Hlas Bystřice

Ceny města Bystřice
Na veřejném zasedání Zastupitelstva
města Bystřice ve středu 18. 12. 2019
byly uděleny Ceny města Bystřice, na
které jednotlivé laureáty nominovali
naši občané.
Ples města Bystřice se bude konat
v restauraci U Hlaváčků 7. 2. 2020

Lepší informovanost vám zajistí
bezplatná aplikace Mobilní rozhlas

FOTOKRONIKA

V pondělí 16. 12. navštívili starosta Michal
Hodík a místostarosta Daniel Štěpánek dům
s pečovatelskou službou s gratulací a „na
kus řeči" s našimi seniory.

V pondělí 9. prosince 2019 proběhlo první veřejné projednání k připravovanému strategickému Plánu prevence kriminality pro město
Bystřici. Společně jsme vyhodnotili, co se v našem městě a přilehlém okolí daří a co je možné vylepšit. Na novém strategickém dokumentu
se podílí pracovní skupina města Bystřice ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci, která již v předešlých týdnech pracovala na
sestavení analýzy a sběru dat, týkající se našeho města. Během ledna bude zveřejněna pocitová mapa, kde může každý občan vyjádřit,
dle svého uvážení, místa, kde se cítí bezpečně, kde ne a proč. Tyto data budou projednána na dalším jednání pracovní skupiny a zapracovány do strategického dokumentu Plánu prevence kriminality.

V týdnu od 16. 12. do 20. 12. proběhla v bystřické základní škole již tradiční vánoční výstava prací žáků a učitelů.
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ÚVODNÍK

Slovo starosty města Bystřice
Vážení spoluobčané města Bystřice a jeho osad,
vážení sousedé, dovolte mi, abych Vás přivítal
v novém roce 2020 – roce, který nám přinese
řadu novinek, roce, ve kterém bych rád popřál
pevné zdraví, štěstí a božího požehnání Vám
všem, Vašim blízkým a Vašim rodinám.

NENECHTE SI UJÍT
Máme rozpočet

STRANA 6

Čím žily osady
v minulém roce

Text: Michal Hodík
Dnes se Vám dostává do ruky první
letošní vydání zpravodaje města Hlas
Bystřice ve zbrusu novém vizuálním
provedení. Pokračujeme v zavádění
jednotného vizuálního stylu města
Bystřice. Možná pro některé z Vás
bude příliš revoluční, příliš moderní,
ale doba běží neustále kupředu, vše
kolem nás se mění a my bychom neměli přešlapovat na místě.

na nový ISM nebude vůbec jednoduchý,
ale bez této důležité změny by nebylo
možné zvládat velké množství nových
projektů, které město chystá nebo již
realizuje. Vždyť jen projekty, které chce
město realizovat v souvislosti s naší
budoucností – našimi dětmi, představují investice v základní škole za téměř
20 miliónů Kč, mateřské a lesní mateřské škole za více než 7 miliónů nebo
na sportovištích v majetku obce za více
než 1,5 miliónu. Neméně důležitou investicí města bude také investice do
budov v majetku města a jejich vzhledu.
I když stále nejdůležitější investicí
zůstává otázka vodovodů, resp. napojení města a osad na přivaděč vody ze
Želivky a řešení odkanalizování osad
a modernizace naší čistírny odpadních
vod, tak pozadu nezůstanou ani investice do veřejného prostoru, zeleně,
dalších inženýrských sítí stejně jako
do rozvoje komunitního života jak ve
městě, tak i osadách a udržitelného
rozvoje města.

Již v minulém roce se povedlo změnit
velké množství věcí. V souladu s naší
snahou o větší transparentnost a otevřenost radnice vůči obyvatelům města jsme zavedli například jmenovité
hlasování zastupitelů k jednotlivým
projednávaným bodům pomocí elektronického hlasovacího zařízení nebo
možnost on-line sledovat jednání zastupitelstva v nově zrekonstruované
Městské síni z tepla domova přes internet. Povedly se ale i důležité projekty
města jako je kolaudace kanalizace a
chodníku v Jarkovicích, dostavba chodníku mezi Bystřicí a Líšnem, rekonVítejte v novém roce
strukce povrchů v ulici Družstevní nebo
2020 – roce změn ve
nové povrchy na komunikacích v Tožici
a na cestě na Strašilov či přístavba spolměstě Bystřici – městě
kového domu v Nesvačilech. O dalších
na dobré cestě!
projektech jste se mohli dozvědět i na
stránkách tohoto zpravodaje.
V letošním roce bychom rádi ještě více
zapojili Vás – obyvatele města do „věcí
Změny se dotkly také chodu Městského veřejných“ a spolurozhodování o naší
úřadu v Bystřici. Poté, co odešla do dů- společné budoucnosti například pomochodu paní tajemnice Zdeňka Mrázková, cí zavedení participativního rozpočtu,
které bych touto cestou ještě jednou rád ze kterého bude možné realizovat propoděkoval za léta odpracovaná v čele jekty, které navrhnete přímo Vy. Další
úřadu, získává úřad nové vedení a no- priority budoucího rozvoje města by
vou tajemnici paní Martinu Trochovou. měl jasně určit Strategický plán města
Zároveň dochází ke sjednocení roztříš- na léta 2021 – 2031. Práce je letos před
těných částí informačního systému od námi mnoho, ale věřím, že společně
různých dodavatelů do jednotného vše zvládneme.
Informačního systému města (ISM),
který veškeré agendy propojí do jedno- Vítejte v novém roce 2020 – roce změn
ho logického celku, a tak zajistí vyšší ve městě Bystřici – městě na dobré
efektivitu práce celého úřadu. Přechod cestě!

„
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Bystřické zastupitelstvo
přijalo na svém zasedání dne 18. 12. 2019 rozpočet města Bystřice
pro rok 2020.

STRANA 15

Téměř ve všech bystřických osadách prožili
naši spoluobčané minulý rok aktivně. Přečtěte
si podrobnosti.

Bystřické SDH
má nové vedení

STRANA 15

Dne 30. 11. 2019 proběhla v nově zrekonstruované multifunkční
zasedací síni volební
valná hromada SDH.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla je 17. 1. 2020
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)
v pondělí od 12 do 17 hodin
nebo po telefonické domluvě (731 575 072)
kdykoliv v pracovní době do redakce.
(Fotografie nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě!)

Hlas Bystřice: zpravodaj města Bystřice,

vychází 11x ročně (červenec a srpen
dvojčíslo), obvykle první pátek v měsíci
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525,
www.mestobystrice.cz
Náklad: 2 100 výtisků
Registrováno: u MKČR - E 10758
Šéfredaktor: Pavel Němec
Adresa redakce: Ješutovo náměstí 14,
257 51 Bystřice
e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová - předsedkyně,
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač
a P. Němec

Redakce si vyhrazuje možnost
redakční úpravy příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

@mestobystrice
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ZPRÁVY Z RADNICE

Změna na postu tajemnice MěÚ Bystřice
Po 20 letech odchází do důchodu tajemnice Městského úřadu Bystřice paní
Zdeňka Mrázková. Na základě výběrového řízení a rozhodnutí rady ředitel
krajského úřadu Středočeského kraje udělil souhlas s mým jmenováním do
funkce od 1. ledna 2020.
Text: Martina Trochová
Nejprve mi, prosím, dovolte popřát
Vám všem vše nejlepší v novém roce,
mnoho zdraví a spokojenosti, úspěchy
v pracovním i osobním životě a rovněž
poděkovat paní tajemnici Mrázkové za
její dosavadní pečlivou práci. Vážím si
její profesionality a loajálnosti včetně
odborných znalostí ve vedení úřadu,
při výkonu státní správy i samosprávy.
Uvědomuji si, že pozice tajemníka je
náročnou funkcí zejména z hlediska
pozice mezi politickým vedením města
a zaměstnanci úřadu.
Celý život jsem pracovala ve státní i veřejné správě. Mám ekonomické, právní
a pedagogické vzdělání a disponuji zkušenostmi s vedením lidí. V Bystřici jsem
vyrůstala a žila od narození, s městem
spolupracuji již několik let a zajímám
se o místní spolkový, veřejný i podnikatelský život. Velká řada z Vás mne
dobře zná. Děkuji vedení města za pro-

jevenou důvěru, které si velmi vážím
a musím říct, že ke své práci budu přistupovat s velkým respektem. Pracovat
v místě bydliště pro své přátele, známé,
sousedy a spoluobčany je nejnáročnější
nejen profesně, ale i lidsky. Věřím, že
mé celoživotní odborné znalosti a zkušenosti budou přínosem nejen pro chod
úřadu, ale také pro rozvoj našeho města.
Zastupitelé měli možnost posoudit mé
pracovní nasazení a dovednosti a zaměstnanci úřadu již poznali, že práce
pod mým vedením nebude jednoduchá
a bude vyžadovat týmovou spolupráci,
intenzivní nasazení a nabývání nových
znalostí zejména v oblasti e-governmentu, digitalizace a modernizace úřadu.

se na nové pracovní pozici, kvalitně
navázat na práci paní Zdeňky Mrázkové
a v návaznosti na nový informační
systém města zachovat kontinuitu
fungování úřadu.

Vedení města očekává, že úřad pod mým
vedením bude plnit značné množství
úkolů navázaných na již zveřejněné
priority. Jednou z nich je zpracování
nové organizační struktury. Mou snahou bude také více informačně otevřít
úřad veřejnosti prostřednictvím nového
komunikačního portálu ZBYSTŘI, rozvíjet aktivity zdravého města a pracovat
s principy udržitelného rozvoje a metod
řízení kvality MA21. Inspirací a pomocí
pro naplňování zkvalitnění fungování
Práce s lidmi mě baví a prioritní je pro úřadu, pro zlepšení služeb občanů a rozmě fungující kolektiv zaměstnanců ja- voj města bude využívání sdílení dobré
ko základ toho, aby úřad fungoval kva- praxe a meziobecní spolupráce.
litně a nabízel profesionální služby
občanům. Mým prvním úkolem v nej- Těším se na práci pro Vás, občany města
bližším časovém horizontu bude ustálit Bystřice.

MOBILNÍ ROZHLAS
Sami si určíte, co vás zajímá. Vyberete-li
informační zprávy, budete dostávat
zprávy o odstávkách vody, výpadcích
elektrické energie, o plánovaném čištění ulic, dopravních omezeních, upozornění na termíny a povinnosti z úřadu,
pozvánky na kulturní a sportovní akce
a další…
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním služeb a především informovanosti občanů jsme
zavedli v našem městě službu Mobilní
rozhlas, kde Vás informujeme o aktuálním dění v našem městě a okolí pomocí různých komunikačních kanálů jako
jsou SMS, hlasové zprávy, e-mail nebo
prostřednictvím mobilní aplikace.
4

Služba je pro občany ZDARMA.

Prostřednictvím mobilní aplikace, v záložce „Zmapuj to / Zlepšujeme Česko“
můžete jednoduše a pohodlně upozornit město na závadu či nedostatek na
městském majetku nebo veřejném prostranství. Dále nahlásit ztrátu / nález
věci, zvířete, či se zapojit po pátrání
po pohřešovaných osobách.

