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bystřická občanka slaví 100. narozeniny

„

Je Bystřice na seznamu stavebních
úřadů určených ke zrušení?
STRANA 6

Hlasujte o vítězi
participativního rozpočtu!
STRANA 12

T

A

FOTOZPRÁVY

Děti z mateřské školy ozdobily
velikonoční břízu na Ješutově náměstí.

Hasiči stavějící máj na Ješutově náměstí.

V Bystřici i v osadách se pálily čarodějnice. Někde stačila hromada dřeva.

Nová služba pro občany. Z-box je
samoobslužné výdejní místo Zásilkovny.

Kladení věnců ke Dni vítězství, 77. výročí
konce 2. světové války.

V přízemí budovy U Jelena začaly
stavební práce na novém Infocentrum.

Realizace výsadby letniček a trvalek
(záhon před budovou čp. 115).

Revitalizace pomníku 2. světové války a
jeho okolí v ulici Dr. E. Beneše.

U památníku v ulici K Letišti probíhají
úpravy svahu a výsadba rostlin.

Na náměstí vzniká liliová louka. Cibuloviny z Holandska byly nasázeny strojově.

Zástupci Města Bystřice projednávali
Přehlednější náměstí a parkování
ve Voticích s ministrem dopravy dálnici D3. díky novému dopravnímu značení.
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ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Zamyšlení
na úvod

Společně
vylepšujeme novou
podobu stadionu
STRANA 8

Poslední měsíce pro
Lvíčata v mateřské
škole
STRANA 16

Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice

Ve válce rozhodnost, v porážce
vzdor, ve vítězství velkorysost,
v míru dobrá vůle.

N

STRANA 24

Winston Churchill

a psaní tohoto úvodníku k našemu městskému
zpravodaji HLAS BYSTŘICE jsem se těšil hodně
dlouho – na můj vkus až
příliš dlouho. Těšil jsem se na chvíli, kdy
úvodník bude začínat radostí nad tím, že
v našem městě, státě ale i na celé Zemi
se podařilo zvládnout pandemii nemoci
COVID-19. Již víme, jak se jí účinně bránit,
jak ji léčit a jak minimalizovat její fatální
následky. Těšil jsem se na to, že s úlevou
budu konstatovat, že konečně po dlouhých dvou letech místy až nesmyslných
omezení, krize v některých odvětvích
ekonomiky, rozdělení společnosti a zpřetrhání většiny sociálních vazeb v důsledku minimálního sociálního kontaktu, se
konečně můžeme v klidu potkávat a pracovat na tom, abychom opět žili společně
náš komunitní život a dohnali vše, co nám
pandemie vzala.
Začíná nám všem jeden z nejkrásnějších
měsíců v roce – květen, kdy se naplno
probouzí příroda kolem nás a sluníčko nás
láká, abychom šli ven a užili si společně tu
krásu kolem.
Byly to dlouhé dva roky, ale zvládli jsme to
a stejně tak zvládneme společně i každou
další výzvu, kterou před nás život postaví.

Hlas Bystřice č. 5 / 2022

Bystřice obhájila
ocenění za péči
o válečné hroby

Jak již pravil Friedrich Nietzsche: „Co mě
nezabije, to mě posílí. Staň se tím, kým jsi.
Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.“
Ano, byly to dlouhé dva roky, ano, zvládli
jsme je, ano, mám radost z toho, že mohu
část tohoto úvodníku věnovat právě radosti nad tím, že se svět vrací do normálu,
ale bohužel ta radost má hořkou pachuť.
V době, kdy se většina civilizovaného světa
semknula a společně bojovala proti společnému nepříteli – pandemii COVID-19
se našli i tací, kteří se rozhodli, že připraví
světu novou zkoušku.
Koncem února letošního roku, po dlouhé a systematické přípravě, například
v podobě cvičení vojsk nedaleko hranic
suverénního státu, vstoupila vojska Ruské federace (RF) bez varování a důvodu na
území svrchovaného demokratického státu Ukrajina. RF resp. její politické vedení
porušilo veškeré mezinárodní i mezivládní dohody a smlouvy. RF a její propaganda od počátku vymýšlí různá nesmyslná
odůvodnění pro svoji „speciální vojenskou
operaci na území Ukrajiny“, ale ve skutečnosti se jedná o odsouzeníhodný akt agrese a rozpoutání války na území evropského
demokratického státu, kterému samotná
RF poskytla záruky bezpečnosti a územní celistvosti v takzvaném Budapešťském

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 31. května 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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ÚVODNÍK
memorandu z roku 1994. Budapešťské
memorandum je označení pro trojici
mezinárodních dohod, které poskytují
záruky bezpečnosti a územní celistvosti
Bělorusku, Kazachstánu a Ukrajině výměnou za to, že odevzdají veškeré jaderné
zbraně RF. RF se jako jeden ze signatářů
těchto dohod na oplátku zavázala mimo
jiné respektovat ukrajinskou nezávislost a
suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo
použití síly proti Ukrajině, zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu
ve snaze ovlivnit její politické směřování,
zdržet se použití jaderných zbraní proti
Ukrajině, řešit případné použití jaderných zbraní vůči Ukrajině na půdě Rady
Bezpečnosti OSN či vzájemně konzultovat vzniklé nejasnosti ohledně zmíněných
záruk. To vše nejprve skrytě porušovala
Ruská federace vojenskou podporou teroristických oddílů působících na území

takzvaných separatistických republik LNR
a DNR na východě Ukrajiny, následnou
vojenskou anexí území Krymu, v únoru
letošního roku pak aktuálně probíhající
válkou na území Ukrajiny.
V těchto dnech si připomínáme 77. výročí
konce II. světové války, která si na území
Evropy, ale i mimo ni, vyžádala více než
60 miliónů lidských životů a z tehdejších
osvoboditelů se dnes stávají agresoři, kteří „plivou“ na uzavřené dohody, podepsané smlouvy a navíc vyhrožují celému zbytku světa i použitím jaderných taktických
zbraní za to, že se civilizovaný svět opět
semknul a rozhodl se podporovat toho,
kdo je v této válce v právu a kdo se brání
agresi na svém území – tedy svrchovanému demokratickému a evropskému státu
Ukrajina.
Život nám opět připravil další zkoušku.
Jsem rád, že jsme se jí nezalekli, neustoupili a ze všech sil pomáháme každý tak jak

může, abychom i z této nelehké situace
vyšli silnější a zkušenější.
I když jsem původně chtěl psát spoustu
pozitivních řádků o krásách jara, radosti
z konce pandemického stavu a ukončení všech opatření, která s ním souvisela
nedalo mi to, abych se nezamyslel i nad
tím, co se děje nedaleko našich hranic a
ovlivňuje další vývoj na celé naší planetě. Naše malá země nemá rozhodující vliv
na celosvětové dění, ale má bohužel hořkou historickou zkušenost s podobným
chováním tehdejšího Sovětského svazu.
Rok 1968 v Československu nebo potlačení Maďarského povstání v roce 1956 jsou
mementem, které by nemělo být zapomenuto. I přes to všechno mi dovolte popřát
vám krásný začátek jara, užívejte si naplno
každý den v našem krásném městě Bystřice – městě #nadobreceste.
Váš starosta,
Michal Hodík.

Jednání Rady města Bystřice
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Zkrácená verze zápisu Rady města ze dne 4. 4. 2022 a 25. 4. 2022.
Plnou verzi naleznete na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Rada města Bystřice:
jako zřizovatel ZŠ Bystřice podle § 23,
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školského
zákona), s povolením výjimky navýšení počtu žáků v 7. třídě z nejvyššího stanoveného
počtu 30 na počet žáků 31
souhlasí s přijetím daru 50.000 Kč pro
Městské kulturní a informační centrum
Bystřice, příspěvková organizace, Ješutovo
nán. 14, 257 51 Bystřice, IČ: 098 80 674 od firmy Petr Šach, Karla Nového 162, 257 51 Bystřice, IČ: 100 70 681
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se společností Služby Bystřice, s r.o., Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 257 77 769 a městem
Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice,
IČ: 002 31 525 ke Smlouvě o zabezpečení
správy a údržby veřejných pohřebišť ze dne
19. 4. 2021
schvaluje starostu Michala Hodíka na pozici koordinátora kapacit škol za město
Bystřice
schvaluje obsah „Kroniky města Bystřice“
za roky 2020/2021
bere na vědomí kalkulaci pro výpočet
ceny vodného od společnosti VHS Benešov,
s.r.o., se sídlem: Černoleská 1600, 256 01
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Benešov, IČ: 251 00 475 pro vodovod Nesvačily od 1. 4. 2022
schvaluje cenu vodného pro vodovod Nesvačily ve výši 34,98 Kč bez DPH od 1. dubna
2022
bere na vědomí cenovou nabídku na vypracování manipulačního řádu k zakázce
„Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu –
projektová a inženýrská činnost“ společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2021 na zakázku „Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu – projektová a inženýrská činnost“ s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
jímž se předmět smlouvy rozšiřuje o vypracování manipulačního řádu pro revitalizovaný náhon k bývalému mlýnu a související
činnosti pro vydání povolení k nakládání s
vodami. Dodatkem se navyšuje celková
cena zakázky o 48.000 Kč bez DPH na konečných 430.000 Kč bez DPH a prodlužuje
se termín odevzdání díla.
schvaluje v rámci finančního vypořádání
činností Mateřská škola Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace, Družstevní

422, 257 51 Bystřice, IČ: 750 34 492 ztrátu ve
výši 113.784,65 Kč pokrýt z rezervního fondu
schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Bystřice, Družstevní 422, 257 51 Bystřice, IČ: 750 34
492
schvaluje v rámci finančního vypořádání
činností Základní školy Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace, Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice, IČ: 495 28 351 za rok
2021 rozdělení hospodářského výsledku do
posílení rezervního fondu, a to v celkové
výši257.983,17 Kč
schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Základní školy Bystřice, IČ: 495 28 351
schvaluje odpisový plán na rok 2022 Základní školy Bystřice, IČ: 495 28 351
schvaluje v rámci finančního vypořádání
Městského kulturního a informačního centra Bystřice, příspěvková organizace, Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice, IČ: 098 80
674 za rok 2021 rozdělení hospodářského
výsledku do posílení rezervního fondu ve
výši 151.010,26 Kč
schvaluje účetní závěrku za rok 2021
Městského kulturního a informačního centra Bystřice, příspěvková organizace

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY
schvaluje v rámci finančního vypořádání
činností Letiště Benešov, okres Benešov,
Nesvačily 145, 257 51 Bystřice, IČ: 667 84 931
ztrátu ve výši 572.090,31 Kč pokrýt z rezervního fondu
schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Letiště Benešov, Nesvačily 145, 257 51 Bystřice, IČ: 667 81 931
bere na vědomí žádost o prodloužení termínu dokončení na 15. 5. 2022 u díla – stavby
„Zajištění bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska“ ze dne 28. 3. 2022,
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
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce,
která je uzavřena mezi městem Bystřice
(půjčitel) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, Zborovská 81/11, 150 00, Praha 5,
Smíchov, IČ: 000 66 001, (vypůjčitel), k pozemku p. č. 556/1 k. ú. Tvoršovice, za účelem
akce ,,III/11456 Tvoršovice, most ev. č. 11456
– 1 přes potok – oprava‘‘, k bezplatnému
užívání na dobu určitou, a to od data zahájení stavby do jeho ukončení
schvaluje záměr pronájmu nemovitého
majetku – nebytové prostory, sklad o velikosti 28 m2, sklad o velikosti 6 m2, domu
Bystřice, Nádražní 193 a část přilehlého pozemku parc. č. 1626/38, k. ú. Bystřice u Benešova o výměře cca 310 m2, a to s termínem nejdříve od 15. 4. 2022 na dobu 1 roku
schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu
šesti školních tříd mezi Základní školou
Bystřice, Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice,
IČ: 495 28 351 (pronajímatel) a Basket Club
Benešov z. s., Pražského povstání 1804, 256
01 Benešov, IČ: 489 25 799 (nájemce), v době
od 28. 5. 2022 do 29. 5. 2022, za cenu pronájmu ve výši 1.200 Kč
schvaluje ceník prací a techniky na rok
2022, kterým se řídí Služby Bystřice s.r.o.,
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 257 77
769 od 1. 4. 2022 při stanovení cen za použití techniky a lidských zdrojů pro komunální
údržbu veřejných ploch a zajištění ostatních prací
bere na vědomí plán lovení na jaro 2022
od společnosti Líšno, a.s.
bere na vědomí „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021“ Základní školy Bystřice

