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Odpadové
hospodářství
a výše poplatků pro rok 2022

Změna výše poplatku za odkládání komunálního odpadu
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tajemnicí úřadu
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Děti se zapojily do veřejné výzvy a
vyrobily přání, které potěšilo seniory
v Bystřici a ve Vojkově.

Aktivity a programy v základní a mateřské škole.
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ÚVODNÍK

Novoroční
přání
starosty
města

NENECHTE SI UJÍT!
Ceny města
Bystřice 2021

STRANA 5

Co Vy na to,
pane starosto?

STRANA 11

Děti potěšily
seniory v Bystřici
a ve Vojkově
STRANA 21

Text: Michal Hodík,
starosta města Bystřice

V

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 31. ledna 2022.

ážené dámy, vážení pánové, občané města Bystřice,

rád bych vám popřál úspěšný vstup do nového roku 2022 a v novém
roce všechno dobré, pevné zdraví a naplnění všech vašich osobních přání. Jak
pevně věřím, vstupujeme do roku, který
snad bude v mnoha ohledech lepší než ten
loňský. Do roku, ve kterém se opět v lidech
začne projevovat to dobré, co je v nich, ve
kterém si budeme pomáhat, budeme spolu
mluvit, vzájemně se respektovat a přestaneme jednoduše hledat to rozdílné mezi

námi, a naopak budeme stavět na tom, co
nás spojuje.
Dovolte mi popřát nám všem hlavně dostatek zdravého rozumu a dostatek odvahy si
uvědomit, že nedílná součást tolik oslavované demokracie a svobody každého jedince je i jeho zodpovědnost vůči sobě, svým
blízkým a všem, se kterými se dennodenně
potkává. Každý v sobě musí najít sílu spíš
k zodpovědnosti a odpovědnosti. Jen tak se
můžeme společně posunout dál #nadobreceste.
Ještě jednou vám přeji především hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

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

Hlas Bystřice č. 1 / 2022
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Zasedání Zastupitelstva města Bystřice
Zkrácená verze zápisu ze zasedání konaného dne 15. 12. 2021. Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice

Zastupitelstvo:
schvaluje strategický dokument – Investiční záměr „Nová ČOV Bystřice –Aktualizace výsledků Komplexní technickoekonomické studie zásobování pitnou vodou,
odvádění ačištění odpadních vod pro lokalitu Bystřice“
ukládá radě města postupovat při plánování dalších investičních záměrů voblasti
vodovodů a kanalizací v souladu se závěry a
doporučeními „Nová ČOV Bystřice – Aktualizace výsledků Komplexní technickoekonomické studie zásobování pitnou vodou,
odvádění ačištění odpadních vod pro lokalitu Bystřice“
schvaluje poskytnutí dotací dle přiložené
tabulky žádostí o dotace z rozpočtu města
na rok 2022 přesahujících 50.000 Kč na organizaci
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
jednorázového příspěvku na zakoupení licencí „Scarabeus“ zrozpočtu města Bystřice pro město Benešov ve výši 110.836 Kč.
Jedná seocelkové dodatečné náklady, které
vynaložilo město Benešov pro zprovoznění
měření okamžité a úsekové rychlosti
(MOÚR)
schvaluje v souladu s přijatým usnesením
zastupitelstva města č. 9 ze dne 19.12.2018,
přiznat fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, peněžité plnění
(odměny) za rok 2021. Za výkon funkce jednotlivým členům Finančního a Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Bystřice po
4.000 Kč, člence Občanské komise Rady
města Bystřice částku 3.000 Kč, člence Komise Rady města Bystřice sociální a bytové
částku 5.000 Kč a členům Komise pro projednávání přestupků dle odpracovaných
hodin v sazbě 200 Kč za odpracovanou hodinu v částkách 11.400 Kč, 7.200 Kč a 800 Kč
zřizuje na základě § 84 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
podle odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, Fond financování obnovy
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kanalizace v majetku města Bystřice
schvaluje Statut Fondu financování obnovy kanalizace v majetku města Bystřice
vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 18. 12. 2019
vydává na základě § 59 odst. 4 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, a vsouladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2020 ostanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Bystřice ze dne 16. 12. 2020
schvaluje rozpočet na 2022 jako schodkový: Celkové příjmy tř. 1 až 4 ve výši
134.689.616,00 Kč, celkové výdaje třídy 5 a 6
ve výši 155.506.723,00 Kč, financování třída 8
ve výši 20.817.107,00 Kč (položka 8115 zapojení zůstatku finančních prostředků z roku
2021 ve výši 21.993.107,00 Kč a položka 8124
splátka úvěru ve výši -1.176.000,00 Kč
= 20.817.107,00 Kč
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na
rok 2022 dle tabulky „Návrh rozpočtu města
Bystřice na rok 2022“, který je nedílnou
součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva
schvaluje v rámci svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací a finančních darů právnickým osobám ve výši, tak jak je uvedeno v tabulce
„Návrh rozpočtu města Bystřice na rok

2022“
pověřuje vedoucí Odboru hospodářsko-správního Danu Nápravníkovou zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu na rok
2022 v plném třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb.
schvaluje záměr prodeje části obecního
pozemku par. č. 951 v k.ú. Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice o výměře 16 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 uKatastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, za částku 300 Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady související s prodejem pozemku hradí žadatel
ukládá starostovi zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku
schvaluje záměr bezúplatné směny obecního pozemku par. č. 860/19 v k.ú. Líšno,
obec Bystřice o celkové výměře 271 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který je zapsán na
listu vlastnictví č. 10001 uKatastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov za celý pozemek par. č.
23 v k.ú. Líšno, obec Bystřice o celkové výměře 172 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití zeleň, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1983 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, ve vlastnictví společnosti TTP
invest, a.s., IČ: 241 41 224, se sídlem Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1, s tím, že náklady
na geometrické zaměření a správní poplatky hradí obě strany ve výši 50% shodně
bere na vědomí, že v souladu s výzvou
č.1/2022 Národního plánu obnovy bude
město Bystřice podávat žádost o dotaci na
rekonstrukci a inovaci soustavy veřejného
osvětlení měst a obcí za účelem dosažení
úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně
doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení

www.mestobystrice.cz

Ceny města Bystřice 2021
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Město Bystřice opět ocenilo významné osobnosti Cenami města Bystřice, a to ve třech kategoriích:
- úspěšný sportovec města Bystřice
- osobnost kulturního a společenského života
- ocenění občana města Bystřice za výjimečný
čin.
Veřejnost měla možnost nominovat své kamarády, členy rodiny, sebe nebo kohokoliv jiného.
Nominace probíhaly do 31. října 2021. Všechny
návrhy byly postoupeny pověřené komisi, aby
je důkladně prošla a navrhla rozdělení finančního ohodnocení. Vybírání mezi kandidáty nebylo snadné.

Výsledné návrhy předem stanovené komise
potom putovaly k Radě města Bystřice, aby je
schválila a potvrdila finanční částky.
V prosinci 2021 proběhlo oficiální předání
cen. Vítězové anket v jednotlivých kategoriích obdrželi: finanční odměnu 10.000 Kč,
finanční odměnu 5.000 Kč, plakety s vlastním jménem a medaile.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do nominací. Děkujeme nominovaným za jejich
působení, činy či sportovní výkony. Gratulujeme.

VOLNÁ POZICE
ASISTENT/KA VEDENÍ MĚSTA
Tajemnice Městského úřadu
Bystřice vyhlásila veřejnou výzvu
Popis práce:
Obstarávání záležitostí spojených
s činností starosty, místostarosty,
tajemníka,
zajišťování podkladů a potřebných
materiálů pro jednání rady města a
zastupitelstva města dle zadání,
zajišťování zápisů z jednání z rady
města a zastupitelstva města a
pracovních jednání na MÚ,
zajištění chodu sekretariátu,
vyřizování administrativní agendy
a příprava podkladů dle požadavků
vedení,
administrativně-technické a
provozně-technické práce dle
požadavků vedení,
poskytování informací veřejnosti
dle zák. o obcích, práce s ISVS atd.
Výhodou:
praxe ve veřejné správě
základní znalost legislativy veřejné
správy
znalost správního území města
Bystřice

Seznam nominovaných:
(červeně zvýraznění obdrželi
i finanční odměnu)
A) Úspěšný sportovec města Bystřice
Bárta Šimon
Březina Jiří
Březina Pavel
Hodík Karel
Kadeřábek Adam
Křivánek Dalibor
Rezek Jiří
Vášáryová Johana
Šitlerová Viktorie
B) Osobnost kulturního a společenského života
Neradová Marie
Mácová Mirka
Havelka Jaroslav
C) Ocenění občana města Bystřice za výjimečný čin
Bílek Marek
Procházka Tomáš
Zderadička Jiří
Procházka Michal
Monika Mokráňová

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

Uzávěrka přihlášek:
4. února 2022 do 9 hodin
Více informací a náležitosti přihlášky
naleznete na webových stránkách
www.mestobystrice.cz.
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Návštěvy úřadu

Poznáte, kde jsou umístěny
nové autobusové čekárny?
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice;
Roman Rohlík, správa majetku Města Bystřice
V prosinci 2021 byly instalovány dvě nové autobusové čekárny. V obou případech se jedná
o místa, kde fungují již dlouhá léta jako autobusové zastávky veřejné hromadné dopravy.
Už víte, kde se nachází? Horní řada: Jinošice. Dolní řada: Hutě.

