl 200 kg brambor. Brambory
udělaly velikou radost rodinám
a jednotlivcům, kteří se nachází
v tíživé životní situaci. Těší nás, že
i v této nelehké době se najdou lidé,
kteří chtějí pomáhat.
Pokud by někdo z Vás chtěl podpořit pana Šilhu, může si od něj
koupit zeleninu, kterou nabízí brambory, česnek a cibuli.
Stačí zavolat na číslo 724 336 184
a domluvit se.
Ještě jednou velký dík!
Za tým Obce blíže lidem
Ilona Kuncová
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SLUŽBY

Březen 2021
Text: Tomáš Semrád, jednatel Služby Bystřice, s. r. o.

V

ážení spoluobčané, zanedlouho přiběhne jaro. Jarní rovnodennost, tedy čas, kdy se ocitne
slunce na své dráze nad rovníkem, nastane 20.03.2021 v 10 hodin 37 minut
dopoledne. Je to jev, který není závislý ani na
teplotě, ani na jiném projevu počasí, a zejména není závislý na člověku. Tudíž v tom
máme hypotetickou jistotu, že se to stane
v ten den, kdy se to stát má. Pokud se nic
nestane, bude většina z nás na tento úkaz
koukat ze své země, ze svého kraje, ze svého
okresu, ze své obce do pr… to je mi smutno.
Nicméně pominu-li stávající situaci, je mi
výrazně veselejc a nejvíc se těším na to, až
přijde to opravdové jaro, kdy začnou vylézat
listy na stromech a kolem se začne probouzet všechno do života. Přeji vám, abyste to
vnímali taky tak, a pojďme se všichni tak nějak probrat z té zimní letargie. A potřebujete-li dodatečnou vzpruhu, není nic lepšího
než s prvním jarním dnem oslavit zároveň
mezinárodní den vrabců. V době uzávěrky
tohoto čísla je první jarní den totiž i posledním dnem před ukončením omezení pohybu a já se zároveň obávám, že to bude taky
současně den před prvním prodloužením.

vali na různých místech katastru nálety na
veřejných plochách. Zejména se jednalo
o prostor studní pod prostorem letiště
a různá další místa v osadách jako třeba
Ouběnice a Nesvačily.
Také jsme asistovali při údržbě vzletových
a přistávacích drah po zimním provozu.
Přímo v Bystřici bylo osazeno nové označení ulic. Tedy neměnily se názvy, ale bylo
již nutné některé cedule vyměnit za nové.
Pro představu o množství odpadu za rok
2020 jsme pro občany připravili malý statistický přehled vytříděných komodit. Celkový výčet tun komunálního odpadu za naše
město je 1874 tun odpadu, z toho tříděná
složka činí cca 453 tun.

Komunální služby
Měsíc únor nás potrápil sněhovou nadílkou
a s ní i spoustou všudypřítomného náledí
a zmrazků. Vzhledem k tomu, že to byl měsíc únor, tak asi nic divného.
Pracovníci služeb v mezidobí prořezá-

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora je kontinuální dle
běžné otevírací doby.
ZCELA BEZ VÝJIMEK JE POVINNOST
PRO VŠECHNY MÍT PO CELOU DOBU POBYTU V AREÁLU ZAKRYTÁ ÚSTA V SOU-

Komodita
Plast
Papír
Tetrapack
Sklo
Bio
Gastrooleje
Elektrozařízení
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Textil
Kov

Množství v tunách
148,4
119,41
0,48
84,11
57,6
0,223
14,925
6,74
2,087
6,273
12,97

LADU S AKTUÁLNÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY ČR. Pro všechny uživatele SDO platí
povinnost se řídit pokyny obsluhy sběrného dvora. V případě většího množství
uživatelů může být umožněn vstup pouze
jedné osobě nebo jednomu vozidlu z důvodu omezení kontaktu. Toto bude řešeno
regulací obsluhy nebo závorou u vjezdu
a výjezdu. Do prostor SDO nebude vpuštěn
uživatel nebo vozidlo, pokud nebude dodržena striktní podmínka zakrytých úst.
Prosíme o zvážení vaší návštěvy, pokud
trpíte příznaky respiračních onemocnění
nebo máte podezření na nákazu COVID–19.
Všechna tato opatření jsou přijata k eliminaci možnosti rozšíření nákazy mezi
zaměstnance Služeb Bystřice. Tato nákaza
by následně mohla způsobit omezení všech
poskytovaných služeb, od odklízení sněhu
a náledí přes provoz SDO až po zabezpečení
běžného svozu tříděného odpadu a úklidu
města a jeho částí. Otevírací dobu a ostatní
informace naleznete v příslušných sekcích
na stránkách www.tsbystrice.cz
Výhled
Kromě běžného úklidu, svozu a údržby městských ploch, budou v měsíci březnu realizovány zbývající prořezy. Pokud to počasí již
dovolí, budeme odklízet zbývající posypový
materiál z krajů komunikací a chodníků. Na
jaře, tedy po mezinárodním dnu vrabců, se
budeme snažit zprovoznit zázemí na hřbitovech, pokud to umožní teplotní poměry.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

První pomoc na ZŠ Bystřice
Text: Milena Gruberová, učitelka ZŠ Bystřice
V únoru se žáci druhých tříd v rámci
projektu Člověk a ochrana zdraví naučili
základy první pomoci.

FOTO: Redakce

Poznají rozdíl mezi nemocí a úrazem, vědí,
jak se otužovat, jíst zdravé jídlo. V praktické
části si zopakovali důležitá telefonní čísla
IZS, zkusili si zavolat záchrannou službu
a seznámili se s mobilní aplikací Záchranka.
Pomocí trojcípých šátků si vyzkoušeli jednoduché krycí obvazy.
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Informace k zápisu
žáků do prvních tříd
Jaký je termín zápisu?
Zápis žáků k základnímu vzdělávání bude i letos probíhat
distančně. Termín zápisu je od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Pro koho je zápis určen?
Letošní zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015 nebo kterým již byl povolen odklad povinné
školní docházky.

FOTO: Redakce

placená inzerce

Otevřená mysl, otevřené učení,
otevřená škola.

P R
A E TO

Od září 2021
otevíráme v Benešově
novou alternativní
základní školu.
• Podpora zvídavosti a individuality
• Moderní vyučovací metody
• Zkušený pedagogický tým

Jak získat žádost o přijetí nebo
žádost o odklad?
Zákonní zástupci mohou využít aplikaci Zápisyonline, která
má odkaz na webových stránkách školy www.zs.bystricebn.
cz. V této aplikaci po vyplnění základních údajů je možné vygenerovat žádost o přijetí, kterou po vytisknutí je možné podepsat.
Nebo si zákonní zástupci mohou Formulář žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání stáhnout z webových stránek školy
www.zs.bystricebn.cz.
Nebo si vyzvednout ve dnech 6., 13., 20. dubna od 14 hodin
do 16 hodin v budově školy hlavní vchod druhého stupně.
Jak odevzdat žádost o přijetí nebo
žádost o odklad?
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID schránky hwxg466),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email školy: zs.bystrice.bn@seznam.cz, nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou, na adresu ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300, 257 51
Bystřice,
4. osobní podání: ve dnech 6., 13., 20. dubna od 14 hodin do
16 hodin v budově školy hlavní vchod druhého stupně.
K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutné přiložit
prostou kopii rodného listu dítěte.
Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena
dvěma dokumenty:
1.

