8 / 2021

Hlas Bystřice

Městské slavnosti
STRANA 17

Město Bystřice slavilo 550 let od vzniku
erbu a od svého povýšení na městys.
Součástí oslav bylo 145 let od založení
SDH Bystřice a 50 let od založení kroužku
Mladých hasičů.

Bystřické náměstí má nové
dopravní značení
STRANA 6

Léto plné kultury
pohledem MKIC Bystřice
STRANA 14

FOTOZPRÁVY

Chystá se dokument o Bystřici. Foto z
natáčení video průvodce.

Bystřické náměstí má nové dopravní značení. Parkování je nyní možné jen na povolených místech.

Kulturní léto a koncerty na Ješutově náměstí u kašny. Koncerty zahájil již tradičně Štěpán Kojan, v dalším týdnu vystoupila kapela Šlahouni
a na závěr kapela Spojení.
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ÚVODNÍK

Základní
školství

NENECHTE SI UJÍT!
Kulturní akce
BystřiceFest
obrazem
STRANA 16

Nový školní rok
a seznam kroužků
v Kulíšku
STRANA 12

V měsíci září začíná nový školní rok. Předchozí
dva roky byly poznamenány pandemií covidu-19.
Dlouhou dobu se žáci nemohli osobně účastnit
výuky a probíhala distanční výuka. V období, kdy
žáci navštěvovali školu, učitelé zjišťovali nedostatky
ve znalostech žáků a poté realizovali plán, jak tyto
nedostatky minimalizovat. Na konci minulého
školního roku, kdy probíhala prezenční výuka,
se mnoho látky procvičilo a znalosti žáků byly
upevňovány.
Text: Martin Gruber, ředitel ZŠ

P

ři závěrečném zjišťování
znalostí žáků byly výsledky na ucházející úrovni a
celkové výsledky našich
deváťáků v jednotné přijímací zkoušce, ve srovnání s ostatními
školami, byly nadprůměrné.
Během letních prázdnin poskytovali učitelé podle zájmu žáků konzultace, kdy si žáci
mohli procvičovat látku z minulého školního roku.
Pro letošní školní rok máme plán na další
redukci škod způsobených pandemií covidu-19. Pro školu je důležité, aby probíhala
prezenční výuka v normálním režimu. V
takové situaci by šlo většinu znalostí a dovedností dostat na obvyklou úroveň.
Dalším problémem je slabá socializace
žáků. Žákům dlouho chyběl osobní kontakt
se spolužáky i učiteli. Pokud to epidemická
situace dovolí, škola bude organizovat ex-
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Vítězný návrh
participativního
rozpočtu je oficiálně
schválen
STRANA 5

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. září 2021.

kurze, výlety a zájmové kroužky, aby žáci
přešli na předcovidový způsob života.
Pro realizaci těchto plánů potřebujeme mít
otevřenou školu, bez větších omezení. Proto prosím všechny, aby pokud je to možné,
dodržovali všechna protiepidemická opatření aktuální i budoucí. Tímto nám velmi
pomůžete, aby se život v naší škole vrátil k
normálu.

Příspěvky do Hlasu Bystřice
posílejte na adresu: zdpravodaj@
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 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: 2 100 výtisků, registrováno u MKČR - E
10758. Odpovědná redaktorka: Denisa Říhová.
Grafická úprava: Denisa Říhová. Adresa redakce:
Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice. Redakční
rada: B. Kristenová - předsedkyně, R. Dvořáková,
M. Michálková, V. Hřebíčková, D. Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

E-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Tel: 607 249 648
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Jednání Rady města Bystřice
Zkrácená verze zápisů č. 13 (19. 7. 2021), č. 14 (16. 8. 2021) a č. 15 (30. 8. 2021). Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města

Rada města Bystřice
schvaluje uzavření Dohod o provedení
práce na roznášku hlasovacích volebních
lístků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané dne 8.
a 9. října 2021
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí IV-126028623/2, která je uzavřena mezi městem
Bystřice (budoucí strana povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., (budoucí strana oprávněná), k pozemku p.č. 968 k.ú. Bystřice u
Benešova, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov, na listu vlastnickém č. 10001, za
účelem akce ,,zřízení distribuční soustavy –
nové kabelové vedení NN‘‘, za jednorázovou
náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH
bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
7/2021 a doporučuje Zastupitelstvu města
Bystřice na nejbližším veřejném zasedání
schválit Rozpočtové opatření č. 7/2021
schvaluje uzavření Darovací smlouvy
mezi Elmoz Czech, s.r.o. Černoleská 2326,
256 01 Benešov, (dárce) a městem Bystřice
(obdarovaný), kterou dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši 35.000 Kč na
pořízení defibrilátoru pro JSDHO Bystřice
schvaluje uzavření Darovací smlouvy
mezi p. Michalem Ždychem (dárce) a
městem Bystřice (obdarovaný), kterou
dárce daruje obdarovanému finanční dar ve
výši 5.000 Kč na pořízení defibrilátoru pro
JSDHO Bystřice
schvaluje uzavření Darovací smlouvy
mezi p. Dušanem Otradovcem (dárce) a
městem Bystřice (obdarovaný), kterou
dárce daruje obdarovanému finanční dar ve
výši 5.000 Kč na pořízení defibrilátoru pro
JSDHO Bystřice
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na
stavební práce „Stavba spolkového domu v
Líšně“. Předpokládaná hodnota zakázky je
9.634.123 Kč bez DPH
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
stavební práce „Vodovod Bystřice“
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
stavební práce „Vodovod Božkovice – připojení obce na Přivaděč pitné vody Benešov
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– Sedlčany“. Předpokládaná hodnota
zakázky je 8.610.086 Kč bez DPH
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
dodávku „Informační kampaně“ z projektu
z Operačního programu Zaměstnanost
(dále jen „OPZ“) ze dne 04. 03. 2021 na
realizaci projektu „Efektivní a moderní
úřad Bystřice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0
.0/0.0/19_109/0016828, prioritní osa
OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
dodávku „Elektronické úřední desky“ z
projektu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne 04. 03. 2021
na realizaci projektu „Efektivní a moderní
úřad Bystřice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0
.0/0.0/19_109/0016828, prioritní osa
OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky
„Zajištění bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska“. Předpokládaný
rozpočet 1.231.000 Kč bez DPH
schvaluje zajištění realizace vítězného
projektu participativního rozpočtu 2021
„Zastavme se – odpočívky pro pěší a
cyklisty Radošovice“
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Pronájem a servis silničních rychloměrů“.
Předpokládaný rozpočet 1.976.000 Kč bez
DPH
bere na vědomí vydání Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Oprava kapličky ve městě Bystřici, místní
část Drachkov“
schvaluje na základě zápisu o provedení
cenového marketingu k zakázce „Oprava
kapličky ve městě Bystřici, místní část
Drachkov“ nejvýhodnější nabídku od firmy
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., se
sídlem: F.V. Mareše 2056, Benešov, IČ:
27866785, ve výši 405.102 Kč bez DPH
bere na vědomí žádost o prodloužení
termínu na realizaci stavby Zateplení a
půdní vestavba dvou bytových jednotek
objektu č.p. 99 v Syllabově ulici od firmy
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Bystřice – ev. č. HAS/

DOP/044100/2021 ve výši 300.000 Kč
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek k zakázce „Pronájem a servis
silničních rychloměrů“ jako nejvhodnější
nabídku od firmy CAMEA Technology a.s.
revokuje usnesení č. 3-13/19.7.2021/Šk ze
dne 19.07.2021, kterým schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na dodávku „Informační
kampaně“ z projektu z Operačního
programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)
ze dne 4. 3. 2021 na realizaci projektu
„Efektivní a moderní úřad Bystřice“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_10
9/0016828, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní
veřejná správa
revokuje usnesení č. 4-13/19.7.2021/Šk ze
dne 19.07.2021, kterým schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na dodávku „Elektronické úřední desky“ z projektu z OPZ ze dne 4.
3. 2021 na realizaci projektu „Efektivní a
moderní úřad Bystřice“ registrační číslo CZ
.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016828, prioritní
osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
schvaluje na základě zápisu z cenového
marketingu k zakázce „Informační kampaň“ z projektu z OPZ na realizaci projektu
„Efektivní a moderní úřad Bystřice“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/
0016828, prioritní osa GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.
o. 8 / 21 OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
nejvýhodnější nabídku od firmy AQE
advisors
schvaluje na základě zápisu z cenového
marketingu k zakázce „Zakoupení elektronické úřední desky“ z projektu OPZ na
realizaci projektu „Efektivní a moderní
úřad Bystřice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0
.0/0.0/19_109/0016828, prioritní osa OPZ: 4
Efektivní veřejná správa nejvýhodnější
nabídku od firmy Galileo Corporation
s.r.o., se sídlem: Březenecká 4808, 430 03
Chomutov, IČ: 254 48 714, ve výši
254.500 Kč bez DPH
schvaluje na základě zápisu z cenového
marketingu k zakázce „Zřízená zámkové
dlažby Dr.E.Beneše“ nejvýhodnější nabídku
od firmy Elmoz Czech, s.r.o. ve výši
1.373.246,00 Kč bez DPH
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VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE
Tajemnice Městského úřadu
Bystřice vyhlašuje veřejnou výzvu
na pracovní pozici pracovníka PR
Nabízíme:
25 dní dovolené
osobní příplatek
a mimořádné odměny dle pracovních
výsledků
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity,
penzijní připojištění
příspěvek na stravování
možnost zapojení se do projektu EU
- Operační program zaměstnanost
silná podpora dalšího vzdělávání
jazykový kurz angličtiny na
pracovišti

Popis práce:
zajišťuje mediální prezentaci města
a jeho vztahy s veřejností
připravuje a plní plán prezentace v
médiích
vykonává činnost tiskového
mluvčího, zajišťuje sběr a zpracování
informací o činnosti vedení města,
orgánů města a městského úřadu,
zajišťuje tvorbu tištěných a
elektronických prezentací města a
zajišťuje správu informací o městě a
jeho aktivitách v on-line
komunikačních kanálech (WEB, FB,
TWITTER, Mobilní rozhlas, Hlas
Bystřice, Zbystři, Zpravodaj Posázaví
a další)
s příspěvkovou organizací MKIC
Bystřice zajišťuje propagaci města,
městem pořádaných kulturních a
společenských akcí
zajišťuje fotodokumentaci a
videozáznamy oficiálních akcí města,
pracovních jednání, jednání
zastupitelstva, apod.
připravuje podklady pro zadávací
řízení a zajišťuje nákup propagačních
předmětů, inzerce a dalších materiálů
souvisejících s prezentací města
zajišťuje informování veřejnosti o
aktivitách města a jeho orgánů na
veřejných plochách k tomu určených
(nástěnky, vývěsky, atd.)
zajišťuje redakci Hlas Bystřice
při vzniku krizové situace zajišťuje
informování veřejnosti
další úkoly zadané vedením města

Vítězný návrh participativního
rozpočtu je oficiálně schválen.
Jaký je současný stav realizace
projektu?
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice;
Kateřina Adamová, Kancelář projektového
řízení
Projekt Radošovice „Zastavme se - odpočívky pro pěší a cyklisty v okolí Radošovic“ už můžeme oficiálně považovat za
definitivního vítěze. Projekt byl schválen
komisí Zdravého města a MA21 Bystřice,
tato komise doporučila své stanovisko
Radě města a poté Rada města schválila
přidělení peněz z participativního rozpočtu.

Návrh: Radošovice — náves

Realizace vítězného projektu „Zastavme se –
odpočívky pro pěší a cyklisty Radošovice“, který získal největší počet hlasů v Participativním
rozpočtu 2021, je již v plném proudu.
Předkladatelka projektu Mgr. Lenka Tikovská,
předsedkyně OV Radošovice, ve spolupráci
s projektovým řízením města Bystřice plní jednotlivé kroky ke zdárné realizaci projektu.

Návrh: Radošovice — Lipka

Nejdůležitějším úkolem byl výběr kvalitních a
hezkých masivních posezení ze dřeva. Ta jsou
společně s mobiliářem a informační tabulí objednána od firmy zMASIVU s.r.o..
Nyní je poptávána firma na zemní práce, která
bude mít za úkol připravit povrch pod posezení. Dokončovací práce včetně osázení truhlíků
s květinami proběhnou v listopadu.