Stačí jen registrovat se na adrese:
mestobystrice.mobilnirozhlas.cz nebo
odevzdat registrační leták na městském
úřadu Bystřice. Ten si lze vyzvednout
na Městském úřadu Bystřice, nebo na
stránkách města (mestobystrice.cz ),
kde ho najdete spolu s tímto Hlasem Plánujeme také různé ankety, díky nimž
Bystřice.
úřad rychle získá názor občanů.
www.mestobystrice.cz
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Oprava Družstevní ulice
Na konci roku 2019 byla provedena rozsáhlá oprava Družstevní ulice,
včetně chodníků, odvodňovacího systému a stání pro kontejnery.
Text a foto: Pavel Němec
Akci - na základě výběrového řízení realizovala firma B E S, s. r. o. Obyvatelé Družstevní ulice byli po dobu oprav
omezeni jejím zneprůjezdněním, ale
věříme, že dnes jsou s jejím stavem
spokojeni a bude se jim tu lépe bydlet.

V ulici Družstevní proběhla na konci
minulého roku výměna povrchu ulice
i chodníků včetně odvodnění a kontejnerových stání. Práce byly naplánovány do 15. prosince loňského roku
a stavba byla dokončena ve slibovaném termínu předáním díla v pondělí
16. prosince 2019.

Chodník Bystřice - Líšno

VÍTE, ŽE...
v Bystřici jsou 4 nová místa z bezplatným
Wi-Fi připojením. V domě U Jelena (čp. 14),
ve zdravotním středisku (čp. 450), v budově městského úřadu (čp. 25) a v bývalé
škole (dnes využívané například MC Kulíšek - čp. 115) najdete přístupový bod s názvem WiFi4EU a v této chvíli je zcela volný.
Později bude vyžadovat zřízení účtu, jehož
prostřednictvím bude možné se bezplatně
připojovat na mnoha místech nejen v České republice, ale po celé Evropě. Podrobnosti
najdete na adrese wifi4eu.eu.

v několika bystřických obcích bylo vyměněno stávající nevyhovující veřejné osvětlení za moderní LED tělesa.
Tato technologie má výbornou svítivost,
mnohem menší spotřebu elektrické energie a delší životnost. Z nového osvětlení se
mohou radovat v Semovicích, Božkovicích, na Tožici, v Tvoršovicích a v Mlýnech.

Na konci minulého roku byla dokončena stavba chodníku
Bystřice - Líšno, který výrazně přispěje k bezpečnosti chodců.
Text: Klára Škvorová Foto: Pavel Němec
Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6 538 440 Kč.
Výstavbou chodníků se navýšila bezpečnost chodců v daném úseku a především zpřístupněna cesta pro osoby
se sníženou orientací pohybu.
V prosinci loňského roku byla dokončena výstavba chodníků a veřejného
osvětlení podél silnice II/111 v Líšně.
Celková délka chodníků včetně odvodnění je více jak 650 bm, nově bylo vybudováno veřejné osvětlení, přeloženo
vedení NN do tělesa chodníku, vybudována autobusová zastávka a místo
pro přecházení.
Dodavatelskou firmou byla na základě
výběrového řízení společnost HES stavební, s.r.o., která zakázku vysoutěžila
za necelých 8,5 mil. Kč.
www.mestobystrice.cz

Tožice

Chodník je v této lokalitě pro místní
občany a dojíždějící do zaměstnání
důležitým prvkem bezpečného pohybu
chodců v obci, zejména pro děti docházející do školy.

Božkovice

Text a foto: Pavel Němec
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Máme rozpočet na rok 2020!
Ve středu 18. prosince proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice, které bylo zajímavé
hned ze tří důvodů. Tím nejdůležitějším byl bezesporu stěžejní bod programu - rozpočet města
Bystřice na rok 2020, druhým to, že poprvé byly uděleny ceny města Bystřice, třetí zajímavostí bylo
to, že celé zasedání bylo on-line dostupné na oficiálním webu města (a mělo 262 shlédnutí).
Text a foto: Pavel Němec
Nejdůležitějším bodem jednání prosincového zastupitelstva byl rozpočet
města Bystřice na rok 2020. Návrh
rozpočtu byl předložen jako schodkový
s tím, že schodek bude kryt zůstatkem
finančních prostředků z roku 2019.
Návrh rozpočtu byl projednán radou
města dne 19. listopadu a byl včas zveřejněn na internetových stránkách a
úřední desce města. Schválený rozpočet
města počítá s příjmy ve výši 95 353 580
korun a výdaji 140 077 580 korun. Do
rozpočtu města byly zařazeny projekty
a investiční záměry, které vycházely
z požadavků města a osad. Tyto požadavky byly shromážděny k 30. září 2019
a byly rozpracovány na jednotlivé karty
projektů. Po formální kontrole těchto
karet projektů byly požadavky projednány v Komisi pro zdravé město a MA21
a v radě města. Pro zařazení projektů
do návrhu akčního plánu na rok 2020
byly vybrány především ty projekty,
které jsou v souladu se strategickým
plánem města, projekty, které jsou
připraveny k realizaci, popřípadě ty,
které jsou připraveny k podání žádosti
o dotaci, mají stavební povolení, nebo
je předpoklad, že během roku 2020
jim stavební povolení bude vydáno.

příspěvkovou organizaci města Bystřice
„Lesní mateřskou školu Bystřice“. Mateřské centrum Kulíšek získá dle usnesení zastupitelstva pro rok 2020 neinvestiční účelové dotace v celkové výši
234 tisíc korun. Z této částky půjde 90
tisíc korun na úhradu elektrické energie a 144 tisíc korun na úhradu mzdových nákladů pro Radomilu MacháčZastupitelé projednali náklady na pro- kovou.
vozování vodovodu a kanalizace v Bystřici a na základě přeložených kalku- Důležitou součástí jednání prosincovélací schválili cenu vodného a stočného ho zastupitelstva města byly nové obecpro rok 2020. Cena vodného již třetí ně závazné vyhlášky. Obecně závazná
rok zůstává nezměněna, cena stočného vyhláška č. 2/2019 ruší doposud platnou
se na základě kalkulovaných nákladů obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011
zvyšuje o 1,40 Kč/m3 bez DPH. Pro rok o místním poplatku z ubytovací kapa2020 jsou stanoveny cena vodného pro city. Důvodem jsou legislativní změna
vodovod v Bystřici ve výši 46,10 Kč/m3 a vysoké administrativní náklady spojené
bez DPH, cena stočného 42,01 Kč/m3 s vymáháním tohoto poplatku.
bez DPH.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o
Zastupitelstvo města Bystřice dále pro- místním poplatku ze psů především
jednalo a schválilo v souladu s platnou upravuje dosud platnou vyhlášku v souprávní úpravou novou Zřizovací listinu ladu s novelou zákona o místních poJednotky sboru dobrovolných hasičů platcích. Výše poplatku zůstává od
včetně aktuálních příloh a zřídilo novou roku 2020 stejná, tedy za prvního psa
6

v rodinném domě 100 Kč, za druhého
a každého dalšího psa 150 Kč a za prvního psa v budově určené pro bydlení
nebo ubytování 500 Kč a za druhého a
každého dalšího psa 750 korun. V případě,
že poplatníkem je právnická osoba, potom
poplatník platí 500, respektive 750 Kč.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zvyšuje od 1. ledna 2020
poplatek na 750 korun. Poplatníkem
tohoto poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci, nebo každá fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba.
Na závěr se starosta pan Michal Hodík
rozloučil s tajemnicí městského úřadu
Zdenkou Mrázkovou, která odchází
do důchodu, a poděkoval jí za skvělou
mnohaletou práci.
www.mestobystrice.cz
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Ceny města Bystřice

Město Bystřice se v roce 2019 rozhodlo vyzdvihnout a obdarovat významné osobnosti města. Za tímto
účelem vyzvalo vedení města širokou veřejnost, aby nominovala své občany k ocenění za dosažení
významného úspěchu, a to ve třech kategoriích: za výjimečný čin, osobnost kulturního a společenského
života a úspěšný sportovec roku 2019.

N

a základě předložených návrhů se rada města rozhodla
udělit dvanáct Cen města
Bystřice. Za výjimečný čin
získali skleněnou plaketu a poukázku
na 5000 Kč pan Miroslav Rohel a Matěj
Žížala. Paní Marie Neradová získala
Cenu města pro osobnost kulturního
a společenského života. Cenu města
Bystřice pro úspěšné sportovce obdrželi
Šimon Bárta, Monika Březinová, Jiří
Březina, Pavel Březina, Johanka Vašáryová, Jana Klápová, Viktorie Šitlerová,
Karel Vobořil a Dalibor Křivánek.

Text: Daniel Štěpánek
Cenu města Bystřice za celoživotní
práci v oblasti kultury obdržela paní
Marie Neradová, která v prosinci roku
2019 oslavila své životní jubileum. Marie
Neradová je v Bystřici spojovaná s ochotnickým divadlem, kulturním střediskem a občanskou komisí.

liky drezura 12-14 let. Na druhém místě
se umístila na Mistrovství České republiky pony soutěž družstev. Umístěním
na 5. místě na mezinárodních závodech
světového poháru si zajistila kvalifikaci
na mistrovství Evropy, kam je zařazena
v reprezentaci pro příští sezonu.

Šimon Bárta je velmi úspěšný ve sportovní halové i terénní lukostřelbě. Za
výkony v roce 2019 byl vybrán do sportovního centra mládeže Českého svazu
lukostřelby pro rok 2020. V žákovském
halovém závodě se mu mimo jiné podařilo nastřílet nový český rekord 581 bodů
Jméno Miroslava Rohela je mimo jiné ze 600 možných.
spojeno s událostmi 17. listopadu 1989
v Bystřici. Miroslav Rohel je pro své
morální a lidské kvality považován za
výraznou osobnost nejen Bystřice, ale
celého Benešovska. Pan Rohel byl prvním porevolučním starostou obce. V roce 1996 se stal přednostou Okresního
úřadu Benešov a od roku 2002 do roku
2006 byl opět bystřickým starostou.
Cenu města získal Miroslav Rohel za
zásluhy o rozvoj města u příležitosti
30. výročí revoluce roku 1989.

Jana Klápová, která tvoří taneční pár
s Adamem Slepičkou ve standardních
a latinskoamerických tancích, jsou členy
Národního reprezentačního týmu České republiky a Sportovně talentované
mládeže sportovního tance ČR. Letos
zvítězili v celoročním evropském žebříčku v kategorii junior standardní tance a získali 2. místo v kategorii junior
latinskoamerické tance.

Matěj Žížala, žák zdejší základní školy
zachránil při dopravní nehodě v pondělí 25. března 2019 své spolužačce život
svým postřehem a duchapřítomností,
když donutil svou spolužačku se sehnout těsně před tím, než klády z odbočujícího auta probodly při cestě na
školní výlet její sedačku v autobuse.
www.mestobystrice.cz

Viktorie Šitlerová uspěla v soutěžních
disciplínách rytmické taneční sólo a sólo jedna hůlka, kde vyhrála 4 x titul
mistra republiky. Probojovala se na
Mistrovství Evropy, kde obsadila 6. místo a reprezentovala Českou republiku
na Světovém poháru ve Francii, kde
skočila druhá nejlepší z Evropy.
Karel Vobořil se v disciplíně letecká
akrobacie na motorových letounech
úspěšně, převážně vítězně, účastní pohárových akrobatických závodů s mezinárodní účastí. Jeho výkony významně
přesahují rámec regionu do celorepublikového měřítka. V kategorii mladší
žák zvítězil v terénní lukostřelbě na
Mistrovství České republiky a Českého
poháru Dalibor Křivánek.

