ČERVEN 2020

Hlas Bystřice

Nejen Lvíčata jsou
již zase spolu
STRANA 8

Shrnutí
současné situace
Hlas
Bystřice36/2020
STRANA

Jírovice
mého dětství
STRANA 20

1

KRONIKA

V předvečer Dne vítězství, kdy si celý
svět připomněl 75. výročí konce II.
světové války, položili starosta města Bystřice Michal Hodík a místostarosta Daniel Štěpánek věnce u památníků obětí obou světových válek
v Bystřici, Nesvačilech, Ouběnicích
a Drachkově, k hrobu Ivo Geringera,
zastřeleného na útěku z koncentračního tábora, a společně se zástupci
Velvyslanectví Ruské federace v ČR
v čele s prvním tajemníkem velvyslanectví Alekseiem Triakinem také
k válečnému hrobu příslušníků Rudé
armády na hřbitově v Bystřici.

Cena Města Bystřice 2020
V neděli 17. května 2020 se v Opřetickém dvoře konaly tradiční
parkurové závody - 12. ročník Ceny Města Bystřice. Tuto nejvyšší
soutěž dne vyhrál Ing. Ludvík Filip, který společně se svým koněm
Proudem dokončil závod bez trestných bodů a v nejrychlejším
čase. Na druhém místě skončila domácí jezdkyně Nicola Grünthalová s klisnou Samy Sang Froid.
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Dekorování se tradičně zúčastnil i starosta města Bystřice Michal
Hodík. Pořadatelka Adriana Grünthalová byla s průběhem závodů
spokojená: „Jsme nadšeni, že závody proběhly v pořádku a věříme,
že si je všichni užili. Zajímavé byly i soutěže pro děti a začínající
jezdce.“ Další opřetická akce proběhne již 6. a 7. června. Na návštěvníky čeká nejen adrenalinový sportovní zážitek, ale i domácí
jídlo a posezení v příjemném prostředí.
Autor fotografií na této stránce: Tomáš Procházka

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

Shrnutí
současné situace
Vážení spoluobčané,
podle všech ukazatelů se začíná blýskat na lepší časy, alespoň pokud jde
o pandemii koronaviru COVID-19. Vládní opatření jsou rozvolňována a naše
životy se vrací k normálu. Dovolte mi tedy, prosím, abych shrnul a zrekapituloval dění v našem městě a přilehlých osadách v uplynulých týdnech.

V

elké poděkování patří všem za zvládnutí této nelehké situace, kdy bylo třeba
rychle reagovat na všechna vládní opatření,
aby byla zajištěna bezpečnost a životní úroveň našich občanů.
Vedení města Bystřice kromě jiného zřídilo
a zajistilo:
■ Zvláštní komisi pro krizové řízení,
ve které každé pondělí zasedali ředitelé ZŠ
a MŠ, jednatel Služeb Bystřice s.r.o., zástupce lékařů, terénní sociální pracovník, velitel Městské policie Bystřice, člen redakční
rady zpravodaje Hlas Bystřice, tajemnice
městského úřadu, místostarosta a starosta
města. Tato komise průběžně vyhodnocovala situaci ve městě a doporučovala přijetí
různých opatření na jednání Rady města
Bystřice.
■ Ve spolupráci s dobrovolníky z řad obyvatel a pracovníků městského úřadu výrobu
a distribuci roušek všem potřebným, kteří
si o ně požádali nebo jinak projevili zájem.
■ Bezprostředně po vyhlášení nouzového
stavu Vládou ČR krizovou telefonní linku
a krizový e-mail, na kterých si občané mohli
požádat o dovoz jídla, nákupů, roušek, dezinfekce nebo vyřešit jiné problémy, vzniklé
ve spojitosti s nouzovým stavem v ČR.
■ V souvislosti s nařízením Vlády ČR omezilo provoz zřizovaných organizací Základní školy Bystřice, Mateřské školy Bystřice
a také Městského úřadu Bystřice.
■ Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 navýšilo prostředky v rozpočtu města §5213 –
krizová opatření - o 100 000 Kč.
■ Díky firmě ALPLA zajistilo vhodné obaly
- lahvičky o objemu 0,3 litru - pro distribuci
dezinfekce občanům a institucím ve městě.
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■ Za přispění Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a dobrovolníků z řad
občanů naplnění lahviček dezinfekcí Anticovid. Následnou distribuci zabezpečili zaměstnanci knihovny, kulturního střediska
a Městské policie Bystřice.
■ Spolu s vedením ZŠ a školní kuchyně výrobu a dovoz jídel starším spoluobčanům
až domů za pomoci zaměstnanců městského
úřadu a strážníků Městské policie Bystřice.
■ V součinnosti se soukromou podnikatelkou provoz pojízdné prodejny ve všech
osadách města kromě osad, v nichž zajišťovala distribuci potravin paní Němcová z obchodu v Ouběnicích.
■ Zakoupilo motorový postřikovač/rozprašovač, kterým členové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Bystřice pravidelně
dezinfikovali všechny autobusové zastávky a městský mobiliář ve městě samotném
i jeho osadách.
■ Prodloužilo dobu pro placení místních
poplatků do června letošního roku bez jakýchkoliv sankcí.
■ Rozhodlo o tom, že odpustí nájem podnikatelům, kteří v souvislosti s nouzovým
stavem nemohli využívat pronajímané nebytové prostory v majetku města, po celou
dobu trvání nouzového stavu.
■ Rozhodlo o tom, že s ohledem na predikovaný nižší příjem rozpočtu města v souvislosti s očekávaným nižším výběrem daní
ze strany státu a nižším příjmem města
v rámci rozpočtového určení daní (RUD)
odloží některé plánované investice města do doby získání platného rozhodnutí
o přidělení dotace na tyto investiční akce
a tím vytvoří nezbytnou finanční rezervu
v rozpočtu města.
➽
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla
je 19. 6. 2020
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.cz.
Fotografie laskavě nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě.
Pokyny pro přispěvatele, termíny
uzávěrek a statu Hlasu Bystřice najdete
na www.mestobystrice.cz v rubrice
Hlas Bystřice.
Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice,
vychází 11× ročně (červenec a srpen dvojčíslo),
obvykle první pátek v měsíci.
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525.
Náklad: 2 100 výtisků,
registrováno: u MKČR - E 10758.
Odpovědný redaktor: Vladimír Hadač
Grafická úprava: Jan Černý
Adresa redakce: Dr. E. Beneše 25, 257 51
Bystřice, e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová (předsedkyně),
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač,
P. Němec.
Redakce si vyhrazuje možnost redakční úpravy
příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

@mestobystrice
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➽ ■ Ihned, jakmile to bylo možné, rozhodlo

o znovuobnovení činnosti Sběrného dvora
odpadů, ZŠ, MŠ a části Městského úřadu
v Bystřici.
… a mnoho dalšího.
Vše jsme společně zvládli díky zaměstnancům úřadu, policistům, hasičům, lékařům,
sestrám a v neposlední řadě dobrovolníkům, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu
v mnoha oblastech.

Vám, bystřickým občanům, děkuji za sebe,
úřad i Komisi pro krizové řízení, že jste
byli ohleduplní a velmi rychle jste reagovali
na výzvy naše i státu a dodržovali jste v maximální možné míře nařízená opatření.
Velké díky vám všem!
Úplně vyhráno ještě nemáme: mnoho rodičů má doma děti ze škol, nemůžeme
cestovat, ale hlavně se celá tato situace
odrazí v ekonomice našeho hospodářství.

Proto bych chtěl vyzvat všechny občany kupujte výrobky a potraviny z produkce
českých výrobců. Využívejme služeb podnikatelů v našem regionu. Pojďme začít
znovu chodit do divadel, kin a restaurací,
ihned jak to bude možné. Bude to veliká
pomoc pro naši ekonomiku.
Věřím, že vše zvládneme, dočasná opatření
skončí a bude lépe.
Michal Hodík, starosta

Nové logo
Zdravého města Bystřice

M

ěsto Bystřice se v roce 2018 připojilo do Národní sítě Zdravých
měst. Aby se Bystřice mohla pro veřejnost propagovat jako Zdravé město, potřebovala i příslušné logo. Vedení města tedy požádalo děti
z místní základní školy o pomoc.
Během hodin výtvarné výchovy vznikly obrázky a skici. V hodinách informačních technologií děti zužitkovaly nabyté znalosti počítačových
programů a převedly návrhy do digitální podoby.
Všechny obrázky a návrhy předal ředitel školy Mgr. Martin Gruber
na městský úřad. Pracovníci odboru projektového řízení společně s vedením města vybrali ty nejnápaditější a nechali je graficky zpracovat
benešovskou firmou PRO 21, reklamní společnost s.r.o.. Návrh, z něhož
logo vychází, nakreslila Tereza Trochová.
Zapojení dětí ze základní školy se ukázalo jako dobrá volba. Děti měly
velkou motivaci, protože logo Zdravého města bude s Bystřicí spojováno při mnohých příležitostech a akcích.