Návrh: Cesta Radošovice — Tožice

Doufáme, že odpočívky okolo Radošovic budou
hojně využívány, a tento projekt se zapíše mezi
úspěšně zrealizované projekty z Participativního rozpočtu.

Návrh: Cesta Radošovice — Lipiny

Termín přihlášek:
24. září 2021 do 09:00 hodin
Více informací:
Informace o náležitosti přihlášek a
veřejnou výzvu v plném znění
naleznete na webu města.
Hlas Bystřice 8/2021

Radošovice, náves bez odpočívadla

Návrh: Cesta Radošovice — Skuhrov
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ZPRÁVY Z MĚSTA
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
Text: Denisa Říhová, PR
Do 30. 9. 2021 přijímáme žádosti o
poskytnutí individuálních dotací z
rozpočtu města Bystřice.
Jedná se o dotaci na podporu
vzdělávání, kultury, sportu, klubové,
spolkové a další zájmové činnosti a
sociálních služeb v roce 2022.
Podpořeny budou zejména tyto
aktivity:
vzdělávací, kulturní, sportovní a
společenské akce pro všechny věkové
skupiny, s výjimkou akcí podporujících
rasismus, extremismus, xenofobii a
politické aktivity,
tvůrčí činnost,
klubová, spolková a další zájmová
činnost
výkon sociálních služeb.
Priority podpory:
rozvoj kulturního a společenského
života,
podpora a rozvoj tradic,
činnosti zaměřené na mládež,
rodiny s dětmi, seniory
zatraktivnění města Bystřice v
oblasti kultury, sportu, turistiky
podpora výkonu sociálních služeb.
Podání žádostí:
Žádosti k jednotlivým aktivitám je
nutné podat elektronicky, poštou nebo
datovou schránkou do podatelny
města Bystřice do 30. 9. 2021 tak, aby
mohly být zařazeny do rozpočtu města
na následující rok 2022. Žádosti
podané po termínu 30. 9. 2021
nebudou akceptovány.
Žadatelé podávají žádosti o dotaci
na předepsaném formuláři „Žádost o
poskytnutí dotace“, který je součástí
vyhlašovaného Dotačního programu,
zveřejněného na webových stránkách
města pod odkazem:
https://www.mestobystrice.cz/mesto/
interaktivni-formulare/zadost-odotaci-z-rozpoctu-mesta-bystrice/
Žádost musí být řádně
odůvodněna.
U právnických osob je třeba doložit
oprávnění jednat jménem organizace,
které je povinnou přílohou žádosti.

Bystřické náměstí má nové dopravní
značení – parkování jen na povolených
místech!
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Zlepšení plynulosti provozu a zajištění
větší bezpečnost chodců si město Bystřice slibuje od nového dopravního značení
na náměstí II. odboje. Parkování je zde
povoleno pouze na vyznačených místech.
Vodorovné i svislé značky, které to upravují, tady na začátku srpna nainstalovala
Údržba silnic s.r.o. Sedlčany.

úřadu v Benešově. „V rámci vyznačení parkovacích míst jsme mysleli i na zdravotně handicapované osoby a rodiče s kočárky. Brzy
zde budou umístěny i nové odpadkové koše a
stojany na jízdní kola,“ uvedla Lenka Turková,
referentka inženýrské činnosti a Odboru investic, výstavby a správy majetku Městského
úřadu Bystřice.

„Žádáme všechny řidiče, parkujte prosím pouze na vyhrazených parkovacích místech a buďte ohleduplní k ostatním. Předem děkujeme,
že budete předcházet pokutám, které nejsou
příjemné ani pro jednu zúčastněnou stranu.
Přehlížení nesprávného parkování by bylo
krokem zpět do předchozího stavu, kterému
se chceme vyvarovat,“ uvedl starosta Michal
Hodík.

Našli se lidé, kterým se podařilo přehlédnout
dvojí dopravní značení s informacemi o plánovaném zákazu zastavení, dodatkovou tabulkou
s datem a časy jeho platnosti, informace na
webových stránkách města Bystřice, na sociálních sítích a v Mobilním rozhlasu, a auta na
náměstí ponechali i v době úpravy značení.
Odstranění těchto vozidel proto zajistila Městská policie Bystřice a práce mohly začít.

Podnětem pro uvedené změny bylo především
neorganizované a někdy i velmi neohleduplné
parkování na celé ploše náměstí. Docházelo
k situacím, kdy nezbýval prostor na průjezd
dalších vozidel. Chodci, včetně seniorů a rodin
s malými dětmi, museli kličkovat mezerami
mezi automobily. Provoz se postupně stával
závažnějším a nebezpečnějším. Město se rozhodlo nepřihlížet a nechalo rozkreslit parkovací místa.

V rámci úprav dopravního značení město Bystřice také rozšířilo vjezdový prostor na náměstí
posunutím plastového obloukového ohrazení.

Rozvržení vodorovného dopravního značení
není náhodné, musí být v souladu se zákonem.
Kudy povedou jednotlivé čáry a jak budou parkovací místa rozestavěna, podléhá požadavkům Silničního správního úřadu Městského

Nyní bude město Bystřice vyhodnocovat způsob využití nově vyznačených míst. Pokud
bude parkoviště využíváno pro dlouhodobé
odstavování vozidel, tak zvážíme zavedení placeného parkování, protože tato místa na náměstí by neměla primárně sloužit pro krátkodobé parkování návštěvníků zdravotního
střediska, obchodů, restaurací a služeb. Pro
dlouhodobé parkování lidí, kteří například odjíždějí hromadnou dopravou za prací, jsou určeny jiné odstavné plochy mimo centrum
města.

Online žádost a podmínky v
plném znění naleznete na webu
mestobystrice.cz:
https://www.mestobystrice.cz/mesto/
dotace/poskytujeme.
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ZNÁTE ZBYSTRI.CZ?

Co Vy na to, pane starosto?
Otázka: Anonym
Odpověď: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Vážený pane starosto,
ráda bych se zeptala na současnou možnost parkování v ulici Nová a Družstevní. Je v plánu jiné, než nynější řešení
parkování? Na parkovišti u školky lze
parkovat s obtíží, zejména s větším autem a v ulici Družstevní také pár míst
na parkovišti nevyřeší kapacitu parkování pro místní obyvatele. Je v jednání
například jednosměrná ulice s možností parkování na silnici, jako je běžné v
sídlištích ostatních měst či vybudování
dalšího parkoviště? Současná parkovací
kapacita není dostačující.
Z jakého důvodu jsou postihování obyvatelé za stání na zeleni pouze v předmětných ulicích nikoliv obyvatelé celého
města? Například v ulici Líštenecké, kde
obyvatelé za porušování předpisů pokutování nejsou?
V souvislosti s dotazem, prosím, o sdělení datumu jednání rady města, na
kterém se bude projednávat současná
či budoucí možnost parkování ve výše
zmíněných ulicích.
S pozdravem
obyvatelka města Bystřice
Důvod mého anonymního podání je citlivost tématu a případné nenávistné poznámky spoluobčanů.
Vážená obyvatelko města Bystřice,
děkuji vám za další otázku do cyklu článků
„Co vy na to pane starosto?“ i když se opět
jedná o anonymní dotaz, což se bohužel stává
u otázek v této rubrice Hlasu Bystřice celkem
pravidlem.
Vedení města Bystřice si ještě v době před
„Covidem“ nechalo zpracovat od společnosti
Saba ClickPark s.r.o ve spolupráci s Českým
vysokým učením technickým v Praze (ČVÚT)
- Fakulta dopravní, dokument „Doprava v
klidu ve městě Bystřici“, který měl za cíl zmapovat veškeré plochy pro parkování, provést
sčítání intenzity jejich využití a navrhnout
případná opatření včetně vybudování nových
parkovacích ploch. Tento dokument byl zpracován proto, protože vedení města se nerozhoduje na základě pocitů, ale na základě faktů
a konkrétních dat.
Tato studie mimo jiné potvrdila, že oblast
tak zvaného „sídliště“, tedy ulic Družstevní a
Nová trpí nedostatkem parkovacích míst ovšem pouze v době od cca. 18:00 večer do cca
Hlas Bystřice 8/2021

6:00 ráno. Naopak během dne jsou parkovací
místa využita na cca. 30 - 40%. I proto dostala
prioritu výstavba parkoviště u mateřské školy, která umožňuje kombinované využití během dne pro rodiče, kteří přivážejí / odvážejí
své děti nebo pro učitele z MŠ a večer resp. v
noci pak tato místa zvětšují kapacitu parkovacích ploch pro obyvatele ulic Družstevní a
Nová. Toto parkoviště č.13 v kombinaci s menším parkovištěm č.9 v ulici Družstevní celkem rozšířilo počet parkovacích míst o více
než 30, což není málo. Město zároveň využilo
pozemek po bývalém kravínu vedle budovy
bývalého ředitelství JZD pro vybudování další
odstavné plochy pro vozidla s kapacitou více
než 70 vozidel. Pokud sečteme počet všech
parkovacích míst (včetně soukromých garáží)
v oblasti tzv. „sídliště“ a počet bytových jednotek - pak vám mohu sdělit, že počet parkovacích míst vysoce převyšuje požadavky ČSN
normy kladené na počet míst pro parkování u
nových staveb bytových domů i obvyklé počty
parkovacích míst v blízkosti bytových domů v
jiných městech.
Ve svém dotazu píšete o obtížném parkování s větším autem - bohužel netuším co tím
máte na mysli, ale v celé zóně ulic Družstevní
a Nová je kromě snížení rychlosti také zakázáno parkování nákladních (tedy větších)
vozidel - mimo jiné i pro ně vznikla odstavná
plocha vedle budovy bývalého ředitelství JZD,
kterou máme v plánu aktuálně lépe osvětlit a
doplnit o kamerový systém. Již dnes ji ale pravidelně kontrolují strážníci Městské policie
Bystřice při své hlídkové činnosti, aby majitelé vozidel odstavených na tuto plochu neměli
strach o svá vozidla.
Co se týká návrhu na zjednosměrnění ulic
Družstevní a Nová, tak dle mých informací, se
o tuto úpravu zajišťující mnohem větší počet
parkovacích míst v těchto ulicích v minulosti
vedení města pokoušelo (dle informací od bývalého starosty Mgr. Daniela Štěpánka). Tento
pokus však byl neúspěšný kvůli petici obyvatel těchto ulic proti zavedení jednosměrného
provozu.
Plány na další zvýšení počtu parkovacích
míst samozřejmě město má - například se
jedná o nové parkoviště č.2 v ulici Nová na
pozemku p.č. 1276/2 v majetku města vedle již
existujícího parkoviště nebo úprava odstavné
plochy vedle budovy bývalého ředitelství JZD
č.p. 492 do finální podoby parkoviště - nikoliv
odstavné plochy.
Donekonečna však nejde zastavovat naše

Text: Denisa Říhová, PR
Na webových stránkách
www.zbystri.cz naleznete mapu
projektů města s podrobnými
informacemi a aktuálními fázemi.
Další projekty budeme postupně
doplňovat.
Máte vlastní nápad? Navrhněte projekt,
který by se měl v Bystřici a okolí
realizovat. Jsme otevřeni nápadům na
zlepšení.