Přihlášky k zápisu najdete
na www.aperto-zs.cz

Hlas Bystřice 3/2021

2.

doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného lékaře (dětského
lékaře nebo jiného odborného lékaře, pokud má dítě
zdravotní potíže léčené odborným lékařem)
doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra) a klinického psychologa.
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Sněhové radovánky
ve Lvíčatech
Letos nás příroda krásně překvapila. Krajina se zahalila do
bílého pláště a my si mohli užít spoustu zimních radovánek ve
sněhu. Stavěli jsme sněhuláky, iglú, kouleli obří koule, malovali
na sníh. Vyzkoušeli jsme nějaké pokusy se sněhem a ledem.
Text: Učitelky MŠ Bystřice

P

ronikli jsme do období dinosaurů,
pravěku. Děti se mohly proměnit
v archeology, vyhledávaly fosílie
dinosaurů, vykutávaly dinosaury
ze sádry, ale také si zahrály na pravěké lidi.
V pravěku lovily mamuty, vyráběly náhrdelníky z hlíny, žily v jeskyni.
K zimnímu období patří také zimní olympijské hry, disciplíny jsme plnili nejen ve
třídě, ale i venku. Zkusili jsme si jízdu na lyžích, curling, bobování, biatlon se střelbou
na cíl nejen ve stoje, ale i v leže. Celé ZOH
byly zakončené překvapením pro děti a tím
byl závěrečný ceremoniál s vítěznou písní
a předáváním medailí na stupních vítězů.

Pomalu se nám blíží doba zápisů do ZŠ.
Proto se již pilně připravujeme, procvičujeme barvy, porovnáváme, učíme se básničky
a písničky…. Téměř každý den trénujeme
svá mluvidla, abychom rozhýbali ústa, rozšířili slovní zásobu a lépe se se všemi domluvili.
I když v této době jsme ochuzeni o všechen kulturní program a spoustu aktivit
mimo MŠ, tak i tak si dny v MŠ velmi užíváme, smějeme se a trávíme spoustu času na
čerstvém vzduchu.
Hodně zdraví v této nelehké době Vám
přejí děti a paní učitelky Péťa, Ája, Štěpánka
a Ivetka ze třídy Lvíčat

FOTO: Redakce

Zápis dětí do MŠ Bystřice na školní rok 2021/2022
Text: Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy
Vážení zákonní zástupci dětí,
s ohledem na současnou situaci s nákazou C19 nevíme, zda bude Zápis probíhat pouze elektronicky či bude umožněn
i osobně. Proto sledujte naše webové stránky
www.msbystrice/informace/zápis-do-MS,
kde budou vždy aktualizované informace.
Bez ohledu na variantu, která bude možná, můžete své dítě zapsat do předzápisu
elektronicky. Elektronický předzápis bude
spuštěn od 1. 4. - 12. 5. 2021.
Zde je návod, jak při předzápisu do
naší MŠ postupovat:
1. Jděte na www.elektronickypredzapis.cz.
2. Udělejte si registraci.
3. Do vyhledávače zadejte MŠ Bystřice.
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4. Klikněte na Předzapsat do MŠ.
5. Vyplňte žádost.
Na vámi zadaný email budete informováni
o dalším postupu.
O přijetí dítěte nerozhoduje den ani čas
podání přihlášky, ale pouze to, zda vaše dítě
splní daná kritéria pro přijetí.
Kritéria pro přednostní přijetí dětí
k docházce do Mateřské školy Bystřice:
1. Dítě v posledním roce před zahájením
školní docházky s trvalým bydlištěm
ve spádové oblasti města Bystřice.
2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3
roky k 31. 8. 2021, s trvalým bydlištěm
ve spádové oblasti města Bystřice.
3. Dítě v posledním roce před zahájením

školní docházky z jiné spádové oblasti.
Dále budou místa obsazována postupně
od věkově nejstarších dětí k nejmladším
s trvalým pobytem ze spádové oblasti města
Bystřice do naplnění volné kapacity školy.
V případě, že kapacita školy se nenaplní
dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány
děti i z jiných spádových oblastí.
Do 20. 5. 2021 vás budeme emailem informovat o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte na
vámi uvedený email. V emailu také naleznete další důležité informace.
V případě vašich dotazů se na mě neváhejte obrátit na emailu reditelka@msbystrice.cz
nebo telefonním čísle +420 702 026 580.
Přeji vám pohodové dny provoněné už jarním počasím a budu se těšit na spolupráci.

www.mestobystrice.cz

ZAHRADNIČENÍ

Březen na zahradě
Text: Petr Kumšta

Ch

vojí, vrstva listí či jiná ochrana rostlin před mrazem už
splnila svou úlohu a měli
bychom ji odstranit. Rané jarní cibuloviny
a rané trvalky se po oteplení snaží rychle
prorůst za světlem a vytvářejí pod ochranou
slabé žluté výhonky s nedostatkem chlorofylu. Záhon očistíme v závislosti na počasí,
sledujeme probouzení rostlin a když se začnou nad povrchem půdy objevovat první
nové výhonky, ochranu opatrně odstraníme. Podobně postupujeme i u trvalých
okrasných trav. Stará stébla, která v zimě
rostlinu chránila, odstraníme těsně u země
dřív, než mezi nimi vyrostou nová. Pokud se
opozdíme, musíme řezat výš, abychom mladé výhonky nepoškodili.
Jak a kde přezimují mšice škodící na
ovocných stromech? Všechny druhy mšic
přezimují ve stádiu vajíček nakladených do
menších skupin na kůře ovocných dřevin,
obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich
vylíhnou larvy, které hned začnou sát šťávu
z rašících listů. Dospělé samičky již nekladou
vajíčka, ale rodí živé larvy. V jarním období se
na ovocných stromech vyvine několik generací mšic. V poslední generaci se objeví křídlatí jedinci, kteří přeletují na letní hostitelské
rostliny. Zde se celé léto rozmnožují a škodí
na nich, ale na podzim se vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se páří a samičky nakladou
vajíčka, která přezimují. Některé druhy mšic
ale hostitelské rostliny nemají a koncem
jara pouze přeletují na jiné jedince stejného
druhu. Jako jarní postřik proti přezimujícím
škůdcům lze použít přípravky Rock Effect
a Stop v koncentraci 3 %. Dobře působí proti
škůdcům i v letním období – přípravky mají
velmi krátkou ochranou lhůtu a zvyšují obranyschopnost angreštu a černého rybízu proti
hnědému padlí (americkému padlí). Pomocný přípravek na ochranu rostlin Neudo-Vital
potlačuje rez hrušňovou, kadeřavost broskvoní, moniliovou hnilobu a celkově zvyšuje
odolnost ovocných stromů. Proti rzi hrušňové lze dále doporučit přípravky Dithane
a Delan – před květem jedenkrát a po odkvětu dvakrát asi ve čtrnáctidenních intervalech.
V období srpna a září je možno provést i ochranu jalovců, které přenášejí rez hrušňovou.
Při výsevu mrkve dbáme především na
volbu pozemku, odrůdy a hustotu výsevu.
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Rozhodně nesejeme příliš hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovité, pokroucené a poškozené škůdci. Meziřádková
vzdálenost by měla být 25 až 30 cm, abychom
mohli mrkev pohodlně okopávat. Semena mrkve jsou poměrně malá, 1 g obsahuje
800 až 900 semen. Na každý čtvereční metr
by mělo přijít jen asi 0,5 g osiva. Při setí se
vyplatí promíchat osivo mrkve s dvojnásobným množstvím suchého jemného písku, tak
se dá dodržet správný výsev. Hloubka výsevu
má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí
přimáčknout. Pokud zjistíme, že je výsev po
vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na
vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. Pro lepší
klíčivost semen je vhodné přikrýt záhon po
výsevu igelitovou plachtou. U jarního výsevu je vhodné plachtu ponechat přibližně dva
týdny. Totéž opatření platí u všech výsevů
s obtížnějším klíčením. Vyséváme-li v období, kdy je vyšší teplota, ponecháme plachtu
pouze asi čtyři dny. Vždy dbáme, aby vyseté
záhony netrpěly suchem.
Kdo chce mít na zahradě kvalitní trávník,
záhy pozná, že péče o něj je stejně náročná, ne-li náročnější, než pěstovat zeleninu
či květiny. Velice častým problémem bývá
tvorba mechu, což podporuje celá řada faktorů. Nejčastěji je to nedostatečná výživa,
zastíněné nebo vlhké stanoviště, kyselá půda
a nesprávné sečení. Ano je to tak, příliš nízké strniště nebo dokonce skalpování drnu
sekačkou má za následek zvýšenou tvorbu
mechu. Teplé a vlhké zimy vytváří pro vznik
mechu přímo ideální podmínky. Bude proto
nutné pustit se do boje s mechem s plným
nasazením. Než ale přistoupíme k hnojení,
provzdušňování a sečení, vyplatí se nejprve
zbavit trávník mechu mechanicky. Na malém pozemku vystačíme s železnými hráběmi, ale na pozemku o rozloze několika arů je
ruční vyhrabování nadlidský výkon. Na takové ploše se vyplatí použít vyčesávač, který
je dodáván jako příslušenství rotačního kypřiče půdy. Ocelové pruty snadno a rychle
vyčešou veškerý mech.
Dokončujeme základní řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď
stromovým balzámem, latexem, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme
a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých
vřeten. Na jednoleté výhony lze využít růz-

