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Říjen 2021
Západ slunce v Zahořanech

Informace o podepisování smluv
k vodovodním přípojkám Líšno
STRANA 6

Rozhovor s bystřickými
zubními lékařkami
STRANA 27
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Ochutnávka kulturního dění v Bystřici:
Loutková pohádka, farmářské trhy a
beseda se spisovatelem Michalem
Dlouhým

Po delší covidové pauze mohlo dojít k vítání občánků. Město Bystřice slavnostně vítalo děti po jednotlivých skupinách. Události
se zúčastnilo celkem 30 dětí.

Město Bystřice se může pyšnit zbrusu novými zubními ordinacemi. Po rekonstrukci vznikly prostory pro nové zubní ordinace, dentální
hygienu, rentgenovou místnost, denní místnost, recepci, čekárnu a toalety.
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ÚVODNÍK

Bystřice může
být pyšná na své
divadelní soubory

NENECHTE SI UJÍT!
Víte, že kácení
dřevin rostoucích
mimo les má svá
pravidla?
STRANA 12

Co se událo v MŠ
třídě Motýlků a v ZŠ
Bystřice?
STRANA 15

Milí čtenáři, mnozí z vás již zaznamenali, že v Bystřici
vznikla nová příspěvková organizace města MKIC čili Městské kulturní a informační centrum. Bystřice
je jedno z mála měst, které se může pyšnit hned
čtyřmi divadelními soubory a také tím, že divadlo
zde má hlubokou tradici. Když k nám někdo přijede z
větší dálky, buď jako divák, nebo jako herec, podivuje
se nad tím, jak zde lidé, malými diváky počínaje,
chodí do divadla.

Co podle pověsti
v sobě skrývala
vymíněná hruška?
STRANA 31

Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Já sama jsem si zahrála pod vedením
paní režisérky Marie Hruškové jako
amatérská herečka nejednu pohádku a
poznala jsem, jaké to je stát na prknech,
co znamenají svět. Loutkové divadlo mě
doslova učarovalo. Zamilovala jsem se
nejen do divadla, ale i do překrásné přírody, která toto městečko obklopuje.
Během let jsem sledovala, jak se lidé snaží ten krásný kout země zkrášlit a vylepšit tak, aby se jim zde dobře žilo. Jdete
přes louku a koukáte na stáda pasoucích

se koní, tu na vás vykoukne opravená
kaplička, nad potokem proletí ledňáček.
Bystřice se pro mě stala mým druhým
domovem. A právě proto jsem se rozhodla zúčastnit konkurzu na místo ředitelky v nově založeném MKIC. Za své
krátké působení jsme stihli napsat a vydat několik turistických propagačních
materiálů a uskutečnit velké množství
kulturně vzdělávacích a společenských
akcí. Vše co je před námi ukáže čas. Tak
si držme palce.

Uzávěrka příštího čísla
je 31. října 2021.
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.
cz. Nemáte-li možnost použít e-mail,
můžete příspěvky přinést osobně
do redakce Hlasu Bystřice (U Jelena)
po telefonické domluvě na tel. 607
249 648. Fotografie přikládejte jako
samostatné soubory v co nejlepší
kvalitě (max. 10 MB v každém
e-mailu). Pokyny pro přispěvatele,
termíny uzávěrek a statut Hlasu
Bystřice najdete na webových
stránkách www.mestobystrice.cz.

Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice, vychází
11x ročně (červenec a srpen dvojčíslo). Vydavatel:
město Bystřice, IČ 00231525. Vychází od roku 1957.
Náklad: 2 100 výtisků, registrováno u MKČR - E
10758. Odpovědná redaktorka: Denisa Říhová.
Grafická úprava: Denisa Říhová. Adresa redakce:
Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice. Redakční
rada: B. Kristenová - předsedkyně, R. Dvořáková,
M. Michálková, V. Hřebíčková, D. Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

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

Jednání Rady města Bystřice
Zkrácená verze souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 3 ze dne 8. 9. 2021, zkrácená verze
zápisů jednání Rady města č. 16 (13. 9. 2021), č. 17 (20. 9. 2021) a č. 18 (29. 9. 2021). Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města
Při zveřejnění usnesení Rady města č. 13 došlo k chybě. Návrh usnesení byl kladný, ale radní hlasovali proti, proto usnesení nebylo
schváleno. MC Kulíšek tedy nečerpal dar z fondu Rady města Bystřice MC Kulíšek na 40 ks triček s potiskem pro účastníky příměstského tábora v celkové hodnotě 10.000 Kč. Omlouváme se za vzniklou tiskovou chybu.

Zastupitelstvo města
revokovalo usnesení č. 3 ze dne 9. 6. 2021
v plném rozsahu
schválilo Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti dodávek vody a odpadového hospodářství mezi městy Benešov,
Vlašim, Bystřice, Jílové u Prahy, Neveklov,
Trhový Štěpánov, městysi Davle, obcemi
Chocerady, Čerčany, Jankov, Čtyřkoly, Kamenice, Kostelec u Křížků, Hvozdnice, Krhanice, Křížkový Újezdec, Poříčí nad Sázavou, Libeř, Mirošovice, Senohraby, Mrač,
Sulice, Petrov, a společností SUEZ CZ a.s.,
a podílení se na vytvoření partnerského
projektu budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury. Projekt využívá
předností a zázemí profesionální provozní
organizace, zajišťujícího kvalitní provoz a
další rozvoj vodárenské infrastruktury nejen ve vlastnictví obcí, ale i dalších subjektů v regionech Benešovska a Vlašimska a
okresech Praha – západ a Praha – východ
vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.
5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021
schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí
příspěvku mezi městem Bystřice (obdarovaný) a městem Benešov (dárce), ve formě
finančního daru z rozpočtu města Benešov
městu Bystřice ve výši 120.000 Kč měsíčně
po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Dar je
určen k financování opatření zvyšujících
bezpečnost dopravy nebo plynulost dopravy ve správním území města Bystřice
vzalo na vědomí poskytnutí finančního
daru na pořízení defibrilátoru pro JSDHO
Bystřice
Rada města
schválila záměr pronájmu pozemků ve
vlastnictví města Bystřice, parc. č.p. 889/3,
1240/1, 1231/2, 1231/17, 1232/3, 1706, k.ú. Bystřice u Benešova, zapsaných na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov, na dobu
neurčitou s podmínkou provozování sportu a sportovních aktivit pro organizace
působící na území města Bystřice a provo4

zující sportovní aktivity mládeže ve sportovních klubech a kroužcích
schválila uzavření Smlouvy o provedení
díla mezi městem Bystřice a společností
Relax M.A.A.T. s.r.o., zastoupenou Martinem Jirovským ve věci zhotovení územní
studie US 8 pro lokalitu Z.BY.16 za konečnou cenu 48.000 Kč, územní studie US 11
pro lokalitu Z.BY.12 za konečnou cenu
75.000 Kč a územní studie US 5 pro lokalitu
Z.BY.26 za konečnou cenu 75.000 Kč
neměla v současné době výhrady ke
změně stavby před dokončením - „Konopiště Resort, k.ú. Jírovice – technická infrastruktura“. Upozorňuje zároveň, že toto
vyjádření nenahrazuje zákonem pro vlastní výstavbu vyžadovaná rozhodnutí (povolení) či opatření (souhlasy) ani rozhodnutí
Zastupitelstva města Bystřice, které je jako
jediný orgán města příslušné k rozhodování o pořízení případné, konkrétně specifikované změny územního plánu
vzala na vědomí záměr stavby společnosti K V A R T O, spol. s r.o. – stavba „Nové
obchodní a servisní středisko Kvarto“
vzala na vědomí předložené nabídky firem BES s.r.o., ÚDRŽBA SILNIC s.r.o., LAROS s.r.o. na výspravu výtluků místních
komunikací
schválila cenovou nabídku na výspravu
výtluků od firmy BES s.r.o. za nabídkovou
cenu 595.346,50 Kč bez DPH
vzala na vědomí předložené nabídky firem Zdeněk Rosendorfský – ARTEX,
Smart-Zahrady, s.r.o. a Studny S&K, s.r.o.
na vyhloubení jímacího vodního hydrogeologického vrtu Ouběnice
schválila uzavření smlouvy o dílo – vyhloubení jímacího vodního hydrogeologického vrtu Ouběnice s firmou Zdeněk Rosendorfský – ARTEX za nabídkovou cenu
305.032 Kč bez DPH
schválila uzavření Smlouvy o pronájmu
sportovní haly mezi Základní školou Bystřice (pronajímatel) a Lucií Marešovou (nájemce) na období od 08.09.2021 do
29.06.2022 včetně, mimo dny školních
prázdnin a státních svátků, za cenu pronájmu ve výši 450 Kč za hodinu

schválila uzavření Nájemní Smlouvy o
pronájmu třídy. Smlouva je uzavřena mezi
Základní školou Bystřice (pronajímatel) a
Základní uměleckou školou Josefa Suka
Benešov (nájemce) na období od 01.09.2021
do 31.08.2022, za cenu pronájmu ve výši
5.000 Kč za školní rok
schválila uzavření Příkazní smlouvy na
výkon autorského dozoru k zakázce „Vodovod Nesvačily – připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. Cena dle cenové nabídky za výkon AD
po dobu trvání stavby činí 28.800 Kč bez
DPH
schválila vyhlášení otevřeného výběrového řízení k zakázce „Změna stavby a
adaptace bývalé budovy JZD na komunitní
centrum Bystřice“. Předpokládané náklady
54.520.940 Kč bez DPH. Výběrové řízení
bude vyhlášeno dle Příručky pro žadatele
o podporu na revitalizaci brownfieldů
schválila uzavření Dohod o provedení
práce na úklid volebních místností za jednorázovou odměnu ve výši 600 Kč s Martinou Holubovou pro volební okrsek č. 3 –
Bystřice, Alenou Holoubkovou pro volební
okrsek č. 4 – Drachkov, Vladimírou Chlistovskou pro volební okrsek č. 5 – Jinošice,
Marií Brejlovou pro volební okrsek č. 6 –
Jírovice, Jiřím Hendrychem pro volební
okrsek č. 8 – Mokrá Lhota, Janou Kramperovou pro volební okrsek č. 9 – Nesvačily,
Vladimírou Chlistovskou pro volební okrsek č. 10 – Ouběnice
schválila nájemní smlouvy na pronájem
pozemků zapsaných na LV 10001 vedeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Benešov, pro k.ú.
Bystřice u Benešova par. č.p. 889/3, 1240/1,
1231/2, 1231/17, 1232/3, 1706. Předmětné pozemky tvoří část sportovního areálu. Nájemní smlouva bude uzavřena s SK Bystřice z.s. Roční nájemné činí 1 Kč a je
stanoveno s přihlédnutím ke skutečnosti,
že sportovní areál bude využíván zejména
pro volnočasové sportovní aktivity dětí, ze
kterých nebudou plynout spolku žádné
ekonomické výnosy
www.mestobystrice.cz

HLEDÁME NOVÉHO TAJEMNÍKA

Starosta města Bystřice vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
pracovního místa Vedoucí úřadu –
tajemník Městského úřadu Bystřice
Charakteristika vykonávané práce:
zajišťuje výkon přenesené
působnosti s výjimkou věcí, které jsou
zákonem svěřeny radě obce nebo
zvláštnímu orgánu obce,
plní úkoly uložené mu
zastupitelstvem obce, radou obce
nebo starostou,
stanoví podle zvláštních právních
předpisů platy všem zaměstnancům
obce zařazeným do obecního úřadu,
plní úkoly statutárního orgánu
zaměstnavatele podle zvláštních
právních předpisů vůči zaměstnancům
obce zařazeným do obecního úřadu,
vydává spisový řád a pracovní řád
obecního úřadu a další vnitřní
směrnice obecního úřadu, nevydává-li
je rada obce.
Platové zařazení:
11. platová třída dle nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, v platném znění.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání nebo
středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou s dobou praxe minimálně 3
roky v pracovním poměru k
územnímu samosprávnému celku
nebo při výkonu státní správy v
pracovním nebo služebním poměru
ke státu
dobrá znalost práce na PC
znalost procesů elektronizace
veřejné správy
řidičský průkaz skupiny B,
dobré manažerské a komunikační
schopnosti
flexibilita

Výsadba alejí
je připravena
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Kateřina Adamová, Projektová manažerka,
Veřejné zakázky, Městský úřad Bystřice
Na území Bystřice se nachází spousty alejí podél cest a pěšin. Některé z nich jsou staré nebo
poškozené. Přípravy jsou dokončeny. Začne
výsadba nových stromů a ošetření nebo pořez
těch starých. Byly vytipovány lokality, přičemž
byly zohledněny požadavky osadních výborů a
návrhy občanů. Lokality stromových řad jsou
již známy. Jsou jimi: Lipová alej Ouběnice,
Březová alej Božkovice, Ovocná alej Nesvačily
- Zahořany, Hůrka, Třešňová alej Mokrá Lhota. Plánovaná alej v Líšně se prozatím realizovat nebude z důvodu plánovaných stavebních
úprav v souvislosti s připojením na vodovod.
Cesty v šesti úsecích budou obohaceny. Pokud
se v místech již nějaké stromy nachází, budou
ošetřeny, případně nahrazeny novými.
Stromy vysazené v linii mají v Čechách a na Moravě velmi starou tradici, která je na území ČR
doložena již v době vlády Karla IV. Historický
význam bylo vytvoření souvislého stínu, který
pak zvyšoval pochodovou aktivitu vojsk i tažnou sílu zvířat. V zimním období ukazovaly aleje
trasu, když byly cesty zaváté sněhem.