FACEBOOK PANA STAROSTY
Text: Denisa Říhová, PR
Díky oficiálnímu Facebook profilu
starosty města Bystřice mají uživatelé
sociální sítě Facebook možnost se ptát
na věci, které Vás zajímají a
komunikovat napřímo oficiální cestou.
Veřejnou stránku, na které je pan
starosta aktivní, naleznete pod názvem
„Michal Hodík starosta“.

krásné město betonovými parkovišti jen
proto, že jsou mezi námi tací, kteří musí
parkovat přímo před domem 4 vozy - z
toho dva služební a dva soukromé nebo si
pletou parkoviště a ulice města s plochou
autobazaru případně autovrakoviště. Vedení města proto bude s odstupem času
vyhodnocovat způsob využití parkovacích
míst s ohledem na jejich kapacitu a pokud
zjistí, že skutečně - jak vy píšete - je kapacita nedostatečná a není to o lenosti řidičů,
kteří by museli ujít nedej bože 50 metrů od
svého vozu do vchodu do bytového domu a
tak raději bezohledně zablokují popelnice,
chodníky nebo ničí městskou zeleň - pak
přistoupíme ke stejnému principu jako je
obvyklý ve větších městech a sice zavedení
placeného rezidentského stání s regulací
počtu parkovacích míst na jednu bytovou
jednotku.
Co se týká postihování za stání na zeleni
a dalších přestupků - máme Městskou policii, která se snaží při své hlídkové činnosti
řešit veškerá porušení zákona a městských
vyhlášek bez ohledu na to, v jaké části města nebo ulici se toto porušení vyskytuje. Pokud máte nějaký konkrétní podnět, který
by bylo dobré, aby MP Bystřice řešila, pak
stačí zavolat na linku: 602206156 a případné
přestupkové jednání nahlásit.
Rada města se na svých jednáních zabývá otázkami dopravy a parkování průběžně dle návrhů vedení města nebo podnětů
občanů.
S pozdravem Váš starosta.
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Kotlíkové dotace budou pokračovat
až do roku 2022
Text: Tiskové oddělení MŽP
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do
roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle.
Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále
mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na
výměnu až 50 %.
Domácnosti si tak budou moci požádat o
dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto
již v roce 2012.
Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly
po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný
kotel a dostanou další rok na jeho výměnu
bez finančního postihu.Už v září příštího
roku začne ze zákona platit zákaz vytápět
starými kotli na uhlí nebo dřevo, které ne-

dosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu
poskytuje od roku 2015 tzv. kotlíkové dotace.
Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici
minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít
přes program Nová zelená úsporám.
Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle
zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na
výměnu kotle do 1. září příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně
sankcionován.
Současně kotlíkové dotace dostávají novou
podobu. Domácnosti s celkově nižšími a
podprůměrnými příjmy mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ni budou moci
žádat jako doposud – na krajských úřadech. Ostatní domácnosti s běžnými a vyš-

šími příjmy si budou nově žádat o výměnu
starého uhelného kotle v programu Nová
zelená úsporám prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR, a to s dotací
až 50 %.
„Žádosti do programu Nová zelená úsporám o výměnu kotle bude možné podávat
na přelomu září a října letošního roku, kdy
se rozběhne nová podoba programu Nová
zelená úsporám. Kompletní podmínky nového programu zveřejníme na konci července,“ pokračuje ředitel Státního fondu
životního prostředí Petr Valdman.
V obou schématech (kotlíkové dotace pro
domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí,
že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také
podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.

Informace pro poplatníky daně
z nemovitých věcí
Text: Ministerstvo financí
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o
dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit na zdaňovací období roku 2022:

V případě pozemků ochranného pásma
vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným změnám. Poplatníkům tedy nevznikla
ve vztahu ke změně zákona povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází:
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez,
příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek
evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona
upravujícího zemědělství,
nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní
útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
území obce, které nejsou
užívány k podnikání.

Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v
daňovém přiznání je zápis krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad) [který nejprve musí vymezit Agentura ochrany
přírody a krajiny] do evidence ekologicky
významných prvků v evidenci LPIS, a to v
rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí
k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
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Změny v evidenci ekologicky významných
prvků v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“).
Bližší informace k podání podnětu lze na-

lézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém
se na nich nachází příkop, mokřad, močál,
bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo
zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry
výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí
nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše
uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

Technické služby - ohlédnutí za prázdninovými měsíci
Text a foto: Tomáš Semrád, jednatel společnosti Služby Bystřice s. r. o.

Vážení spoluobčané,
když píši tento příspěvek, tak je deštivo, s bídou 18 stupňů, jinak řečeno léto je v háji a babí léto nikde. Ale
věřím, že přijde, protože se na něj těším. Každopádně bez ohledu na počasí jsme se skončením prázdnin
přehoupli do podzimního (ne)času, který kalendářně přijde 22.9.2021 ve 21 hodin 20 minut a 30 vteřin. A pak
to budeme mít černé na bílém. Nicméně tím opět začíná doba, kdy dozrává ovoce a krajina se kolem začíná
měnit. Bohužel my všichni s ní tím, jak se postupně budeme zahalovat dalšími a dalšími vrstvami oblečení v
souladu s klesajícími teplotami. Užijte si tedy přechod na podzimní období a doufejme, že si zima dá na čas.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA
Pracovníci služeb se během prázdnin věnovali téměř veškerým časem sekání veřejných ploch, což leckdy komplikovaly rozmary počasí. Vcelku časté deště způsobily, jak
nadprůměrný růst, tak i nutnost časté změny plánů s ohledem na to, co sekat v dešti lze
a co musí počkat.
Služby asistovaly při budování technického zázemí pro kulturní akce zejména rozvozem odpadkových košů, následným úklidem, odvozem materiálu a stavěním party
stanů.
Byl prováděn běžný úklid kolem odpadových nádob, jejich vývoz a likvidace materiálu.
Během léta proběhlo nejnutnější sekání
krajnic v místech, kde je nutný rozhled řidičů k zajištění bezpečnosti. Kompletní sečení
krajnic proběhne na podzim tak, aby již tráva nenarostla do chladných měsíců.
Během léta pracovníci ve spolupráci s
městskou policií a hasiči likvidovali černé
skládky, kterých se objevilo hned několik.
Současně se začíná dařit i jejich dohledání a
postih díky záběrům kamer a fotopastí. Zejména je to ale díky ostatním občanům, kteří
jsou natolik všímaví a váží si svého okolí, že
jim tvůrci těchto „uměleckých děl“ neunikli.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu.
Aktuální informace naleznete vždy na našich stránkách www.tsbystrice.cz a jsou
distribuovány i přes náš facebookový profil.
V otevírací době můžete také navštívit
naše RE-USE centrum. Tuto možnost již
pravidelně využívají mnozí občané a odkládají věci, které jsou stále ještě funkční, ale
pro ně už z nějakého důvodu nepotřebné.
Během letních měsíců se protočilo Re-USE centrem spoustu nejrůznějších předmě-
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tů a věřím, že mnoho lidí nalezlo ten svůj
poklad právě mezi zanechanými věcmi. Nadále jste všichni vítáni.

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
9.00 – 12.00

12.00 – 15.30
12.00 – 15.30
12.00 – 17.30
12.00 – 15.30
12.00 – 15.30

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Naše organizace pro město spravuje hřbitovy. Zejména se jedná o uzavírání smluv o
nájmu hrobového místa a ostatní náležitosti
spojené s provozem hřbitova. Pro tyto činnosti je vyhrazena doba pondělí a středa od
08.00 – 12:00. Samozřejmě je možné po telefonické dohodě přijít i v jinou dobu, ale je
nutné se domluvit předem (telefonní kontakt 733 101 051). Celou věc lze také řešit
elektronicky přes email. Vše je tedy možné
vyřídit osobně v kanceláři ve sběrném dvoře
(Pod Barevnou 505, Bystřice 25751), nebo použít email hroby@tsbystrice.cz. Provádíme i
odstraňování hrobů a pomníků na žádost
majitelů hrobových zařízení.
V podzimní období budou odstraňovány

dlouhodobě opuštěné hroby a ty, ke kterým
se nikdo nehlásí. Práce budou probíhat průběžně na všech hřbitovech tak, aby se zprůchodnily prostory mezi hrobovými zařízeními a zároveň se odstranily rozpadající
náhrobky, u kterých hrozí poškození ostatních hrobů.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na konci srpna se povedlo dokončit povinnou výměnu a cejchování měřidel tepla tak,
že s posledním srpnovým dnem bylo vše
namontováno a připraveno. Kotelna prošla
v letních měsících povinnými prohlídkami a
byly realizovány nutné opravy nakládacích
šneků. Navezení paliva bude realizováno v
prvním zářijovém týdnu tak, aby bylo možné zahájit dodávky tepla při poklesu teplot.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V měsíci září a říjnu bude z hlavní náplně
údržby zeleně realizován postupně přechod
na podzimní práce. Sklízení letního mobiliáře a dalších úkonů bude probíhat průběžně. Na hřbitovech bude probíhat velká údržba. Budou postupně sekány okraje
pozemních komunikací a na přelomu října
se začnou provádět prořezy náletů a křovin.
Větší prořezy přijdou na řadu až v době vegetačního klidu.
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ŠKOLSTVÍ

Zprávy z MŠ Bystřice
Text: Kateřina Reifová, ředitelka MŠ
Letošní letní prázdniny byly pro naší školu nezvykle rušné. S ohledem na covidové
uzavření škol ve školním roce, jsme po domluvě se zřizovatelem nechali mateřskou
školu výjimečně pro děti otevřenou celé
prázdniny.
Z celé školky se sešly děti ve dvou třídách,
kde probíhal prázdninový provoz, který je
tradičně ve znamení slunce, pobytu na naší
krásné zahradě, vodních hrátek a samozřejmě celkově poklidnějšího režimu.
Nyní se ale už chystáme na nápor všech natěšených dětí a předškoláků, kteří si chtějí
hrát, učit se, bádat a zažívat dobrodružství
s ostatními dětmi.
Letos naše mateřská škola přijala rekordní
počet dětí a to prosím celkem 47 nováčků. V tomto školním roce bude na třídách
opravdu živo a veselo. I do našeho „dospěláckého“ týmu přibylo několik nováčků.
Zejména jsme pyšní na posilu v podobě

pana učitele Martina Darknesse DiS. Víme,
že mužské vzory v českém školství schází
a proto jsme rádi, že se zkušený pan učitel
přestěhoval do našich končin a přistoupil na spolupráci zrovna s naší mateřskou
školou.
Pokud nás covid neochromí, čeká nás jako
vždy velice aktivní a zážitkový rok, plný
zajímavých projektů a akcí pro děti i jejich
rodiče a také se chystáme na jednu velkou
věc…
Zažádali jsme oficiálně o certifikaci do alternativního programu Začít spolu. V tomto programu pracujeme již 5 let, ale nyní
uzrál konečně čas si to nechat úředně potvrdit.
Čeká nás cesta certifikace, která obnáší
mnoho úřednických kroků, analýzu současného stavu, také mnoho hodin dalšího
vzdělávání, práce pod vedením metodiků
programu, ale určitě nám to stojí za to.

Rádi bychom touto certifikací veřejnosti i
rodičům ukázali, že i ve veřejné mateřské
škole se dá učit alternativně a realizovat
principy moderní pedagogiky. Za vším také
ale musíme vidět velkou podporu ze strany
zřizovatele, Města Bystřice, protože svým
přístupem neustále ukazuje, že mu na dětech a jejich vzdělávání prostě záleží.
Pokud se chcete o programu Začít spolu
dovědět více, podívejte se na naše webové
stránky www.msbystrice.cz nebo na oficiální stránky programu www.zacitspolu.
eu. Určitě vás o všech novinkách budeme
informovat.
Všem novým dětem a jejich rodinám přejeme pohodový vstup do počátečního stupně
celoživotního vzdělávání, málo slziček a
hodně úsměvů.
Vám všem ostatním přejeme pohodové dny
se Sluncem nejen v duši ale snad ještě i na
nebi.

1. září v mateřské škole U lišky Bystroušky
Text: Kateřina Reifová, ředitelka MŠ
Do školky přišli jak zkušení předškoláci,
tak nové děti, kterých jsme letos přijali 47.
První den mohli rodiče svoje děti do školky doprovodit až do třídy a usnadnit tak
jejich zvykání na nové prostředí.
Po svačině už ale děti zůstaly bez rodičů
a to se samozřejmě bez slziček většinou
neobešlo.

Paní učitelky jsou ale zkušené profesionálky a dělají vše pro to, aby dětem
adaptaci co nejvíce zpříjemnily.
Už ve čtvrtek si děti hrály venku na zahradě školky a i díky sluníčku a pěknému počasí si hry se svými spolužáky s úsměvem
užívaly.
Všem nováčkům budeme přát, aby si ve

školce mohli užívat bezstarostné dětství
plné her, objevování a kamarádství.
Každé začátky jsou těžké, protože všechno
nové v nás většinou vyvolává obavy a strachy. Věříme ale, že se nám daří pro děti ve
školce vytvářet prostředí plné pohody a
humoru, který většinou všechny chmury
zažene.