Monika Březinová se v roce 2019 umístila jako druhá na mistrovství České republiky a třetí na Českém poháru. Díky
těmto výsledkům je zařazena do reprezentace na Mistrovství Evropy v terénní
lukostřelbě ve Slovinsku. Do reprezentace na Mistrovství Evropy ve Slovinsku
je zařazen i Jiří Březina, vítěz Českého Vedle Cen města Bystřice předal starosta
poháru ve terénní lukostřelbě.
města dalším navrženým sportovcům
pamětní medaile, diplom a upomínkoPavel Březina se stal mistrem České vé předměty.
republiky seniorů ve všestrannosti.
Jedná se o jednu z nejnáročnějších jezdeckých disciplín. S koňmi je spojována i Johanka Vašáryová, která zvítězila
na Mistrovství středočeské oblasti pony
drezura a oblasti pony skoky 8 – 13 let,
stejně jako na Mistrovství České repub7
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Nové komunální vozidlo
Text: Daniel Štěpánek

Koncem roku 2019 zakoupilo město
Bystřice univerzální komunální vozidlo značky Bonetti, které budou od
roku 2020 pro svou práci využívat
zaměstnanci Služeb Bystřice s.r.o.
Celková cena vozu představuje investici 2,2 milionu Kč. Vozidlo je vhodné
jak na zimní, tak na letní údržbu a díky
své velikosti může pracovat jak na
komunikacích, tak na chodnících,
které splňují dnešní technické normy.
Vozidlo Bonetti je vybaveno třístranným
sklápěčem a šípovou radlicí. V prvních
měsících nového roku by tak vozidlo
mělo usnadnit především práci při
odhrnování sněhu a v následujících
měsících sloužit především pro odvoz materiálu. Město Bystřice dále plánuje pro rok 2020 na auto dokoupení koštěte se
sběračem a dovybavení vozu pro vodní hospodářství, tedy dokoupení kropičky, tlakového mytí a zalévání.

Zvýšení poplatku za odpad

Zastupitelstvo města Bystřice na svém prosincovém zasedání rozhodlo o zvýšení sazby poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba poplatku je od 1. ledna 2020 nově stanovena na 750 Kč.
Text: Daniel Štěpánek
Ke zvýšení poplatku od roku 2020 přimělo zastupitele navýšení skutečných
nákladů, která má město spojené především se sběrem a svozem netříděného
komunálního odpadu.
Sazba poplatku se obecně skládá ze
dvou částí. První částkou 250 Kč za
kalendářní rok jsou kompenzovány
náklady, které nemohou být vyčísleny
ve skutečných nákladech, tedy především náklady na sběr a svoz tříděného
komunálního odpadu, náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a náklady
na likvidaci černých skládek.
Druhou částku pak obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku za sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu.
Tady město vyčíslilo tyto náklady ve
výši 3 536 691 Kč, které se dělí počtem
přihlášených osob na území obce plus
počet staveb určených k individuální re8

kreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická osoba, tedy
počtem 4 839. Tyto náklady za rok 2018
byly vyčísleny na částku 730,87 Kč. Zastupitelé města na základě těchto údajů stanovili výši této druhé částky na 500 Kč.
Výsledná sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak činí od 1. ledna 2020
částku 750 korun (250 + 500 Kč), kterou
je povinna zaplatit každá fyzická osoba
přihlášená v obci, nebo každá fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba.

osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení, nezvěstné osoby, osoby umístěné ve vazbě,
a především fyzické osoby prokazatelně
se zdržující mimo republiku tři a více
po sobě jdoucích kalendářních měsíců
během jednoho kalendářního roku.
Všechny informace o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou součástí Obecně závazné vyhlášky města
Bystřice č. 4/2019, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Poplatek na rok 2020 je možno zaplatit
v pokladně Městského úřadu Bystřice
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let od 10. února 2020 do 31. března 2020.
věku umístěné do dětského domova, ne- Platbu je možné uskutečnit i převodem
zletilé děti umístěné do výchovného na účet č. 19 – 0320036379/0800 , vazařízení na základě rozhodnutí soudu, riabilní symbol část rodného čísla plátce
fyzické osoby umístěné v domově pro před lomítkem.
www.mestobystrice.cz
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Investice do kotelny Sběrný dvůr odpadů
Text: Daniel Štěpánek Foto: Pavel Němec

Text: Daniel Štěpánek

Služby Bystřice zakoupily pro topnou sezónu 2019-2020 nový Sběrný dvůr je do konce měsíce března otevřen pro občany
nakladač do kotelny. Tento stroj je zapotřebí především podle zimní pracovní doby:
pro nakládku uhlí do jednotlivých kotlů.
Cena nakladače je 325 tisíc s DPH.

úterý

12:00 - 16:00

čtvrtek

12:00 - 16:00

sobota 9:00 - 12:00
Do sběrného dvora patří odpad z běžného provozu domácnosti. Odpad je do sběrného dvora přijímán v množství
maximálně do velikosti přívěsného vozíku. Do sběrného
dvora není přijímán stavební materiál a hygienicky nebo
jinak závadný materiál. Tento odpad musí občané odvést
přímo na skládku.

Úklid po Vánocích

Text a foto: Pavel Němec
Kromě běžných úklidových prací začátkem roku pracovníci
Služeb s. r. o. odklízejí pozůstatky Vánoc a silvestra, ať už jde
o dosloužilé vánoční stromečky, zbytky po rachejtlích atp.

Konzultační den
Text: Pavel Němec

23. ledna 2020, 09:00 – 15:00 hodin
Městský úřad Benešov - zasedací místnost RM, 2. patro
Masarykovo náměstí 100
Dovolujeme si vás pozvat na konzultační den v Benešově,
na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit,
jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné,
se jim nabízí. Spolu s CzechInvestem představí své služby
Agentura pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi
ze strukturálních fondů EU, Agentura pro podporu exportu
CzechTrade, Středočeské inovační centrum podporující spolupráci firem a výzkumných organizací a MAS Posázaví.
Konzultační den je určen podnikatelům z Benešova i okolí.
Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace a rezervace
termínu na e-mailové adrese praha@czechinvest.org nejpozději do 22. ledna 2020. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obraťte na telefonní číslo +420 296 342 486.
www.mestobystrice.cz
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ThLic. Antoni Kośmidek

MUDr. Růžena Dvořáková

narozen: 1. 1. 1965 Błażkowa (Polsko)

narozena: 14. 1. 1955 v Teplicích

narozen: 26. 1. 1905 v Jihlavě
zemřel 11. 2. 1979 v Praze

Páter Antoni Kośmidek pochází z polské silně věřící rodiny. Ministroval
od osmé třídy až do vojny. Po vojně
několik let soukromě podnikal jako
hodinář a ve svých 28 letech začal
uvažovat o kněžství. Na kněžský seminář nastoupil v Přemyšlu. V roce 1993
se tato diecéze rozdělila na tři menší
a Antoni Kośmidek pokračoval v diecézním semináři Řešov. Kněžské svěcení přijal dne 3. listopadu 1996 v Libochovicích z rukou biskupa Josefa
Koukla.

Růžena Dvořáková se narodila v Teplicích, kde její otec působil jako urolog. Mládí prožila R. Dvořáková v Mariánských Lázních. Ve stopách svého
otce nastoupila R. Dvořáková na studium medicíny. První Lékařskou fakultu UK v Praze dostudovala v roce
1980. Od té doby se věnuje všeobecnému lékařství a dermatovenerologii.

Jaroslav Pospíšil studoval gymnázium v Jihlavě a v Moravských Budějovicích. Po maturitě odešel na pražskou konzervatoř.

Svou kněžskou dráhu zahájil A. Kośmidek v Libochovicích. Tady se naučil
česky a poznal naši mentalitu. Po dvou
letech přípravy byl osm let administrátorem ve farnosti Lovosice. Po roce
a půl v Děčíně se jeho další kněžskou
zastávkou stalo v roce 2007 Komunitní
centrum Matky Terezy na pražském
Chodově. V roce 2010 byl A. Kośmidek
ustanoven církevním admnistrátorem
v naší farnosti.

Praktickou a kožní lékařkou v Bystřici
je MUDr. Růžena Dvořáková od dostavby zdejšího zdravotního střediska v polovině 80. let. Od roku 1990 je nepřetržitě zastupitelkou obce, později
města Bystřice. Jako zastupitelka se
věnuje především sociální a zdravotnické problematice.
Růžena Dvořáková je známá také
jako herečka zdejších ochotnických
divadelních souborů (DS Ludvíka
Němce a Divadlo BANDA). Excelovala zejména v mnoha komediálních
rolích.

Jaroslav Pospíšil

První angažmá získal v Olomouci (1929
až 1932), v letech 1939 až 1941 působil
ve Velké operetě v Praze. Zde se začal
věnovat i zpěvu tanečních písní a díky
stovkám rozhlasových a gramofonových nahrávek se stal nejpopulárnějším československým operetním
tenoristou 30. let.
V roce 1941 musel J. Pospíšil svoji divadelní a filmovou kariéru z rasových
důvodů přerušit. V roce 1944 nastoupil
do koncentračního tábora v Bystřici.
K operetě se znovu vrátil v roce 1946.
Jára Pospíšil podle svého archívu
uskutečnil téměř 11 000 vystoupení,
nastudoval kolem 60 operetních a 36
operních rolí, natočil 556 gramofonových desek a účinkoval v 15 filmech.

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI - LEDEN:
ThLic. Antoni Kośmidek (narodil se 1. 1. 1965)

• římskokatolický kněz
• církevní administrátor farnosti Bystřice u Benešova
MUDr. Růžena Dvořáková (narodila se 14. 1. 1955)

• praktická a kožní lékařka
• zastupitelka města Bystřice od roku 1990

Iva Starostová (narodila se 12. 1. 1960)

• zastupitelka města Bystřice v letech 2002 až 2006
Jaroslav Pospíšil (narodil se 26. 1. 1905)

• operetní zpěvák a kabaretní herec
• vězeň bystřického koncentračního tábora

Kalendárium připravil: Daniel Štěpánek

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI
V prosinci 2019 oslavili významné jubileum tito občané:
Miloslav Dvořák
Bystřice
70 let
František Jindra
Ouběnice
70 let
Petr Bešťák
Jírovice
75 let
Marie Neradová
Opřetice
75 let
Eva Musilová
Bystřice
75 let
Jiřina Horniecká
Bystřice
90 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Občanská komise MěÚ Bystřice
10
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HISTORIE BYSTŘICKA

Koncentrační tábor Bystřice

Jednou z temných kapitol bystřické historie je existence zdejšího koncentračního tábora. Ten se nacházel za tratí směrem na Semovice a během své existence jím prošlo 1500 až 2000 vězňů. Sonderlager
für jüdisch versippt Arier und jüdische Mischlinge, jak se tento tábor oficiálně nazýval, byl určen
pro muže ze smíšených manželství a židovské míšence. V minulém roce uplynulo právě 75 let, kdy
tento tábor vznikl. Při této příležitosti si dovolujeme otisknout několik osobních vzpomínek…
Text: Daniel Štěpánek
Vzpomínka sedmá - Jiří Kavena