S výsadbou nových stromových alejí vzniknou
vycházkové cíle pro občany bystřických osad.
Někteří z nás jistě ocení, že ovocné stromy budou moci být volně očesávány. Stromořadí jsou
mimo jiné významným orientačním prvkem
v krajině. Objektivně výrazně zvyšují přírodní
biodiverzitu.
Město chtělo, aby se do výsadby mohli zapojit i
místní občané, ale dotace to bohužel neumožňuje. Město by nemohlo požadovat záruku, že
zasazený strom vydrží požadovanou dobu 10
let, kterou určuje dotace. Referenti úřadu se
pokoušeli najít řešení, např. určit lokalitu a nakoupit stromy, ale bohužel to není možné.
Celý projekt vznikl na požadavek osadních výborů. Práce na výsadbách a ošetřování budou
provedeny firmou ČSOP Vlašim (Český svaz
ochránců přírody) a proběhnou od listopadu
roku 2021 do března roku 2022. Po dobu 5 let
budou stromořadí dostávat následnou péči, aby
prospívaly a zůstaly tu nejen s námi, ale i s dalšími generacemi.

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Každé město má nařízeno za každý pokácený strom provést náhradní výsadbu. Když je nutné
nějaký strom pokácet, musí se stejný počet nebo ještě větší počet vysázet.

Termín přihlášek:
31. října 2021
Více informací:
Plné znění oznámení o vyhlášení
výběrového řízení naleznete na webu
města.

Ilustrační foto
Hlas Bystřice 9/2021
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ZPRÁVY Z MĚSTA
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO
Text: Ing. Alice Černá, Investiční
technička, Vedoucí odboru investic,
výstavby a správy majetku, Městský
úřad Bystřice
Níže naleznete informace k podepisování Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu VODOVOD BYSTŘICE
a projektu VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
LÍŠNO (dále jen „Smlouva o spolupráci“).

SMLOUVY JSOU PŘIPRAVENY

Smlouvy o spolupráci jsou nyní připraveny
k podpisu pro všechny vlastníky nemovitostí, kteří v průběhu měsíců červen – září
2021 odevzdali na Městský úřad vyplněné
a podepsané dotazníky či podepsané formuláře (Plnou moc k inženýrským činnostem pro vydání územního rozhodnutí
k vodovodní přípojce a Souhlas s vydáním
územního rozhodnutí a se vstupem na pozemky).

PROBÍHÁ PODEPISOVÁNÍ SMLUV

Je potřeba se dostavit na Městský úřad
osobně, podepsat Smlouvu o spolupráci
a uhradit částku 3993,- Kč včetně DPH za
každou jednotlivou přípojku. Platbu lze
provést hotově nebo kartou. K podpisu
smlouvy se musí dostavit všichni vlastníci
nemovitosti (tedy všichni vlastníci zapsaní
na listu vlastnictví pozemku- parcelní číslo
a parcelní číslo stavební, nikoliv vlastníci stavby na pozemku). Při podpisu bude
ověřena totožnost osob, nezapomeňte si
s sebou proto vzít doklady (občanský průkaz). Vzor smlouvy naleznete na webových
stránkách mestobystrice.cz. Smlouvy
jsou připraveny k podpisu v termínu od
11.10.2021 do 27.10. 2021, od pondělí do
čtvrtka na podatelně Městského úřadu a
dále v pátek a v sobotu u Ing. Alice Černé.
a) na podatelně městského úřadu:
PO-ČT dle otevírací doby podatelny
Pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00
Středa: 8:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-14:00
b) u Ing. Alice Černé:
v pátek a sobotu
Pátek 15.10. a 22.10.: 11:00-18:00
Sobota 16.10. a 23.10.: 8:00-11:00
Poté, co budou smlouvy podepsány, budou
spolu s dalšími podklady předány společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., která zahájí projektové práce.
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Oprava kapličky
v Drachkově
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Kateřina Adamová, Projektová manažerka,
Veřejné zakázky, Městský úřad Bystřice
Foto: Kateřina Adamová, Projektová manažerka, Veřejné zakázky, Městský úřad
Bystřice
Kaplička svatého Václava v Drachkově z počátku 18. století prošla během let pouze nejnutnějšími opravami a tomu odpovídá i nynější
stav. Kaplička se dočká kompletní rekonstrukce exteriéru i interiéru. Bude vyměněna střešní krytina i s trámy, položena nová dlažba,
omítnuty stěny a zrestaurovány dřevěné prvky
včetně sochy svatého Václava.
Požadavek na rekonstrukci vzešel od tamního
osadního výboru. Projektová kancelář Městského úřadu poté sledovala, kdy se vyskytne
vhodný dotační titul pro financování. Dotační
titul se objevil a vznikla možnost o něj požádat.

Projektová kancelář tak učinila. Ve výsledku se
podařilo získat dotaci ve výši 200.000 Kč na
celkovou rekonstrukci kapličky. Na projektu
se podílí místní řemeslníci. Provedení prací
vysoutěžila Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
Většina křížků, kapliček a zvoniček v našem
okrese je již opravena. Výklenková kaple se
zvonicí v Drachkově je jedna z těch, která na
svou celkovou rekonstrukci teprve čekala.
Nyní se dočkala a brzy se stane důstojným a
reprezentativním místem k setkávání. A kdy to
bude? Podle všech předpokladů již na konci letošního roku 2021.

CENY MĚSTA BYSTŘICE
I v letošním roce bychom rádi ocenili významné osobnosti „Cenou města Bystřice
2021“. Nominace jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:
Úspěšný sportovec města Bystřice
Osobnost kulturního a společenského života
Ocenění občana města Bystřice za výjimeč-

ný čin
Je Váš kamarád úspěšný sportovec? Máte v
rodině šampiona? Anebo jste přímo Vy v roce
2021 dosáhl(a) významného úspěchu? Nominujte svého kandidáta e-mailem zaslaným na
adresu: denisa.rihova@mestobystrice.cz.
Nominace zasílejte do 31. 10. 2021.
www.mestobystrice.cz

Líšno se konečně dočká
svého spolkového domu
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Kateřina Adamová, Projektová manažerka, Veřejné zakázky, Městský úřad Bystřice

Spolkový dům v Líšně je projekt, který
již dlouho leží na stole, ale rozhodně
není odložený. Mezitím, co obyvatelé
čekali, Městský úřad Bystřice se potýkal s několika peripetiemi v dokumentacích a v soutěžení zhotovitele. Konečně přichází dobré zprávy: projekt je
připravený k realizaci a bude se stavět.
Spolkový dům bude stát v místech “nad
vagónem”. Vznikne tím multifunkční
prostor převážně pro spolkovou činnost.
Nový objekt v mnohém nahradí prostory
vagónu, které jsou nedostačující. Dům
využije tamní Spolek Líšeňáček z.s., ale
mohou ho využívat i obyvatelé pro setkávání, tradiční sousedská posezení
apod. V návrhu se počítá se sportovními
aktivitami a tancem.

Hlas Bystřice 9/2021

Město Bystřice si je vědomo, že pro některé občany Líšna bylo čekání na spolkový dům dlouhé. Od požadavku osadního výboru se ušla dlouhá cesta,
třebaže navenek není tak zjevná. Nyní se
blíží samotná realizace, jejíž viditelnost
bude evidentní. Projektová kancelář finalizuje smlouvu o dílo a probíhá soutěž
o zhotovitele. Podle předběžných termínů Projektové kanceláře Městského
úřadu bude tato soutěž ukončena na
konci října roku 2021. Vítězný subjekt
pravděpodobně ještě tento kalendářní
rok stihne postavit základy a ve stavebních pracích bude pokračovat celý následující rok. V roce 2023 by měl být
Spolkový dům Líšno uveden do plného
provozu.
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Z opuštěné zemědělské
budovy vznikne
Komunitní centrum
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Kateřina Adamová, Projektová manažerka, Veřejné zakázky, Městský úřad Bystřice;
Michal Hodík, starosta města Bystřice

Každé město by mělo mít své zařízení ke konání komunitních aktivit a k poskytování sociálních
služeb. Komunitními aktivitami se propojují lidé se stejnými zájmy, propojují se lidé všech věkových kategorií, propojují se i jednotlivé komunity mezi sebou. Existence komunitního centra
obecně plní významnou sociální funkci. Nabízí každodenní využívání pro občany. Bystřice na
takové místo, kde by bylo vše pod jednou střechou, teprve čeká. Město Bystřice vynakládá úsilí,
aby se plány a přání staly skutečností. V současné době zastupitelstvo schválilo přijetí dotace a
projekt je velmi blízko k realizaci. Do 3 let by měl být objekt přestavěn a připraven k využívání.

Bystřice, která se přestěhuje z nevyhovujících prostorů č.p. 14 (v domě U Jelena). Na
jedné straně chodby bude prostor pro dospělé oddělení a na druhé straně pro dětské
oddělení. Dále je v návrhu čítárna s posuvnou stěnou, která umožňuje zvětšovat prostor. V další části budovy navazuje městský
archiv.
Ve třetím nadzemním podlaží bude vybudován prostor pro spolky, spolkovou činnost a
MC Kulíšek, včetně výstupu na terasu. Část
prostorů nabízí možnost rychlé změny na
užívání v nouzové situaci. Např. kdyby vyhořel byt nebo dům spoluobčana, bylo by
ho potřeba rychle někam umístit. Je možné
během krátké chvíle pomoci a vytvořit mu
dočasné bydlení, než si najde jiné řešení.

Akce byla zahájena odkoupením budovy
bývalého JZD do majetku města. Zastupitelstvo schválilo plán jít cestou adaptace
na Komunitní centrum Bystřice. Základní
myšlenka, která by měla při adaptaci vzniknout, je koncept tří nadzemních podlaží.

mu bude přiléhat zázemí včetně chladicího
boxu a zadního příjezdu s rampou. V zadní
části vzniká prostor pro sociálního pracovníka včetně čekárny. Tam budou s největší
pravděpodobností sídlit společnosti RUAH a
Obce blíže k lidem.

V prvním nadzemním podlaží vznikne sál s
přísálím a prostor pro občerstvení, které-

Ve druhém nadzemním podlaží vzniká dostatečný prostor pro Městskou knihovnu
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Všechna tři patra propojuje výtah pro bezbariérový přístup. Zároveň každé patro disponuje toaletami pro dámy a pány včetně
úprav pro handicapované. Venku bude již
zmíněná terasa a velké parkoviště s osvětlením.
Návrh budovy obsahuje chytrá řešení. Solární panely budou využívány k napájení
budovy elektřinou a sníží tak její energetickou náročnost. Zároveň se počítá s jímkou
na dešťovou vodu, která se následně může
využívat pro zalévání zeleně kolem budovy.