Klára Škvorová

Opravy fasád budov
v ulici Dr. E. Beneše
Od června bude omezen průchod na chodníku kolem budovy staré školy čp. 115. Z důvodu rekonstrukce fasády tam bude okolo budovy postaveno lešení, z něhož budou pracovníci stavební firmy VOSA-MVS,
s.r.o. provádět stavební práce. Součástí rekonstrukce bude také výměna
stávajících starých oken za nová plastová a pořízení nových vývěsních
cedulí pro kadeřnictví, květinářství, domácí potřeby, železářství, drogerii a mateřské centrum Kulíšek.
Současně bude probíhat také rekonstrukce fasády radnice, tedy budovy
čp. 25. Také tam budou obyvatelé Bystřice také muset počítat s omezením průchodu po chodníku. Budova radnice se nachází v těsné blízkosti
rušné silnice II/111, tudíž řidiči budou muset místem projíždět se zvýšenou opatrností.
Doufáme, že opravené fasády budov v centru města přispějí ke zvelebení veřejného prostranství.
Kateřina Škvorová
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Participativní rozpočet
města Bystřice pro rok 2020
O

d března mohli občané města Bystřice podávat návrhy do Participativního rozpočtu, ve kterém bylo pro rok 2020
alokováno 200 000 Kč. Zapojit se mohl
každý, kdo svůj nápad dokázal přenést
do formuláře projektové žádosti a přiložit
potřebné přílohy.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byl
původní termín pro podání návrhů pro-

Ze zdravotního
střediska

S

uvolňováním přísných hygienických
opatření se i provoz v ordinacích praktických lékařek vrací k normálu. Bohužel ne
všechno bude zatím fungovat tak jako dříve. Následující pokyny je opravdu nezbytné
i nadále dodržovat!
Čekárny budou nadále uzavřeny, je nutné,
aby pacienti čekali venku. Sestry budou
do čekáren pouštět nejvýš 5 osob najednou
(platí pro obě ordinace dohromady). Je tedy
nutné se nadále objednávat. Pokud potřebujete jen recept, pak telefonujte, stejně tak
v případě akutních obtíží. V případě akutního onemocnění má, samozřejmě, nemocný
přednost.
Nadále budeme vyžadovat nošení osobních ochranných prostředků, zvlášť roušek,
a dodržování nejméně dvoumetrového odstupu od ostatních.
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dloužen do pátku 22. 5. 2020. Do uzávěrky
bylo do kanceláře projektového řízení doručeno šest podnětů:
Revitalizace plochy U třetí skály – vytvoření přírodě blízký prostor s posezením a s herními prvky pro děti. Součástí
projektu je částečné odlesnění, úprava
terénu, vystavění kamenné zídky u silnice
a altán.
Rozmístění košů na psí exkrementy, doplněné o zásobníky na papírové sáčky,
po městě Bystřice.
Zastínění dětského hřiště v Družstevní
ulici – vytvoření zastíněné plochy na dětském hřišti, které využívají maminky
s dětmi pro trávení volného času.
Zvelebení prostoru pro tříděný odpad
v Líšně – položení zámkové dlažby a vybudování dřevěného oplocení.
Revitalizace návsi v Líšně – cílem je zvelebit prostor odstraněním náletových
dřevin, zpevněním cest, zamezením parkování aut na travnaté ploše, vysázením
nových okrasných rostlin a dalšími kraji-

nářskými úpravami. Prostor by mohl být
využíván k odpočinku a setkávání na návsi
při různých příležitostech, například při
oslavách adventu.
Bystřická rozhledna

Nemocní s projevy onemocnění dýchacích
cest, zvláště při podezření na COVID-19,
musí určitě telefonovat! Na vyšetření posíláme elektronicky žádanky přímo do odběrového stanu. Recepty i případné neschopenky
rovněž můžeme vystavit elektronicky.
Pro objednání do ordinace telefonujte, pro
objednání léků lze využít i e-mailové adresy.
Začínáme už poskytovat i pracovně lékařské
(závodní) péče a celkové prohlídky – např.

pro řidičské průkazy, prevence, předoperační vyšetření apod.
Odpolední ordinace jsou stále až do odvolání zrušené.
Doufáme, že se po létě opět všichni ve zdraví
shledáme, a tak si dovolujeme pozdravit citátem V+W: „Na shledanou v lepších časech!“

Všechny projekty projdou formálním hodnocením, kontrolou všech povinných příloh, případně budou navrhovatelé projektů vyzváni k jejich doplnění.
Projekty, podané se všemi náležitostmi,
následně Komise Zdravého města a místní
agendy 21 Bystřice odsouhlasí a doporučí
ke zveřejnění.
V termínu od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020
proběhne veřejné hlasování. Projekt s největší podporou veřejnosti bude předán
k jednání Radě města Bystřice s doporučením pro realizaci.
Formulář pro hlasování bude zveřejněn
na webových stránkách města Bystřice
od 15. 6. 2020.

Klára Škvorová

koordinátorka Zdravého města Bystřice

MUDr. Růžena Dvořáková st. i ml.
MUDr. Jana Voříšková

Z důvodu dovolených budou naše ordinace zavřeny takto:
MUDr. Dvořáková st. i ml.:
7. 7. - 10. 7. / 20. 7. - 24. 7. / 10. 8. - 21. 8. / 1. 9. - 2. 9.
MUDr. Jana Voříšková:
26. 6. - 3. 7. / 13. 7. - 17. 7. / 27. 7. - 7. 8. / 24. 8. - 31. 8.
Známé lístečky s těmito daty dovolených jsou již k dispozici ve vestibulu střediska.
Kontakty:
MUDr. Růžena Dvořáková,
tel. 317 793 288, 605 772 778, e-mail: rdmed450@gmail.com
MUDr. Jana Voříšková,
tel. 317 793 237, e-mail: ordinace.voriskova@seznam.cz
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Rada města
na jednání
12. května 2020
kromě jiného schválila:
■ Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku „Elektromobil a dobíjecí stanice pro město Bystřice“ jako nejvhodnější
nabídku od společnosti AUTOSAB Benešov
za nabídkovou cenu 866.338 Kč včetně DPH.
■ Prodloužení termínu dokončení díla
„Materiál pro revitalizaci parku u kostela“
nejpozději do 30. 11. 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v celé České republice.
■ Cenovou nabídku od firmy VOSA-MVS,
s.r.o. Jankov na realizaci zakázky „Chodník
na hřbitově v Bystřici“ ve výši 438.021,86 Kč
včetně DPH.
■ Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1380/71 k. ú. Jírovice na dobu 3
let od uzavření smlouvy za částku 1,50 Kč/
m2 ročně.
■ Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na pořízení vybavení školních dílen ZŠ
Bystřice s firmou NAREX Bystřice, kterým
se upravuje dodání položek OST00101,
OST00104 a OST00105 a kupní cena se snižuje na 969.160,00 Kč bez DPH.
■ Veřejnoprávní smlouvu s SBD Benešov
na poskytnutí účelové dotace na vybudování čističky odpadních vod ve výši 50.000 Kč.
■ Poskytnutí příspěvku ve formě daru
na provoz Charity Vlašim ve výši 10.000 Kč.
■ Částečné prominutí nájemného za umístění kontejnerů na textil za období od 12.
3. 2020 do 12. 6. 2020 z důvodu pandemie
SARS-CoV-2.
■ Přijetí dotace pro město Bystřici ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 90.000 Kč.
■ Přijetí dotace pro město Bystřici ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS ve výši 150.000 Kč.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku
„Výsadba zeleně před dílnami ZŠ Bystřice“
s předpokládaným rozpočtem 369.000 Kč
bez DPH, seznam oslovených firem a složení výběrové komise.
■ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění a provozování komunikačního
vedení a zařízení na pozemcích p. č. 1550,
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1576/12, 1667/2 v k. ú. Bystřice u Benešova
za úplatu 3.350 Kč bez DPH.
■ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6023704/1 Radošovice, kNN pro p. č. 82/4, 875 se zřizuje
za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč
bez DPH.
■ Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6026293/1, Líšno
- kNN - p. č. 228/89 za částku 2.000 Kč bez
DPH.
■ Výroční zprávu, uzávěrku hospodaření,
rozbor hospodaření a návrh na finanční
vypořádání hospodaření v roce 2019 příspěvkové organizace Letiště Benešov.
■ Návrh dopravně inženýrského opatření
(DIO) na akci 1/3 Bystřice - Tožice - oprava
komunikací na objízdné trase.
■ Uzavření „Smlouvy o ukládání odpadů
na skládce S-003 TKO Votice“ se společností Compag Votice s.r.o., na dobu neurčitou za ceny stanovené v příloze č. 1 této
smlouvy, se slevou uvedenou ve smlouvě
po dobu trvání smluvního vztahu.
■ Organizační a Tržní řád Bystřických farmářských trhů pro rok 2020.
■ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene-služebnosti
o uložení inženýrské sítě - vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 208/2 v k. ú. Nesvačily u Bystřice.
■ Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1
v Bystřici, ul. K Líšnu 118, dohodou ke dni
15. 5. 2020.

■ Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na rekonstrukci střešní krytiny s firmou
VOSA-MVS, s.r.o. Jankov, kterým se upravuje navýšení dodávky o sněhové zábrany
na střechu ZŠ Bystřice.
■ Vyhlášení veřejné zakázky na stavební
práce „Rekonstrukce bytu č. p. 118 v Bystřici“ s předpokládaným rozpočtem 671.108 Kč
bez DPH, seznam oslovených firem a složení výběrové komise.

Rada města
na jednání
25. května 2020
kromě jiného schválila:
■ Program Veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice 10. června 2020.
■ Darovací smlouvu na 10.000 Kč pro
BENKON – Benešovský klub onkologicky
nemocných.
■ Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě
ze dne 2. 3. 2020 prodej nástavby a vybavení
automobilu pro technické služby Bystřice.
■ Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku „Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ“ jako nejvhodnější nabídku
od Milana Poncara, Kosova Hora, za nabídkovou cenu 1 624.525,43 Kč včetně DPH. ➽

Pozvánka na
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice
dne 10. června 2020 od 17.00 hod.
zasedací síň městského úřadu,

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Na programu jednání budou kromě jiného:
Rozpočtová opatření , žádosti o odkup pozemků v k. ú. Jírovice a směnu pozemku
v Ouběnicích, darovací smlouva – poskytnutí peněžních prostředků na pořízení
vybavení HZS UO Benešov, návrh DZV NOVA a.s. na směnu pozemků, bezúplatný
převod pozemku státu na město Bystřice, převod (dar) části pozemků v k. ú.
Bystřice a Líšno, majetkové vypořádání pozemků pod chodníkem z Bystřice
do Líšna, stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v Bystřici,
návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2023, zápisy z kontrol finančního
a kontrolního výboru, projednání jednacího řádu finančního a kontrolního
výboru a interpelace občanů a diskuse.
Pokud se zasedání nechcete nebo nemůžete zúčastnit osobně, můžete na webu
města sledovat přímý přenos.