bere na vědomí zařazení návrhu č. 20 na
změnu Územního plánu města Bystřice,
která se týká změny funkčního využití pozemků par. č. 1626/38, 1626/25, 1626/36,
1626/34 a st. p. 226 a 1657 v k. ú. Bystřice ze
stávajícího – plocha na plochy SC–S (plochy
obytné – v centrech měst)
schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky –
Roční provoz“ se společností Galileo Corporation, s.r.o., se sídlem: Březenecká 4808,
430 04 Chomutov, IČ: 254 48 714 a městem
Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice,
IČ: 002 31 525. Roční poplatek činí 9.720 Kč
bez DPH
schvaluje uzavření Dohody o provedení
práce na výkon funkce kronikáře města
Bystřice mezi Mgr. Denisou Peroutkovou,
rozsah pracovního úvazku je 300 hodin
ročně, sjednaná odměna činí 3.000 Kč/měsíc (hrubý příjem)
schvaluje uzavření Kupní smlouvy o prodeji hasičského vozidla KAROSA CAS K 25 L
101 mezi obcí Radiměř, se sídlem: Radiměř
170, 569 07 Radiměř, IČ: 002 77 258 a městem
Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice,
IČ: 002 31 525 za cenu 190.000 Kč bez DPH
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 a
doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice
na jeho nejbližším zasedání vzít na vědomí
toto rozpočtové opatření
schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo na
technickou pomoc pro rozvoj odpadového
hospodářství města Bystřice“ se společností Odpadová poradenská, s.r.o., Osadní
799/26, 170 00 Praha 7, IČ: 037 09 817 a městem Bystřice, se sídlem: Dr. E. Beneše 25,
257 51 Bystřice, IČ: 002 31 525. Cena za předmět smlouvy činí 117.400 Kč bez DPH
schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo“ se
společností Odpadová poradenská, s.r.o.,
Osadní 799/26, 17000Praha 7, IČ: 037 09 817 a
městem Bystřice, se sídlem: Dr. E. Beneše
25, 257 51 Bystřice, IČ: 002 31 525 za účelem
intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů. Celková cena za zpracování díla činí 239.000 Kč bez DPH
schvaluje uzavření Servisní smlouvy
č. 490220389 mezi městem Bystřice (odběratel) a ATLAS consulting spol. s r.o.,
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 465 78 706 (dodavatel), kterým

dodavatel odběrateli poskytuje licence
k užití programového vybavení právního
informačního systému E-CODEXIS Green
včetně doplňků a poskytování poradenských a servisních služeb do 30. 6. 2028
za cenu 100.000 Kč bez DPH
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
mezi zadavatelem – město Bystřice, žadatelkou – Ing. Olga Mokošová a zpracovatelem – Ing.arch.Tomáš Russe za účelem spoluprací při zpracování Územní studie ÚS 3
pro lokalitu Z.JIR.12 v k. ú. Jírovice, obce
Bystřice
bere na vědomí přerušení stavby „Spolkový dům Líšno“ z důvodu zjištění neúnosné zeminy (navážka na ploše cca 1/3 základů
stavby). Neúnosná zemina bude vytěžena a
následně proveden zpětný zásyp vhodnou
zeminou hutněnou po vrstvách. Stavba
přerušena dne 16. 3. 2022 zápisem do stavebního deníku
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo ze dne 12.01.2022 na stavbu „Spolkový
dům Líšno“ se společností ACG-Real s.r.o.,
se sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha
4 Nusle, IČ: 270 94 359; DIČ: CZ270 94 359,
jímž se mění odpovědná osoba ve věcech
technických na straně zhotovitele a posouvá se termín dokončení stavby o 2 měsíce,
tedy z dokončení do 12 měsíců na dokončení do 14 měsíců, tj. nejpozději do 12. 3. 2023
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bystřice a žadatelem Spolek Líšeňáček z.s., Líšno 95, 257 51 Bystřice, IČ: 228 90 343 ve výši
15.000 Kč
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bystřice a žadatelem Basket Club Benešov z.s.,
Pražského povstání 1804, 256 01 Benešov,
IČ: 489 25 799 ve výši 25.000 Kč
schvaluje záměr pronájmu nemovitého
majetku – nebytové prostory, sklad o velikosti 13,5 m2, domu Ouběnice č.p. 43, a to
s termínem nejdříve od 01.05.2022 na dobu
1 roku, za cenu 50 korun/m2 za měsíc s tím,
že si rada města vyhrazuje právo nevybrat
žádného z žadatelů
bere na vědomí zařazení návrhů č. 22,
č. 23, č. 24 a č. 25 na změnu Územního plánu
města Bystřice, které se týkají změny
funkčního využití pozemků

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Bystřice 8. 6. 2022
Městský úřad Bystřice informuje o konání
řádného zasedání Zastupitelstva města
Bystřice, svolaného starostou města Bystřice. Místo konání: zasedací místnost
Hlas Bystřice č. 5 / 2022

Městského úřadu Bystřice, Dr. E. Beneše
25, Bystřice. Doba konání: středa 8. 6. 2022
od 17 hod. Kompletní program bude zveřejněn v zákonné lhůtě před konáním řád-

ného veřejného zasedání Zastupitelstva
města Bystřice na úřední desce Městského úřadu Bystřice a na webových stránkách města Bystřice.
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Dotace ve prospěch přírody aneb probouzení
tůní a alejí na Bystřicku
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka Města Bystřice
Hned dva projekty realizované v roce 2021
díky dotaci poskytované Evropským fondem
pro regionální rozvoj z Operačního programu Životní prostředí pozitivně ovlivňují krajinu na Bystřicku.
Šestnáct nových tůní na 3 lokalitách v okolí
našeho města bylo v loňském roce vybudováno v rámci projektu nazvaného „Soustava tůní
v okolí Bystřice“. Tůně mají různý tvar i velikost,
což přispívá ke zlepšení podmínek života rostlin a živočichů s nimi spjatými. Nejmenší tůně
má plochu okolo 29 metrů čtverečních, největší pak přesáhla 388 metrů čtverečních. Tůně
významně pomáhají se zadržováním vody
v krajině a přitahují živočichy vázané na vodní

prostředí. Jedná se hlavně o obojživelníky, kteří
v nich mají vhodné podmínky pro rozmnožování. Při svých toulkách po Bystřicku můžete
tedy sami zkontrolovat, jak to žije v tůních Nad
Semovicemi, Pod Podhrázským rybníkem a
Nad koupalištěm.
Druhý projekt s názvem „Výsadba alejí v okolí
Bystřice“ se zaměřil na výsadbu jedné nové a
revitalizaci pěti stávajících alejí. Zhotovitel, ZO
ČSOP Vlašim, musí zajistit prořezání, ošetření
poškozených a kácení neperspektivních dřevin
a v neposlední řadě samozřejmě i vysazení nových stromů. Obnova alejí byla zahájena na
podzim roku 2021 vysazením nové jilmovo-javorové aleje východně nad obcí Hůrka a pokra-

čovala výsadbou a kácením v ostatních alejích.
Postupně byla vysazena dubová alej v Drachkově, která vede podél polní cesty na Kobylku, a
třešňová alej u Mokré Lhoty. Vykácení značného množství stromů si vyžádala obnova lipové
aleje u Ouběnic a naopak téměř bez zásahu byla
alej v Božkovicích, která vyžadovala jen dosázení nových bříz. Aktuálně probíhají práce
v ovocné aleji u silnice z Nesvačil do Zahořan.
Zde budou vysázeny nové jabloně, hrušně a slivoně. Celkem projekt počítá s kácením přibližně 55 kusů a současným vysazením více než 350
nových kusů stromů. V krajině se tedy objeví
kolem 300 úplně nových stromů. A to je dobře,
protože každý strom se počítá!

Je Bystřice na seznamu stavebních úřadů
určených ke zrušení?
Text: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice
Zdroje: www.advokatnidenik.cz, www.novystavebnizakon.cz,
www.mmr.cz, www.seznamzpravy.cz
Bystřice je jednou z obcí Středočeského kraje,
jejíž stavební úřad přežije. Provoz v Bystřici
bude podle nové normy zachován.
Celkem 60 stavebních úřadů ve Středočeském
kraji přežije. Zbylých 43 je určeno ke zrušení.
V celé České republice je plánováno zachovat
stavební úřady v největších 371 obcích, obvykle se spádovým obvodem přesahujícím 10
tisíc obyvatel. Dokument s přeživšími stavebními úřady byl vládou vložen do elektronické
knihovny eKlep. Nové normy opravují stavební zákon schválený Parlamentem v roce 2021.
Oba zákony by měly platit od července 2023,
ale nejdříve musí být schváleny vládou a Parlamentem.
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Bývalá ministryně Klára Dostálová počítala
s vybudováním Nejvyššího stavebního úřadu,
který by byl čistě státní organizací a řídil čtrnáct krajských poboček. Každá z poboček by
měla cca 10 detašovaných pracovišť v obcích.
Tento model bývá označován jako “první reforma” či “první revoluce”. Současná vláda v čele
s ministrem Bartošem tento model nechce.
Hodlá zachovat současný model, kdy státní
úředníky ve stavebních referátech na radnici
řídí starostové.
Tajemnice Městského úřadu Bystřice vyhlásila
volnou pracovní pozici referent/ka územního
plánování a stavebního řádu. Potenciální úředníci územního samosprávného celku se nemusí
obávat o existenci organizace.
www.mestobystrice.cz
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Zástupci měst se do Bystřice
přijeli inspirovat řešením
energetické účinnosti
Text: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice | Foto: Michal Hodík, starosta Města Bystřice
Po vzoru německých sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280,
vzniká podobná síť i v České republice. Jedním ze zapojených měst je Bystřice. První setkání členů
Sítě energetické účinnosti proběhlo na začátku února 2022 v sídle Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Sešlo se celkem 12 starostů, starostek, zastupitelů a pracovníků úřadů měst a obcí z celé ČR. Spojovala je otázka – jak efektivně hospodařit s energií? Druhé
setkání proběhlo na konci dubna v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice. Ostatní členové si
tak mohli prohlédnout energeticky úsporné řešení na místě.
Na prvním setkání se mluvilo převážně o
problémech se shromažďováním dat o spo
třebě energie a o jejich dalším využití, o
chybějících energetických manažerech a
legislativě upravující činnost energetických
komunit, ale také o velkých plánech do budoucna v oblasti fotovoltaických elektráren
(FVE) a komunitní energetiky. Řeč byla také
o zavádění energetického managementu
(EM).
Druhé setkání pilotní Sítě energetické účinnosti dopadlo výborně! Došlo i na diskuzi o
současné situaci na trhu s plynem a energiemi. Členové nasávali vzájemné zkušenosti
z energetického managementu. Na programu byla analýza spotřeb energie obecních
budov.
„Je dokázáno na řadě studií, že už samotné zavedení ekonomického managementu
ušetří 5–20 % nákladů na energie jen proto,
že si zaměstnanci dávají pozor, kolik energie spotřebovávají“ zdůrazňuje Jakub Maščuch z ČVUT UCEEB.
UCEEB je vysokoškolským ústavem ČVUT.
Zaměřujeme se na vývoj a výzkum v oblasti
budov a jejich technologií šetrných k přírodě, podporujících trvale udržitelný rozvoj
společnosti a poskytujících svým uživatelům zdravé a komfortní vnitřní prostředí.

V síti mají zastoupení menší města velikosti
Bystřice, ale i statutární města jako Kladno,
Karviná či Děčín. Problémy, před kterými každé z nich stojí, jsou různé. Díky Síti
energetické účinnosti, jejíž činnost bude
v tomto roce hrazena z fondu EUKI (Evropská iniciativa na ochranu klimatu), bude
mít každý z účastníků zajištěnou podporu týmu odborníků z Univerzitního centra
energeticky efektivních budov ČVUT, kteří
pomohou městům a obcím s identifikací
vhodných opatření pro úsporu energie a vypracováním krátkého posudku, jehož závěrem bude doporučení opatření k realizaci.
Vzájemné propojování a sdílení znalostí a
zkušeností místních akčních skupin, svazů
obcí a dalších iniciativ umožňuje osamostatnit se od nadnárodních společností, které mohou sledovat jiné zájmy.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
INFORMACE K DANI Z
NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
Zdroj: www.financnisprava.cz
Nejzazší lhůta pro zaplacení daně
z nemovitých věcí (případně zálohy
na tuto daň) je 31. května. Finanční
správa bude poplatníky informovat o
jejich daňové povinnosti na rok 2022
jako tradičně formou složenky, kterou
obdrží do poštovních schránek nebo
formou hromadných předpisných
seznamů, které budou v květnu k
nahlédnutí na finančních úřadech.
Majitelé datových schránek dostanou
namísto složenky informace pro
placení daně z nemovitých věcí do
svých datových schránek.
Kdo nepodává daňové přiznání?
Poplatník, který podával daňové
přiznání v uplynulých letech, a
nezměnily se u něj skutečnosti
rozhodné pro stanovení daně. Změna
koeficientu, který si určuje pro každý
rok obec nebo změna průměrné ceny
pozemku, také není důvodem pro
podání daňového přiznání.
Je-li jedinou změnou ve vztahu
k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna
koeficientu – daňové přiznání se
nepodává, správce daně tyto změny
automaticky zohlední při výpočtu
daně na aktuální rok sám.