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY Z MĚSTA

Dlouho se nedařilo najít pro tento investiční záměr města způsob financování, než se
objevil Státní fond podpory investic (dále
jen SFPI) a jeho program pro revitalizaci
tzn. brownfieldů (brownfieldy jsou opuštěné zemědělské objekty - pozn.red.). Město Bystřice zaregistrovalo objekt bývalého
JZD do seznamu brownfieldů a následně
požádalo o dotaci.
Na úspěchu získání dotace se zasloužili
pracovníci Městského úřadu ve spolupráci
se společností Posázáví o. p. s. Z celkových
59 žádostí, které byly podány v tomto prvním kole, bylo úspěšných pouze 10. Město
Bystřice bylo třetí v pořadí a tak získalo podporu SFPI ve formě dotace ve výši
27 391 000 Kč a bezúročné půjčky ve výši
22 609 000 Kč. Zastupitelstvo podpořilo
tuto akci a schválilo jak přijetí dotace, tak
čerpání bezúročného úvěru. Rozdíl oproti
celkové ceně stavby tvoří neuznatelné náklady především na vnější plochy a úpravu

zeleně, u kterých Město Bystřice počítá s
financováním z vlastních zdrojů. Částka již
byla zohledněna ve střednědobém výhledu
rozpočtu.
Proč se opravuje stará budova? Nebylo by
rozumější ji zbourat a postavit novou?
Součet případných nákladů na zbourání
budovy je vyšší částka, než která již vznikla
pořízením budovy, jejího napojení na inženýrské sítě, vyhotovením projektové dokumentace atp. Je důležité zmínit, že jsou k
dispozici výsledky kontrolních sond, které
jednoznačně ukázaly, že železobetonová
konstrukce stavby je v pořádku. Naši předkové zjevně nešetřili. V místech, kde se
mělo objevit 20 cm betonu, je ho minimálně půl metru. V místech, kde má být 80 cm
betonu v základech, je ho i několik metrů.
Dokonce některé sondy se ani nedostaly
ke dnu betonu. Firma, která dělala sondy,
konstatovala, že tato budova přežije nejen nás, ale možná i děti našich dětí. Proto

má smysl uvést budovu opět do provozu a
nemá smysl stavět novou na zelené louce.
Je v ceně vybavení budovy?
Základní vybavení je určitě v ceně. Specifické vybavení není zahrnuto v ceně. Pokud
vznikne prostor pro Městskou knihovnu,
spolky a další, je možné žádat na vybavení
vnitřních prostor z navazujících dotačních
titulů.
Jaký je časový plán?
Nyní se zpracovává zadávací dokumentace
na soutěž zhotovitele v otevřeném řízení. K
samotnému soutěžení podle současných
odhadů dojde v měsících říjen a listopad
tohoto kalendářního roku. Pokud se podaří
vybrat zhotovitele, práce na přestavbě začnou na začátku příštího roku. Pokud se
vše podaří, do 3 let budeme svědky významné proměny objektu z opuštěné zemědělské budovy na centrum setkávání,
zábavy, kultury a vzdělání.

VIZUALITACE PROJEKTU

Hlas Bystřice 9/2021
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Stomatologická péče
v Bystřici málem zanikla
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice; Denisa Říhová, PR města Bystřice
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice

Téměř zázrakem se podařilo udržet stomatologickou péči v
Bystřici. Na konci roku 2019 odešly MUDr. Pešicová a MUDr.
Sedláčková do důchodu. Město se společnými silami s lékařkami pokoušelo sehnat nástupce a objevilo mladé paní doktorky MDDr. Nikolu Kyliánkovou a MDDr. Widadu Zavadilovou. Tehdejší podoba našich ordinací z 80. let již bohužel
nevyhovovala standardům 21. století. V rekordním čase byla
připravena a realizována modernizace samotného zdravotního střediska. Vznikly prostory pro nové zubní ordinace a dentální hygienu, rentgenovou místnost, denní místnost, recepci,
čekárnu a toalety. Prostory mají nové elektrické rozvody a klimatizaci. Významnou součástí je vznikající bezbariérový přístup. Stomatologickou péči v Bystřici se podařilo zachránit a
dokonce i modernizovat a rozšířit.

Ve druhé polovině roku 2019 informovala MUDr. Marcela Pešicová vedení města o
tom, že ke konci roku ukončí svoji činnost
její zubní ordinace v našem městě a odejde
do důchodu. Dle jejích slov byla v podobné
situaci i její kolegyně MUDr. Eva Sedláčková.
„Popravdě jsme začali dost panikařit“ přiznává starosta města Bystřice Michal Hodík.
V České republice aktuálně marně shání
nové lékaře – stomatology, praktiky, ale i
další specialisty několik desítek měst. Tato
města nabízejí městské byty, peníze, ordinace bez nutnosti platit nájem. Přesto nejsou úspěšná a nedaří se jim zajistit lékařskou péči pro své občany.
Bohužel v této situaci nepomáhá ani stát.
Dostupnost zdravotních služeb je určena
nařízením vlády č. 307/2012 Sb, které stanovuje dojezdovou dobu u ambulantní péče na
35 minut. V našem konkrétním případě do 35
minut lze dojet automobilem do Prahy. Dle
výše zmíněného nařízení státu by stačilo,
kdyby občané Bystřice dojížděli ke svému
zubaři do Prahy. Tato politika Vlády ČR bohužel vede k tomu, že mladí lékaři míří do
velkých měst za vidinou vyšších příjmů.
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Vedení města se nehodlalo smířit se vzniklou situací a dohodlo se s MUDr. Pešicovou
a MUDr. Sedláčkovou na tom, že se společně
pokusí vyhledat možné nástupce. Tak se po
nějaké době v našem městečku objevily dvě
usměvavé mladé paní doktorky MDDr. Nikola Kyliánková a MDDr. Widad Zavadilová.
Pokud měla být mezigenerační výměna našich zubních lékařek úspěšná, pak jednoznačně musela být neprodleně zahájena i
modernizace samotného zdravotního střediska. Předchozí podoba z 80. let minulého
století zásadně neodpovídala současným
normám.
Díky skvělé práci zaměstnanců Městského
úřadu a realizačních firem se vše podařilo
v rekordně krátké době. Místo dvou vznikly
rovnou tři ordinace zubních lékařů a dentální hygieny, rentgenová místnost, denní místnost, recepce s útulnou čekárnou a
nové toalety. Všechny místnosti mají nové
elektrické rozvody, jsou plně klimatizované
a působí moderním dojmem což jistě ocenila i řada z vás – pacientů. Vedoucí Odboru
investic, výstavby a správy majetku města
Ing. Alice Černá průběžně konzultovala celý

projekt s oběma novými lékařkami, které se
rozhodly investovat nemalé prostředky i do
obnovy kompletního vybavení nejen ordinací, ale i dalších prostor.
Tím ovšem modernizace na zdravotním
středisku nekončí – ba naopak! V letošním
roce bylo stavební firmě předáno staveniště
pro výstavbu výtahu, který umožní bezbariérový přístup do 1. patra zdravotního střediska imobilním pacientům nebo osobám s
omezenou hybností. V plánu je pokračování
modernizace prostorů v 1. patře, vznik nové
ordinace, výměna stoupaček, modernizace
prostorů přízemí a mnoho dalšího. Kdo zná
toalety u dětského lékaře, ví, o čem je řeč.
Díky skvělé spolupráci města s bývalými i
novými lékaři se podařilo nejen udržet stomatologickou péči v našem krásném městě,
ale zároveň její úroveň ještě povýšit. Akci je
možné v dnešní době považovat za „malý
zázrak“. Přejeme MDDr. Nikole Kyliánkové,
MDDr. Widad Zavadilové, ale i dalším zaměstnancům společností ES DENT s.r.o. a
DENT MEDIKA s.r.o. mnoho spokojených
pacientů.

www.mestobystrice.cz
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Hlas Bystřice 9/2021
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Víte, že kácení dřevin rostoucích
mimo les má svá pravidla?
Text: Iva Dvořáková, referentka životního prostředí, Městský Úřad Bystřice

Blíží se měsíc listopad, tedy období, kdy se zpravidla začínají kácet dřeviny. Kácení dřevin má
většina z nás spojeno s obdobím vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Jde o etapu života dřeviny,
kdy se její růst a jiné životní funkce zpomalují či zastavují. Doporučeným termínem pro kácení je
období od 1.11. do 31.3. běžného kalendářního roku. Ne vždy však toto platí. Rozhodujícím faktorem jsou aktuální klimatické podmínky, které ovlivňují vegetaci.
Dřeviny již od nepaměti obklopují naše příbytky a přináší nám radost ze své existence. Splňují celou řadu funkcí, které jsou přínosem pro
své okolí. Jedná se například o funkci hygienickou, bioklimatickou, společenskou a mnohdy i
užitkovou. Proto, aby mohly splňovat své funkce,
těšily nás svým bytím a nestaly se v rámci provozní bezpečnosti nežádoucí, je třeba o ně řádně
pečovat. Mnohdy však dřevina i přes poskytnutou péči neprosperuje a představuje pro své
okolí nebezpečí. Špatný stav dřevin ovlivňuje
celá řada faktorů. Může se jednat např. o špatné
klimatické podmínky, které nás v uplynulých letech potkaly v podobě extrémního sucha, zároveň je mohou ohrožovat nejrůznější choroby a
škůdci. Příčin, které nepříznivě ovlivní vitalitu
dřevin je celá řada. Všechny tyto negativní činitelé mají mnohdy za následek fatální poškození
dřeviny, které je nutné řešit radikálně a dřevinu
pokácet.
Péče o dřeviny je povinností vlastníků.
Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle
zvláštních předpisů. Péče o ně, zejména
jejich ošetřování a udržování je povinností
vlastníků. Při výskytu nákazy epidemickými
či jinými jejich vážnými chorobami, může
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orgán ochrany přírody uložit vlastníkům
provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
Zdroj: § 7, odst. 1 a 2 zákona; § 46 a 48 zákona.
Kde je hranice poškozování a ničení dřevin?
Nedovolenými zásahy se rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických
nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. O nedovolený zásah se nejedná, pokud je prováděn
za účelem zachování nebo zlepšení některé z
funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, v rámci péče o
zvláště chráněné území prováděné v souladu s
plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci
péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření.
Zdroj: § 2 odst. 1,2 vyhlášky.
Kdy nemusím žádat o povolení ke kácení?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu,
že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro:

a) dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu,
pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké
produkce stromků nebo dřevní hmoty a s
produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10
let,
d) ovocné dřeviny (*) rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada
nebo zastavěná plocha a nádvoří
Zdroj: § 3 vyhlášky.
(*) ovocné dřeviny: angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb
obecný moravský, kdouloň, líska obecná ,
mandloň obecná, meruňka, morušovník,
ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň,
třešeň, višeň.
Zdroj:
www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.
V jakých případech je vydáváno povolení
ke kácení?
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody,
www.mestobystrice.cz
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není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení
ke kácení na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se
silničním správním úřadem.
V případě, že máte stavební záměr, který
bude povolován v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí je pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné
stanovisko vydává orgán ochrany přírody
určený k povolení kácení dřevin. Povolení
kácení, včetně uložení přiměřené náhradní
výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu
ochrany přírody stanovena, vydává stavební
úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí.
Zdroj: § 8, odst. 1 zákona; § 8, odst. 6 zákona;
Odstavce 1 až 5 a § 9.
Žádosti o povolení kácení dřevin a žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin
Žádost o povolení ke kácení dřevin a žádost
o vydání závazného stanoviska ke kácení
dřevin musí vedle obecných náležitostí obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely,
kde se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres
b) doložení vlastnického práva či nájemního
nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li
žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro
žádost o povolení kácení dřevin nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti
se záměrem, pro který je zvláštním právním
předpisem stanoven účel vyvlastnění
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny,
zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí; pro kácení zapojených porostů
dřevin lze namísto jejich počtu uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového,
popřípadě rodového zastoupení dřevin
d) zdůvodnění žádosti.
Zdroj: § 4 vyhlášky.
Dřevina určená ke kácení je součástí významného krajinného prvku. Je možné ji
pokácet?
V tomto případě je nutné doložit závazné
stanovisko k zásahům, které by mohly vést k
poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce. Nejedná-li
Hlas Bystřice 9/2021

se o registrovaný významný krajinný prvek
a pokud se zároveň nejedná ani o území evropsky významné lokality, toto závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Zdroj: § 4 odst. 2; § 77 odst. 1 písm. a) zákona.
Významné krajinné prvky ze zákona jsou:
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy.
Zdroj: § 3 písm. 6) zákona.
Při kácení dřevin je nutné myslet i na
volně žijící ptáky
Obecná ochrana volně žijících ptáků stanovuje, že v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských
států Evropských společenství, je zakázáno:
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt
jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich
hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich
držení, a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat,
pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt
jsou zakázány.
Zdroj: § 5a, odst. 1 zákona.
Jak se mohou účastnit občané?
Ochrana přírody podle tohoto zákona se
uskutečňuje za přímé účasti občanů prostřednictvím jejich občanských sdružení
a dobrovolných sborů či aktivů. Občanská
sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov
je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení“), je oprávněno, pokud má
právní subjektivitu, požadovat u příslušných
orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s
výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je
platná jeden rok ode dne jejího podání a lze
ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.
Občanské sdružení je oprávněno (za dodržení zákonných podmínek) účastnit se řízení,
pokud oznámí svou účast písemně do osmi
dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno.
Zdroj: § 70, odst. 1,2,3 zákona; § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Co dělat, když je stavem dřeviny ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu?
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí to orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny
je obecní úřad s rozšířenou působností.
Nutno však upozornit, že při možném uplatnění tohoto ustanovení je nutné splnit další
podmínky. Tohoto ustanovení se nejčastěji
využívá při živelní pohromě, kdy je i laikovi
na první pohled zřejmé, že nepokácení dřeviny může ohrozit život, zdraví či způsobit
škodu značného rozsahu.
Zdroj: dle § 8, odst. 4 zákona, § 4, odst. 2 vyhlášky.
Přerůstají k vám větve od souseda?
Zákon stanovuje, že:
1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední
pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek
veřejným statkem.
2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době
poté, co ho o to soused požádal, smí soused
šetrným způsobem a ve vhodné roční době
odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to
škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na
nedotčeném zachování stromu. Jemu také
náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným
způsobem bez dalších omezení.
I v případě příslušných ustanovení občanského zákoníku je nutné dbát na ochranu
dřevin a neprovádět nedovolené zásahy do
dřevin.
Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1016, odst. 1,2,3.