www.mestobystrice.cz

➽ ■ Na základě Zprávy o hodnocení nabí-

dek, posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek na zakázku „Chodník podél silnice
II/114 Jírovice - Jarkovice I. etapa“ uzavření
smlouvy o dílo s firmou HES stavební s.r.o.,
Praha 4, za nabídkovou cenu 6.150 361,50 Kč
včetně DPH.
■ Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku „Výstavba nového veřejného
osvětlení v osadě Jiřín uzavření smlouvy
o dílo s firmou Hrazdíra - Elektro s.r.o.,
Javorník za nabídkovou cenu 943.071,34 Kč
včetně DPH.
■ Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku „Zateplení a půdní vestavba dvou bytových jednotek objektu čp.
99 v Syllabově ulici v Bystřici“ uzavření
smlouvy o dílo se Stavební firmou Dráb
a spol, s.r.o., Benešov, za nabídkovou cenu
6.097.411,34 Kč včetně DPH.
■ Zařazení návrhu č. 10 do seznamu návrhů změn Územního plánu města Bystřice,
který zaslal vlastník nemovitosti a která se
týká změny využití pozemku podle ÚP par.
č. 835/19 v kat. území Drachkov – z NZo-S
(zemědělská – orná půda) na BI-N (plocha
bydlení v rodinných domech – venkovské.
■ Aktualizaci stávající Stategie komunikace
města Bystřice na roky 2014 - 2021.
■ Smlouvu na krátkodobý pronájem obecních pozemků v k.ú. Ouběnice u Votic
od 6. 7. do 13. 7. 2020 za jednorázovou částku 1500 Kč bez DPH.
Doporučila:
■ Zastupitelstvu města Bystřice vydat
Obecně závaznou vyhlášku města Bystřice
č. 1/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.
■ Zastupitelstvu města Bystřice schválit
bezúplatný převod pozemků pod stavbou
Chodník Bystřice - Líšno ve vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města
Bystřice.
■ Zastupitelstvu města Bystřice schválit
záměr bezúplatného převodu - darování
obecního pozemku v k. ú. Ouběnice u Votic
do vlastnictví Středočeského kraje v rámci majetkového vypořádání pozemků pod
stavbou Chodník Bystřice – Líšno.
■ Zastupitelstvu města Bystřice schválit
Návrh rozpočtového výhledu města Bystřice na roky 2021 - 2023.
■ Zastupitelstvu města Bystřice schválit
podání nové žádosti o bezúplatný převod
pozemku v k. ú. Bystřice u Benešova ze

Hlas Bystřice 6/2020

Státního pozemkového úřadu na Město
Bystřici.
Uložila:
■ Místostarostovi zajistit zpracování návrhu městské příspěvkové organizace s ročním rozpočtem kolem 3,5 milionu Kč, která bude ve městě zajišťovat kulturní akce,
divadelní činnost, turistické informační
centrum, zaštiťovat servis a spolupráci
s místními organizacemi a bude pracovat
na vybudování muzea loutek v časovém
horizontu pěti let, v rozsahu určeném radou města.

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI
V květnu 2020 oslavili
významné jubileum tito
občané:
Miluše Michálková
z Bystřice

98 let

Věra Šerhantová
z Jarkovic

93 let

Anežka Lišková
z Drachkova

90 let

František Fulín
z Nesvačil

90 let

Lidmila Klavrzová

Středočeský
kraj finančně
podpoří aktivity
města Bystřice

z Bystřice

M

Všem oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!

ěsto Bystřice je úspěšným žadatelem o dotace poskytované Středočeským krajem, jehož zastupitelstvo
na svém zasedání 20. 4. 2020 schválilo finanční podporu městu Bystřice.
Město Bystřice tak získalo dotaci ve výši
90 000 Kč na 13. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce. Tato přehlídka divadelních představení se kvůli nouzovému
stavu uskuteční až na podzim. Těšit se
můžete na šest představení pro dospělé,
jedno představení pro děti a proběhne
i beseda se známou osobností. Konkrétní
představení jsou v jednání; termíny plánujeme na začátek října.
Dotaci ve výši 150 000 Kč získala Bystřice
na vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky. V letošním
roce hodlá město Bystřice zajistit alespoň
částečnou obměnu ochranných pracovních prostředků pro členy JSDH Bystřice
(zásahové helmy, zásahové boty a opasky),
které jsou ve většině případů za hranicí
své životnosti. Jednotka SDH Bystřice je
zařazena v JPO III/2 a ročně vyjíždí cca
k 30 zásahům.

Klára Škvorová

90 let

Jana Fulínová
z Nesvačil

80 let

Zdenka Holoubková
z Drachkova

80 let

Zdeněk Čapek
z Jinošic

70 let

Občanská komise
Rady města Bystřice

Pozvánka na veřejné
projednání územní studie
ÚS7 zastavitelné plochy
Z.BY.17 Bystřice
které se uskuteční ve čtvrtek

25. 6. 2020 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti MěÚ Bystřice
Na programu budou:
■ První návrh zpracovatele
■ Připomínky a náměty od
majitetelů pozemků
■ Představení návrhu ÚS7 se
zapracovanými připomínkami
majitelů včetně odůvodnění
■ Projednání možnosti financování
technické a dopravní infrastruktury
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ŠKOLY

Výuka při
mimořádných
opatřeních II

O

d pondělí 11. května se škola otevřela žákům devátého ročníku, kteří se
připravují na přijímací zkoušky. Příprava
osmnácti žáků probíhá ve dvou skupinách
třikrát týdně.
V pondělí 25. května se do školy vrátí někteří žáci prvního stupně, kteří se budou
vzdělávat každý pracovní den. Dopoledne
je čeká výuka a po obědě zájmová činnost.
Obě tyto aktivity jsou organizačně velmi
náročné, protože je třeba dodržovat přísná
hygienická pravidla. Ostatní žáci se nadále
vyučují prostřednictvím distanční výuky.
Děkuji všem žákům a učitelům, kteří
v těchto náročných podmínkách svědomitě pracují. Zvláště děkuji rodičům, kteří se
svými dětmi pracují a významně se podílejí
na úspěšnosti distančního vzdělávání.

Martin Gruber

ní. Každý týden dětem posílaly inspirace
na volné chvíle doma či na zahradě. Tvořilo se z různých materiálů, tančilo, cvičilo,
zpívalo, poslouchaly se vyprávěné pohádky, experimentovalo, zkoušely se nové recepty aj.
Děti s rodiči nám zpět volali, psali emaily
doplněné fotografiemi, co vytvořili, jak si
užívají rodinnou pohodu, s čím rodičům
pomáhají či co zrovna úsměvného děti
provedly...
V mateřské škole se uklízelo, dezinfikovalo,
třídilo, aby vše, až děti nastoupí, bylo připraveno.

Chtěly bychom vám všem touto cestou poděkovat za spolupráci v lehkých i nelehkých situacích.
Děti, i když zápisy do 1. tříd proběhly bez
vás, nesmutněte - škola vám neuteče. Čeká
nás totiž ještě celý červen i se slavnostním pasováním předškoláků na školáky
a prázdninový provoz na hlavní budově téměř po celé léto.

Třídní učitelky Péťa, Ája a Štěpánka

Úspěch bystřické
školy na krajské
úrovni

L
Květen
v mateřské
škole

C

ovidové období nebylo úplně lehké, ale
ani v mateřské škole se čas nezastavil.
Paní učitelky byly s dětmi stále ve spoje-
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etošní krajské kolo Zeměpisné olympiády se z důvodu mimořádných opatření
konalo online v pondělí 27. dubna. Celkem
se ho ve všech kategoriích zúčastnilo téměř
800 soutěžících ze základních i středních
škol. V kategorii A reprezentovala naši školu Tereza Trochová ze šesté třídy, která postoupila z okresního kola.
Žáci pracovali s digitálním atlasem, řešili test geografických znalostí. V praktické
části cestovali v aplikaci mapy.cz po Londýně, určovali místa a vzdálenosti. Tereze
patří velké poděkování a gratulace - ve své
kategorii obsadila krásné šesté místo.

Jana Mácová

www.mestobystrice.cz

ORGANIZACE MĚSTA

Služby
Bystřice
P

oslední ledový muž nám letos nezůstal
nic dlužen. Tedy ze zimy. Jinak mi třeba dluží bazalku a dvoje rajčata... Léto nám
nařídí kalendář 20. června přesně v 23:43.
Do astronomického začátku léta nám tedy
zbývá něco přes 14 dní. Zase mám pocit,
jako by jaro postupně zanikalo. Od září je
potřeba topit a pak najednou během týdne
pomalu chodíme v plavkách. Takže doufám, že již máte na léto všechno přichystané - promazané řetězy kol, doplněné
nádobky ostřikovačů, obrovské sluneční
brýle atd...

Komunální údržba

Začátek vegetačního období je asi nejhorším obdobím na údržbu. Tráva, zase tráva
a pak ještě tráva. Vegetace dokáže během
týdne vytvořit místy úžasné plevelárium.
Pracovníci Služeb postupně již od začátku
května sekají veřejné plochy. Bohužel raketový nástup první trávy je vždy hodně znát.
Od 15. května je v provozu traktor Služeb
s vyžínacím ramenem, který postupně čistí
krajnice městských komunikací.
Před oslavami Dne vítězství byly uklizeny všechny pomníky nad běžnou údržbu,
která probíhá soustavně po celou sezónu.
Posekány byly i hřbitovy.
Pracovníci Služeb pravidelně údržují sportovní zařízení, část areálu školy,
sloužící lukostřelcům, a školku. Ostatní
části areálu školy udržuje pracovník školy
a služby zajišťují pouze odvoz materiálu.
Ve škole bylo vyklizeno již nepotřebné zařízení starého kabinetu, aby jeho prostor
mohl sloužit novým účelům.

Sběrný dvůr

Do sběrného dvora je svážen tříděný odpad. Svoz probíhá pravidelně v okruzích
podle druhu materiálu. Některé okruhy se
musí sbírat i vícekrát za týden, aby sběrné
nádoby nepřetékaly.
Sběrný dvůr je v provozu a prozatím máme
zajištěn odběr pro většinu vytříděných komodit. Aby nám to vydrželo, je nutné třídit
velmi pečlivě. Koncovými zpracovateli je
na nás v tomto směru vyvíjen opravdu veliký tlak.

Hlas Bystřice 6/2020

Naše organizace požádala o spolupráci
městskou polici při řešení znečišťování
veřejných prostranství. Trápí nás totiž zejména nový fenomén, který nazýváme „poklad na dně koše“. Někteří zvlášť nadaní
jedinci totiž zřejmě nevěří, že na dně odpadkového koše je zhruba totéž, co na jeho
vrchu. Bohužel se o tom stále a znovu musí
přesvědčovat vysypáním obsahu koše zpátky už jim to ale nějak nejde.