ná těžítka nebo drátěná ohýbadla. Do konce března roubujeme a přeroubováváme
všechny peckoviny, v některých případech
i jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, sedélkování,
popřípadě kozí nožku.
Brusinky vysazujeme do substrátu s obsahem rašeliny, písku a pilin, nejvhodnější
jsou borové. Půda musí být lehká a propustná. Porosty nepřihnojujeme, v případě přihnojování je nebezpečí odumírání rostlin. Se
závlahou též velmi opatrně. Zaléváme pouze
po delším období sucha, a to pouze mírně.
Při výskytu vysokých teplot je vhodné porost
brusinek přikrýt bílou netkanou textilií.
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami nebo kmeny poškozené hlodavci. Vykopeme staré, nemocné, mrazem
značně poškozené nebo usychající stromy
a keře. Na místo po likvidaci dřevin nesázíme stejný nebo příbuzný druh, raději necháme půdu zregenerovat a důkladně prohnojíme kompostem, případně zapravíme
zelené hnojení. Vysazujeme některé ovocné
dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme,
ty by měly být v době výsadby mírně narašené. Úspěšná je i výsadba meruněk i maliníku. Ihned po výsadbě je nutný řez korunky
a důkladná zálivka, eventuálně připevnění
stromku ke kůlu.
Pokračujeme ve hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci.
U velkoplodých borůvek nebo zahradních
brusinek může být vápnění škodlivé, stejně
jako zálivka vodou s vyšším obsahem vápenatých solí.
ROCK EFFECT – aplikací tohoto olejového přírodního přípravku na ochranu rostlin
výrazně omezíme množství přezimujících
škůdců hlavně ve fázi vajíček. Ošetřované
porosty je nutné tímto naředěným přípravkem doslova omýt. Ochranu ovocných
a okrasných dřevin provádíme v období od
počátku rašení do zeleného poupěte, stačí
jedno ošetření v koncentraci 3 %. V případě
výskytu savých škůdců během vegetace
provedeme ochranu s koncentrací 1 až 2 %
ve večerních hodinách po západu slunce.
Pro snížení výskytu žravých a savých škůdců je vhodné všechny kmeny a opory stromů
natřít lepem CHEMSTOP ECOFIX. Přípravek ROCK EFFECT je možno používat
i k ochraně zeleniny dle návodu. Ochranná
lhůta po aplikaci ROCK EFFECTu je jeden
den, to znamená, že po uplynutí jednoho
dne od postřiku můžeme ošetřené rostliny
a plody konzumovat.
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Proměna za posledních třicet let – 1991-2020
Koncem roku 1990 proběhly v Bystřici první demokratické volby a začala nová etapa vývoje města. Od té doby
se udála celá řada změn a hlavně nám za tu dobu vyrostla celá jedna generace občanů. Připomeňme si tedy
na stránkách našeho zpravodaje po jednotlivých letech, co se vlastně za těch 30 let nedávné historie událo.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

Rok 1993
Diskotéky v Bystřici
Vedení města muselo v tomto roce opakovaně řešit problémy spojené s pořádáním
diskoték v Bystřici. Jednalo se o společenské
akce pro mladé, kde se hrála hlasitá reprodukovaná hudba do ranních hodin a kam se
sjížděli posluchači z širokého okolí. Při poslechu hudby a tanci se mimo jiné čepoval
i alkohol. Na obecní úřad proto přicházela
během roku celá řada stížností od občanů
i místních firem. Stížnosti byly na hlasité vyřvávání v ranních hodinách, ale i na ohnuté
dopravní značky, zničené ploty, zdemolované čekárny a lavičky či rozkopané kryty
veřejného osvětlení. Obecní zastupitelstvo
nakonec muselo přikročit k častějšímu povolávání hlídek Policie ČR, ale i k obecnému
zákazu pořádání diskoték na správním území Bystřice, či udělování peněžitých pokut za
nedodržování obecně závazných vyhlášek.
Rekonstrukce kabelových rozvodů
Rozvodné závody Benešov prováděly v centru Bystřice nové kabelové rozvody elektrického proudu včetně výstavby trafostanice.
Do poloviny roku byly položeny kabely na
Ješutově náměstí a zahrnuty výkopy. Následovalo propojení sítě s novou trafostanicí
a úprava povrchu komunikací. V souvislosti
s rekonstrukcí elektrických rozvodů rozhodlo vedení obce o vytvoření chodníku v dolní
části Ješutova náměstí a položení zámkové
dlažby v Syllabově ulici.
Kotelna NAREX
Mimořádné dubnové obecní zastupitelstvo
projednalo veřejný zájem a zájem společnosti na stavbě kotelny NAREX Bystřice a.s.
Jednalo se o kotelnu na lehké topné oleje,
která byla umístěna v samostatné budově
v areálu společnosti v blízkosti ulice Dr. E.
Beneše. Kotelna měla stanovený výkon 16,8
GJ/h. Vedle kotle byly do stavby zahrnuty
dvě nádrže na lehké topné oleje po 50 m3,
olejová stáčecí stanice, úpravna vody a strojovna čerpadel. Spaliny z kotle byly vyváděny do typového samonosného ocelového
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komínu o výšce 26,8 m.
Samotné stavbě předcházela výpověď
z roku 1991 ze zásobování teplem od společnosti Interier Bystřice s.p. Jednalo se o parovod, spojující kotelnu Interieru s areálem
Narexu, včetně vytápění ZŠ Bystřice z roku
1967, rekonstruovaný v roce 1980. Na základě obdržené výpovědi zahájil NAREX Bystřice a.s. jednání o umístění kotelny a ekologii
vytápění. V případě nemožnosti vytápění
hrozila nezaměstnanost pro zhruba 250 zaměstnanců, převážně bystřických občanů.
Firma NAREX proto v časové tísni zahájila
stavbu již v roce 1991, za což obdržela firma
finanční pokutu. V roce 1992 stavba kotelny
pokračovala na základě stavebního povolení
a koncem roku byla uvedena do zkušebního
provozu. Kolaudace kotelny na lehké topné
oleje proběhla v říjnu roku 1993. Tehdy se
jednalo o nejekologičtější topeniště v Bystřici. Po ukončení zkušebního provozu a kolaudaci kotelny se obec rozhodla připojit na tuto
kotelnu vytápění zdejší základní školy.
Výstavba nové skládky
Největší investiční akcí roku 1993 byla plánovaná výstavba nové skládky tuhého komunálního odpadu v Plchovkách. Stavba byla
nakonec zahájena až v měsíci říjnu, protože
se protáhla administrativa spojená s vydáním stavebního povolení. Dokončení skládky
se tak přesunulo na rok 1994 a do té doby se
odpad vozil na skládku v Nesvačilech.
Oprava střechy U Jelena
Rozpočet města s opravou střechy budovy
U Jelena sice nepočítal, ale její havarijní stav
si ji vyžádal. Oprava byla provedena v srpnu
za částku 350 000 Kč a prováděla ji firma
Staopra. Ze střechy byla nejprve snesena
stará krytina, která byla nahrazena lehkým
alukrytem červenohnědé barvy v malých šablonách. Do náměstí byly na střeše vybudovány také dva nové světlíky a budova získala
do náměstí novou fasádu.
Likvidace benzínové pumpy
S návrhem zrušit benzínovou stanici v Bystřici na náměstí přišla společnost Benzina s.p.