Nabídka kroužků v ZŠ Bystřice
Info: Přihlášky na zájmové kroužky naleznete na www.zsbystricebn.cz
nebo ve školním klubu (p. Milada Voříšková, p. Eliška Tůmová )
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ŠKOLSTVÍ

KNIHOVNA

Basket Club Benešov

vás zve na nábor

POJĎ HRÁT BASKET

v bystřici
tréninky
ZŠ BYSTŘICE
pondělí 15:30 - 16:30
středa 15:30 - 16:45

Inzerce

kontakt na trenéra
JIŘÍ MAZUR
+420 773 168 476
mazak.cz@seznam.cz

PRO CHLAPCE A DĚVČATA ročníků 2013 - 2015

TIP KNIHOVNY č.1
Marie Lamballe
Maják na útesech
Kategorie: historický román

TIP KNIHOVNY č.2
Jana Benková
Štěstí
Kategorie: román

VÍCE INFO NA WWW.BCBENESOV.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.30
úterý
8.00 – 11.30, 13.00 – 15.00
čtvrtek 13:00 - 16:30
KONTAKT
+420 722 969 879
mestska-knihovna@mestobystrice.cz

Inzerce

SOUTĚŽ SE PRODLUŽUJE

Více informací: www.rybyby.webnode.cz/rybarsky-krouzek/

Policejní prevence v ZŠ
Text: Anna Bartůšková, Lucie Pazderková 8.A
Preventivní program 7. 6. 2021 začal obecným seznámením s kyberšikanou a s hrozbami na sociálních sítích. Pan nadpraporčík Jaroslav Bican nám vyprávěl různé
skutečné příběhy, které se kdysi staly. Nezapomněl nám říct, jak se chovat bezpečně
na internetu a jak řešit případný problém.
Ukázal nám spoustu videí, o kterých jsme

Hlas Bystřice 8/2021

potom diskutovali.
Na programu bylo dobré, že s námi pan
nadpraporčík komunikoval a mohli jsme se
na cokoliv zeptat. Dozvěděli jsme se poměrně dost nových informací, některé
jsme už věděli z minulých programů. Bylo
by dobré dělat takové programy víckrát i o
jiných tématech.

Text:
Denisa Říhová, PR města Bystřice
Namalujte obrázek na téma:

MŮJ NEJHEZČÍ
PRÁZDNINOVÝ
ZÁŽITEK

Formát: na šířku. Zapojit se mohou děti,
teenageři i dospělí. Uzávěrka je v úterý
30. září 2021. Obrázky posílejte
oskenované na mail zpravodaj@
mestobystrice.cz (max. velikost souboru
10 MB) nebo je podepsané doneste na
podatelnu. Vítězný obrázek bude
zveřejněn v příštím čísle Hlasu Bystřice
s Vaším jménem.
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KULÍŠEK

Nový školní rok v Kulíšku
Text a foto: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Přátelé, kamarádi a příznivci Kulíšku, doufám, že jste se již „zabydleli“ ve škole a z
prázdnin vám zůstaly hezké vzpomínky. I
my v Kulíšku vzpomínáme na prázdniny –
příměstský tábor jsme si moc užili. Počasí
nám přálo, nachodili jsme spousty kilometrů, rozhýbali mozkové závity a odhalili
pachatele, který odcizil bystřický poklad.
Ten jsme poctivě předali panu starostovi
a užili si zaslouženou odměnu. Účastníci
olympiády si odnesli zasloužené medaile i
pružnější a pevnější těla. Všichni táborníci
si zaslouží velkou pochvalu za plné nasazení a spolupráci.

– dopoledne 9 – 12 hod a odpoledne 13 – 17
hod – v tuto dobu je možné využít prostory
a přijít si jen tak posedět, zahrát hry nebo
pin pong.
Dopoledne je vždy k dispozici hernička – z
toho 2x týdně bude cvičení a 2x týdně bubnování a rytmická cvičení pro ty nejmenší.
Dospěláci budou pokračovat v Port de
Bras, v józe + letos přibude i jóga pro úplné
začátečníky, kteří zatím jen po józe pokukovali. A samozřejmě se připravuje mnoho
workshopů a besed.

druhé ji prostě baví.
ATLETIKA PRO MENŠÍ DĚTI – zábavné
cvičení s mnoha atletickými prvky, sportování s míči i jinými pomůckami – pro všechny, kterým pohyb není cizí.
POKEC ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI - povídání bez cenzury na různá témata, která zůstanou za zavřenými dveřmi. Pro všechny,
kteří se chtějí jen tak popovídat nebo uspořádat své myšlenky. Můžeme společně i mlčet – dveře jsou otevřené každé úterý od 14
hod.

Pro školáky máme nabitý týden:

STŘEDA

PONDĚLÍ

Speciální poděkování patří již tradičnímu
sponzorovi Kulíšku - Petru Šachovi, díky
kterému měli děti v obou turnusech originální trička. Dále bych ráda poděkovala
asistentkám Aničce Rydygr a Ize, (hlavně za

MLSNÁ VAŘEČKA – téměř 2 hodiny vaření, dobrého jídla, tradičních a netradičních
receptů trocha stolničení, hodně legrace a
na konci roku originální kuchařka. 		
TANEČKY s Olinkou – již tradičně se děti
naučí základní taneční kroky, hýbat a skotačit do rytmu veselých písniček – vše završí
veřejné vystoupení – podle věku jsou děti
rozděleny do dvou skupin.
DRAMAŤÁK - již bystřická tradice – pro
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, jak se
chodí po prknech, co znamenají svět .Čeká
nás hodně zábavy, improvizace, pohybu a i
trocha teorie.
STOLNÍ TENIS – pondělí i úterý bude pan
Nedvěd trénovat úplné začátečníky, ale i ty,
kteří už něco „napinkali“.

ÚTERÝ

báječné rozcvičky) Aničce a Bětce Vašákovým, které doslova s nasazením vlastního
zdraví, byly vždy na správném místě. Děkuji také naší „kuchařce“ Aleně Dvořákové,
díky které jsme měli vždy plná a spokojená
bříška a Tomášovi Procházkovi za krásné
fotky.Myslím, že zážitků bylo hodně a již
teď se připravují plány na další prázdniny.
Ale než se vrátí prázdniny, čeká nás nový
školní rok a spousta kroužků. Pravidelný
rozvrh bude probíhat od pondělí do čtvrtka
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ZPÍVÁME S KATKOU – zpívání, trocha teorie, pohyb do rytmu – prostě vše co zpěvák
potřebuje, aby se mohl postavit na podium a
to vše s profi technikou a pod vedením Katky Ševidové.
TVOŘÍME NA 3D TISKÁRNĚ – Kulíšek získal 3D tiskárny od fa. Průša – i3 MK3S a
všichni zájemci si mohou vyzkoušet celý
proces od navržení na počítači, až po finální
výrobek.
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – tvořivý kroužek pro
malé školáky i předškoláky. Kroužek je zaměřen na fantazii, keativitu, jemnou motoriku a spoustu zábavy a radosti z tvoření.
ANGLIČTINA PRO DĚTI - jazyk se dá učit
i zábavnou formou, bez testů a stresu – to
umí perfektně Lucka, která nejen že žila ve
Skotsku a anglicky mluví jako česky, ale učit

MLADÝ REDAKTOR – kreativní činnost
pro všechny, kteří jsou zvědaví i zvídaví,
kteří si chtějí vyzkoušet vlastní psaní, rozhovory i focení. Spolu vytvoříme nejen příspěvky do okolních periodik, ale budeme
vydávat i svůj časopis. 			
NATURKA – spousta přírodních receptů
na speciální krémy, tyčinky na rty, svíčky a
šampony bez chemie. Pro všechny, kdo
chtějí
hýčkat
sebe
i
přírodu.
JÓGA PRO DĚTI - cvičení pro děti, které
rozvíjí nejen pružnost těla, ale i koncentraci
a koordinaci.

ČTVRTEK

ATLETIKA PRO STARŠÍ – pohybu není nikdy dost, správné protažení těla, používání
sportovních náčiní a nářadí se hodí každému.
KREATIVEC – tvořivé kroužky, kde se
bude tvořit z tradičních i netradičních materiálů , dekorace pro různé příležitosti,
originální šperky i něco pěkného na sebe či
jako dárek.
EKOHRÁTKY - S Ivou a Adélkou se zapojíte do projektu rodiny Bystrých. Naučíte se
nejen třídit, netradičně využívat odpad, ale
budete se aktivně podílet na ekologické
změně v Bystřici.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v Kulíšku (raději volat dopředu 608 96 1919) nebo pošlu
mailem.
A protože žádný učený z nebe nespadl a
žádnou zkušenost vám nikdo nevezme,
přijďte vyzkoušet a třeba objevíte své skryté
vlohy – Kulíšek se na vás móóóóc těší.

www.mestobystrice.cz

Mateřské centrum Kulíšek, Bystřice
www.mckulisek.cz, kulisekbystrice@seznam.cz
Kontakt: Vanda Pechová 608 961 919

MC KULÍŠEK otevírá nový kroužek

Zpívání s Katkou

Máte doma věci z kterých vaše děti vyrostly?
Sháníte levné a pěkné oblečení?
BAZÁREK JE TU PRO VÁS!
Místo konání: sál restaurace U Hlaváčků, Bystřice
čtvrtek 14. 10. 9:00 – 17:00 výběr zboží
prodej zboží
pátek 15. 10. 9:00 – 17:00 prodej zboží
sobota 16. 10. 9:00 – 12:00 prodej zboží
12:00 – 15:00 výdej zboží

Vzhledem k tomu, že věcí
do bazárku je čím dál tím více,
prosíme zájemce o prodej zboží,
aby si včas vyzvedli v Kulíšku
tiskopis s přiděleným číslem.
Děkujeme.

Kde : MC Kulíšek
Kdy : Úterý 15:30 - 16:30, 16:30 - 17:30
Více info : V. Pechová, tel.: 608 961 919

PORT DE BRAS LEKCE
S Katkou P. Hasselrot
Kulíšek, Bystřice
Čtvrtek, 18:00 - 19:00
Neděle 18:30 - 19:45
Kateřina Hasselrot Prantlová
Tel: 731 129 167
Email: hasselrotpdb@seznam.cz
#hasselrot_portdebras

Hlas Bystřice 8/2021
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MKIC

Léto plné kultury
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Příměstský divadelní tábor
MKIC pořádalo letos poprvé příměstský tábor,
a tak na něj děti přicházely velice zvědavé, co je
čeká. A čekalo na ně divadelní jeviště a loutkové
divadlo. Během dvou týdnů děti nejenom objevovaly kouzlo loutkového divadla, ale byl pro ně
připraven a další doprovodný program, který

vadla U Jelena vyhrával nám všem vedoucím a
praktikantům pro radost. A radost byla veliká
nejen z hraní, ale i z toho, jak jsme zvládli náš
první jelení příměstský tábor.

sehrál Jan Révai, líbila a udělala příjemnou tečku
za bystřickým kulturním létem.
Velké poděkování patří zámku Líšno za skvělou
spolupráci, ochotu a vstřícnost!

Přikládám ještě dopis, který mi napsala Eliška a
Petr Vildovi:
Příměstský tábor byl letos super. V úterý nás sice
bolely nožičky po putování po Benešově. Ale vyspali jsme se a s plným elánem jsme tancovali s
Janem Onderem. Ta hodinka nám přišla krátká.
Velmi příjemné pro nás byly psí agility, kdy jsme
se dozvěděli víc o tom, co můžou jíst naši psí kamarádi. Už se těšíme na příští rok. Děkujeme za
bezva zážitky.