Výše popsaná pravidla čerpají z aktuální
právní úpravy:
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 1016, odst. 1,2,3
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška ministerstva životního
prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení ve znění
pozdějších předpisů
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané,
podzim nám přinesl ještě několik teplých dní, ale s každým z nich nám ukrajuje několik drahocenných minut
světla. A k tomu se 31.10 vrátíme k běžnému, tedy zimnímu času, tím, že posuneme hodinky ze 3:00 zpět na
2:00 hodinu ranní. Budeme sice spát o hodinu déle, ale o to dříve následující den přijde tma. Lepší stránkou
podzimu je nepřeberná paleta barev, kterou stromy malují po okolí. Jen kdyby ta umělecká plátna neházely
následně všude kolem. Užijte tedy pestrost přírody, než se zřítí z výsluní pod nenechavé drápky košťat a hrábí.

KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se během září a první
poloviny října věnovali dokončení úpravy
zelených ploch. Byly dosekány poslední
kusy ploch a stroje na sekání se pomalu
stávají nástrojem ke sběru listí.
Traktor služeb s příkopovým ramenem
jezdil téměř celé září a bude zřejmě i většinu října.
Pracovníci služeb na konci září provedli
velkou údržbu hřbitova a krom péče o zelené plochy byly také odstraněny některé rozpadlé neudržované hroby, ke kterým se po
delší čas nikdo nehlásil.
Začátkem října pracovníci služeb zahájili
nejnutnější prořezy v rámci uvolnění cest.
Prořezy budou pokračovat v průběhu celé
zimní sezony.
Byl prováděn běžný úklid kolem odpadových nádob, jejich vývoz a likvidace materiálu.
Na další místa již byly nebo v průběhu října budou rozmístěny další kontejnery na
kov.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu. Na
zimní otevírací dobu přecházíme až od
01.11.2021. Aktuální informace naleznete
vždy na našich stránkách www.tsbystrice.cz
a jsou distribuovány i přes náš facebookový
profil.
V den státního svátku ve čtvrtek 28.10.
bude sběrný dvůr uzavřen.
Standardní letní otevírací doba platná do
31.10.2021:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
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8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
9.00 – 12.00

Zimní období platné od 1.11.2021:

úterý
12:00 - 16:00
čtvrtek 12:00 - 16:00
sobota 9:00 – 12:00

V otevírací době můžete také navštívit
naše RE-USE centrum. Tuto možnost již
pravidelně využívají mnozí občané a odkládají věci, které jsou stále ještě funkční, ale
pro ně už z nějakého důvodu nepotřebné.

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Naše organizace pro město spravuje hřbitovy. Zejména se jedná o uzavírání smluv o
nájmu hrobového místa a ostatní náležitosti
spojené s provozem hřbitova. Pro tyto činnosti je vyhrazena doba pondělí a středa od
08.00 – 12:00. Samozřejmě je možné po telefonické dohodě přijít i v jinou dobu, ale je
nutné se domluvit předem (telefonní kontakt 733 101 051). Celou věc lze také řešit
elektronicky přes e-mail. Vše je tedy možné
vyřídit osobně v kanceláři ve sběrném dvoře
(Pod Barevnou 505, Bystřice 25751), nebo po-

užít e-mail hroby@tsbystrice.cz. Provádíme
i odstraňování hrobů a pomníků na žádost
majitelů hrobových zařízení.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na konci září byla spuštěna kotelna a zahájena dodávka tepla. Následně byla na několik dní přerušena z důvodu nárůstu venkovní teploty. K opětovnému spuštění došlo až
v říjnových dnech.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období bude maximální
péče věnována zejména podzimním pracím.
Hrabání listí, pořezu náletů a sklízení některých částí městského mobiliáře. Větší
prořezy přijdou na řadu až v době vegetačního klidu.

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

www.mestobystrice.cz

ŠKOLSTVÍ

První podzimní pozdrav
z třídy MŠ Motýlů
Text a foto: Hana Pivoňková a Marie Brejlová, učitelky MŠ Bystřice
Na tento školní rok jsme se všichni moc těšili. Děti se znovu setkaly se svými kamarády. Ani chvíli jsme nezaháleli a dali se do
objevování a her. Ochutnávali jsme první
podzimní plody, sušili a kompotovali jablka i švestky. Sluníčko nám přálo i na pobyt venku - kola, koloběžky a odrážedla na
dopravním hřišti určitě nezahálely. Stihli
jsme i výlety do přírody.
Přejeme si, aby nepřiletěl drak Coron (Covid 19) a společně s dětmi jsme prožili klidný rok. Těšíme se.

Prales dětem v ZŠ Bystřice
Text a foto: Jana Mácová, učitelka ZŠ Bystřice
Ve středu 22. září se žáci pátých až devátých tříd zúčastnili vzdělávacího pořadu s environmentální tematikou „Lesy
mírného pásu“. Každoročně na naši školu zavítá pracovník spolku Prales dětem
a seznamuje nás s aktivitami této české
neziskové organizace. Hlavní náplní je
ochrana světového přírodního dědictví
na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného
pralesa, vzdělávání a světový monitoring
zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby
vzdělávacích programů pro děti.
Tým dobrovolníků momentálně působí
například na Sumatře v Indonésii, kde koordinuje dvě protipytlácké hlídky. Dále na

Slovensku s monitorovacím týmem Oko
medvěda a na Kostarice, kde monitorují
jaguáry a zároveň tvoří druhou rezervaci
Green Life – vykupují deštné pralesy a tím
je chrání před ničením, ilegálním dřevorubectvím a pytláctvím formou hlídkové
činnosti.
Nezapomíná se ani na českou přírodu.
Strážní hlídky vyráží do terénu a snaží se
potlačovat trávení zvířat na polích, loukách a v lesích. Hlídky se pokouší odhalit
jedovaté návnady nebo řešit nálezy mrtvých zvířat s podezřením na otravu.
Těšíme se opět za rok na zajímavá videa a
příběhy z různých koutů naší planety.

Ilustrační foto

Hlas Bystřice 9/2021
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MKIC

Četnické humoresky v Bystřici
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
MKIC p.o. Bystřice a město Bystřice pozvalo
na besedu Plk. JUDr. Michala Dlouhého Ph.D.,
který nastoupil do „policejních“ služeb, kde
postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady.
Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že
pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti.
S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína
Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl

divácky úspěšný televizní seriál „Četnické humoresky“.
Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem,
Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z nichž lze
jmenovat například seriály „Hříchy pro pátera
Knoxe“, „Hříchy pro diváky detektivek“ a filmy
„Příběh kriminálního rady“, „Muž, který vycházel z hrobu“, „Zastřený hlas“, „Škodná“, „Vlna“,

„Muž a stín“, „Devatenáct klavírů“ a „Hrobník“.
V některých z nich si dokonce zahrál epizodní
role jak zločinců, tak i kriminalistů. Podle jeho
námětu natočil v roce 2009 režisér Jiří Svoboda
kriminální film s názvem „Domina“.
Tento skvělý člověk besedoval s diváky v sále U
Jelena téměř dvě hodiny. Diváci odcházeli nadšení a odnášeli si s sebou nejen skvělý zážitek,
ale také knihy podepsané samotným autorem.

Farmářský trh
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Na podzimním farmářském trhu to tentokrát
vonělo burčákem, zeleninou, medem, kávou,
čajem a dalšími výrobky. Nechyběly sazenice
květin a keřů.
Nově zde zavoněly kosmetické výrobky a parfémy. A ještě zde byla jedna novinka, stánek

MKIC v kterém se lidé mohli seznámit s novinkami z kultury a odnést si mnoho informačních
letáků, třeba o tom, jak se Bystřice změnila za
posledních 550 let, vše o loutkovém divadle U
Jelena a také o všech sportovištích v Bystřici.
Nechyběly tipy na turistické a kulturní cíle v Po-

sázaví a celém Česku. Zatímco si dospělí vybírali tématicky materiál, děti se radovaly z balónků, které od nás dostávaly jako dárek. Příští
trh se plánuje na 16. října, tak si nezapomeňte
udělat čas.

Loutková pohádka
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Po letní přestávce přijela do loutkového divadla
U Jelena pohádka. Dřevěné divadlo zde zahrálo
pro nejmenší diváky pohádku Zvířátka a loupežníci. Během představení se dobře pobavili
jak malí, tak i velcí diváci. Není nic krásnějšího
než pohled na rozesmáté děti v divadle. Mám
velkou radost z toho, že nápad uspořádat pohádku ve všední den odpoledne uvítalo s nadšením téměř čtyřicet diváků.
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
divadlo U Jelena, Bystřice

1. 11. - Pletené pohádky, Čmukaři
2. 11. - Paleček, Buchty a loutky
3. 11. - Zlatovláska, LS Bystřice
4. 11. - Superkluk, Damúza
5. 11. - Pasáček vepřů, Bářino toulavé divadlo

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

POHÁDKU

Jak se žilo drakům v Bystřici
Hraje divadlo Ahoj

20. 10. 2021 od 17:00
Divadlo U Jelena, Bystřice
Vstup 50 Kč, po pohádce dračí kreslírna

Představení vždy od 9:00 a 10:30, vstupné 50 Kč
www.mestobystrice.cz

www.mestobystrice.cz

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

K O N C E R T

Kateřiny Ševidové
Písně mého srdce
Zdeněk Kopecký
el. piano, saxofon

16. 11. 2021
Divadlo U Jelena, Bystřice
Z a č á t e k

1 9 : 0 0

Předprodej vstupenek v kanceláři MKIC Bystřice
w w w. ka t e r i n a s ev i d ova . c z

www.mestobystrice.cz
Hlas Bystřice 9/2021
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Divadelní festival
Ludvíka Němce
7. 10. 2021 - DS BANDA - Uklízečka
Kateřina Pokorná, anekdota z prostředí patologie, Divadlo U Jelena

14. 10. 2021 - DS Zornice - Ztracená v čase
Michaela Doležalová a Roman Venclovský, hořkosladká komedie, Divadlo U Jelena

21. 10. 2021 - DS BANDA - Blázinec
Pavel Němec, politická satira - komedie, Divadlo U Jelena

28. 10. 2021 - DS Ludvíka Němce - Holka od jinud
Rudolf Trinner, napínavá rodinná komedie, Sál u Hlaváčků

Představení vždy od 19:00

Jednorázová vstupenka 100 Kč, Celofestivalová vstupenka 300 Kč
Předprodej v kanceláři MKIC Bystřice

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

DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
divadlo U Jelena, Bystřice

1. 11. 2021, Pletené pohádky, Čmukaři
Pletené pohádky jsou napsány s obdivuhodnou fantasií, hravos:, citem pro
poe=ku a jemným humorem. Jsou to čtyři pohádky o zvířátkách. Kůzlátko a
vlk, O chytrém zajíci, O statečném kůzle= a O zlé koze. Výborné divadlo pro
dě= a plnohodnotná zábava pro dospělé. Oceněno na Loutkářské Chrudimi a
Jiráskově Hronově.