FOTO: Redakce

FOTO: Redakce

již v roce 1992. K tomuto rozhodnutí dospěla
na základě ekonomických ukazatelů, ale také
výsledku kontroly, která zjistila řadu provozních a ekologických nedostatků. Případná
rekonstrukce byla pro společnost nákladná
a neúměrná tržbám. Obec se nejprve pokusila zajistit odkup soukromým podnikatelem, ale poté, co byl proveden rozbor zeminy, který ukázal, jak je okolí kontaminováno
ropnými látkami, bylo rozhodnuto kontaminovanou zeminu odtěžit a demontovat nadzemní zařízení i nádrže uložené v zemi.
Nové místo benzínové stanice bylo nakonec vytipováno v blízkosti silnice Praha – Tábor, mimo samotný střed obce.
Ropná havárie na potoku Bystrý
Dne 19. října byl starostovi obce nahlášen
charakteristický zápach ropné látky v potoce Bystrý. Starosta obce o situaci informoval
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orgán životního prostředí, který na místě
konstatoval rozsáhlé plošné znečištění povrchových vod ropnou látkou. Na místo byla
přivolána jednotka požární ochrany, která
vytvořila nornou stěnu a s pomocí absorpčních látek zajistila sběr znečištění do neprostupných nádob a její následnou likvidaci.
Následovala instalace olejového odlučovače
na přítok kanalizace, který zachytil dalších
cca 10 litrů těchto látek. Za silného deště byla
provedena i následná kontrola vedení trasy
kanalizace mletým vápencem z areálu zemědělského družstva, která prokázala, že tato
kanalizace má zcela jiné vyústění do potoka.
V okruhu možných viníků tak zůstaly areál bývalého Svazarmu Automotoklub v ulici

K Zájezdku, firma Jantig a firma Unicom. Při
shledání celé řady nedostatků nebyla ale nikdy prokázána jednoznačná vina způsobené
ekologické havárie.
Návštěva německého Pfatteru
Obecní zastupitelstvo uskutečnilo začátkem
listopadu poznávací zájezd do německého městečka Pfatteru poblíž Regensburgu.
V dopoledních hodinách proběhla beseda s
místním starostou, členem rady a zástupcem okresu. Odpoledne delegace navštívila
dvě rodinné farmy specializované na výrobu mléka a pěstování cukrovky, brambor
a kukuřice. Inspirativní zájezd ukázal bystřickým zastupitelům, jak se němečtí občané

zapojují do veřejného života, jak se podílí na
výstavbě kanalizace a jak německým obcím
investičně pomáhá stát. Na oplátku byli zástupci německého Pfatteru pozváni na výlet
do Bystřice.
Věžní hodiny na elektrický pohon
Díky obětavosti pana Václava Štěpánka z Líštěnce a Vladimíra Švába z Nesvačil byl bystřický zvon v kostele sv. Šimona a Judy synchronizován s věžními hodinami, které byly
připojeny na elektrický pohon, takže se už
nemusely pravidelně ručně natahovat. Od
této doby bystřický zvon opět začal pravidelně oznamovat poledne i zajišťoval zvonění
při jednotlivých církevních obřadech.

ZDRAVÍ

Poděkování MUDr. Pešicové
Text: MUDr. Marcela Pešicová
Jak už jste si někteří všimli, jiní slyšeli,
v mé ordinaci od Nového roku pracuje
nová paní doktorka – MDDr. Widad
Zavadilová. Ta nyní definitivně moji
ordinaci a mé pacienty převzala.

stupcům města, zaměstnancům městského
úřadu, našim kolegům a spolupracovníkům,
ale hlavně Vám, „našim“ pacientům.
Jsem velmi ráda, že stomatologická péče
zůstává v Bystřici plně zachována a plynule
přechází na nového zubního lékaře.
Paní doktorka Zavadilová se rozhodla trvale pracovat v Bystřici a mně nezbývá než jí
popřát, ať se jí tu líbí!

Zdá se to být neuvěřitelné, ale strávila jsem
v Bystřici téměř celý svůj profesní život celkem 37 let. Své pacienty jsem znala, jak po

stránce odborné, tak i lidské. Mnohdy jsem
ošetřovala několik generací v jedné rodině.
Této důvěry si velmi cením. Za ta léta jsem si
vytvořila ke „svým“ pacientům pouto. Nyní
končím a odcházím do důchodu. Těším se
ale, že se s Vámi budu setkávat i nadále.
Dovolte mi touto cestou poděkovat jménem svým, ale také jménem mé sestry –
paní Bohumily Fulínové, za spolupráci zá-

OBČANSKÁ KOMISE INFORMUJE

KNIHOVNA

Životní
jubileum

Březen – měsíc čtenářů

V únoru 2021 oslavili významné
jubileum tito občané:
Jaroslav Kučera, Bystřice
Marie Brejlová, Jírovice
Ing. Václav Stibůrek, Bystřice
Růžena Štěpánková, Nesvačily
Josef Vosátka, Nesvačily

Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

U
70 let
70 let
80 let
85 let
92 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Občanská komise MÚ Bystřice
poznámka OK:
„Všechny uvedené osoby jsou zveřejněny na základě jimi daného
písemného souhlasu.“

vědomujeme si, že naše možnosti v
oblasti kultury a zábavy se smrskly na
minimum. A právě čtení, ať už zábavné literatury či literatury faktu, nebo hraní společenských her jsou často jedněmi z mála
možností zábavy. Naše knihovna se proto, i
v této nelehké době, snaží občanům nabízet
možnost vypůjčení knih, stolních her a časopisů. V posledních týdnech se naše sbírka
rozrostla o mnoho nových knižních titulů,
ale také mnoho nových společenských her.
Březen je měsícem čtenářů, a tak by byla
škoda nepřečíst si alespoň jednu pěknou
knihu. 18. března připravují knižní nakladatelství pro čtenáře tradiční
akci
„Velký
knižní čtvr-

tek“, a my se těšíme,
jaké další zajímavé
tituly pro Vás budeme
moci zakoupit.
Možnosti vypůjčení
samozřejmě přizpůsobujeme
vládním
nařízením, ale neustále se snažíme, aby FOTO: Redakce
občané měli možnost knihovnu navštívit. V současnosti je
toto možné pouze „okénkovým režimem“,
tedy vyzvednutím předem objednaných
knih, nebo je možné si objednat rozvoz,
který provádí paní knihovnice dle domluvy.
Pro vypůjčení volejte na telefonní číslo
722 969 879 nebo napište na e-mailovou adresu:
mestska-knihovna@mestobystrice.cz
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VZPOMÍNKY

Jak to žilo v ulici K Líšnu (2. díl)
Text: Miroslava Michálková
Předloni v březnu jsem si povídala
s panem Říhou na malém plácku, kde
z ulice K Líšnu odbočuje Líštěnecká ulice.
Stával tam krásný javor, z něhož ale jsou
dnes vidět jen zbytky pařezu. Pan Říha
ukazoval na jednotlivé domy v ulici
K Líšnu a vyprávěl, jak viděl tato místa,
když býval o mnoho let mladší.
Někdejší bystřická hlavní ulice vedla z Líšna
k mostu přes potok Bystrý a dál se vinula kolem dnešního Ješutova náměstí. Od něj pokračovala - už pod jiným názvem - až k nádraží. Po celé délce byla lemována obchody
a řemeslnickými dílnami.
V minulém díle našeho vzpomínání jsme
skončili uprostřed dnešní ulice K Líšnu pod
hostincem, kterému se po II. světové válce
říkalo podle majitele U Kráčmerů; dnes se
jmenuje U vola.
Na protější straně, jen o pár kroků níž, měl
v domku č. 127 dílnu pan Barášek. Vývěsní štít
oznamoval, že tam svoje modely šije „Mužský
krejčí“. Jeho výtvory byly žádané - šil i pro zámeckého pána a místní honoraci.
O jeden dům dál byl na ceduli na vratech
krásně vyvedený další nápis, oznamující, že
„Veškeré opravy karoserií aut provádí František Slavík“. Vysoko nad vraty dílny byl ještě
pověšený pěkný dřevěný model nákladního
autíčka, na který se chodily dívat děti snad
z celé Bystřice. Mělo červenou kabinu, vypadalo jako opravdové a děti si představovaly,
jak by se s ním asi jezdilo. V dětských očích
vypadalo dost prostorně, malý kluk by se do
něj jistě vešel. Časem jeho barvy vlivem počasí
vybledly, nápis postupně zakryl prach. Dům
v průběhu let měnil majitele, zmizelo i autíčko.
Vedlejší dům byl v držení dalšího mistra
řemesla krejčovského, rovněž velmi známého a vyhledávaného. V domě byla dílna a prý