Letní kino
Letní kino se konalo v předvečer Bystřicefestu
na fotbalovém stadionu. Byl to letňák, jak má být.

si s nadšením užily. Jo, fotbálek na stadionu, to
je něco, a ještě když přijede kameraman a děti
vědí, že budou na chystaném videu o Bystřici.
A co takhle výlet do Benešova? Ale pozor, není
výlet, jako výlet! Ten náš byl díky MUD a jeho poznávací hře vedoucí městem jedno velké bádaní,
počítání a malování. Po městském putování nás
sice trochu bolely nohy, ale když se objevil Honza Onder, únava byla ta tam a my jsme propadli
tanečním rytmům. Někoho baví tančit, jiného
malovat, nebo vařit. Tábor se konal v divadle U
Jelena, a tak jsme naši talentovou hru pro táborníky nazvali „Jelen má talent“. Otevírá se opona
a na podium přichází? Co vám budu povídat,
všichni byli naprosto dokonalí! Dokonalá byla i
Iza, která v pátek přivedla svého psího kamaráda
a ukázala dětem psí agility. Martin Převorovský
je tatínek, který kromě svých dvou dcer miluje i
strašilky. Povídání o strašilkách děti moc bavilo
a mě zase bavilo koukat na ně, jak sedí u kašny,
voda zurčí, ochlazuje vzduch na rozpáleném
náměstí a děti sedí pod sochou svatého Jana
Nepomuckého a vyptávají se Martina, co strašilky jedí, jak dlouho žijí a jestli umí létat. A jestli
umí létat lodě po vodě, to už dětem ukázal další
den pan Roman Nachtigal. Děti se naučily řídit
malý modelářský člun dálkovým ovladačem a
kdo dokázal přesně najet na malý míček, dostal
osvědčení o absolvování kurzu a stal se kapitánem malého plavidla. Odpoledne jsme se přesunuli na hřiště a děti žasly nad tím, co všechno
dokáže takový dron a jakou rychlostí umí jezdit
modelářská autíčka. Nikoli autíčkem, ale autem
plným hudebních nástrojů přijela Terezka. S tou
si děti jeden hudební nástroj vyrobily a pak jim
ukázala, jak se hraje na ty její, některé hodně
zajímavé a nevšední, hudební nástroje. Mladí
hudebníci si vše pěkně osahali, vyzkoušeli a pak
vznikl jeden velký orchestr, který na podiu di-

Koncerty u kašny
Léto budiž pochváleno a s ním i koncerty u kašny na Ješutově náměstí. Koncerty zahájil již tradičně Štěpán Kojan, ale málem nezahájil. Celé
odpoledne pršelo a my jsme s napětím čekali,
jak to s tím deštěm a s hudebním koncertem
dopadne. Déšť ustal, začalo svítit slunce a na
obloze se objevila duha, jako kdyby si nechtěla
nechat ujít koncert. Ten byl jako vždy dokonalý.
Diváci se usadili pěkně do trávy, nebo na lavičky
a poslouchali písničky, které vždy pohladí duši.
V dalším týdnu se představila kapela Šlahouni,
která svými písničkami zavzpomínala na Michala Tučného. Večer to byl opět velmi vydařený
a tentokrát si lidé nejenom z chutí zazpívali známé country písničky, ale i zatančili. Do třetice se
představila mladá skupina Spojení, která divákům nabídla české i slovenské hity.

Po dešti příjemně teplý večer, lavičky, klobásky a
komedie pro celou rodinu Špunti na vodě. „ Do
letního kina přišlo kolem stovky diváků.
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Letní scéna divadla U Jelena na zámku Líšno
V měsíci srpnu mohli diváci shlédnout dvě divadelní představení, která se odehrála na letní
scéně na zámku v Líšně. První mělo název „ Je-

nom život “. Skvělá komedie, ve které si zahrála
Antonie Talacková a Igor Bareš. Diváci odcházeli
spokojeni a nadšeni. Druhé divadelní představení, které se hrálo poslední srpnovou neděli,
nás přesvědčilo o tom, že komedie skutečně
táhnou. Diváci odcházeli opět nadšeni a děkovali za skvělý výběr hry. Jsem moc ráda, že se komedie s názvem „Smím prosit”, kde hlavní roli

Bystřicefest
První ročník bystřického festivalu nazvaným
jak jinak než Bystřicefest se konal za krásného
slunečného počasí v sobotu 21. srpna. Program
na fotbalovém stadionu odstartoval ve 13 a to
hudební skupinou Adovany, dále pak vystoupil
Peter Aristone a Marcell. K večeru byl stadion
téměř plný. Nadšený dav vítal Skupinu Argema
a Raego. Počasí festivalu přálo a zatím co dospělí
sledovali koncert, jejich děti řádily na skákacích
hradech, lezly po horolezecké stěně, či ochutnávaly dobroty zakoupené ve stáncích.
Vyvrcholením festivalu byla skupina O5 a Radeček a Anna K.
Když jsem stála večer na stadionu a sledovala
téměř dvoutisícový dav šťastných lidí, radovala
jsem si i já, že všechny letní akce klaply tak, jak
jsme si to přáli.
MKIC p. o. města Bystřice Bystřice, funguje v
našem městě od ledna 2021. Na léto jsme připravili nejenom Bystřicefest, ale i divadla v přírodním amfiteátru na zámku Líšno, koncerty
u kašny a farmářské trhy. Velice šťastná mohu
napsat, že město Bystřice podporuje kulturu,
lidé na koncerty a divadla chodí a moc si akce
pochvalují nejen bystřičáci, ale i ti přespolní.
Kultura v Bystřici s létem nekončí. Na podzim
se připravují Dny loutkového divadla, Divadelní festival Ludvíka Němce, loutkové pohádky a
koncerty Kateřiny Ševidové.
Přeji vám všem krásné dny končícího léta, žákům úspěšný start do nového školního roku a na
podzim se na vás na všechny těšíme v divadle U
Jelena.
www.mestobystrice.cz

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Chystá se dokument

o Bystřici

Text: Jan Chudan, Pracovník produkce, zástupce ředitelky
MKIC Bystřice; Denisa Říhová, PR města Bystřice
Vzniká profesionální dokument o Bystřici. Nyní je ve fázi střihu. Celá tvorba je propojena s číslem 550. Letos si totiž připomínáme 550. výročí vyhlášení Bystřice městysem a získání
krásného erbu, který Bystřici náleží dodnes. Na počest tohoto
výročí jsme se rozhodli natočit krátký dokument, který spojuje
historii města, jeho současnou podobu, ale i plány a vize do
budoucna. Výsledkem bude několikaminutové video.

Besedu Četnické humoresky
s Plk. Michalem Dlouhým

14. 9. 2021 od 19:00
Divadlo U Jelena, vstupné 70 Kč

beseda bude spojedna s autogramiádou a prodejem knih

www.mestobystrice.cz
Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

BYSTŘICKÉ Y
É TRH
FARMÁŘSK

18. 9. 20:0201
8:00 – 12

ulice
í: Syllabova
místo konán

Představení pro děti

Zvířátka a loupežnící
22. 9. 2021 od 17:00
Divadlo U Jelena, vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři MKIC Bystřice

www.mestobystrice.cz
Hlas Bystřice 8/2021

www.mestobystrice.cz
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VEŘEJNÁ UDÁLOST

Akce BystřiceFest
OBRAZEM
Foto: Jan Chudan, Pracovník produkce, zástupce ředitelky MKIC Bystřice
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www.mestobystrice.cz

VEŘEJNÁ UDÁLOST

Akce Bystřice 550
OBRAZEM
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Tomáš Procházka

Hlas Bystřice 8/2021
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BYSTŘICKÉ ORGANIZACE

Nahlédněte do MKIC
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC; Bára Kristenová, redakce; Denisa Říhová, redakce

Co se pod zkratkou MKIC skrývá?
Pod touto zkratkou se skrývá Městské kulturní
a informační centrum. Jsme příspěvková organizace města Bystřice která vznikla letos v lednu.
Představte nám v kostce čím se zabýváte.
Sídlíme v prvním patře v domě, kde je nejen divadlo, ale i knihovna a všichni bystřičáci vědí, že
se tu říká U Jelena. Přesně tam vznikají všechny
naše nápady a plány. Svoji činnost jsme odstartovali v době covidové a tak náš první kulturní
počin měl název Na viděnou. Po celé Bystřici a
okolí visely plakáty s QR kódy. Kdo šel okolo plakátu, mohl se zastavit a díky kódu si mohl na
mobilním telefonu pustit skladbu, na které známé zpěváky doprovázel sbor hudebníků Police
symphony orchestra. Dále jsme vytvořili propagační materiál o bystřických loutkách, sportu a
městu Bystřice. Materiál byl rozvezen do všech
infocenter po Čechách. Zpracovávali jsme podklady a vytvářeli scénář na video o Bystřici, které
bude umístěno na stránkách města a do budoucna ho budeme pouštět v novém informačním centru, které vzniká také v domě U Jelena.
Bude zde také příjemná kavárnička a muzeum
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loutek. Začali jsme pracovat na aktualizaci zajímavých informací o Bystřici a všech osadách
na webových stránkách. Když přišla zpráva o
rozvolnění, začali jsme chystat Bystřicefest a
společně s hasiči také městské slavnosti. Kromě
těchto příprav byly uspořádány farmářské trhy a
v srpnu bystřické kulturní léto.
Bystřické kulturní léto zahájil u kašny na Ješutově náměstí Štěpán Kojan. O týden později si
užili všichni milovníci country při vystoupení
kapely Šlahouni a další středa patřila mladé bystřické skupině Spojení. Kdo si chtěl užít divadlo,
mohl navštívit hned dvě divadelní představení:
„Jenom život” a „Smím prosit”na zámku v Líšně.
Nezapomněli jsme ani na oblíbené letní kino.
Film „Špunti na vodě” byla dobrá volba.
Jak hodnotíte proběhlé akce?
Hodnocení pro nás byla odezva od všech diváků
a zúčastněných. Reakce od nich byla radostná
a plná díků, povzbuzení a držení palců. Velkou
roli na těchto venkovních akcích hraje hlavně
počasí a to nám přálo, jako kdyby tušilo, jak nám
na prvním ročníku bystřického kulturního léta
záleží.

Plánujete nějaké další do konce roku?
Plánů a nápadů je spousta. Před námi je další
podzimní farmářský trh, v říjnu Divadelní festival Ludvíka Němce, v listopadu Dny loutkového
divadla, které budou probíhat v dopoledních
hodinách a Rozsvícení vánočního stromu. Dále
se mohou děti těšit na odpolední divadelní pohádky, které se budou hrát v loutkovém divadle
U Jelena. V listopadu a prosinci se už teď můžete
těšit na koncerty Kateřiny Ševidové a také adventní koncerty v kostele Šimona a Judy.
Vstupenky na koncerty či divadla si lidé mohou
kupovat v MKIC nebo online na Ticketlive.cz.
Je možné se s vámi nějak spojit, pokud by někdo měl nápad na akci a nevěděl si rady s organizací?
Dobrých nápadů není nikdy dost. Budeme za ně
jen rádi. Těšíme se na vás na adrese Ješutovo
nám 14, 257 51 Bystřice. Můžete nás kontaktovat
na e-mailovou adresu info@mkicbystrice.cz
nebo na tel. 602 438 454 (Radka Macháčková), 725
011 141 (Jan Chudan).

www.mestobystrice.cz

ROZHOVOR

Kulturní léto na Zámku v Líšně.
Jak ho hodnotí pořadatelé akcí?
Text: Tereza Pásková, TTP Invest; Aneta Procházková, TTP Invest; Bára Kristenová, redakce; Denisa Říhová, redakce

Jak vznikla myšlenka Kulturního léta?
Naším dlouhodobým cílem je zpřístupnění celého zámeckého areálu široké veřejnosti. Bohužel jak opravy zámecké budovy,
tak přilehlého parku, jsou natolik náročné,
že celoroční otevření zámku Líšno není v
současné chvíli možné. Na druhou stranu
amfiteátr, se svou jedinečnou akustikou,
se již sám nyní nabízí k vystoupením, která
mohou potěšit nejen obyvatele Bystřicka.
Proto, když už není možné mít zámecký
areál otevřený celoročně, chceme veřejnosti umožnit návštěvu alespoň touto formou, kdy diváci mohou pozorovat, jak se
zámek Líšno s přilehlým parkem mění, a to
s příjemným zakončením v podobě špičkového kulturního vystoupení.

ať studentkám konzervatoře, tak talentovanému klavíristovi Jindrovi Rosendorfovi.
Jsme rádi, že naše pozvání přijal David
Deyl, Vratislav Kříž, Magda Malá a Martin
Dejdar. Musíme však přiznat, že největší radost nám (a doufáme, že i našim divákům) udělalo, když se na pódiu objevila paní Jiřina Bohdalová, která v letošním
roce oslavila neuvěřitelných osmdesát pět
let aktivní kariéry, kdy roznáší dobrou náladu a smích napříč generacemi.