#nadobreceste

Vzhledem ke stále trvající covid situaci
prosíme obracejte se na úřad primárně písemně, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo oficiální cestou přes podatelnu městského úřadu a datovou schránkou.
Pokud potřebujete úřad navštívit fyzicky,
doporučujeme občanům, aby si předem
telefonicky ověřili, zda je úředník k dispozici fyzicky na úřadě. Vzhledem k možným
karanténám úředník nemusí vždy vyskytovat na pracovišti, ale může pracovat z domova. Děkujeme za pochopení.

Cena vodného
a stočného
od 1. 1. 2022
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Autobusová zastávka v Jinošičích

Autobusová zastávka v Hutích

Autobusová čekárna v Jinošicích

Autobusová čekárna v Hutích

Od roku 2022 dojde k navýšení cen vodného a
stočného. Ceny se vypočítávají ze skutečných
nákladů a objemu odebírané vody podle ministerských metodik.
		

dříve*

od 1. 1. 2022*

vodné

63,46 Kč

65,57 Kč

stočné

46,22 Kč

53,05 Kč

Lokality:
vodné: Bystřice
stočné: Bystřice a Tvoršovice
* Ceny včetně DPH za 1 m3

Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice; Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice; Iva Dvořáková, referentka životního
prostředí; Tomáš Semrád, jednatel společnosti Služby Bystřice s. r. o.

Od ledna roku 2021 nabylo účinnosti několik zákonů týkající se odpadů, do nichž byly implementovány
všechny cíle evropské legislativy. Jsou jimi zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb.,o
výrobcích s ukončenou životností, zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Účinností nového zákona o odpadech dochází
k výraznému znevýhodnění skládkování komunálních odpadů. Počítá se s postupným každoročním navyšováním poplatku až do roku
2030. Tímto legislativním krokem dochází
6

k tomu, že se skládkování komunálních odpadů stává nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Pro vaši představu, oproti roku
2020 se v roce 2029 zvýší cena poplatku do státního rozpočtu za uložení 1 tuny směsného od-

padu o 1.350 Kč. Tento poplatek se připočítává
k platbě za samotné uložení na skládku, který
se hradí provozovateli skládky. Po roce 2030
bude skládkování zakázáno úplně.
V souvislosti s novou legislativou týkající se odwww.mestobystrice.cz

ZPRÁVY Z MĚSTA
padů Zastupitelstvo města Bystřice při svém
zasedání v prosinci loňského roku projednalo a
následně odsouhlasilo dvě nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.

Oproti roku 2020 se
v roce 2029 zvýší
cena poplatku do
státního rozpočtu za
uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč.
a) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Obecně závazná vyhláška
města č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství - Oficiální
stránky Města Bystřice (mestobystrice.cz))
b) Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství (Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - Oficiální stránky Města
Bystřice (mestobystrice.cz))

Město každoročně
doplácí na odpadové
hospodářství ze svého rozpočtu miliony
korun. Tento doplatek
neustále roste.
Město každoročně doplácí na odpadové hospodářství ze svého rozpočtu miliony korun,
tento doplatek neustále roste. Bohužel v letošním roce rostou i související náklady týkající se
komunálního odpadu. Jedná se zejména o svoz
odpadu, využití či likvidaci.
Od roku 2017 se tak doplatek města zvýšil více
než dvojnásobně. V roce 2020 již doplatek
města činil 2.751.192 Kč. Tato situace není dlouhodobě udržitelná i v souvislosti se zvyšujícími
se provozními náklady za svoz odpadu, a proto
pro rok 2022 dojde k navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to o 8,33 Kč měsíčně na celkových
850 Kč ročně.
„Jsme si vědomi toho, že zdražování není nikdy
populární, nicméně je z dlouhodobého ekonomického hlediska nezbytné. Už nyní víme, že za
5 let budeme za tunu uloženého odpadu platit
poplatek do státního rozpočtu namísto stávajících 800 Kč dokonce 1.600 Kč. Bohužel vývoj
poplatku je takový, že cena bude stoupat i v dalších letech. Předpokládáme, že v horizontu 5 let
budeme platit cca. 3.100 Kč za uložení 1 tuny
Hlas Bystřice č. 1 / 2022

odpadu na skládku (tj. cca 2.500 Kč provozovateli skládky a již zmiňovaných 1.600 Kč poplatek do státního rozpočtu). „Město již v současné
době doplácí na svoz, uložení a likvidaci komunálního odpadu miliony ročně, a přestože se
cena za odkládání komunálního odpadu zvýší,
bude tuto službu dotovat i nadále“, říká starosta
Michal Hodík.
Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za
skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv.
„třídící slevu“, kdy obce do určitého množství

Po roce 2030 bude
skládkování zakázáno
úplně.
mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro
rok 2021 byl tento limit 200 kg na občana, pro
rok 2029 pouze 120 kg na občana. Pro občany
i město samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co
nejvíce třídit. I proto město Bystřice v letošním
roce provede umístění čipů na všechny svozové nádoby a pokud bude shoda v zastupitelstvu
po letošních volbách, tak od příštího roku zavede systém placení za svoz odpadu dle alokovaného objemu nádoby a četnosti svozu. „Díky
tomu umožníme těm, kdo třídí odpad a nezatěžuje systém plnými popelnicemi sváženými
každý týden na skládku komunálního odpadu,
snížit výši platby za svoz odpadu, protože nový
systém umožní zvolit si méně častý svoz svo-

Provozní náklady neúprosně rostou, proto
se poplatek za svoz
komunálního odpadu
z nemovité věci navyšuje pro rok 2022
o 8,33 Kč měsíčně,
tzn. na celkových 850
Kč ročně.
zové nádoby a tím ušetřit,“ upřesňuje starosta
Michal Hodík.
Město Bystřice v posledních letech vybudovalo
rozsáhlou sběrnou síť pro tříděný odpad. Naši
občané mají možnost využít třídící kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, ale také sběrné
nádoby na odkládání olejů a tuků, bioodpad,
oblečení. Sběrný dvůr v Bystřici se může pyšnit i velkokapacitními kontejnery, kde je možné
odložit odpad objemný, nebezpečný a zahradní nebo výrobky s ukončenou životností. Nově
nabízí sběrný dvůr možnost odložit stavební
a demoliční odpad, a to po předchozí dohodě
a za poplatek.

Od loňského roku také plně funguje RE-USE
Centrum u Sběrného dvoru Bystřice, ve kterém lze odkládat znovupoužitelné věci, které se již původnímu vlastníkovi nehodí, ale
mohou posloužit někomu jinému. Stejně tak
v prostorech Mateřského centra Kulíšek funguje nová RE-USE SKŘÍŇ, ve které lze odložit
pěkné a znovupoužitelné čisté oblečení, které
opět může někomu jinému pomoci a nestane
se tak odpadem. Obě tyto centra opětovného
využití „RE-USE“ jsou cestou, jak předcházet
tvorbě odpadu a snížit tím nejen finanční zátěž
za likvidaci odpadu obyvatel města a městského rozpočtu, ale v konečném důsledku i zátěž,
kterou pro životní prostředí představuje odpad, který každý z nás produkuje.
V rámci projektu Zdravé město Bystřice při-

Řešením je jednak
omezit produkci odpadu a zároveň nadále odpad co nejvíce
třídit.
pravujeme informační kampaň pro zlepšení
recyklace komunálního odpadu a předcházení
vzniku odpadu.
Závěrem bychom vám rádi připomněli, že
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 platné od 1.1.2022 je možné uhradit
v podatelně nebo na účtárně Městského úřadu Bystřice v období od 24.1. do 31.3.2022. Při
bezhotovostní platbě přes Platební portál Stře-