2. 11. 2021, Paleček, Buchty a loutky
Žili spolu jeden muž a žena a = nemohli mít děťátko. Kdyby měli alespoň
malinkaté, velké jako palec. A hele, ono se to nakonec povedlo! Je tedy
opravdu jen jako palec, začali mu tedy říkat Paleček. Byl moc šikovný a hodný.
Jenže si ho vyhlídnul zloděj, takový pomocník by se mu hodil. Paleček mu
ovšem pomáhat nechtěl, krást se nemá. Ale zakoukal se do princezny a tak
tomu zloději trochu pomáhat musel. Kam mu pomohl a jestli může i takový
chlapeček vyrůst, se dozvíte v naší pohádce.

3. 11. 2021, Zlatovláska, LS Bystřice
Pohádka o statečném Jiříkovi, který se během cesty, na kterou ho poslal
přísný pan král, musí popasovat s nejedním těžkým úkolem proto, aby si
zasloužil zlatovlasou princeznu. Pomáhat mu budou mravenci, krkavci, ryba,
ale i malá moucha, která v pohádce sehraje malou, ale zároveň velkou roli.
Jak to celé dopadne vám zahraje místní loutkový soubor Bystřice z Bystřice.

4. 11. 2021, Superkluk, Damúza
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman. Stát se
superhrdinou může úplně každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka pro
dě= od 5 let vypráví příběh jedné supertřídy, ve které superspolužáci prožívají
superdobrodružství. Až do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není
tak úplně super.

5. 11. 2021, Pasáček vepřů, Bářino toulavé divadlo
Veselá loutková pohádka o chytrém princi Mojmírovi, rozmazlené princezně
Filoméně a o tom, že zlo není vždycky jen temné a škaredé. Jako v každé
pohádce však dobro zvítězí, princezna je napravena a láska oběma hlavním
hrdinům zavoní opojně jako právě rozkvetlá růže. (velmi volně na mo=vy
známé pohádky H. Ch. Andersena, atrak=vní pro malé diváky je vzájemná
komunikace a rytmus, kterým se nechávají rádi strhnout a pomáhají tak
posouvat děj)

Představení vždy od 9:00 a 10:30, vstupné 50 Kč

www.mestobystrice.cz
Hlas Bystřice 9/2021
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MC KULÍŠEK

Hola, hola, Kulíšek volá
zpívej, tanči, tvoř a cvič, tiskni, hraj si, vař i piš!
Text a foto: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Neboli od září se v Kulíšku stále něco děje.
Úspěšně jsme zahájili nový školní rok a
kromě stálých kroužků jsme otevřeli i několik nových.
V pondělí téměř dvě hodiny vaříme, pečeme a mícháme koktejly (samozřejmě nealkoholické). Kupodivu vaří samí kluci, ale
o to víc jsou šikovní a viditelně co si navaří, také snědí. Zatím jsme si pochutnali
na klasickém řízku s kaší a palačinkách se
šlehačkou, naložili jsme utopence a namíchali Modrou lagunu a Mojito. Čekají nás
vlastnoručně vyrobené italské těstoviny,
domácí chleba i Margarita – a u stolu je
ještě několik volných míst. Po vaření se
hraje divadlo – dramatický kroužek nabírá další zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet
pocity na jevišti. Abychom mohli secvičit
pohádku, potřebujeme další šikovné děti –
proto neváhejte a přijďte mezi nás. Divadlo
je výzva, zábava i radost – kdo nevyzkoušel, nepochopí. Jinak již tradičně v pondělí tančíme s Olinkou – všichni nadšenci
jednoduchých i složitých tanečních kreací
nesmí chybět, protože tanec rozveselí duši
i dělá hezká těla. Také pan Nedvěd ještě v
pondělí i v úterý rád přivítá několik příznivců stolního tenisu.
V úterý se z Kulíšku line krásný zpěv Katky
Ševidové a jejích svěřenkyň. Ještě stále je
několik volných míst! Kdo ale raději protahuje svaly a zdolává překážky, je v hale
ZŠ ještě dost místa, aby se mohl připojit.
Atleti se scházejí v úterý nebo ve čtvrtek a
všichni víme, že ve zdravém těle … Tělo si
sice neprotáhnou nadšenci 3D tiskárny, ale
aby naprogramovali naši novou tiskárnu,
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budou muset zapojit fantazii i technickou
zdatnost. Ano, konečně máme vysněnou
tiskárnu a díky Tomášovi Neradovi můžeme i tvořit. Kdo začínáte s angličtinou a
chcete umět víc než jen „hello“, pak se naučíte v Kulíšku i víc. Jak? No prostě hravě!
Středa se nese v duchu harmonie a klidu.
Že jóga je i pro děti a že protažené tělo i
lépe myslí, to bylo dokázáno mnohokrát. S
Aničkou si to můžete vyzkoušet na vlastní
kůži. Proč nehladit kočku proti srsti, co má
nejraději morčata a kdo jsou strašilky? To
vše ví Iza a spolu se svými čtyřnohými kamarády vám vše názorně ukáže.
Ve čtvrtek vzniká spousta krásných věcí,
veselého tvoření i zapatlaných triček pod
vedením Jitky, která má zásobu nádherných nápadů k realizaci. Jak správně třídit,
jak prospívat přírodě, aby se nám lépe žilo?
Jak se dá využít odpad a jak se pomocí rodiny Bystrých máme chovat i sami sobě?
Odpovědi zná Iva s Adélkou a rádi vás přivítají na Ekohrátkách.
Každé dopoledne patří kulíškovská hernička maminkám a těm nejmenším. Jestli
si ale nechcete jen tak hrát, ale společně si
zazpívat a zacvičit, stačí přijít v pondělí a
ve čtvrtek dopoledne a pořádně si to užít s
lektorkou FIT MAMI Aničkou a jejím Kájou.
Minimálně tu najdete nové kamarády a to
za to stojí.
Která žena by se nechtěla cítit dobře a
spokojeně? Odskočte si od domácích povinností a udělejte si chvilku pro sebe.
Těm, co k tomu potřebují pohodu, trochu

organizovaného ženského pohybu pod vedením odbornice, tak i na ty jsme mysleli.
Ve středu pod vedením Ivony Pobežalové
si můžete zpevnit tělo jógou nebo pilates.
Příjemná atmosféra, harmonický pohyb a
laskavé vedení, zaručuje dobrý pocit sama
ze sebe. Ve čtvrtek v duchu Por De Bras
slibuje odborná lektorka Katka Hasselrot
pomoc při jemném, ženském a přitom
funkčním cvičení na podporu ženskosti a
zdraví.
Snídaně v Kulíšku – neboli společné plánování všech, co chtějí být u toho. Sháníme dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit
nejen do pravidelných činností v Kulíšku,
ale i různých veřejných akcí nebo přispět
nápadem. Víc hlav víc ví a všem nám jde o
společně strávený čas, kde si užijí zábavu
účastníci i organizátoři. Možná vám v Kulíšku něco chybí nebo naopak vy sami můžete přispět svým umem, nápadem nebo
inspirací – jste vítáni a můžete se spolehnout, že váš podnět nezapadne.
1. snídaně 17.10. v 10:00 (prosím, ozvěte se
dopředu, ať se s vámi počítá u snídaňového
stolu)!
Jak řekl již Henry Ford - „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je
úspěch.“ Přejme Kulíšku i našim dětem
úspěch a nám všem krásný podzim.
Všechny informace jsou aktualizovány na
mckulisek.cz nebo vždy na čísle 608 96 19
19. Děkuji za všechnu podporu, pomoc,
nápady i příjemná setkání.

www.mestobystrice.cz

JÓGA A PILATES S IVONOU
ü

NOVÝ KURZ V KULÍŠKU

ü

KAŽDOU STŘEDU - OD 6.10. DO 1.12.2021

ü

2 SKUPINY: 17 – 18 A 18 – 19 HOD

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

PROFESIONÁLNÍ LEKTORKA S VÍCE NEŽ 12TI LETY PRAXE
MGR. IVONA POBEŽALOVÁ, WWW.IVONAJOGA.CZ
FCB/INSTAGRAM – JÓGA A PILATES S IVONOU

PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ: 608 961 919
CENA 1 440 KČ, ZAMEŠKANÉ HODINY LZE NAHRADIT
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Máte doma věci z kterých vaše děti vyrostly?
Sháníte levné a pěkné oblečení?
Bazárek je tu pro Vás!

Místo konání: sál restaurace U Hlaváčků, Bystřice
14. 10. 9 - 17 hod - výběr a prodej zboží
15. 10. 9 - 17 hod - prodej zboží
16. 10. 9 - 12 hod - prodej zboží
12 - 15 hod - výdej zboží
Vzhledem k tomu, že věcí do bazaru je stále více, nevyhovuje již
původní značení prodávaného zboží. Prosíme tímto maminky,
aby před podzimním bazárkem navštívily MC Kulíšek.
Bude jim vydán tiskopis na soupis věcí a přiděleno číslo,
které budou používat při značení nabízeného zboží.
Děkujeme.

ŽIVOTNÍ VIBRACE HANA A JAN MAREŠOVI

MATEŘSKÉ CENTRUM KULÍŠEK
BYSTŘICE

Zvuková lázeň
tibetskými mísami

Tibetské mísy uklidňují mysl, uzdravují tělo a nastolují
vnitřní klid. Budete jen ležet a odpočívat.

čtvrtek 21. října 2021 od 18:30 hodin
Dr. E. Beneše 115, proti Měst.úřadu
vstupné 180,-Kč
Rezervace nutná v MC Kulíšek
Karimatku a deku s sebou.
www.zivotni-vibrace.cz
www.mckulisek.cz

Hlas Bystřice 9/2021
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Činnost místní skupiny ČČK Líšno v roce 2021
Text: Ladislava Milfaitová, předsedkyně ČČK Líšno
Vážení spoluobčané,
rády bychom vás informovaly o činnosti místní skupiny ČČK Líšno v roce 2021.
Přestože bylo v této nejisté době těžké
cokoli plánovat a připravovat, jsme moc

rády, že vše, co jsme zorganizovaly, se také
uskutečnilo.
V pátek 3. září se konalo již po čtvrté Sousedské posezení v Líšně, které se tradičně

Lukostřelba
Text a foto: Bohumil Spálenka
Covidové období poznamenalo i lukostřelbu v Bystřici. Zaznamenali jsme úbytek
členů i těžký návrat k pravidelné činnosti.
Na konci června jsme uspořádali první závod na nové střelnici v areálu SK Bystřice.
V srpnu to pak byly další dva závody, oba
byly zařazeny do Českého poháru dospělých a dorostu. V září jsme uspořádali také
dva závody tentokrát jen na regionální
úrovni. Všichni účastníci závodů hodnoti-

li velmi kladně naši novou střelnici. Velký
dík tak patří vedení města Bystřice, které
zařídilo vybudování této střelnice.
Nebyly to však jen závody v Bystřici. Naši
lukostřelci jeli na závody do Votic, Prahy,
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odehrává na hřišti u vagónu. V letošním
roce se sešlo více než 70 Líšeňáků a moc
nás těší, že jsme mohly přivítat nové obyvatele naší obce, která se stále rozrůstá, ale
také naše nejstarší spoluobčany, kteří mají
stále radost ze života a chuť přijít se pobavit. Jako obvykle bylo zdarma k dispozici
občerstvení a děkujeme všem, kteří nám
pomohli ať už s jeho přípravou, nebo tím,
že přinesli něco dobrého přímo na akci.
Následně jsme 19. září vyrazily s dětmi na
oblíbený pochod, kterému sice říkáme Na
Žebrák, ale vzhledem ke katastrofálnímu
stavu lesů v našem okolí se v letošním roce
uskutečnil v okolí rybníku Oborák. My i
děti jsme si výlet užily, cestou byly připraveny soutěže a sladké odměny. Na závěr na
nás čekalo překvapení v podobě vodníka,
který se nám usídlil u rybníka, ale když
děti splnily úkoly, které jim připravil, dostaly od něj krásné sladké dárečky. Vodní-

kovi touto cestou moc děkujeme.
A samozřejmě náš veliký dík patří Městu
Bystřice, bez jehož finanční podpory bychom tyto milé akce nemohly uskutečnit.
Ještě bychom chtěly připomenout, že vždy
na jaře a na podzim pořádáme sběr šatstva
pro charitu. Sběr bývá velmi úspěšný a my