Podle čeho jste vybírali účinkující?
Hlavním záměrem bylo utvořit takový program, ve kterém si vybere každý. A to ať
už je to milovník opery, znalec muzikálových hitů z Broadway či někdo, kdo má rád
náš specifický český humor. Zároveň jsme
chtěli ale dát i šanci mladým talentům, a to

Jak osobně hodnotíte celé Kulturní léto?
Dalo by se říci, že každý večer jsme byli
nervózní více jak naši účinkující (kdy pro
některé bylo vystoupení v rámci Kulturního léta první po dlouhé covidové
pauze), a to především co se počasí týče.
Naštěstí však naši diváci ani jeden večer
nezmokli a my bychom jim ještě jednou
chtěli strašlivě moc poděkovat, že i přes
nejistou covidovou situaci a hrozbu deště
podpořili zakoupením vstupenky zámek
Líšno. Doufáme, že si večery užili a nabili
je energií pro nadcházející podzim. Dále

Foto: Muzikálový večer s Davidem
Deylem a Magdou Malou

Foto: Operní večer s Vratislavem Křížem
a Jindřichem Rosendorfem

Hlas Bystřice 8/2021

bychom ještě jednou chtěli poděkovat našim štědrým sponzorům, bez kterých by
se Kulturní léto neuskutečnilo. Děkujeme
investičnímu fondu Quant, nadaci skupiny
ČEZ, společnosti TTP invest a společnosti
OTIS výtahy. Dále také musíme poděkovat
všem, kteří nám s organizací pomáhali. A
jako malou perličku si dovolujeme doplnit, že rekord v dojezdové vzdálenosti drží
paní Isabel Maria, která na koncert Davida
Deyla dorazila až z dalekého prosluněného
Španělska.
Můžete nám prozradit, pokud nám situace dovolí, zda bude další ročník?
Musíme přiznat, že nás překvapil enormní
zájem a účast diváků. Na takřka každý ze tří
kulturních večerů jsme museli řešit možnosti zvýšení kapacity hlediště. Takto projevený zájem je do značné míry zavazující,
proto pokud nám situace dovolí, jak správně říkáte, můžou se obyvatelé Bystřicka
těšit na Kulturní léto na zámku Líšno 2022,
a to opět s hvězdným obsazením.

Foto: Divadelní večer s Jiřinou
Bohdalovou a Martinem Dejdarem
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Mokrá Lhota | XIII. ročník Memoriálu Josefa Stránského
Text a foto: Veronika Hřebíčková, OV
Mokrá Lhota
Vzhledem k vleklé epidemiologické situaci
předcházelo pořádání soutěže na jaře letošního roku mnoho zvažování, proč ano, proč
ne, ale nakonec se členové SDH Mokrá Lhota domluvili, “Memoriál Josefa Stránského”
dostal zelenou a přípravy mohly začít.
Po loňské vynucené pauze, tedy v sobotu
dne 7. srpna 2021 odstartoval v Mokré Lhotě již XIII. ročník hasičské soutěže. I účast z
řad jednotlivých sborů byla bohužel ovliv-

něna nepříznivou situací kolem onemocnění COVID-19, klání se zúčastnilo 5 týmů
mužů a 4 týmy žen v disciplínách “100 metrů překážek” a “Požární útok”. Mokrolhotští
úspěšně reprezentovali jak za muže, tak za
ženy a odnesli si nejedno ocenění, čímž důstojně oslavili 120 let od založení SDH Mokrá Lhota.
Velké díky patří všem, kteří se na organizaci soutěže nezištně podíleli, neboť bez
jejich přičinění, by nebylo možné takovou
akci pořádat. Dále bychom rádi poděkovali městu Bystřice za finanční i materiální

podporu.
Těšíme se na další ročníky soutěže a věříme, že do budoucna nám přestane ten protivný virus házet klacky pod nohy.
Celkové pořadí:
místo muži
místo muži
místo muži

SDH Nesvačily
SDH Ouběnice
SDH Mokrá Lhota

místo ženy
místo ženy
místo ženy

SDH Bystřice
SDH Nesvačily
SDH Mokrá Lhota

Mokrá Lhota | Rozloučení s prázdninami a dětské tvoření
Text a foto: Veronika Hřebíčková, OV
Mokrá Lhota
Zdá se být již tradicí, že se mokrolhotské
děti loučí s prázdninami dešti navzdory.
Počasí bylo celý týden proměnlivé a na sobotu 28. 8. hrozila předpověď celodenním
deštěm. S děsem v očích jsme od rána vzhlíželi k obloze a čekali co se bude dít. I přesto
jsme pro děti nachystali mnoho stanovišť,
na kterých si mohly vyzkoušet a zdokonalit
svoje dovednosti. Ve 13 hodin přišla dešťová
přeháňka, pak se mraky roztrhaly, a od 14
hodin, kdy startoval dětský program bylo
počasí, až na malý deštík, ukázkové.
Sešlo se 35 dětí a jako vždy byl největší zá-
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jem o střelbu z luku i ze vzduchovky mezi
většími a o malování na obličej mezi menšími dětmi. Tradiční stanoviště s názvem
“Dej gól Bobešovi” bylo také velmi vytížené
a slavný gólman Bobeš nedával svým malým
soupeřům nic zadarmo. Na dalších stanovištích se chytali ryby, skákalo se v pytli, chodilo se na chůdách, trénovala se balanční
chůze a hrál se Kubb - hra s dřevěnými špalíky. Po splnění všech úkolů byli malí účastníci odměněni věcnými cenami a bylo pro
ně nachystáno občerstvení v podobě domácích limonád, hot dogů a sladkého pečiva.
Na pozdní odpoledne si Terpolka a Romča
přichystaly pro děti malování na trička, při

kterém si každý mohl s pomocí šablon nebo
vlastní fantazie vytvořit jedinečný designový kousek oblečení dle svých preferencí. K
vidění byly traktory, bagry, nechyběl ani
Spiderman a různá zvířátka.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří se podíleli na přípravách a samotném
průběhu akce - bez Vás by to opravdu nešlo! Velké díky patří samozřejmě také městu Bystřice a SDH Mokrá Lhota za finanční
příspěvky.
Těším se na další krásné okamžiky, které
společně prožijeme!

www.mestobystrice.cz
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Radošovice | Oslava 60. výročí od založení SDH Radošovice

Text a foto: Za OV a SDH Radošovice
Lenka Hlaváčová
Dne 21. srpna 2021 se v Radošovicích za finanční podpory města Bystřice uskutečnila
oslava 60 let výročí od založení SDH Radošovice. K vidění byla historická požární
technika a několik historických vozidel.
Místní hasiči provedli ukázku sání s požár-

ní stříkačkou PS 16, k vidění byla i požární
stříkačka PS8. Děkujeme SDH Drachkov za
vystavení historické stříkačky Stratílek,
panu Jaroslavu Hlaváčovi st. za možnost výstavy historických traktorů a obrněného
transportéru BRDM-2 a SDH Bystřice za výstavu novodobé požární techniky. SDH Tožice nás přišla podpořit a připravila pro

starostu SDH Radošovice překvapení ve
formě požárního zásahu. Návštěvou nás poctil starosta města Bystřice Michal Hodík,
Miloslav Ježek náměstek OSH Benešov a
pan Karel Drábek starosta okrsku Bystřice.
Pevně věříme, že se všem přítomným akce
líbila.

Ouběnice | Zábavné odpoledne pro děti
Text a foto: Hana Bartáková, předseda
OV Ouběnice
Tak jak bylo Osadním výborem naplánováno, proběhlo 21.srpna od 14 hodin odpoledne plné soutěží, her a hašení „hořícího“ domečku, pro naše nejmenší z Ouběnic, Jiřína
a Stržence. Při příchodu obdržely kartičky,
které se po splnění 12 úkolů na jednotlivých

stanovištích začaly plnit hezkými razítky s
motivy zvířátek. Všechny děti úkoly hravě
splnily a po zásluze byly odměněny balíčkem dobrot a drobnými dárky.
V průběhu odpoledne musely děti dodržovat pitný režim, pochutnáním pro ně byl
párek v rohlíku a koláčky.
Děkuji městu Bystřice za finanční podpo-

ru , děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou
a organizací , děkuji za perfektně zvládnutou akci.
Počasí nám přálo, sluníčka bylo dost, stín
vzrostlých lip na naší návsi tvořil příjemné
prostředí ke skotačení dětí a dobrou pohodu všech přítomných. Tak děti, příští rok se
máte zase na co těšit.

Ouběnice | MUSICA DIVERSATA opět koncertovala
Text a foto: Hana Bartáková, předseda
OV Ouběnice
Tak jak bylo Osadním výborem naplánováO
pouťové neděli 11. července zněly kostelem
sv. Markéty v Ouběnicích nejenom tóny
zobcových fléten
a varhan v podání Ctirada Sedláčka, ale i
zpěv Dany Jelínkové, prokládaný recitací

Hlas Bystřice 8/2021

Petra Vobeckého.
Koncert, který pořádalo město Bystřice s
Římskokatolickou farností Votice u příležitosti Bystřice 550 let erbu
a jmenování na městys, potěšil zajisté
všechny posluchače, kteří se zúčastnili a již
před 18 hodinou jimi byl
do posledního místa obsazen náš ouběnický
kostel. Přítomní se mohli zaposlouchat do

tónů, zpěvu, recitace
ze sbírky básní
Rainera Maria Rilkeho
(1875-1926) - ŽIVOT MARIIN.
Velké díky patří všem účinkujícím, především panu Ctiradu Sedláčkovi a všem těm,
kteří si přišli zpříjemnit pouťový podvečer a
vedle nezapomenutelných zážitků přispěli
ve prospěch ouběnického kostela.
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Rybářský tábor Protivín 2021

Text: Petr Škvor, LRT hlavní vedoucí
Naše místní rybářská organizace Bystřice
uspořádala ve dnech 31.7. až 7.8. rybářský
tábor v Protivíně – v kempu „U Šerifa“. Letos jsme zvolili klidnější lokalitu vodňanské
Blanice a myslím si, že jsme udělali jen a
jen dobře.
Pro přesun do Protivína jsme zvolili vlak,
kterým jela většina z 20 dětí.
Po příjezdu a ubytování jsme vyrazili k vodě
obhlédnout terén a některé děti hned nahodily.
Od prvního dne se nám dařilo. Povedlo se
ulovit pár pěkných kaprů, amurů a štik.
Tento trend nás provázel během celého tábora. To se projevilo i ve výsledcích celotáborových rybářských závodů, kdy se započítávala jen ušlechtilá ryba spolu s amury
a úhoři.
Po celou dobu tábora se děti učily vázat
různé montáže, vysvětlili a ukázali jsme si

různé techniky lovu, hráli se zábavné hry,
ale došlo i na opakovačku testů, poznávaní
ryb a živočichů.
V úterý v rámci celodenního „pochoďáku“
jsme navštívili Fakultu rybářství a ochrany
vod ve Vodňanech. Děti se dozvěděly mnohé zajímavosti ze života ryb a dokonce si
mohly „pochovat“ jesetery a sumce.
Ve středu jsme navštívili Krokodýlí ZOO v
Protivíně. Návštěvu jsme naplánovali tak,
abychom stihli krmení.
Den před odjezdem proběhly rybářské závody. Ty byly ovlivněny deštěm z předchozího dne. Ryby nechtěly spolupracovat, ale
i přesto se povedlo dětem nad nepřízní počasí zvítězit a rybu ulovit.
Na závěr dne došlo k vyhlášení výsledků
celotáborové hry a rybářských závodů. Vítězové si mohli vybrat z připravených cen.
Na základě výsledků z celotáborové hry byly
dětem rozdány finanční poukázky, za které
si mohly v našem táborovém obchůdku na-

koupit a vydražit různé cukrovinky, drobnosti na rybařinu, krmení…
Pak už nás bohužel čekalo balení, úklid
chatek a cesta domů. Cesta proběhla dobře
a v sobotu ve 14:30 jsme dorazili vlakem do
Benešova.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
sponzorům:
Městu Bystřice, ČRS SÚS, MŠMT ČR, pí.
Faktorové - rybářské potřeby Sedlčany,
PEFA Pavel Faktor výrobce splávků, WPOcarp Petr Štěpánek Bystřice, Jigovky.cz
Jan Nový Tábor, ChemPesta a.s., Jaroslavu
Bambasovi, Luboši Hoškovi a Karlu Voňavkovi
Dále chci poděkovat vedoucím kroužku za
pomoc s přípravou a realizací tábora:
Petru Bervidovi, Vojtěchu Hoškovi, Miloši
Repetnému, Vítězslavu Maierovi a zdravotnici Marcele Kadeřábkové
Snad se všem na táboře líbilo, každý si ho
užil a v příštím roce se opět sejdeme.