Tepelné hospodářství

V době uzávěrky je městská kotelna ještě
stále v provozu, ale očekává se již ukončení
topné sezóny. Jednak díky již zvýšené venkovní teplotě, ale také proto, aby bylo možné během letní odstávky tepelného zdroje
zajistit jeho údržbu.

Výhled

Z důvodu omezení veřejných akcí zatím
máme v našem kalendáři osadních a městských společenských akcí vše vyškrtáno.
Pokud budete přece jen nějakou akci pořádat a budete potřebovat asistenci Služeb, informujte nás laskavě s co největším
předstihem.
V červnu se snad již přežene první nápor
trávy a bude možné se v souvislosti s běžnou komunální údržbou vrhnout i na opra-

vu, výměnu a případně ve spolupráci
s vedením města i doplnění městského
mobiliáře.
Ve druhé polovině května a začátkem června budou vysazeny zbývající okrasné květiny do příslušných míst.
Ve druhé polovině měsíce června proběhne
technická prohlídka dětských hřišť v katastru města.
Pokud máte informaci o nějakém lokálním
problému, dejte nám o něm vědět jakýmkoli dostupným informačním kanálem.
Ing. Tomáš Semrád

BRIGÁDA
Nabízíme letní brigády - hledáme pomocníky pro správu a údržbu veřejných
ploch. Možnost krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Kontaktní údaje:
Miroslav Burda, tel. 733 101 051,
e-mail: miroslav.burda@tsbystrice.cz
Tomáš Semrád, tel. 731 440 426,
e-mail: tomas.semrad@tsbystrice.cz
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KALENDÁRIUM

Štábní kapitán Ing. František Malkovský
československý vojenský a akrobatický letec
Narozen 5. prosince 1897 v Bystřici
Zemřel 8. června 1930 v Karlových Varech

N

arodil se v Bystřici v čp. 26 v rodině četnického strážmistra. Dnes je na budově umístěná pamětní deska připomínající tohoto našeho slavného rodáka. Obecnou školu navštěvoval
František v Maršovicích, za dalším vzděláním odešel do Prahy.
Vystudoval malostranskou reálku a když chtěl nastoupit na vysoké učení technické, začala válka. František Malkovský bojoval na italské a ruské frontě. U Brodců byl vážně raněn a poslán
zpět domů. Po uzdravení byl odvelen do Albánie, kde ho zastihla
zpráva o vyhlášení samostatného Československého státu. Zpět
domů se vrátil v listopadu roku 1918 a poté nastoupil na pražskou
techniku.
Jako příslušník druhého armádního leteckého pluku v Olomouci absolvoval v letech 1920 - 1921 kurz pro letecké pozorovatele
a v roce 1922 pilotní školu. První samostatný let předvedl budoucí
„král vzduchu“ dne 9. června 1922. Později absolvoval ještě pilotní
výcvik stíhací a výcvik v nočním létání.
Kariéra Františka Malkovského vyvrcholila v létech 1927 až 1930.
Jeho jméno se v této době stává mezinárodním leteckým akrobatickým pojmem. Jeho červený letoun Avia BH-21-96 je přezdíván
„Rudý ďábel“. Účastnil se leteckých slavností ve Francii, Belgii,
Švýcarsku, Polsku či Jugoslávii. Absolvoval letecký závod kolem
Malé dohody a navíc zastupoval Československo v Mezinárodní letecké federaci (FAI). Při mezinárodním leteckém mítinku v červnu
1930 se jeho letadlo zřítilo nedaleko letiště v Karlových Varech.

Projekt Obce blíže
lidem na Bystřicku

M

áme za sebou první půlrok, kdy
v Bystřici a dalších obcích funguje
projekt Obce blíže lidem. Díky organizaci
Ruah, o.p.s., která je realizátorem projektu, a dalším spolupracovníkům, kteří se
do projektu zapojili, se mohla naše práce
začít ubírat konkrétním směrem.
Nejprve bylo zapotřebí vstoupit do povědomí města a obyvatel a prezentovat naši
činnost na obcích, úřadech, v místních
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ThMgr. Lubomír Polinský
Narozen 25. června 1940 v Praze

N

arodil se v rodině klempíře. V pěti letech jeho maminka vážně
onemocněla a Lubomíra začali vychovávat prarodiče na Českomoravské vysočině. Po válce byli prarodiče nuceni vstoupit
do JZD a Lubomír se vrátil do Prahy. Po absolvování průmyslové
školy v Táboře nastoupil do nově vzniklého podniku Tuzex.
V 60. letech začal studoval Husitskou teologickou fakultu UK
a v květnu 1965 byl vysvěcen na kněze. Nejprve nastoupil do Benešova; do jeho farnosti spadala i kaple v Nesvačilech. Po sedmi
letech odešel do Jílového. Dne 24. 2. 1994 byla nesvačilské kaple
vyhlášena samostatnou náboženskou obcí, administrovanou jílovským farářem. Od roku 1994 dosud je tedy ThMgr. Lubomír Polinský farářem Církve československé husitské v Nesvačilech.

spolcích, ve školách, školkách, u lékařů
atd. Zároveň se postupně začali ozývat
lidé, kteří potřebovali pomoc či podporu.
V současné době klienti přicházejí do kanceláře, dojíždíme za nimi domů nebo poskytujeme poradenství po telefonu.
S jakými problémy se na nás lidé obracejí?
Jsou to především dluhy a tíživá finanční situace, osamělost ve stáří, zdravotní
problémy, potřeba pomoci s vyřizováním
sociálních dávek, doprovázení na úřady,
pomoc s péčí o blízkého atd.
Terénní sociální pracovnice je tu pro
všechny lidi, kteří se nacházejí v obtíž-

Děkujeme všem, kteří si spolu
s námi připomněli,
že 8. května 2020 uplynulo již 10
let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný pan Josef Dvořák
z Bystřice, dlouholetý starosta
bystřických hasičů.
Vzpomínající rodina
Redakce se omlouvá za opožděné
zveřejnění vzpomínky.

né životní situaci, nebo které trápí něco,
s čím si neví rady a potřebují pomoc, podporu nebo třeba jen sdílet s někým své
trampoty.
Díky Městu Bystřice máme zázemí v
kanceláři na adrese Dr. E. Beneše 115. Sem
můžete přijít bez ohlášení každou středu mezi 13.00 až 16.00 hodinou, nebo si
na telefonním čísle 733 741 034 domluvit
setkání na jiný den či čas.
Děkujeme všem obcím a dalším aktérům,
kteří se na projektu podílejí a podporují
jeho činnost.

Ilona Kuncová

www.mestobystrice.cz

SOUTĚŽ

Detail skalky od Ilony Vaněčkové (nahoře)
Potěšení Miroslava Urbana (vlevo)

Podělte se o potěšení z vaší zahrádky
V

květnovém vydání Hlasu Bystřice jsme vyhlásili fotosoutěž
(nejen) pro zahrádkáře. Potěšil nás značný ohlas a hlavně řada
pěkných soutěžních fotografií. Několik z nich přinášíme jako inspiraci či výzvu těm, kteří se zatím nepochlubili fotografiemi ze
své (není podmínkou) zahrádky.
Stručně z pravidel: Těšíme se na snímky, pořízené klidně mobilním telefonem, pokud možno ovšem neupravované a v co největším rozlišení. Soutěž probíhá do 31. 10. 2020 a zúčastnit se
mohou občané Bystřice a majitelé rekreačních objektů na jejím
území. Každý soutěžící může poslat do soutěže nejvýše dvě fotografie každý kalendářní měsíc. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící
s případným bezúplatným zveřejněním fotografie ve zpravodaji
Hlas Bystřice. Pokud jsou na snímku zachyceny osoby, zaručuje
soutěžící, že tyto souhlasí se zveřejněním.
Soutěžní snímky se zasílají
jako přílohy emailové zprávy na adresu zpravodaj@
mestobystrice.cz, případně
prostřednictvím některého
z veřejných úložišť (například uschovna.cz). Ve zprávě
je nutné uvést jméno a příjmení autora fotografie; uvítáme i stručný popis či komentář.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v prosincovém vydání Hlasu Bystřice. Autoři tří
vítězných fotografií obdrží
ceny, věnované městem Bystřice – poukázky na zahrádkářské potřeby v hodnotě
1500, 1000 a 500 Kč.

Pěkně vybarvené tulipány Tomáše Blaška

Kompozice Vladimíry Chlístovské (vlevo) a snímek od Heleny Dvořákové (nahoře)

Hlas Bystřice 6/2020
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INZERÁT

Obchodní společnost KVARTO, spol. s r.o., perspektivní prodejce zemědělských strojů,
rozšiřuje svůj tým a nabízí pracovní příležitost pro obsazení pracovních pozic

SERVISNÍ
MECHANIK

PRACOVNÍK SKLADU
A PRODEJNY
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

zemědělská technika

Prodej, výdej a evidence skladu náhradních
dílu pro zemědělskou techniku

Místo výkonu práce: Bystřice u Benešova

Místo výkonu práce: Bystřice u Benešova

Požadujeme:
■ SŠ vzdělání technického, elektro
		 nebo zemědělského směru, případně
		 vyučen ve strojním nebo
		 zemědělském oboru opravář
		 zemědělských strojů, automechanik
■ znalost práce na PC
■ základní znalost anglického
		 případně německého jazyka výhodou
■ řidičský průkaz sk. B, T, (C+E)
■ osvědčení na motorové vozíky

Požadujeme:
■ SŠ vzdělání technicko-ekonomického
		 nebo zemědělského směru, případně
		 vyučen v technickém nebo zemědělském
		 oboru
■ vedení základní administrativní
		 evidence skladu, tvorba prvotních
		 dokladů v systému SAP
■ práce na PC
■ osvědčení na motorové vozíky
■ řidičský průkaz sk. B

Pro bližší informace kontaktujte
ing. Václava Macháčka, tel. 725 975 679,
email: vaclav.machacek@kvarto.cz