Podařilo se nám „přesvědčit“ vedoucího
firmy Belada, že do kuchyně je nutno přidělit další pomocné pracovníky. Nakonec
Do tábora jsem nastupoval jako židovský mí- tam byla celá naše čtyřčlenná skupina.
šenec (po matce), stár pouhých 20 let. Můj Podle vojenské normy bylo nutno doplnit
otec byl před válkou důstojníkem, a tak pouze jednoho kuchaře. Časem se vyvinujsem poznal zblízka kasárenský život. Měl la speciální dělba práce. Vedoucí v pátek
jsem za sebou dva roky služby u Luftschut- odjel do Prahy a my jsme sami vařili k sopolizei - hasičské složky civilní obrany. Prv- botnímu obědu kynuté knedlíky polévané
ní rok jsem sloužil v Porůří (Remschaid, marmeládou. V neděli jsme škrabali bramOberhausen). Prodělal jsem čtyři měsíce bory a v pondělí vařili bramborový guláš.
dosti náročného výcviku a během jednoho Vedoucí přijel v úterý ráno. Oběma straroku asi šest náletů. Po roce jsem se vrátil nám systém plně vyhovoval zvláště proto,
do Prahy, kde jsem velel požární četě. Byl že vedoucí pilně plnil úkol kurýra.
jsem zvyklý na kasárenský život i na německý vojenský dril. Měl jsem tedy pro život Asi 1. 11. 1944 jsme byli převedeni k firmě
v „sonderlágru“ určité předpoklady, a pro- Billig a přestěhováni do ubytovny zřízené
to se mi poměry v něm nezdály tak kruté.
v bývalé stáji. Moje zařazení v kuchyni se
nezměnilo. Práce venku byla velmi obtížKromě toho jsem byl zásobován balíky z do- ná, po stálých deštích bylo vše rozmočené
mova a při pobytu ve Vrchotových Janovi- a silnice rozjeté pásovými vozidly plné „jacích jsem pracoval asi tři měsíce jako kuchař novického bahna“.
v závodní kuchyni pro civilní zaměstnance.
Začátkem prosince se začalo proslýchat,
Do tábora jsem nastoupil asi 4. 9. 1944. Umí- že práce ve Vrchotových Janovicích a Bysstili nás do dřevěných baráků bez příček asi třici se zastaví a budeme se stěhovat.
po 250 mužích. Postele nebyly, a tak se spalo
na zemi. V pátek 8. 9. 1944 jsme cpali slam- O Vánocích jsme mohli použít klubovnu zaníky a stěhovali se do nové budovy. V neděli městnanců Belady, a tak jsme se dostali ven
10. 9. 1944 přišel přesun vlakem do Olbramo- z naší přecpané, zapáchající a zablešené „kovic a odtud pěšky do Vrchotových Janovic. nírny“. Rovněž jsme byli 25. a 26. 12. 1944 na
Hned po příchodu nastaly problémy se stra- vycházce v Olbramovicích (dopis z 27. 12. 1944).
vou, kuchyně neexistovala. Nebyl vydán ani
chleba, byl problém s vodou. Pracovně nás za- Po svátcích, 30. 12. 1944, nás přestěhovali
řadili k firmě Belada. Již v lístku z 26. 9. 1944 do hlavního tábora v Bystřici. Ve Vrchotokonstatuji, že se mně vede docela dobře.
vých Janovicích zůstalo 18 mužů. Příjemce
pošty L. Klápa zůstal beze změny. Do BysVe Vrchotových Janovicích se vytvořila nefor- třice poštu dopravovali naši chlapci (lístek
mální pracovní skupina složená z elektro- z 29. 12. 1944). Mám problém s odesíláním
inženýra, továrníka, úředníka a mne. Vzá- dopisů. V Bystřici nemám kontakty. Velení
jemně jsme si pomáhali, doplňovali zásoby, v Bystřici umravňuje „flákače“ z Vrchotoorganizovali práci, vypomáhali pracovním vých Janovic. Prohlídka za prohlídkou (čisoděvem. Měl jsem štěstí, že u firmy Belada tota bot, světnic atd.). Dokonce i cvičení
pracoval jako stavební praktikant Ladislav na nástupišti. Prostě silvestr a Nový rok
Klápa, který sloužil v mé požární četě v Pra- jak vystřižený. Dne 2. 1. 1945 se nedalo praze a ten mne zařadil od 30. 9. 1944 do ku- covat pro sněhovou vánici. Následující dny
chyně pro civilní zaměstnance. V kuchyni jsme vyhnání na planýrku ve sněhu a mrapracovali pouze dva lidé: vedoucí, civilní zu. Omrzly mně uši, nos a palce na nohou.
zaměstnanec – povoláním pekař (jmenoval
se Jirka, asi 28 let, komunista), a pomocník. V táboře kolují pověsti o sonderlágrech VraPracovní podmínky byly dost nepříjemné. tislav a Postoloprty, že byly rozpuštěny. Rewww.mestobystrice.cz

žim se postupně zostřuje. Venku je obleva
a topíme se v bahně. Do práce se nesmí chodit kolem trati, ale přes pole. I lyžařské boty
odchází. V dopise z 10. 2. 1945 žádám otce
o osobní rozmluvu a kreslím plánek místa
setkání (podjezd pod tratí jižně od Bystřice).
V březnu jsme jeden týden nasazeni na
zákopové práce jihozápadně Benešova.
Bylo nádherné počasí, lehká jílovitá půda.
Norma tři metry zákopu a střelecký výklenek za směnu. Dopoledne jsem byl pravidelně hotov a pak se opaloval. Hlídka
Waffen SS se spokojila s normou a neotravovala.
Koncem března 1945 jsme nasazeni na práce
v Petrovicích (jižně Bystřice) na planýrce.
Byla to „jako práce“.
Někdy koncem března nebo začátkem dubna o plně jasné měsíční noci proběhl opakovaný letecký útok z palubních zbraní na
sousední letiště. Obrana se ozvala až při
odletu. Podle siluet to byla sovětská bitevní
letadla IL 2 (Šturmovik). Prý následovaly
nějaké popravy u velení letiště.
V táboře se zvýšil počet nachlazených. V dopise si domlouvám s otcem schůzku na
týden po 20. 3. 1945. Poslední schůzka byla
uskutečněna v Benešově 18. 4. 1945 (poznámka otce). V táboře letěly pověsti, že míšenci
odejdou do Terezína a manželé Židovek do
jiných pracovních táborů. Vzhledem k tomu,
že v táboře jsou i rozvedení manželé, provádí se dodatečná kontrola dokumentů a mají
být propuštěni. Prý jeden internovaný mladík se dohodl se strážným, že jej pustí přes
plot a strážný jej zastřelil.
Na můj svátek, v sobotu 24. 4. 1945, balím
ruksak, nasedám na vlečku za traktor a odjíždím hlavní branou z tábora. V Bystřici
sedám na vlak a jedu domů do Prahy. V Praze mně kontrolou na Hlavním nádraží protáhnou dělníci z Vrchotových Janovic.
Kavena, Jiří: Sonderlager pro židovské míšence v Bystřici u Benešova. In: Terezínské listy
28/2000. s. 51-60. Ed. Miroslava Benešová.
11

VZPOMÍNKY

Leden

Dozněly rány petard a pohasla záře světlic a ohňostrojů. Noc se přehoupla a máme další rok před sebou.
Leden je proti předchozímu měsíci chladnější a naši předkové mu podle toho vybrali i jméno.

M

ráz sevře ledem vodní toky
i zem. Často až nyní napadne sníh a pokryje krajinu
bělostnou peřinou. Zimní
zasněžené svítání bývá neskutečně tiché.
Když pak slunce nesměle zasvítí skrz
větve stromů, třpytí se čerstvé sněhové
vločky jako drahokamy. Kdo nemusí
ven, může si dopřát hrnek teplého čaje
nebo kávy a kochat se krásou zimy. Asi
jen těžko již spatříme námrazu na sklech
oken, snad jen na starých výkladních
skříních bývá vidět, jak maloval mráz
abstraktní květy. Listnaté stromy jsou
holé, jen dub zimní si ponechává své
listy až do jara. Stromy si nyní drží mízu
u kořenů, rostliny mají vegetační klid.
Jen ptáci musí za každého počasí vyletět za potravou. Je tedy vidět, jak se
slétají tam, kde jim štědrá ruka do krmítka nebo za okno nasypala něco
k snědku. Jistě je potěší, když najdou
hovězí lůj zavěšený na provázku a v krmítku směs semínek slunečnice, prosa,
pohanky a lnu. Pak můžeme zahlédnout
sýkorky koňadry, červenky, modřinky,
kominíčka, zvonky, brhlíky, pěnkavu,
kosy nebo barevné stehlíky. Naši předkové o tomto měsíci říkávali: "Je-li leden
studený, bývá duben zelený, ale když
je teplo v lednu, sahá bída ke dnu".

6. leden - den tří králů.

Lidová tradice mluví o třech mudrcích,
kteří se přišli poklonit malému Ježíšovi
a přinesli mu vzácné dary, zlato, kadidlo
a myrhu. Jmenovali se Caspar, Melchior
a Balthazar. Počáteční písmena jejich
jmen se dodnes píší nad dveře stavení.
Masopust začínal první neděli po Třech
králích a trval 40 dní až do půlnoci před
popeleční středou. Na začátku této doby
se lidé scházeli na přástkách (předení
lnu) a při draní peří. Také se konaly hodně svatby, protože se nemuselo pracovat na poli a bylo dost jídla na hostiny
ze zabijaček. Tradičním jídlem té doby
byly hlavně od 16. století koblihy a také
hojně pocukrované boží milosti, které
byly i obřadním pečivem.
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Text: Mirka Michálková

Zimní odpoledne a večery patřívaly
často draní peří. Dralo se po chalupách
postupně, pořadí se domlouvalo už od
podzimu, vždyť obilí ze záhumenek se
leckde mlátívalo až do Vánoc. Za časů
našich prababiček se drávalo již od
rána, ale v době mého dětství ženy draly
až po příchodu ze zaměstnání, když
se setmělo a byl v domácnosti klid. Na
stůl v kuchyni se prostřel „vikslajvant“
(voskované plátno) na kterém se peří
lehce posunovalo a neulpívalo. Doprostřed byl postaven plechový hrnec s peřím dnem vzhůru z pod něhož si „dračky“ (ženy co draly) braly hrstičky peří.
Pimpěry nebo pápěry, či stonky, jak se
samotným brkům říkalo, odhazovaly
ženy při draní pod stůl, větší pírka se
odkládala na mašlovačky, které se pak
splétaly nebo svázaly a byly používány
k vymašťování plechů a forem na pečení. Na stole se zvětšovaly hromádky
sedraného peří. Ty se sesypávaly do
sypku. Pro každou hospodyni byly zásoby peří a poctivých, nejméně 4 kg
vážících duchen stejnou chloubou, jako
pro hospodáře chlévy a chované zvířectvo. Draní končívalo kolem desáté
večer. Na poslední den draní (dodernou) se pekla bábovka nebo buchty
a sladké pečivo. Bylo to projevem úcty
a poděkování za pomoc.
Muži se v zimních měsících po příchodu
ze zaměstnání a dokud bylo světlo, věnovali opravám zemědělského náčiní,
štípání dřeva na otop do zásoby, výrobě
dřevěných špánků k podkládání střešních tašek, někdo i pletení nůší a košíků, kterých nebylo nikdy dost.
Když nastal večer, většinou kolem stolu
začalo vyprávění. Každá žena a někdy
i sousedé co přišli, znali nějakou historku, ať už ze sousedství nebo z okolních
vesnic. Některé bývaly veselé, jiné spíš
pro poučení. V dlouhých zimních večerech se v minulosti všichni sesedli kolem stolu, rozsvítili a věnovali se různým
domácím pracem. Navlékaly se korálky,
zašívaly se oděvy, nebo se šily masky