Božkovice | MS Český červený kříž vás zvou...
Text: Petr Stibůrek
Jednatel MS ČČK Božkovice
MS ČČK Božkovice Vás zve na jednodenní výlet na Jihlavsko
Jedeme v sobotu 11.září 2021, navštívíme
zámeček Příseka u Brtnice jeho historie
sahá až do 15. století a s jejich muzejní
sbírkou si připomeňte hračky, se kterými
jste si hráli jako malí. Připravena je expozice plná zajímavostí, raritních modelů a
překvapení. Uvidíte tisíce modelů autíček,
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letadla... i možnost koupě.
Dále navštívíme Katakomby v Jihlavě, vyhlídku z věže kostela na město Jihlavu a
další zajímavosti. Na závěr návštěva vyhlášené Jihlavské ZOO.
Odjezd ráno cca v 7 hodin - nástupní místa
Bystřice, Drachkov, Božkovice, Olbramovice, Votice - ještě upřesníme dle účastníků.
Cena 390 Kč ( v ceně bus + vstup do zámku
a muzea), děti do 15 let cena 200 Kč.
Akce se koná za finanční podpory Města
Bystřice.

Kontaktní osoba:
paní Bederková tel.: 777 267 916
MS ČČK Božkovice Vás zve na zájezd do
maďarských termálních lázní Sárvár
v době od 17.10. do 21.10.2021 cena polopenze 8.500,-Kč nebo all inclusive 9.400,-Kč
vše včetně dopravy.
Nástupní místa: Benešov, Bystřice, Drachkov, Božkovice, Olbramovice, Votice.
Kontaktní osoba paní Bederková, tel.: 777
267 916.

www.mestobystrice.cz

VÝKUP

JABLEK
JÍROVICE 1
Zahájení výkupu:

4. 9. 2021

Kontaktní osoba: Monika Brejlová - tel.: 739 320 292
Tomáš Brejla
- tel.: 777 333 266
Výkupní doba: Po - Pá 16 - 19 hod
So - Ne 11 - 19 hod

Inzerce

Nejvyšší výkupní ceny

4 dny práce,
3 dny volno

Podporujeme Váš čas s rodinou
Nábor: APLIKAČNÍ TECHNIK
A REALIZÁTOR(KA) ZNAČENÍ A PODLAH
Alena Janoušová
724 355 990
alena.janousova@jaclean.cz
J.A.CLEAN spol. s r.o.
Pavlovice 88, 258 01 Vlašim

Společnost MCE - elektroinstalace s.r.o.
se sídlem Karla Nového 22, Bystřice
hledá pracovníky na pozici

ELEKTRIKÁŘ - ELEKTROMONTÉR
Pracovní náplň: Montáž, zapojování, opravy, elektrických
rozvodů
v budovách a jiných objektech
Požadujeme:
Vyučení nebo maturita v oboru elektro
Platné zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., §6
Praxe v oboru 5 let
Dobrý zdravotní stav
Technické myšlení
Přesnost, preciznost, schopnost koncentrace, logické
uvažování
Flexibilita
Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
Řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme:
Stabilní pracovní prostředí
Hlavní pracovní poměr
Jednosměnný provoz
Odpovídající finanční ohodnocení, prémie, roční odměny
Služební vůz
Služební telefon

BLEŠÍ TRH
v sobotu 16. října 2021
od 8.00 do 12.00 hod.
na letišti v Bystřici
Prodávající i nakupující mají vstup ZDARMA!
Akce není určena
pro profesionální prodejce/stánkaře!
Provozní řád najdete na webové stránce
http://www.lkbe.eu/zi_blesi_trh.php

Inzerce

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete
svůj profesní životopis na vnouckova@mce-elektro.cz,
nebo volejte na telefonní číslo 721 216 578.

Letiště Benešov přísp. org.
ve spolupráci s městem Bystřice
vás zvou na

Hlas Bystřice 8/2021
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PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY
OBČANŮ
OBČANŮ

Bystřické děti ve videoklipu Kateřiny Šedivové
Text: Zdeněk Kopecký, manažer
Koncem prázdnin točila zpěvačka Kateřina
Ševidová klip ke své písni Náhodou. Natáčení se zúčastnily také děti z Bystřice a okolí. I
přes mírnou nepřízeň počasí panovala
skvělá nálada a všichni si hereckou práci
náležitě užívali. Klip by měl být v brzké době
dokončen a bude ke zhlédnutí nejen na
platformě YouTube, ale také na televizních
obrazovkách.

Jak mít na zahradě motýly
Text: Otakar Ježek, rodák z Bystřice

Motýli jak známo vyhledávají kvetoucí rostliny s nektarem. Těchto rostlin v přírodě
rapidně ubylo a proto můžeme motýlům
trochu pomoci tím, že na své zahrádce založíme květnatou louku vhodnou pro včely,
motýly a ostatní hmyz. Semena těchto rostlin se nechají celkem snadno sehnat.

Problém je v tom, že motýli se musí také
na některých rostlinách vyvíjet. Tomu napomůžeme tím, že některé vhodně rostliny
necháme na zahradě a nebudeme housenky
ničit. Třeba kopřiva dvoudomá je základní
rostlina pro asi 25 druhů housenek motýlů,
hlavně baboček. Čičorku pestrou mají rády
housenky některých druhů vřetenušek,
žluťásků, modrásků a soumračníků. Jetel luční, tolice vojtěška, šťovík kyselý jsou
vhodné pro ohniváčky, ostruháčky, žluťásky. Další vhodné stromy a keře, které mají
motýlí housenky rády, jsou řešetlák, vrby,
hlohy a trnky. Z květin ještě prvosenky, fialky, kostřavy, jitrocely, slézy a ponecháme-li pár vykvetlých rostlin mrkve, kopru
nebo fenyklu, může se na nich vyvíjet otakárek fenyklový. Kručinka a komonice zase
láká modráska kozincového, mateřídouška
modráska černoskvrnného i rozchodníkového. Za zmínku stojí ještě například zlatobýl, chmel, kontryhel, divizna, kakos, vikev.

mulí neboli letním šeříkem a na podzim
kvasícím a hnijícím ovocem, rozkvetlým
zlatobýlem a hvězdicemi astry.

Když si na zahradu pořídíte alespoň některou z těchto rostlin a nezničíte každou housenku, která se tam objeví, máte šanci, že
časem budete mít i motýly. Přilákáte je na
jaře medonosnými rostlinami, v létě rozkvetlým oreganem, šalvějí, levandulí, ko-
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Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Miloslav Jandera

Zdeněk Štěpánek

* 23. února 1921 v Líšně
† 21. srpna 2011 v Havlíčkově Brodě

* 22. září 1896 v Tvoršovicích
† 20. června 1968 v Praze

Umělecký maskér Miloslav Jandera
se narodil v Líšně. Školní docházku absolvoval v Bystřici a poté se u pana Zajíčka v Bystřici vyučil holičem. Za druhé světové války byl totálně nasazen v
Německu. Po válce odešel do Prahy,
kde získal zaměstnání u Československého státního filmu – studio Barrandov. Jako umělecký maskér se podílel
například na filmových seriálech
F.L.Věk, Chalupáři, Synové a dcery Jakuba Skláře, nebo filmech Na samotě u
lesa, Muž s bílou hřívou a další. Miloslav Jandera byl dlouholetým členem
České filmové a televizní akademie.

Vzpomínáme
Dne 12. srpna 2021 uplynulo 10 let
od úmrtí pana Aleše Vilímka z Bystřice. Kdo jste tátu znal, vzpomínejte s
námi. Dcera Markéta s rodinou.
V minulém čísle bylo u vzpomínky
jméno „dcera Helena“. Rádi bychom
uvedli na pravou míru, že pan Vilímek
měl pouze jednu dceru jménem Markéta.

Jeden z nejvýznamnějších československých herců 20. století se narodil v
Tvoršovicích. Záhy po narození se spolu s
rodiči odstěhovali za prací do Rakovníka,
kde Zdeněk vystudoval reálnou a později
hospodářskou školu. Během I. světové
války byl zatčen na ruské frontě a stal se
členem legionářské České Družiny. Do
Československa se vrátil až v roce 1920.
Od roku 1921 byl hercem Vinohradského
divadla a v roce 1934 přešel do Národního
divadla.
Významným předělem v hercově kariéře byl rok 1938. Po mnichovském diktátu
byl požádán, aby v rozhlase přednesl

vládní prohlášení o odstoupení pohraničních území nacistickému Německu a v
roce 1942 po atentátu na R. Heydricha byl
donucen přednést na schůzi České národní rady jménem Národního divadla
rezoluci loajality. Tato dvě vystoupení
popudila proti němu veřejné mínění a po
válce byl dokonce obviněn z kolaborace.
Rehabilitace se Zdeňku Štěpánkovi dostalo na podzim roku 1946, kdy se vrátil
na jeviště Národního divadla. V sezóně
1954-55 se Z. Štěpánek stal šéfem činohry
Národního divadla a následně získal i celou řadu státních cen. Ve filmu se Zdeněk
Štěpánek objevoval od počátku 20. let.
Vtiskl podobu významným postavám naší
minulosti Janu Husovi, Janu Žižkovi, Mikuláši Dačickému nebo ztvárnil postavu
Maršála ve filmovém zpracování Čapkovy
Bílé nemoci.

Občanská komise informuje
Text: Občanská komise MěÚ Bystřice
V květnu 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
František Fulín, Nesvačily, 91 let
V červenci 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
Vítězslav Mrkva, Vojslavice, 70 let
Marie Bendová, Bystřice, 75 let
Zdenka Voříšková, Bystřice, 80 let
V srpnu 2021 oslavili významné jubile-

um tito občané:
Marcela Kumžáková, Bystřice, 70 let
Petr Bezdíček, Bystřice, 75 let
Marie Říhová, Bystřice, 85 let
Marie Kladivová, Ouběnice, 85 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu!

Poznámka: Všechny uvedené osoby jsou zveřejněny na základě jimi daného
písemného souhlasu.

Hlas Bystřice 8/2021
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HISTORIE

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

VODOVOD A KANALIZACE

Město Bystřice se rozhodlo pro výstavbu
vodovodu a kanalizace v Bystřici. Jednotlivé stavby byly rozděleny do pěti etap. Stavba vodovodu byla plánovaná na 18 milionů
korun, stavba kanalizace včetně čistírny
odpadních vod na cca 70 milionů korun.
Celkovou částku hodlalo město uhradit ze
40 % ze svého rozpočtu, 30 % nákladů měla
pokrýt dotace od státu a zbylých 30 % tvořila bezúročná půjčka od ministerstva financí a tříprocentní půjčka od Státního fondu
životního prostředí. Za tyto půjčky ručilo
město obecními lesy, kotelnou, domem U
Jelena a budovami čp. 44 a 24 v Ouběnicích.
V tomto roce byla vypsána výběrová řízení
na jednotlivé stavby, která vyhrála společnost AQUACON a.s. Stavby vodovodu a kanalizace pak byly rozplánovány až do roku
2002.

STANISLAV ČEČEK
ČESTNÝ OBČAN MĚSTA.

Dne 1. července bylo uděleno in memoriam
čestné občanství města Bystřice generálu
Stanislavu Čečkovi. Stanislav Čeček se narodil v rodině lesmistra na líšenském panství a obecnou školu navštěvoval v Bystřici.
Po vypuknutí I. světové války vstoupil do
nově utvářené České družiny na ruské frontě a zasáhl do mnoha významných bitev I.
světové války. Později byl S.Čeček povýšen
na generála a jmenován velitelem I. československé divize na Dálném východě. Odhalením pamětní desky v Líšně dne 28. října si
pak občané Bystřice připomněli osmdesáté
výročí samostatnosti Československé republiky.