Pokud bude shoda
v zastupitelstvu, tak
se od příštího roku
zavede systém placení za svoz odpadu dle
alokovaného objemu
nádoby a četnosti
svozu.
dočeského kraje na adrese: https://platby-sc.
cz/sluzba/benesov/bystrice/128-poplatek-za-odpady, prosíme vždy provádějte platbu za
každého poplatníka jednotlivě s uvedením jeho
jména, příjmení, části rodného čísla před lomítkem a adresy nemovitosti ke které se platba
vztahuje.
Další informace týkající se odpadového hospodářství vám budeme pravidelně přinášet na
stránkách našeho městského zpravodaje a na
webu města www.mestobystrice.cz.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Doufám, že už jste si zvykli a na konci letopočtu píšete místo jedničky dvojku. Předpokládám, že většině se již
zahojili rány ze „skoku“ do nového roku a ohlížet se na to kolik předsevzetích vzalo za své již druhý víkend
v novém roce asi nemá už ani smysl. Ono to tak prostě s lednem chodí. Každý máme možnost si ten nový rok
začít, jak chceme, a vlastně tak nějak od znova pokud máme pocit, že se to v tom starém tak úplně nepovedlo.
Pro Služby Bystřice to bude rok přelomový, a ne ani tak, že by se něco nepovedlo, jako spíše že doufám, že se
hlavně něco povede. Od února začínáme svážet komunální odpad a byť to všem přijde jako běžná věc, pro nás
to bude velký logistický, personální a technický oříšek. Teda možná vlastně docela pěkný ořech. Přeji vám
tedy do nového roku vše dobré a poměrně dost trpělivosti a pochopení pro případ, že by to bylo potřeba.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se v prosinci věnovali
převážně prořezávání po celém katastru.
Prořezáváme staré cesty, aby byly opět průchozí a udržujeme ty, které mají tendenci
zarůstat.
V prosinci a koncem roku, než přišlo oteplení, bylo potřeba několikrát zasáhnout
kvůli sněhu, ale více proti náledí. Ve většině
případů se tedy vyjíždělo spíše se solí a drtí
na posyp míst, kde hrozí náledí.
Služby asistovaly při plánovaném pořezu
dřevin na katastru a odvážely nahromaděný
materiál.
V prosinci byly rozvezeny další šedé kontejnery na železo. Kontejnery jsou rozmísťovány s cílem co nejvíce přiblížit občanům
možnost třídění odpadu.

101 051 nebo emailem na info@tsbystrice.cz.
Vždy uveďte prosím hlavně jméno a adresu,
na které je umístěna nádoba, která nebyla
svezena. Děkujeme za pochopení.
Známky na odpadovou nádobu si po uhrazení vyzvedávejte na městském úřadě.
Platby jsou možné od 24. 1. do 31. 3. 2022.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v zimní otevírací době. Aktuální informace
naleznete vždy na našich stránkách www.
tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš
facebookový profil.
V případě, že pojedete do sběrného dvora
uložit odpad, prosím mějte s sebou občanský průkaz k prokázání totožnosti a bydliště
na katastru města Bystřice. Případně doklad o zaplacení odpadů v případě, že nejste
trvale hlášeni na území města Bystřice.
Otevírací doba zimní období
(od 1.11. do 31.3.):

ÚTERÝ		
ČTVRTEK
SOBOTA		
Od února 2022 začneme svážet komunální
odpad na celém katastru města Bystřice.
Do této chvíle jsme sváželi pouze ten tříděný a o běžný komunál se staraly externí
vysoutěžené firmy. Pro nás to bude znamenat, že se budeme učit. Omlouvám se tedy
za celou společnost předem, jestli v prvním
měsíci budeme mít zpoždění, nebo někde
zapomeneme popelnici. V zásadě budeme
chtít využít stejné časy svozu jako byly dosud. Je ale možné, že se na začátku nebudeme pohybovat tak rychle a některé části
nám zbydou na druhý den. Prosím tedy pokud nebude svezena vaše odpadová nádoba
v den pravidelného svozu, ponechte ji na
místě. Informace o nesvezení prosím posílejte výhradně ve formě SMS na číslo 733
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12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
9:00 - 12:00

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

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

majitelů hrobových zařízení.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období. Od 01.01.2022 je stanovena nová předběžná cena za odběr 1 GJ tepelné energie na hodnotu 783,19 Kč bez DPH.
Předběžná cena byla stanovena v souladu
s cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září
2021, k cenám tepelné energie.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zimní údržba je prováděna dle potřeby.
Sněhu bylo zatím minimálně, ale o to více
se podsolovaly chodníky a místa, u kterých
hrozí vznik náledí. Na silnice se vyjíždělo
k pohrabání sněhu, zatím jen do Kobylí a na
některá výše položená místa.
V případě vzniku náledí, či spadu sněhu
se snažíme primárně ošetřit místa s velkým pohybem lidí (škola, školka, náměstí,
zdravotní středisko, DPS, pošta atd.), pak
následují ostatní plochy, tak jak přijdou na
řadu.
Prosíme všechny, aby nedávali, pokud to
bude alespoň trochu možné, nádoby na
komunální odpad do prostor chodníku,
když bude sníh, nebo bude velká pravděpodobnost, že do rána napadne. Ztíží a
v některých případech nám to téměř znemožní údržbu daného místa. Takové místo
musíme totiž objet a vracíme se na něj až
po skončení běžné údržby. Není pokaždé
možné zastavit, odstranit nádobu a opět se
rozjíždět s radlicí plnou sněhu. Děkujeme
za pochopení.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období bude maximální
péče věnována zejména zimním pracím.
Pokud nebude třeba odstraňovat následky
počasí, budou pracovníci služeb zajišťovat
prořezávky a další práce spojené s údržbou
katastru a městského mobiliáře. Vše bude
záležet na průběhu zimy.
www.mestobystrice.cz

Alexandra Malknechtová, Dis.
tajemnice Městského úřadu Bystřice

Rozhovor s novou tajemnicí úřadu
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Alexandra Malknechtová, tajemnice Městského úřadu Bystřice

S novým rokem přichází na městský úřad i nová tajemnice, pro kterou je však úřad v Bystřici již známým
prostředím. Doposud jste ji na úřadě mohli každý den potkávat na pozici asistentky vedení města, kde byla
v každodenním kontaktu jak s veřejností, tak se zaměstnanci úřadu i s vedením města Bystřice.
Představujeme vám Alexandru Malknechtovou, Dis., novou tajemnici Městského úřadu Bystřice.
CO BYSTE POPŘÁLA OBČANŮM DO
ROKU 2022?

Občanům i jejich blízkým bych ráda popřála
v roce 2022 hodně pracovních i osobních úspěchů, spokojenosti, pohody i splněných přání, a
zejména, a to zdůrazňuji, pevné zdraví a nervy.
Zkrátka abychom nový rok, do něhož právě
vstupujeme, zvládli bez problémů a k naší plné
spokojenosti.

ZMÍNILA JSEM, ŽE NA ÚŘADĚ NEJSTE NOVÁČKEM. MOHLA BYSTE
SE PŘEDSTAVIT A POPSAT, JAK JSTE
SPJATÁ S BYSTŘICÍ?

Jmenuji se Alexandra Malknechtová, je mi 47 let
a mám bohaté pracovní zkušenosti jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. Práce s lidmi, kterou vykonávám celý svůj profesní život,
mě nejen baví, ale i naplňuje. Vzhledem k tomu,
že jsem žila téměř 10 let v Jarkovicích, získala
jsem povědomí o potřebách občanů města a
jeho přilehlých osad. Můj vztah k Bystřici ale
přetrvává i nadále, protože jsem dennodenně
v kontaktu s občany města.

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

S novým rokem jsem převzala funkci tajemnice Městského úřadu Bystřice, a v souvislosti
s tím bych chtěla poděkovat vedení města za
projevenou důvěru, a také své předchůdkyni
paní Mgr. Bc. Martině Trochové, jejíž práce si
velmi vážím. Nebudu mluvit jen za sebe, když
zmíním její lidský přístup ke kolektivu zaměstnanců, velké úsilí, které věnovala chodu úřadu,
ale i značný kus práce vykonaný pro město jako
takové.

CO VÁM DALA PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ POZICE V MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
BYSTŘICE?

Na Městském úřadě Bystřice pracuji od dubna
2020. Za tuto dobu jsem v pozici asistentky vedení města měla možnost poznat mnohé z vás,
i vaše potřeby či problémy. Měla jsem za úkol
zpracovávat podklady na jednání rady a zasedání zastupitelstva, proto znám projekty města, přístup politické reprezentace města, chod
úřadu i jeho zaměstnance.

TAJEMNÍK JE PERSONÁLNÍM ŠÉFEM
ÚŘADU. JAKÝM STYLEM BUDETE KE

SVÉ PRÁCI PŘISTUPOVAT? A JAKOU
KLÍČOVOU AKCI MÁ ÚŘAD V PLÁNU?

Uvědomuji si, že funkce vedoucí úřadu není
jednoduchá. Spočívá ve spolupráci s politickou reprezentací města a přenášení její vůle
prostřednictvím úředníků do praxe. Ráda
bych pokračovala v trendu mé předchůdkyně
pečovat o kolektiv zaměstnanců úřadu, vytvářet v nich pocit sounáležitosti s občany a činit
úřad do budoucna ještě více kompetentním,
efektivním a přívětivým. Vyjma investičních
akcí máme v plánu uvést do provozu tzv. portál občana. Z mého pohledu je to pro obyvatele
Bystřice zajímavá služba, přes kterou si budou
moci vyřídit své záležitosti z pohodlí domova.

