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Basketbalový turnaj O pohár
starosty města Bystřice

„

Nesvačily jsou napojeny na vodu
ze Želivky
STRANA 5

Kompletní rekonstrukce
kapličky v Drachkově
STRANA 8

T
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FOTOZPRÁVY

Dne 1. 6. došlo k předání stavby výtahu
u střediska. Po kolaudaci bude možné ho
plně využívat.

Můžete se těšit na rekontrukci
památníku u hasičárny. Projekt má navrátit
objektu jeho důstojnost.

Stavební úpravy a rekonstrukce
bytových jednotek č.p. 99 se chýlí
ke konci.

Přestavba prostorů v budově U Jelena na infocentrum je v plném proudu. V novém infocentru budete mít možnost posedět a dát
si dobrou kávu.

Liliová louka na Ješutově náměstí v květnu 2022 (foto vlevo) a v červnu 2022 (foto uprostřed a vpravo).

Okrsková soutěž hasičů.

2

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Nastal červen.
Ani zima, ani léto...

Tři významné zelené
plochy v Bystřici
jsou znovuoživeny
STRANA 6

Fotbalový
McDonald‘s Cup
2022

Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

N

astal červen, chtě nechtě
si musíme připustit, že je
polovina roku 2022. Ani
zima ani léto. Vzala jsem
si na pomoc internet a tam začala pátrat
o tomto zlomovém měsíci a dozvěděla se
zajímavé věci:
Víte, proč se měsíc červen jmenuje červen?
Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě,
například pánové Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod
v tomto měsíci, ale pan Partl odvozoval
slovo od červenosti vůbec nebo od červů,
kteří v tomto období dělají škody zvláště
na štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno
měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo (karmín).

Víte jaké pranostiky k měsíci červnu patří a zda jsou pravdivé?
Chladný květen, červen vlažný – je pro
sýpky, sudy blažný.
Červen-li více sucho než mokro bývá,
urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude
i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci
mráz silný.

Hlas Bystřice č. 6 / 2022

STRANA 20

Kalendář akcí
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se
i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ
Červnové večerní hřmění – ryb a raků
nadělení.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se
bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde,
jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo
rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně
vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné
léto potom přichází
Jako dítě jsem se na šestý měsíc velmi těšila, protože byl jistým příslibem prázdnin.
Jako dospělá se na něj také těším, jelikož
je příslibem slunečného počasí . Jakmile
je sluníčko, je příjemný den a to je záruka
dobré nálady.
Takže nejen všem oslavencům pro měsíc
červen, nejen dětem, ale nám všem přeji
krásný slunečný červen, zmiňovanou
dobrou náladu, ale hlavně pevné zdraví!
Minulé měsíce a roky nás všechny přesvědčili, že hlavně zdraví je to, oč tu běží.

STRANA 31

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. června 2022.
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.
cz. Nemáte-li možnost použít e-mail,
můžete příspěvky přinést osobně
do redakce Hlasu Bystřice (U Jelena)
po telefonické domluvě na tel. 607
249 648. Fotografie přikládejte jako
samostatné soubory v co nejlepší
kvalitě (max. 10 MB v každém
e-mailu). Pokyny pro přispěvatele,
termíny uzávěrek a statut Hlasu
Bystřice najdete na webových
stránkách www.mestobystrice.cz.

Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice, vychází
11x ročně (červenec a srpen dvojčíslo). Vydavatel:
město Bystřice, IČ 00231525. Vychází od roku 1957.
Náklad: 2 150 výtisků, registrováno u MKČR
- E 10758. Odpovědná redaktorka: Denisa Havelka
Říhová. Grafická úprava: Denisa Havelka Říhová.
Adresa redakce: Ješutovo náměstí 14, 257 51
Bystřice. Redakční rada: B. Kristenová
(předsedkyně), R. Dvořáková, M. Michálková,
V. Hřebíčková, D. Havelka Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

E-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Tel: 607 249 648
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Jednání Rady města Bystřice (RMB)
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Zkrácená verze zápisu Rady města ze dne 9. 5. 2022.
Plnou verzi naleznete na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Krajský úřad Středočeského kraje – Žádost o stanovisko ve věci povolení
provozu stacionárního zařízení Sběrný
dvůr Bystřice s.r.o.
RMB nemá námitek a nepožaduje doplnění provozního řádu k Žádosti o stanovisko ve věci povolení provozu stacionárního
zařízení „Sběrný dvůr Bystřice s.r.o.“, které
bylo podáno na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ:
708 91 095.
PO MŠ – Zvýšení školného na rok
2022/2023
RMB souhlasí s navýšením školného
v Mateřské škole Bystřici, okres Benešov,
příspěvková organizace, Družstevní 422, 257
51 Bystřice, IČ: 750 34 492 na 600 Kč/měsíc
ve školním roce 2022/2023.
Družstvo Džbány – Smlouva o odběru biologicky rozložitelného odpadu
RMB schvaluje uzavření Smlouvy o odběru biologicky rozložitelného odpadu mezi
městem Bystřice a Družstvem Džbány, Husova 809, 259 01 Votice, IČ: 267 01 677 za
ceny: tráva, lupení 0 Kč/t, větve 180 Kč/t,
BRKO (zahrnuje směs trávy, lupení, větví,
keřů, tújí...) 420 Kč/t, odpad rostlinných
pletiv 480 Kč/t, suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 480 Kč/t, jinak znehodnocený biologický odpad směsí skla,
železa, kamení aj. 1200 Kč/t, doprava odpadu (BRKO) do kompostárny 300 Kč/t. Ceny
jsou uvedeny bez DPH.
Zeleň ve městě Bystřici – Dodatek č. 1
– prodloužení termínu
RMB bere na vědomí žádost o prodloužení termínu dokončení díla: „Zeleň ve městě
Bystřici“ ze dne 04.05.2022, č.j.: 2679/2022/
MUBY, kterou podala OK GARDEN, s.r.o., se
sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4,
IČ: 275 71 297 DIČ: CZ27571297, zastoupená
Ing. Vítem Karáskem, jednatelem společnosti.
RMB schvaluje uzavření Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 07.03.2022 na zakáz-
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ku: „Zeleň ve městě Bystřici“ se společností
OK GARDEN, s.r.o., se sídlem Sládkovičova
1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 275 71 297 DIČ:
CZ27571297, zastoupená Ing. Vítem Karáskem, jednatelem společnosti, jímž se prodlužuje termín dokončení díla o 14 dní,
z původního termínu 16.05.2022 na
31.05.2022. Žádosti je vyhověno částečně.
Zajištění bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska – Dodatek č. 2 ke
SoD – prodloužení termínu
RMB bere na vědomí žádost o prodloužení termínu dokončení díla – stavby: „Zajištění bezbariérového přístupu do zdravotního střediska“ ze dne 05.05.2022, č.j.:
2707/2022/MUBY, kterou podal Petr Šach
stavební, s.r.o., se sídlem Dr. E. Beneše 198,
257 51 Bystřice, IČ: 271 06 942; DIČ: CZ271 06
942, zhotovitel.
RMB schvaluje uzavření Dodatku č. 2
Smlouvy o dílo ze dne 24.08.2021 na stavbu
„Zajištění bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska“ se společností Petr
Šach stavební, s.r.o., se sídlem Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice, IČ: 271 06 942; DIČ:
CZ271 06 942, jímž se prodlužuje termín dokončení díla do 16. 6. 2022.
Město Bystřice – Účetní závěrka za rok
2021
RMB doporučuje Zastupitelstvu města
Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit Účetní závěrku za rok 2021.
Město Bystřice – Návrh závěrečného účtu
města Bystřice na rok 2021
RMB doporučuje Zastupitelstvu města
Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit Závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad.
ANeT – Advanced Network Technology,
s.r.o. – Uzavření servisní smlouvy
RMB schvaluje uzavření Servisní smlouvy
mezi městem Bystřice (odběratel) a společností ANeT– Advanced Network Technology, s.r.o. (poskytovatel), se sídlem: Královopolská 139, 612 00 Brno, IČ:479 16 923 za

účelem poskytování servisních činností
docházkového systému ANeT-WebTime
Standard. Cena za zabezpečování servisu je
stanovena formou pravidelně se opakujících čtvrtletních poplatků. Čtvrtletní poplatek za poskytovaný typ servisu činí
2.600 Kč bez DPH.
Návrh změny č. 26 Územního plánu města
Bystřice
RMB bere na vědomí zařazení návrhu
č. 26 na změnu Územního plánu města Bystřice. Návrh se týká změny funkčního využití pozemku dle ÚP par. č. 706/11 v k.ú. Jírovice, LV č. 1006, u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov ze stávající plochy NSp-S (plochy
smíšené nezastavěného území-přírodní)
na plochy BV-N (plochy bydlení v rodinných
domech-venkovské). Důvod: možnost využití pozemku jako zahrady k RD.
Líšno a.s. – Směnná smlouva bez doplatku
RMB bere na vědomí přihlášku Líšno a.s.,
zast. Ing. Františkem Kalousem, se sídlem
Konopiště 24. 256 01 Benešov, IČ: 475 34 664
do záměru směny nemovitého majetku bez
doplatku, který byl zveřejněn od 18.03.2022
do 04.04.2022 se dne 22.03.2022 pod č.j.
1790/2022/MUBY.
doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit uzavření Směnné smlouvy bez doplatku se
společností Líšno a.s., se sídlem: Konopiště
24, 256 01 Benešov, IČ: 475 34 664. Veškeré
náklady související se směnou nemovitého
majetku s doplatkem (návrh směnné
smlouvy s doplatkem včetně návrhu
na vklad do KN a úhrady poplatků) hradí
město Bystřice.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2021
RMB projednala a na základě hlasování
a bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Bystřice
za rok 2021.
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Nesvačily jsou první obec, která je
napojena na vodu ze Želivky
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice
Dne 26. 5. 2022 proběhlo předání díla „Vodovod Nesvačily – připojení obce na přivaděč
pitné vody Benešov – Sedlčany“.
Předání díla byli přítomni zástupce investora,
kterým je Město Bystřice, zástupce zhotovitele, kterým je Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o., a technický dozor investora.
Dílo předával stavbyvedoucí zhotovitele, který

Stará úpravna vody

všechny seznámil s umístěním šachet, osazením redukčního ventilu a dalšími technickými
detaily.
Nesvačily jsou nyní připojeny na vodovod, který čerpá vodu z obecní studny. V té ovšem není
dostatečné množství ani potřebná kvalita vody.
Nový přiváděcí řad o délce 438 metrů napojí
obec Nesvačily na přivaděč pitné vody Benešov

– Sedlčany. Vodu z nového vodovodu začnou
nesvačilské domácnosti odebírat až po udělení
kolaudačního souhlasu. Následně bude odpojena stávající úpravna pitné vody.
Projekt s rozpočtem přibližně 3,6 mil. je z 80 %
spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR.

Technologie umožní přenos dat na
centrální dispečink provozovatele

Nesvačily – napojení vodovodu

Cena vodného a stočného od 1. 7. 2022
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Osada Nesvačily bude od 1. července zásobována pitnou vodou z vodní nádrže Želivka. Koncem května byla dokončena stavba
„Vodovod Nesvačily – připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany“. Stavbu provedla společnost VHS Benešov s.r.o.
Jednalo se o vybudování nového přiváděcího řadu, který propojil armaturní šachtu vodovodního přivaděče se stávajícím vodojemem.
Součástí stavby bylo i nové kabelové vedení, vybavení vodojemu a osazení dálkového přenosu dat. Cena vodného v Nesvačilech byla
vykalkulována na částku 65,57 za m3 s DPH, tedy na stejnou částku jako se v současné době platí v Bystřici.

Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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Tři významné zelené plochy v Bystřici
jsou znovuoživeny
Text: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

Dne 31.5. proběhlo předání díla projektu nazvaného „Zeleň ve městě Bystřici“. V rámci tohoto projektu, jehož
autorem je Ing. Vít Dvořák, zahradní a krajinářský architekt, byla provedena revitalizace zelených ploch na
3 lokalitách v Bystřici. Pohled na upravenou plochu dělá lepší den. Obzvlášť pokud jde o plochu s kouskem
přírody. Nasajte příjemný pocit vždy, když projdete kolem nebo když se na jednom z míst krátkodobě
zastavíte. Centrum města Bystřice se díky revitalizaci zeleně stává kvalitnějším veřejným prostorem nejen
z estetického, ale i biologického a botanického hlediska. Zelené plochy budou mít příznivý vliv i na zadržování
vody.
První místo obnovy zeleně najdeme v centru
města Bystřice u staré školy, kde byl nově vysazen trvalkový záhon. Původně zde byl zanedbaný a nevyužitý travní porost s dopravními
značkami. V rámci revitalizace prostoru bylo
nejdříve provedeno usazení nových obrubníků, následně upravena celá plocha včetně
nové vrstvy kvalitní zeminy a poté provedena
samotná výsadba. Mezi zajímavé trvalky a cibuloviny umístěné v záhonu se bezesporu řadí:
třapatkovky, řebříčky, nevěstin závoj, tulipány
či okrasné česneky. Z důvodu orientace záhonu na jižní stranu byly vybrány suchomilné
a světlomilné rostliny s růžovo-bílo-fialovým
zabarvením květů. Záhon a rostliny v něm byly
zamulčovány okrovým štěrkem. Barevná kombinace štěrku je vybrána s ohledem na nové
studie podoby náměstí. K zabránění průchodu
do záhonu byly kolem něj instalovány dřevěné
sloupky s provlečeným lanem.
Úpravy se dočkal i Pomník 2. světové války

v ulici Dr. E. Beneše před budovou bývalého Interiéru. Celý prostor byl neupravený

a v neutěšeném stavu. Cílem projektu bylo
vytvoření důstojného a esteticky přívětivého místa odpovídajícího odkazu tragické události. Byly poraženy přerostlé a

ním táboře nedaleko tohoto místa. Zanedbaný stav památníku a jeho okolí vyřešil
nový návrh, jehož základní myšlenkou bylo
vytvořit zcela novou koncepci celého místa.
Práce začaly kácením a frézováním pařezů
a následným zpevněním celého svahu pomocí protierozní technologie a vysazených
keřů. Svah osázený keři je protažen až
k chodníku a objímá tak místo okolí pomníku, ve kterém je vysazen divoký trvalkový
záhon s cibulovinami. Stejně jako u pomníku v ulici Dr. E. Beneše je zde položena
nášlapná dlažba, ve které jsou ukotveny dvě
lavičky. Výsledný dojem dotváří dva nepravidelně umístěné stromy.

neudržované túje, opravena stávající zchátralá zídka a nahrazen starý dřevěný plot.
Pomocí betonových šlapáků s kombinací
žulové dlažby byl vytvořen nepravidelný
chodníček. Ten umožní pohodlný přístup
k památníku a rovněž bude sloužit ke kladení věnců. Za pomníkem poroste živý plot
ze stále zelených stříhaných tisů. Zbytek
plochy je osázen trvalkovým patrem kvetoucím v bílém akcentu a doplněn o dvě
nepravidelně vysazené bíle kvetoucí hortenzie.
Posledním místem revitalizace je památník
u odbočky na letiště Nesvačily. Tento památník je věnován obětem 2. světové války,
které přišly o život v bývalém koncentrač-
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Sochami ve stopách Dientzenhoferů z Bamberka do Čech

RE-USE SKŘÍŇ

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Ve dnech 9. až 19. června proběhne v Bystřici mezinárodní sochařské sympozium
s názvem Sochami ve stopách Dientzenhoferů z Bamberka do Čech. Sochařské sympozium organizuje mezinárodně uznávaný
sochař Jiří Genzer, který má již zkušenosti
s pořádáním podobných sympozií. Sám
organizoval pět ročníků mezinárodního
sochařského sympozia v Černé v Pošumaví, nebo se osobně účastnil podobných
sympózií v Kanadě, Holandsku, Belgii, Německu či Itálii.
Bystřické sympozium bude připomínkou
slavné rodiny architektů a sochařů Dietzenhoferů, kteří pocházeli od Bamberka a byli
i velmi činní a úspěšní také v Čechách.
Sympózium je finančně podpořené Česko-německým fondem budoucnosti, městem
Bystřice a Středočeským krajem.
Zúčastnění sochaři by měli vytvořit skicu
a model na dané téma, přičemž socha může
zpodobnit architekturu, prostředí či osobnost Dietzenhoferů. Podle siluety a rozměrů modelu byly vybrány odpovídající bloky
kamene, které byly již převezeny do Drachkova. Zde by měli v následujících dnech

sochaři realizovat svou sochu z hořického
pískovce. Sympozium je veřejně přístupné
po celý den v době konání akce. Dokončená díla pak budou na závěr převezena do
Bystřice na náměstí, kde budou k shlédnutí
a následně umístěny do veřejného prostoru
správního území města Bystřice. Budeme
rádi, když zde vytvořené sochy se stanou
nedílnou kulturní a uměleckou součástí
zdejšího kraje.
Účast na sympoziu potvrdili sochaři Florian
Tully, Albrecht Volk, Rudolf Schneidmadel,
Silvie Hrušková, Matěj Bednařík, Jiří Sugdol,
Jan Švadlenka a Jiří Genzer.

Konec školního roku je spojen s vyřazováním nepotřebných školních potřeb. Co je
pro jednoho již nepotřebné, druhému se
ještě může hodit. Navíc se tím předchází
k produkování odpadu. Skříň z druhé
ruky provozuje Zdravé město Bystřice ve
spolupráci s Kulíškem.
Kdy můžete věci darovat a navštívit
RE-USE skřín?
V době 3 týdnů příměstských táborů mezi
8:00 a 16:00 v termínech:
25. 7. – 29. 7. 2022
1. 8. – 5. 8. 2022
8. 8. – 15. 8. 2022
nebo po telefonické domluvě na tel. +420
608 961 919

LÉKAŘKY - DOVOLENÉ
MUDR. DVOŘÁKOVÁ
11. 7. – 22. 7. 2022
8. 8. – 19. 8. 2022
Akutní případy ošetří po objednání
MUDr. Voříšková (317 793 237).

Veřejné setkání na téma
Koupaliště v Bystřici

MUDR. VOŘÍŠKOVÁ
4. 7. – 8. 7. 2022
25. 7. – 5. 8. 2022
22. 8. – 2. 9. 2022
Akutní případy ošetří po objednání
MUDr. Dvořáková (317 793 288).

Text: Barbora Miturová, AQE Advisors, a.s.; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
V rámci veřejného setkání jsme se bavili o možném směru rozvoje vodní plochy
– bývalého koupaliště na ulici Líštěnecká. Koupaliště se nachází za posledními
domy ve městě směrem na Líštěnec. Nyní
slouží jako chovný rybník pro rybáře. Ti
se o přilehlé plochy starají, sekají trávu,
udržují pořádek a učí zde děti rybařit.
Sportoviště, hřiště, sportovní plochy
a navrhované turistické a cyklistické trasy
jsou řešeny komplexně v rámci Generelu sportovní vybavenosti města Bystřice
(Sportovní projekty s. r.o. 4/2021), kde jsou
vytipovány i lokality pro rozvoj nových
malých sportovišť a je zde zmiňováno
Hlas Bystřice č. 6 / 2022

i toto koupaliště s navrhovanými okolními
cyklistickými a turistickými trasami.
Toto setkání bylo velmi zajímavé provedením, kdy se jednalo o vycházku, která vedla od Městského úřadu Bystřice k bývalému koupališti. Během procházky směrem
ke koupališti probíhalo strukturované dotazování a další plynulá diskuze. Na místě
byl všem představen stav a aktuální situace koupaliště. A byly také zmíněny možné
varianty řešení. Hlavními otázkami bylo,
zda je o koupaliště zájem, pokud ano tak
v jaké formě by mělo být realizované
a případně na co by se u této realizace nemělo zapomenout. Následovala hromadná

diskuse. Setkání se celkem účastnilo devatenáct lidí, včetně pana starosty, pracovnice úřadu pro vztahy s veřejností
a dvou koordinátorů setkání.
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ZPRÁVY

Kompletní rekonstrukce kapličky sv. Václava
v Drachkově jí navrátila krásu
Text: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice

Na podzim v roce 2021 začala kompletní rekonstrukce kapličky v Drachkově, která měla zabránit dalšímu
zhoršování jejího stavu a navrátit jí její původní krásu. Jak se dílo podařilo, se můžete na vlastní oči
přesvědčit v Drachkově.
Kapličku sv. Václava najdeme na návsi obce
Drachkov. Jedná se o čtyřhrannou stavbu se
štíhlou jehlanovitou střechou z počátku 18.
století zasvěcenou sv. Václavovi, jehož socha je
umístěna uvnitř kapličky. Během let kaplička
prošla pouze nutnými dílčími opravami a zinková střecha byla již na mnoha místech značně
zkorodovaná a protékající voda způsobila škody
na krovech. Obvodové zdi kapličky ničila zemní
vlhkost, která byla patrná i na stěnách v interiéru. Kaplička nezbytně potřebovala kompletně
zrekonstruovat. Město Bystřice proto podalo
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství do
programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Žádost byla schválena, z výběru na zhotovitele vyšla vítězně Stavební firma
Dráb a spol., s.r.o. z Benešova a rekonstrukce
mohla začít.
Plechová střešní krytina včetně podkladních
vrstev byla demontována, došlo k výměně
poškozených částí krovu a ošetření přípravkem chránícím před plísněmi a dřevokazným
hmyzem. Na takto ošetřený krov bylo položeno celoplošné dřevěné bednění a krytina
z měděného plechu. Problémy s vlhkostí zdiva
byly vyřešeny odkopáním zeminy po obvodu
kapličky, uložením drenážního potrubí, které
odvádí vodu od základů objektu, a provedením
hydroizolace základů pomocí nopových pásů.
I interiér kaple prošel opravou. Byly odstraněny
degradované omítky, nanesena nová vápenná
štuková omítka a provedena výmalba. Poškozená teracová dlažba byla nahrazena cihelnou
dlažbou ve formátu 20×20 cm, tzv. půdovkami.
Dřevěné dvoukřídlé vstupní dveře byly odborně repasovány včetně nahrazení poškozených
či chybějících okrasných prvků. Kaplička dostala novou vnější omítku se štukovou svrchní
vrstvou.
Jako symbolická třešnička na dortu byl zavěšen
odborně očištěný zvon.
Při rekonstrukci bylo do makovice kapličky pro
budoucí generace umístěno časové pouzdro
s předměty zachycujícími současnou dobu.
Měděná schránka obsahuje tištěné vydání Stra-
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tegie Města Bystřice, zpravodaj Hlas Bystřice,
denní tisk (konkrétně Benešovský deník), roušku, minci, psací pero s logem Města Bystřice,
statistiku obyvatel Drachkova s demografickými údaji a list s uvedenými zhotoviteli stavby:
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., jak již bylo
uvedeno výše, dále pan Nevan, který zajišťoval
tesařské práce, a společnost KP Metal s.r.o.,
zhotovitel oplechování. Na jak dlouho zůstanou
předměty a informace o dnešní době ukryty
v pouzdru, zůstane zahaleno tajemstvím.

www.mestobystrice.cz

VOLNÉ POZICE

ZPRÁVY

„I suchý strom oživuje krajinu“
– japonské přísloví –

REFERENT/KA ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice

Popis práce:
výkon agendy stavebního úřadu
další úkoly zadané vedením města

V minulém Hlasu Bystřice jste si mohli přečíst
o obnově alejí na Bystřicku. V některých alejích
zůstaly suché stromy, kterým byly pouze ořezány větve a kmen zůstal zachován. Takto ponechané kmeny stromů, ač nemusí působit příliš
esteticky, mají svou funkci a jejich zachování
je čistě účelové. Pokud totiž suchý strom neohrožuje své okolí, není třeba jej hned pokácet.
Někdy stačí vhodné ořezaní na tzv. torzo, které
začne fungovat jako jedinečný biotop pro hmyz
vázaný na staré dřevo. Mezi tento silně ohrožený druh hmyzu patří například náš největší
brouk, roháč obecný a některé druhy tesaříků či kovaříků. Zde je třeba dodat, že se jedná
o hmyz, který osidluje pouze mrtvé a umírající

Tajemnice Městského úřadu Bystřice
oznámila vyhlášení veřejné výzvy na
obsazení pracovní pozice pro stavební
úřad.

Požadavky zaměstnavatele:
vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu
oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru
nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví
nebo střední odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví
Místo výkonu práce: Městský úřad
Bystřice se sídlem Dr. E. Beneše 25,
Bystřice, 257 51, celé správní území
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
se zkušební dobou v délce 3 měsíců
Možný nástup na pracovní místo
1. července 2022
Písemnou přihlášku doručte osobně
nebo zašlete doporučeně nejpozději
do 20. června 2022 do 9:00.

stromy. Zdravé stromy v okolí jimi nejsou nijak
ohroženy. Ponecháním torza stromu se tedy
podpoří ubývající druhy hmyzu, a protože jsou
hmyzí larvy na začátku potravního řetězce, získají tím i živočichové, kteří se jimi živí. Jedná se
především o ptáky – strakapoudy, brhlíky nebo
sýkorky.
Stromová torza tedy zvyšují biodiverzitu a jsou
potřebnou součástí přírody. Vnímejme je jako
zajímavé a krásné prvky v krajině a odpusťme
jim jejich případnou nedokonalost. To je to nejmenší, co pro přírodu můžeme udělat.

Hlas Bystřice on-line
Na webových stránkách naleznete elektronické verze tištěných
vydání, dále také aktuální ceník a pokyny pro přispěvatele.
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/

Hlas Bystřice č. 6 / 2022

Více informací a náležitosti přihlášky
naleznete v dokumentu veřejné výzvy
na webových stránkách Města Bystřice
www.mestobystrice.cz

ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB
Náplň práce:
Organizování práce zaměstnanců,
plánování a koordinace zimní a
letní komunální údržby, koordinování
svozu směsného a tříděného odpadu
na katastru Města Bystřice. Provádění
fakturace, plateb, vedení personální
agendy a všech souvisejících činností
s řízením společnosti včetně jednání
s obchodními partnery. Vedení agendy
odpadového hospodářství, evidence
a vykazování odpadů ze sběrného
dvora a svozu komunálních odpadů.
Vedení agendy při správě veřejných
pohřebišť. Koordinace provozu
tepelného zdroje o výkonu 2500kW.
Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody
Přihlášky s požadovanými doklady
podejte nejpozději do 30. června 2022
Více informací a náležitosti
přihlášky naleznete na:
www.tsbystrice.cz
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ZPRÁVY

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti
požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle
na tuhá paliva za nový
Text: Jana Pancířová Kopřivová, Odbor Kancelář hejtmanky, Oddělení tiskové a PR

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší
emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za
nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou
třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na
výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která
představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem
žádostí ve středních Čechách bude evidovat
Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí
o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6.
2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je
možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha
5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích
číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení,
v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické
žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat

na úředním počítači. To by mohlo být bráno
jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji
zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje
Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je
(spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která
je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva
1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy
žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může
podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je
(a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul
Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno

95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili
tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel
(pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30.
4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto
otázky:
Mám počítač s připojením k internetu
a emailovou adresu? Žádost se bude podávat
elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po
1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu?
Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte
linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište
na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Prodloužení nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu:
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 30. června 2022 23:59 hodin
nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu
na území ČR;
vláda stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
vláda pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

Zprávy z technických služeb
Text a foto: Tomáš Semrád, jednatel společnosti Služby Bystřice s. r. o.