Pro bližší informace kontaktujte
ing. Vladimíra Vošického, tel. 725 414 780,
email: vladimir.vosicky@kvarto.cz

Nabízíme:
■ pracovní příležitost v prosperující společnosti
■ systematické vzdělávání a profesní růst
■ široké spektrum benefitů pro zaměstnance
■ stravenky
■ sociální fond
■ příspěvek na penzijní připojištění
■ 5 týdnů dovolené
■ další naturální benefity
Společnost KVARTO, spol. s r. o. nabízí jisté zaměstnání i v této nejisté době.
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FIRMY

S výrobky petrovické společnosti
ALPLA se setkáváte každý den
V

íte, kdo produkuje plastové obaly výrobků, které vám denně procházejí rukama? Prakticky neviditelné „áčko“
na dně nebo v uzávěru lahve vám prozradí,
že za mnohými z nich stojí původně rakouská firma ALPLA. Dnes už globální společnost, která má jednu ze svých poboček
i v Petrovicích u Bystřice.
Plastové obaly na nápoje, mléko, potraviny,
kosmetiku, ale třeba i motorové oleje - to
všechno vychází z petrovické ALPLy. Jde
o dceřinou společnost rakouské firmy, která svoji první plastovou láhev vyrobila už
v roce 1955. Původně rodinný podnik dnes
působí ve 46 zemích světa, včetně České republiky. Celkem má 20 900 zaměstnanců, kteří se starají o výrobu a recyklaci
obalů pro celosvětově známé značky potravinářského, nápojového, kosmetického,
ropného a mazivového průmyslu nebo čistících prostředků. „V dnešní době je ALPLA mezinárodním technologickým lídrem
v této oblasti a vyvíjí a vyrábí jako systémový dodavatel kompletní plastové obaly:
od lahví až po uzávěr, s individuálním designem, účelným tvarem a ve všech možných barvách,“ vypočítává ředitel českého
závodu Jan Daňsa.
Česká ALPLA, spol. s r.o., byla založena
v roce 1992 a i její činnost se točí kolem výroby plastových obalů - lahví z materiálů
PP, HDPE, PET a výroby PET předforem.
V nádobách z Petrovic distribuují svoje
produkty společnosti jako Kofola, Pepsi,
Colgate, Heineken, Mattoni, Ondrášovka
nebo Procter & Gamble. ALPLA dává práci
zhruba 190 lidem a její roční obrat se pohybuje kolem půldruhé miliardy.
Po příchodu do České republiky působila

Hlas Bystřice 6/2020

v pronajaté lokalitě v Benešově, v květnu
1995 zprovoznila novou halu v Petrovicích.
O čtyři roky později přišla konstrukce nových skladovacích prostor o rozloze 2 500
m2. Roku 2004 se zastřešené sklady a expediční prostory rozšířily o dalších 5 000 m2.
Ani to ale není všechno - výstavba dalších
skladů se momentálně připravuje.
ALPLA od svého založení klade velký důraz
na inovace a modernizaci výrobních a expedičních procesů. „To platí i pro snahu
o co nejekologičtější výrobu a maximální
recyklaci již použitých plastů. Plasty jsou
nesmírně cenný a nepostradatelný materiál, jen je potřeba s nimi náležitě zacházet
a neplýtvat jimi,“ vysvětluje Jan Daňsa.
Ani petrovickým se samozřejmě nevyhnuly
dopady koronavirové pandemie. Všechno
měli o to složitější, že patří mezi potravinářské provozy, tudíž už před krizí byla hygienická opatření ještě přísnější, než jinde.
Část klíčových zaměstnanců proto pracovala ve speciálním režimu – rotovali, nebo
zůstávali jako záložní tým. Lidé z kanceláří
pracovali většinou z domova nebo se střídali tak, aby se v práci nepotkávali. Společnost zavedla i některé bezpečnostní postupy, jdoucí nad běžný rámec. Šlo především
o odstupy mezi pracovníky nebo používání
ochranných pomůcek. Výroba a směny byly
rozděleny do menších skupin, které musely při střídání dodržovat zvláštní režim.
Došlo také ke zrušení téměř všech externích návštěv s výjimkou havarijních situací.
Firma ale nemyslí jen na sebe a snaží se
pomáhat. „Měli jsme zprávy, že je velká
poptávka po plastových lahvích a víčkách
pro distribuci dezinfekce. Proto jsme se je
rozhodli v době krize poskytnout zdarma

obcím, městům a neziskovým organizacím. Jde například o Benešov, Kolín, Bystřici, Popovice, Soběhrdy nebo Pyšely,“ říká
obchodní ředitel společnosti ALPLA Zdeněk Kubík. Domovům pro seniory pomáhá
ALPLA přes další partnery. Poskytla také
nádobky na dezinfekci „do kapsy“ mnoha
městům, krajským hygienickým stanicím,
krajským úřadům, nabídla je také třeba
i Fakultní nemocnici Brno.
Teď už se ale v Petrovicích těší na návrat
k normálu, kdy se budou moct naplno
věnovat dalšímu rozvoji firmy. „Chceme
podpořit povědomí o podniku ALPLA jako
o moderní a perspektivní společnosti.
Proto jsme spustili nové kariérní webové
stránky, na nichž se uchazeči o práci dozví nejenom o aktuálně volných pracovních pozicích, ale také o nás získají přesnou představu. O naše zaměstnance se
staráme, jak nejlépe umíme. Nyní třeba
připravujeme projekt na zlepšení zázemí
s novými šatnami, sprchami, zasedacími
místnostmi a kancelářemi. Menší vylepšení
pracovního prostředí plánujeme i ve vnitřním uspořádání výroby a skladovém systému,“ uzavírá Jan Daňsa.
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POZVÁNKY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V BYSTŘICI
od 20. 7. do 31. 7. 2020
Oblíbený příměstský tábor pro děti
od 6 do 12 let.
Děti na něm tráví prázdninové dny
od 8:00 do 16:00 hod.
Program: cestování, cvičení, tvoření,
hry a soutěže.

MONOGRAM u kašny

Stravování: 2x svačina, 1x oběd,
pitný režim

Pražská bluegrassová skupina Monogram posbírala
za více než 25 let hudební činnosti řadu ocenění
národní i na evropské úrovni. Pravidelně vystupují
nejen v Česku, ale i na festivalech v Dánsku, Švédsku,
Španělsku, Velké Británii a Francii; dvakrát hráli i na
prestižním festivalu IBMA v Nashville, USA. Na svém
kontě mají zatím pět alb, z nichž tři byla v hlasování
Bluegrassové asociace ČR oceněna jako alba roku.

CENA: 400 Kč za den

Nenechte si ujít koncert, pořádaný městem Bystřice
ve čtvrtek 9. července 2020 od 19.30 hod.
u kašny na Ješutově náměstí!
V případě nepřízně počasí se koncert
uskuteční v sále U Jelena.

Hlavní vedoucí: Radka Macháčková
Vedoucí: Veronika Polesná,
Denisa Cermanová, Olina Polesná
Přihlášky a podrobnosti: MC Kulíšek
Kontakt: Radka Macháčková,
tel. 736 630 808, www.mckulisek.cz

Vstup volný!

Římskokatolická
farnost Votice
a město Bystřice
srdečně zvou
na koncert souboru

Večer
k připomenutí
90. výročí úmrtí

MUSICA
DIVERSATA
Marie Čejková – zpěv, housle
Ivana Masnicová – flétna, zobcové flétny
Adam Pavlíček – kytara
Ctirad Sedláček – zobcové flétny, klarinet, varhany

Neděle 12. 7. 2020 v 18.00 hod.
Kostel sv. Markéty v Ouběnicích
A.M.D.G.
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bystřického
rodáka, prvního
československého
Krále vzduchu

Františka Malkovského
se koná v sále U Jelena
ve čtvrtek 11. června 2020 od 19.30 hod.
Vstup volný

www.mestobystrice.cz

POZVÁNKY

Dětské rybářské závody 2020
pro členy místní rybářské organizace se uskuteční v Bystřici
na Zájezdku - rybářském revíru Konopišťský potok 2. - v sobotu
20. června od 8:00 hodin.
Zveme všechny příznivce rybářského cechu: přijďte si zazávodit,
přijďte podpořit svoje děti, přijďte s námi strávit příjemný den
u vody.
Petrův zdar!
Za vedoucí rybářského kroužku MO Bystřice Vítězslav Maier
Akce se uskuteční s podporou ČRS, z. s., Středočeský územní
svaz Město Bystřice ČRS, z. s., MO Bystřice
Další informace:
Webové stránky: http://rybyby.webnode.cz/rybarsky-krouzek/
Facebook spolku: https://www.facebook.com/CrsMoBystrice

Kalendář akcí
který spravuje městský úřad, vzal během letošního jara doslova
za své. Teď, když se situace zvolna zlepšuje, hledají pořadatelé
koncertů, setkání, brigád a vůbec všech příležitostí k setkávání
a sbírání nových zážitků vhodné termíny.
Kalendář ale není nafukovací a tudíž bude víc než kdy jindy
vhodná koordinace. Především u akcí, určených pro širší veřejnost, a těch, k jejichž přípravě vyžadujete asistenci Služeb
Bystřice – od zapůjčení stanu a posezení či likvidaci odpadu.
Nejjednodušší je kontaktovat sekretariát starosty města, kde
mají o kalendáři akcí ten nejlepší přehled.
Pokud již znáte termín vámi připravované akce a máte zájem na
ni pozvat čtenáře Hlasu Bystřice, pošlete laskavě na e-mailovou adresu zpravodaj@mestobystrice.cz text pozvánky, nejlépe doplněný o pár fotografií v co největším rozlišení, případně
o logo pořádající organizace či instituce (nejlépe v křivkovém
formátu). Pokud možno se vyhněte zasílání již hotových plakátů
– jejich reprodukce zpravidla nedopadá dobře a tudíž pozvánka
nebývá úplně atraktivní. Pozvánky laskavě zasílejte co nejdřív –
nejlépe nejpozději 15. dne předcházejícího měsíce.