CO BYSTE CHTĚLA VZKÁZAT NAŠIM
OBČANŮM?

Letos vstupujeme do roku, který vzhledem
k současné situaci nebude jednoduchý. Za sebe
vám ale mohu slíbit, že jako vedoucí úřadu
budu dbát na to, aby výkony úředníků byly stabilní, abyste z úřadu odcházeli spokojeni a
s pocitem, že jsme zde pro vás.
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KNIHOVNA

Knihovna
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Věděli jste, že bystřická knihovna nenabízí
pouze knihy? V rámci členství si můžete
zapůjčit deskové společenské hry, a to
i pro mladší věkové kategorie. V nabídce je
vzdělávací, logická nebo strategická zábava, která může na dlouhé zimní večery přijít vhod.

Kožní lékařka
informuje
o změně
emailového
kontaktu
Vážení přátelé,
od 1.1.2022 dochází ke změně emailové
adresy.
Pro ordinaci kožní lékařky používejte
email kozni.rdmed@gmail.com
Pro ordinaci praktické lékařky
používejte email
praktik.rdmed@gmail.com
S přáním krásného dne
MUDr. R. Dvořáková st. i ml.

Rozšíření výpůjční doby:
pondělí
8:00- 11:30, 13:00 - 16:30
úterý
8:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
středa
13:00 - 15:00
čtvrtek
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:30

Rozvoz knih stále pokračuje:
objednávejte telefonicky nebo mailem
sdělte počet knih (max. 6)
sdělte žánr (detektivka, román atp.)
můžete žádat i konkrétní tituly
uveďte telefonický kontakt a adresu

KONTAKT
+420 722 969 879
mestska-knihovna@mestobystrice.cz

INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)
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Michal Hodík
starosta města Bystřice

Co Vy na to, pane starosto?
téma: Tvoršovice Green Village

Text dotazu: Hladimír Handl z Tvoršovic
V minulých dnech jsem se z internetového serveru Akuálně.cz konečně dověděl, jak
mám pohlížet na oněch 21 bělostně zářících
domků při vjezdu do Tvoršovic, které zde byly
v tomto roce dokončeny.
Omlouvám se proto předem, jestli mi unikla
nějaká zevrubná informace o této výstavbě,
pokud byla uveřejněna v Hlasu Bystřice, či
nějak podobně prezentována pro naše občany.
Z uvedeného serveru jsem se tedy dozvěděl,
že developerská společnost Real -Treuhand
Reality právě dokončil výstavbu první části
z projektu sídliště pro 800 nových obyvatel
naší osady. Odhaduji, že to představuje 100 až
200 domků. Při uváděné rozloze 9 ha staveni-

ště by to znamenalo nevelkou plochu 450 m2
na jednu stavební parcelu. Odečíst je však třeba plochu pro další rybník, sportoviště a další
společné plochy, které projektant slibuje.
Podle sebepochvalného vyjádření projektantů v citovaném článku „vznikající zástavba vychází a respektuje charakter typické venkovské zástavby a nejedná se tedy o žádný satelit“.
Já jsem poněkud jiného názoru a tato zástavba mi ani vzdáleně nepřipomíná typickou
českou vesnici. Řada z mých přátel toto sídliště dokonce překřtila na Hollywood. Neboť
siluetou, uniformitou, neživě bílou barvou
domků včetně střech a umístěním jednotlivě
či v řadách na miniaturních pozemcích, připomínají spíš filmové kulisy. Ale svůj názor ať

si udělá každý sám, kdo do Tvoršovic zajde.
Já a jistě nejen já, bych se však rád dozvěděl
Váš názor ani ne na pohnutky, ale na to, s jakou představou o přínosu pro naši osadu,
město Bystřici a vůbec středočeskou krajinu byl tento megalomanský záměr investora
přijat. Jak hodnotil povolující Stavební úřad
dopad této akce na životní prostředí? Jak budou řešeny nepochybné dopady do dopravy
a celkové infrastruktury naší osady a jejího
okolí? A protože celý záměr jistě před pár lety
schválila Rada i Zastupitelstvo města Bystřice, zajímá mne, jaké byly jejich podmínky pro
realizaci celého projektu a z jakých úvah a parametrů při svém rozhodování jejich členové
vycházeli? Děkuji.

Text odpovědi: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Vážený pane inženýre,
předně Vám děkuji za zaslání vašeho textu do
rubriky městského zpravodaje a dodatečně

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

Vám přeji úspěšný vstup do nového roku 2022
a pevné zdraví. Dle Vašeho textu soudím, že
nejste příznivcem moderní architektury a ur-

banismu, ale pojďme si připomenout nejprve
fakta z minulosti této lokality. Původní projekt
byl připravován jako uzavřený resort napojený
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO?
na golfové hřiště sloužící výhradně k bydlení
hráčů golfu a jejich rekreaci. Stavební povolení k tomuto projektu bylo vydáno v souladu
s tehdy platnou legislativou a s tehdy platným
územním plánem města Bystřice již v roce
2007. Po zahájení projektu došlo v roce 2008 ke
krachu tehdejšího investora projektu v rámci
ekonomické krize. Lokalita zůstala na mnoho
let rozestavěná a objekty technické infrastruktury dlouhé roky chátraly, což rozhodně žádným přínosem pro osadu ani město nebylo. Po
dlouhých šesti letech, kdy lokalita chátrala, zahájil pokračování stavebních prací na dokončení technické infrastruktury nový investor, jehož záměrem byl prodej samostatných parcel
pro individuální výstavbu. Kompletní technická infrastruktura byla dokončena a řádně zkolaudována v roce 2016. Po dvou letech prodeje
byly prodány pouze dva pozemky a zahájena
pouze jedna stavba rodinného domu. Lokalita

Lokalita zůstala na
mnoho let rozestavěná a objekty technické infrastruktury
dlouhé roky chátraly,
což rozhodně žádným
přínosem pro osadu
ani město nebylo.
opět chátrala a působila jako město duchů.
V roce 2018 byla městu předložena studie výstavby ze strany společnosti Real Treuhand
Reality. Novým záměrem bylo výrazné zahuštění pozemků výstavbou rodinných domů a
čtyřpodlažních bytových domů. K tomuto bylo

ze strany příslušného stavebního úřadu vydáno negativní stanovisko. V rámci detailní zasta-

Návrhy čtyřpodlažních rodinných domů
v roce 2018 byl zamítnut. Návrh byl poté
upraven na plochu s
malým objemem nízkopodlažních staveb.
vovací studie byl projekt hmotově upraven a
byla snížena podlažnost domů na dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví. Zároveň investor
podal požadavek v rámci veřejného projednání
návrhu územního plánu (dále jen ÚP), žádosti
na změnu funkčních ploch v rámci nově schvalovaného územního plánu z ploch Z.TVO.3 a
Z.TVO.5, které byly zařazeny jako plochy pro
využití objekty s malým objemem, přičemž
touto žádostí se investor dožadoval přesunu do
ploch středního objemu, což by mu umožňovalo zvýšit zastavitelnou plochu a podlažnost.
Tento návrh byl ze strany města zamítnut a
plochy jsou v rámci platného ÚP zahrnuty do
ploch s malým objemem staveb.
Z výše uvedené historie vyplývají zásadní fakta
a to, že:
• Projekt nebyl předkládán obci jako celek, ale
jedná se o několikátou variantu využití území,
kdy postupně došlo ke kolaudaci technické
a dopravní infrastruktury.
• Město v rámci schvalovacího procesu územního plánu nedovolilo další zahušťování lokality a navyšování podlažnosti.