i obchod. Přilehlá zahrádka bývala pěknou
vizitkou majitelů - záhonky plné krásných
květin připomínaly zámecký park. Uprostřed
byl kruhový záhon, v jehož středu rostla vysoká květina, co měla v létě květy jako bílé
zvonce (název pan Říha nevěděl). Na jaře
kolem ní zářily květy žlutých a bílých narcisů, aby je později vystřídaly vznešené lilie,
chlouba hospodyně. V té zahrádce vždy něco
kvetlo od jara až do podzimu.
O něco níž byl dům U křížku, pojmenovaný
podle křížku připomínajícího památku obětí
velkého moru. Původně stával v protější zahradě, ale při stavbě domu doktora Kulíka
byl přemístěn na travnaté prostranství, kde
v té době ještě žádné domy nestály. Dům, postavený roku 1920, měl krásnou fasádu, hotové umělecké dílo. Pod střechou bylo prolamované zdobení, stejně i u všech oken. Mezi
okny vedl po celé délce domu široký světlý
pás, zdobený linkami. Nad prostředním oknem byl vyvedený nápis J. KRÁTKÝ - Závod
truhlářský. Provozovna byla nejprve přímo
v domě, později byla ve dvoře postavena veliká truhlářská dílna.
Majitel protějšího domu, prvorepublikový
lékař Ferdinand Kulík, se narodil v Bezejovicích roku 1854. V městečku i širokém okolí
byl velmi oblíbený, v roce 1888 byl i zvolen do
výboru městského zastupitelstva. Vedl také
pravidelné samaritánské (ošetřovatelské)
kurzy. Když mu v roce 1931 zemřela manželka, daroval na její památku pan doktor místnímu hasičskému sboru 2000 korun, což
byla tehdy pěkná suma. Úroky z daru měly
být vypláceny hasičům, kteří utrpěli úraz,
nebo se ocitli ve velké nouzi. Pan doktor zemřel 7. 4. 1939 a o dva dny později měl slavný
pohřeb: Průvod lidí, kteří jej přišli vyprovodit
na poslední cestu, byl prý tak dlouhý, že čelo
průvodu již bylo na hřbitově u místa posled-

Obchod paní Bártové
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ního odpočinku, zatímco poslední lidé teprve přecházeli most nad potokem Bystrým,
jak dokládá tehdy pořízená fotografie. Dům
pana doktora Kulíka byl po válce po mnoho
let využíván jako zdravotní středisko. Pod
domem směrem ke křižovatce se prostírala
velká zahrada s ovocnými stromy - dnes je
tam pěkné dětské hřiště.
Na konci zdi, která zahradu obepínala,
stávala pod statným javorem pohodlná a oblíbená - litinová lavička. „Na té lavičce
odpočívalo hodně lidí, když si tu na křižovatce nakoupili“, vzpomínal pan Říha. „Tamhle
přes ulici totiž byl v domě U Rosenkranzů
koloniál, který vedla Květuše Bártová. Chodívali tam nakupovat i lidé z Líšna, Opřetic či
Jinošic. Lavičky na ušlé pocestné čekaly
i pod kaštanem na plácku v ulici pod Homolí
a také o kousek dál, u další studny ve stejné
ulici. Byla to místa odpočinku hospodyní,
táhnoucích těžké tašky, a také setkávání
a popovídání. Na každé studni býval zavěšen
smaltovaný plechový hrnek nebo džbánek,
aby se pocestní mohli občerstvit chladnou
vodou. U cesty do Opřetic pak bývala v lese
pěkná studánka s dobrou, prý i léčivou vodou. Při rozšiřování silnice ji ale široká kola
těžkých strojů rozjezdila - dnes je tam jen
nikdy nevysychající kaluž. Snad někdo jednou studánku obnoví, aby těšila ptáky, zvířata i nás.“

Kamínky mozaiky: Detektivní pátrání po předcích
Text: Milan Hnátek
Jak jsem si předsevzal, tak pokračuji ve
skládání kamínků mozaiky historie části
své rodiny v Bystřici. V mapování jsem stále
na samém začátku. Čím více se snažím
něco zjistit, tím více vidím, jak málo toho
vím a kolik se toho v rodině zapomnělo. Jak
říká americký filozof George Santayana:
„Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je
odsouzen ji znovu prožít.“
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Proto se velice snažím, aby se na tuto historii
nezapomnělo. Dávám dohromady jednotlivé
kousky a snažím se najít a pochopit souvislosti mezi útržky informací.
Hledání vlastních předků je jako detektivní
práce. Na začátku každého zapeklitého případu musíte nejdříve ohledat místo činu, zajistit stopy a vyslechnout svědky. Vyšetřování
je týmová práce a kromě nasazení nejlepších

detektivů je nutné také využít nejmodernější
výpočetní techniku.
Při mém rodinném vyšetřování je místo
činu jasné. Jím je městečko Bystřice nedaleko Benešova. Jak se dále ukázalo, je potřeba
pátrání rozšířit také do zahraničí. Ale o tom
až v jiném článku. Teď je potřeba zajistit
stopy z místa činu. Proto jsem vyzpovídal
všechny své nejbližší. Každý mi do mozaiky