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ OÚ
PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BYSTŘICE
2. 6. 2022 (čtvrtek) z důvodu
odstávky dodávky elektřiny
3. 6. 2022 (pátek) z důvodu
celodenního školení zaměstnanců

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

Obce zapojené do sítě energetické účinnosti
Hlas Bystřice č. 5 / 2022

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).
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Stavba vodovodu Božkovice začala
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka Města Bystřice
Předáním staveniště dne 1. 3. 2022 byla zahájena výstavba nového vodovodního přiváděcího řadu pro místní část Božkovice.
V současnosti jako zdroj podzemní vody využívají Božkovice 2 studny. Kvalita vody a její
množství jsou ovšem značně kolísavé. Situaci
optimálního zásobování obce pitnou vodou
vyřeší napojení současného vodojemu na přivaděč vody Benešov – Sedlčany.
Vodovod v přibližné délce 1 162 metrů je veden
jižně kolem obce v polích nebo lukách a křižuje
silnici III. třídy směrem na Olbramovice.
Realizátorem stavby je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., která provedla rovněž
výstavbu vodovodu v Nesvačilech.
Investiční akce „Vodovod Božkovice – připojení
obce na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany“ je finančně podporována ze Státního fondu
životního prostředí České republiky a dokončení je naplánováno ke konci roku 2022.

Situace: nový vodovodní přiváděcí řad Božkovice

Jubileum jednoho podjezdu
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Jaromír Fatka

Železniční podjezd během stavby

Železniční podjezd po ukončení stavby

Před deseti roky započaly dlouho připravované
práce na rekonstrukci železničního podjezdu
v blízkosti nádraží. Výluka byla zahájena 7. 5. 2012
a myslím, že 15. května došlo k úplné uzavírce.
Všechny práce občané žijící v blízkém okolí pozorně sledovali, jejich život se tím na jistou dobu
hodně změnil. Nebylo to vždy jednoduché, neboť procházet stavbou se často ani nedalo a obcházení přes kolejiště u nádraží nebylo také bez
rizik. Množství fotografií, které v průběhu stavby vzniklo, dosvědčuje, že zájem o růst stavby byl
veliký.

Společně vylepšujeme novou podobu stadionu
Text: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice; Barbora Miturová, AQE Advisors, a.s.
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice
Dne 3. 5. pořádalo Město Bystřice povídání s občany na téma „sportoviště v Bystřici“. Vyzvali jsme zástupce místních sportovních subjektů, zájmových organizací, ale i milovníky sportu z řad veřejnosti, aby se zástupci úřadu spojili a vzájemně si komunikovali postřehy k nové podobě připravovaného stadionu. Vedení města zastupoval starosta Michal Hodík, místostarosta Daniel Štěpánek a zastupitelka Ing. Olga Mokošová. Na místě byl
přítomen i ředitel Základní školy Bystřice, ředitelka Městského a kulturního centra Bystřice, vedoucí sportovních klubů a také občané žijící
v přímém okolí stadionu. Účast byla hojná. Potvrdilo se, že když se sejdou různé zájmové skupiny a kultivovaně si předkládají argumenty, diskuze
je plodná a nese se v příjemné atmosféře.
Hlavní náplní setkání byla diskuze nad revitalizací stadionu. Současný návrh stadionu je
řešen v širších souvislostech ve vztahu k rozvo8

jové oblasti nových parcelových ploch Bystřice
západ, která na oblast stadionu navazuje v bezprostřední blízkosti. Dále stadion ovlivňují plá-

nované opravy třech přilehlých ulic a to: ulice
Ke Stadionu, Spartakiádní a Sokolská.
Všechna veřejná sportoviště jsou řešena komwww.mestobystrice.cz

ZPRÁVY
plexně v rámci Generelu sportovní vybavenosti města Bystřice (Sportovní projekty s. r.o.
4/2021), kde jsou vytipovány lokality pro rozvoj
nových malých sportovišť a je zde řešena i dostupnost velkých sportovišť jako je právě Stadion a sportoviště za Základní školou Bystřice.
Právě sportoviště za ZŠ se bude tematicky se
sportovištěm na stadionu doplňovat.
Moderátoři představili aktuální nevyhovující
stav stadionu, filozofii celkové proměny a širší souvislosti, ve kterých je stadion řešen. Poté
bylo představeno konkrétní hřiště a sportovní
plochy plánované ve studii.
Rozebrán byl i návrh hlavní budovy, která má
poskytovat zázemí sportovcům, občerstvení,
ubytování a wellness. Tato budova bude předpracována i kvůli potřebě jiného řešení vzhledem ke studii.
Z veřejné debaty vzešlo mnoho poznatků, které budou zváženy při vytváření navazujícího
stupně projektové dokumentace.
Děkujeme všem zúčastněným, že byli přítomní, že se aktivně zapojují a že spoluvytváří novou podobu sportovního stadionu. Níže naleznete vybrané poznatky, které zazněly:
Aktuálně je v Bystřici velký zájem o
BASKETBAL – několik přípravek a zájem
je patrný i z osad. Bylo by skvělé zachovat
streetballový koš na stadionu.
Možné umístění koše se nabízí na
asfaltovém hřišti u skateparku. Při zvolení
této varianty by bylo dobré, aby za košem
bylo hrazení (jako kolem skateparku), aby
míče nepadaly do inline dráhy.
Navíc spojení skateparku a streetballu je
typické.
Basketballové hřiště bude v rámci hřišť za
Základní školou Bystřice.
Asfaltový povrch ve skateparku je
nekvalitní.
Skatepark zůstane na daném místě,
doplní se o další překážky a rampy.
Povrch je už nevhodný, je potřeba jej

Situace: červená barva značí plot, modrá barva parkoviště pro ubytované
vyměnit (skvělý skatepark je v Benešově)
Současný asfalt ničí míče.
Rádi bychom měli hřiště na nohejbal a
volejbal.
Oba sporty bude možné hrát v rámci
sportoviště za ZŠ.
Tam bude zvolen tartan/umělý povrch.
Tenisové nekryté kurty budou antukové
a celé tenisové kurty musí být oplocené,
budou sloužit jen pro tenis.
Bylo by dobré mít kryté hřiště pro
badminton? Situace se dá vyřešit
natažením gumového koberce v přetlakové
hale. Např.: konkrétní dny v týdnu by byly
určeny pro badminton a koberec by byl
natažen.
Lukostřelci potřebují oproti studii hřiště
o více metrech – s tím počítá navazující
stupeň projektové dokumentace, také se
počítá se zastřešenou metou a prostorem
k ustoupení dozadu.
Pečlivě řešit osvětlení v hale . V S-centru
v Benešově mají dobré řešení. V hale
Bystřice je špatné nedostatečné osvětlení
- bude nové.
Mobiliář v rámci stadionu:
Lavičky, koše, stojany na kola budou

Situace: streetballový koš a hrazení za košem (podnět ze strany občanů)
Hlas Bystřice č. 5 / 2022

v rámci stadionu také řešeny. Je potřeba
lavičky v blízkosti in line dráhy mít bez
opěradla, aby si člověk mohl boty přezout
a po přezutí rovnou vstoupit na dráhu.
Barevné hřiště v přetlakové hale bude
jednobarevné. Hřiště na jednotlivé sporty
budou odděleny barevnými lajnami.
Zákaz vstupu psů bude nadále platit.
Areál bude oplocen a bude mít vstupní
bránu s informacemi o otvírací době.
V rámci oplocení by mělo být i pravé/horní
parkoviště (vyznačeno modře, červeně
plot), pro ty, kteří si objednají ubytování.
Hrazení by mělo být i okolo travnaté
plochy, aby se při kopání neztrácel balon a
nepadal do inline dráhy – hrazení by ale
mělo být vyndavací kvůli kulturním a
společenským akcím.
Ubytování: Řešení se sociálním
zařízením na pokoji (např.: jedno sociální
zařízení pro 2 pokoje). K dispozici by měla
být kuchyňka a nějaká společenská
místnost pro ubytované. Měl by být
zařízen bezbariérový pokoj, posilovna, wc,
sprcha aj. Výtah do patra – bezbariérovost
II. podlaží.
V budově by měla být řešena energetika,
např. fotovoltaika.
Sklady by měly mít dostatečnou
kapacitu, proto jich je několik s rozdílnými
účely – garáž pro velké věci, sklad u sálu
pro pin-pong, menší sklad na míče a sítě.
Zatím se počítá s cvičebním sálem 150m2
s posuvnou zrcadlovou stěnou.
Tribuna o 206 místech by měla být
dostatečná.
Je potřeba mít správce už od první
etapy. Měl by být součástí příprav,
koordinace a realizace.
Lezecká stěna a pingpongové stoly
budou při realizaci přemístěny v rámci
areálu, nezruší se.
Dronaréna: Umístění do stadionu? Na
letiště?
Plánované pořadí: 1. Tenis | 2. Vyřešení
majetkoprávních vztahů | 3. Projektování
budovy | 4. Nafukovací hala.
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Nové dopravní značení na náměstí
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice; Michal Hodík, starosta města Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice; Tomáš Procházka (foto z leteckého pohledu)
Už v srpnu roku 2021 podalo Město Bystřice návrh na stanovení místní úpravy provozu. Proč? Důvodů bylo několik: zvýšení
bezpečnosti v místě křižovatky se silnicí
č. II/111, zejména chodců využívající služeb pošty, knihovny a obchodu. Dalším
cílem byla optimalizace plynulosti silničního provozu a parkovacích míst v centru
města.

Nové dopravní značení je pouze dočasného charakteru, protože úřad pracuje na
přípravě projektové dokumentace, která vzešla z architektonicko krajinářské
soutěže na podobu obou náměstí. Vedení
města by se kolem roku 2025 rádo dostalo
k přestavbě obou náměstí, v rámci níž se
budou měnit materiály na žulovou dlažbu, mlatové cesty apod. To ale není důvod,
abychom do té doby na náměstí zanevřeli.
Cílem bylo zabránit chaosu, který probíhal,
a zabránit nerespektování vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. Policie
na vyznačených místech nebude pokutovat řidiče, kteří dříve parkovali v rozporu
s vyhláškou. Umožnili jsme řidičům nyní
legálně parkovat i v místech, ve kterých by
bez dopravního značení parkovat nesměli
(5 metrů od hranice křižovatky). Proč je
nyní dopravní značení v takové podobě,
v jaké je?
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V původním návrhu (viz. obrázek „DIO – návrh
č. 1“) vede bílá čára podél domu budovy U Jelena (podél pošty), která by neomezovala poštovní auta v tom, aby si mohla vydávat balíky,
ale zároveň by vytvořila dostatečnou šíři pro
chodce, kteří vystupují z pošty, aby nevstupovali přímo do vozovky.
Parkovacích míst bylo v návrhu mnohem více.
„Byť jsme věděli, že navrhujeme parkovací
místo i v pásmu 5 metrů od hranice křižovatky,
tak jsme se snažili naznačit více parkovacích
míst a méně je omezit.“ zmiňuje Michal Hodík,
starosta města.
Zadání vytvářelo parkovací stání na několika
místech a bílou čáru před budovou U Jelena.

Když si všimnete obrázku „DIO – návrh č. 1“,
nejsou zde žádné zelené sloupky, nedochází
k ničení parkovacích míst, žádné sloupky před
poštou… Chtěli jsme žlutou čárou elegantně vyznačit místa, kde se parkovat nesmí, a to
v místech přilehlých ke křižovatce.
Následovala komunikace s Policii ČR, která
však s návrhem nesouhlasila. Stanovila připomínky a definovala podmínky pro udělení potřebného souhlasu:
NEPOVOLENO: Umístit parkování před betonovými květináči u Jednoty (5 míst až k ZTP),
protože auta by vycouvávala do křižovatky.
POŽADAVEK POLICIE: Buď protáhnout šra-

fovanou plochu nebo plochu oddělit zelenými
sloupky.
NEPOVOLENO: Žluté čáry v ohybech u parku (jedna směrem k přechodu a druhá směrem
k poště), protože v křižovatkách toto dopravní
značení nepovolují.
POŽADAVEK POLICIE: Zrušit v návrhu žlutou čáru směrem k přechodu. Parkování zde
není možné na základě povinného odstupu od
hranic křižovatky. Žlutou čáru směrem k poště
nahradit šrafováním v šíři auta, dále pokračovat s naznačením parkovacích stání.