• Aktuálně je zkolaudována kompletní infrastruktura, která je ve vlastnictví investora
a město tedy nemá možnost jakkoliv omezovat
napojení na tuto infrastrukturu. Stejně tak byla
v roce 2016 zkolaudována dopravní infrastruktura, a to na základě stavebního povolení z roku
2007, což zajišťuje dopravní napojení lokality
na veřejnou komunikační síť. Není tedy v možnostech městského úřadu anebo příslušného
stavebního úřadu jakkoliv toto omezovat.
• Obec naopak využila veškeré možnosti, jak
územně plánovací dokumentaci zajistit, že
v lokalitě budou pouze nízkopodlažní objekty
a malé objemy staveb. Zamítla žádost investora
na úpravu regulativu nového územního plánu.
Můžeme sáhodlouze polemizovat o moderním
pojetí architektury a urbanizmu, protože to, co
se nelíbí jednomu může další označit za kvalitní architekturu, ale to, že ihned po kolaudaci
bylo prodáno za nemalou částku všech 21 postavených rodinných domů a jejich noví obyvatelé a noví občané Tvoršovic jsou s projektem a
bydlením v něm velmi spokojeni, hovoří samo
za sebe. Nutno dodat, že domy si v převážné
většině opravdu zakoupili lidé k trvalému by-

Vkus je subjektivní. To,
co se nelíbí jednomu
může další označit za
kvalitní architekturu.
dlení, a nikoliv pouze k rekreaci.
Aniž by byla možnost investora legislativně
přimět k tomu, aby část ploch vyčlenil pro volnočasové aktivity a služby, bylo městem velmi
důrazně doporučováno, aby projekt nebyl kon-

Obrázek níže: První realizovaná etapa
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reference
Obrázek výše: Vizualizace vila domů s obchody na návsi, výhledový
stav další etapy výstavby.

cipován jako uzavřený s liniově vystavenými
řadovými domy s bariérovými ploty, ale aby
naopak bylo cílem umožnit využití rekreačních
ploch a nově vzniklých služeb také pro stávající občany Tvrošovic či Bystřice. Což nebylo
původním záměrem investora, který chtěl mít
lokalitu jako uzavřenou rezidenci bez možnosti
využití ploch pro veřejnost.
Níže přikládám vyjádření autora projektu
architektonického ateliéru Monom k základním odlišnostem projektu od tzv. satelitů:
• Veřejný prostor: V projektu se nepočítá jen
s plochami pro výstavbu objektů na prodej, ale
poměrně podstatná část území je věnována
veřejnému prostranství. Ve spodní části území je navržena prostorná náves, která se stane
urbanistickým i sociálním pojítkem s původní
zástavbou Tvoršovic. Dvěma přírodními koupacími jezery, dětské hřiště, drobné obchůdky typu kavárna či pekárna, to vše přispěje
k propojení původního s novým a umožní
vznik nových sousedských vazeb. Již nyní, po
dokončení první etapy, bývají na návsi vidět
koupající se místní děti. Druhým veřejně přístupným místem bude sad v horní části území.
• Promyšlený urbanismus: Středem řešené
lokality bude procházet od návsi až k sadu cesta, jejíž charakter se postupně mění - od městského přes parkovou mezi zahradami, až po
veřejný sad. V návrhu se pracuje s celou škálou
poloveřejných prostor, ulic, dvorků, zahrad a
vnitrobloků.
• Prostupnost území: V projektu se počítá se
sítí ulic pěších cest tak, aby byl zajištěna prostupnost celého území.
• Architektura: Stavby jsou navrženy jako
jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s
racionální vesnickou výstavbou i se zadáním
investora, jehož záměrem je přilákat do území
Hlas Bystřice č. 1 / 2022

především aktivní lidi se zájmem o přírodu a
sport. Architektura je racionální, skromná. Bohaté jsou zejména prostory mezi domy, veřejné
i poloveřejné plochy.
• Redukce objemů vilových domů: Již v průběhu detailního návrhu centrální části území
došlo na popud města k redukci objemů vila
domů oproti původní studii. Celá oblast se tak
nadechla a zůstalo více prostoru pro soukromé
a polosoukromé zahrady a chodníky a lavičky.
Pokud bych to tedy shrnul, abych reagoval na
Váš dopis: Ptáte se mě, z jakých úvah a parametrů vycházeli členové rady a zastupitelstva při
svém rozhodování. Tady nemohu odpovědět
za zastupitele, protože ti rozhodují pouze na
úrovni schvalování principů územního pláno-

O domy byl enormní
zájem. Ihned po kolaudaci bylo prodáno
za nemalou částku
všech 21 domů.
vání při schválení samotného Územního plánu města Bystřice. Neřeší jednotlivé projekty
soukromých investorů, pokud takový investor
nežádá o změnu územního plánu. Soulad mezi
územním plánem a projekty soukromých investorů v oblasti územního plánování kontroluje a schvaluje Úřad územního plánování obce
s rozšířenou působností, v našem případě Odbor výstavby a územního plánování Městského
úřadu Benešov. Mohu Vám ale odpovědět jako
starosta města a člen Rady města Bystřice, tedy
samosprávy, protože rada města se mohla vyjádřit k tomuto návrhu investora coby zástupce
města Bystřice jakožto účastníka ve stavebním

Green Village 2.B

řízení. Osobně jsem vycházel z následujících
úvah, které ovlivňovaly mé rozhodnutí.

Záměrem investora je
přilákat aktivní lidi se
zájmem o přírodu a
sport.
To, co se prvotně jeví jako hendikep, tedy zvýšené množství rezidentních obyvatel, může být
v případě promyšleného urbanismu přínosem
pro celou oblast. Jelikož se zvýší počet obyvatel,
bude možno v obci Tvoršovice vybudovat další
plochy pro volnočasové aktivity jako jsou dětská hřiště, přírodní koupací biotopy, chodníky
s lavičkami a odpočinkovými zónami, nový sad
s dětským hřištěm či drobné služby, např. kavárna nebo cukrárna s pekárnou.
Zvýšení residentů samozřejmě také zvýší příjem do rozpočtu města, což umožní další investice a zvýšení standardů služeb jak nových,
tak původních residentů – zvýšený počet autobusových spojů, rekonstrukce kanalizace či
zkapacitnění čističky odpadních vod (ČOV).
Jiným slovy – zrodí se nová moderní část města
Bystřice, která se může dále rozvíjet, což mimochodem také velmi zvýší hodnotu pozemků
a domů v této obci, z čehož budou profitovat
původní residenti. Tvoršovice mají i díky tomuto projektu potenciál stát se kvalitnějším
místem pro život. Právě o to nám, vedení města, jde především.
Podrobnosti o celém projektu investora v této
lokalitě si můžete prohlédnout na stránkách
architektů – autorů návrhu studia MONOM
(www.monom.cz) nebo na stránkách investora
této lokality ( www.greenvillage.cz, přesněji na
www.greenvillage.cz/slovo-architekta).
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Lvíčata ze školky se těšila na Ježíška
Text a foto: Andrea Křížková a Eva Švecová, učitelky MŠ; Štěpánka Šobrová a Michaela Kolínská, asistentky pedagoga

Prosinec je pro Lvíčata, ale i všechny ostatní
děti nejkrásnějším měsícem v roce. Celých 24
dní se těší na příchod Ježíška a užívají si konečně první sněhovou nadílku. Děti ze Lvíčat byly
velmi zvídavé, téma okolo Vánoc je velice zaujalo, pokládaly nám mnoho otázek a s nadšením a touhou po poznání pracovaly v centrech
aktivit.
Mikuláše a čerta s andělem přivítaly tanečním
vystoupením na píseň Sněhulák, kterou jsme
také jako video poslaly s přáním krásných Vánoc rodičům. Bohužel nám totiž ani letos situ-

ace kolem coronaviru nepřála a nemohly jsme
uspořádat vánoční dílničky s rodiči ani jiné
společné aktivity. Budiž jim alespoň malým díkem naše přání.
Děti poctivě zpytovaly svědomí a prohřešky si
odnesl čert s sebou. Za slib dodržování pravidel a kamarádského chování obdržely mnoho
dárků, mezi troškou uhlíků a brambor se našly
společenské hry, knihy, a to hlavní boby, lopaty
na sníh, tvořítka na sněhové koule. Vypadá to,
že počasí nám v zimě bude přát a tak je určitě
využijeme.

Čekání na Ježíška nám ubíhalo rychle i díky
adventnímu kalendáři s úkoly pro předškoláky.
Vánoční stromek byl ozdoben ručně vyrobenými ozdobami, chodbami zněl zpěv koled a celá
MŠ byla provoněna vánočním cukrovím. Co
více si přát? Snad už jen zdraví a veselou mysl.
A tak i vám čtenářům, přejí Lvíčata a tým MŠ
Bystřice pohodový nový rok 2022 a mnoho
zdraví. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu.
Šťastný nový rok 2022 všem přejí Lvíčata.

Divadlo Gong pro třetí ročníky ZŠ
Text a foto: Jana Dvořáková, učitelka ZŠ
Divadlo Gong v Praze je částečně zaměřeno na
divadelní představení, která se věnují dětským
divákům. Profesionálně, srozumitelně a vtipně

působí na děti, které se tak mohou přirozenou
cestou učit, jak se chovat v divadle, jak se do
divadla obléknout a jak poděkovat hercům za
jejich práci. Žáci 3. A a 3. B si všechny tyto dis-

ciplíny vyzkoušeli a velmi pěkně v nich obstáli.
Vánoční příběh, na který se velmi těšili je
okouzlil a pobavil svoji vánoční atmosférou,
poučením a nádhernými písněmi.

Kariérní poradenství pro žáky devátých tříd
Text: Lucie Pazderová a Anna Bartůšková, žákyně 9.A
Ve čtvrtek 9.12. k nám do školy zavítala Mgr.
Eliška Pilátová s přednáškou a aktivitami pro
deváté třídy „Jak si vybrat střední školu“. Hlav-
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ním zaměřením bylo zjistit naše zájmy a přednosti a tím si uvědomit, jaká práce by nás bavila, co bychom chtěli dělat a jaké jsou naše cíle.