www.mestobystrice.cz

přidal nový kamínek. Teď jen musím poznat,
kam tento díl skládačky patří. Sběr informací
jsem rozšířil i na široký okruh svědků, v mém
případě pamětníků z Bystřice. Z nich jsem
potřeboval vytěžit všechny informace, které
si pamatují. I ty maličké detaily, které mohou
považovat za nepodstatné, mohou mít v rozuzlení případu hlavní roli.
Klíčovým svědkem je paní Marie Vyhnalová, která byla vdaná za syna Miloslavy Vyhnalové, rozené Krátké, která byla dcerou sestry
Vincence Hnátka – Žofie Hnátkové. Tedy její
manžel byl vnuk Vincencovy sestry Žofie. Marie Vyhnalová sice není pokrevně příbuzná,
ale její zájem o rodinnou historii a paměť mi
umožnily ověřit si zjištěná fakta a útržky informací dát do souvislostí. Paní Vyhnalová
mě také spojila s dalšími pamětníky z města
Bystřice, čímž mě navedla na horkou stopu
a pomohla mi odpovědět na mnohé kriminalistické otázky: kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč?
Do služby jsem také povolal svou mamku
Milenu Hnátkovou, rozenou Holasovou, která se orientuje v digitalizovaných matrikách
a umí číst i historický krasopis. Během pátrání
se velmi hodí její logické a analogické myšlení
vytrénované matematicko-fyzikální fakultou.
Nevyšetřuji mord, ale život svého pradědy
Vincence Hnátka, který se narodil 20. dubna
1898 v Bystřici v domě č.p. 86. Otcem mého
pradědy byl Jan Hnátek, narozený 20. června 1851, povoláním rolník. Matkou byla Marie
Hnátková, rozená Jírovská, narozená 6. ledna
1858. Oddáni byli 26. února 1878 v Bystřici.
Podle vyprávění pamětníků to prý nebylo idylické manželství. Manžel Jan Hnátek byl velmi
prudké povahy a nebylo snadné s ním vyjít.
Prý při jedné domácí hádce vytáhl ven peřiny
a napumpoval na ně pumpou ze studny vodu,
jindy zas do studny hodil peníze, a prý dokonce při šarvátce manželce vypíchl oko. O jeho
vzteklé povaze také vypovídá to, že prý kdysi sousedovi uřezal oje od vozu nebo bryčky,
které přesahovaly na jeho pozemek.
Praděda Vincenc byl nejmladší z deseti
dětí. Své matce Marii Hnátkové se narodil
v jejích 40 letech a jeho otci bylo 47 let. Kmotři
pradědy Vincence byli Josef Hanzák, domkář
v Bystřici, a jeho manželka Anna Hanzáková.
V matrice je uvedeno, že porodní bába byla
také Anna Hanzáková. Křtiny proběhly hned
za tři dny po porodu, tedy 23. dubna 1898. Vyznáním byl katolík, ale později 15. listopadu
1923 přestoupil k Církvi československé.
Podle česko-německy psané pracovní
knížky datované 8. října 1912 byl můj praděda
učeň mechanický, postavy prostřední, měl
kulatý obličej, kaštanové vlasy, oči modré,
ústa souměrná a nos přiměřený. Neměl žád-
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zleva praděda Vincenc Hnátek, jeho zeť
Antonín Burda, jeho žena Anežka Burdová,
rozená Hnátková, v ruce drží syna
Antonína, úplně vpravo je neznámý učeň
ná zvláštní znamení. Pamětníci na strejdu
Vinci, jak se mu podomácku říkalo, vzpomínají jako na velmi energického a činorodého
člověka, který neměl věčně čas, někam pospíchal a rychleji přemýšlel, než mluvil. Stále
vymýšlel nějaké zlepšováky a něco podnikal.
Prý sám sestrojil pračku, ždímačku, odstředivku na sbírání smetany z mléka, a dokonce
prý vylepšil mlátičku obilí, aby lidem usnadnil práci. Prý to byl velmi veselý člověk, vždy
jej byla plná chalupa a byl to velmi schopný
člověk po všech stránkách.
Nejstarší sestra pradědy Vincence byla
Marie Hnátková, narozená 6. prosince 1878
v Bystřici č. 86, provdaná Neumanová. Svatbu
měla v necelých 27 letech. Potom žila v Líšně
č. 19 a zemřela bezdětná.
Bratr František Hnátek se narodil 29. listopadu 1880 v Bystřici č. 86 a zemřel 19. ledna
1881. Žil tedy jen 52 dní.
Druhá sestra mého pradědy byla Františka
Hnátková, narozená 5. března 1882 v Bystřici
č. 86, provdaná Richterová. Dne 3. srpna 1907
si vzala v chrámu Páně sv. Štěpána v Praze
Bohumila Richtera, mechanika v Míšni v Sasku č. d. 6, který byl bratr továrníka Václava
Richtera, zakladatele Továrny na dřevoobráběcí nástroje, dnešního Narexu.
Anna Hnátková se narodila 22. dubna 1884
v Bystřici č. 86, provdaná Tomková. Odjela do
USA. Měla dva syny, Karla a Josefa. Zde zatím
stopa končí.
Jan Hnátek, narozený 10. června 1886
v Bystřici č. 86, také odjel od USA. Další informace ještě čekají na odhalení.
František Hnátek se narodil 20. května 1888
v Bystřici č. 86, odjel do USA, ale prý se vrátil
a žil do své smrti v roce 1963 v Benešově.

Josef Hnátek, narozený 12. července 1890
v Bystřici č. 86, byl dvakrát ženatý. Jeho životní osud stále čeká na podrobnější probádání.
Další sestra Anežka Hnátková, narozená
dne 26. července 1893 v Bystřici č. 86, byla
31. října 1920 oddána s Antonínem Burdou
z Opřetic č. 7, který byl mistr železobetonářský
v Praze 2 v Podskalské ulici v pensijním ústavě
(Magistrát pražský). Anežka je také zachycena
se svým bratrem Vincencem a mužem Antonínem na fotografii před jejich domem č. 221
v Bystřici. Tento dům stavěli od roku 1922 do
roku 1923 a můj praděda zde měl také dílnu,
kde opravoval automobily. Část domu si pro
tyto účely pronajímal, a proto je také na fasádě
vývěsní štít s jeho živností.
Posledním sourozencem mého pradědy, kterého se nám podařilo vypátrat, je již
zmíněná Žofie Hnátková, narozená 15. května
1896 v Bystřici č. 86, oddána dne 12. září 1916
s Josefem Krátkým.
Budu nadále pokračovat v pátrání v rodinné historii. Podařilo se mi zjistit, že jich bylo
celkem 10 dětí, 5 holek a 5 kluků. Někteří informátoři také uvádějí, že by jich snad mělo
být celkem 11 dětí nebo dokonce více, ale tuto
informaci nemám potvrzenou.
Od samého počátku považuji zjevení fotky,
o kterém jsem psal v minulém článku, za
znamení. Ukazuje se, že to mělo svůj důvod.
Díky tomu se mi podařilo navázat kontakt
s vlastní blízkou i vzdálenější rodinou a také
nahlédnout do minulosti. Dozvídám se mnoho nového o vlastní historii a kořenech. Člověk si během pátrání po vlastních předcích
uvědomí, jak málo toho ví a jak se v uspěchané době zapomíná ptát. Život plyne, lidé odcházejí a s nimi také vzpomínky.
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Líšno jako azyl
Je-li v blízkosti zámek či park, získává každé místo na atraktivnosti.
Text: Mlada Filípková