NEPOVOLENO: Bílá čára před poštou bez
použití sloupků a kuželů.
POŽADAVEK POLICIE: Dopravní značení je
nutné doplnit o sloupky nebo kužele.
NEPOVOLENO: Středové šrafování při vjezdu z ulice K Líšnu do ulice Karla Nového bez
žádných sloupků (uprostřed komunikace před
Jednotou).
POŽADAVEK POLICIE: Na konci a na začátku
nutno umístit zelené balisety (sloupky)
Městský úřad Bystřice požádal o úpravu návrhu a zapracování doporučení dopravního
inženýra Policie ČR, protože bez jeho souhla-

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY

su není možná realizace. Všechna zapracovaná doporučení můžete vidět na obrázku „DIO
– návrh č. 2“. Tento návrh zahrnuje požadavky
dopravní Policie ČR tak, aby splňoval všechny
náležitosti a mohl být udělen souhlas. Avšak
starosta Michal Hodík byl zásadně proti takové
záplavě zelených, do očí bijících, balisetů. Proto
Městský úřad Bystřice vyjednával o možnostech.
Po projednání se podařilo hromady výrazných
zelených balisetů zásadně zmírnit: vyšrafovanou plochu před Jednotou je možné oddělit
květináči se zelení (místo požadovaných zelených sloupků), dále výrazné zelené balisety
podél bílé čáry před poštou je možné nahradit
černými sloupky s malými reflexními odrazkami, které nejsou tak výrazné pro lidské oko
(viz. „DIO - konečný návrh“).
Při instalaci sloupků před budovou U Jelena realizační firma bohužel umístila i sloupek
přímo před vchod do budovy. Vedení města ho
nechalo bezodkladně odstranit, aby byl umožněn bezbariérový přístup pro invalidy a pro
maminky s kočárky. Dnes už se zpětně na tuto
situaci můžeme dívat jako na úsměvnou historku o odstraněném sloupku.
V některých případech je ve světě úředních
požadavků kladeno více překážek, než kolik se
lidskému rozumu možná zdá snesitelné. Vyjednávání o umírnění požadavků trvalo rok a
půl. Výsledkem je kompromisní řešení: černé
sloupky jsou méně výrazné, ale zároveň také
splňují požadavky na bezpečnost chodců.
Nejen, že nové dopravní značení zvyšuje bez-

DIO – návrh č. 1 (více parkovacích míst před Jednotou, žádné sloupky, žluté čáry
v ohybech křižovatek)

DIO – návrh č. 2 (požadované výrazné zelené sloupky před Jednotou, na ostrůvku
před Jednotou a podél budovy U Jelena, povolená parkovací místa pouze 5 metrů
od křižovatky)

pečnost, ale umožňuje další kroky do budoucna. Například bílá čára kolem budovy U Jelena je
nutným mezikrokem k tomu, aby mohl případně do budoucna vzniknout přechod pro chodce
mezi parkem a budovou, kde sídlí pošta, kulturní centrum a brzy i informační centrum. Vše má
svůj smysl. A pokud jde o bezpečnost chodců,
tak to platí dvojnásob.

DIO – konečný návrh (zrušení sloupků před Jednotou, úprava sloupků před poštou
do méně nápadné černé barvy)

Hlas Bystřice č. 5 / 2022
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PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
ZPRÁVY

Hlasujte
o vítězi!

REVITALIZACE NÁVSI V ZAHOŘANECH

Text: Denisa Havelka Říhová,
PR Města Bystřice

Který projekt město
zrealizuje? Nyní máte
příležitost to ovlivnit.
Hlasujte v anketě.
Město Bystřice už
třetím rokem vyčlenilo
finanční prostředky na
participativní rozpočet.
Pro letošní rok ve výši
300 000 Kč.

Spolek ZAHOŘANY SOBĚ, z.s. předkládá
projekt, který plánuje zkulturnění prostranství uprostřed obce v podobě urovnání plochy, založení nové mlatové cesty a
vytvoření centrálního místa s posezením a

ohništěm. Nově vzniklý upravený prostor
umožní pořádání větších společenských
akcí a stane se místem aktivního odpočinku, trávení volného času a setkávání místních obyvatel.

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO KŘÍŽKU NA NÁVSI V DRACHKOVĚ

Hlasování probíhá
od 2.5. do 10. 6. 2022.
Každý hlasující má
k dispozici:
• 2 kladné body (+)
• 1 záporný bod (-)
A) Hlasování online:
přes webové stránky
www.zbystri.cz v sekci
Participativní rozpočet

Návrh řeší revitalizaci centrální části obce
Drachkov. Realizací projektu vznikne důstojný duchovní a rekreační prostor a místo pro setkávání obyvatel obce, dle návrhu
akademického sochaře Kurta Gebauera.

Bude obnoven a nově umístěn historický
litinový křížek na původním kamenném
podstavci. Projekt předkládá Občanské
sdružení Špejchar Drachkov, z.s.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „POD VAGÓNEM“ LÍŠNO

B) Hlasování listinné:
Formulář s hlasováním
je možné obdržet i
odevzdat v podatelně
MěÚ Bystřice během
úředních hodin.
Formuláře lze stáhnout
k vytisknutí na webu
zbystri.cz
12

Plánovaná revitalizace v současnosti nevyužívaného prostoru zahrnuje oplocení,
zemní práce a instalaci herních prvků (řetězová dvojhoupačka se skluzavkou, lanový

kolotoč, dvoumístná vahadlová houpačka).
Spolek Líšeňáček, který projekt předkládá,
zajistí část zemních, stavebních a zahradnických prací svépomocí.
www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, doufám, že se všichni vypořádali s ledovými muži a pro vybrané jedince zatím míra
pylu ve vzduchu nepřekročila doporučené dávkování léků proti alergii. Nastal měsíc plný květů a s určitou
nadsázkou zdroj zelených nesnází. Užijte tedy jaro ve své ryzí formě a já vám přeju, ať jste na to po zimě v té
správné formě.
Letní období (od 1.4. do 31.10.)

KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Konec dubna a začátek května byl pro služby ve znamení zametání po zimě a současně
nástupu zeleně. Květen bývá, a letos zřejmě
i bude, spolu s červnem nejsilnějším měsícem, co se růstu trávy týče. Z toho plyne,
že v průběhu měsíce se budou pracovníci
služeb věnovat převážně sekání veřejných
ploch, údržbě sportovišť a dalším činnostem spojených s jarem v celé své síle.
Se společností Eko-kom se povedlo vyjednat zápůjčku dalších kontejnerů pro sběr
tříděného odpadu. Od konce dubna jsou
tedy nahrazovány dosluhující zvony na
papír a plast, novými, 1100l kontejnery po
celém katastru. Zároveň jsou doplňovány další, a to na sklo a kovy. Chceme tím
průběžně zlepšovat možnosti, a hlavně dostupnost odpadových nádob pro občany.
Služby asistovaly při zalévání prostoru výsadby okrasných pásů květin na náměstí

v Bystřici. Přesně na těchto činnostech se
ukazují výhody víceúčelového vozidla Bonetti.
Byly zprovozněny hřbitovní vodovody a zahájena pravidelná péče o jednotlivá veřejná
pohřebiště.

SBĚRNÝ DVŮR

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.

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

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Prosím zkontrolujte si platnost vašich nájemních smluv. Evidujeme velké množství
neuhrazených nájmů za hrobová místa
z roku 2021. Postupně budeme vyzývat nájemce k uhrazení. V případě, že nebudeme
mít kontaktní údaje, zanecháme upozornění na hrobových místech. Pokud si nejste jistí, nebo nemáte k dispozici nájemní
smlouvu, je možné si zaplacení zkontrolovat u nás v systému. Prosím kontaktujte
nás na emailové schránce hroby@tsbystrice.cz nebo na telefonním čísle 733101051
v čase 08:00 – 11:45. Pro zjištění stavu je
nutné znát číslo hrobového místa a o který
hřbitov se jedná.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období. V měsíci dubnu došlo
k postupnému omezování výkonu z důvodu
vývoje teplot a předpokládáme, že v květnu
dojde k ukončení topné sezony.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období budou všechny kapacity věnovány primárně na sekání trávy.
První a druhá seč je zpravidla časově náročná vzhledem k rychlým přírůstkům jarní trávy. Bude prováděna průběžná údržba
a doplňování kontejnerů na tříděný odpad.
Bude provedena jarní údržba hřbitovů a
hrobových míst.

Hlas Bystřice č. 5 / 2022
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ŠKOLSTVÍ

Události Základní školy Bystřice
SBĚR PAPÍRU

Text: Karolína Stojánková a Lucie
Ševidová, žákyně 8. B
Ve dnech 28. 3. až 7. 4. 2022 proběhl již tradiční sběr papíru, který pořádala 8. B s aktivní pomocí učitelů a paní asistentky. Celkem se vybralo 14 400 Kč. Část peněz bude
poslána na pomoc Ukrajině a zbytek bude
poskytnut na podporu dětem z Ukrajiny,
které nyní navštěvují ZŠ Bystřice.
Moc děkujeme všem, kteří pomohli nejen
papírem, ale i časem a trpělivostí.
Děkuje 8. B.

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ
Text a foto: Jana Dvořáková, učitelka ZŠ
Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška
v Praze má u návštěvníků obrovský úspěch.
Žáci 3. A a 3. B se 26. 4. 2022 stali součástí
strhující expozice fantastických optických
klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydali se za jedinečným zážitkem do
nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídili a legrační fotky.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

Text: Marie Dvořáková
Dne 30. března 2022 se konalo v benešovské ISŠT okresní kolo OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA. Školním kolem s nejlepšími
výsledky prošly Anna Bartůšková z 9. A a
Barbora Nevanová z 9. B. Velkým úspěchem
skončila i jejich účast v kole s „okresní konkurencí.“ Bára se dělila o 4. a 5. místo,
Anička se umístila na 8. příčce. Blahopřejeme.

ně prospěšná společnost na ochranu
dravých ptáků Zayferus. Výukový program proběhl na bystřickém stadionu za
účasti žáků základní školy a letové ukázky
zhlédly i děti mateřské školy. Žáci si dravce prohlédli a poslechli zajímavý výklad.
Poté soutěžili o pexesa, magnetky, kalendáře nebo vstupenku na ukázku dravců
v lednickém parku.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PRO
8. ROČNÍKY

Text: Adéla Žížalová a Kristýna Pytlíková,
žákyně 8. B
Dne 22.4. proběhl v 8. třídách dvouhodinový program s názvem Volba povolání. Do
školy k nám přijela paní Mgr. Eliška Pilátová. Program byl rozdělený na tři části.
Nejprve jsme si sedli do kruhu a představili
se. Ve druhé části programu nám paní Pilátová pokládala otázky a my jsme si odpovědi na ně zapisovali na papír. Tato aktivita

Následovaly lety dravců, při kterých jsme
viděli např. útoky na atrapy zvířat tažené
navijákem. Sokolníci nám předvedli supa
s třímetrovým rozpětím křídel, útok sokola, karanča v běhu a při vyhledávání
ukrytého masa, dále kondora, různé druhy orlů, sov a jiné vzácné i běžné dravce
z celého světa. Akce byla zaměřena na
ekologii, ochranu i poznávání přírody.
Přehlídka byla pro všechny velmi poučná.

PREVENTIVNÍ PROGRAM TAJUPLNÝ
OSTROV
Text a foto: Zuzana Bartošová, učitelka
ZŠ

V pondělí 25.4.se žáci 4.A vydali na Tajuplný
ostrov v rámci Etických dílen. Zažili uličku
důvěry, mexickou vlnu, luštili šifry a spoustu dalších aktivit, které je učily vzájemné
úctě a spolupráci. Cílem dvouhodinového
programu bylo pochopit respekt a vzájemnou úctu.

nám ukázala cestu k budoucí volbě školy a
povolání. Nakonec jsme viděli internetové
stránky, na kterých se snadno zorientujeme v oborech na středních školách.
Program pro nás byl velmi užitečný a
mnozí z nás už ví, na jakou školu se budou
hlásit. Moc děkujeme paní Pilátové, že si
na nás udělala čas!