Dále nás seznámila s webovými stránkami,
které nám pomohou s přípravou na přijímací
zkoušky a s výběrem školy.

www.mestobystrice.cz
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Hra o přežití
Text: Pavla Štěpánková, učitelka ZŠ
Ve středu 15.12. 2021 si žáci 3.B a 4.B užili
velmi zajímavý výukový program Besedária
- Hra o přežití.
Byl zaměřený na upevnění a procvičení
znalostí z prvouky a přírodovědy s využitím

herních prvků Minecraftu. Zároveň byli poučeni, že svět „venku“ je jiný, než na internetu a seznámeni s nebezpečím závislosti
na internetových hrách.
Děti byly nadšené.

Honba za černým pokladem
Text: Renata Pluskalová, učitelka ZŠ
Dne 5. ledna se žáci 2. ročníku v rámci výuky zúčastnili velice zajímavého programu
„Cesta za pokladem černého piráta“ s hravou matematikou.
Najednou jsme se octli na moři a stali se z
nás námořníci. Procvičili jsme si plavání v
moři, zazpívali jsme si námořnickou písničku v doprovodu malé kytary. Také jsme
skládali námořnické vlajky, setkali se s

velrybou a narazili na královnu „Sirén“. Na
ostrově při zvucích bubnů jsme potkali domorodce. V závěru této cesty jsme si procvičili matematiku prostřednictvím symbolů,
čísel, kostek a kartiček. Odměnou nám byl
poklad ve starobylé truhle v podobě zlatých
mincí s čokoládovou příchutí.
Tento program se nám moc líbil, proto se
těšíme na další odvážné výzvy, kde si zkusíme zase něco jiného.

Expedice čtyřlístek
Text: Zuzana Jirotová a Eliška Tůmová, učitelky ZŠ
Dne 10.1.2022 se žáci 1. ročníku zúčastnili
výukového programu Expedice Čtyřlístek.
Děti byly seznámeny s tvorbou komiksových
postav a příběhů. Dozvěděly se, jak fungují
komiksová kouzla a jak se postavy v komiksu
pomocí „bublin“ dorozumívají. Vše bylo doplněno o pracovní list. Děti si zkusily roli
kreslířů, vyplňovaly komiksové bubliny,

kreslily různé projevy chování a emocí. Též
na sobě měly kostýmy a mohly si v maskách
hlavních hrdinů oblíbeného dětského časopisu vymyslet vlastní příběh a vyzkoušet, jak
by vypadaly, kdyby samy působily v komiksovém příběhu. Dvouhodinový program byl
velice zábavný a dětem zpestřil výuku. Děti
byly nadšené a pracovaly na všech úkolech
svědomitě a pečlivě.

Vánoční sbírka obrázků a přáníček
Text: Renata Pluskalová, učitelka ZŠ
Dědečku a babičko, posíláme zdravíčko!
Za všechny děti světa – my posíláme
po větru malé lásky, které pohladí vaše
stříbrné vlásky. Ať se vám daří s radostí
každý den a váš prožitý život ať je jako
líbezný sen.
Vánoční čas je plný kouzel a možných splněných přání, ale někdy je zapotřebí získat nápad a jeho prostřednictvím vytvořit
„něco“, co udělá druhým radost a vykouzlí

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

tak úsměv na tvářích.
Proto jsme se, my žáci 2. A Sluníček, společně s paní učitelkou a paní asistentkou
rozhodli, že se také zapojíme do „Vánoční
sbírky obrázků a přáníček pod záštitou
MC Kulíšek“.
Věříme, že vyrobení andílci, přiložená vánoční přáníčka s básničkou, vánoční dekorace a jistá sladkost dědečky a babičky
v „domově důchodců“ potěší a zároveň je
pohladí po duši v době vánoční sounáležitosti.
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

KOLA VÁŠNĚ
hraje DS deFormace
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8. 2. 2022, od 19:00
Divadlo U Jelena, Bystřice
Vstup 100 Kč
www.mkicbystrice.cz
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Jak si pejsek popletl
lentilky s léky
hraje Divadlo Úsměv

16. 2. 2022, od 17:00
Divadlo U Jelena, Bystřice
Vstup 50 Kč
www.mkicbystrice.cz
Hlas Bystřice č. 1 / 2022
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MKIC

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

O PRINCI Z KNÍŽKY
hraje Dřevěné divadlo

16. 3. 2022, od 17:00
Divadlo U Jelena, Bystřice
Vstup 50 Kč
www.mkicbystrice.cz
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MC KULÍŠEK

Hola, hola, nový rok volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Za hřmění rachejtlí a petard jsme rozverně vstoupili do nového roku 2022. Co
nás asi čeká? Co nás nemine? Na to vám
neodpoví ani nejlepší věštkyně či astrolog. Já tvrdím, že nový rok bude takový,
jaký si ho uděláme. Většinu věcí máme ve
svých rukou. Jak už někdo moudrý řekl –
Pokud se ti něco nelíbí, změň to. Jestliže
to nejde změnit, změň svůj postoj.
Já patřím k těm, kteří na konci roku bilancují a sepisují plán na celý rok. Často mi
nestačí ani A4. Taky se mi málokdy (tedy
vlastně nikdy) nepodaří odškrtat všechny
položky. No proč se stresovat, když bude
i další rok. Mě ale baví nejvíc to plánování, kdy cítím už tu radost, jak kdybych
měla půl hotovo. Plány mi vymezují směr,
kterým se hodlám ubírat a spousta dalších rozhodnutí se odvozují od hlavního
směru.
I letos mám popsanou celou
stránku plánů. Jako každý rok začínám
změnou stravovacích návyků a větší tělesnou aktivitou, pokračuji osobním rozvojem a změnami v domě. Letos velkou
část seznamu zaplnily aktivity v Kulíšku.
Díky různým smyslným i nesmyslným
opatřením se budu snažit přesunout hod-

ně akcí ven do přírody – připomeneme si
Hromnice a přivítáme jaro, projdeme si
Bystřici s velikonočním zajícem, abychom
si pak užili velkou velikonoční oslavu
s připomenutím tradic a veselic. Spolu
s rusalkami a vílami vyčistíme studánku. Již tradičně poslední týden v červenci a první týden v srpnu spolu strávíme
spoustu času v rámci příměstského tábora. Na Beltine upevníme své zdraví
a vztahy u ohně nebo upálíme čarodějnici.
Každoroční Den dětí oslavíme na pohádkovém pochodu, podzim odstartujeme
s Bystřickou šlápotou – tentokrát po hradech a zámcích a podzimní rovnodennost oslavíme něčím dobrým u ohýnku.
V závěru roku si užijeme advent spolu se

Kroužky v Kulíšku

2. pololetí (únor - červen)
Pondělí
Mlsná vařečka 14:00 - 15:30
Tanečky s Olinkou 15:00 - 17:00 (ml. i st.)
Úterý
Angličtina s Katkou 16:00 - 17:00 (+- 6 let)
Zpívání s Katkou 16:00 - 17:00
Atletika pro mladší 16:00 - 17:00
Středa
Dětská jóga s Aničkou 15:00 - 16:00
Mladý chovatel 16:00 - 17:00
Čtvrtek
Tvořivka s Jitkou 15:30 - 16:30
Atletika pro starší 17:00 - 18:00

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

starými a novodobými tradicemi. Prostě
máme se na co těšit.
Tímto vám přeji v novém roce hlavně hodně zdraví. Věřme, že naše vůle i naše tělo
jsou silnější než vše kolem nás. Vezměme
si svůj život do svých rukou, nepotřebujeme návody ani rady zvenčí. My nejlépe
víme, co je pro nás a naše blízké dobré.
Jen my sami jsme režiséři svého života.
Nikdo to s námi nemyslí líp než my sami.
Tak už si konečně věřme, že vše je možné,
když to sami nevzdáme.
Ještě bych závěrem chtěla poděkovat Pétě
Sombergové za předvánoční krásnou akci
pro seniory a dětem za krásná přáníčka.
Péťa je důkazem, že Kulíšek rád pomůže
při každém dobrém nápadu či aktivitě.
Stačí jen přijít a můžeme to zkusit společně.
V Kulíšku se nám hodně zaplnila skříň
z druhé ruky – neváhejte a přijďte si vybrat, zda se vám něco nehodí nebo naopak
něco pěkného nepřebývá. Pravidelně je
skříň přístupná v pondělí a úterý odpoledne (nebo po dohodě kdykoliv).
Těším se na vás v Kulíšku nebo na některé
z našich akcí.

Hromnice v Kulíšku
2.2.2022 - 16 hod

historie svátků Hromnice
sázení jarních cibulovin
malování květináčků
zdobení svíčky

vstup 50 Kč
materiál zajištěn
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LIDÉ

Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Text: Zuzana Pidrmanová, Policie České republiky, vedoucí oddělení prevence
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s
legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme
proto do úzké spolupráce s provozovatelem
informační linky 1188, společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá
snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých
zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru
začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní
situace a pod tlakem smyšlených okolností a
časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na
vyjednávání a podvod přistoupí.