Vážení spoluobčané, naskýtá se nám unikátní příležitost oslavit příchod léta v úterý 21. 6. obědem, při kterém
se takříkajíc „projíme“ z jara do léta, které začíná v 11:15. Současně nám za 14 dní začínají prázdniny. Tedy
začínají dětem, ale v určitých ohledech i rodičům. Přeji vám tedy, ať se vám začátek léta vydaří, kdo stihne
dovolenou, ať má počasí, které chce, a hlavně ať si to léto všichni užijeme.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Konec května a začátek června byl pro
služby ve znamení sekání, sekání a sekání
asi úplně všeho a všude. Je to již evergreen
každého přelomu jara a léta, že s oteplením vyroste téměř vše během několika dní.
Bohužel všechno v jeden okamžik nelze
stihnout tak se nevyhnutelně stávají z určitých ploch na krátkou dobu taková přirozená „plevelária“. Současně vedle běžných
ploch jsem koncem května zahájili i sekání okrajů silnic a mulčování ploch pomocí
traktoru.
Během května byly osazeny truhlíky květinami a zahájena pravidelná zálivka nejen
námi vysazených květin ale i nově vzniklých květinových záhonů. Tam se plně využívá možností, které nám dává víceúčelové
vozidlo Bonetti.
Na konci května jsme odklízeli černou
skládku na cestě k Radošovicům. Věc má
v řešení městská policie.

Na konci května byla provedena v SDO první ze čtyř akcí, zaměřených na zjištění, co
a v jakém poměru máme v běžném svozu
komunálního odpadu. Celé to probíhá tak,
že se na plochu vyklopí obsah popelářského vozu. Následně je tento obsah rozdělen
do dílčích celků a do posledního kusu roztříděn na jednotlivé komodity. Ty se pak

separátně zváží a vznikne z toho vzorek.
Toto se bude opakovat ještě 3×, abychom
měli vzorek z každého ročního období. Na
konci budou dosažené výsledky zprůměrovány a vznikne materiál, který bude moci
posloužit pro plánování dalších možností
pro podporu třídění odpadu v naší obci.

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Aktuální informace naleznete vždy na našich stránkách
www.tsbystrice.cz a jsou distribuovány
i přes náš facebookový profil.
V případě, že pojedete do sběrného dvora
uložit odpad, prosím mějte s sebou občanský průkaz k prokázání totožnosti a bydliště na katastru města Bystřice. Případně
doklad o zaplacení odpadů v případě, že
nejste trvale hlášeni na území města Bystřice.

Upozorňujeme občany, že je jejich povinnost nahlásit ukládání i případné přemístění uren na veřejná pohřebiště. Tyto
údaje jsou evidovány v systému a je třeba
je v případě změny aktualizovat. Dále upozorňujeme, že jakékoli stavební změny,
nebo případné změny rozměrů hrobových
míst (hrobu nebo hrobky) je třeba nahlásit
dopředu. Změna velikosti hrobu podléhá
schválení správce, tedy společnosti Služby Bystřice, s.r.o. Je to z důvodu zachování
rázu hřbitova.
V případě potřeby nebo dotazu nás prosím kontaktujte na emailové schránce
hroby@tsbystrice.cz nebo na telefonním
čísle 733101051 v čase 08:00 – 11:45. Pro
zjištění stavu smlouvy je nutné znát číslo
hrobového místa a o který hřbitov se jedná, případně jiné dílčí informace vedoucí
k identifikaci hrobového zařízení.

Letní období (od 1.4. do 31.10.)

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SBĚRNÝ DVŮR

PONDĚLÍ

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

ÚTERÝ		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

STŘEDA		

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:30

ČTVRTEK

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

PÁTEK		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

SOBOTA		

9:00 - 12:00

Kotelna byla odstavena z provozu 16. 5. 2022.
Aktuálně probíhá letní odstávka technologie. V této době budou prováděny opravy,
revize a další úkony, které je nezbytné stihnout do začátku další topné sezony.

VÝHLED DO BUDOUCNA

Hlas Bystřice č. 6 / 2022

V následujícím období budou všechny kapacity věnovány primárně na sekání trávy.
Během června by se měl postupně smazat
náskok trávy a na konci měsíce by již mělo
proběhnout vše v pravidelných intervalech
stejně jako minulé roky.
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ŠKOLSTVÍ

Události Základní školy Bystřice
PŘEDNÁŠKA O UDRŽITELNÉM
ROZVOJI OČIMA ORGANIZÁTORA
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města
Bystřice
V prostorech zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice proběhla dne 26. 5.
přednáška tematicky zaměřená na udržitelný rozvoj a problematiku odpadů.
Vzdělávací akce se účastnili žáci sedmých
a osmých tříd ZŠ Bystřice. Přednášku
prezentovala Ing. Dana Diváková, která
je akreditovanou lektorkou tématu MA21
a udržitelného rozvoje.
Udržitelný rozvoj představuje rozvoj, který
nezapomíná na celkový kontext, ve kterém
se na této planetě nacházíme – tedy potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování
limitů životního prostředí. V rozvoji obcí

a měst jde o celkový a provázaný přístup.
Tento přístup lze obrazně přirovnat k celostní medicíně. Aby člověk byl skutečně
zdravý, je třeba vnímat, že v organismu
všechno souvisí se vším. Zasažení jedné oblasti má dopad na všechno ostatní.
I obec a město – ale i stát, kontinent a
svět – jsou jeden provázaný organismus.
A stejně tak potřebují celostní přístup. Ten
nabízí místní Agenda 21.*

Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj.
Jedná se o státem garantovaný program na
podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo
životního prostředí. Praktické nastavení a
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hodnocení postupu realizátorů MA21 projednává a schvaluje Pracovní skupina MA21
Rady vlády pro udržitelný rozvoj (zdroj:
www.ma21.cenia.cz).
Uskutečněná přednáška se nesla v příjemném duchu za účasti mladých lidí, kteří
tvoří naši budoucnost s námi, protože pohled a aktivní účast mladé generace společně se starší generací je základ dobře
fungující společnosti.

PŘEDNÁŠKA O UDRŽITELNÉM
ROZVOJI OČIMA ÚČASTNÍKŮ
Text: Romana Mullerová, učitelka ZŠ
Koncem května se 7. a 8. třídy zúčastnily
akce, která se konala v zasedací místnosti
Městského úřadu v Bystřici. Program měl
název Udržitelný rozvoj v souvislostech.
Paní inženýrka Diváková měla přednášku
připravenou velmi pěkně, zapojovala žáky,

aby byli aktivní a za každou odpověď děti
odměňovala drobnými předměty. Žáci si
zopakovali, jak třídit odpad, co do kontejneru nepatří a jak například šetřit vodou.
Což se mi osobně velmi líbilo, protože poslední dobou je spíše sucho, takže je určitě
přínosné, že děti dostaly tipy, jak vodou
neplýtvat. Někteří se možná poprvé setkali
s termínem potravinová banka, uhlíková
stopa či fair trade potraviny. Myslím, že si
žáci odnesli pár nových informací a toto
školení bych uvítala i v dalších letech.

všechno na internetu neprásknout. Děti
poslouchaly se zaujetím, byly aktivní, odpovídaly na různé dotazy pana Bicana. Líbilo se mi, že měl pan Bican, preventista
Policie ČR, připravená různá videa, kde
bylo vidět, že jsou sami lidé překvapeni, co
o nich ví úplně cizí člověk, kterého v životě
neviděli. Stačilo jen prohledat účty na sociálních sítích. Určitě doporučuji tento preventivní program i do dalších let, protože
prevence v tomto směru je dle mého názoru velmi důležitá.

PODBLANICKÉ EKOCENTRUM
VLAŠIM

Text a foto: Jana Mácová, učitelka ZŠ
Začátkem května strávila třída 6. A tři
dny v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Zajištěno bylo ubytování, stravování
a vzdělávací program sestavený na míru.
První den dopoledne jsme absolvovali komentovanou prohlídku paraZOO a odpoledne nás čekal program s názvem „Co se
skrývá na dně?“, při kterém jsme nejprve
ve vodách zámeckého parku lovili bezobratlé živočichy a poté získaný materiál
určovali za pomoci klíčů a lup v učebně
ekocentra. Druhý den dopoledne jsme
se naučili rozlišovat základní obilniny,
seznámili se s dávno zapomenutými zemědělskými postupy a upekli si chlebové
bochánky. Po obědě jsme se zamysleli
nad tím, co je to prales, jaké existují vazby mezi vzdálenými exotickými pralesy
a naším běžným životem v Evropě. Získali jsme povědomí o tom, co zaručují
značky Fair Trade a Bio. Poslední den
jsme se prostřednictvím interaktivních
her naučili poznávat invazivní organismy
v ČR, které se chovají agresivně, vytlačují
původní druhy a rychle se množí.
Pobytový vzdělávací program se všem
moc líbil. Děkujeme zaměstnancům ekocentra za vstřícnost, bezproblémový
průběh a spoustu nápadů na týmové aktivity a hry.

PREVENTIVNÍ PROGRAM TÍSŇOVÉ
LINKY

Text a foto: Romana Mullerová, učitelka
ZŠ
Programu tísňové linky se zúčastnily během května 6. a 7. ročníky. Téma bylo zaměřené na sociální sítě a na to, jak na sebe
www.mestobystrice.cz

Události Mateřské školy Bystřice
TYGŘÍ AKTIVITY BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA

Text a foto: Lenka Lapáčková, třídní učitelka; Michaela Kolínská, asistentka pedagoga
Krásné počasí přímo vybízí k tomu, abychom trávili co nejvíce času venku. Ne jinak je tomu v případě třídy Tygrů. Tygříci
se starají o svůj záhonek, na který si vyseli
semínka mrkve a hrášku a zasadili sazenice kedlubnů. Rostlinky nám krásně rostou,
děti se těší na bohatou úrodu.
Každý pátek vyrážíme na dopravní hřiště.
Dbáme na to, aby si děti co nejlépe osvojily
pravidla silničního provozu – přechod pro
chodce, pohyb na vozovce a základní dopravní značky.
Tygříci si také zkusili spaní mimo vlastní

postýlku, kdy v předvečer pálení čarodějnic přespali ve své třídě. Součástí nočního
pobytu v mateřské škole bylo i vysvobození
čarodějnice a jejích zvířátek. Večerní cestou na místní zahradě lemovanou svíčkami děti na stanovištích plnily různé úkoly,
díky kterým navrátily zpět řeč čarodějnici
i zvířátkům. Za statečnost dostaly diplom,
medaili a čarodějnické omalovánky. Největším zážitkem pro děti i dospělé bylo
zjevení Bílé paní na zahradě MŠ (této role
se zhostila jedna paní učitelka).
Protože je venku hezky, snažíme se co nej-

více pobývat na místní zahradě. Dětem
udělal radost melounový piknik i rády využívají herní prvky včetně lanových prolézaček.
Čas utíká. Po skončení letních prázdnin
naši třídu šest Tygříků opustí. Stanou se
z nich prvňáčci v místní základní škole.
Přejeme jim, ať se jim zde líbí, najdou si
tady kamarády a možná si jednou i vzpomenou na čas strávený v mateřské škole. Ať
se jim další start do života vydaří, všem
přejeme hlavně zdraví a spoustu krásných
letních zážitků.

MATEŘSKÉ CENTRUM

Hola, hola, Kulíšek prázdninově volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek

Sluníčko začíná připalovat, ve škole finišují písemky a vy se už vidíte na prázdninách a dovolených. Na našich nástěnkách jste si jistě všimli, že Kulíšek se na
prázdniny pečlivě připravil.
V Kulíšku se bude bádat, tvořit a cestovat.
Letos jsme pro vás připravili 3 turnusy:
25. 7. - 29. 7. | 1. TURNUS
budeme cestovat na vyhlídky, rozhledny a zajímavá místa
tábor je vhodný pro děti 7 - 12 let

Cena: 2 500,1. 8. - 5. 8. | 2. TURNUS
téma: veselá věda
celý týden budeme poznávat fyzikální
a chemické zákony trochu jinak. Nebude
chybět ani výlet, hry a soutěže
tábor je vhodný pro děti 6 - 12 let
cena: 2 490,8. 8. - 12. 8. | 3. TURNUS
keramický tábor, kde se bude hlavně
tvořit, ale i hrát, soutěžit i výletovat

vhodný pro děti 6 - 12 let
cena: 2 990,Veškeré informace jsou na vyvěšených
letáčcích nebo se můžete hlásit a ptát na:
Vanda Pechová, 608 96 1919, kulisekbystrice@seznam.cz
Doufám, že si vyberete a slibuji, že
s námi se určitě nudit nebudete.
Závěrem vám přeji klidné zakončení
školního roku a hodně zábavy o zasloužených prázdninách.

Kroužky v Kulíšku končí ve středu 22. 6. 2022.

Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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ŠKOLSTVÍ, MATEŘSKÉ CENTRUM

Ohlédnutí za kulturou
Text a foto: Vendula Šípková, MKIC Bystřice

LOUTKOVÁ DIVADELNÍ POHÁDKA
KAŠPÁREK S HONZOU V ZAKLETÉM
HRADU
Když se řekne v boudě, každému se vybaví
bouda psí. Ale co se týká divadla a loutek, je
to název souboru, který přijel bystřickým
dětem zahrát v květnu pohádku s názvem

VZPOMÍNKY NA TÁBOR
V Divadle U Jelena se 10. května 2022 při
příležitosti ukončení 2. světové války
v roce 1945, uskutečnilo historické setkání
na téma Vzpomínky na tábor. Přednáška se
konala pod záštitou Českého svazu protifašistických bojovníků, z. s. Místostarosta
Bystřice pan Mgr. Daniel Štěpánek poutavě
vyprávěl o tom, že na území Protektorátu Čechy a Morava byl vystavěn v Bystřici
v okrese Benešov koncentrační tábor, určen pro muže, zejména pro potomky ze
smíšených manželství a pro ty, co se odmítli rozvést s manželkami židovského původu.
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Kašpárek s Honzou v zakletém hradu.
Pohádka v které nechybí napětí, dobrodružství a humor nadchla malé, ale i velké
diváky. Po skončení pohádky přišlo ještě
jedno velké překvapení. Na loutkové scéně byla divákům představena velice stará
loutka, která se používala na cirkusová vy-

stoupení. Říkalo se jí dupák a děti dupaly také, ale radostí, když loutka byla chvíli
malá a dupnutím se z ní stala dlouhá.
Plzeňskému loutkovému souboru V boudě
se v Bystřici moc líbilo a těší se na další pohádku v Bystřici.

Do bystřického tábora směřovali hlavně lidé, kteří neměli zcela čistý židovský
původ, což jim zřejmě zachránilo život.
Sice se tu nenacházely plynové komory,
nicméně vězni se zde nevyhnuli fyzickým
trestům, které doprovázely jejich práci. Ti,
kteří sem mířili, ostatně byli mnohdy přesvědčeni, že jedou za prací.
Bystřický koncentrační tábor vznikl v červnu 1944. Na stavbě pracovali vězni, které
sem přivážely vlaky. Nejprve museli vybudovat oplocení a poté ubytovnu. Následně
zde bylo internováno až dva tisíce vězňů.
Jedna část vězňů dělala na železniční dráze, další byli umístěni do muničního skla-

du v nedalekých Tvoršovicích.
Vězni byli osvobozeni 4. května 1945. Místo bývalého koncentračního tábora, který
stál na okraji Bystřice, teď jsou pole a areál
soukromé firmy. Dvě stě metrů od tohoto
místa teď stojí nenápadná pamětní deska,
která připomíná osudy vězňů. V roce 1994 ji
odhaloval herec Miloš Kopecký, který jako
mladík táborem také prošel. To vše a mnohem více, se dozvěděli návštěvníci vzpomínkového večera.
Na pořad Vzpomínky na tábor přišli zavzpomínat jak samotní pamětníci této nelehké doby, tak mnoho mladších ročníků,
které historie Bystřicka zajímá.

www.mestobystrice.cz

MĚ S T O B Y S TŘ I C E A M K IC
B YS T ŘI CE VÁ S Z V OU N A

10. 7. 2022
9:30 hodin
KOSTEL SV. MARKÉTY - MŠE SVATÁ
10:30 hodin
PRŮVOD OD KOSTELA
11:00 hodin
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
OBĚTEM HEYDRICHIÁDY A PAMĚTNÍ DESKY
PROF. J. PETRÁNĚ
18:00 hodin
KOSTEL SV. MARKÉTY - KONCERT MUSICA
DIVERSATA

Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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KULTURA

Povídání U Jelena: Roman Dvořák
Otázky: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice | Odpovědi: Roman Dvořák, rámování obrazů, nyní i spisovatel
Zpracování: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

V Divadle U Jelena vznikají rozhovory s místními osobnostmi z Bystřice a okolí, např. s ředitelem základní
školy, ředitelkou mateřské školy, se starostou a místostarostou města a dalšími. MKIC Bystřice následně
zveřejňuje videa na internetu na svém YouTube kanálu. Ráda bych rozhovor zprostředkovala těm čtenářům
Hlasu Bystřice, ke kterým se povídání nedostalo nebo kteří se v online světě nepohybují. Otázky klade
Radomila Macháčková, ředitelka Městského a informačního centra Bystřice.
Někdy chodím Bystřicí a přemýšlím,
s kým bych mohla udělat rozhovor,
koho pozvat do Povídání U Jelena, kdo
zde ještě nebyl. Povedlo se. Potkala jsem
člověka, kterého snad každý místní
obyvatel zná. Snad každý o něm ví, jak
krásně rámuje obrazy. Pozvala jsem
„rámečkáře“ Romana Dvořáka, kterého vám představím jako „pohádkáře“.
Představte si, napsal knihu pohádek.
Dobrý den, Romane.
Dobrý den, děkuji za pozvání.

polívce, samé lahůdky a zajímavé věci. Měl
jsem tedy jednu pohádku a říkal jsem si, že
vymyslím další. Začal jsem psát o Kravičce,

Já děkuji, že jsi přijal mé pozvání do sálu
U Jelena. Zajímalo by mě, jak Tvá kniha
s názvem „Pohádkové brány“ vznikla
nebo kdy Tě napadlo napsat pohádky?
Na začátku nebylo účelové psaní pohádek.
Když byly moje děti malé a bylo jim pět let,
možná i méně, nečetl jsem jim pohádky
z knížky. Sedl jsem si k nim na postel a
pohádky jim vyprávěl. Bavila mě fantazie
i to, jak příběhy přicházely, a hlavně jak
jsme naplňovali večery společným povídáním. Už tenkrát se objevili zvláštní
hrdinové: Kravička a Telátko pro syna
Michala a Trpaslíček pro mladší dceru
Káťu. To byli tři hrdinové, kteří měli jednoduchý úkol. Každý večer si sedli do rakety
a letěli do vesmíru, kde na nějaké planetě
přistáli a pomáhali s čím bylo potřeba. Na
planetě se vždy našla bytůstka, která dělala
neplechu nebo ani nevěděla, že neplechu
dělá, třeba se jen nevědomky zamotala
do něčeho, co neměla. Hrdinové planetu
zachránili a takto probíhal každý večer.
Naše povídání nám vydrželo velmi dlouho.
Bylo úžasné vyprávět dětem příběhy, jež
přicházely takřka sami, ani jsem nemusel
dlouho přemýšlet. Asi před rokem a půl za
mnou přišla Káťa s tím, že bych pohádky
mohl sepsat jako vzpomínku. Jenže z té
doby nám zůstala jen jedna jediná pohádka O jídelní planetě, kde se dalo všechno
jíst. Na stromech rostly koblihy, v potoce
tekla limonáda, koupalo se v knedlíčkové

o Telátku a o Trpaslíčkovi. Časem jsem
k nim přidal další hrdiny – Kuřopapa a Pijovajce. Původně podle jména to vypadalo,
že Kuřopap bude žrát kuřata. Má to v popisu jména sám o sobě, ale teprve v pohádkách se zjistilo, že on kuřátkům pomáhá.
Stejně jako Pijovajec. Mohlo by se zdát,
že vypijí vajíčka slepicím, ale není to tak.
Pijovajec má rád čokoládová vajíčka. Má
takový malý drápek na prstíku, kterým se
provrtá do vajíčka. V puse má místo jazyku
brčko a tím pije čokoládovou náplň. Další
částí jsou příběhy o broučkovi Janečkovi.
Psal jsem se je kdysi dávno jako malý kluk
a táta mi je schovával.
Tímto způsobem vznikly čtyři pohádkové
brány a já k nim začal přidávat obrázky
z internetu, ale kvůli autorským právům
jsem od toho upustil. Úplně náhodou jsem
objevil ilustrátorku Deniz Urgan, která je
původem z Turecka. Napsal jsem jí, zda by
nechtěla ilustrovat knížku.
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Začal jsem shánět co všechno je potřeba: že
je potřeba korektorka, která opraví chyby;
že je potřeba grafik, který dá knihu do formátu, jenž vyžaduje tiskárna. Udělali jsme
zkušební tisky, kde se objevily nějaké chyby,
např. obrázky byly tmavé. Deniz musela
všech devadesát, co jsou v knize, znovu
přemalovat. Veliká práce, ale dokázala to.
Za zmínku stojí i to, že z původního návrhu
obálky jsme udělali záložku do knížky.
Romane, v jakém nákladu si udělal
knížku?
200 ks, přišlo mi to akorát. Posílá se povinně 5 ks do různých knihoven. Ostatní
knížky prodávám, nabízím, rozdávám…
Takže knížka by mohla být i u nás v
MKIC nebo knihovně?
Ano, mohla by být. Mohou si ji děti nebo
rodiče půjčit. Vytvořili jsme s Deniz internetové stránky [www.pohadkovebrany.cz]
(http://www.pohadkovebrany.cz/), jejichž
smysl má být, aby tam rodiče nebo děti posílali pohádky, kde budou následně zveřejněny. Mohla by vzniknout taková databáze
pohádek, ze které by rodiče dětem mohli
pohádky rovnou číst nebo si je vytisknou
nebo si je přečíst a říkat z hlavy. Dítě může
poslat i namalovaný obrázek, který bude
rovněž zveřejněn. Takže to je takový záměr
s internetem, s webovou stránkou, na
kterou již zmíněná Deniz opět udělala pár
krásných obrázků.

Umí česky?
Ano, umí. Psali jsme si a já měl jediné
přání, aby postavy polidštila. Vznikl rok
a půl krásné spolupráce, kdy vytvářela
obrázky. Pokaždé se trefila do konkrétního
příběhu postavou a splňovala mé představy. Ohromně mě to fascinovalo. V této
fázi jsem si uvědomil, že by byla škoda
obdarovat děti jen výtiskem z tiskárny a že
by si pohádky i ilustrace zasloužily knížku.
www.mestobystrice.cz

Budeš pokračovat ještě v pohádkách?
To vlastně nevím. Vím, že bych je dokázal
psát dál, protože mě to baví a myšlenky
nebo příběhy přijdou. Ale nevím, jestli
bych pokračoval. Zatím to nemám v plánu.
Nepřemýšlím o tom.
Romane, můžu Tě poprosit o ukázku
z pohádky?
Samozřejmě.
Pro Hlas Bystřice nelze použít audio, tak
snad postačí psané slovo.
Je to první pohádka, z první brány, kde
vystupuje Kravička, Telátko a Trpaslíček.
Tím brána a pohádka začíná: Na konci
louky žila Kravička s Telátkem. Každý den
chodili na procházku a povídali si. Jednou
se Telátko zvědavě zeptalo: „Co budeme
dneska dělat?“ Kravička se usmála
a odpověděla: „Můžeme navštívit hvězdu,
co svítí večer na obloze.“ „Navštívit hvězdu?“ ptalo se překvapené Telátko. „Přesně
tak,“ odpověděla kravička. „Jak se tam
dostaneme?“ nechápalo Telátko. Kravička
chvilku nic neříkala a pak pokračovala:
„Nebude to velký problém, poletíme tam raketou.“ „Poletíme raketou?“ divilo se Telátko. „My máme raketu?“ „My ne,“ odpověděla Kravička, ale vím o někom, kdo ji má.
„To se mi líbí,“ jásalo Telátko. „Tak pojď,
s někým tě seznámím,“ řekla Kravička na
závěr a vydali se na cestu. Netrvalo dlouho
a přišli na malý palouček. Telátko nevěřilo
svým očím. Stála tam opravdová raketa.
Měla ostrou špičku, na bocích křídla a dvě
řady sedaček. „Ta je krásná,“ obdivovalo ji
Telátko. „Kdo ji postavil?“ Kravička začala
Hlas Bystřice č. 6 / 2022

vysvětlovat: „Před pár dny jsem v lese potkala Trpaslíčka. Vyprávěl mi, že staví raketu a chystá cestu ke hvězdám. Hned jsem
si na tebe vzpomněla, že tě také zajímají
a řekla jsem mu to. Nabídl mi, že můžeme
letět s ním.“ Telátko se radovalo a zeptalo
se: „A kde je Trpaslíček teď?“ „Tady,“ ozvalo
se. Na přední sedačce se postavil Trpaslíček.
„To jsem rád, že jste přišli. Zrovna přemýšlím, kam se vypravíme,“ povídá. „Můžeme
to vymyslet společně?“ zeptala se Kravička.
„Určitě. Budu moc rád, když mi pomůžete,“
odpověděl a dodal: „Sedněte si na sedačky, všechno vám vysvětlím.“ Před sebou
měli obrazovku, na které svítily bílé tečky.
Trpaslíček otáčel páčkou. Tečky se začaly
zvětšovat. „Tady vidíte všechny hvězdy a
planety, které jsou nad námi ve vesmíru“
vysvětloval. „Jsou velice zajímavé,“ ukázal
na jednu a pokračoval. „Tahle je zvláštní.
Chvilku svítí zeleně a pak zase červeně. Nevím, čím to může být.“ „Tak tam poletíme a
zjistíme to,“ navrhlo telátko. Kravička souhlasně pokývala hlavou a dodala: „To je výborný nápad!“ „To jsem rád, že souhlasíte,“
zvolal Trpaslíček. „Připravil jsem na cestu
vše potřebné. Náhradní díly pro raketu a
také zásoby jídla, proto můžeme letět hned.“
„Hurááá,“ jásalo Telátko. „Já jsem také
pro,“ přidala se Kravička. „Dobrá,“ řekl Trpaslíček. „Připoutejte se! Zapínám motory,“
a stiskl tlačítko s nápisem start. Kravička s
Telátkem se připoutali a čekali co se bude
dít. V raketě zahučelo, zatřásla se a začala
se vznášet nad zemí. Nejdřív zakroužili
nad paloučkem, nad pařezy a nad malými
stromky. Pak přeletěli nad loukou. Tím to
ale neskončilo. Stoupali do velké výšky.