SK Bystřice, z. s.,
M. Michálková a M. Mácová
vás zvou na výstavu
fotografií

Historie
sportu
v Bystřici
Po uvolnění vládních nařízení
je výstava znovu otevřena a vy
ji můžete navštívit v Kavárně
U Jelena až do září.
Těšíme se na vás.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BYSTŘICE

VÝSTAVA

KV ĚTI NY , KAKT USY
BO NS AJ E, S UK ULENTY
MA SO ŽRA V É RO ST LINY

Rybářské zkoušky
proběhly pod záštitou ČRS, z. s., MO Bystřice ve dnech 23. a 24.
května 2020.
Zkoušek se zúčastnilo celkem 21 dětí a 8 dospělých. Všichni byli
vzorně připraveni a tak pro ně nebyl problém složit závěrečný test.
Všem gratulujeme a vítáme mezi námi nové členy rybářského cechu.
Petrův zdar!
Za tým vedoucích rybářského kroužku MO Bystřice Vítězslav Maier

Hlas Bystřice 6/2020

27. – 28. ČERVNA 2020
9.00 - 17.00 HOD
SÁL RESTAURACE U HLAVÁČKŮ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Český zahrádkářský svaz Bystřice

Jako každý rok zveme veřejnost na tradiční zahrádkářskou výstavu. Členům i nečlenům Českého zahrádkářského svazu nabízíme možnost představení vlastních výpěstků – těšíme se, že vás
přispěje k obohacení výstavy co nejvíc!
Na výstavě bude i prodej zahrádkářských přebytků a keramiky.
Výbor ČZS Bystřice
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EKORADA

Bioodpad
je pro některé z nás běžnou surovinou, pro jiné problém, spojený
s jeho likvidací , a pro část populace pak něco, co ani neregistrují.
Jako bioodpad je v našem světě označována velká skupinu surovin,
které mají jedno společné: Je to odpad rozložitelný běžnými přírodními procesy. V určitém případě ho lze technicky zužitkovat, ale
co nejčastěji by měl být navrácen do koloběhu přírodních zdrojů.
Recyklace velké části těchto odpadů je bez problémů možná v domácích podmínkách. Je k tomu třeba jediná základní věc - lidská
vůle... Naše osobní vůle chtít to dělat.
Tím, že budeme likvidovat běžný bioodpad přirozenou cestou
na svých pozemcích, tedy tam kde většinou přirozeně vzniká, můžeme podstatně snížit celkové náklady na likvidaci odpadů. Dost
velká část bioodpadu, který vyprodukujeme v domácnosti, zatím
většinou končí v popelnicích a tím pádem ve směsném odpadu
na skládkách. Nepočítám do toho objem travní a dřevní hmoty,
kterou „sklízíme“ v rámci estetických úprav našich zahrad.
Znám spoustu ekologických nadšenců, jejichž schopnosti třídit
jsou obdivuhodné. Přístup k třídění a recyklaci, veškerého námi
vyprodukovaného bioodpadu (zbytky jídla, květin, zahradní hmoty) se ale u většiny současné populace bude teprve vyvíjet. Bude to
přirozený proces v návaznosti na budoucí cenu likvidace odpadu.
Ale i pro zatím méně nadšené existuje poměrně velmi jednoduchá
a mnohdy i cenově přínosná cesta k likvidaci základních druhů
bioodpadu formou kompostování.
Kompostování je řízená přeměna organického materiálu v kvalitní
humusový materiál, obsahující živiny a látky, které z půdy jinými
procesy odebíráme. Struktura výsledného materiálu a jeho kvalita
se odvíjí od vstupního materiálu.
Co lze například - kromě jiného - kompostovat:
➽ Zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusů
➽ Kávové a čajové zbytky
➽ Zbytky pečiva
➽ Skořápky z vajíček a ořechů
➽ Papírové kapesníky, papírové ubrousky
➽ Podestýlka domácích býložravých zvířat
➽ Posekaná tráva
➽ Plevele, zbytky zeminy
➽ Piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva
Je ovšem třeba dodržet vyvážený poměr mezi složkami zelenými
(dusíkatými - N) a hnědými (uhlíkatými - C). Tento poměr by měl
být ideálně 1:3. Jinak řečeno: pouze z posekané trávy kompost nikdy nevznikne. Nikdy se totiž nenastartují humifikační ani následné hygienizační pochody. Místo toho se z trávy vytvoří zapáchající
hmota vylučující agresivní kapalinu.
Jak založit kompost
Nejjednodušší kompost vzniká jako hromada, na které promícháváte různé vstupní suroviny. Lepší je „hromadu“ uzavřít třeba
do jednoduché ohrádky ze dřeva nebo jiného materiálu. Případně
si můžete pořídit některý z připravených komposterů, kterých je
na trhu mnoho druhů a velikostí. Mě osobně se osvědčila ohrádka
z dřevěných palet.
Časem se působením mnoha pochodů mění struktura „hromady“.
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K tomu dopomáhá velké množství mikroorganismů, kterým slouží
jednotlivé suroviny jako potrava. Kompostování je proces aerobní – „hromada“ potřebuje větrat. Tomu pomáhá právě ta ohrádka
třeba z palet, kterou může do kompostu proudit vzduch a zároveň odtékat přebytečná voda. Správně nastavený poměr zelených
a hnědých složek zajistí, že ve velmi krátké době dojde k množení
mikroorganismů, díky čemuž se hmota kompostu se začne zahřívat - někdy až k 60° C. Tento proces se nazývá hygienizace. Dochází při něm k zamezení klíčivosti a likvidaci většiny choroboplodných zárodků.
Kompost je nutné několikrát za rok přeházet, aby se materiál
z okraje dostal do středu.
Za zhruba 6 až 8 měsíců se „hromada“ promění v kvalitní substrát
pro použití na zahradě. A to vše z vlastních zdrojů. Čas strávený odvozem nebo jinou likvidací bioodpadu je zhruba srovnatelný s časem, který věnujete péči o „hromadu“. Zcela chápu, že
je spousta relevantních důvodů, proč kompostování spousta lidí
dělat nebude. Je to věc názoru. Jen je třeba se připravit na to, že
do budoucna bude odpad surovinou, za jejíž likvidaci se bude platit víc a víc. Je tedy na čase se zaobírat myšlenkou, jak odpad využívat, nikoli likvidovat.
Zahradu mám rád se vším, co s ní souvisí. Dokonce i s tím, co se
mi mnohdy nechce... Třeba tráva je pro mne vstupní surovinou
k získání lepší zeminy, kterou mám kdykoli k dispozici.
Pokud by někdo potřeboval další či podrobnější informace o kompostování, je jich na internetu nepřeberné množství. Stále platí,
že kdo hledá, ten najde.
Tomáš Semrád

NAREX BYSTŘICE
hledá nového kolegu/kolegyni
na pozici vedoucí skladu, skladník v MTZ
Požadujeme:
SŠ nebo ÚSO vzdělání
ŘP sk. B
Práce na PC
Školení VZV
Zodpovědnost, spolehlivost
Trestní bezúhonnost
flexibilita
Firemní výhody:
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na dovolenou
věrnostní odměny
výkonnostní odměny
poskytování návratných půjček
zaměstnanecká sleva na výrobky
průběžné vzdělávání, zvyšování odbornosti
příjemný kolektiv
Termín nástupu: po dohodě, možno ihned
Kontakt: paní Macková, mobil 725 815 734

www.mestobystrice.cz

EKORADA

Hnízdo není k zahození

S

tarší hospodáři každé jaro vyhlíželi návrat tažných ptáků
domů. Bývalo dobrým znamením, když po zimě zahnízdily
na domě vlaštovky a jiřičky. Dnes je situace jiná. Neuvážené stavební úpravy mohou být pro letní hosty nejenom komplikací, ale
i smrtící pastí. Vlastníci nemovitostí totiž často instalují na stěny
nejrůznější překážky - plastové tašky, CD disky, v horším případě
volně vlající síťovinu. Ta může být pro jiřičky smrtelně nebezpečná. Připravují se tím o pomocníky, kteří nás zbavují komárů, mšic,
muchniček a dalšího hmyzu.
Jiřičky i vlaštovky se po úspěšném vyhnízdění rády vracejí na
stejná místa. Nová hnízdiště volí pouze v případě lepší dostupnosti
potravy v okolí nebo z důvodu ztráty původního hnízdiště.
Zabránit jiřičkám či vlaštovkám ve hnízdění můžete odstraněním
současného a hnízda a zavěšením fáborků na místa, kde by mohly
nové hnízdo postavit. Tento zásah je ale možný až po vyhnízdění
a odletu ptáků na zimoviště (od října do února) a i to jen po udělení
výjimky orgánem ochrany přírody (v případě jiřiček a vlaštovek je
to úřad obce s rozšířenou působností). Pokud tak učiníte v době
jejich hnízdění, dostáváte se do konfliktu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a taktéž se zákonem o týrání zvířat. Pokud
předem víme, že nám budou jiřičky vadit v dosud neobsazených
uzavřených prostorách, je nutné zamezit ptákům v příletu zaslepením příletových otvorů ještě před začátkem možného hnízdění,

Druhá generace hnízd
jiřiček postavená pod
dřevěnou poličkou,
která původně sloužila k zachycení trusu
a případně mláďat
vypadlých z hnízda.
V horní řadě je vidět
zbytky starých hnízd.
(Foto: archiv AOPK)
tedy do konce března. Problému lze také předejít volbou fasády:
Jiřičky si nepostaví hnízdo na hodně členitých a zaoblených hranách či na příliš hladkém povrchu.
V době, kdy těchto ptáků v naší krajině rapidně ubývá, na řadu
přichází nejdůležitější otázka: Opravdu se chcete přítomnosti vlaštovek a jiřiček zbavit? Místo pod hnízdem bývá znečištěné, tomu
však lze předejít umístěním prkénka pod hnízdo (to můžete udělat
opatrně i během hnízdění).
Pokud tedy o přítomnost těchto drobných pomocníků stojíte
a chcete jim pomoct, můžete vlaštovkám nabídnout vhodný zdroj
materiálu pro stavbu hnízda a tím jim usnadnit první fázi hnízdění. Stačí na zahradu umístit nádobu s hlínou, kterou zalijete trochou vody. Sehnat v dnešní suché době bláto totiž může být pro
vlaštovky také problémem.
Mgr. Tomáš Potfaj, ZO ČSOP Vlašim