Ahoj babi, hádej, kdo
volá?
Těmito slovy obvykle začíná telefonát, který
může mít pro důvěřivého seniora nedozírné
následky. Nic netušící babička nebo dědeček
osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet
kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne
vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze
většinou v desítkách tisíc korun. A protože si
pro ně z různých, samozřejmě smyšlených
důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie,
posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.
Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

k nám do nemocnice přivezli s vážným
zraněním, vyžadujícím
nadstandardní léčbu,
která není hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.
Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností
provedení lékařského úkonu snadno seniora
přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí,
že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera)
zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé
dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného,
který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v
důsledku překousnutého jazyka či rozrušení
nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá
existenční problémy, zdravotní a psychické
dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky.
Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že
je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít
poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás
sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a
v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky.“
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční
škody podvodného jednání uplatňovaného na
seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce
2020, kdy byl celý svět paralyzován počínající
pandemií a projevilo se to právě i v poklesu páchané kriminality.
Nedílnou součástí potírání zločinu je proto
prevence v různých podobách.
Seniorům proto radíme:
Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte.
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
Na policii (linka 158) se raději obraťte také v
případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám,
které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do
zástavy přenechají např. doklady (mohou být
zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o
padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat
o atrapy telefonů, kamer apod.).

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za
ošetřujícího lékaře:

Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho
vnuka, kterého
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Tabulka: Statistiky škod podvodného jednání uplatňovaného na seniorech
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LIDÉ

Děti potěšily seniory v Bystřici a ve Vojkově
Text a foto: MC Kulíšek a Petra Sombergová
Chtěli bychom moc poděkovat všem dětem
a rodičům, kteří se zapojili do Vánoční a Novoroční sbírky obrázků pro babičky a dědečky
z Pečovatelského domu v Bystřici a v Domově seniorů ve Vojkově. Sešlo se nám opravdu
spoustu nádherných přáníček, obrázků a výtvorů. Děti byly moc šikovné a co je hlavní, jejich díla udělala radost. Došlo i na slzičky dojetí.
Někdy udělat radost nestojí nic, přesto dokáže
hodně!
Zde už pořadí výherců dárkových balíčků:
1. místo Honzík Zeman
2. místo Daník Bouša
3. místo Alenka Šeborová
Další ceny za krásné výtvory získaly také:
Nela a Stela Kovaříkovy
Gábinka Voláková
Nikolka a Anežka Špachtovy
Gratulujeme a přejeme všem šťastný nový
rok.

ŽIVOTNÍ JUBILEA A GRATULACE

PODĚKOVÁNÍ

Text: Občanská komise MěÚ
V prosinci 2021 oslavili významné jubileum
tito občané:
Ing. Pavel Rudolský, Božkovice, 75 let
Václav Musil, Bystřice, 75 let
Ludmila Vavřínová, Líšno, 92 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!

Touto cestou bych chtěla poděkovat
panu Dušanu Otradovcovi za velice
rychlou a vstřícnou pomoc při řešení
mého problému.
Je jen. velká škoda,že takto ochotných
a spolehlivých lidí zde není více.
J. Růžičková

Pozn. Jména všech uvedených osob jsou zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.
Hlas Bystřice č. 1 / 2022
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HISTORIE

Rok 2002
Proměna za posledních třicet let: 1991-2020
Koncem roku 1990 proběhly v Bystřici první demokratické volby a začala nová etapa
vývoje města. Od té doby se udála celá řada změn, a hlavně nám za tu dobu vyrostla
celá jedna generace občanů. Připomeňme si tedy na stránkách našeho zpravodaje po
jednotlivých letech, co se vlastně za těch 30 let nedávné historie událo.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

VODOVOD A KANALIZACE

Slavnostní zakončení stavby kanalizace,
čističky odpadních vod a vodovodu v Bystřici se konalo dne 20. června 2002. Akce se
účastnili i zástupci Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva financí, Státního
fondu životního prostředí, Okresního úřadu Benešov, projektových a dodavatelských

k nemovitosti Špačkových, v Opřeticích byla
vyčištěna kanalizace u zastávky a v Radošovicích byla provedena potipovodňová opatření při odtoku vody z pole od Lipin.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Foto: Slavnostní otevření čistírny
odpadních vod
firem.

GOLF TVORŠOVICE

Významným přínosem pro rozvoj sportu
a cestovního ruchu v Bystřici se stal nově
otevřený sportovní areál v Tvoršovicích.
Akciová společnost Golf Konopiště zde
vybudovala devítijamkové golfové hřiště.
Hřiště vzniklo na pozemcích pana Cyrilla
Bartoně-Dobenína, vlastníka tvoršovického
velkostatku. Centrem celého areálu je zámeček, který byl před restitucemi využíván
jako domov důchodců. Slavnostní otevření
sportovního areálu Golf Resort Konopiště
se konalo dne 20. července.

V roce 2002 byl zkolaudován dům s pečovatelskou službou, s jehož stavbou se začalo
v roce 1998. Jednalo se o přístavbu a nástavbu zdravotního střediska čp. 450. Nový dům
má 17 bytů. Tři byty byly upraveny pro osoby
s omezenou schopností pohybu. Ve společných prostorách objektu i mimo něj byly
provedeny bezbariérové úpravy, nemovitost
byla doplněna také výtahem. Nový architektonický prvek proměnil celkový vzhled náměstí II. odboje.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 1. a 2. listopadu si občané vybírali sedmnáct zastupitelů ze šesti politických
stran a uskupení. Kandidátka ODS získala
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pět mandátů, Sdružení nezávislých kandidátů – Volba pro všechny, Sdružení nezávislých a KSČM získaly 3 mandáty, KDU-ČSL
dva mandáty a ČSSD jeden mandát. Nově
ustanovené Zastupitelstvo města Bystřice
zvolilo ze svého středu dne 13. listopadu starostou města Miroslava Rohela, místostarostou Josefa Hendrycha z Mokré Lhoty
a členy rady města Ing. Josefa Šemberu,
Ing. Jiřího Filipa a Josefa Kubů.

PEKÁRNA BYSTŘICE

Město Bystřice prodalo budovy pekárny
pronajímateli panu Nenadálovi z Čerčan
za odhadní cenu 1 600 000,- Kč. Pečivo
z bystřické pekárny se vozilo především do
pražských obchodů. Postupně byl zaveden
i prodej z ulice a bystřická pekárna se stala
hojně navštěvovaným obchodem s čerstvým
pečivem i do pozdních večerních hodin.

B-KLUB

POVODNĚ

V období od 6. do 15. srpna zasáhla Českou republiku hrozivá povodeň. Neštěstí
se naštěstí města Bystřice přímo nedotklo.
Preventivně však byla uskutečněna některá
protipovodňová opatření. Na potoce Bystrý
byl odstraněn nános bahna nad mostem,
byl pročištěn Líštěnecký potok, v Drachkově bylo zabráněno odtoku přívalových vod

Foto: Slavnostní otevření domu
s pečovatelskou službou

Foto: Pan Rohel starostou

Paní Hana Slámová zřídila v Bystřici ke konci roku klubovnu pro mládež. B-Klub si kladl za cíl přispět ke snížení výskytu drog na
Bystřicku a vytvoření možnosti aktivního
naplnění volného času mládeže. V klubovně
se hrály stolní hry, poslouchala se hudba
a čas zpestřily i drobné pracovní činnosti.
Děti se scházely o víkendech nejprve v prostorách klubu Kulturního střediska, odkud
se později musely přesunout do zasedací
místnosti městského úřadu.
www.mestobystrice.cz

POVĚST

Vyprávění o vodníkovi, co vodníkem nebyl
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek
Zimní dny jsou krátké a tak když se v dobách mého dětství večer šeřilo, chodívalo se
za babičkami a dědečky, aby nám vyprávěli.
Mezi výborné vypravěčky patřily paní Boženka Kramperová, paní Jiroušková a někdy
i stará babička Mrázková. Všechny ale mívaly
stále co dělat. Když ale nastala chvíle, že si
sedly třeba k zašívání nebo jiné činnosti, při
níž mohly mluvit, vždy se našli zvědaví posluchači, kteří se usadili na stoličky, štokrlata a vůbec kam se dalo. Příběhy to někdy
byly přímo pohádkové, jindy došlo na pověsti
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vyprávění začínalo pokaždé stejně: Tak tedy poslouchejte... Tentokrát to bude o tom, že za
Bystřici v rybníku zvaném Semovák byl prý
vodník.
Je to už hodně přes sto let, co krajem po nějaké válce chodili mládenci, zvaní krajánci,
a hledali aspoň příležitostnou práci. Zrovna ale byla doba, kdy nikde nehledali ani
čeledína ani pomocníka na jiné práce. Lidé
byli navíc nedůvěřiví - stávalo se totiž, že se
z takového pocestného vyklubal i nedobrota.
Jednou se objevil menší pokulhávající chlapík neurčitého věku, s vlasy jako sláma,
a poptával se, jak to tu s dílem vypadá a kde
by se v nějaké práci mohl uchytit. Řadu dní
procházel krajem, až se začalo říkat, že se tu
snad někde usadil. Nejčastěji býval vidět na
ostrůvku, co je v Semovickém rybníku.