Moc se jim pohled dolů líbil. Stromy pod
nimi vypadaly jako malá zelená párátka.
Domečky jako krabičky. Pokračovali
v letu. Najednou vletěli do mraků. Kolem se
převalovala hustá mlha, Trpaslíčkovi to ale
vůbec nevadilo. Řídil raketu zkušeně dál.
Po chvíli z mraků vyletěli a měli je pěkně
pod sebou. „Vypadají jako peřiny,“ povídala
Kravička. „Tak si do nich lehneme,“ usmálo
se Telátko. „To je zajímavý nápad, ale
raději bych to nezkoušel,“ přidal se Trpaslíček. Před nimi se začaly objevovat první
hvězdy. Telátko se rozhlíželo a zeptalo se:
„To je vesmír?“ Trpaslíček pokýval hlavou
a odpověděl: „Ano, ano. Právě jsme do něj
vletěli, je všude kolem nás.“ „Jupííí!“ radovalo se telátko a přitisklo se spokojeně ke
Kravičce. Ta ho pohladila a byla moc ráda,
že se vypravili na cestu. Zamířili k blikající
hvězdě.
Tak to je Roman Dvořák, pohádkář z
Bystřice. Děkuji moc a zase někdy na
shledanou.
Také děkuji.
Plné znění rozhovoru a další díly
naleznete na YouTube kanálu:
MKIC Bystřice

naskenujte QR kód
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Zprávy ze sportu
BASKETBALOVÝ TURNAJ
V BYSTŘICI

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta
města Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města
Bystřice; Michal Hodík, starosta města
Bystřice
O víkendu 28. a 29. května hostila Bystřice
basketbalový turnaj O pohár starosty města
Bystřice. Turnaje, který byl určen dívkám
mladším dvanácti let (popřípadě mixům
– dívky i chlapci), se zúčastnilo šest družstev z různých koutů republiky. Do skupiny
A byly nalosovány BC Benešov, TJ Slovan
Litoměřice a Radotínská SK. Do skupiny
B TJ Sokol Kladno, DBaK Plzeň a BK Brandýs nad Labem. V benešovském družstvu
přitom hrála celá řada hráček, navštěvujících bystřickou základní školu.
Sobotní zápasy ve skupinách přinesly BC
Benešovu jednu výhru a jednu prohru. Zápas s Radotínským SK skončil jednoznačně 61:21 pro „domácí“ Benešov. Odpolední
duel se Slovanem Litoměřice byl od začátku ve prospěch Litoměřic. Benešovské
dívky sice stačily ve čtvrté čtvrtině snížit
bodovou ztrátu na tři body, ale závěreční
výsledek vyzněl 42:36 pro Slovan Litoměřice. Ve skupině B zahrála nejlépe děvčata
s DBaK Plzeň, která zvítězila jak nad Sokolem Kladno, tak nad BK Brandýs nad Labem.
Po večeři připravili organizátoři pro hráčky a hráče doprovodný program v podobě
soutěží ve střelbě na koš, driblinku a hry
3×3. Noc strávili všichni ve škole, kde byla
zajištěna možnost přespání. K nedělním
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semifinálovým utkání nastoupila proti
sobě družstva BC Benešov – DBaK Plzeň
a Slovan Litoměřice vs. BK Brandýs nad
Labem. Po vyrovnaném zápase se hráčkám BC Benešov podařilo zdolat plzeňská
děvčata a postoupit do finále. Ani druhý
zápas se Slovanem Litoměřice se však nepodařilo vyhrát, a tak benešovská děvčata
skončila stříbrná. Nejlepší hráčkou benešovského družstva byla přitom vyhlášena
bystřická Lucie Lazárková.
Odpolední nedělní program navštívila
i benešovská hráčka a zároveň hráčka nejvyšší basketbalové ligy Eliška Hálová. Ceny
soutěžícím pak předali starosta města Bystřice Michal Hodík a prezident klubu BC
Benešov Ing. Ladislav Klavrza. Poděkování
za organizaci turnaje patří všem pořadatelům (především manželům Hovorkovým),
rozhodčím, sponzorům, ZŠ Bystřice i divákům, kteří v hojném počtu navštěvovali

jednotlivé zápasy.

BASKETBALOVÉ DRUŽSTVO ZŠ
BYSTŘICE VSTOUPILO ÚSPĚŠNĚ DO
ŠKOLNÍ LIGY JR. NBA
Text: Adam Slánský, trenér
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města
Bystřice; Michal Hodík, starosta města
Bystřice
Čekání na premiérovou basketbalovou
účast družstva ZŠ Bystřice ve školní lize
nazvané po nejlepší basketbalové soutěži
jr. NBA bylo dlouhé, ale ve středu 25. 5. 2022
se žákyně a žáci družstva ZŠ Bystřice dočkali. ZŠ Bystřice byla pověřena uspořádat
oba hrací dny, které jsou v rámci 1. kola této
soutěže naplánované. Dle regulí soutěže byl
každé škole při draftu přiřknut jeden tým
z nejlepší basketbalové soutěže světa americké NBA. Bystřické škole se dostalo cti

www.mestobystrice.cz

v soutěži startovat pod hlavičkou slavného
týmu NBA New York Knicks a celé družstvo
dostalo, tak jako všechny ostatní školy, od
pořadatelů soutěže krásné dresy s logem
svého týmu NBA. Slavnostní zahájení turnaje obstaral moderátor a hlavní pořadatel turnaje p. Hovorka, který všechny týmy
v hale ZŠ Bystřice přivítal a pověděl jim pár
slov o historii i současnosti města Bystřice. Mnoho úspěchu a to hlavně v duchu fair
play pak všem hráčkám a hráčům popřála
organizátorka jr. NBA pí. Novotná, ředitel
ZŠ Bystřice p. Gruber i starosta města Bystřice p. Hodík. Na úvod turnaje se družstvo
ZŠ Bystřice potkalo v derby s benešovskou
ZŠ Dukelská, kde hraje několik spoluhráček žákyň ZŠ Bystřice z Basket Club Benešov. Možná na bystřické družstvo dolehla
lehká nervozita z přítomnosti spolužáků
v hledišti, možná se potřebovalo trochu
sehrát, každopádně soupeř měl vyšší procentuální úspěšnost střelby a tak po zásluze zvítězil 24:16. S otevřeným hledím
nastoupilo bystřické družstvo k dalšímu
utkání proti ZŠ Na Pražské z Pelhřimova.
Do utkání náš tým vstoupil se snahou odčinit neúspěch v prvním utkání a brzy si vytvořil několika bodový náskok. Soupeř se
však v průběhu utkání zlepšoval a vše vyvrcholilo dramatickou koncovkou v poslední minutě čtvrté čtvrtiny, kdy měl soupeř
v posledních vteřinách několik neúspěšných střeleckých pokusů z blízkosti koše
a utkání tak skončilo o jeden koš pro ZŠ Bystřice 24:22. V třetím utkání byla soupeřem
ZŠ Černošice, která měla ve svém středu
dva velice šikovné chlapce. Družstvo bystřické školy složené z větší části z dívek se
však nezaleklo a podalo heroický výkon na
hranici svých možností a zvítězilo o čtyři
body 34:30. Do posledního čtvrtého utkání
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proti ZŠ Starodubečská z Prahy nastoupilo družstvo ZŠ Bystřice opět odhodlaně
a koncentrovaně a hlavně důraznou obranou po celém hřišti si vypracovalo v poločase náskok deseti bodů. Ve třetí čtvrtině
však došlo k nečekanému vyvrcholení
utkání, když byl trenér ZŠ Starodubečská
vyloučen pro opakované nesportovní
chování vůči rozhodčímu. Vzhledem ke
skutečnosti, že neměl žádného asistenta
a žáky ZŠ Starodubečská neměl kdo dále
v utkání vést, tak bylo utkání ukončeno za
stavu 32:18 pro tým z Bystřice. Celý turnaj byl velice vyrovnaný a ostatní výsledky
v této skupině nakonec rozhodly o následném pořadí po prvním hracím dnu:
1. ZŠ Bystřice(New York Knicks) - 3 výhry,
1 prohra
2. ZŠ Černošice(Boston Celtics) - 3 výhry,
1 prohra (horší vzájemný zápas se ZŠ Bystřice)
3. ZŠ Na Pražské(Philadelphia 76ers) - 2 výhry, 2 prohry
4. ZŠ Starodubečská(Toronto Raptors) - 1
výhra, 3 prohry
5. ZŠ Dukelská(Brooklyn Nets) - 1 výhra,
3 prohry (horší vzájemný zápas se ZŠ Starodubečská).

ky a chlapci z tohoto družstva viděli poprvé
a dnes už bojovali jako skvělá parta jeden
za druhého. Družstvo ZŠ Bystřice je složeno z těchto žákyň a žáků: 5.A - Eliška Hovorková, Míša Hovorková, Laura Šefčíková,
Elen Zdražilová, Ondřej Štěpánek, Filip
Vobecký, 5.B - Lucie Lazárková, Lucie Mrvová, Eliška Dolejší, Amálie Slánská, Adam
Skřipský, Filip Dvořák, 4.A - Kateřina Zahradníčková, Vítek Musil. Druhý rozhodující hrací den je na programu v úterý 7. 6.
2022 opět v hale ZŠ Bystřice. Rádi bychom
vás pozvali, abyste naše družstvo přišli
podpořit. Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat řediteli ZŠ Bystřice p. Gruberovi
za to, že od začátku podporoval myšlenku
přihlásit školní družstvo do této prestižní
basketbalové soutěže jr. NBA. Manželům
Hovorkovým patří dík za veliký kus práce
při přípravě a zajištění poklidného průběhu turnaje a p. Mácovi za zajištění technického zázemí.

SK BYSTŘICE, Z.S. - STOLNÍ TENIS
Text a foto: Theodor Máca, Předseda SK
Bystřice, z.s.
Oddíl stolního tenisu zaznamenal výsledkově úspěšnou sezonu, ve které A-tým vyhrál Okresní přebor IV. tř. a postoupil do
vyšší soutěže.
Dařilo se i mládeži, která s přehledem
ovládla Přebor žactva. Úspěchy bystřických
stolních tenistů nejsou náhodné. Oddílu se
dlouhodobě daří rozšiřovat svou základnu
a hlavně se projevuje dobrá práce s mládeží.
Děkujeme za velmi dobrou reprezentaci
všem hráčům, trenérům a za finanční
a materiální podporu Městu Bystřice.

S ohledem na pravdivé přísloví, že zajíci se
počítají až po honu, a na skutečnost, že tato
skupina je velice vyrovnaná, nemá cenu
hodnotit šance ZŠ Bystřice na postup do
další fáze jr. NBA, neboť o postupujících
rozhodne až součet výsledků z obou hracích dnů. Družstvo Bystřice si zaslouží velikou pochvalu za to, jakým bojovný výkon
v duchu fair play po celý první hrací den
předvádělo a tedy svou bystřickou školu
výborně reprezentovalo . V pondělí se dív-
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Zprávy ze sportu
FOTBALOVÝ MCDONALD’S
CUP 2022
Text a foto: Theodor Máca, Předseda SK
Bystřice, z.s.
Žáci ZŠ Bystřice se již tradičně zúčastnili
23. ročníku fotbalového turnaje, který je
určen žákům prvního stupně.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem
24 základních škol okresu Benešov.
Našim dětem se podařilo postoupit z oblastního kola, hraného v Benešově, do finálové fáze, kde se utkalo 8 nejlepších škol.
Hlavní část turnaje se hrála 3. 5. 2022
ve Vlašimi a žáci naší základní školy se po
výborných výkonech, po třetí v historii,
probojovali do úplného finále. Zde sice
podlehli ZŠ Jiráskova Benešov, přesto si
zaslouží velikou pochvalu za skvělou reprezentaci školy a města Bystřice.
Celkový úspěch v podobě druhého místa
ještě zvýraznilo individuální ocenění pro
nejlepšího hráče turnaje, které převzal žák
naší školy Lukáš Vobecký. Děkujeme!
Konečné pořadí:			
1. ZŠ Jiráskova Benešov			
2. ZŠ Bystřice				
3. ZŠ Dukelská Benešov		
4. ZŠ Postupice		
5. ZŠ Vorlina Vlašim			
6. ZŠ Dolní Kralovice			
7. ZŠ Mnichovice				
8. ZŠ Sedlec-Prčice
Nejlepší hráčka:Dominika Lizáková.
Nejlepší brankář: Dominik Chomát.
Nejlepší hráč: Lukáš Vobecký .
Nejlepší střelec: Tomáš Varhaník.