Městská policie Bystřice má nové služební auto

M

ěstská policie Bystřice převzala 29.
dubna nový automobil Škodu Octavii Scout. Obnova vozového parku má za
cíl nejen snížit náklady na provoz a údržbu
služebního vozidla, ale také zvýšit akceschopnost strážníků.
„Potřebujeme moderně vybavenou jednotku městské policie. Spolehlivé auto musí
mít už proto, že území, které obhospodařuje, je rozlehlé - Bystřice má 26 místních
částí o rozloze 6 339 ha. Strážníci navíc na
základě veřejnoprávní smlouvy zajišťují
pořádek také v Neveklově,“ uvedl starosta
města Bystřice Michal Hodík.
Strážníci měli přes deset let k dispozici
Ford Fusion, najeli s ním kolem 180 000
kilometrů a ani jeho vybavení už neodpovídalo současným požadavkům. Nová Škoda
Octavia proto bude díky svým parametrům
a vybavení velkým pomocníkem. „Nové
auto má lepší světelné označení, reflexní
prvky, vysílačku napojenou přímo na linku
158, přední a zadní kamery pro monitoring
dění na silnici. Navíc je to kombík s velkým
zavazadlovým prostorem, kam s přehledem dostaneme vybavení a nářadí, třeba
odchytové tyče a klece na zaběhnuté psy,“

Hlas Bystřice 6/2020

popsal strážník Vít Vrtiška. Zlepší se podle něj také průjezdnost terénem – městská
policie mimo jiné zajíždí do spousty vesnic,
kde jsou úzké silnice, jezdí polními cestami, v zimě také bývá hodně komunikací
špatně sjízdných.
Nákup nového vozidla byl součástí realizace koncepce rozvoje městské policie

v Bystřici, který zpracoval její velitel Adam
Semela. Auto dodala firma Přerost a Švorc,
která má zkušenosti s dodávkou homologovaných aut pro městskou policii. Nákup
byl hrazen z městského rozpočtu.
Městská policie Bystřice má čtyři strážníky.
Kromě Bystřice a jejích místních částí zabezpečuje veřejný pořádek také v Neveklově. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití i na dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce. Strážníci dohlížejí také na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i
na čistotu veřejných prostranství, odhalují
přestupky a jiné správní delikty a podílejí
se také na prevenci kriminality.
Bystřičtí strážníci loni zaznamenali 54 přestupků podle zákona o silničním provozu,
všechny vyřešili na místě pokutou. Prověřovali osm podezření ze spáchání přestupků podle zákona o obecní policii, mimo jiné
přestupky proti veřejnému pořádku nebo
občanskému soužití. Odchytli 32 zvířat.
České policii oznámili tři důvodná podezření ze spáchání trestného činu.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
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Nahlédnutí do kroniky Ouběnic
V

posledních letech se dívám, jak kolem
mizí stromy v lesích - a pohled je to
neradostný. Vyhledala jsem tedy v kronikách našeho kraje místa, kde se píše o podobných pohromách. Hned v první, kterou
jsem v digitalizované podobě otevřela, Památní knížce Ouběnic, se ukázaly tyto věty:
Roku 1919 rozmohla se v kraji „mniška“ –
Bekyně sosnová, která řádila v lesích panství líšenského. Zejména v katastru Jinošic.
Zachváceny byly lesy v Dolíčku za Krsovem,
Lohovka a Kárník i lesy nad Stržencem.
Největší kalamita byla však u Jinošic, dle
zpráv lesního správce Kočího, který spravoval tehdy revír Líšno. Tento revír nazývaný Hory skládá se z lesních parcel: Vápenky u Opřetic, Lísku u Splavu, Mrchoviště
a Čihadla u panské pily v Líšně a Křižánků
u obce Miroslav. Pohroma mnišková trvala
od roku 1919 až do roku 1922. Úplně zničila
lesy U Boudy, Pěkného písku, Žebrák, Hutě,
Lázně, Boučí, Lohovku a Direktorku, které stály 45 až 60 roků. Všechny bylo nutno
porazit holosečí. Zdejší lidé nestačili na tolik kácení, tak byli povolaní dělníci od Třeboně a Vitorazska. Bylo to přes 300 osob
a kácelo se denně od svítání do soumraku.
Ohromné množství dřeva leželo v lese, proto
se po mniškové kalamitě rozmnožil kůrovec a napadal odumírající stromy. Panství
nemělo odbyt na porážené stromy a jejich
dřevo, byly tedy prodávány dílce na stojato
lidem k vykácení. Větve a kůry dávány byly
zdarma. Teprve v roce 1924 byly vykáceny
i stromy napadené kůrovcem a lesy byly
znovu vysazovány. V tyto roky si lidé navezli tolik zásob palivového dříví, že kolem
domů nebylo již pro ně místa. Muselo být
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dřevo vyrovnáváno i po návsích. (Wikipedie: Weitra či Vitoraz je historické městečko v Dolních Rakousích na řece Lužnici
blízko českých hranic, centrum Vitorazska,
kdysi patřící k Českému království. Žije zde
přibližně 2 700 obyvatel.)
Pokud se někde přemnoží kůrovec, tedy
lýkožrout smrkový, mluví se obvykle o kalamitě, kterou je nutno okamžitě řešit. To,
co se děje několik posledních let, vypadá
opravdu hrozně. Celkové zastoupení smrku
v ČR se uvádí někde kolem 51-53 %. Pokud
bude mít kůrovec co žrát, zahubí veškeré porosty nad zhruba 50 let věku. Stromy a lesy patří mezi výkonné a přirozené
chladicí systémy naší planety. Teplota pod

korunou stromu je prokazatelně nižší, než
teplota v otevřené krajině. A také stabilnější. Lesní porosty zmírňují styk teplého
a studeného vzduchu, což bývá uváděno
za příčinu vzniku větrů, vichřic a orkánů.
Jeden průměrně vzrostlý strom na sobě
udrží několik hektolitrů vody v době deště,
jehličnany obecně dvakrát tolik, než stromy listnaté. Každý strom je tedy pro nás
nesmírně důležitý.
Když otočíme stránky ouběnické kroniky
ještě o kousek dál, najdeme zápis o další
pohromě:
16. srpna 1693 pracovali lidé na poli. Dodělávali žňové práce. Najednou se začal šířit
podivný, neznámý zvuk. Přicházel z oblohy
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a zněl jako chřestění či skřípání. Od východu se blížil tmavý mrak. Rychle se zvětšoval
až potemněl celý obzor. A náhle něco začalo
padat na zem. Snad kroupy nebo velké vločky sněhu, či déšť? Kdepak, miliony kobylek sarančat to byly. Lidé vyděšeně utíkali z polí
pod střechy svých příbytků. Když kobylky
padly na zem, začaly žrát vše, nač přišly.
Všude po zemi ale i na střechách na stromech
jich byly tisíce, až se větve ohýbaly. Všechno
trvalo až do druhého dne, kdy se rozezněly
zvony a po chvíli se kobylky zvedly, až
se všechno setmělo a zase bylo slyšet to
chřestění až pískání tak podivné a neznámé,
až lidi jímala hrůza. Pak odletěly směrem ku
Příbrami a Knínu. Pár jich bylo k nalezení
ještě i v pátek různě pohmožděných, snad
jak z oblak prudce padaly. Velké škody
tenkrát v kraji způsobily, i když naštěstí
většina úrody již sklizena byla ve stodolách.
Abych nepřipomínala jen špatné události,
povím nyní příběh z okolí Ouběnic o tom,
kdy a na základě jaké události byla postavena kaplička sv. Václava na rozcestí k obci
Jiřín. Bývaly doby, kdy v obci Jiřín žilo
mnohem více obyvatel, než v dnešní době.
V obci stávaly tři hostince a živnostníci se
tu dobře uživili. Také tu bývalo hodně dětí
a ty každý všední den chodívaly přes kopec
do sousední obce Ouběnice do školy.
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Psal se rok 1927, bylo krásně slunečno
a teplo již od rána. Dost dní už nepršelo,
děti vyšly z okraje lesa na cestu. Bylo vidět
daleko do kraje - až na kostel na Tožici, který dnes již zakrývají vzrostlé stromy. Děti
popošly sotva pár desítek metrů od lesa,
když se na cestě od Ouběnic znenadání
objevil jezdec na bílém koni, oděn ve starodávném kabátci a třímající v ruce praporec, který ve větru vlál nad jeho hlavou.
Za ním jeli na koních další jezdci a povozy

tažené vždy párem koní. Průvod uzavírali
opět jezdci na koních. Děti byly jako očarované - zřetelně viděly, jak se zvedá prach
pod kopyty koní. Jeden z chlapců se hnán
zvědavostí rozeběhl, aby si průvod prohlédl zblízka. Ostatní děti se hnaly za ním, aby
jim nic neuteklo. Ale sotva uběhly kus cesty
a přiblížily se k rozcestí, vše náhle zmizelo.
Cesta byla prázdná, v prachu nezůstal ani
otisk jediné podkovy nebo obručí kol povozů, nikde se ani stéblo trávy nehnulo. Děti,
rozrušené tím zážitkem, utíkaly na kopec
do školy, kde jeden přes druhého panu řídícímu vyprávěly, že viděly průvod svatého
Václava, neboť jezdec na bílém koni s tím
praporcem mohl býti jedině on.
O dva roky později na místě, kudy onen
přízračný průvod tenkrát jel, byla postavena krásná kaplička, zasvěcená sv. Václavu.
Projektantem byl architekt Chotaš. Pan
architekt již dávno odpočívá na hřbitově
blízko kostela, jeho kaplička však stále stojí
na rozcestí. Krásný obraz v ní připomíná
tehdejší událost. Bohužel ale bývá poškozován vandaly. Několikrát bylo rozbito sklo,
dokonce v jednom místě železnou tyčí byl
obraz probodnut, oplechování proti zatékání vody bylo v době mé návštěvy na podzim 2019 také utržené. To je opravdu škoda.
Miroslava Michálková
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Česká vesnice 20. století, to nebyla jen
idyla pasáčků, draní peří a májových
tancovaček, ale i tragédie, které zásadně změnily ekonomickou i morální
tvář vesnice. Náš kraj postihlo takové
neštěstí dvakrát – nejprve vysídlení
během okupace a po krátkém svobodnějším nadechnutí pak „rozkulačení“.
Protože dětem někdejších „kulaků“ je
dnes už kolem osmdesáti, je nejvyšší
čas zaznamenat jejich vzpomínky.
Po mém připomenutí této opomíjené
kapitoly naší historie v březnovém
Hlasu Bystřice se mi ozvala kromě
Brigity Hertlové i moje družka dětských let (už je nás tak málo...) Hana
Turková-Fulínová a poslala mi svoje
vzpomínky.
Mlada Filípková