TVORŠOVICE GOLF

V průběhu roku projednalo a schválilo město Bystřice změnu územního plánu číslo tři,
kterou umožnilo realizaci golfového hřiště
v lokalitě Tvoršovice. Vlastníkem pozemků
byl JUDr. Cyril Bartoň-Dobenín, který ne-
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movitosti včetně zámku získal v restituci.
Investorem stavby byla společnost GOLF
Konopiště a.s. Během následujících let vznikl v Tvoršovicích největší golfový resort v
České republice, který zahrnoval hotelové
ubytování, restauraci a tři kvalitní golfová
hřiště. Dvě mistrovská osmnácti jamková
nazvaná Radecký a D´Este a jedno devítijamkové hřiště Public.

POMNÍK ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

Jedním z nejvýznamnějších tvoršovických
rodáků je významný československý herec
20. století Zdeněk Štěpánek. Ten se v Tvoršovicích narodil, ale záhy po narození se s
rodiči přestěhoval do Rakovníka. Dne 10.
října mu byl v Tvoršovicích slavnostně odhalen pomník, zachycující Zdeňka Štěpánka
v roli Mikuláše Dačického z Heslova z filmu
Cech panen kutnohorských. Pomník je dílem akademického malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře z Plzně.

ADAPTACE BÝVALÉ ŠKOLY
V NESVAČILECH

Město Bystřice získalo stavební povolení na
adaptaci objektu bývalé základní školy čp.
70 v Nesvačilech na 8 bytů. Výstavba těchto bytů byla podpořena investiční dotací ze
státního rozpočtu v rámci „Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu
v obcích“ až do výše 370 000,- Kč na jednu
bytovou jednotku. Za tímto účelem vzniklo
na podzim roku 1998 Bytové družstvo Bystřice se sídlem Dr. E. Beneše 25 (předseda
Luděk Klápa), které ve spolupráci s městem
provedlo adaptaci budovy. Obec se přitom
smluvně zavázala, že po uplynutí dvaceti let
od kolaudace odprodá bytovému družstvu
svůj podíl na nemovitostech. Vzhledem k
tomu, že v budově bývalé školy byla umístěna místní knihovna, rozhodlo se vedení
města požadovat nepeněžním plněním na

Foto: Škola v Nesvačilech
bytovém družstvu přístavbu nedaleké požární zbrojnice, kam byla knihovna v následujícím roce přemístěna.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve dnech 13. a 14. listopadu se konaly komunální volby, kterých se v Bystřici zúčastnilo
pět volebních stran. Politické uskupení Nezávislí získalo 8507 hlasů a 5 zastupitelů,
ODS 7078 hlasů a také 5 zastupitelů. Strany
KSČM (4204 hlasů), ČSSD (4163 hlasů) a
KDU-ČSL (3978 hlasů) obdržely shodně po
třech zastupitelích. Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva byl starostou města zvolen pan Pavel Chlistovský (Nezávislí), místostarostou Petr Slavík (KSČM) a členy rady
města byli zvoleni Ing. Josef Šembera (Nezávislí), Pavel Hnátek a Miroslav Burda (oba
ČSSD).

Foto: Volba starosty
www.mestobystrice.cz

POVĚST

Poklad v Tožičkově mezi
aneb podivné poslední přání.
Text: Miroslava Michálková, redakce
Napsal: Lad. V. Trmal do knihy Čeňka Habarta Sedlčansko, Sedlecko a Voticko
Foto: Marek Bílek
V prostorné síni tloskovského zámku bylo
přítomno mnoho lidí. Právě zde probíhal
vrchnostenský soud a písař Marek zapisoval
rozsudek. Zapisoval dlouho, až brk se rozskřípl a byl tedy vyměněn za nový. Písař dopsal poslední slovo a předal lejstro soudním
pánům k podpisu. Znovu se brk dal do pohybu a rozsudek byl podepsán.
Justiciár držel osudný list, přelétl pohledem
po přítomných a velitelským hlasem přikázal,
aby byl přiveden ten zlotřilec, který byl právě
odsouzen.
Dveře se prudce otevřely a něco zařinčelo a
ve dveřích se objevila mohutná, ba přímo obrovská postava s pouty na nohou i na rukou.
Muž byl asi padesátiletý, prošedivělý a snědý.
Pátravě se rozhlédl místností a zůstal nehybně stát. Za ním stanuli i dva drábové s tasenými šavlemi.
Vrchnostenský soudce se vzpřímil a velitelsky pokynul pravicí. V místnosti se rozhostilo
naprosté ticho. Justiciár pohlédl na odsouzeného přísným skoro ledovým pohledem. Potom začal vážně až úsečně číst. Nejprve četl
menší přestupky, jichž se obviněný dopustil: souzený byl účasten při krádežích slepic
v Pecínově, husí a peří ve vsích Drachkově,
Zahořanech a Radošovicích, šatů a jiných
kusů v Pozově a Jezvinách. Násilně se vloupal
v Mlíkovicích, Spolí a Borovce a účasten byl
při loupežném přepadení u Brdečného. Dále
pak zabil pocestného u Záhoří, vyvedl 3 voly
ze stáje ve vsi Straném, které v lese Bělickém
zabil a vyvrhl a pak maso jejich prodal. Dále
to byly pokusy podvodů a loupeží spadajících
pod pravomoc pana Jáchyma hr. Pachty z Rájova, jenž se od roku1727 stal majitelem velkého panství tloskovského.
Hlas justiciárův se během čtení stále zesiloval
až slova: vynáší se nad tímto zločincem ortel
smrti, doslova vykřikl. Po vyřknutí rozsudku
justiciár náhle zbledl, lejstro mu vypadlo z rukou a klesl k zemi. Odnesli jej tedy a po chvíli
slabým hlasem nařídil jednomu z úředníků,
aby tomu odsouzenému oznámil, že má-li
nějaké poslední přání, bude mu splněno.
Odsouzený pravil: Mé poslední přání ani přáním není, ale povím před svou smrtí to, co
mi vyprávěl můj otec. Je tu snad přítomen
někdo z Tožice? Ale bylo ticho, nikdo se nepřihlásil. Tedy právě V Tožici, pokračoval ve
vyprávění odsouzený, kterou před vojnami
Hlas Bystřice 8/2021

držívali Trmalové z Toušic, je zakopán vzácný poklad. Otec mi říkal, abych jej vyhledal,
že se stanu boháčem, vykládal, že je zakopán
v Tožičkově mezi, proti velkému zvonu kostela tožického. Jsou prý tam ukryty poklady
rodu Trmalů, které tam tito páni před vojnou
zakopali. Vždycky jsem si říkal, že mám dost
času abych to bohatství vykopal, ale osud to
zařídil jinak. Něco mne nutilo toulat se světem, a tak jsem do Tožice nepřišel a poklad
nevykopal. Že pravdu mluvím, to mi ve jménu
Boha trojjediného prosím věřte. Hledejte a
poklad najdete. To je mé jediné přání.
Úředník pokynul a drábové vyvedli odsouzence na popravu. Když se rychtářové vraceli
k Neveklovu, zvonili „poslední hodinku“ justiciárovi“ z tloskovského zámku.
Mezi účastníky toho řízení byl též rychtář
Tožička ze vsi Tožice, majitel oné meze, o
které byla řeč. Ale protože netušil, co odsou-

zený bude povídat, ani se tenkrát nepřihlásil.
Brzy po svém návratu se rychtář Tožička roznemohl. Když na sobě cítil, že jsou jeho dny
sečteny, zavolal svého syna a jemu svěřil co o
pokladu věděl. Mladý dědic statku často prolézal jako malý hoch temnými chodbami podzemními, jež prý vedly ze sídla Trmalovského
až do Drachkova a Radošovic. Také v zimním
období při draní slýchal ledacos pohádkového vyprávět, ale pověsti o pokladu se zdráhal
uvěřit. Proto po něm ani nepátral.
Někteří hajní však říkávali, že za úplňkových
nocí viděli po Tožičkově mezi běhat malého
černého psíka, kterému oči podivně se leskly
a ten prý poklad hlídá, aby jej nevykopal někdo nepovolaný.
Roky plynuly, dávno již statek Tožičkův nestojí, jen mez za kostelem zůstala. A dávná
pověst, která byla v knize pečlivě zapsána.
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BTL Medical Technologies s.r.o

WWW.MEDICTECH.CZ/VYROBA-KARIERA

Hledáme
nové kolegy!
ětových
sv

60+
po

b o ček

Jsme stabilní česká společnost
s mezinárodní působností.

Detail volných
pozic v Benešově

Vyrábíme zdravotnické zařízení
pro celý svět.
Hledáme posily na pozice
operátor a další technické pozice.

personalni@btlnet.com
+420 775 890 722

Inzerce

Jsme v Benešově

BTL_LF_Benesov-nabor-operator_204x286_CZ100.indd 1
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NEDALEKO
BYSTŘICE
VYROSTL NOVÝ
SAUNOVÝ SVĚT

a ceremoniální saunu. K odpočinku se nabízí prosvětlená relaxační místnost tzv. oranžerie, které dominuje
světlík a všudypřítomné zavěšené živé rostliny. Můžete
zde odpočívat na houpacích lehátkách či posedět u stolku. Venkovní relaxační zóny vybízí k pozorování dění
v zahradě z lehátka, třeba u nedalekého lesa. Občerstvit
se můžete na fresh baru, kde je každý den připravené
čerstvé a lehké občerstvení. Pro ochlazení lze kromě přírodního jezírka využít také ochlazovací zóny se sprchami,
které jsou vytvořeny v kamenném stylu.

Konečně si můžeme otužovat zdraví
a vychutnat si saunování uprostřed
přírody v nově otevřeném saunovém
světě Infinit Sen jen 20 km od Bystřice.
Obyvatele blízkého okolí Senohrab mají novou možnost
pro relaxaci v moderním wellness centru Infinit s venkovním saunovým světem a SPA zónu s nabídkou masáží a zážitkových balíčků.
V saunovém světě najdete pět saunových místností,
finskou panoramatickou, medovou, bylinkovou, sadovou

Saunovou část doplňují dvě masážní místnosti s širokou nabídkou masáží, procedur a zážitkových balíčků.
Užijte si začátek saunové sezóny ve zcela novém saunovém světě uprostřed přírody Ladova kraje. Zažijete tu
nádherné výhledy na okolní kopce a lesy, vydechnete,
zpomalíte a odpočinete si od starostí všedních dní.
Více o saunovém světě najdete na www.sen.infinit.cz.

Inzerce

Nový saunový svět najdete v hotelu Sen
v Senohrabech, ulice Malostranská 344 –
jen 15 minut cesty od Bystřice.

Hlas Bystřice 8/2021
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INZERCE
VZPOMÍNKY

Nabízíme mobilní čištění

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.

•
•
•
•
•

Koberce
Sedačky
Čalouněnéný nábytek
Interiéry osobních aut
Interiéry nákladních aut

FOTO: Miroslava Michálková

Kontakt:
Jiří Dušek
+420 730 828 897
cistenibenesov@seznam.cz
IČ: 64002047, DIČ: CZ7304152394
FOTO: Miroslava Michálková

jaký čas tam také prodávali obnošené šatstvo a teď je tu večerka. O kousek dál, kde je
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
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

a přes noc. �elou ulicí se pak až do ranních
hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
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.

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
VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
30
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Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.
ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy
PRO PLÁTCE DPH:
zpracování podkladů pro DPH
vedení záznamní povinnosti
elektronická podání DPH i kontrolní hlášení

Zdeněk Dvořák
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

Hlas Bystřice 8/2021
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UŽ MÁTE V TELEFONU MOBILNÍ ROZHLAS?

PRO INFORMACE Z MĚSTA BYSTŘICE UŽ NEMUSÍTE CHODIT NA ÚŘAD NEBO SLEDOVAT OBECNÍ VÝVĚSKU. NA NÁSTĚNCE NAJDETE VŠECHNY DŮLEŽITÉ ZPRÁVY, KTERÉ MĚSTO POSÍLÁ
SVÝM OBČANŮM PŘES MOBILNÍ ROZHLAS. TAKÉ BYSTE RÁDI DOSTÁVALI INFORMACE PŘÍMO
DO VAŠEHO TELEFONU? ZAREGISTRUJTE SE K JEJICH ODBĚRU!

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

ZAČNĚTE NA WWW.MESTOBYSTRICE.MOBILNIROZHLAS.CZ

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