na dobu masopustu a karnevalů. Některé ženy háčkovaly nebo pletly hřejivé
šály a ponožky. Při práci se společně
zpívalo, nebo se vyprávěly příběhy a pohádky.
Tak tomu bylo až do doby, kdy v roce
1953 zahájila první vysílání televize.
Ovšem tenkrát bylo vysílání jen 3 dny
(od 20.00 hod.) v týdnu. Teprve v lednu 1955 se televizní vysílání rozšířilo
na pět dní v týdnu a v říjnu téhož roku
na šest dní (nevysílalo se v pondělí).
V únoru 1955 byl odvysílán první přímý
přenos sportovního utkání (hokej), od
prosince 1958 začala televize vysílat
sedm dní v týdnu a o rok později, 9. prosince 1959, se na obrazovkách objevil
první seriál. Na náměstí v trafice vedle
školy, kde prodával pan Baťha, byl také
jeden z prvních televizorů. Pamatuji
si, že se tam chodilo dívat na pořady
dost lidí. Více televizorů se v domácnostech objevilo až po roce 1961, to jich
dle statistik bylo v republice skoro
milion. Tam kde doma televizor měli,
scházeli se večer sousedi, aby společně
sledovali zprávy i první filmy. A tak večernímu vyprávění pomalu odzvánělo.
Jenom když nešla elektřina, zapálila
maminka svíčky a udělali jsme si všichni „černou hodinku“. Ty chvíle povídání jsem měla moc ráda. Vzpomínala
na své mládí a historky které se tenkrát
přihodily mi přiblížily život, jaký tenkrát byl.
Na setkáních pamětníků, které bývají
jednou v měsíci v kavárně U Jelena
poslouchám, kde byly všude obchody
nebo různé dílny, kolik se tu uživilo
řemeslníků i kde se scházeli lidé, aby
si prostě jen popovídali. V duchu vidím,
že naše městečko bylo skutečně na
řemesla i obchody bohaté skoro stejně
jako na stromy a zeleň, které byly všude podél podél cest a silnic. Každé
setkání je velice zajímavé a je skvělé,
že se nás schází pokaždé o nějakého
příznivce víc.

www.mestobystrice.cz

Pamětnický příběh se sice nestal přímo v našem městečku, ale v lednu ano.
Sněhu tehdy napadlo dost, tak se v zahradách nedalo mnoho dělat. Každý
hospodář si opravoval a vylepšoval nářadí právě v zimních měsících, aby na
jaře již mohl vše použít. V teple dílny si
tenkrát natíral části budoucího plotu
jistý amatérský lakýrník. Přijela mu
návštěva, přivítal ji a posadil do verandy s velkým oknem a výhledem do dvora a zahrady. Se slovy: „Za chvíli se
vrátím, udělejte si kafe,“ nasadil beranici, oblékl „vaťák“ (bundu) a šel zpět
do dílny. Práci měl hotovou, přinesl
ředidlo a myl s ním použité štětce. Pak
mu ředidlo došlo, tak na ruce a nějaké
skvrny na podlaze nalil technický benzín a pečlivě vše setřel do hadrů. Přešel
zasněžený dvůr na konec stavení, kde
stála stará kadibudka a použité hadry
odhodil do otvoru. Když už na onom
místě byl, rozhodl se jej využít. Prolistoval staré noviny, zapálil cigaretku
a oharek posléze zahodil za sebe, tam
co hadry. Následoval výbuch, který
vymrštil nešťastníka vzhůru takovou
silou, že prorazil hlavou chatrnou šindelovou stříšku.
Návštěva vylekána ranou jen zahlédla,
jak vyletěly dveře kadibudky. Zemská
www.mestobystrice.cz

přitažlivost zapůsobila a vrátila nešťastníka nazpět s razancí, kterou pro
změnu nevydrželo stařičké dřevěné
sedátko. Otřesen dopadl vlastně do
měkého, avšak nevábně páchnoucího
obsahu s třískami ze sedátka, o popáleninách nemluvě. Beranice a silný
vaťák jej uchránily od dalších zranění.

„

Dovedete si ale představit, jak vyprošťovací a ošetřovatelská akce asi vypadala.
Takhle si vstup do dalšího roku jistě
nepředstavoval. Když se ze svých zranění konečně dostal, byl už masopustní karneval.

Na poslední den draní (dodernou) se pekla bábovka
nebo buchty a sladké pečivo. Bylo to projevem úcty
a poděkování za pomoc.

Kočár z roku 1966

Také v našem městečku byla tato tradice dlouhou řadu let dodržována. Na
obrázcích můžeme vidět masky z roku 1958, kočár z roku 1966 a ještě asi
poslední masopustní masky z roku 1971.
V dalších letech zůstaly ulice o masopustu bez veselých masek a hudby,
prázdné a tiché...
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ZPRÁVY Z RADNICE

Strážníci budou kontrolovat parkování
Od nového roku se bystřičtí strážnici zaměří na kontrolu parkování v Bystřici a s tím spojené
dodržování pravidel pro zastavení a stání dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Text: Vít Vrtiška, Foto: Pavel Němec
V zákoně č. 361/2000 Sb., jsou tyto povinnosti popsány zejména v § 25 a § 27.
Dbejte především těchto zásad:
1. Při stání a zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
2. Zastavit a stát lze vpravo ve směru
jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.

Řidič nesmí zastavit a stát zejména
1. na chodníku
2. na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním
3. na vyhrazeném parkovišti, nejde-li
o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastave-

Pokud objevíte za předním sklem svého
vozu VYROZUMĚNÍ o podezření ze spápro invalidy, zde není tří minutová chání přestupku, ozvěte se telefonicky
tolerance)
městské policii, nebo se do 5 dnů do4. na křižovatce a ve vzdálenosti krat- stavte na služebnu k projednání přeší než 5 m před hranicí křižovatky stupku v těchto úředních hodinách:
a 5 m za ní
5. na silniční vegetaci, pokud to není všední dny: 8.00 až 9.00 hodin
povoleno místní úpravou provozu
16.00 až 17.00 hodin
na pozemní komunikaci
19.00 až 20.00 hodin
6. na jiných místech, kde by tím byla sobota:
19.00 až 20.00 hodin
ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, zejména (V případě nepřítomnosti volejte na tel.
jízda ostatních vozidel
číslo 602 206 156)
ní a stání, které nepřekročí dobu tří
minut (neplatí pro vyhrazená místa

Po uplynutí lhůty 5 dnů od data na
VYROZUMĚNÍ bude přestupek předán
k projednání příslušnému správnímu
orgánu.
Ze strany městské policie bude pro začátek počítáno s určitou shovívavostí
při projednávání těchto přestupků.
(Tato shovívavost však nebude aplikována na případné recidivisty.)

Chraňte své kolo před zloději!

CEREK byl vytvořen jako prevence proti O nalezení kola se může přičinit Polikrádežím jízdních kol a služeb tohoto cie ČR, Městská policie nebo i soukroregistru začali v podzimních měsících má osoba.
využívat i naši strážníci.
Své kolo si registrujte přes webovou
Cílem projektu je preventivně chránit stránku www.cerek.cz.
co nejvíce jízdních kol proti zlodějům
a maximálně zkomplikovat přeprodej V případě, že budete žádat bezpečkradeného jízdního kola.
nostní známku s unikátním QR kódem,
můžete ji zakoupit buď registrací na
Každé jízdní kolo je opatřeno jedineč- webu, nebo u našich strážníků.
Našli jste pod stromečkem nové jízdní ným výrobním číslem, pomocí kterého
kolo? Máte možnost jej zaregistrovat je možné kolo okamžitě identifikovat
do centrálního registru jízdních kol.
a dohledat právoplatného majitele.
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ZPRÁVY Z OSAD

Novinky v SDH Bystřice

Dne 30. 11. 2019 proběhla v nově zrekonstruované multifunkční zasedací síni volební valná
hromada SDH Bystřice. Městu Bystřici tímto děkujeme za její zapůjčení.

J

Text: Hana Hnátková, organizační referentka

elikož skončilo funkční období starosty SDH, bylo nutné zvolit jak
nového starostu SDH, tak i členy
výboru. Od roku 2010 zastávala
pozici starostky SDH Bystřice paní Ing.
Lenka Korgerová. Patří jí naše poděkování, zejména za její obětavost a nezanedbatelný přínos sboru. Od ledna 2020
jí v pozici starosty nově vystřídá pan
Michal Dvořák, který tak bude kráčet
ve šlépějích svého dědy, jenž ve funkci
starosty sboru působil mnoho let.
Ostatními členy výboru byli zvoleni
do funkčního období 2020 - 2024:
Místostarosta: Milan Dvořák
Jednatel: Miroslav Homolka
Preventistka: Adéla Kaprálková
Hospodář: Pavel Klika
Organizační referentka: Hana Hnátková
Vedoucí kolektivu mládeže: František
Křivánek
Referent MTZ: Jan Hofmeister
Velitel: Lukáš Marek
Strojník: Tomáš Kubásek
Člen výboru: Jan Zeman
Revizorka: Ing. Lenka Korgerová

R

Valné hromady se nezúčastnili pouze
členové SDH, ale i další hosté. Byl přítomen starosta města Bystřice pan Michal
Hodík, za HZS Benešov velitelé družstev Jaroslav Semerád a Václav Janda.
Dále pak Miloslav Ježek, zástupce okrsku (zároveň stávající a znovu kandidující náměstek starosty OSH Benešov).

Již 1. února se můžete těšit na tradiční
hasičský ples, který se bude konat
v sále U Hlaváčků. V dubnu nás čeká
dětská soutěž v požárním sportu, stavění máje pro veřejnost na Ješutově
náměstí spojené s opékáním buřtů.
A je třeba zmínit i oslavy 50 let od založení kroužku Mladých hasičů zde
v Bystřici. Samozřejmě budou následoČlenové i hosté byli seznámeni s čin- vat i další akce, o kterých Vás budeme
ností sboru za rok 2019 (pořádali jsme včas informovat.
hasičský ples, dětskou soutěž v požárním sportu, stavění máje, putovní letní Závěrem bychom Vám chtěli popřát do
tábor Mladých hasičů) a s připravova- nového roku hlavně hodně zdraví a sponými akcemi pro nastávající rok 2020. kojenosti a samozřejmě rok bez požárů.