MCDONALD´S CUP 2022
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ
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Město Bystřice, SK Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

VÝROČÍ 90 LET

24. 6. 2022

Fotbalový stadion, Bystřice u Benešova
9:00 - Burza kroužků pro mládež
15:00 - Fotbalové zápasy mládeže

ŠTĚPÁN SOUKUP
19:00 - CZECH IT
17:00 -

20:30 -

TURBO

www.mkicbystrice.cz
Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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OSADY, SPOLKY

Setkání rodáků a poutní mše v Mokré Lhotě
VÝŇATEK Z PRŮBĚHU TÉTO SLAVNOSTI
Text: Josef Hendrych | Foto: Michal Hodík, starosta města Bystřice

Vážení sousedé, rodáci a přátelé Mokré
Lhoty, po dvou letech se opět setkáváme
u zdejší kapličky na návsi. V minulých
dvou letech musela být setkání odložena
z důvodů vám dobře známých – opatření
ohledně covidu.
Setkání a poutní mše mají již určitou
tradici, kterou jsme pouze obnovili. Byla
započata našimi předky. Na několika historických fotografiích se tak můžeme
podívat do doby minulé. Zpočátku to byla
procesí, která začínala již u Splavského
mlýna, kde se setkali obyvatelé z Bystřice
a Líšna. Průvod s panem farářem, družičkami a hudbou pokračoval do Mokré
Lhoty ke kapličce. Jsou zde i fotografie
z procesí ze Lhoty až na Hrádek u Vlašimi. Toto procesí bylo dvoudenní a poutníci tam přespávali. Dnes máme vše pohodlnější a bez pěšího průvodu.
Po dnešní mši bude předána do opatrovnictví soška svatého Jana Nepomuckého
opět jedné rodině. Soška byla doposud
v rodině Žížalových a v této době dostala
díky iniciativě a impulzu lhotského rodáka novou přenosnou schránku, která
bude jistě jejím důstojným doplňkem.
Byla pořízena jako dar občanům Mokré
Lhoty, za což patří dárci velký dík.
V letošním roce bude svatý Jan Nepomucký postoupen rodině Císařových. A tak
jen stručný údaj o rodině. Mokrolhotským rodákem je paní Marie Císařová.
Pan Císař se do Lhoty přiženil z obce
Okrouhlice. Seznámili se na taneční zábavě v Bystřici, v roce 1965 měli svatbu
a narodily se jim dvě děti, Petr a Miloš,
kteří již mají své rodiny. Císařovi bydleli
zpočátku u jejich babičky a dědy Havelkových a poté dům zrekonstruovali.
O rodině, která sošku přebírá, se snaží-

22

me povědět nějakou zajímavost, která se
zapamatuje snáze než holá fakta. A jedna
z nich je tato. V Mokré Lhotě byl v minulosti samostatný myslivecký spolek, ve
kterém působil též dědeček paní Císařové pan Havelka. Spolek vždy po ukončení
honu nebo při poslední leči uspořádal
hostinu s občerstvením. Končili u nás
v hostinci u Hendrychů (proto se u nás
říká „u hospodských“). Maminka vždy
připravovala večeři a já jako malý kluk
jsem měl při tom všem důležitou funkci. Dnes bychom řekli, že jsem byl diskžokej. Pouštěl jsem gramofonové desky
s dechovkou a jsem tak už jediný, který
si historku pamatuje. Vždy po večeři, kdy
žaludky myslivců a honců byly zaplněny
a spláchnuty pivem a kořaličkou, přišel
můj čas udržovat zábavu hudbou z gramofonu. K jídlu a pití samozřejmě patřilo
též něco z myslivecké latiny. Rád vzpomínám na jednu historku dědy Havelky,
kdy vyprávěl svůj příběh s divočákem.
V době, o které je řeč, to je před 70 lety,
nebylo ještě tolik černé zvěře jako nyní,
kdy je všude přemnožená. Divočák, který
v okolí řádil, byl potřeba odstřelit. Pokoušelo se o to mnoho jiných, avšak bez
zdaru. A tak se jednoho dne děda Havelka vydal na lov. Samozřejmě s sebou vzal
na pomoc svého věrného ohaře a vyrazili
směrem k lesu Vlčice, kde uvedený kus
býval spatřen velmi často. Když se blížili k lesu, byl prý ohař nervózní, větřil
svoji kořist a cítil její pach. Děda byl připraven, puška nabita a nervozita veliká.
V krátké chvilce jej spatřili, jak rypákem
rýpe pod dubem a vyhledává bukvice.
Ideální poloha pro odstřel, stojící divočák
se skloněnou hlavou, byl jistě vyhládlý,
a jak měl skloněnou hlavu, neviděl. Děda

zamířil, padla rána a s ní i divočák padá
k zemi. Děda chvilku váhá a poté spěšně
kráčí k úlovku. Co se však nestalo, zvíře
se pomalu zvedá, mžourá očima a asi vidí
pohybující se postavu se psem. Děda teď
však nemá nabito. Divočák stále mžourá
očima, hlavu sklání k zemi a žene se na
dědu. Ten již utíká a hledá vhodný strom,
na který by vylezl. Vidí pouze mohutný
dub, za který se může schovat. Divočáka
tím sice zmátl, ale ten přesto za dědou
utíká. Děda běží rychleji a rychleji, divočák však také nelení. Nikde v dohledu
žádná větev, na kterou by se vyskočilo a
tak jen obíhá okolo letitého dubu, kňour
za ním a pes už strachy utekl. Děda se
přitiskne zády k dubu a nabíjí pušku. Divočák těká stále kolem, ve svém rychlém
tempu dědu přehlíží. Děda nabije, odlepí
se od stromu, postaví se zvířeti do cesty,
zamíří a prásk! Padne rána a černá zvěř
podruhé padá na bok. Vylekaný zaběhnutý ohař přibíhá a děda ví, že nad zvířetem
zvítězil.
To však, vážení, není konec historky. Členové spolku při jeho vyprávění pochvalně mručí nad odvahou svého bratra. Tu
se však zvedne Vincek a povídá: „Ty, Fando, ale když jsi tuhle historku povídal
v Drachkově, tak jsi říkal, že jsi neměl
náboje a musel jsi doběhnout pro ně
domů!“. Děda se nenechal rozhodit, zamyslí se a odpoví: „To je pravda, Vincku,
na to jsem zapomněl. Ale tady ve Lhotě
mě znají a vědí, že nerad běhám a nikdo
by tomu nevěřil. A tak máte dvě verze
s různými pointami. Můžete věřit jedné
nebo druhé. Důležité ale je, že jsme se
dnes sešli a v dobrém zavzpomínali na
své předky.
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OSADY, SPOLKY

Dětský den na letišti
Text a foto: Karol Novák, Marketing and Sales Manager společnosti F AIR, Ltd.

V pátek 27. 5. 2022 proběhl den dětí na
Letišti Benešov, které se nachází v Nesvačilech. Akci zorganizovala společnost
F AIR a Letiště Benešov. Zúčastnilo se jí
víc jak 150 dětí s rodiči. Každé dítě obdrželo „Průkaz malého pilota“ a soutěžilo v 6 disciplínách, které ověřily dětské
dovednosti – Letecká rallye – Navigátor
– Nouzové přistání – Kdo doletí dál – Zábavný kvíz – Tref ho. Děti byly nadšené
ze soutěží a především z balónkového
workshopu, dostaly různá zvířátka, po-

stavičky a předměty z balónků.
K vidění bylo také přistavené letadlo naší
společnosti, kde si mohli účastníci sednout a podívat se, jaký má pilot výhled
z kabiny letadla a co se v kabině nachází.
To vše jim ochotně vysvětlil jeden z našich skvělých instruktorů.
Spousta účastníků využila možnost občerstvení, které připravil Pilot klub.
I přes špatné počasí na konci akce měli
všichni radost z této události.

Střídání generací – část první: Smlouva
svatební a postupní
Text: Milan Hnátek, občan

Lidský život se dá rozdělit do jednotlivých etap, kterými člověk postupem času
prochází. V každé životní etapě vždy vystupuje v jiné roli a nelze se vrátit zpět
v čase. Bezstarostné dětské hry vystřídá
školní docházka, ze školáka se stává student, následuje absolvent a školní povinnosti nahradí povinnosti pracovní.
Tou největší změnou a vlastně i smyslem
samotného života je vznik života nového a péče o potomky. Takovou životní
etapou právě procházím. Na loňský Den
dětí se nám totiž narodil syn a myšlenky
na minulost vyměnily myšlenky na budoucnost. Zní to jako otřepané klišé, ale
uvědomil jsem si, že každý jsme na tomto
světě jen po vymezený časový úsek a že
nesmrtelnost si můžeme zajistit jen předáním štafety další generaci.
Po několika odkladech a po špetkách našetřených chvil jsem konečně dokončil
první část článků, ve kterých se zaměřím
na koloběh života a střídání jednotlivých
generací. Téma nástupnictví mě osobně
velmi zajímá a věnoval jsem se mu také ve
své disertační práci. Postupně bych chtěl
zmapovat, jak se v kraji tehdy žilo a o co
mám o době dávno minulé vypovídají archivní listiny.

Hlavním podkladem pro články mi byl
dochovaný originál notářského zápisu
ze dne 24. října 1927, ve kterém Jan a Marie Bartůškovi, rolníci ze Zahořan čp. 5,
postupují své hospodářství Janu Bartůškovi mladšímu, nastupujícímu ženichovi
a Anděle Dvořákové, co nastupující nevěstě. Činí tak prostřednictvím smlouvy
svatební a postupní.
Jan Bartůšek starší byl narozen 6. června 1861 a jeho žena Marie, rozená Sejková, se narodila 13. dubna 1861. Když
se z nich v roce 1927 stávali výměnkáři,
bylo jim 66 let, což není daleko od dnešní
hranice důchodového věku. Jan Bartůšek
mladší byl nejmladší syn narozený dne
4. července 1903 a jeho nastávající Anděla
Bartůšková, rozená Dvořáková, která je
babičkou mého otce a maminkou mé babičky, byla narozená jen o den dříve, tedy
3. července 1903. Takže oběma novomanželům bylo asi 24 let.
Smlouva má celkem 10 hlavních bodů
a vyberu jen ty zajímavé, ukazující tehdejší poměry. V druhém bodě touto
smlouvou výměnkáři postupují a odevzdávají veškeré jim patřící nemovitosti
(ve smlouvě vypsané) *a se vším příslušenstvím, tedy i veškerým hospodářským

nářadím, náčiním a stroji v postoupeném domě se nalézajícími, z dobytka pak
sedm kusů hovězího dobytka a jeden pár
koní, vůbec v těch mezích a hranicích, jak
oni sami nemovitosti ty drželi a užívali,
neb držeti a užívati právo měli, a se všemi
právy a břemeny, do jejich úplného stejnodílného vlastnictví, držení a užívání, za
obapolně dohodnutou cenu postupní per
20 000 Kč.*
Ve třetím bodě se pak nevěsta zavazuje,
že postupujícím rodičům ihned po uzavření sňatku vyplatí v hotovosti 10 000
Kč, a nastupující snoubenci se zavazují,
že do dvou roků ode dne jejich sňatku
hotově vyplatí zbylých 10 000 Kč, a že do
té doby dávají do zástavy postoupenou
usedlost (Zahořany čp. 5) s pozemky. Postupující rodiče úroky z nedoplatku do
dne splatnosti nežádají.
O tom, jaké další body a povinnosti si výměnkáři na nastupujících mladých
ve smlouvě vymínili, se rozepíšu v dalším
samostatném článku. Těch povinností je
totiž poměrně hodně a jsou velmi detailně popsány. Díky nim si pak můžeme
udělat představu o tom, jak se lidé asi
stravovali a také jaké věci pro ně byly
tehdy důležité.

ČČK Božkovice
Zveme Vás na zájezd do maď arských lázní SÁRVÁR. V době od 4.do 8. září 2022. Cena: 9.400 Kč (all inclusive). Všech 5 dní
s různými druhy vod. (možnost saun, masáží). Nástupní místa: Benešov, Bystřice nám., Drachkov, Božko23
vice, Olbramovice, Votice. Hlaste se obratem. MS ČČK Božkovice, kontakt pí. Bederková 777 267 916.
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BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ

Rozhovor: Zuzana Hovorková
Text: Denisa Říhová, PR město Bystřice; Zuzana Hovorková, občanka
Foto: Archiv Zuzany Hovorkové

Když se řekne carving, možná se vám nejprve vybaví carvingové lyže. Rozhovor ale nebude o sjezdovém
lyžování, nýbrž o kuchařské technice vyřezávání tvarů a ornamentů. Výtvory Zuzany Hovorkové jsem
nejednou viděla při příležitosti společenských a sportovních akcí. Naposledy při vyhodnocení basketbalového
turnaje O pohár starosty Města Bystřice, kde jsem měla příležitost se s paní Hovorkovou osobně setkat. Jak se
říká, „slovo dalo slovo”, a vznikl rozhovor, ve kterém se dozvíte o dekorativním vykrajování více.
Kdy jste Vy poprvé objevila food carving?
Poprvé jsem viděla vyřezané výrobky
z melounů a dýní na dovolené u moře.

dýně. V dalším ročník v roce 2014 jsem si
přivezla druhé místo za strašidelnou dýni
a třetí místo za dekorativní dýni.

Food carving je originální kuchařská
technika, při které se z ovoce nebo do
ovoce a zeleniny vyřezávají různé tvary
a ornamenty. Vznikají tak mimořádné
umělecké kousky, které je až škoda sníst.
Tato definice se objevuje na internetu.
Souhlasíte s ní?
Ano. Já jsem se o definici carvingu mnoho dozvěděla z knihy Kouzla ze zeleniny
a ovoce, kterou mi půjčila kamarádka.