L

íšno, panství ne z největších, ale hrne
se na nás historie vlastníků známých
i zcela neznámých a zapomenutých
jmen. Historie koupí, soudů, odkazů, dluhů,
prodeje, budování i chátrání. Spokojme se
teď se jmény posledních majitelů, díky kterým získalo Líšno svou půvabnou novogotickou romantickou podobu.
Jedno jméno vlastníků má díky kronikáři Martinu Ješutovi povědomí k Bystřici.
Vrátíme se do roku 1802, kdy panství Líšno
a Tloskov kupuje původem francouzský hugenotský rod de Pourtales, žijící v Prusku. Za
vlastnictví Pourtales se odehrál příběh jako z
románů Alexandra Dumase či Victora Huga.
Za francouzské revoluce byl zatčen i mladý
Charles Michaud a hrozí mu gilotina. Z vězení se mu podaří spolu s inženýrem, který zná
plán kanalizace pod Paříží, uprchnout. Probijí se k Seině a z Francie utečou pryč. Michaud se uchýlí na panství krajana Pourtales
a stane se vrchním lesníkem v Líšně.
V nedaleké Bystřici žije početná židovská komunita. Lihopalník Pollak má krásnou dceru Magdalenu, která vzplane láskou
k lesníkovi. Magdaleně je patnáct, Michaudovi třicet tři let. Noční únos končí na neveklovské faře, kde farář Kratochvíl slíbil konverzi
ke katolictví a provedl sňatek. Židé z Bystřice, se s tím nechtějí smířit a odpadlici zazpívají kadisch, zpěv pro mrtvé. Otec Pollak zasílá dceři černé nádherné šaty (v černém se
Židovky pohřbívají). Magdalena se na Štědrý den vdává a sám Pourtales je svatebním
svědkem. Vše je do puntíku realistické. Pár
žije šťastně v Líšně a po Michaudově smrti se
paní stěhuje ke své dceři do Olomouce, kde
se dožívá pětadevadesáti let.
Ještě taková malá souvislost. Zetěm se stal
lékař a spisovatel František Mošner, rodák z
Mrače a významný lékař v Olomouci. Roku
1851 vydává Mošner didaktický spisek o výchově dítek Pěstounka, o kterém badatelé
soudí, že dal podnět k osnově slavné Babičky
Boženy Němcové. Mošnera k výchovnému
vzoru inspirovala „za mého pacholetství tomu jest již hezky dávno“ pěstounka Dorotka z Mrače, vzor pedagogických vloh. Asi
to není mylné. Podobností je více než dost
– postavy myslivce i mlynáře, dokonce dva
psi /Voříšek a Tureček/. Navíc Němcová měla
intimní přátelství s olomouckým lékařem
Ivanem Helceletem.
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Aby těch filiací nebylo málo, Božena Němcová prožila zřejmě několik posledních
šťastných dnů v těžkém životním období
díky velkorysému pohostinství pana sládka Josefa Daňka v Chlumci nad Cidlinou.
Vydala se tehdy už těžce nemocná a slabá
za vidinou samostatné existence redigovat
u litomyšlského nakladatele své spisy. Jak to
vše dopadlo, víme. A právě Daňkova rodina
ji poskytla pár šťastných dnů v Chlumci. Josef Daněk jí poskytl příspěvek na plánovaný
pobyt na Slovensku, společníky jí dělali dva
gymnazisté: Daňkův syn a mladý synovec Jaroslav Goll, později zakladatel moderní historie. Nu a roku 1873 koupil průmyslník Vincenc Daněk von Esse Líšno, které přestavěl
do dnešní podoby.
Líšno bylo poslednímu majiteli vyvlastněno Benešovým dekretem z 19. května 1945.
Krátkou ale ničivou pohromou byl pro zámek květnový pobyt Rudé armády. Tehdy
bylo barbarsky ničeno v zámku i v parku. Novinou pro mne byla zpráva v pečlivě zdokumentovaném Deníku Margarete Shell, který
vydal Dušan Huebl v nakladatelství Academia roku 2019, že po rudoarmějcích převzaly
nad zámkem správu oddíly československé
2. tankové brigády převelené z Velké Británie
pod velením USA.
Deník herečky Margarete Shellové je velice
zajímavým a ojedinělým dokumentem o životě internovaných zadržených Němců, pro
které se využily koncentráčnické baráky zřízené pro internaci tzv. židovských míšenců
v Bystřici. I tento koncentrační tábor měl
trvání jednoho roku. Můžete si při četbě
zauvažovat nad heslem „Nejsme jako oni“.
Probíhal tu život velmi podobně jako v lágru: hlad, vši, špína, nemoci, ba i bití a apely.
Stejný vlastně byl i důvod pobytu - nezaviněný původ. Pronacistické smýšlení či vina
se nezkoumaly. Ostatně, opravdoví viníci,
zejména příslušníci SS, se dokázali rychle
přesunout na západ. Tady se jednalo o ženy,
velmi často s dětmi, i miminky a muže, často nemohoucí starce. Z toho vyplývá jeden
z rozdílu při konfrontaci: mrtvých ve sběrném táboře bylo za rok 119, pohřbíváni byli
do masového hrobu za táborem na břehu
Semovského rybníka. Pamětníci si pamatují
v těch místech dřevěné kříže. Jejich pozůstatky byly později převezeny do Německa.
Dostaneme se až k absurdnímu faktu, že

jeden z Němců se octl v semovickém lágru
dvakrát. Jednou jako židovský míšenec a po
válce jako Němec.
Je to skutečně deník zachycující každodennost. Těžké a beznadějné chvíle, smutek,
vzpomínání, únavu, banality i tragédie. Pisatelce musíme přiznat snahu psát bez zaujatosti, s určitým pochopením… A je tu i pár
chvilek šťastných.
Ty šťastné chvíle se odehrály na líšeňském zámku. Důstojníci správy požádali o ženy na úklid. Tak se ocitla Margarete
na zámku. „Vyzvedli si nás náklaďákem
a skončily jsme na zámku Líšno, nádherném
panství obklopeném pohádkovým parkem,
v kterém je dokonce bazén. A to nádherné
zařízení! Starý vyřezávaný nábytek, krásné
obrazy, gobelíny, rytířská brnění na chodbách, připadala jsem si jak v jiném světě.
Když jsme ale pak stály uprostřed divokého
zmatku, ocitly jsme se ve skutečnosti. Rusové tu strašně řádili…“
„Fajnoví kluci“ dávali děvčatům americké
cigarety, zrnkovou kávu, dobré jídlo, dopřáli
nocleh v empirovém pokoji, sprchu v kachličkované koupelně, a dokonce malý flám
s Black und White, takový večer ve „vší nevinnosti“, podotýká autorka. Po dlouhé době
se k nim někdo choval – lidsky. Splnila se jí
i procházka parkem, kde našly náhrobek psa,
koupání v bazénu, mělkém, kde zvířily bahno a pak bazén vydrhly. Uklízely v „barončině“ pokoji, našla obrazy, milostné dopisy,
fotografie a plakáty – Manželkou Daňkovou
byla tanečnice Kitty Starling, která tančila
v Lucerně a Alhambře, jak píše D. Huebl v komentáři. Její fotografie, plakáty a obrazy jsou
sběratelsky cenné, snad se něco zachovalo.
Margarette dostane pudr, mandlový krém,
pár stužek na památku.
Pan Daněk, o kterém jim vypravuje manželský pár správcových vedle zámku, a jak
to bývá pravidlem u vzpomínek personálu
velmi sympaticky, navštívil zámek v květnu.
Viděl i jeho zpustošení a zřejmě si neodnesl památku žádnou. „Památeční předměty…
člověk však na nich lpí“.
V onom deníku je častá pasáž o vlacích,
které jezdí kolem tábora do Prahy: „A vlaky
míří ku Praze. To město mě znovu a znovu
přitahuje – a zároveň odpuzuje. Vím však, že
až budu jednou pryč, bude se mi věčně stýskat po domově.“
www.mestobystrice.cz

Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.
Zdeněk Dvořák

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy
PRO PLÁTCE DPH:
zpracování podkladů pro DPH
vedení záznamní povinnosti
elektronická podání DPH i kontrolní hlášení

kancelář Bystřice Dr. E. Beneše 26
praxe více než 20 let
pracujeme na smlouvu a cena je
stanovena dle možností podnikatele
zastupujeme při jednání s F, ZP a OSSZ
informace a poradenství je zdarma

Kontakt: 604 700 123, email: zid@centrum.cz nebo osobně v kanceláři Dr. E. Beneše 26

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

POSKYTUJI PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚRU
LÁZEŇSKOU
PŘÍSTROJOVOU
KOMBINOVANOU
A DALŠÍ NOVÉ SLUŽBY
APLIKACE NEHTOVÝCH ROVNÁTEK
INDIVIDUÁLNÍ SILIKONOVÉ KOREKTURY
VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ

OSADY

Mokrá Lhota

Název naší vsi, tak jako několika stovek dalších v Čechách, pochází
od slova „lhůta“. Majitel půdy pronajal zdarma půdu rolníkovi
do určité lhůty, aby ji řádně obdělával a zveleboval. Po vypršení
stanovené doby pak z polí platil rolník smluvený úrok.
Text: OV Mokrá Lhota

O

sady takto založené byly nazývány Lhota, Lhotka. Aby se jednotlivé vesnice řádně rozlišily,
byly jim dávány přívlastky dle
jejich polohy nebo jména zakladatelů apod.
Protože naše Lhota byla založena na zamokřených pozemcích (původně ležela při
potoce východním směrem), byla nazvána
Mokrá Lhota. Dříve ke vsi patřil ještě Splavský mlýn a poplužní dvůr (Vakov, Okov) –
dnes Vokov.
První písemné doklady pochází z roku
1311 a název je používán pravděpodobně od
druhé poloviny 14. století. Obec patřila pod
líšenskou vrchnost a později pod tloskovskou. Nejvýše postaveným byl rychtář, pod
jehož správu spadalo ještě Horní Podhájí.
Mokrou Lhotou procházela formanská solná stezka ve směru od Líšna k Benešovu.
U silnice v domě č. 16 bývala zájezdní hospoda, kde se také přepřahali koně. Z historie
osídlení se může věrohodně uvést také rok
1654, kdy po vydrancování švédským vojskem zůstalo z 12 stavení 9 pustých. Dalším
milníkem v počtu obyvatel na základě informací z kronik je rok 1890, kdy stálo v obci