ZAYFERUS – PŘEHLÍDKA DRAVCŮ

Text a foto: Jana Mácová, učitelka ZŠ
Po pěti letech k nám opět zavítala obec14
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZE
ŽIVOTA“

Text a foto: Milena Gruberová, učitelka
ZŠ
Dne 7. 4. ve třídě 8. B proběhl vzdělávací
program nazvaný Ze života české společnosti. Žáky seznámil formou interaktivní
hry se základními mezníky dvacátého
století v naší zemi. Děti si vyzkoušely,
jaké je to jít v roce 1946 k volbám, v roce
1968 se pokusit emigrovat, nebo se účastnit demonstrace v listopadu 1989.

BYSTŘICKÁ LAŤKA

Text: Zdenka Kramperová, Nela
Zdražilová, žákyně 8. A
Ve středu 27.4. 2022 se konala již tradiční
Bystřická laťka. V 8 hodin se sešli organizátoři z 8.A a soutěžící z druhého stupně
naší školy. Celá akce probíhala ve sportovní
hale. Soupeřily čtyři skupiny soutěžících:
mladší dívky, mladší chlapci (6. a 7. třída),
starší dívky a starší chlapci (8. a 9. třída).
Od začátku chodili průběžně „skokany“
povzbuzovat spolužáci a ostatní třídy. I pod
takovým tlakem někteří skočili až neskutečné výšky, které nikdo neočekával.
Na prvních místech v jednotlivých kategoriích se umístili: Matěj Dolejší (7. A), Michaela Hendrychová (6. B), Adéla Holubová
(8. B) a Ondřej Hendrych (9. B). V tomto
roce se nikdo nezranil a všichni si to opravdu užili.

Kdo chtěl, mohl zajít i do třídy se zábavnými stanovišti, kde se jejich průvodci staly
pohádkové postavy. K vidění byla i výstava
výtvarných prací žáků naší školy.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby
se jim v naší škole líbilo.

SOUTĚŽ MLADÝ CHEMIK

Text: Romana Müllerová
Chemická soutěž s názvem Mladý chemik
probíhá od října loňského roku. Ze školního kola postoupili tři nejlepší žáci ze školy,
kteří se pak utkali v druhém kole. V tomto
roce se školního kola zúčastnilo 108 škol
z našeho regionu, z toho celkem 2 544 žáků.
Do druhého kola se z tohoto počtu probojovalo 282 žáků a mezi nimi byly i Anna
Bartůšková a Barbora Nevanová z naší bystřické základní školy. Druhé kolo probíhalo
kvůli covidovým opatřením také ve škole
formou on-line testu a do třetího kola
mohlo postoupit prvních 29 žáků. Bylo velmi milé překvapení, že postoupily obě naše
žačky a mohly jsme se tak připravit na laboratorní část celé soutěže. Ta se konala na
Masarykově střední škole chemické v Praze
a naše holky si vedly skvěle. Anička se
umístila na 8. místě a Barča na 21. místě.
Oběma holkám bych chtěla moc poděkovat
za skvělou reprezentaci naší školy a jsem
na ně opravdu moc pyšná, jak se s celou
soutěží popraly.

Hlas Bystřice č. 5 / 2022

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ
BYSTŘICE

Text a foto: Stanislava Němcová
Ve dnech 5. a 6. dubna 2022 proběhl v naší
škole zápis do prvních tříd.
Po splnění úkolů u samotného zápisu se
budoucí prvňáčci se svými rodiči mohli
podívat na práci s interaktivní tabulí, na
malou výstavku učebnic a dětských knih
nebo na keramickou dílnu.
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ŠKOLSTVÍ, MATEŘSKÉ CENTRUM

Události Mateřské školy Bystřice
Text a foto: Andrea Křížková, Eva Švecová, třídní učitelky; Štěpánka Šobrová, Mirka Kunická, asistentky pedagoga

POSLEDNÍ MĚSÍCE PRO LVÍČATA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
My, předškoláci ze třídy Lvíčat, prožíváme
poslední měsíce v mateřské škole plnými
doušky. Od září už z nás budou školáci, nasadíme na záda školní aktovky a vykročíme
pravou nohou do světa pro nás neznámého.
Už jsme se ve škole byli podívat, a to u zápisu, který nás velice nadchnul. Ve škole
se nám moc líbilo, paní učitelky s dětmi si
pro nás připravily úkoly a činnosti, které
nás bavily, a dokonce jsme si odnesli první jedničku ze školy v podobě keramického
řetízku. Víme, že se nemusíme ničeho bát.
Ba naopak, jsme hrdí, že z nás zanedlouho
budou velcí školáci.
Ale ani v mateřské škole se nenudíme.
Hned prvního dubna jsme si nasadili rukavice, vzali odpadkové pytle do rukou a
šly jsme se projít po Bystřici a uklidit tak
naše město. Akce nás všechny zaujala, říkali jsme si, jaký odpad se třídí, do jakých
popelnic patří, jak může odpad škodit životnímu prostředí. Rádi vyrazíme uklízet a
sbírat odpadky znovu.
Další týden jsme společně s našimi učitel-
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kami vyrazili na polodenní výlet na letiště.
Tam jsme se mohli podívat do hangárů
s letadly, dozvěděli se něco o historii aero
-plánů a viděli jsme i vzlétnutí a přistání letadla. Poté jsme navštívili řídící věž.
Dozvěděli jsme se, jak se řídí provoz letadel, na co slouží všechny možné přístroje.
Všichni jsme měli spoustu otázek, na které
nám s velkou ochotou odpovídal pan Hadač.
V dubnu jsme oslavili Velikonoce, pekli,
tvořili a vyráběli různé kraslice. Ty jsme
pak společně odnesli do Bystřického kurníku, který zdobil naše náměstí v době Velikonoc.
Upekli jsme si společně beránky, kteří nám
doslova provoněli celou školku, a protože
se nám opravdu povedli, donesli jsme také
jednoho na úřad panu starostovi, potěšili
jsme ho velikonoční koledou a popřáli Veselé Velikonoce.
Před prázdninami jsme měli ve školce
akci pro rodiče. Paní učitelky si pro nás
připravily na zahradě hledání velikonočních vajíček, u kterých byly úkoly jak pro
nás, tak i pro naše rodiče a sourozence. Po
splnění úkolů jsme na školní zahradě měli

připraveny velikonoční centra aktivit a my
tak mohli našim maminkám, tatínkům a
sourozencům ukázat, jak v centrech pracujeme. Centra aktivit byla zaměřena na
Velikonoce, a tak jsme vyráběli velikonoční zajíčky ze dřeva, velikonoční dekorace
anebo jsme si upletli pomlázky. Nakonec
jsme si všichni společně pohráli a popovídali. Domů jsme odcházeli unavení, ale
plní nových zkušeností a zážitků.
Duben utekl jako voda a před námi jsou
poslední dva měsíce v mateřské škole. Co
nás ještě čeká?
V červnu se chystáme na školu v přírodě,
kde budeme poprvé spát tři noci bez rodičů, jen se spolužáky a učitelkami. Všichni
se moc těšíme, co nového zažijeme a kam
všude se podíváme. Připravujeme se a
trénujeme na rozloučení s předškoláky av
plánu máme i nějaký ten výlet.
Děkujeme našim rodičům, že při nás stojí a
jsou nám oporou.
Přejeme vám všem spoustu energie do dalších dní, úsměv na tváři, mnoho zdraví a
radosti.
Předškoláci ze třídy Lvíčat

www.mestobystrice.cz

KULTURA

Ohlédnutí za kulturou
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice; Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice

VELIKONOČNÍ JARMARK
V BYSTŘICI

Velikonoční jarmark, který se konal na Ješutově náměstí v neděli dopoledne přilákal stovky lidí. Návštěvníci si pochvalovali
jak trh, kde mohli koupit, sazenice, květiny, česnek, bižuterii, sušené ovoce, velikonoční dekorace, perníky a další zboží.
Děti v tvořivých dílničkách malovaly vejce,
zdobily zajíce a pletly pomlázky. Loutkář
Libor vozil děti na staročeském kolotoči.
Zatímco se děti bavily, dospělí ochutnávali zelené pivo, klobásky a trdelník. Celé
dopoledne diváky bavil folklórní soubor
Benešáček. Své tanečky zatančily děti
z Kulíšku a také se představili malí zpěváci s Kateřinou Ševidovou. V informačnmí
stánku MKIC Bystřice, se návštěvníci dozvěděli, na jaké kulturní akce se mohou
těšit a kam se mohou v Bystřici a Posázaví

podívat. Mám velkou radost z toho, že se
Velikonoční jarmark vydařil a že nám přálo i počasí.

JOSEF FOUSEK ROZESMÁL
BYSTŘICI

V úterý večer se divadlo U Jelena v Bystřici zaplnilo diváky. MKIC Bystřice pozvalo
známého humoristu, spisovatele, zpěváka,
fotografa a autora textů písniček, které
lidé dobře znají. Představení vzniklo na
základě stejnojmenné knihy, plné fejetonů o životě, láskách, strastech, událostech
smutných i radostných. V Bystřici vystoupil se synem Tomášem Fouskem, který ho
doprovázel na harmoniku. Recitál nesl
název Zkrátka bez pozlátka, komponovaný pořad, ve kterém Josef Fousek vyprávěl jeho dlouhé vtipné historky ze života,
jako například, jak se dělá satelit z poklice

a rejžáku, Po představení si s diváky nejenom povídal, ale došlo i na focení s fanoušky a podepisování knihy, o které byla
během večera řeč. Z vyprodaného divadla U Jelena diváci odcházeli rozesmátí a
šťastní. A o to samotnému Josefu Fouskovi
šlo.

V LOUTKOVÉM DIVADLE U JELENA
STRAŠILO

Bářino toulavé divadlo přivezlo pohádku
Strašidýlko Bačkůrka. Příběh o tom, jak
děti objevily na hradě, kde byl jejich tatínek kastelánem, strašidlo. Děj plný zábavy, napětí, legrace a trochu strašení se
všem moc líbil. Z plně obsazeného sálu
odcházeli diváci v dobré náladě. A nadšené
bylo jak Městské kulturní a informační
centrum Bystřice, které tuto pohádku pořádalo, tak samotná loutkoherečka Bára.

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. 5 / 2022
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SPORT

Zprávy ze sportu
HC BYSTŘICE – MISTŘI 2. LIGY
BNHLH
Text: Jan Prášil, hráč HC Bystřice
Foto: Prague Hockey Masters
Web: www.bnhlh.webnode.cz

Hokejový klub města Bystřice hraje Benešovskou ligu neregistrovaných hráčů ledního hokeje (BNHLH), ve které po letech
získal titul mistra 2. ligy. Navzdory Covid
opatřením se Bystřici podařilo udržet v lize
a skrze základní část se probojovat do vyřazovacích bojů o putovní pohár BNHLH.
Ve čtvrtfinále tým narazil na HC Čerti
Votice, kde jeden z bystřických hráčů, po
vražení na hrazení, obdržel úraz ramene a
do dalších bojů už nemohl dále zasáhnout.
I tak Bystřice, výhrou 2:0 na zápasy, potvrdila roli favorita, porazila Čerty a postoupila do semifinále, kde se měla utkat se Sokolem Bukovany.