Řekla jste si hned, že je to činnost pro
Vás?
Tenkrát mě nenapadlo, že se do toho po
několika letech pustím.
Co je vlastně k této kuchařské technice
třeba?
Za prvé je potřeba mít kvalitní ostré nože
a dlátka určená ke carvingu, dále kvalitní
a čerstvé suroviny ovoce a zeleniny.
Jaké ovoce či zelenina jsou vhodné a jaké
vůbec ne?
Vhodná je většina ovoce a zeleniny, která
je u nás dostupná. Suroviny hlavně nesmí
být přezrálé a měkké, to se pak špatně vyřezává.

To pak nějaký čas zabere. Nejprve udělám
nákres a pak vyřezávám.
Kde se s Vašimi díly můžeme setkat?
Mé výrobky si můžete prohlédnout
na webových stránkách:
www.vyrezavaneovoceazelenina.wgz.cz.
Tvoříte i na zakázku?
Na zakázku vytvářím. Objednávku je nejlepší objednat co nejdříve, když víte termín nějaké oslavy. Zejména v létě, když
jsou dovolené. Jinak stačí i týden dopředu.
Musím si při objednávce zajistit sama
ovoce nebo zeleninu?
Ovoce a zeleninu si vybírám sama. Prohlížím je, aby na nich nebyly žádné škrábance. To pak kazí dojem.

Naučí se tuto techniku každý nebo musí
mít přirozenou zručnost?
K této technice musí být přirozená zručnost a hlavně trpělivost, ale zkusit to může
každý. Někomu to jde hned a někomu to
trvá déle, než to dostane do ruky.
Jaké byly Vaše první výtvory? Hodně odpadu?
Mé první melounové výtvory jsem využila
jako dárek pro mé přátele a rodinu. Co se
týká dalšího postupu, tak to jsem absolvovala kurzy v Benešově u pana Procházky,
který se zabývá carvingem a pořádá kurzy.
Kurzy jsou v různých kategoriích. Například květy a listy do melounů, jednotlivé
květy z ovoce a zeleniny, thajský styl, trojrozměrné motivy ptáků, obličeje a vodní
svět z dýně apod. Kromě kurzů jsem byla
dvakrát na soutěži v Českých Budějovicích
na Dýňovém Šampionátu v roce 2013, kde
jsem vyhrála první místo pro začátečníky,
druhé místo za volné téma – dekorativní

Co nejraději a z čeho Vy osobně nejraději
vyřezáváte?
Nejraději vyřezávám z melounů a z dýní
různé květy př. růže, listy a různé řezy tzv.
thajský styl k narozeninám, ke svatbě a
i jako dárek pro radost. Dále vyřezávám
pro mé dcery do třídy na halloween strašidelnou dýni.
Jak dlouho trvá vytvořit umělecký kousek?
Jak dlouho? Záleží hlavně na tom, co si zákazník přeje. Jestli nějaký nápis např. věnování k narozeninám, k svátku, ke svatbě,
nebo nějaké logo firmy, značku oblíbeného auta, motocyklu, obrázek pro děti apod.

Můžete pro představu prozradit v jaké
ceně se výtvory pohybují?
Cena je různá, zaleží na domluvě.
Gratulujeme paní Hovorkové k úspěchům, které doposud získala. Těšíme se
na další tvorbu z její dílny. A co vy? Když
byste dostali jedlý dárek, snědli byste ho
hned nebo byste se raději kochali uměleckým dílem?

Máte tip na zajímavého respondenta? Kontaktujte redakci na emailovou adresu zpravodaj@mestobystrice.cz. Děkujeme.
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LIDÉ A SPOLEČNOST

Hasiči děkují za nové nože
Text a foto: Lukáš Marek, velitel JSDHO Bystřice

V květnovém měsíci Jednotka sboru dobrovolných hasičů převzala 3 krásné Rescue
nože od firmy Mikov, která je majitelem legendární Rybičky a která koupila výrobce
ručního nářadí Narex. Jednotka využije
nože u dopravních nehod. Za tyto dárky velice děkujeme.

Občanská
komise
informuje
Text: Občanská komise MěÚ
V březnu 2022 oslavili významné jubileum
tito občané:
Jiří Klauz , Mlýny, 85 let
Ivan Majer, Líšno, 85 let
Marie Stárková, Ouběnice, 70 let
Josef Šembera, Opřetice, 70 let
V dubnu 2022 oslavili významné jubileum
tito občané:
Danuše Vedrová, Bystřice, 80 let
Pavel Fořt, Jiřín, 75 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!

Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
* července 1972 v Benešově

Karel Kanda
* července 1917 v Nesvačilech
† 2006 v Anglii

MUDr. Břetislav Lyčka
* 24. května 1903 ve Staré Bělé
† 21. července 1942 v Ouběnicích

Hlas Bystřice č. 6
5 / 2022

Významný historik českých a československých dějin vystudoval Pedagogickou
fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, obory český jazyk – dějepis.
Po studiích zůstal na jihočeské univerzitě
jako odborný asistent a vědecký pracovník. V roce 2005 byl ustanoven docentem
v oboru českých dějin a v roce 2014 jmenován univerzitním profesorem. V letech
2011 až 2016 byl proděkanem pro vědu a

Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

výzkum na Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity a od 1. března 2020 je rektorem
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve svém oboru se převážně věnuje
historiografii a je autorem řady biografií
významných českých historiků.

Za druhé světové války československý
letec francouzského a britského letectva.
Po vystudování měšťanské školy se vyučil
automechanikem. V říjnu 1935 dobrovolně
vstoupil do armády a v roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu v Chebu. Po
mnichovských událostech v roce 1938
emigroval. V roce 1939 byl Karel Kanda
zapsán u Východní skupiny československé armády v Krakově, odkud v červenci
přešel do Francie. Jako letec se mimo jiné
účastnil i bojů v severní Africe. Už v roce

1939 obdržel Československý válečný kříž.
V důsledku války se začátkem srpna 1940
přemístil do Cardiffu a v Anglii stal se
členem 312. československé stíhací perutě. Po skončí války se vrátil do Československa, ale politické čistky a nezájem o
hrdinství československých pilotů na západní frontě ho v roce 1948 přivedly k další emigraci. Karel Kanda, čestný občan
Bystřice, zemřel v Anglii, která se stala
jeho druhým domovem.

Břetislav Lyčka pocházel z rolnické rodiny ve Staré Bělé, dnes místní část Ostravy. Po středoškolských studiích nastoupil
do Prahy na medicínu. Svou lékařskou
praxi započal jako praktický doktor železničářů v Běchovicích a Dolních Počernicích. Později byl revizním lékařem nemocenské pojišťovny a smluvním lékařem
v Praze Karlíně. Od roku 1938 byl zároveň
zdravotním komisařem Hlavního města
Prahy. Koncem roku 1941 začal B. Lyčka
spolupracovat s československými parašutisty, kteří připravovali atentát na říš-

ského protektora R. Heydricha. Po seskoku ošetřil Josefa Gabčíka a dalším jeho
úkolem bylo zajistit parašutistům nezbytné pracovní knížky a pravidelně jim
potvrzovat pracovní neschopnost. Po
atentátu na Heydricha ošetřil Lyčka zraněného Kubiše, kterému střepina z granátu zranila levou tvář a oko. Od té doby
se B. Lyčka s atentátníky nestýkal. Od 16.
července 1942 se Břetislav Lyčka ukrýval v
Ouběnicích, kde byl vypátrán a 21. července 1942 se spolu s učitelem Františkem Kotrbou zastřelili.
25

HISTORIE

Rok 2007
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

KRAJ PŘEVZAL LETIŠTĚ DO MAJETKU

Středočeský kraj převzal do svého majetku
Letiště Benešov. Letiště bylo nejprve v majetku benešovského Okresního úřadu, ale
s jeho zánikem se dostalo do majetku státu, kde jej spravoval Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Žádost o převod Letiště Benešov do majetku
kraje podal Středočeský kraj už koncem
roku 2004. Dne 18. dubna 2007 vzala Rada
Středočeského kraje na vědomí informaci
o dokončení převodu nemovitostí v areálu
letiště a odsouhlasila vydání kladného stanoviska změny stanovení druhu letiště na
mezinárodní neveřejné letiště s vnější hranicí. K fyzickému předání majetku došlo
na letišti v Nesvačilech v úterý 24. dubna.

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kolaudace přístavby mateřské školy v Bystřici proběhla koncem měsíce května. Celá
akce vyšla město na 11 600 000,- Kč. Velkou část ceny uhradilo město, přes milion
korun bylo získáno dotací od Ministerstva
financí ČR. Přístavba zahrnula dvě nové
třídy s kompletním vybavením pro cca 56
nových dětí. Jednalo se o patrovou stavbu,
která vytvořila s bývalou budovou jednotný
celek. Obě části jsou propojeny chodbou
v úrovni přízemí i prvního patra. V obou
patrech se nachází chodba, přípravna jídel,
jídelna, úložna lehátek, šatna, herna, umývárna a úklidová komora. Vytápění bylo napojeno na stávající rozvody hlavní budovy.

Pro občany i budoucí školáčky bylo dne
31. srpna uskutečněno slavnostní otevření
budovy.

KAREL KANDA ČESTNÝ OBČAN
MĚSTA

V červenci se sešlo mimořádné zastupitelstvo, které svým hlasováním rozhodlo udělit čestné občanství města Bystřice panu
Karlu Kandovi, francouzskému a britskému
válečnému letci za účast v bojích II. světové války. Nesvačilský rodák Karel Kanda se
narodil 1917. Zastupitelé tak svým postojem
ocenili nejen válečné zásluhy tohoto letce,
ale i poválečné morální postoje, které vyústily v roce 1948 v jeho druhou britskou
emigraci.

VÝROČÍ NESVAČILSKÝCH HASIČŮ

V září 2007 oslavili nesvačilští hasiči sto
dvacet let vzniku své organizace. Na začátek oslav byly položeny věnce na paměť

Obrázek: Sousoší sv. Josefa

NOVÉ ULICE

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
pojmenování nových ulic. Návrhy vzešly od
samotných občanů. Návrhy projednala Komise kulturního a místního rozvoje a rada
města názvy doporučila. V Bystřici se tak
objevily nové ulice Benešovská, U Splavu,
Soukromá a Krátká.

obětí první a druhé světové války. Následoval bohatý program, kde mimo jiné vystoupili orchestr Základní umělecké školy
v Benešově s mažoretkami, kytarista Štěpán Kojan a hudební skupina Čejka band.
Ve večerních hodinách proběhla taneční
zábava a slavnostní ohňostroj.

Obrázek: Přístavba mateřské školy
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Ouběnicích prošlo kompletní rekonstrukcí. Akademický sochař a restauratér Daniel
Talavera nejprve sochu očistil od prachu
a mechového porostu, dále ze sochy odstranil nevhodně použité cementové tmely
a celou sochu vakuově napustil organokřemičitým zpevňovačem kamene. Chybějící části sousoší, jako byly drapérie, pravá
ruka Josefa, chodidla Ježíška a další části
vhodně domodeloval. Restaurování kamenné sochy z konce 18. století vyšlo na
konečných 140 700,- Kč.

SOUSOŠÍ SV. JOSEFA V OUBĚNICÍCH

Sousoší sv. Josefa s Ježíškem na návsi v

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V
LUKOSTŘELBĚ

V sobotu 22. září uspořádalo město Bystřice z pověření Českého lukostřeleckého
svazu a za finanční podpory Středočeského
kraje ve spolupráci se Školním lukostřeleckým klubem při Základní škole Bystřice
Mistrovství žactva v terénní lukostřelbě.
Mistrovství proběhlo v okolí střelnice v Nesvačilech a zúčastnilo se ho 33 lukostřelců
z celé republiky. Bystřičtí sportovci získali
pět druhých a tři třetí místa.
www.mestobystrice.cz

POVĚST
POVĚST

Tajemná chodba
Text a foto: Miroslava Michálková, redakce
Úvodní foto: Marek Bílek

Ve vzpomínkách se vracím do doby, kdy
při černé hodince, většinou při bouřce, když nešla elektřina usedli ti, co byli
doma ke stolu a začalo vyprávění. My děti
jsme se na to vždycky moc těšily. Moje
maminka se narodila v Drachkově a vyprávění z jejího dětství bylo hlavně z blízkého okolí. Příběh, který jsem slýchala
nebyl však jejích vrstevníků, ačkoli by jí
dnes bylo dnes již přes sto let, ona sama
jej slyšela při draní od některé z žen, co
na draní peří v zimě po večerech docházely.
Na návsi je na kopci budova špýcharu, je
to část bývalé tvrze. Za špýcharem bylo
množství hospodářských budov rozlehlého dvora. Ty budovy tu stály již pěknou
řádku let. Pohlédneme-li trošku do historie dozvíme se že: roku 1267 je prvně
zmiňován vlastník Jindřich z Drachkova.
Majitelé tvrze se během staletí střídali, tak
se měnil i stav a využití jednotlivých budov
a z části tvrze se stal špýchar. V roce 1893
popisuje Ottův slovník naučný ves Drachkov, kde bylo 79 domů a 526 obyvatel se
školou dvojtřídní. Obec přečkala i válečné
časy a špýchar stále stál.

V širokém dvoře bylo spoustu míst, kde se
skvěle děti zabavily hrou na babu nebo na
schovávanou. Chlapci bývali obzvlášť vynalézaví a při hledání důmyslného úkrytu
narazili jednou na něco, co vypadalo jako
železný kruh v hlíně. Chvíli jim trvalo, než
jej dokonale očistili a zkoušeli jej zdvihnout, ale vůbec to nešlo. Den se chýlil
k večeru a čekala je doma ještě spousta
povinností, tak se dohodli, že další den se
sejdou u špýcharu znova. Druhý den tedy
pokračovali v čistění okolí kruhu a zjistili,
že kruh patří k okovaným dvířkům vedoucím šikmo do přilehlé, trošku sesuté zdi.
Zeď bývala dříve hustě zarostlá břečťanem, po němž tu zbyly ještě části rostlin.