57 obytných domů se 408 obyvateli.
Na návsi je kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému a též se zde nachází pomník
padlým vojínům 1. světové války. Cestou
sem ve směru od Bystřice minete v bývalém
hostinci v domě čp. 36 výklenkovou kapličku se symbolikou svatojakubské cesty jako
vzpomínku na Santiago de Compostela.
U tohoto objektu se nachází i památný
strom jilm, svého druhu šestý nejstarší
v ČR. Za obcí nad částí Vokov směrem k Líšnu je osazen kamenný smírčí kříž, který je
jedním ze dvou na okrese Benešov.
V osadě byl roku 1901 založen Sbor dobrovolných hasičů Mokrá Lhota, který byl
roku 2010 znovu oživen příchodem nových členů, kterých je do dnešního dne již 45. Místní hasiči
se účastní hasičských soutěží a pravidelně
pořádají Memoriál Josefa Stránského, jehož
první ročník se datuje do roku 2013. Ve spolupráci s OV Mokrá Lhota pořádají brigády
na úklid a zvelebování osady, sázení stromů
v alejích podél cest a různé společenské
akce, jako stavění máje, dětská tvoření,
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Poutní mši a setkání rodáků v Mokré Lhotě
a další. Na místním hřišti jsou také pořádány různá sportovní klání, nejčastěji volejbalové a nohejbalové turnaje.

SPORT

Jedinečný úspěch
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Teprve třináctiletá Johana Vašáryová
z jezdecké stáje DS Pelikán ( Jírovice)
s hřebcem Firestonem se začátkem
února roku 2021 dostala na první místo
drezurního žebříčku Mezinárodní
jezdecké federace (FEI) v kategorii dětí.
K tomuto umístění ji dopomohly loňské
úspěchy na mezinárodních drezurních zá-
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vodech v Brně, polském Zakrzówě a především 15. místo na juniorském mistrovství
Evropy v maďarské Budapešti, které se konalo ve dnech 18. až 23. srpna
V součtu bodů má Johana Vašáryová v drezurním žebříčku FEI 2137 b., což ji řadí před
druhou Agatu Zakhrabenkovou z Ruska
a Max Van Durme z Belgie.

FOTO: Redakce

www.mestobystrice.cz
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Jako
vejce
vejci?

FOTO: Pixabay

Přichází Velikonoce a s nimi neodmyslitelně spjaté zdobení vajíček. Ačkoliv se nám na první pohled
mohou zdát všechna vejce stejná, skrývají se za nimi často velmi odlišné příběhy. A jsou to příběhy
slepic. Protože v tomhle případě rozhodně platí, že slepice byla dřív než vejce. Pojďme se tedy
společně podívat na to, odkud se vajíčka berou a jaké v jejich původu mohou být rozdíly!
Text: Eliška Kuťáková, Poblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Seznamte se: kur domácí neboli SLEPICE
Začněme úplně od začátku. Divokým prapředkem našich slepic je kur bankivský,
pták pralesů jihovýchodní Asie. Kur bankivský byl domestikován před více než 7
000 lety a od té doby je člověkem chován
pro maso a vejce. Ačkoliv od domestikace uplynul už nějaký čas, kur domácí po
svém předkovi zdědil nejen svůj vzhled, ale
i způsob života a chování. Slepice si tak moc
dobře „pamatují“, že život je lepší ve větší
skupině, že je dobré mít nad hlavou koruny
stromů a keřů a před predátory se schovávat v podrostu, že pro zdravé peří je třeba
se pravidelně popelit – nebo že skupince
slepic je nejlépe, pokud mají svého kohouta, který srovná případné šarvátky v hejně,
nebo je třeba i ubrání před nepřítelem. Ano,
ač se to nezdá, v hrudích těchto ptáků pořád ještě koluje divoká krev plná instinktů.
Ačkoliv, kdo byl někdy v životě stíhán po zahradě rozzuřeným babiččiným kohoutem,
nemůže než souhlasit.
Slepice a „produkce“ vajec
Dokud byly slípky chovány na dvorcích
v malých hejnech, měly možnost uspokojit
většinu svých přirozených potřeb. S intenzifikací živočišné produkce a vznikem vel-
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kých drůbežáren se však podmínky chovu
slepic razantně změnily. Extrémním případem jsou klecové chovy, kde jsou slípky zavřené bez možnosti pohybu na ploše menší
než formát A4. Čím méně mohou dát průchod svým přirozeným potřebám, tím více
slípky strádají a vlivem stresu chátrají či se
pak chovají agresivněji vůči sobě navzájem.
Běžným projevem bývá vyklovávání peří
svým družkám a často i kanibalismus, jevy,
ke kterým by v dobrých podmínkách docházelo jen výjimečně. Problematikou klecových chovů (nejen) slepic se na celoevropské úrovni zabývá organizace Compassion
in world farming se svou kampaní Konec
doby klecové (www.konecdobyklecove.cz).
Od roku 2027 bude u nás platit i legislativní zákaz tohoto neetického způsobu chovu zvířat.
Co my s tím?
Pokud vám záleží na tom, jaký život slepice žijí, minimálně do té doby můžete začít
s tím, že se budete dívat, jaká vejce kupujete. Nejlepší volbou je samozřejmě mít
slípky svoje nebo vejce z ověřeného zdroje
ve vašem okolí, kde máte kontrolu nad tím,
v jakých podmínkách jsou slepice chovány.
Pokud ale tuto možnost nemáte, pozorně si všímejte kódů na skořápkách vajec.

První číslo kódu totiž označuje typ chovu.
Čím nižší číslo, tím lepší, přičemž nejlepší
volbou je jednoznačně 0 = ekologické zemědělství. Tento způsob chovu zaručuje
nejvíce prostoru pro pohyb slepic, přístup
do venkovního výběhu a užití kvalitnějšího
krmiva. Dalšími možnostmi kódování jsou
1 = volný výběh, 2 = halový chov, 3 = klecový
chov. Ve volném výběhu by měly mít slípky
také přístup ven, ale všeobecně s rostoucím
číslem klesá prostor k pohybu.
Ti z vás, kdo už slípky chovají, mohou zvážit adopci takzvaných vynesených slepic.
Ačkoliv jsou totiž moderní plemena vyšlechtěna na vysokou produkci vajec, po
jednom snáškovém období jsou slepičky
v intenzivních chovech vyčerpané a produkce vajec jim klesá. Tyto, z pohledu drůbežárny již neekonomické nosnice tak putují rovnou na jatka. S trochou péče však
i „vynesené“ slepice mohou žít mnoho dalších let a snést ještě spoustu vajec, která více
než bohatě zásobí rodinnou spotřebu. A třeba i díky vám utrápené slepičky poprvé
v životě uvidí slunce a trávu a jejich srdce
pralesních kurů bankivských pookřejí. Příběhy adoptovaných slepic, stejně jako rady,
jak na to, najdete na webu iniciativy Slepice
v nouzi (www.slepicevnouzi.cz).
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Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Text: Nadace Partnerství

J

eště před výsadbou byste si
měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj
a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly
lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu.
Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na
to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš
pozemek musí být dostatečně široký, aby
nebyla tato povinnost porušena. Případně
si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
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Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu

Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto
velmi důležitá.

www.mestobystrice.cz
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V ulici Družstevní
uprostřed bytové
zástavby vzniká nové
parkoviště. Původní
nezpevněná plocha bude
zpevněna betonovou
zatravňovací dlažbou,
která umožní vsakování
dešťových vod. V rámci
stavby je plánovaná také
výsadba zeleně.
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Nová parkovací místa
mají vzniknout také
naproti mateřské školce.
Parkoviště je plánováno
jednak z důvodu
přehlednějšího parkování
návštěvníků místní školky,
ale také pro zvýšení
kapacity parkovacích
míst v sídlišti.
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Nástavba na domě
čp. 99 má již nový krov.
V letošním roce budou
dokončeny dva nové byty
půdní vestavby.
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Bylo a je...
FOTO: Archiv Mirky Michálkové

#nadobreceste