První semifinálový zápas se vůbec nepovedl a Bystřice prohrála 4:6. Ve druhém zápasem tedy stačilo Bukovanům pro postup
uhrát pouze remízu. Aby toho nebylo málo,
tým postihla další zranění a nemoci hráčů,
do druhého utkání tedy Bystřice nastoupi-
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la s pouhými šesti hráči a golmanem. Heslo
bylo: „No co, jdeme si zahrát a v úterý si to
dáme o 3. místo!“. Od této chvíle tým šlapal jako namazaný stroj. První třetinu vyhrál 3:1, ve druhé svůj náskok ještě navýšil
na 5:2. Ve třetí třetině již byla znát únava.
Bystřice inkasovala 2 slepené góly a tým
Sokola Bukovany byl rázem na koni. Byla
to bitva do poslední vteřiny, kterou se Bukovany snažily vyhrát hrou bez brankáře.
Nicméně Bystřice nakonec náskok uhájila
a o postupu měly rozhodnout samostatné
nájezdy. První jel hráč Sokola, ale na bystřického golmana nevyzrál. Následoval hráč
Bystřice, který zamíchal pukem a přesnou
střelou nad beton proměnil svůj nájezd a
Bystřice vedla 1:0. Poté se jelo ještě dalších
sedm nájezdů, ale nikdo z hráčů již bran-

káře nepřekonal. Bystřici čekalo velké finále, kde se měla utkat s vítězem základní
části – týmem „řezníků“ HC Kabaret Sázava.
Finále se hrálo na dvě vítězná utkání,
v případě remízy 1:1 na zápasy by rozhodl
zápas třetí a kdyby i ten skončil remízou,
rozhodly by samostatné nájezdy. Do prvního finálového zápasu nastoupila Bystřice
s osmi hráči a brankářem, což nebylo opět
mnoho. Ideálním počtem hráčů v týmu na
této úrovni je devět až deset. Nicméně po
předchozím vyhraném semifinále v pouhých šesti hráčích, měl tým pocit, že jich je
plná střídačka.
Finále vůbec nezačalo podle představ, první třetinu Bystřice prohrála 0:1 a hned na
začátku druhé inkasovala na 0:2. Hráči vě-
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děli, že hrají vyrovnaný zápas a chybí jen
trocha toho herního štěstí, ale to se mělo
brzy změnit. Na konci druhé třetiny Bystřice třemi slepenými góly otočila průběh
zápasu ve svůj prospěch a vedla 3:2. Ve třetí třetině se hrál tvrdý hokej se spoustou
střetů, ani jeden z týmů nechtěl darovat
nic zadarmo. V polovině třetiny se podařilo
Kabaretu vyrovnat na 3:3, ale do třiceti vteřin následovala Bystřická odpověď na 4:3.
Tři minuty před koncem přišlo opět vyrovnání na 4:4 a pár vteřin na to, po chybě
jednoho z hráčů Bystřice, šel Kabaret opět
do vedení 4:5. Mezitím se strhla na ledě bitka poté, co jeden z hráčů Kabaretu zezadu
napadl útočníka Bystřice, který neproměnil svůj samostatný únik. Zbývalo padesát
vteřin do konce zápasu, vhazování v obraném pásmu Kabaretu a Bystřice zkouší hru
v šesti bez brankáře. Vyhrané vhazování,
jedna nahrávka, druhá, střela a hráč, který předchozí gól zavinil, vyrovnává na 5:5.
Tento stav skóre zůstal nezměněn a Bystřice tak uhrála remízu.
Do druhého finálového zápasu Bystřice
nastoupila ve stejném složení a Kabaret
opět v plné síle deseti hráčů. Tentokrát
ale zápas probíhal jinak – pod taktovkou
Bystřice. Chasníci z Kabaretu opět rozjeli
svou tvrdou hru do těla, ale Bystřičtí se tím
nenechali rozhodit a důslednou obranou a
přesnými útočnými výpady diktovali hru.
Po první třetině tým vedl 3:0 a agresivita
na straně soupeře rostla. Střetů přibývalo,
stejně tak vyloučení na straně Kabaretu a
právě to Bystřickým vyhovovalo. Ve druhé
třetině tým navýšil své vedení na 4:0, hned
poté ve třetí na 5:0 a tím dokončil jatka
„řezníků“ z Kabaretu Sázava. HC Bystřice
se stala mistrem 2. ligy BNHLH.
Závěrem by tým HC Bystřice chtěl poděkovat za podporu městu Bystřice a všem svým
fanouškům. Poháry, diplom a skupinová
fotografie je k vidění v restauraci U Vola.

ŽÁKYNĚ ZŠ BYSTŘICE V DRESU
BASKET CLUB BENEŠOV PŘIVEZLY
Z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ
BRONZOVÉ MEDAILE ANEB NIC
NENÍ NEMOŽNÉ

Text a foto: Adam Slánský, trenér
V minulém čísle Hlasu Bystřice jsme vás
informovali o skvělém úspěchu žákyň ZŠ
Bystřice, které v dresu Basket Club Benešov postoupily z kvalifikace Středočeského
kraje přes tým BK Sadská a tím se v termínu 29.4.-1.5.2022 kvalifikovaly na Mistrovství České republiky nejmladších minižákyň v basketbale v Děčíně. V dresu BC
Benešov nastoupily jmenovitě tyto žákyně
ZŠ Bystřice: Elen Zdražilová a Laura Ševčíková z 5.A, Lucie Mrvová, Lucie Lazárková,
Eliška Dolejší a Amálka Slánská z 5.B. Už
samotná účast pro nás byla velkým úspěchem a vyvrcholením sezóny a tak jsme na
turnaj odcestovali uvolněně s přáním vyhrát alespoň nějaké utkání. Turnaj jsme
zahájili proti týmu USK Praha a to ve velkém stylu. Naše děvčata se nezalekla výškové převahy soupeřek a celoplošnou
obranou a velkým nasazením vyšší soupeřky zaskočila a nakonec zvítězila a to ještě

překvapivě vysokým rozdílem 48:33.
Ve druhém utkání skupiny jsme narazili na
tým z města Strakonic, jež může být právem pyšný na svou dlouholetou basketbalovou tradici. K soupeřkám jsme přistoupili s respektem, i když se některé
protihráčky zdály být o něco mladší, a zvítězili vysokým rozdílem 78:17. Jako první
tým skupiny B nás ovšem v sobotu ve čtvrtfinále čekal těžký oříšek. Překvapivě jen
druhý tým skupiny D, a to nejlepší současný tým z Prahy - BŠ Tygři. Po páteční prohře s týmem z Blanska proti nám Tygři zahájili s tvrdou hrou na hranici únosnosti a
vypracovali si poločasové vedení 25:15. Co
se však následně odehrálo ve třetí čtvrtině,
na to budou příznivci Basket Clubu Benešov ještě dlouho vzpomínat. Přirovnat se to
dá snad jen k pojmu zmrtvýchvstání. Hráčky našeho družstva na soupeře po poločase
vlétly v takovém stylu, že měl chvílemi problém dostat se za půlku a po odebrání míče
byl nemilosrdně trestán úspěšným zakončením. V této čtvrtině náš tým zvítězil neuvěřitelným rozdílem 21:6, a protože poslední čtvrtina skončila remízou, tak jsme
zápas nakonec dotáhli do vítězného konce
46:41. V sobotu od 15 hod. nás čekali Lvice

Zveme vás na basketbalový turnaj „O pohár starosty města Bystřice“!

BC Benešov ve spolupráci s městem Bystřice pořádají ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2022
ve Sportovní hale při ZŠ Bystřice basketbalový turnaj.

Hlas Bystřice č. 5 / 2022

Bližší informace na:
www.turnajbasketbystrice.webnode.cz
Účast potvrdily týmy:
BC Benešov, DBaK Plzeň, BK Brandýs n.L.,

TJ Slovan Litoměřice, Radotínský SK a TJ
Sokol Kladno
Turnaj je určen dívkám do 12 let. Přijďte
povzbudit naše úspěšné hráčky.
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SPORT
z Hradce Králové a tušili jsme, že to bude
bolet. Budoucí vítěz turnaje s výraznou
výškovou převahou nás tvrdou obranou
zatlačil, a když jsme k tomu přidali nepřesné zakončení, utkání nakonec skončilo
v náš neprospěch 16:72. Hráče z Indiany ze
slavného filmu s basketbalovou tématikou
jsme nenapodobili, ale to vůbec nevadilo,
protože nás v neděli od 10:30hod. čekal boj
o třetí místo s Blanskem. Před zápasem
jsme si řekli, že úspěšní už jsme, už jen
účastí v boji o medaile a ať děvčata nejsou
nervózní a zápas si užijí. Děvčata však tato
slova spíše rozdráždila a s bramborovou
medailí se nehodlala spokojit. Na soupeře
tedy vlétla se zarputilou bojovností. Poločasové vedení 21:13 nám dodalo naději, a
přestože jsme v poslední čtvrtině dali jen
tři body a soupeř mocně dotahoval, tak
jsme uhájili vítězství v poměru 38:33. Pak
už vypukly veliké oslavy s našimi fanoušky
z řad rodičů a přátel klubu. Pamětníci následně připomněli, že je to po poprvé po 25
letech od památného vítězství dvanáctiletých chlapců Basket Club Benešov na Mistrovství České republiky v Krnově, kdy se
podařilo družstvu z BC Benešov přivézt
z Mistrovství České republiky medaili. Děkujeme našemu klubu BC Benešov za podporu, děkujeme rodičům a fanouškům za
skvělou kulisu a pomoc při opakovaném

převozu hráček v místě turnaje, děkujeme
ZŠ v Bystřici za uvolnění hráček a umožnění už druhého cyklu basketbalové přípravky, která v současné době ve škole probíhá
(nábor nových dětí viz www.bcbenesov.cz)
a kde výše jmenované hráčky začínaly a na
závěr chceme poděkovat organizátorům
turnaje z Děčína za skvěle připravený turnaj, na který nikdy nezapomeneme.

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE
S TENISOVOU AKADEMIÍ JANA
VÁŇI (TAJV) V BYSTŘICI
Text a foto: Jan Váňa, organizátor
soutěže TAJV
Web: www.tajv.cz

1. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Bystřici byl
zrealizován ve čtvrtek 21.4.2022 v dopoledních hodinách ve sportovní hale ZŠ Bystřice. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice.
Vybraných 50 žáků a žákyň ze ZŠ Bystřice
vytvořilo celkem 10 smíšených týmů, které
se ve sportovní hale utkaly ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Nejlepší tým postoupil do závěrečného finále, kde na jeho členy čekal rozstřel o tři
postupová místa. Z vítězství se nakonec
zaslouženě radovali Ondřej Čekal, Ondřej
Hendrych a David Novotný. Finalisté semi-

finálového turnaje v Bystřici získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho
dalších sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní
finále v Poděbradech, který se bude konat
v předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022.
Na tomto turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu,
město Bystřice a Středočeský kraj. Vítěz
Národního finále v Poděbradech převezme
putovní pohár TAJV od ministra školství,
mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petra Gazdíka.
Sportovní den mládeže s TAJV v Bystřici byl
zrealizován za podpory Města Bystřice,
Krajského úřadu Středočeského kraje a
partnerů projektu.

Foto: Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií Jana Váňi v Bystřici

PRANOSTIKY
ZAJÍMAVÁ RČENÍ
Text: Paní Horniecká, občanka
Ve svých spisech vybraných z různých knih
a časopisů jsem našla několik zajímavých
rčení a údajů. Podívejme se, proč se „to tak
říká“:
Rčení „Koupit za babku“. Drobné minci
s malým obsahem stříbra se říkalo babka.
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Začala se razit v r. 1485 v Kutné Hoře. Rozšířilo se rčení „mít peněz jako babek“, což
znamenalo mít jen plnou kapsu drobných
– tedy žádné velké bohatství.
Naopak groš byl velmi kvalitní měnou ceněnou i v zahraničí. Tzn. pražský groš za
vlády Václava II. obsahoval téměř 4 g stříbra. U chudých bylo grošů málo a tak se ří-

kalo, že „smrdí grošem“. Tak jak ubývalo
stříbra v dolech, snižoval se obsah stříbra
v mincích a docházelo v Čechách ke znehodnocování měny. Z groše se stal grošík či
grešle. To lidé komentovali rčením „stojí za
starou grešli“ či dokonce za „zlámanou
grešli“. Pro lakomce se začala používat
označení „držgrešlo“.

www.mestobystrice.cz
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Děkujeme! V rámci akce Ukliďme Bystřicko
jsme odstranili 2,6 tuny odpadu z přírody
Text: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice | Foto: účastníci úklidové iniciativy
Pojďme se ohlédnout za dubnovou akcí
Ukliďme Bystřicko. Úklid probíhal na celém území Bystřicka v různých formách.
Některé osady se do celostátní akce zapojily v rámci své každoroční jarní brigády,
pro školu a školku byla zkušenost odklízení odpadků jistě přínosná k rozšíření
jejich vzdělání, společnost NATU s.r.o. pojala akci jako team building svých zaměstnanců… Přidali se k nám i zájmové spolky,

rodiny i jednotlivci. Díky společnému úsilí
se odstranilo 2, 6 tuny odpadu.
Děkujeme za pomoc při organizaci MC
Kulíšek, Sboru dobrovolných hasičů Bystřice a Službám Bystřice s.r.o. Na závěr patří velké poděkování partnerům akce (viz.
loga níže). Díky nim bylo možné uskutečnit akci v takovém rozsahu. Město Bystřice uspořádalo setkání oficiálních partnerů na Zámku Líšno. Zástupci společností

si převzali certifikáty Partnera Města Bystřice. Došlo k příjemnému sekundárnímu
efektu – účastníci se navzájem poznali,
našli společná témata hovoru a začaly se
rýsovat další formy součinnosti. Město
Bystřice si váží vztahu s významnými firmami našeho regionu a věří, že pro velký
úspěch akce Ukliďme Bystřicko se vzájemná spolupráce bude v budoucnu opakovat.