Hlas Bystřice č. 1 / 2022

Nikdo už neví, proč se mu začalo říkat Vodník. Snad proto, že žil skoro ve vodě. Ostrůvek byl tenkrát asi tak dvakrát větší, než
nyní. Rybník je mimo zástavbu, na ostrůvek
tedy nebylo moc vidět a tak mládenec nikomu nepřekážel. Prý měl domluvu s porybným, že mu bude dávat pozor na pytláky, ale
kdo ví, jak to vlastně bylo. Pokud se objevil
mezi lidmi, moc toho nenamluvil. Nicméně po čase začal nabízet pletené koše, nůše
i kukaně pro kvočny a tak si vydělával na živobytí. Na ostrůvku si spletl z vrbových větví a prutů malý přístřešek, jehož stěny byly
snad vycpané blátem a rákosím, aby dovnitř
tolik netáhlo. Z ostrůvku se dostával k hrázi rybníka na voru ze čtyř svázaných klád.
Když přišla zima, občas byl nad chatrčí vidět
stoupající dým, ale to nebývalo často. Jen ve
sněhu vyšlapaná cestička ke hrázi svědčila
o tom, že na ostrůvku možná někdo přebývá.
Když přišlo jaro, asi se mu již žilo trošku líp,
ale s lidmi stále moc dobře nevycházel.
Koncem června bylo již pěkné teplo a tak se
větší chlapci šli koupat do rybníka. Obvykle
se při dovádění ve vodě se ti starší i sázeli,
kdo doplave nejdál. Dva z nich se tedy rozhodli přeplavat rybník na šířku. Mládenec,
mezi lidmi zvaný Vodník, zrovna odrazil na
svém malém voru od ostrůvku, když jednomu chlapci začaly docházet síly a začal se
topit. Vodník k němu okamžitě zamířil. Brzy

mu ale na hloubce nestačilo bidlo. Skočil tedy
do vody a chlapce vytáhnul na vor. Mezitím
spustily děti na břehu hrozný křik, že se
druhý hoch utopil. Vodník tedy rychle plaval
tam, kde hocha naposledy viděl, a potopil se,
aby po něm pátral. Když děti na břehu neviděly na hladině nikoho, začaly křičet, že se
utopili oba. Většina se jich rozběhla ke vzdáleným domkům. Jen jeden hoch zůstal a zoufale se díval na vodu, v níž zmizel jeho bratr.
Po dlouhé době se na hladině objevil Vodník,
táhnoucí bezvládné tělo jeho sourozence
ke břehu. Tam se ho pak pokoušeli přivést
k životu. To už se ale objevil od vsi přijíždějící žebřiňák. Chlapce na něj naložili, aby se
mu co nejrychleji dostalo ve vsi pomoci.
Když se Vodník trochu vzpamatoval, doplaval k voru, na němž stále čekal první chlapec.
Protože bidlo na odrážení asi odnesla voda,
dostrkal pomalu vor ke kraji a pomohl chlapci na břeh. Zatímco oba oddychovali, objevil
se znovu žebřiňák. Kočí je oba i s několika
košíky, které měl Vodník na voru, naložil
a cestou jim prozradil, že druhý chlapec je
živ a hrozný zážitek snad nebude mít další
následky.
Rodiče chlapců moc děkovali Vodníkovi za
záchranu svých dětí. Někoho napadlo zeptat
se při té příležitosti, jak že se Vodník skutečně jmenuje. Mládenec se podivil: „Vždyť jsem
to říkal, už když jsem se tu objevil. Jmenuji se
Vodák, Václav Vodák.“
Od té doby bylo všechno jinak. V okolí se o jeho činu hodně mluvilo.
Netrvalo dlouho a našel službu v Benešově
- snad prý v pivovaru.
Z rybníka zmizel vor a
opuštěná chajda prý ještě pár zim stála, než se
rozpadla. A vy děti nikdy
nezkoušejte plavat tam,
kde nestačíte. Není tu
totiž žádný Vodník, co by
pro vás skočil!
Voda v rybníce dál omývá ostrůvek, který je rok
od roku menší - ze silnice už skoro ani není vidět. Jen kořeny stromů
jej drží stále pohromadě.
Jedinými obyvateli na
něm bývají ptáci.
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INZERCE

Právě zde mohla
být Vaše reklama!
Použití pro právnické i fyzické osoby.
Ceník inzerce:
1 stránka (na výšku)

2.000 Kč včetně DPH

1/2 stránky (na šířku)

1.000 Kč včetně DPH

1/4 stránky (na výšku)

500 Kč včetně DPH

Kontakt:
E-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Tel: 607 249 648

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK

Nové reklamní
výlepové válce
Jedná se o dva výlepové válce. Jeden je umístěn na
Ješutově náměstí vedle kašny a druhý v ulici Dr.
E. Beneše naproti městskému úřadu. Máte zájem o umístění reklamy? Výlep zajišťuje MKIC Bystřice. Obchodní podmínky naleznete na stránkách
www.mkicbystrice.cz v sekci veřejné dokumenty.
Cena výlepu je ovlivněna počtem a velikostí plakátů
a délkou trvání objednaného výlepu.
A0 (84x118cm)
1 ks / den 11 Kč
A1 (59x84cm)
1 ks / den 6 Kč
A2 (42x59cm)
1 ks / den 4 Kč
A3 (30x42cm)
1 ks / den 3 Kč
A4 (21x16cm)
1 ks / den 2 Kč
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Inzerce

www.elmoz-czech.cz/kariera/
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|RECEPČNÍ|

| HOTELOV ÉHO RESORTU|

RECEPČNÍ RESORTU ČAPÍ HNÍZDO
Staňte se součástí našeho týmu a zažijte práci v kouzelném prostředí jedinečného
Resortu Čapí hnízdo.
Hledáme pohodovou a komunikativní hotelovou recepční se znalostí angličtiny.
Nástup je možný dle dohody a praxe na obdobné pozici vám určitě neuškodí.
Těšíme se na vaše životopisy.
NÁPLŇ PRÁCE
• zajištění bezproblémového chodu recepce
• check in, check out hostů
• komunikace s hosty
• zodpovědnost za hotovostní a bezhotovostní operace
POŽADUJEME
• znalost cizího jazyka
• spolehlivost
NABÍZÍME
• odpovídající platové ohodnocení
• personální stravu
• firemní benefity
• přátelský kolektiv
POZICE
• Jedná se o práci ve směnném provozu • krátký / dlouhý týden.
• Nástup IHNED
V případě zájmu zašlete Váš životopis
na mail reservation@capihnizdo.cz.

Inzerce

ČAPÍ HNÍZDO, DVŮR SEMTÍN 1, 259 01 OLBRAMOVICE, WWW.CAPIHNIZDO.CZ

Hlas Bystřice č. 1 / 2022
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VZPOMÍNKY

Kvalitní čistění a úklid

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

Už nemusíte nikam jezdit. Čištění provedeme u Vás na místě:
Bystřice, Benešov, Vlašim, Votice, Týnec, Sedlčany, Sázava a okolí.
•
•
•
•
•
•

Kontakt:
Kanceláře
Jiří Dušek
Činžovní domy
+420 730 828 897
Koberce
cistenibenesov@seznam.cz
Pohovky, křesla
IČ: 64002047
Matrace
jaký čas tam také prodávali obnošené šat- a přes noc. �elou ulicí se pak až do ranních
a teď je tu večerka.
O kousekCZ7304152394
dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
DIČ:
Interiéry autstvo
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

Do vedlejšího domu jsme chodívali pro
boty, měl tam obchod �a�a �obrázek�. Po
válce tam v polovině domu udělali byt
a v krámku vedle bylo řeznictví. Panečku,
tam měli výborné uzené. Ve dvoře bývala parádní udírna se širokým vstupem do
komína� vešlo se do ní pěkných pár kousků dobře naloženého masa. Udívalo se
v zimních měsících, většinou odpoledne

hotový obřad: Topilo se jen určitými druhy dřeva, aby chu� byla přesně taková, jaké
chtěl mistr uzenář docílit. Jen toho tvrdého a švestkového nebo třešňového dřeva,
co na to bylo potřeba. �le když ještě teplý
kousek té dobroty zavoněl na talíři, to byla
panečku pochoutka...
Při tom vzpomínání člověk docela dostane
hlad. Takže si to dopovíme zase někdy příště.

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

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

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 č. 1 / 2022
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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