Konec roku v Ouběnicích
Text: Hana Bartáková, OV Ouběnice

ozsvícení vánočního stromu
a mikulášská nadílka v Ouběnicích byla pořádána místním
Osadním výborem v sobotu
30. listopadu od 17 hodin.
Po pár slovech přivítání přítomných,
s přáním zdraví, štěstí, spokojenosti,
nejen v čase adventu a čase vánočním,
se tóny koled z trubky pana Štěpánka
z Jinošic rozezněly po celých Ouběnicích. Díky moc pane Štěpánku.
Nastává velké napětí. Bude, nebude (jako vloni) ten náš krásný strom svítit?
Začínáme odpočítávat: deset, devět…
tři, dva , jedna - svítí! A svítí nádherně.
Velké díky, pane Hovorko.
www.mestobystrice.cz

Dobroty na stole, radostná a přátelská
atmosféra. Dětem ale stále někdo chybí.
Dočkaly se. Mikuláš s moc hodným
čertem přichází. Za básničku, za písničku všechny děti dostávají od Mikuláše balíček plný překvapení.
Večer se moc vydařil, slova chvály od
přítomných říkají, že příští rok se opět
všichni sejdeme u našeho nádherného stromu.
Rozsvícení vylepšíme krátkým ohňostrojem a společně si zazpíváme. Všem
přítomným dětem je k dispozici pro
zahřátí čaj, k zakousnutí perníčky, nakrájené šunkové klobásky, dospělým
navíc vynikající, voňavý „svařák“.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě večera, děkujeme za finanční
podporu městu Bystřice.
Úspěšný rok 2020!
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MS
ČČK
Božkovice
oslavila
60
let
V roce 2019 oslavila naše skupina 60. výročí od prvního zápisu v knihách a současně 100. výročí

P

založení Červeného kříže v České republice Annou Masarykovou.
Text: Petr Stibůrek, jednatel MS ČČK Božkovice

ravdou je, že malá skupinka
lidí pracovala ještě před tímto datem a patřila pod OV
ČSČK Votice, Pražská ulice
čp. 145. Po roce 1959 proběhly územní
změny – sloučily se okresy Votice, Benešov a Vlašim a sídlo ČK se přesunulo
do Benešova.
Ze zápisů nám dostupných se dozvídáme, že na výroční schůzi, která se
konala 30. ledna 1959, byl zvolen výbor
MO ČČK Božkovice. V jeho čele setrval
skoro celých 45 let jako předseda pan
Josef Holub za vydatné pomoci paní
Marie Dvořákové, která ho často zastupovala na okresním výboru jako
místopředsedkyně a jednatelka. Pokladníkem byl zvolen pan Vilém Štěpánek.
Revizní komise byla zvolena na podzim téhož roku ve složení paní Marie
Dohnalová a pan Stanislav Vinduška.
Dalšími zakládajícími členy byli: Vlasta
Štěpánková, Marie Baťhová, Antonín činnosti ČČK, a to nejen v naší orgaBartůšek, Antonín Vinduška, Miloslav nizaci.
Litoš, Vlasta Dohnalová a Jaroslav Vyskočil, tedy celkem 12 členů.
Po roce 2000 se přijetím našich tehdy
v průměru 16 - 20letých dětí zvýšila
Skupina se začala rozvíjet za podpory členská základna na současných 41 členů.
okr. výboru a hlavně pana MUDr. Hro- Zvýšil se počet členů a postupně i množcha. Ten zde provedl kurz 1. pomoci, ství akcí. Každoročně připravujeme
zúčastňoval se schůzí zde v Božkovi- dětský karneval, dětský den, drakiádu,
cích, prováděl přednášky. Současně 2x ročně zájezd do divadel, celodenní
byla ustanovena první zdravotní hlíd- výlet s poznáváním České republiky,
ka ve složení: paní Baťhová, Dohnalová, posezení u ohně se členy, sousedy a
Štěpánková a velitelka paní Dvořáková. rodáky, pořádáme různé přednášky,
besedy s pozvanými hosty, účastníme
Hlavními akcemi ČK byl sběr papíru, se i brigádnických akcí pořádaných
textilu, pravidelné přednášky lékařů, osadním výborem, přibylo velikonoční
promítání dokumentárních pořadů. a vánoční tvoření.
Dále prodej losů ČK. Zpočátku kolem
50 kusů, později až 500 kusů ročně!
Podnikáme též výlety za zdravím, byli
jsme již 2x v lázních Sárvár v Maďarsku
Za svou práci dostali čestné uznání jak i u moře v Itálii. Tyto akce mají rádi
jednotlivci, tak i celá skupina.
hlavně lidé důchodového věku.
V roce 1989 měla organizace tři desítky členů, o deset let později již jen 17
členů. Díky vysokému zdražení příspěvků ČK to v té době dokonce vypadalo
na zánik ČK v Božkovicích. Zmíněná
90. léta přinesla úpadek ve veškeré
16

Musíme též vyzdvihnout našich 6 dobrovolných dárců krve (3 z nich jsou
držitelé zlaté plakety prof. Janského),
měli jsme ještě dříve dalších 8 dobrovolných dárců.
Dále se musíme zmínit o peněžité pomoci skupiny, ať to bylo kdysi na Alžír,
na Vietnam, na Gama nůž, na pomoc
při povodních – Zálezlice, Zdounky,
proběhla sbírka na el. vozík pro Vládíka
Šovkoplase z Votic, který trpí Duchenneovou muskulární dystrofií…
Chceme tímto poděkovat všem členům,
kteří aktivně přiloží „ruku k dílu“. Nikdo nemá čas, ale přesto si ho najdeme, abychom udělali radost hlavně
dětem i našim starším občanům, nakonec i sami sobě.

Především musíme poděkovat městu
Bystřice za finanční podporu, dále všem
Docházíme k starším členům s gratu- byť drobným sponzorům, ale i přátelací a dárečkem k jejich narozeninám lům, kteří nám pomáhají.
popřát pevné zdravíčko, popovídat si.
Upřímně všem děkujeme a přejeme
Další důležitou akcí je každoroční sběr pevné zdraví a krásný, spokojený nový
na humanitární účely.
rok!
www.mestobystrice.cz
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Ohlédnutí za rokem 2019 v Nesvačilech

Z

V loňském roce 2019 jsme v Nesvačilech uskutečnili mnoho tradičních sportovních
a společenských akcí pro dospělé i pro děti.
Text: Drahuše Jirovská - za TJ Sokol , SDH a OV Nesvačily

ačátkem roku se v tělocvičně
konal Novoroční turnaj ve
stolním tenisu, mladí hasiči
uspořádali v tělocvičně již třetí Čtení hasičských pohádek pro děti.
Také jsme se vypravili do Prahy do divadla Palace na představení „Miluji
Tě, ale…“
Na jaře došlo na úklid obce zejména
sportovního hřiště, okolí návsi, památníku a prostor okolo hasičské zbrojnice, hasiči uspořádali sběr železného
šrotu. 30.4. byla na návsi postavena
májka a na hřišti se pálily Čarodějnice. Děti, kterých se sešlo jako vždy
cca kolem 50, si zasportovali a bylo
pro ně nachystáno občerstvení.
I v průběhu dalšího období se uskutečnilo několik dalších brigád, probíhalo
cvičení žen, dětí, tréninky stolního tenisu a pravidelná účast tenistů v okresní soutěži stolního tenisu ve skupině
A i B.
Hasičská družstva žen i mužů se opět
účastnila hasičských soutěží, nejlepší
umístění dosáhli na Memoriálu Josefa
Stránského v Mokré Lhotě - muži se
umístili na 1. místě a ženy na 2. místě,
muži byli úspěšní i na okrskové soutěži
v Olbramovicích (2. místo).

V srpnu bylo také velikou akcí Sousedské posezení s kapelou Meduňka (muzikanti z Moravanky) a dětské odpoledne. Součástí byla i výstavka fotografií
a dokumentů k první zmínce o obci
Nesvačily (1318) a založení místní školy
(1879). Užili jsme si velmi pěkné odpoledne a vydrželi jsme dlouho do noci
V létě se uskutečnily již tradiční turnaje tančit a zpívat s kapelou.
v míčovém sedmiboji a v nohejbale, naši
sportovci se sami úspěšně zúčastnili Na podzim jsme také otevřeli přístavbu
i turnajů v okolí.
tělocvičny, při veřejném otevření si
návštěvníci mohli prohlédnout nové
Velkou akcí pro děti bylo v červenci již místnosti a ochutnat rybí polévku nebo
tradiční stanování na hřišti, které je grilované kapry, které nám nachytaly
velmi oblíbené. Letos bylo stanování děti při soutěži „Ulov si rybku“.
na téma „Piráti“. Děti měly na hřišti
postavený koráb, mohli se podívat na Stále s ženami i dětmi tvoříme v rámci
ukázky zbraní, probíhalo spoustu vý- programu „Šikovné ruce“, chodíme na
tvarných a sportovních aktivit a také výlety, Martina Stibůrková připravuje
letní kino. Velký dík pořadatelům – pře- speciální program pro seniory (cvičení,
devším Martině Trochové, Lucce Jirov- výlety, přednášky a další akce).
ské, Věrce a Pepovi Sládečkovým, ale
i ostatním, kteří se na přípravě podílejí. Adventní období jsme zahájili RozsvěJste skvělí!
cením vánočního stromu, kdy se všichwww.mestobystrice.cz

ni mohli potěšit hudbou adventního
seskupení Prskavka, krásně nasvíceným
stromkem a Betlémem. Také jsme se
sešli na návsi při akci „Česko zpívá
koledy“, v tělocvičně na „Cukrobraní“,
jehož součástí bylo vyprávění Mgr. Michala Sejka, ředitele Státního okresního
archivu v Benešově na téma „Vánoční
zvyky a obyčeje Podblanicka“. Na Štědrý den jsme si u stromečku popřáli
klidné a pohodové Vánoce a rok jsme
uzavřeli společným předsilvestrovským
výšlapem z Nesvačil přes Kobylí Horu
do Drachkova, Zahořan, Bezejovic a zpět
do Nesvačil.
Děkujeme městu Bystřici za finanční
podporu, které si velmi vážíme.
Náš dík patří také všem, kteří nás podporují svou účastí na akcích, našim cvičitelům a organizátorům a těšíme se
na další shledání s Vámi. Přejeme Vám
v novém roce hodně zdraví, pohody a
báječných zážitků.
17
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Předvánoční setkání v Radošovicích

D

Text: Michal Tikovský - za OV a SDH Radošovice

ne 6. 12. 2019 od 18:00 hod.
se nás v Radošovicích uskutečnilo „Setkání u rozsvícení
vánočního stromku“, kde měly vystoupení děti se ZUŠ J. Suka Benešov, pobočka Bystřice:

komorní hra zobcových fléten - Anita
Russe, Barbora Jedlanová, Barbora
Nevanová, Františka Sedláčková,
Tereza Jedlanová
J. Clarke: Trumpet Voluntary
P. Holst: Allegro
koledy: V půlnoční hodinu, Nastal
přeradostný čas

Letos se nás sešlo hodně, až nám byla
hasičárna malá. Děti i dospělí se zabavili tvorbou vánočních svícnů, vystřihováním vloček a malování. Dále proběhl krásný ohňostroj. Děkujeme městu
Bystřici za finanční příspěvek.

duo klarinetů - Nela Brehovská, Ctirad Sedláček

W. A. Mozart: Andante, Menuet
welšská koleda: Welcome Carolan´s
barokní koleda: Adeste Fideles

Jak se slavilo v Tvoršovicích
Text: Irena Gavroňová

J

Jako v ostatních městech a vesnicích, tak i v Tvoršovicích jsme
adventní čas zahájili rozsvícením
vánočního stromku s betlémem,
o který se zasloužil Martin Hovorka.
Nechyběly koledy, svařáček, klobásky,
pro děti dětský punč.
Bylo i první degustační cukroví a každý
se snažil něčím přispět k dobré atmosféře. Na dětech byla vidět ta jejich radost, běhaly kolem stromku s prskavkami.
Komu byla zima dal si svařáček nebo
se šel ohřát do hasičárny kde byly další
dobroty a adventní atmosféra panovala
i uvnitř.
Všem, kdo se na této akci podíleli, ať
už členům SDH, tak i osadnímu výboru, bych tímto chtěla moc poděkovat.