Nejdku u Karlových Varů, ale hlavně se zúčastnili MČR dorostu v terčové lukostřelbě
ve Znojmě (Běta Vašáková obsadila deváté místo). MČR žáků v Kroměříži (Dalibor
a Matyáš Křivánkovi, Johanka Filípková,
Radek Tomis, Ondřej Chlupsa a na hostování jsme měli Teu Večerkovou z Opavy).
Dalibor získal dvě zlaté medaile za výkon
na 40m a 30m, celkově pak skončil druhý. Matyáš i Johanka skončili shodně na
17. místě. Johanka s Daliborem byli v MIX
týmu sedmí a spolu s Matyášem ve družstvech skončili také sedmí v kategorii starších žáků. Mladší žáci si vedli úspěšněji.
MIX tým Tea a Ondra získali bronzové medaile a společně s Radkem ve družstvu pak
také bronzovou medaili. V jednotlivcích byl
Ondřej čtvrtý, Tea pátá a Radek sedmnáctý.
A ještě jedno mistrovství, a to ve Voticích,
MČR žactva v terénní lukostřelbě. Opět se
zúčastnili bratři Křivánkové a Radek Tomis, ještě měla jet Johanka Filípková, ale
zdravotní potíže jí v tom zabránily.
Tím bylo vyřazeno družstvo žáků ze soutěže a zúčastnili jsme se tak pouze soutěže
jednotlivců. Dalibor získal zlatou medaili,
Matyáš a Radek byli oba čtvrtí.

Také rozšíření členské základny bude důležité, sice se v září přihlásilo osm zájemců o lukostřelbu, ale pro vytvoření kvalitní
základny by neuškodilo dalších osm až deset nových zájemců a dva až tři roky tvrdé
práce.

všichni pomůžeme pro nás již nepotřebnými věcmi lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Podzimní termín této charitativní akce je 22. a 23.10.2021, budeme vás
ještě informovat formou letáčků.

Tak kdo máte zájem přijďte ve středu či
čtvrtek od 14 až 17 hodin na střelnici v areálu SK Bystřice, případně volejte na tel.
736 155 080.

Ještě nás čeká MČR dorostu a dospělých
v terénní lukostřelbě v Čechách pod Košířem 2-3. října, tam jede Bětka Vašáková. Poslední závod bude v Bystřici 9.října.
www.mestobystrice.cz
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Dětské Rybářské závody
Text a foto: Vítězslav Maier, RK ČRS, z.s., MO Bystřice
Dne 4.9. 2021, na revíru Konopišťský potok 2, proběhly dětské rybářské závody
pořádané vedením místního rybářského
kroužku. Celkem si přijelo zachytat 27 dětí.
Počasí nám oproti minulému roku přálo.
Byl krásný slunečný den. Rybám se sice
nechtělo moc spolupracovat, ale i přesto
se povedlo dětem nachytat jich dost. Každá chycená ryba se měřila, 1 centimetr =
1 bod. Pro účastníky závodu bylo zajištěno
občerstvení zdarma. Limonáda tekla proudem a párek nezbyl ani jeden.
Na závody nás přišel podpořit a podívat se,
jak to dětem jde, starosta našeho města
pan Michal Hodík se svojí ženou a také nás
navštívil pan Jiří Eichler, vedoucí odboru
mládeže ČRS, z.s., SÚS., který nám pomohl
s předáním cen pro vítěze. Byly uděleny 4
hlavních ceny a 7 cen do 11. místa. Nezapomnělo se ani na ty co se jim moc nedařilo.

Hlas Bystřice 9/2021

Každý účastník si odnesl tašku plnou zajímavých cen od našich partnerů a sponzorů.
První tři ceny byly uděleny za největší počet bodů a čtvrtá byla udělena za největší
ulovenou rybu. S předáním cen nám pomohl pan Jiří Eichler.
Výsledky:
1. Zdeněk Liška, celkem 247 bodů
2. Matyáš Kubásek, celkem 195 bodů
3. Nikolas Holický, celkem 173 bodů
4. Matyáš Kubásek, největší ryba 52 cm
(kapr)
Náborová akce: Spolu se závody probíhala i náborová akce pro nováčky do našeho
rybářského kroužku, který opět startuje
7.9.2021. Zde se vystřídalo přes 40 dětí. Pro
děti byly připravené pruty nejen na chytá-

ní, ale i na vyzkoušení rybolovné dovednosti – hod „kapkou“ na terč. Každé z dětí
si odneslo nějakou sladkost a propagační
materiál s informacemi, jak se přihlásit do
rybářského kroužku a v budoucnu se stát
rybářem.
Velký dík patří sponzorům závodu:
Město Bystřice, ČRS, z.s., Středočeský
územní svaz, Stavebniny DEK a.s., Elmoz
Czech, s.r.o., Petr Šach stavební s.r.o., Vosa-mvs, s.r.o., Daně ZID s.r.o., ABB s.r.o.,
Schürmann s.r.o., PEFA Pavel Faktor,
WPOcarp Petr Štěpánek, Tomáš Kubásek,
Petr Hanuš, František Kolář. A nesmím zapomenout poděkovat našim kamarádům –
dobrovolníkům: Marcela K., Dagmara M.,
Miloš R., Jiří M., Lukáš M., Tomáš Z., Václav
Š. Věřím, že všem se závod líbil a příští rok
se opět potkáme.
Petrův zdar.
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Letní sezóna 2021 v Nesvačilech
Text: Drahuše Jirovská, Osadní výbor Nesvačily, SDH Nesvačily a TJ Sokol Nesvačily

TRADIČNÍ TURNAJ V SEDMIBOJI
Na hřišti v Nesvačilech se v sobotu 17.7.2021
konal Tradiční turnaj v sedmiboji. Letos se
účastnilo 11. týmů. Hrálo se v sedmi míčových sportech systémem pavouka na dvě
prohry a následně tříčlenné finále. Loňské
vítězství obhajovali Teplometi, kteří nakonec
skončili těsně pod vrcholem. Pořadí prvních
je:
1. DrMaLuk - Martin a Lukáš Drábovi
2. Teplometi - Lukáš Váňa a Jan Krejčí
3. DIRa - David a Ivan Randovi
Vítězům gratulujeme. Zároveň děkujeme za
finanční podporu Městu Bystřice a dále všem
organizátorům za zajištění akce.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 11.9.2021 uspořádali muži TJ Sokol
Nesvačily Nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se
10 týmů, na předních příčkách se umístili:
1. Čerčany
2. Nesvačily
3. Vršky
Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 18.9.2021 jsme se opět po roce
setkali se svými sousedy, rodáky, kamarády a
příznivci Nesvačil u rybníčka v Koutích. Pro
děti i dospělé bylo připraveno občerstvení,
děti se pak opět mohly projet v lodičce po
rybníčku, měly k dispozici drobné sportovní
vybavení a paní Lucie Tlamichová zajistila
dětem projížďku na poníkovi. Na celou akci
dohlížel „hasič“, kterého jako překvapení
vyrobily členky SDH. Hudební doprovod
zajistili Kateřina Ševidová a Zdeněk Kopecký.
I počasí nám nakonec docela přálo a tak
jsme si odpoledne všichni užili.
Děkujeme touto cestou za finanční podporu
Městu Bystřice, dále všem organizátorům
za zajištění, přípravu i hladký průběh akce a
přípravu občerstvení, muzikantům za skvělou zábavu a hlavně všem návštěvníkům, za
jejich účast a podporu.
Touto akcí jsme v Nesvačilech ukončili letní
sezónu a doufáme, že nám naše plány na
podzimní a zimní část roku nic nepřekazí.
Těšíme se na vás.

24

www.mestobystrice.cz

OSADY, SPOLKY

Nejmladší basketbalové žákyně U12G přivezly
z Brandýsa 4. místo
Text a foto:
Roman Beneš a Josef Hovorka
Před nadcházející sezónou sehrály
mladší minižákyně kategorie U12G BC
Benešov přípravný turnaj v Brandýse
nad Labem. Sportovní klání mělo ukázat, jak jsou dívky sehrané a jaké návyky si přinesly z předchozích tréninků a
ze soustředění. Za zmínku přitom určitě
stojí, že celou polovinu družstva tvořily
dívky z Bystřice.
O víkendu 3. až 5. září 2021 se děvčata U12G
popasovala se soupeři z Českého Brodu,
Kralup nad Vltavou, Brandýsa nad Labem,
Pardubic a Plzně. Páteční vstup do turnaje
vyšel modrožlutým hráčkám na výbornou.
Soupeřky z Českého Brodu porazily 68:18
a splnily vše, co od nich trenéři požadova-

li. Zápas s Kralupy nad Vltavou byl nejprve
přetahovanou o skóre, ale od druhé čtvrtiny už benešovské hráčky měly navrch a
zápas skončil výsledkem 41:13. Do zápasu
se postupně zapojila všechna děvčata a v
týmu panovala skvělá atmosféra.
První prohru v turnaji přinesl druhý sobotní zápas s Brandýsem nad Labem. Po
vyrovnaném zápase se na děvčatech projevila únava a větší bojovnost domácího
Brandýsa vedl k výsledku 14:25. V neděli pak na modrožluté hráčky čekal velmi
těžký soupeř v podobě Pardubic, který
vyhrál jednoznačně 59:7. Děvčata však nic
nevzdala, a především v druhé polovině
zápasu se výrazně zlepšila.
Na závěr turnaje čekaly na Benešov hráčky Plzně. Úvodní čtvrtina patřila Plzni,
ale v dalším průběhu naše hráčky držely se soupeřkami krok a mocně se na ně
dotahovaly. Přílišný respekt k plzeňským
hráčkám jim však svazoval ruce, a konečný výsledek 26:31 je jen těsně připravil o
medailové umístění.
Konečné čtvrté místo zhodnotili trenéři
velmi pozitivně. Vyzdvihli především bojovnost družstva, obětavost a chuť do hry.

K úspěchu benešovského družstva U12G v
turnaji přispěla i finanční podpora města
Bystřice ve výši 20 000,- Kč, která byla
použita na startovné, ubytování a stravu.
Šikovnost a kvalitu bystřických děvčat
hrajících v barvách BC Benešov budeme
moci obdivovat i ve sportovní hale v Bystřici na plánovaném prosincovém turnaji
O pohár starosty města Bystřice.
Soupiska hráček (tučně jsou zvýrazněny
hráčky z Bystřice):
Výborná Viktorie
Tůmová Karolína
Zatloukalová Václava
Dolejší Eliška
Slánská Amálie
Lazárková Lucie
Nováková Daniela
Zdražilová Elen
Mrvová Lucie
Tůmová Tereza
Kuldová Klára
Hovorková Michaela
Štětinová Šárka
Danihelková Marie
Červenková Viktorie
Urbanová Eliška
Berková Karolína

90. výročí vysvěcení kostela v Nesvačilech
- OBRAZEM Foto: Daniela Čejková

Hlas Bystřice 9/2021
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Hasičské vozy u fary
Text a foto: Alenka Filipová
Všední dny plynou stejným tempem. Pro
některé z nás je jejich řád skoro stejný,
tak když zazní neznámý zvuk a nastane
kolem bytu nebo domu nějaký ruch, vyhlédneme z okna či dveří, abychom zjistili, co se děje.
Když se uprostřed měsíce září v Kostelní,
velmi klidné a tiché ulici ozvaly motory
silných a těžkých aut, byl to důvod k pohledu z okna. Hasičský vůz právě přijížděl
k faře a hned za ním bylo vidět další, ještě
mohutnější auto. Otvírají se dveře auta a
první muži seskakují na vozovku.
Pátravý pohled spočine nad střechou fary,
ale nejsou vidět plameny ani žádný kouř.
Obloha je modrá, nikde není nic vidět.