Základní škola Bystřice

Nesvačily

Úlovky z Nesvačil

Základní škola Bystřice

Líšno

Mateřská škola Bystřice

Společnost NATU s.r.o.

Ouběnice

Mateřská škola Bystřice

Hlas Bystřice č. 5 / 2022
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Jak jsme zase byli užiteční
Text a foto: Růžena Dvořáková st., redakce
Občas chodíme s vnukem „být užiteční“ a
uklízíme příkopy kolem silnice směrem do
Semovic a zpět. Protože tudy chodíme často i na procházky, vidíme prakticky hned
druhý den, nejvýš za týden, že se v okolí
silnice zase válejí odpadky. Většinou hlavně
to, co by asi nebyl problém donést o dvacet
metrů dál buď na náves do Semovic, nebo
k Semby, kde jsou k dispozici kontejnery. Proč nedělá dotyčným nepořádníkům
problém nést plnou plastovou láhev, plechovku, či kelímek, ale už nemohou donést
prázdné nádoby o kousek dál, to opravdu
nevím!
V sobotu 2. 4. 2022 se konala v Bystřici
akce Ukliďme Bystřicko, a tak jsme se
těšili na svou obvyklou trasu. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme o několik
dní dříve zjistili, že už je uklizeno! Podle mých informací se o to zasloužili žáci
místní základní školy a tak jsem si došla
na Městský úřad pro pytel a v sobotu v 8
hodin jsem stála před Kulíškem, abych
dostala vesty pro děti, pracovní rukavice a svačinu. Také jsme dostali plánek
místa, které bychom měli uklidit, spolu
s upozorněním, že tam bude asi dost velký nepořádek.
A tak jsme se pořádně oblékli, protože
byla větší zima než o Vánocích, vzali jsme
si reflexní vesty (i když nám nic nehrozilo, ale vypadali jsme VELMI pracovně) a
vyrazili za školu.

Malá Adélka se velice snažila, ale ve věku
necelých tří let vydržela pracovat jen asi
půl hodiny. Zato skoro šestiletý Vašík se
do práce vrhnul s velkou vervou. Prošli
jsme celý pozemek kolem školy, leckde
jsme se dostali i za plot na břeh rybní-

ka, kde je ale na některých místech neproniknutelné křoví, takže jsme se k některým odpadkům vůbec nedostali. Plot
kolem pozemku je na několika místech
potrhaný – většinou v místech, která jsou
jen několik metrů od otevřených branek,

takže mi samoúčelné ničení plotu nějak
není jasné.
Nasbírali jsme plný velký pytel plastového odpadu a tři čtvrtě pytle odpadů
ostatních. Velkou část tohoto odpadu
tvořily použité roušky a respirátory, dále
sáčky od brambůrek a různých oplatek. Kdyby žáci školy viděli, co všechno
se na pozemku povaluje, snad by si všimli i mnoha odpadkových košů, které jsou
v areálu umístěny a své odpadky by těch
pár metrů ještě poponesli.

Na pozemku, patřícímu hasičům se pak
konalo opékání buřtů, ale to už jsme, celí
vymrzlí, vynechali.
Velké uznání patří všem organizátorům
celé akce, zvlášť paní Ivě Dvořákové. Díky
jim snad zůstane Bystřice i okolí alespoň
pár dní uklizená a čistá.
A všichni, kdo se akce zúčastnili, mají,
stejně jako my, hezký pocit z toho, že
jsme BYLI UŽITEČNÍ!

Jarní brigáda v Božkovicích
Text a foto: Zdeňka Kruchňová

V sobotu, 26. března 2022 byl krásný, teplý den. Na tento den byl v naší vsi naplánován jarní úklid.
Přišlo 26 obyvatel. Tak jako každý rok
shrabeme náves, uklidíme okolo kapličky
a děláme další, potřebné práce.
Kaplička je za vsí směrem na Zahradnice.
Vede okolo ní cyklistická stezka, která je
hojně využívaná.
U kapličky stála lavička a od letošního
jara nám Městský úřad Bystřice dal i stůl,
takže sestava je úplná a láká kolemjdoucí
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k posezení a k výhledům do krajiny.
Na náves vyjela těžká technika. Bylo třeba
rozhrnout zem a udělat terénní úpravy
okolo horního rybníka. Před 14 ti dny si
naši muži udělali také brigádu a ořezali
vrby okolo rybníka.
Dopoledne uteklo v pilné práci a byl čas
na oběd. Od hasičárny se line vůně opékané klobásy a zve pilné brigádníky ke
stolu. Po jídle byla káva a sladká tečka
nakonec – od naší hodné sousedky.
Chvíli posedíme, popovídáme a vracíme

se do svých domovů. Zůstává v nás pocit
dobře vykonané práce a posílení sousedské pospolitosti.
Všem patří dík a příště nashledanou.

www.mestobystrice.cz
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Pálení čarodějnic v Radošovicích
Text a foto: Lenka Hlaváčová, SDH a OV Radošovice

V sobotu 30. dubna se v Radošovicích
konalo tradiční pálení čarodějnic. Děti
přišly v maskách čarodějnic a čarodějů,
nechybělo opékání špekáčků a u ohně
panovala příjemná atmosféra. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách a
městu Bystřice za finanční příspěvek.

A jak vypadalo pálení čarodějnic a stavění
májí v Bystřici a v osadách?

Bystřice

Bystřice

Bystřice

Mokrá Lhota

Drachkov

Líšno

Líšno

Mokrá Lhota

Drachkov

Hlas Bystřice č. 5 / 2022
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Duben v Mokré Lhotě
Text a foto: Veronika Hřebíčková a Tereza Šemberová, OV a SDH Mokrá Lhota

Tak jako každý rok proběhla začátkem
dubna úklidová brigáda. V letošním roce
jsme uklízeli opět pod hlavičkou celostátní iniciativy Ukliďme Česko, do které se přihlásila také Bystřice, a lokální
akce tedy nesla název Ukliďme Bystřicko.
V přelomovém týdnu března a dubna
se do úklidu okolí města zapojily i děti
z místní základní a mateřské školy a musím říct, že naše děti šly na akci s nadšením a vracely se spokojené a pyšné na
výsledky dobře odvedené práce. Věřím,
že zapojování mládeže a dětí do úklidových aktivit má násobně větší edukativní
vliv na jejich chování v dospělosti, než
opakování informace, že odpadky se do
přírody nevyhazují. Držme si tedy palce,
aby s časem přibývalo uvědomělých občanů, kteří vědí, jak nakládat s odpady, a
neničí přírodu kolem sebe nezodpovědným chováním.
Nad nálezy z okolí silnic, polních cest i
lesů zůstává často rozum stát. A jinak
tomu nebylo ani letos. V sobotu 2. dubna jsme brigádu zahájili v 9 hodiny u hasičské zbrojnice, rozdali jsme si pytle,
rukavice a také nějaké občerstvení do
kapsy, a vyrazili jsme do okolí naší osady.

Podél cesty mezi Lhotou a Mariánovicemi posbírali osadníci mnoho obalů od
rychlého občerstvení. No, uznejte sami,
že jakmile člověk projede Benešovem,
kdy cestou stihne zbaštit celé meníčko
od strýčka Colonela, mu v autě ty obaly
najednou začnou nepřekonatelně vadit,
a tak je jediným řešením otevřít okno a
vyhodit je k jejich starším sourozencům
vedle cesty! Mezi další klenoty patřily
pytle s cementem, které si někdo odložil
do Lísku, taky kam jinam si je schovat, že
ano?!
Na závěr akce jsme se opět sešli u hasičské zbrojnice a opekli jsme si k obědu zasloužené špekáčky.
Den poté, v neděli 3. dubna, se po dvouleté odmlce zaviněné pandemií nemoci
COVID-19 konečně uskutečnilo tvořivé

odpoledne pro děti a jejich rodiče tematicky zaměřené na nadcházející Velikonoce. V zaplněné hasičské zbrojnici jsme
si vyrobili hlavouny - hlavičky z hoblin
s vlásky z obilí, a březové věnečky k zavěšení na dveře. Na závěr jsme ještě společně ozdobili mašlemi a vajíčky stromek
před hasičskou zbrojnicí. Akce se vydařila a už nyní se těšíme na další tvoření,
které bude nejspíš vánočně laděné.
K večeru 30. dubna patří neodmyslitelně
zdobení májky a pálení čarodějnic. Dva
roky nám nebylo dovoleno slavnost
uskutečnit a o to více jsme se těšili. Počasí vyšlo na jedničku a krásně jsme se pobavili. Nyní se již těšíme na květen, kdy
nás krom brigád čeká také Poutní mše a
setkání rodáků.

Bystřice obhájila ocenění za péči o válečné hroby
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice

Válečné hroby jsou součástí naší historie
bez ohledu na to, jestli se jedná o hrob
našich nebo spojeneckých vojáků nebo
hrob protivníků. Mezi válečné hroby
jsou zahrnovány hroby vojáků, válečných
zajatců, ale i pomníky, památníky a pamětní desky, které připomínají památku
padlých z dob válek. Když se rozhlédnete
po správním území města Bystřice, zjistíte, že těchto válečných hrobů zde máme
několik desítek. Většina jich je opravena
a připomíná události, ale i lidské osudy
související s první a s druhou světovou
válkou. Válečné hroby jsou tedy bezprostřední součástí naší historie a odráží
hrdinnost, ale i utrpení celých rodin.
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Jednou z mále věcí, kterou může obec
pro tyto občany a vojáky udělat je, že se
o tyto památky padlých stará a nadále je
bude na své náklady udržovat.
Úředně je péče o válečné hroby a pietní
místa organizována Ministerstvem obrany ČR prostřednictvím krajských úřadů a
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pro ty, kteří se významných způsobem zasloužili o péči, údržbu a úpravu
válečných hrobů, zřídilo Ministerstvo
obrany pamětní plaketu „Péče o válečné
hroby“. Dlouholetou péčí o válečné hroby
na území obce tuto pamětní plaketu v letošním roce opět obdrželo město Bystřice. Tím jsme navázali na rok 2014, kdy

tuto plaketu získalo město za zrestaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války.

www.mestobystrice.cz
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Blahopřejeme paní Michálkové, Občanská
komise
která slaví 100. narozeniny!
informuje
Text a foto: Denisa Havelka Říhová, PR Města Bystřice

Dort s číslovkou 100 běžně neuvidíte. Paní
Miluše Michálková slaví neuvěřitelné „kulatiny“. Tato dáma plná smíchu je pohotová
a stále má velmi dobrou paměť. Prozradila
nám, že si život užívala plnými doušky a že
její poslední přání je, aby se stihla dozvědět, kdo bude další prezident. Tak jí to přejme. A mnoho zdraví k tomu!

Text: Občanská komise MěÚ
V dubnu 2022 oslavili významné jubileum
tito občané:
Jaroslava Fořtová, Jiřín, 70 let
Věra Daňková, Drachkov, 70 let
Josef Kostka, Mokrá Lhota, 70 let
Josef Šembera, Opřetice, 70 let
Jaroslav Vnouček, Bystřice, 75 let
Otilie Aixnerová, Jinošice, 80 let
Zdeňka Papírníková, Bystřice, 85 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Tomáš Hurt
* 1. května 1982 v Dunajské Stredě
† 1. května 2020 v Chyši

Mgr. Zdeněk Kouba
* 27. června 1931 v Benešově
† 4. května 2017 v Benešově

Hlas Bystřice č. 5 / 2022

Český žokej a trenér pobýval část svého
života v Nesvačilech a v Bystřici v restauraci U Podkovy bylo možné obdivovat
krásný modrý pohár připomínající jeho
druhé místo na slavné Velké pardubické
steeplechase.
Ke koním přivedl Tomáše jeho otec, který
působil v tréninkovém středisku v Černém lese. V Benešově Tomáš vystudoval
Střední zemědělskou školu a od roku 1997
jezdil dostihy coby amatér. V roce 2002 se
stal Tomáš Hurt šampionem amatérů

a mezi překážkovými jezdci v České republice získal nejvyšší počet vítězství, což
ho zařadilo mezi profesionály. Během své
jezdecké kariéry zvítězil ve 109 dostizích,
z toho mezi profesionály v 58. Sedmkrát
se zúčastnil Velké pardubické, přičemž
čtyřikrát dojel do cíle. V roce 2007 na koni
Decent Fellow dojel druhý. Ve stejném
roce získal Tomáš Hurt také vlastní trenérskou licenci. Jeho koně absolvovali
stovky startů, z nichž si přivezl desítky
vítězství.