18
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Nebeská návštěva na Tožici

V

Rozsvícení vánočního stromku na tožické návsi spojené s mikulášskou návštěvou
již patří k milým událostem, na které se těší děti i rodiče.
Text: Helena Bendová - za Spolek přátel Tožice

průběhu listopadu tožické děti vyráběly ozdoby na stromek
a poctivě trénovaly zpívání
koled. Protože ozdobiček jsme
letos vytvořili opravdu hodně a jsou
vskutku nerozbitné, mohli si zdobení
stromku užít i nejmenší Tožičáci.
Ti se také neváhali připojit se zpěvem
koled ke starším dětem a bez dlouhého
zkoušení rozšířili místní pěvecký sbor.
Nutno dodat, že pěvečtí matadoři zkušeně přijali mladší elévy mezi sebe a vystoupení se povedlo. Stromek se také
rozsvítil, byť až na druhý pokus, ale
znáte to – střídavý elektrický proud,
prostě se to střídá.
Jakmile se stromek rozsvítil, z nejtemnějšího kouta návsi počaly vylézat pekelné bytosti. Některé děti se rozplakaly, naopak přítomní myslivci litovali,
že nemají s sebou své brokovnice.
Jeden z čertů očividně nemohl čertovské rohy najít a v první chvíli připomínal spíše vysokou, která se toulá po
polích osetých svazenkou mezi Tožicí
a Božkovicemi. Jakmile ale čerti vylezli
na světlo, bylo patrné, že vědí, co a jak.

www.mestobystrice.cz

A tentokrát, kromě dvou vypelichaných
čertů, přišla na tožickou náves i krásná
čertice, která svým úsměvem přítomné
přesvědčovala, že v pekle je blaze. Nicméně i návštěva nebeská byla letos neodolatelná – duo andělů nedovolovalo
odtrhnout oči od kontrastu podobného
snad jen dvojici Bud Spencer a Terence
Hill. Nadpozemsky krásná andělská
slečna s kandidátem na padlého anděla dělali asistenci milému a rozvážnému Mikuláši, který s dětmi hovořil
o jejich zlobení a poslouchal recitované básničky. Byť první odvážlivec
přiznal, že zlobí, Mikuláš se nechal
obměkčit a odměnu za recitaci dal
všem. V příjemně vytopené hasičské
zbrojnici si mohli všichni přítomní
vyrobit vánoční ozdoby z korálků a
voňavého koření. Díky štědrosti našich
sponzorů bylo opravdu dost tvořivého
materiálu a všichni si mohli odnést
domů vlastnoručně vyrobené originály.
I mikulášské taštičky letos skrývaly
jedno velké překvapení – díky nejmenovanému dárci za sbírku plyšáků,
kterou jsme mohli mezi děti rozdělit.

dem pro ozdoby, velké díky posíláme
do Plzně, firmě Koření od Antonína,
jejich přízeň dovoluje opravdu neomezené možnosti při dětském tvoření,
firma Apotheke nám poslala pro děti
krtečkové čaje, nakladatelství RF Hobby
časopisy Šikulka a 21. století Junior, aby
si větší i menší děti našly něco ke čtení a v neposlední řadě městu Bystřici
děkujeme za finanční podporu, díky
které jsme mohli dokoupit něco sladkého i zdravého do dětské nadílky a pak
hlavně připravit spoustu lepidla na letošní tvoření. V jednu chvíli se zdálo,
že nejlepším dárkem pro děti by byla
tavná pistolka. A na posledním místě,
byť by jim patřilo místo první, děkujeme všem, kteří neváhají obětovat čas,
práci i peníze na pomoc při organizování celé akce. Jsou to tožické kuchařky
a kuchaři, kteří napekli občerstvení,
místní mistr truhlář, který dětem připravil krásné podstavce pro adventní
svícny, jsou to členové SDH Tožice,
kteří přivezli stromek, usadili ho a
osvítili. Bez těchto tožických obětavců
bychom byli jenom skupinka domů
postavená shodou náhod blízko sebe,
Velice si vážíme podpory od společnos- díky nim jsme prostě TOŽICE. DÍKY!
ti Juta, provázky jsou ideálním podkla-
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Jak to bylo o Vánocích u Myšáků?

Začalo to sv. Martinem – voják, dobrák v jedné osobě, se jednoho dne vydal na cestu. A my s ním…
Měli jsme i koně, i když byl jen dřevěný, rádi jsme se na něm svezli.

D

Text a foto: Marie Pavlasová, Helena Křiklánová a Zuzana Šachlová, třídní učitelky

ne 4. prosince na sv. Barboru
bývá zvykem řezat větvičky,
kterým se říká „barborky“.
Naše děvčata si je natrhala jestlipak jim na Štědrý den vykvetou?
A hned druhý den nás navštívil Mikuláš
s čertem a andělem. Rošťáků by se u nás
pár určitě našlo, ale všechno jsou to hodné a dobré dušičky, takže si nakonec
čert nikoho neodnesl.

Velkým zážitkem byla jízda vláčkem do
Benešova na výstavu betlémů. Bylo jich
tam opravdu hodně - dřevěné, papírové,
skleněné, keramické i jsme si nějaké
nakreslili. Vánoční atmosféru dotvářela společná výzdoba třídy, chodeb,
vyvěšené jmelí pro štěstí, upletený a
ozdobený vánoční věnec.
V pondělí 16.12.2019 se v naší třídě sešli rodiče, prarodiče, sourozenci, ale
i kamarádi. Dohromady jsme jim zahráli pohádky, zazpívali písničky, zatančili, zdramatizovali píseň Vánoční
hvězda a společně s nimi vyrobili svícínky. Plující skořápkové lodičky nám
ukázaly, zda zůstaneme všichni pospolu,
či ne. Na rozloučenou před školkou
při zpěvu koledy Půjdem spolu do
Betléma svítily nejen prskavky, ale
i rozzářené oči dětí.

Na svátek sv. Lucie – která noci upije,
ale dne nepřidá, jsme si povídali o důležitosti světla a nejen to, děvčata převlečená za Lucky v bílých plachetkách
obešla všechny třídy a zkontrolovala,
zda mají všude pěkně před Vánoci uklizeno.
Z Arcibiskupství pražského k nám
přijeli s programem Vánoční cesta.
Děti soustředěně naslouchali poutavému vyprávění o vánočním příběhu,
který se kdysi stal v Betlémě a jehož
tradice prožíváme dodnes. A na závěr
Včelař Míra nám představil fascinující
toho všeho jsme se byli podívat v našem
svět včel. Vyprávěl nám, co vše pilné
kostele, kde jsme si společně zazpívali
včelky dokáží. Skládali jsme včelí plásty,
a s nástrojky rytmicky doprovodili koochutnali med a vyrobili svíčku.
ledy u jesliček.
Byly to hezké dny plné očekávání a těšení.

Vlastnoručně napečené, nazdobené perníčky, nám vánočně provoněly třídu.
20
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MC KULÍŠEK, KULTURA

Zprávy z Mateřského centra Kulíšek
Text: Radka Macháčková

STALO SE

ZVEME VÁS

Adventní hrad Loket

Jarní příměstský tábor v Kulíšku 10. 2. – 16. 2. 2020

Letošní zájezd na hrad Loket byla velice dobrá volba. Městečko kousek od Karlových Varů, nás přivítalo krásnou adventní výzdobou a příjemným trhem. Stánky s adventním zbožím
lemovaly cestu až na nádvoří hradu, kde vítala návštěvníky
vůně svařeného vína, medoviny a vánočního jídla. Kolem
velkého ohniště si lidé mohli vyzkoušet lití olova, opékání
krušnohorské placky a ražení mincí. Na podiu probíhal
bohatý kulturní program. Uvnitř hradu byly připraveny
další tvořivé dílny a několik pohádek. Každý si pobyt městečka užíval podle svého, někdo na hradě, někdo prohlídkou
pivovaru, či překrásnými výhledy. Po takto hezkém dni,
jsme se pak všichni v autobuse shodli na tom, že příští rok
vyrazíme zase někam do Čech, třeba do Plzně.

Jarní tábor v Kulíšku je připraven tak, aby se děti během
pobytu neměly čas nudit. Budeme si hrát, tvořit,
sportovat, cestovat a užívat si jarního volna. Těší nás, že
děti, které si tábor vyzkoušely, se na něj vrací.
Tábor probíhá každý den od 8:00 do 16:00 a je určen pro
děti 6 – 14 let.
Cena je 400 Kč za den. V ceně je zahrnuto hlídání,
2x svačina, oběd, cestovné a vstupné.
Nezapomeňte své děti včas přihlásit. Počet míst je omezen.

LOUTKOVÝ SOUBOR BYSTŘICE
Bystřičtí loutkáři zahráli v neděli 15. prosince 2019 pohádku
Ostrov splněných přání. Pro velký úspěch jsme museli přidávat ještě jedno představení.
Jsme moc rádi, že na naše loutková představení přijíždějí
diváci i ze širokého dalekého okolí a jsou překvapeni, jaké
máme v Bystřici krásné divadlo.
Pohádka se moc líbila a už se chystáme zkoušet pohádku
další.

Vánoční besídka

Děkujeme městu Bystřici, že loutkový soubor finančně podKdyž v pondělí 16. prosince vstoupili rodiče s dětmi na poruje, a tím podporuje zachování tradice bystřického
chodbu Kulíšku, vítala je vůně františka, rozzářené lucerny loutkového divadla.
a ozdoby na oknech. To aby děti viděly, že se něco děje, že
Mirek Macháček, principál
to nebude jen obyčejné hraní si v herně. V herně zářil stromeček a pod ním na děti čekaly dárky. Tradičně jsme pouštěli
lodičky, krájeli jablíčka a ochutnávali vánoční cukroví. Největší radost udělala dětem kouzelná lucerna, v které jezdí
zasněženou krajinou vláček. Holčičky uvítaly do kuchyňky
nové nádobí a kluci se vrhli na dřevěnou farmu. Bylo to
moc krásné a příjemné dopoledne. Není nic krásnějšího,
než vidět rozzářené oči dětí u stromečku.

www.mestobystrice.cz
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Drachkov

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé, jelikož se blíží konec roku 2019, tak bych Vás chtěl tímto
informovat o činnosti a aktivitách TJ Sokola Drachkov.

F

Text: Miroslav Souček, předseda TJ Sokol Drachkov

otbalová sezóna 2018 - 2019
byla zakončena tím nejlepším
výsledkem. Po mnoha letech
jsme se stali vítězi IV. třídy.
Za poslední tři roky jsme o to velmi
usilovali a pravidelně jsme končili
sezonu pod postupovým místem.
Vždy tam bylo něco, co nám chybělo
k tomu poslednímu krůčku.
Tentokrát jsme ale skoro celou sezonu hráli na špici tabulky a výsledek se
už konečně dostavil. Postup do III. třídy. Oslavy postupu byly veliké. Všichni
v euforii si to moc užili a o zábavu
bylo postaráno. Vedení Sokola bylo
nadšené a tímto bych chtěl ještě jednou všem hráčům poděkovat. Po těch
letech si to zasloužili.

Všichni ale věděli, že se musí zlepšit
přístup a více trénovat. Tomu také odpovídala celkem tvrdá příprava, která
se projevila hned v začátku soutěže.
My jako nováček soutěže jsme první
3 zápasy vyhráli a 9 bodů nás všechny
těšilo. Zde se projevila právě ta příprava a příkladný přístup a zodpovědnost.