Viktorie
Šitlerová
uspěla na
Mistrovství
ČR v twirlingu
Text: Denisa Říhová, redakce

Snad tedy je to jen náhoda. A dost možná
je to nějaké cvičení.
Blíž k budově fary je již vidět, proč je tu
potřeba akce této jednotky. Nad okny fary
se rozhodly vosy vybudovat si své sídlo.
Hnízdo již bylo pořádné a roj dával najevo, že kdo se k faře přiblíží, bude stavitelkám na obtíž a může dostat pár žihadel.
To ovšem pro muže zvyklé poradit si s
mnohem obtížnějšími úkoly nebylo nic,
co by za chvíli nezvládli. Jen výška, ve které bydliště vos bylo je donutila k použití
techniky, kterou k sundání hnízda potřebovali.
Akce netrvala dlouho, přesto ji zpozorovalo pár kolemjdoucích a byla zaznamenána i objektivem fotoaparátu.

Včelařský spolek Ouběnice
Vás srdečně zve na

Včelařskou výstavu
k 70 výročí založení včelařského spolku,
která se koná ve špejcharu v Olbramovicích

od 9. října – 20. listopadu 2021
slavnostní zahájení výstavy:
9. října 2021 od 17:00 hodin
Otevřeno bude každou středu od 15:00 – 18:00
a každou sobotu od 13:00 – 16:00
nebo pro skupiny po telefonické domluvě na čísle: 733 324 811

Vstupné dobrovolné

Viktorie Šitlerová (uprostřed) je patnáctiletá občanka Bystřice a je několikanásobná
mistryně České republiky v twirlingu. Nyní
se raduje z úspěchu na Mistrovství České
republiky v twirlingu v Prostějově. Připravuje na mistrovství Evropy, které se uskuteční v chorvatské Poreči. Držme palce!
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Výtěžek ze vstupného bude předán
jako charitativní příspěvek pro

Marušku Buriánkovou ze Zahradnic.
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ROZHOVOR

Rozhovor s bystřickými
zubními lékařkami

MDDr. Nikola Kyliánková
spravuje instagramový profil
@zubni_bystrice, kde najdete
různé články o zubech,
instruktáže čistění, tipy na děti
a práce dentálních hygienistek.

Text: Bára Kristenová, redakce

MDDr. Nikola Kyliánková
Vystudovala 1.lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy. Nejraději se věnuje
dětské stomatologii a záchovné
stomatologii, protože miluje děti a bojuje
za zuby, které mají smysl zachránit.

MDDr. Widad Zavadilová
Také vystudovala 1.lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy. Baví jí spíše chirurgie,
kdy může dokázat vytrhnout i ten
nejzapeklitější zub.

Před nadcházející sezónou se zubní ordinace v Bystřici dost proměnily, můžete
nám prozradit co všechno svým pacientům můžete nabídnout?
Našim pacientům nabízíme komplexní
zubní péči, včetně dentální hygieny. Koupily jsme nový panoramatický rentgen a
další nové přístroje, tudíž je pro pacienty
příjemnější, že je vše na jednom místě a
nemusí dojíždět po okolí na různá vyšetření. Díky novým prostorům jsme mohly
pracoviště upravit a vybavit, jak je ve 21.
století běžné.. (smích)

naci chrupu. Klademe důraz na prevenci a raději zákrokům předcházíme, proto
jsou pro nás dentální hygiena a pravidelné
kontroly základ všeho a ve finále ušetří pacientům jejich peněženku, protože ušetří
za složitější zákroky a opravy. A to je naše
vize a směr, kterým chceme jít - předcházet onemocněním dutiny ústní.

Určitě u vás ještě nebyla řada pacientů,
které jste převzaly. Jak se na návštěvu u
vás mohou připravit a co je při první návštěvě čeká?
Na první návštěvě je čekají samé hezké
věci (smích). Nemusí se na ni nijak připravovat, uděláme jim preventivní prohlídku,
panoramatický rtg a detailní rtg snímky.
Preventivní prohlídka spočívá ve vyšetření zubů a sliznic. RTG snímky nám pomohou najít nebo vyloučit kazy, onemocnění
parodontu, cysty, nádory a další patologické stavy. Čeká je sestavení léčebného
plánu, seznámení s ním a pak už je čekají
jen objednávky na dentální hygienu a sa-

Hlas Bystřice 9/2021

Jak se k vám mohou pacienti objednat?
Můžete nám pro jistotu připomenout
vaše kontaktní údaje?
Kontakt na MDDr. Nikolu Kyliánkovou (ordinace po MUDr. Sedláčkové) 725 577 667,
všechny informace najdete na webu www.
zubnibystrice.cz. Kontakt na MDDr. Widad
Zavadilovou (ordinace po MUDr. Pešicové)
777 683 808. Na dentální hygienu platí obě
čísla a může se objednat kdokoliv, nejen
naši pacienti, to není vázáno na registraci.
Máte plnou kapacitu? Přijímáte i nové
pacienty?
V současné době bohužel nepřijímáme.
Převzaly jsme plné kartotéky pacientů a
další desítky máme na čekací listině. Když
se někdo odhlásí, odejde jinam, tak přijímáme dle pořadníku. Pokud by se situace
změnila, informujeme o tom na webu.
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Slavnostní vítání občánků
Text: Občanská komise Městského Úřadu Bystřice; Foto: Jiří Zderadička
Bylo nám velikým potěšením, že po dvouleté pauze, způsobené covidovými opatřeními, mohlo 02.10.2021 proběhnout v obřadní
síni Městského úřadu Bystřice slavnostní vítání občánků do svazku města. Přivítal je místostarosta města pan Mgr. Daniel Štěpánek, předsedkyně Občanské komise paní Marie Neradová a členka Občanské komise Petra Leitnerová. Dostavilo se celkem 30
malých občánků se svými rodiči a dalšími blízkými. Poděkování patří žákům ZŠ Bystřice, kteří pod vedením paní učitelky Mgr.
Pavly Štěpánkové připravili velmi pěkné vystoupení.
Byly přivítány tyto děti:		
Emma Frková, Bystřice
Vojtěch Frk, Bystřice
Olívie Krupičková, Bystřice
Izabela Sombergová, Líšno
Richard Kladiva, Ouběnice
Václav Pomahač, Nesvačily
Jan Kovařík, Nesvačily
Julie Košťálová, Nesvačily
Daniel Petr, Jarkovice
Nikola Moldová, Bystřice
Eduard Bláha, Bystřice
Lucie Chroboková, Bystřice
Nathalie Hubínková, Bystřice
Šimon Tušinovský, Bystřice
Jakub Píška, Bystřice
Natálie Dušková, Bystřice
Damián Vilímek, Nesvačily
Andrea Kůželová, Bystřice
Daniel Werner, Líšno
Maxmilián Vaniš, Líšno
Dita Kladivová, Ouběnice
Alex Kočí, Líšno
Matěj Šebor, Bystřice
Nikola Šeborová, Bystřice
Filip Kaňka, Bystřice
Petr Venuš, Bystřice
Amálie Tobrmanová, Ouběnice
Jindřich Novotný, Bystřice
Oliver Nagl, Bystřice
Nela Kolářová, Bystřice

Pozn. Jména všech uvedených osob jsou zveřejněna na základě jimi daného písemného
souhlasu.
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Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Václav Jedlan
* 17. října 1926 v Bystřici
† 8. dubna 2007 v Benešově

Ing. arch. Vítězslava
Rothbauerová
* 19. ledna 1934 Křešín
† 9. října 2011

Karel Šebek
* 11. října 1951 v Benešově
† 29. ledna 2015
v Nové Vsi pod Pleší

Bystřický rodák, který celý svůj život pracoval v zemědělství. Láska k zvířatům ho přivedla i do Československého svazu chovatelů, kde dlouhá léta zastával funkci předsedy
bystřické místní organizace. Jeho největším
koníčkem, kterému se aktivně věnoval až do
své smrti byla historie a sběratelství. Zajímal se o místní fotografie, spisy, kroniky i
knihy. Rád sportoval a lhostejné ho nenechávalo ani veřejné dění. V roce 1990 se za
Zemědělskou stranu stal bystřickým zastupitelem a členem rady obce.

R.D. František Čistý
* 19. ledna 1934 Křešín
† 9. října 2011
Bystřický farář a administrátor, který
bystřickou farnost spravoval od 90. let
20. století do března roku 2009. Teologické vzdělání dosáhl v roce 1961 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy v Litoměřicích.

Česká architektka žijící v Jiříně. Své architektonické vzdělání získala na pražském
Českém vysokém učení technickém, kde v
letech 1959 až 1965 vystudovala Fakultu architektury a pozemního stavitelství. Po studiích nastoupila do Pražského projektového
ústavu ateliéru architekta Jiřího Lasovského, který se zúčastnil např. architektonické
soutěže na urbanistické řešení jižního města v Praze. V Pražském projektovém ústavu
byla V. Rothbauerová zaměstnána až do roku
1991. Za tu dobu zpracovala řadu architektonických projektů, například rekonstrukci

Chodovské tvrze a další. V roce 1990 se paní
Rothbauerová vrátila na ČVUT, aby zde čtyři roky vedla výuku. V roce 1992 si založila
vlastní soukromý ateliér, který spravovala do
roku 1995. Poté spolu s dalšími architekty založila ateliér Dům a Město. Ateliér se zabývá
navrhováním novostaveb i rekonstrukcí budov všeho typu, včetně zpracování urbanistických studií a vytváření regulačních plánů.
Z realizovaných staveb stojí za zmínku Hotel
Four Seasons na Praze 1, Dům pro gorily v
pražské ZOO, či komunitní centrum Matky
Terezy na pražském Chodově.

Senátor za volební obvod Benešov v letech
2006 až 2012 a starosta sousedního města. V
Neveklově navštěvoval základní školu, po jejímž skončení vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře.
Poté pracoval jako mechanik Telekomunikačních montáží Praha, projektant Středočeských vodovodů a kanalizací a technik ve
fakultní nemocnici Motol (1989-2000). Byl

zastáncem skautingu a demokratických hodnot. Jeho jméno je nejvíce spojováno s politikou. Hned po roce 1989 zakládal v Neveklově
Občanské fórum a v následujících letech byl
u založení Občanské demokratické strany na
Benešovsku. Jako komunální politik byl neveklovským starostou i místostarostou a v
letech 2004 až 2008 vykonával post zastupitele Středočeského kraje.

Životní jubilea a gratulace
Text: Občanská komise MěÚ
V červenci 2021 oslavila významné jubileum občanka:
Marie Benová, Bystřice, 75 let

Hlas Bystřice 9/2021

V září 2021 oslavili významné jubileum tito
občané:
Alena Klimešová, Jarkovice, 70 let
Pavol Budoš, Bystřice, 75 let
Václav Štěpánek, Líštěnec, 90 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Pozn. Jména všech uvedených osob jsou zveřejněna na základě jimi daného písemného
souhlasu.
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HISTORIE

1999
Proměna za posledních třicet let: 1991-2020

Koncem roku 1990 proběhly v Bystřici první demokratické volby a začala nová etapa
vývoje města. Od té doby se udála celá řada změn, a hlavně nám za tu dobu vyrostla
celá jedna generace občanů. Připomeňme si tedy na stránkách našeho zpravodaje po
jednotlivých letech, co se vlastně za těch 30 let nedávné historie událo.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

VODOVOD A KANALIZACE

Pozornost vedení města se v tomto roce
upírala převážně k výstavbě vodovodu a kanalizace. Stavby byly rozvrženy do pěti etap
a obě infrastrukturní stavby měly probíhat v součinnosti. Do konce roku se stihlo
plánované ukončení prvních etap výstavby
obou staveb, tedy kanalizace i vodovodu
v centru města. Vodovod i kanalizace byly
položeny v ulicích Dr. E. Beneše od požární zbrojnice do ulice Karla Nového, na obou
náměstích, v ulici K Nesvačilům, Družstevní, Nová, Syllabova, Kostelní, U Potoka a
v ulici K Líšnu k potoku Bystrý.
Stavba kanalizace narazila už začátkem
roku na technické problémy. Na několika
místech bylo zjištěno, že není možné uvést
celou kanalizaci do provozu gravitační metodou, a tak bylo v měsíci březnu rozhodnuto, že se v části města bude stavět kanalizace
podtlaková.

Foto: Kanalizace Pod Homolí
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SLUŽBY BYSTŘICE S.R.O.