Jírovice
mého
dětství
D

o Jírovic jsme se přistěhovali z Prahy.
Tatínek tam jezdil s tramvají. Mně bylo
sedm, sestře Maruně o tři roky víc. Dědeček a babička byli již staří a na hospodářství nestačili. Statek s polnostmi o rozloze
asi 24 hektarů patřil k těm větším. Tatínek
byl odsud, maminka z rodiny Klikových ze
Semovic. Maminka byla statečná, se vším
se rychle vyrovnala, práci v zemědělství
byla zvyklá, navíc měla smysl pro umění,
daný celé rodině Klikových.
Vzpomínky mám krásné, i když jsme byly
já i sestra dost zapřaženy do práce. Jako
děti jsme měly plno kamarádů. Společně se
pásly husy, krávy, pekly brambory, na návsi
jsme si hrály do tmy, stejně se i sáňkovalo
na kopečku nad Jírovicemi, bruslilo, starší
pálili čarodějnice, stavěly se máje. Ze školy se chodilo pěšky - i proto, že nebývalo
na autobus. O to víc se toho ovšem napovídalo s kamarádkami z Jírovic, Jarkovic
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Kamenná zvonička a štít statku U Brázdů (dole)
i Semovic: Jarkou Marušákovou, děvčaty
Hertlovými, Alenou Kocábovou, Miluškou
Vaněčkovou, Hanou a Danou Kolmanovými… Když šla starší děvčata, k nimž patřily moje sestřenice Líba a Máňa Hruškovy,
v neděli elegantně oděna do kostela, vzhlížely jsme k nim s obdivem.
Vesnice, vlastně několik blízkých osad Jírovice, Jarkovice staré i nové, Semovice,
Potoky, Hůrka - žily velmi aktivním životem. Fotbal, hasiči, Sokol... Cvičit se chodilo do nově vybudovaného sálu v hostinci
U Kliků v Semovicích, kde byly kruhy, ribstole, švédská bedna, lana; tam cvičily třeba tehdy mladé dívky Popová, Hřebíčková,
obě již zmíněné moje sestřenice.

Hlavně se ale hrálo výborné divadlo. Dospělé řídil pan Cinka, který fungoval i jako
maskér. Dobrou duší byla paní Doležalová
z Potok, která režírovala nás děti a byla
i výbornou herečkou. Dospělí hráli velké
„kusy“; ze zachovaných fotografií je patrné, jaká péče se věnovala kostýmům.
Moje velmi společenská maminka zvládala vše: časně ráno do chléva, odpoledne
na pole, večer divadelní zkoušky. Divadlo
prostě byla taková tehdejší droga. Na fotografiích z nastudování Maryši vypadá moje
krásná maminka mladě – a to měla už nás
dvě děti.
Jako děti jsme nacvičily Popelku, Dvě Maryčky, Šípkovou Růženku. V souboru ne-
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1)

Hospoda na Kasárně - detail fasády (vlevo) a renesanční štít chalupy U Divůčků.
chyběli ani chlapci - Frantík Kadeřábek,
Mirek Toušek, z Hůrky „letní host“ Petr
Fulín, kterému jsme říkali podle jakési role
Bábovka. Nejvíce úspěchů měla Andersenova pohádka Sněhová královna. Tu hrála
nedávno zesnulá Hana Kolmanová-Houšková, Gerdu pro svou líbeznost moje sestra
Maruna, já laponskou princeznu, zapojily
se i Brigita a Mlada Hertlovy. Brigita hrála Pohádkáře. Měla úžasný kostým se širokánským kloboukem, vyšla před oponu,
s rozmachem smekla a spustila: “...jsou
různí lidé na světě, pekaři, cukráři, metaři
a já - já jsem pohádkář...“ Dovedu to celé
dodnes odříkat. Brigitu tyto zážitky z mládí
dovedly až ke studiu na DAMU.
Vždy jsme se těšili na dožínky, které probíhaly na hřišti, kolem něhož byly dokola
lavice pro diváky.. Tam se hrály všelijaké
výstupy, zpívaly se kuplety, tančila česká
beseda. Na tu se k nám přidávali i „půjčení“ vojáci z nedaleké posádky. Nevěřili
byste, jak náročné je tento tanec nacvičit.
Po vystoupení nás ovšem rodiče velkolepě
odměnili limonádou a párkem.
Vesnice zkrátka žila kulturou, kterou si
sama tvořila.
Pak ale přišla zlá doba. Období komunismu našim rodičům i nám dětem strašně
ublížilo. Jako děti „kulaků“ jsme nesměly
studovat ani zemědělské školy. Moje sestra
Maruna byla velmi výtvarně nadaná, škola
ji doporučovala na uměleckou školu, ale
nevzali ji. Kvůli rodičům „kulakům“.
Dodnes mě to slovo „kulak“ pronásleduje
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– nedokážu zapomenout. „Kulak“ byl ten,
co měl všechno, protože okrádal jiné lidi.
Takto označeno bylo u nás mnoho lidí –
i můj muž byl z rodiny „kulaků“, stejně jako
manžel starší Marušákovy dcery Anežky
František Fulín. Jejich početnou rodinu
vystěhovali na dvůr Chvojen. Muži během povinné vojenské služby nesměli mít
zbraň, sloužili u PTP (pomocné technické
prapory) a většinou pracovali v dolech.
Zemědělské stroje, které tatínek nakoupil
za ušetřené peníze, nám byly zabaveny.
Rodičům byl nařízeny nesmyslné odvody
- kontingenty. Po vsích jezdila auta milice,
která vše sepisovala a zabavovala i dobytek

U Bejčků. Štít s kosovámi větráky
z roku 1818

a drůbež. Někdy i dráty píchali do slámy,
zda neukrýváme obilí či sádlo. Nepovolili
nám ani zabijačku, radost zimních měsíců.
O všem rozhodoval MNV, tedy Místní národní výbor, který sídlil u nás v Jírovicích.
Nám hrozilo vystěhování, protože maminka pro nemoc odmítla hrát v nějakém divadelním kusu. Předsedu MNV to rozhněvalo. Naštěstí se nás zastala paní Doležalová,
která tehdy měla slovo, co platilo. Jinak se
prostě jen oznámilo, kdo půjde, do kolika dní a kam se postěhuje. Jen Mackovi-Brázdovi se odstěhovali na Hůrku, odkud
pocházela paní Macková-Buchalová. Jako
jediní se po létech vrátili na svůj statek, ovšem zdevastovaný - byli tam po nich cikáni.
Když mi bylo 16 let, pracovaly jsme s Alenou Kocábovou na polích, v chlévě, pak
v zahradnictví; dva roky jsem jezdila
na kole na Chvojen na pole a k mlátičce
pod širým nebem. Tahala jsem těžké pytle
- byli tam samí staří lidé, z mladých jen již
zmíněný mladší z Fulínů, František. Když
jsem uklízela podestýlku na bývalém statku Brázdových, honily se po dvoře krysy.
Hrůza. Statek Mackových-Divůčkových byl
tak zničen, že ho museli strhout. Jako připomínka těch časů dodnes stojí ruina statku Kadeřábkova; ten neodešel kvůli koním,
svojí velké lásce, a dožil tam v nepředstavitelné bídě.
Kdo tu dobu neprožil, nepochopí. Vy mladí
– važte si svých dnešních možností!
Hana Turková-Fulínová
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OTEVÍRÁME!
BEZOBALOVÝ OBCHŮDEK
v Bystřici, Dr. E. Beneše 35
každý čtvrtek 13:00 - 18:00
Podporujeme české farmáře
a výrobce nákupy na

www.scuk.cz/bystrice
- přidejte se k nám!
Potřebujete masáž,
podpořit lymfatický systém
nebo zrelaxovat?
To vše u nás najdete.
Mandalka - prostor pro tělo a duši.
Jana Austová, tel. 604 226 580

www.mandalka.cz
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Fotografie: Milan Svejkovský

Jarní brigáda v Líšně
se konala 30. května u vagónu. Původně připravoval na toto datum Spolek Líšeňáček sportovní
den pro rodiče a děti, ale... Rozhodli jsme se zbytečně neriskovat a pro sportovní hry na téma
„Havaj“ hledáme termín někdy o prázdninách. Brigádu, naplánovanou společně s Osadním výborem Líšno, jsme zaměřili na renovaci nohejbalového hřiště, údržbu dětského hřiště a celkový
úklid okolí po zimě. Brigáda proběhla v dobré náladě a veselém duchu - velmi děkujeme všem,
kteří přispěli pomocnou rukou a těšíme se zase brzy v Líšně na viděnou. Třeba již 13. června na 7.
ročníku nohejbalového turnaje trojic.
Zuzana Dvořáková, www.SpolekLisenacek.cz
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První letošní Bystřické farmářské trhy
8. května byly úspěšné – jak z pohledu
početných návštěvníků, tak pro přítomné
trhovce. Nezapomeňte: Další trhy budou
v sobotu 27. června!
Fotografie: Miroslava Michálková

Setkání u ohně aneb Čarodějnice o měsíc později si Radošovičtí užili 29. května i díky podpoře města Bystřice
Fotografie: Michal Tikovský

Cvičný zásah výjezdové jednotky Hasičského záchranného
sboru Benešov proběhl 12. května u Základní školy v Bystřici. Důvodem bylo plánované umístění fotovoltaických
panelů na střechu školní budovy, které je podmíněno kromě
jiného zajištěním podmínek pro případný zásah hasičů.
Klára Škvorová

V polovině května začaly práce na obnově
fasády staré školy a přes „pandemické“ zdržení pokračovalo i budování nového parku
u kostela.
Fotografie: Miroslava Michálková
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