Tyto výsledky nám paradoxně ublížily, protože poté došlo na uspokojení
a přístup se diametrálně změnil.

Menší účast na trénincích, některá
zranění a přístup k zápasům se hned
projevil na způsobu hry, obranné činnosti, sebedůvěře a propadu v tabulce.
Potěšující ale je, že v každém zápase
jsme se dokázali dostat do gólových
šancí, bohužel s neúspěšným zakončením. A tak výbor Sokola věříme, že
jarní část bude lepší a že splníme náš
prioritní cíl - udržet se ve III. třídě.
V našem areálu ale není vše jen o fotbale. V posledním červencovém týdnu
pořádal zase po roce náš hráč Luboš
Nerad ve spolupráci s dvěma DJ oldies
diskotéku. Počasí se vydařilo. Všichni
se bavili a zábava byla až do pozdních
hodin. Akce se dle počtu zúčastněných
vydařila a všem se líbila. Poslední
prázdninový pátek jsme pořádali
koncert skupiny Franťák Rock. Jejich
chytlavé písně si zazpívalo hodně
příchozích. Zase se všichni náramně
pobavili.

Následující den pořádal osadní výbor
na našem hřišti dětský resp. sportovní den. Pro děti byly připraveny různé
soutěže.
Za jejich úsilí byly odměněny několika nálety modelu letadla, které na ně
shazovalo bonbóny a různé sladkosti.
Závěr patřil - jako tradičně - opékání
buřtů.
Také se musíme starat o náš areál.
Letos jsme museli udělat průřez smrků okolo hřiště, které napadl kůrovec.
Doufáme, že jsme to nejhorší zastavili. Hned jsme ale také vysadili mladé
smrčky. Na jaře nás čeká další výsadba stromků.
V rámci kabin jsme museli vyměnit
podlahovou krytinu a vymalovat v šatně rozhodčího.
Na závěr bych chtěl poděkovat městu
Bystřici za každoroční podporu a finanční pomoc.
I dalších letech chceme pokračovat ve
vylepšování areálu a doufáme, že nám
bude i nadále město Bystřice příznivě
nakloněno.
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Ohlédnutí za rokem 2019 v oddíle
lukostřelby SK Bystřice

K 1. 1. měl oddíl 24 členů. Během roku 5 členů ukončilo svou činnost v oddíle a přihlásilo se 9 nových
zájemců o střelbu z luku. V oddíle je tedy 28 členů: 4 dospělí, 1 junior, 4 kadeti, 5 starších žáků, 4 mladší
žáci, 7 žáků do 10 let a 3 žáci do 8 let. Je to 11 dívek a 17 chlapců. Všichni aktivně střílejí a většina je
zapojena do soutěží organizovaných Českým lukostřeleckým svazem (ČLS).

S

Text: Bohumil Spálenka

e sportovními výsledky jednotlivců a družstev na Mistrovstvích
a Přeborech České republiky
jsem vás po celý rok seznamoval v Hlasu Bystřice. Kromě účasti na
těchto závodech jsme byli zapojeni i do
dlouhodobých soutěží ČLS.

Halová lukostřelba
Družstvo žáků vystřílelo postup do Celostátní ligy žáků. Družstvo žen bylo
třetí v Přeboru ČR a mělo možnost
postupu do Celostátní ligy žen. Možnost
jsme odmítli z důvodu větší náročnosti
této soutěže, na kterou nejsou všechny
členky družstva připraveny. V Českém
poháru bylo hodnoceno 16 lukostřelců
z Bystřice, svoji kategorii vyhrál Ondřej
Chlupsa a Adéla Šusserová byla třetí.

a 5 terčových venkovních), kterých se
zúčastnilo 109 lukostřelců z 19 oddílů.
Na terénních závodech jsme přivítali
lukostřelkyni z Velké Británie.
Všech 10 závodů se počítalo do Bystřické LIGY. Soutěže kterou pořádáme již
od roku 2003. Vítězem ročníku 2019
se stal Šimon Bárta z LK Votice (s lukostřelbou začínal v Bystřici) druhý
byl jeho oddílový kolega Matěj Špinar
a třetí místo obsadil další votičák
Antonín Peterka. Votičtí lukostřelci
obsadili i místo 4. až 7. Nejlepší z Bystřice byl Ondřej Chlupsa na 8. místě.
Klíčem k úspěchu v Bystřické LIZE je
dobré střílení a účast na co nejvíce
závodech.

Terčová venkovní lukostřelba
V soutěžích družstev jsme měli jen družstvo žáků, které v Přeboru ČR skončilo
na 3. místě. V Českém poháru bylo hodnoceno 10 našich lukostřelců. Na 2. místě ve své kategorii byl Ondřej Chlupsa.

Máme i vlastní oddílovou soutěž – Pohár SK Bystřice. Zde se hodnotí účast
na trénincích, závodech, brigádách,
úspěchy na MČR, případně překonání
českého rekordu. Tuto soutěž vyhrál
Ondřej Chlupsa před Daliborem Křivánkem a Veronikou Vrtiškovou.

Terénní lukostřelba
Zde je soutěž družstev vypsána pouze
pro dospělé a v družstvu je po jednom
lukostřelci z olympijského luku, kladkového luku a holého luku. Takové lukostřelce zatím v Bystřici nemáme. V Českém poháru byli hodnoceni tři naši
střelci. Mladší žáci Dalibor Křivánek
obsadil 1. místo, Matyáš Křivánek získal 2. místo a Alžběta Vašáková mezi
kadetkami 2. místo.

V nadcházející sezoně plánujeme uspořádat 4 halové, 2 terénní a 5 terčových závodů. Získali jsme pověření
ČLS technicky zabezpečit Přebor ČR
žáků do 10 let v hale 21. 3. 2020. Při
zajištění této akce nám vyšla vstříc ZŠ
Bystřice umožněním uspořádat tento
závod v hale a město Bystřice, které
převzalo velký díl ekonomického zabezpečení této akce. Touto cestou
chci vedení města poděkovat za jejich
pomoc.

Výsledky do dlouhodobých soutěží se
získávají na jednotlivých závodech pořádaných lukostřeleckými kluby a oddíly. Naši lukostřelci se zúčastňují závodů
ve Voticích, Praze, Humpolci, Plzni
a především v Bystřici. V roce 2019 jsme
uspořádali 10 závodů (3 halové, 2 terénní
www.mestobystrice.cz

Všem, kteří dočetli článek až do těchto
míst, přeji v roce 2020 mnoho úspěchů
a splněných přání v osobním i pracovním životě.
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Pozice referenta rozvoje územních samosprávních
celků, referenta společné státní správy a samosprávy
je nově obsazována z důvodu uvolnění stávajících
pracovních míst. Nově je vytvářeno jedno nové
pracovní místo na pozici asistenta/tky vedení. Došlo
k oddělení výkonu činnosti a práce sekretariátu a
výkonu agendy samosprávních činností. Důvodem
jsou nové náplně práce a obsáhlejší požadavky na
pracovní činnosti vykonávané na jednotlivých
pozicích.
www.mestobystrice.cz
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Předsevzetí pro přírodu

Patříte mezi ty, kterým Nový rok vlil novou krev do žil? A novou motivaci? A pocit, že se dá začít znovu
(a lépe)? No, i kdyby ne, tak se možná rádi inspirujete k drobným změnám, které prospějí vám i přírodě.

V

posledních měsících je klimatická změna a ochrana přírody
s ní spojená tématem skloňovanějším než kdy dřív. Ale také
vás už štve ta vyhrocená a nekonstruktivní debata mezi těmi, kdo jsou zoufalí
a těmi, kdo popírají zjevné? Co kdybychom místo dohadování se udělali něco
efektivnějšího? Něco, co bude mít výsledek. Pevně věřím, že když každý z nás
alespoň trochu pozmění svůj život,
výsledky to přinese. A co konkrétně
můžete dělat každý den či týden, třeba
v rámci předsevzetí, máte tady:
1. Doprava a cestování. Jestli myslíte,
že vám tu teď budu psát o tom, jak
už nikdy nemáte jet na dovolenou,
tak to se pletete. Kdokoliv si ale zkusil spočítat uhlíkovou stopu, koukal
„jak zjara“ na to, jak velkou část emisí
doprava tvoří (mimochodem, kalkulačkou si opravdu spočítejte, třeba
na www.uhlikovastopa.cz). Snížit
vlastní spotřebu (a ušetřit tak i peníze), je snazší, než si myslíte. Zkuste
se třeba domluvit s kolegou na společném dojíždění do práce. Jezděte
vlakem. Jezděte na kole. Choďte pěšky. Nechte svoje děti chodit pěšky.

POZVÁNKY
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Text: Eliška Kuťáková
Každý kilometr se počítá. Fakt.
2. Energie. V našich zeměpisných šířkách je to hlavně o topení. Zapomněli
jsme doma v zimě nosit svetr a topíme na letní teploty. Věděli jste, že
před padesáti lety byla pokojová teplota v zimě běžně 14 °C (Velká Británie)? A že bychom nyní měli vytápět
na 20 °C, ale v ložnici třeba na 17 °C?
Tak zkuste snížit pokojovou teplotu
o stupeň o dva a uvidíte. Oblékněte
si svetr. Větrejte efektivně. Kromě
úspory fosilních paliv a snížení emisí
CO2 se vám zlepší imunita, ušetříte
a prý i zhubnete! :)
3. Voda. Šetřete s ní: dejte si na kohoutek perlátor a na WC splachovač umožňující splachování malým objemem
vody. Chraňte jí: používejte šetrné
čistící prostředky a nevylévejte do
odpadu nic, co tam nepatří (tuk ze
smažení, nebezpečné chemikálie
apod).
4. Jídlo. Jídla se týkají mnohá novoroční předsevzetí. Světu určitě prospěje,
když:
a) nebudete jídlem plýtvat (kupovat
jen to, co spotřebujete, a nic zbytečně nevyhazovat)

b) zařadíte některý den či dny v týdnu bezmasé (živočišná produkce
spotřebuje mnohem více zdrojů
než rostlinná)
c) Budete kupovat lokálně vyprodukované potraviny (zase ta náročná
doprava)
5. Aktivní změny. Jsou nejvíc uspokojivé! Upravte svoji zahrádku tak, aby
ožila (nesekejte nakrátko, nechte
občas někde trochu listí nebo větví,
zasaďte kvetoucí rostliny pro motýly
a plodící keře pro ptáky). Sázejte stromky v krajině. Zapojte se někde jako
dobrovolník. Mluvte o tom, co pro
ochranu přírody děláte, s vaší rodinou a přáteli a inspirujte je. Nebo pravidelně přispívejte některé ekologické
organizaci, která udělá nějakou tu
práci pro přírodu za vás.
A hlavně nezapomeňte: pokud se rozhodnete něco ve svém životě měnit,
vyberte si to, co má smysl a významný
dopad (např. přestat kupovat ta proklínaná plastová brčka je jistě dobré, ale
poměrně málo důležité). A hlavně si
vyberte tak, abyste mohli žít spokojeně
a inspirovali tím i ostatní, protože to
dokážeme jedině spolu ;)

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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REKLAMA

MÍSTO
PRO
VAŠI
REKLAMU
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Ješutovo náměstí,
Vánoce 2019
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