Z iniciativy pana starosty Pavla Chlistovského došlo k 1. 7. 1999 k založení společnosti
Služby Bystřice s.r.o. Jednatelem společnosti se stal člen městské rady Miroslav
Burda. Účetnictví společnosti vedla účtárna městského úřadu. Služby Bystřice s.r.o.
zajišťovaly letní a zimní údržbu, vytápění
bytových domů a opravy místních komunikací. Během roku byla do správy společnosti
předána skládka Plchovky a v měsíci říjnu
zkušební provoz rozšířeného městského
teplovodu.

BYTY

Začátkem roku bylo v rámci rekonstrukce
školy v Nesvačilech dokončeno osm bytů a
zároveň se připravovala výstavba dvou bytových domů v ulici Nová. V polovině roku
proběhlo výběrové řízení na výstavbu dvou
bytových domů s 38 byty. Zakázku vyhrála
stavební firma pana Petra Šacha. Před samotnou výstavbou došlo k úpravě projektu,
protože si občané ze sousedních bytových
domů stěžovali na zastínění, a proto byly
oba nové bytové domy o několik metrů posunuty a natočeny.

VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ
NA NÁMĚSTÍ II. ODBOJE

V květnu poničil mladý vandal jeden z osmi
nově zasazených akátů na náměstí II. odboje. Mladý viník byl naštěstí odhalen, a tak
musel způsobenou škodu ve výši 2850,- Kč
zaplatit. Alejové akáty byly na náměstí vysazeny po likvidaci starých lip, které postupně
odumíraly.

NÁVŠTĚVA BISKUPA
VÁCLAVA MALÉHO

Dne 25. listopadu 1999 celebroval mše v Bystřici, v Ouběnicích, v Nesvačilech a na Tožici
pomocný pražský biskup Václav Malý. Katolický kněz V. Malý byl signatářem a mluvčím
Charty 77, zakladatelem a členem Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných a členem
Československého helsinského výboru.

OBAVA Z KOLAPSU

Konec roku 1999 vyvolával celospolečenské
obavy z výpadku elektřiny, plynu a tepla
v souvislosti s přechodem počítačového nastavení na rok 2000. Sám starosta města
v bystřickém zpravodaji informoval občany:
„Počítače totiž řídí většinu životně důležitých funkcí našeho hospodářství a jejich
přechod s daty se dvěma čísly (99) na 4-místná čísla se třemi nulami (2000), může u nezabezpečených programů přinést některé
potíže. Tlumočím vám všem upozornění
odborníků, kteří předpovídají, že může dojít
např. k výpadku dodávek vody, elektřiny,
tepla, plynu apod. Největší nebezpečí těchto
výpadků, bude v období od 18.00 hod. 31. 12.
1999 do 8.00 hod. roku 2000. Bylo by tedy
vhodné, předzásobit se např. potravinami,
vodou, nebo benzinem.“

Foto: Bytové domy v ulici Nová
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POVĚST

Vymíněná hruška
Text: Miroslava Michálková, redakce; Napsal: Lad. V. Trmal do knihy Čeňka Habarta
Sedlčansko, Sedlecko a Voticko; Foto: Marek Bílek
Dávno již tomu, co se skláněl mladý právník
nad zažloutlými spisy a pátral po dějinách
svého rodu. Před ním ležela smlouva trhová, vložená do desek zemských léta Páně
1546 v pátek po sv. Ondřeji roku 1541 mezi
„Mathoušem a Havlem a Bartolomějem,
bratřími vlastními z Zahořan strany jedné a
Urozeným panem Janem Trmalem z Taussicz
ze strany druhé“. Dle této smlouvy oni bratři „prodali dvůr svůj dědičný v Zahořanech s
dědinami, lukami, lesy, potoky, dvěma sady,
porostlinami, rolími vornými i nevornými, se
vším plným panstvím a s tím i se vším příslušenstvím “. Tak četl mladý právník doslovně,
když náhle utkvěl jeho zrak na zajímavém dodatku: …. „než Havel vymínil si sobě hrušku v
sadu, kteráž stojí za maštalí, pravému právu
dědičnému držení…“ Nad tímto odstavcem
se zamyslil. Co by tohle mohlo znamenat?
Proč byla vymíněna tato jediná hruška? Bylo
snad Havlovi líto tohoto stromu? Nebo nesla
nějak zvláštní ovoce vzácné chuti? Znovu četl
pozorně celou trhovou smlouvu, ale o hrušce již nikde nenalezl zmínky. Přemýšlel nad
touto záhadnou větou, až si řekl, že toho jistě
nadarmo není a něco za tím bude vězet. Jeho
domněnka byla správná, ale o tom je již další
příběh, který se odehrál daleko od Zahořan…
Jednou v létě za časného jitra se v Praze po
Karlově mostě procházel osamělý statný venkovan asi padesátiletý. Zvolna přecházel sem
a tam, upíraje zrak stále k zemi tak, jako když
něco hledá. Nad stověžatou Prahou již vyšlo
slunce a on stále kráčel z jedné strany na druhou hledajíc cosi, co věděl snad jen on. Lidé
již začali chodit za prací a most se zaplnil každodenním ruchem. Strážník, jenž nedaleko
konal službu již delší dobu pozoroval podivné
chování venkovana. Přistoupil k němu a zeptal se ho co tu stále hledá. Tázaný však říkal,
že vlastně nehledá nic určitého a chtěl odejít.
Strážníkovi to nedalo a znovu se jej ptal, jak
by mu mohl pomoci, jestli snad zabloudil a
co se mu přihodilo. Že by mu snad mohl poradit. Venkovan si jen povzdychl a začal vyprávět strážníkovi, že se mu zdál po několik
nocí zvláštní sen o tom, že má jet do Prahy a
na Karlův most a tam aby hledal, že tam najde
peníze. A tak nakonec svému snu uvěřil, ještě
v noci sedl na vlak a nyní tu chodí, hledá po
cestě, aniž ví, co vlastně hledat má.
Strážník zavrtěl hlavou, pousmál se a rozmlouval venkovanu jeho sen. Kdepak pane,
Hlas Bystřice 9/2021

co jen vás to napadlo, tady by nikdo ležet žádný obnos nenechal. Vždyť i mně se zdál dnes
sen o pokladu, víte já pocházím od Zahořan,
ale kdež by se tam u nás poklad vzal. To je
zvláštní podivil se venkovan, já jsem zrovna
od Zahořan. Nu tak jsme krajané řekl strážník, vždyť v mém snu byl poklad zakopán ve
starém Bubníkově statku, tak můžete hledat
poklad v Zahořanech a jestli se dopátráte,
můžete mi dát i vědět. Znovu se pousmál a
sledoval, jak popletený muž pomalu odchází
nazpět k nádraží.
Po celou cestu vlakem si neznámý promýšlel,
co mu strážník vyprávěl a v hlavě si opakoval „poklad v Bubníkově statku“. Když z vlaku
vystupoval byl celý rozechvěn. A jak by ne,
vždyť onen muž byl sám sedlák Bubník ze
vsi Zahořany a podle slov strážníka, by měl
mít doma někde ukrytý poklad. Nikomu se o
svém výletu nezmínil, jen chodil a přemýšlel,
kde by mohl být poklad. Dny pomalu plynuly,
ale nic nenašel.
Zhruba za rok se rozhodl přistavět další kus
stájí. Dělníci počali tedy kopat základy. Museli vykopat spoustu drnů v bývalém sadu i
starý pařez, když tu najednou dopadly motyky kopáčů na balvan. Pomalu jej odkopali,
odvalili a něco pod ním zadunělo. Narazili
na velký měděný kamnovec přikrytý puklicí. Hospodář k nim rychle přiskočil a prudce dělníky vykázal se slovy, že je to památní
nádoba a nikdo na ni nemá sahat. Sám pak
kamnovec vyzdvihl a sotva jej unesl, tak byl
těžký. Nejprve jej odnesl prý do sklepa. Po
vesnici se rychle roznesla zvěst o tom, co se
vykopalo a jeden zedník si vzpomenul, že v

těch místech stávala veliká hruška, byla prý
ohromná a snad dvě stě let stará o které se
říkávalo, že se nikdy nesmí porazit. Tak tam
hruška po věky stála, až jednou za bouřky ji
vítr rozčísl a vzala za své. Jen pařez po ní na
tom místě zůstal, který nyní museli při dělání
základů vykopat.
Nedlouho po té události přišli do vesnice četníci a zamířili do Bubníkova statku.
Hned se sháněli po hospodáři a vyptávali se
na poklad. Sedlák, však odpovídal vyhýbavě:
„možná jsem něco našel, ale možná také nenašel“… Četníci všechno prohledali a za pár
dní se vrátili z Votic i se soudní komisí a znovu statek prohledali. Sedlák opakoval stále to
samé: „Možná jsem našel, ale možná nenašel“… A tak si vedl stále svou řeč, až všichni
usoudili, že se sedlák asi zbláznil a odešli a
více po pokladu nepátrali.
On však prý na všechny vyzrál, neboť zatím
co hledali ve světnicích, ve sklepech, v maštali
i na půdě, prý byl kamnovec s tajemným obsahem celou dobu uprostřed dvora na voze v
otýpce slámy…
A tak již víme, co vymíněná hruška skrývala.
Zdali to byl poklad, to si pantáta Bubník nechal pro sebe.
Dnes je stavení nynějším majitelem uchováno tak, jak by jej právě obyvatelé na chvíli jen
opustili. Statný čtyřnohý hlídač obchází dvůr
i bývalou stáj. Snad právě tam, kde dnes je trs
ozdobné trávy, stávala tenkrát tajemná hruška. Kdo kráčí cestou okolo, stavení ani nezahlédne. Jen nenápadná vrátka skrytá v zeleni
a všude kolem vzrostlé stromy a keře chrání
dům i dvůr před zraky pocestných.
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Přijmeme dělníky do výroby
mzda až 220 Kč / hod
ČESKÉ TITANOVÉ NÁDOBÍ
http://www.topalulit.com
Top Alulit s.r.o.,
Křižíkova 2207, CZ
256 01 Benešov u Prahy

•
•
•
•

SLÉVAČE
BRUSIČE
OBRÁBĚČE
obsluha CNC strojů
KONTROLORY VÝROBY

Inzerce

Inzerce

Životopisy zasílejte na e-mail: cervova@topalulit.com.
Osobně po telefonické dohodě na tel.č.733 318 074, 317 711 007
od 7:00 do 15:00.
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Inzerce
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INZERCE
VZPOMÍNKY

Nabízíme mobilní čištění

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

Už nemusíte nikam jezdit. Čištění provedeme u Vás na místě.

•
•
•
•
•

Koberce
Sedačky
Čalouněnéný nábytek
Interiéry osobních aut
Interiéry nákladních aut

FOTO: Miroslava Michálková

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

jaký čas tam také prodávali obnošené šatstvo a teď je tu večerka. O kousek dál, kde je
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
Do vedlejšího domu jsme chodívali pro
boty, měl tam obchod �a�a �obrázek�. Po
válce tam v polovině domu udělali byt
a v krámku vedle bylo řeznictví. Panečku,
tam měli výborné uzené. Ve dvoře bývala parádní udírna se širokým vstupem do
komína� vešlo se do ní pěkných pár kousků dobře naloženého masa. Udívalo se
v zimních měsících, většinou odpoledne

a přes noc. �elou ulicí se pak až do ranních
hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
hotový obřad: Topilo se jen určitými druhy dřeva, aby chu� byla přesně taková, jaké
chtěl mistr uzenář docílit. Jen toho tvrdého a švestkového nebo třešňového dřeva,
co na to bylo potřeba. �le když ještě teplý
kousek té dobroty zavoněl na talíři, to byla
panečku pochoutka...
Při tom vzpomínání člověk docela dostane
hlad. Takže si to dopovíme zase někdy příště.

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
34
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Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.

PRO PLÁTCE DPH:
zpracování podkladů pro DPH
vedení záznamní povinnosti
elektronická podání DPH i kontrolní hlášení

Zdeněk Dvořák
kancelář Bystřice Dr. E. Beneše 26
praxe více než 20 let
pracujeme na smlouvu a cena je
stanovena dle možností podnikatele
zastupujeme při jednání s F, ZP a OSSZ
informace a poradenství je zdarma

Inzerce

Kontakt: 604 700 123, email: zid@centrum.cz nebo osobně v kanceláři Dr. E. Beneše 26

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Hlas Bystřice 9/2021
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UŽ MÁTE V TELEFONU MOBILNÍ ROZHLAS?

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

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

ZAČNĚTE NA WWW.MESTOBYSTRICE.MOBILNIROZHLAS.CZ

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