Jak se však střecha vedle stojícího roubeného přístřešku věkem nachýlila, přestala
tam proudit životodárná vláha a břečťan
uschl. Hoši trpělivě čistili dvířka a zrezlé
panty a snili o tom, že možná najdou nějaký poklad. Po nějakém čase se jim podařilo
tajemná dvířka přece jen pootevřít a viděli, že za nimi je nějaká chodba. Opět tedy
museli své pátrání odložit, aby se na výpravu do temné chodby pečlivě připravili.
Byla chyba, že se nikomu nesvěřili a sami,
vyzbrojeni několika svíčkami a zápalkami
se vydali odhalit tajemství chodby. Nikdo
ze vsi netušil, kam se ti hoši vytratili a
když se večer nevrátili domů, začalo po vsi
a jejím okolí pátrání. Nikde však je nenašli,
na volání se nikdo neozýval, tak se čekalo
až do rána. Teprve před polednem se objevili kluci od hlavy k patě špinaví od hlíny
a strašně unavení, kdo viděl jejich tváře
a ruce do krvava rozedřené muset tušit, že
zažili něco hrozného.
Když se umyli a trochu posilnili jídlem
vyprávěli o tom, jak našli tajemné dveře
a chodbu i to, že se zásobou svíček se vydali chodbu propátrat. Ze začátku to bylo
snadné, chodba se však začala svažovat
a místy byla až po kolena voda. Přesto pokračovali v cestě dál. Cesta začala pozvolna stoupat. Žádný z nich si nechtěl přiznat
strach a navzájem se povzbuzovali, aby šli
ještě dál. Netušili, jak jsou daleko ale věřili,
že už, už, tam musí být někde východ. Najednou jeden z nich zakopl o nějaký kořen
a za nimi se ozval ošklivý zvuk, jako když
něco padá. Jedna svíčka průvanem zhasla
a když se pak s tou co jim ještě svítila podívali co se to stalo, zjistili že část chodby
za nimi se zřítila. Vyděsili se, vždyť svíček
už jim moc nezbývalo a tma před nimi byla
neproniknutelná. Muselo jim být strašně,
když rozvažovali, co se může ještě přihodit
a jak se z té zlé situace dostat. V té chvíli
a naprostém tichu, kdy byl slyšet jen jejich
dech však náhle zaslechli ještě něco, vzdálený, slabý štěkot psa. Tam, kde byla sesunutá hlína, co zavalila chodbu a cestu zpět

se to ozývalo zřetelněji. Proto začali šplhat po závalu nahoru až k malému otvoru
ve stropu kudy byl cítit svěží vzduch. Ten
otvor byl opravdu malý, prý tak asi jako
dlaň, ale byla to naděje dostat se ven. Rukama tedy hrabali střídavě hlínu a drobné i větší kameny, aby se vyhrabali z nedobrovolného zajetí ven. Trvalo to dlouho
a teprve když vyšlo slunce, měli otvor
dost veliký na to, aby se ten hubenější protáhl nahoru na pevnou zem. To už
se jim pracovalo líp, protože nedaleko
byla hromada větví z poraženého stromu
na mezi. Klackem se zem drolila ochotně
i a netrvalo dlouho a otvor byl vhodný
k prolezení také pro druhého z nich. Když
byli oba volní teprve se rozhlíželi, kde
vlastně jsou. Ke svému úžasu viděli, že
došli pod zemí daleko nad Drachkov směrem k Tožici. Šťastní, že to dobrodružství
ve zdraví přestáli šli potom zpátky do vsi.
Od rodičů sice dostali pořádně vyhubováno, ale také jim prozradili, že o chodbě se
tu povídalo po celé dlouhé věky, jen nikdo
netušil, kde vchod do podzemí vlastně je.
Prý tak byly tvrze a snad i kostely propojeny, aby bylo možno prchnout v případě
nebezpečí před nepřáteli.
Vchod do chodby u špýcharu byl pak bezpečně zatarasen, aby zas někoho nenapadlo lézt dovnitř. Louka, kde se chodba
propadla byla pak místem, kam se po sběru kamenů z polí sypalo kamení do jámy,
kde se po deštích otvor do podzemí ještě
zvětšil. Nakonec se kamení zaházelo hlínou, zarostlo novou travou a místo, kde se
chodba propadla by dnes již asi nikdo nenašel.

Foto: Starý špýchar před renovací ze srpna roku 2018
Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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VZPOMÍNKY

Kvalitní čistění a úklid

Pomalu jsme se vrátili na most a pak došli na náměstí. Tady na rohu bývala lékárna,
chtěla jsem vyvolat další vzpomínku. Pan
�íha zastavil na kraji parku a začal vyprávět:
To bylo nedávno, ale já tu pamatuji ještě
nízký domek, v němž bylo řeznictví. Pak
dům přestavěli. Dole bylo stále řeznictví, ale
přibylo patro s byty. �ž po válce tu byla lékárna, nad jejímž vchodem byl balkon.
Vzpomínám si, že prvním lékárníkem byl
pan Sucharda� měl zvláštní křestní jméno,
myslím, že René. Když jsem omarodil nebo
někdo z rodiny, chodívalo se k němu pro
prášky, nejčastěji takzvané harburny. Harburn byl chininový prášek v oplatce velikosti zhruba dnešní koruny, ale o něco tlustější
� asi tak půl centimetru. Nesměl se rozmáčknout na lžičce jako třeba aspirin, to
potom chutnal strašně hořce a dostat ho do
dětí bylo takřka nemožné. Ještě že dnes už je
dost jiných léků.
Vra�me se ale k lékárníkům: Po panu
Suchardovi vedl lékárnu dlouho pan Zeman. V té době bylo postaveno zdravotní
středisko s novou lékárnou. Potom tu původní lékárnu vystřídala nějaká banka, pak
šikovná cukrárna, té bylo škoda, člověk si
v ní mohl chvíli příjemně odpočinout. Ně-

Už nemusíte nikam jezdit. Čištění provedeme u Vás na místě:
Bystřice, Benešov, Vlašim, Votice, Týnec, Sedlčany, Sázava a okolí.
•
•
•
•
•
•

Kontakt:
Kanceláře
Jiří Dušek
Činžovní domy
+420 730 828 897
Koberce
cistenibenesov@seznam.cz
Pohovky, křesla
IČ: 64002047
Matrace
jaký čas tam také prodávali obnošené šat- a přes noc. �elou ulicí se pak až do ranních
a teď je tu večerka.
O kousekCZ7304152394
dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
DIČ:
Interiéry autstvo
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

Do vedlejšího domu jsme chodívali pro
boty, měl tam obchod �a�a �obrázek�. Po
válce tam v polovině domu udělali byt
a v krámku vedle bylo řeznictví. Panečku,
tam měli výborné uzené. Ve dvoře bývala parádní udírna se širokým vstupem do
komína� vešlo se do ní pěkných pár kousků dobře naloženého masa. Udívalo se
v zimních měsících, většinou odpoledne

hotový obřad: Topilo se jen určitými druhy dřeva, aby chu� byla přesně taková, jaké
chtěl mistr uzenář docílit. Jen toho tvrdého a švestkového nebo třešňového dřeva,
co na to bylo potřeba. �le když ještě teplý
kousek té dobroty zavoněl na talíři, to byla
panečku pochoutka...
Při tom vzpomínání člověk docela dostane
hlad. Takže si to dopovíme zase někdy příště.

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

POSKYTUJI PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚRU
LÁZEŇSKOU
PŘÍSTROJOVOU
KOMBINOVANOU
A DALŠÍ NOVÉ SLUŽBY
APLIKACE NEHTOVÝCH ROVNÁTEK
INDIVIDUÁLNÍ SILIKONOVÉ KOREKTURY
KOREKTORY

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
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Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.
Zdeněk Dvořák

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

CO NABÍZÍME?







SLUŽEBNÍ PŘÍJEM 26.420,- Kč.
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 150 000,- Kč
STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK 2.500,- Kč
6 TÝDNŮ DOVOLENÉ, ZÁKONNÁ VOLNA
37,5 HOD. ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY TÝDNĚ
VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK PO 15 LETECH VE
SLUŽEBNÍM POMĚRU, ODCHODNÉ PO 6 LETECH

CO POŽADUJEME?

CO POŽADUJEME?





STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
STARŠÍ 18 LET
TRESTNÍ BEZÚHONNOST
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

Územní odbor Benešov
Čechova 1996, Benešov
 607 405 547 plk. Mgr. Lucie Ratajová - zástupce ředitele územního odboru
Inzerce

 lucie.ratajova@pcr.cz

Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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VÝROBNÍ OBJEMY NÁM NEUSTÁLE ROSTOU. PRO NÁŠ VÝROBNÍ ZÁVOD V POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
HLEDÁME LETNÍ POSILY!

PŘIJĎ NA LETNÍ BRIGÁDU!
RUČNÍ BALIČ/BALIČKA

-Práce vhodná pro starší 18 let
-Termín: ČERVEN - ZÁŘÍ

Mzda:

137,- Kč/hod
SVOZOVÉ AUTOBUSY z VLAŠIMI, SEDLČAN, VOTIC
MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ

KÁVA A DALŠÍ NÁPOJE ZDARMA

BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ

DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ
PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

PŘÍLEŽITOST RŮSTU A ROZVOJE PRO KAŽDÉHO

PŘIJĎ SE SÁM PŘESVĚDČIT. RÁDI TI UKÁŽEME, JAK TO U NÁS VYPADÁ A VŠE TĚ NAUČÍME.

Inzerce

KONTAKT: +420 604 212 871, jana.furbacherova@effem.com
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www.mestobystrice.cz

Kalendář akcí
14. 6. 2022

20. 7. 2022

17. 8. 2022

Bystřice, Divadlo U Jelena
DS Banda

Bystřice, Ješutovo náměstí

Bystřice, Ješutovo náměstí

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„UKLÍZEČKA“

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FANDA
TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FOLK
COUNTRY BEAT HITS - VANDA
A TOMÁŠ

22. 6. – 30. 6. 2022

24. 7. 2022

24. 8. 2022

SPOLEČNOST
POUŤ V BYSTŘICI

KULTURA
DIVADLO NA ZÁMKU LÍŠNO
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“

KULTURA
DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
„POVÍDÁNÍ STARÉHO VLKA“

Bystřice
24. 6. 2022

KULTURA
OSLAVY 90. VÝROČÍ SK BYSTŘICE
Bystřice, Fotbalový stadion
Vystoupí: Turbo, Czech It, Štěpán Soukup
25. 6. 2022

SPOLEČNOST
BYSTŘICKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Bystřice, Ješutovo náměstí
25. 6. - 26. 6. 2022, 9:00 - 17:00

SPOLEČNOST
VÝSTAVA ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU BYSTŘICE
Bystřice, sál U Hlaváčků
5. 7. 2022

SPOLEČNOST
OSLAVY DRACHKOV
Drachkov
9. 7. – 10. 7. 2022

SPOLEČNOST
POUŤ V OUBĚNICÍCH

Zámek Líšno
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Jana
Boušková a další
25. 7. – 29. 7. 2022, od 8:00 do 16:00

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (1. TURNUS)
Přihlášky na tel. 608 961 919.

27. 7. 2022

KULTURA
BYSTŘICEFEST - DĚTI JSOU BEST
Bystřice, Fotbalový stadion
Festival pro celou rodinu
Vystoupí: Pískomil se vrací, Muzíček,
Bubble show a další

Bystřice, Ješutovo náměstí

1. 8. – 5. 8. 2022, od 8:00 do 16:00

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (2. TURNUS)
Přihlášky na tel. 608 961 919.

3. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - ŠTĚPÁN
KOJAN
Bystřice, Ješutovo náměstí

10. 7. 2022

8. 8. – 15. 8. 2022, od 8:00 do 16:00

Ouběnice

27. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - MARIE
ČEJKOVÁ A JAN LEJČKO

Ouběnice

SPOLEČNOST
VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY

Bystřice, Divadlo U Jelena
Dětské loutkové představení

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (3. TURNUS) – KERAMICKÝ
Přihlášky na tel. 608 961 919.

11. 7. - 15. 7. 2022, od 8:00 do 16:00

LETNÍ TÁBOR
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MKIC
BYSTŘICE (1. TURNUS)

18. 7. - 22. 7. 2022, , od 8:00 do 16:00
Přihlášky na tel. 602 438 454.

LETNÍ TÁBOR
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MKIC
BYSTŘICE (2. TURNUS)

10. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - ŠLAHOUNI
Bystřice, Ješutovo náměstí
13. 8. 2022

KULTURA
ROCK ODPOLEDNE LÍŠNO
Líšno, u vagónu

Přihlášky na tel. 602 438 454.

Hlas Bystřice č. 6 / 2022
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SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

KAM SE UKRYLA LIŠKA?

Bystrým zrakům jistě v některých minulých vydáních neunikla postava, která má
bystrost v povaze. V tomto čísle najdete

naši malou a vykutálenou lišku, která si
obvykle hledá svoji skrýš na nenápadném
místě. Kam se poděla tentokrát? Věřím, že

díky tomuto drobnému detailu si i naši nejmenší čtenáři Hlasu Bystřice najdou svoji
zábavu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBOVÉ STRÁNKY
@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