Bývalý ředitel školy, okresní školní inspektor a starosta nesvačilského Sboru
dobrovolných hasičů. Vzdělání získal
Zdeněk Kouba na reálném gymnáziu
v Benešově a později na pedagogickém
gymnáziu v Praze. Roku 1950 nastoupil
jako učitel v Benešově. Na Základní devítiletou školu do Bystřice přešel v roce
1957. Po dodělání Pedagogické fakulty UK
v Praze se v roce 1965 stal zdejším ředite-

lem školy. Dne 1. dubna 1974 byl jmenován
okresním školním inspektorem a tuto
funkci zastával až do roku 1991, kdy odešel do důchodu. V letech 1969 až 1990 byl
místopředsedou MNV Bystřice. V roce
1993 byl zvolen starostou nesvačilského
Sboru dobrovolných hasičů. Tuto funkci
zastával až do roku 2003. V roce 2001 obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič“.
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Rok 2006
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
sportovišť přesáhly částku půl milionu korun. Kromě umělohmotného povrchu zahrnovala cena i přípravné práce a konečné
úpravy terénu. Hřiště pořídilo město Bystřice s využitím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a příspěvku Sdružení rodičů
při ZŠ.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
POZEMKŮ POD STADIONEM

Začátkem roku přistoupilo vedení města
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků
pod stadionem v Bystřici. Na březnovém
jednání zastupitelstva tak byly předloženy
smlouvy, které vlastníkům pozemků pod
hrací plochou určovaly předem dojednanou částku za odkup nebo směnu. Po
tomto vypořádání se pozemky na stadionu
staly majetkem města. Výjimkou bylo vlastnictví pozemků zemřelého pana Melichara,
který neměl stanoveného dědice. Pozemky
byly následně bezplatně pronajaty TJ Bystřice ke sportovní činnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY A SPRÁVA
POČÍTAČŮ

Město Bystřice začalo jednat o vlastní
správě webové domény www.bystrice-bn.
cz, kterou městu do této doby spravovala
soukromá osoba. Doména sice nebyla převedena na město, ale starosta města nebo
jím určený zaměstnanec mohl již webové
stránky sám doplňovat a ovlivňovat jejich
náplň a grafiku. Jedinečná návštěvnost
stránek byla v této době mezi 100 až 300
denních návštěv. V tomto roce bylo také
rozhodnuto uzavřít externí smlouvu se
správcem výpočetní techniky na úřadě,
který měl na starosti správu jednotlivých
počítačů a zálohování dat (především těch
účetních).

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ BYSTŘICE
Obrázek: Pozvánka na první narozeniny MC Kulíšek

ZASLOUŽILÍ HASIČI

V první polovině roku 2006 získali jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání
„Zasloužilý hasič“ tři zdejší hasiči: Josef
Baťha, Karel Drábek a Josef Dvořák. Titul
„Zasloužilý hasič“ uděluje Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Titul se uděluje
členům sdružení, kteří svou celoživotní
prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Podmínkou je, aby hasič měl členství ve sdružení minimálně 35 let a zároveň,
aby dovršil šedesát let svého věku. Titulu
Zasloužilý hasič musí předcházet všechna
ohodnocení, která hasičům ukládá Statut
o vyznamenání. V minulosti tento titul
v Bystřici obdrželi ještě Zdeněk Kouba a
Václav Vejseda.

Foto: Přístavba mateřské školy

ZAMĚSTNANEC V MC KULÍŠEK

Mateřské centrum Kulíšek získalo dotaci
na vytvoření pracovního místa pro stálého zaměstnance. Podmínkou dotace byla
povinnost udržet toto pracovní místo minimálně na následujících pět let. Jelikož
o služby MC Kulíšek byl mezi občany nebývalý zájem, rozhodli zastupitelé toto místo
dotovat a zároveň reorganizovat činnost
Kulturního střediska, odkud odcházela
Marie Neradová na zasloužený odpočinek.
Do MC Kulíšek nastoupila na pracovní pozici Radomila Macháčková. Kromě akcí pro
děti zajišťovala zároveň velkou část kulturních aktivit města.
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Vedení města rozhodlo o přístavbě mateřské školy v Bystřici a rozšíření stávající
kapacity školky. S výstavbou nových bytů
musela totiž mateřská škola každoročně odmítat již několik desítek dětí. Řada
z nich nastoupila do mateřských škol
v nedalekém Benešově, kde již ale zůstaly
i při přechodu do školy základní. Kapacita
mateřské školy v Bystřici byla v roce 2006
74 dětí. Přístavbou, která zahrnovala dvě
nové třídy se kapacita měla navýšit o 56 nových dětí. Samotná výstavba byla zahájena
1. července 2006 a byla dokončena v dubnu
2007.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ilustrační foto

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Od poloviny září začali žáci bystřické ZŠ
využívat ke své výuce nové doskočiště pro
skok do dálky a moderní sprintérské dráhy
s umělohmotným povrchem. Obě lehkoatletická sportoviště byla vystavěna vedle
hřiště za školou. Prostředky na výstavbu

V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října kandidovalo
šest politických stran a uskupení. Kandidátka ODS získala 37,63 % hlasů a sedm
mandátů, Nezávislí a KSČM tři mandáty,
KDU-ČSL dva mandáty a kandidátky ČSSD
a SNK-Volba pro všechny po jednom mandátu. Nově ustanovené zastupitelstvo si
dne 31. října zvolilo starostu města Mgr.
Daniela Štěpánka, místostarostu Ing. Josefa
Šemberu a členy rady Mgr. Vladimíra
Chramostu, Theodora Mácu a Petra Šacha.
www.mestobystrice.cz

POVĚST
POVĚST

Záduška

Při pohledu na obrázek je vidět bříza u šedé bytovky a tam přibližně stávala katovna.

Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Tomáš Procházka

Míjí dny, měsíce, roky a staletí. Dnes se
vrátíme v pověsti daleko v čase do doby,
kdy bylo naše městečko mnohem menší a pár posledních staveb v ulici směřující nyní k nádraží končilo přibližně
v místech, kde je dnes hasičská zbrojnice.
A tady se tomu i dnes říká Záduška.
Kdo tudy procházel, spatřil by prý na břehu Splavského rybníka malou dřevěnou
kapličku na kamenné podezdívce s věžičkou a zvonem. Nebyla velká, deště a vítr
její kdysi světlé dřevo zabarvili na temný
skoro černý odstín. Za kaplí se leskla hladina rybníka a v zátočině byla naplavená
bahnitá část, kam bylo nebezpečné chodit,
protože by se pod každým bažina probořila. Mezi kaplí a posledními domky blíže
k náměstí byl volný prostor, kde rostla jen
křoviska a kyselá tráva.
Pocestný, který by tu stál a podíval se směrem k dnešní vlakové trati, by uviděl proti
kapli jinou stavbu, ale dál v poli. Stála tam
částečně roubená budova se zamřížovanými sklepními okénky. Osamělý dům

stál dál od cesty, obklopen keři trnek a
pár nízkými stromky a za ním jen louky a
krátké meze s řadami stromů a ještě něco.
Proti světlé obloze se očím pocestného
zlověstně vynořilo rameno šibenice. Ten
dům byla totiž katovna. Tam kde se říkalo pole Na Spravedlnosti opravdu v dávné
minulosti prý stála šibenice.
Vždyť již od 13. století měla „práva meče“
jak královská města, tak i některé feudální vrchnosti. Městský rychtář ohledával
místa trestných činů, sledoval a zajišťoval
provinilce, zodpovídal za jejich věznění,
účastnil se výslechů a exekucí a sám mohl
soudit drobné žaloby, urážky na cti apod.
Jemu byl podřízen biřic a ten pečoval přímo o vězně. Zvláštní, okrajovou skupinu
městské společnosti tvořili kati - tzv. snížení lidé. Po reformě hrdelního soudnictví v r. 1756 se zásadně změnilo postavení
katů. Tam, kde byl zrušen hrdelní soud,
tak se stali výhradně městskými rasy. Dne
7. května 1772 byl vyhlášen patent Marie
Terezie, ve kterém nařizovala, aby byli

Zajímavý bod je smrk před bytovkou za parkovištěm u školky. Tudy vedla cesta
k šibenici, která stála až za tratí.

Hlas Bystřice č. 5 / 2022

snížení lidé, jakmile přestanou vykonávat
svoje řemeslo, považováni za rovnocenné
ostatním obyvatelům.
Jsou pověsti, co se povídaly často a jiné,
které naši předci tak moc neříkali. Pak se
dá jen těžko napsat zajímavý příběh, když
podrobnosti z něj vzal čas. Ale něco si přece pamatuji. Vzpomínky z doby dětství při
černých hodinkách mi připomenou vyprávění o tom, jak prý jedenkrát v roce,
když se poprvé omamně rozvoní květy lip,
v době před rozbřeskem, v naprostém tichu touto cestou chodí pomalým krokem
k bývalé šibenici dvě temné postavy. Jedna z nich má na hlavě něco jako kápi. Snad
prý je to nespravedlivě odsouzený, jehož
duše nenašla nikdy klid a jeho kat, co jej
na poslední cestu vede. Krátce na to, když
obě postavy zmizí na cestě v poli, tak se do
ticha ozve jediný úder neviditelného zvonu ze Zádušky, aby se zas na celý dlouhý
rok odmlčel. To prý proto, že když zvoník
po vykonané exekuci měl za duši zemřelého odzvonit, po prvním úderu se provaz,
co rozhoupával zvon náhle přetrhl.
Naši předkové vnímali hlas zvonů jinak než
my dnes. K lidem z minulých staletí zvon
téměř promlouval. Sděloval jim, že se někdo narodil a že právě někdo zemřel. Varoval před požárem, povodní, bouří, nebo
vpádem cizích vojsk. Někdy zněl radostně,
jindy naříkavě. Své zvony měla i městská
popraviště. Když potom takový umíráček
dosloužil, nikomu nechyběl.
Kaplička Záduška dávno zmizela, snad při
požárech, nebo byla prostě zrušena. To si
pamětníci bohužel nepamatují.
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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. 5 / 2022
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Kalendář akcí
28. 5. - 29. 5. 2022

SPORT
BASKETBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR
STAROSTY MĚSTA BYSTŘICE“
Bystřice, Sportovní hala ZŠ Bystřice
31. 5. 2022 od 18:00

SPOLEČNOST
POVÍDÁNÍ S OBČANY NA TÉMA:
KOUPALIŠTĚ V BYSTŘICI
Bystřice, sraz před vchodem MěÚ

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)
Přihlášky na tel. 602 438 454.

10. 6. 2022

20. 7. 2022

Bystřice – Kostel svatých Šimona a Judy
Ouběnice - Kostel svaté Markéty

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FANDA
TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

KULTURA
NOC KOSTELŮ

14. 6. 2022

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„UKLÍZEČKA“
Bystřice, Divadlo U Jelena
DS Banda
22. 6. – 30. 6. 2022

Bystřice, Ješutovo náměstí
24. 7. 2022

KULTURA
DIVADLO NA ZÁMKU LÍŠNO
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“

Zámek Líšno
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Jana
Boušková a další

10. 8. 2022

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

KULTURA
ROCK ODPOLEDNE LÍŠNO

Líšno, u vagónu
17. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FOLK
COUNTRY BEAT HITS - VANDA
A TOMÁŠ
Bystřice, Ješutovo náměstí
24. 8. 2022

KULTURA
DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
„POVÍDÁNÍ STARÉHO VLKA“
Bystřice, Divadlo U Jelena
Dětské loutkové představení
27. 8. 2022

25. 7. – 29. 7. 2022, od 8:00 do 16:00

Bystřice

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (1. TURNUS)

KULTURA
BYSTŘICEFEST - DĚTI JSOU BEST

24. 6. 2022

Přihlášky na tel. 608 961 919.

Bystřice, Fotbalový stadion
Festival pro celou rodinu
Vystoupí: Pískomil se vrací, Muzíček,
Bubble show a další

KULTURA
OSLAVY 90. VÝROČÍ SK BYSTŘICE

27. 7. 2022

SPOLEČNOST
POUŤ V BYSTŘICI

Bystřice, Fotbalový stadion
Vystoupí: Turbo, Czech It, Štěpán Soukup
25. 6. 2022

SPOLEČNOST
BYSTŘICKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Bystřice, Ješutovo náměstí
5. 7. 2022

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

SPOLEČNOST
POUŤ V OUBĚNICÍCH
Ouběnice

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - MARIE
ČEJKOVÁ A JAN LEJČKO
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

8. 8. – 15. 8. 2022, od 8:00 do 16:00

SPOLEČNOST
VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (3. TURNUS) – KERAMICKÝ

Ouběnice

Přihlášky na tel. 608 961 919.

10. 7. 2022

Hlas Bystřice č. 5 / 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

