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OSADY

Nový parčík v Líšně
Že v hlasování o tom, který projekt bude letos
podpořen v rámci participativního rozpočtu města, zvítězil projekt revitalizace návsi
v Líšně, jste se již ve zpravodaji dočetli.
Na podzim se projekt stal skutečností. Protože kvůli covidu nešlo uspořádat klasickou
podzimní veřejnou brigádu, pustily se ženy
ze spolku Líšeňáček do práce samostatně.
Přesto je hotové dílo týmovou prací. Jménem osadního výboru děkuji Ivaně Touškové za návrh a celkovou koncepci a dále

Iloně Hampeštové, Daně Doležalové, Zuzaně Dvořákové, Renatě Svejkovské a Daně
Plocové za to, že nám dobrovolně, ve svém
volném čase zkrášlují Líšno.
Nakonec se do prací zapojili v podstatě
všichni členové spolku Líšeňáček, aby dokončili chodníčky a instalovali informační tabuli. Zbývá tedy pouze usadit lavičky
a vánoční stromek.
Děkujeme městu Bystřice za poskytnutí
prostředků na nákup materiálu a dřevin
a uhrazení zemních prací.
Milan Svejkovský

Poděkování z Božkovic
„Tento křížek byl postaven
ku cti a slávě boží
od občanů božkovických r.1862
Opraven r. 1902 a na jiné místo postaven.“

Loučení s prázdninami v Drachkově
V sobotu 29. srpna se v Drachkově chystalo loučení s prázdninami.
Počasí nám tentokrát nepřálo, od rána pršelo a nálada pořadatelů
byla na bodu mrazu. Po obědě vykouklo sluníčko, a tak se začaly
na hřišti připravovat sportovní disciplíny. Děti si mohli zahrát
stolní tenis, fotbálek, zastřílet ze vzduchovky a vyzkoušet spoustu
dalších disciplín. Kolem třetí zažily děti překvapení, když se
na hřišti objevil poník Jiřík i s kočárem. Děti nasedly do kočáru
a Jiřík se s nimi proháněl po hřišti, také jim ukázal své dovednosti
(poprosit, sednout, lehnout). Kolem páté odpolední se všichni sešli
u ohně a opékali buřty.
Poděkování patří pořadatelům z TJ Sokol Drachkov, SDH
Drachkov a městu Bystřice za poskytnutí finanční podpory.
Poděkovat musíme Jirkovi a Terce za ochotu a poníkovi Jiříkovi
za trpělivost s dětmi.
Za TJ Sokol Drachkov M. Sejková
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Tento vzkaz je vytesán na žulovém podstavci křížku, který stojí na naší návsi.
Osazen je soškou Panny Marie, na kříži je
postava Ježíše Krista.
Za téměř 120 let se na něm zub času hodně
podepsal, a proto vyžadoval nemalou opravu. Osadní výbor požádal o jeho opravu
městský úřad Bystřice. Pan místostarosta
Mgr. Daniel Štěpánek si naši žádost vzal
za vlastní a dnes již máme náš křížek jako
nový. Opravený je nejen celý žulový podstavec, ale krásně pozlacené jsou i sochy
a tak na návsi září k radosti nás všech.
Udržovat a vážit si odkazu našich předků
patří k lidské společnosti. I v tomto složitém čase si chceme a musíme dělat malé
radosti.
Děkujeme proto městu Bystřice za vynaložené úsilí a finance na opravu křížku.
Všem občanům Bystřicka pak přejeme
zdraví, štěstí, sílu a statečnost.
Osadní výbor Božkovice

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

Tiše a ochotně purpura
na plotně voní, stále voní...
Blíží se čas, který Jiří Suchý tak
poeticky oslavuje ve známé písni.
Jako každoročně. Čas usebrání,
rozjímání, rekapitulace a kontemplace, čas adventní... Příprava
na nejoblíbenější svátky v roce,
Vánoce.

J

enomže letos je všechno nějak jiné. Nic
není jako bylo dříve, ztrácíme jistotu známého a obvyklého. Jaké asi budou
v dnešní době, charakterizované nejistotou,
ba až strachem, omezeními a nejistotou
z budoucnosti? Pandemie covidu změnila všechno. Všeobecně se rozšiřuje nálada
rozladění, naštvanosti a vzdoru. Je to pochopitelné. Vyplývá to ze situace, která není
pro nikoho lehká. Má ale smysl si celou tu
situaci sám ještě svou rozladěností a špatnou náladou dále komplikovat? Dále tu
obecnou krizi sám pro sebe ještě prohlubovat? Je vůbec úniku z této zapeklité situace?
Budeme-li se držet faktů, která jsou nám
denně prezentována, vypadá to, že úniku
není. Musíme proto propadnout malomyslnosti a začít si zoufat nad ztrátou letošních Vánoc? Zkusme se na to celé podívat
z trochu jiného úhlu: v posledních letech
lze čím dál častěji slýchat názory „už aby ty
celé svátky byly za námi, je to jen samý stres,
práce, honička, výdaje a zlobení“. A skutečně, smysl Vánoc se nám někam vytratil .
Svátky lásky, klidu a radosti. Vzájemné respektování, snaha druhému udělat radost
a vytvořit atmosféru pohody. Namísto toho
nastoupil konzum, který mnohdy dosahuje
bizarních podob. Lidé se snaží nákladnými
dárky přetrumfnout jeden druhého, nezřídka se kvůli tomu i zadluží. Velké nákupy
a generální úklid domácnosti. Vyvařování a pečení dlouho do noci. (Znáte pak to
dělení adventního času a Vánoc? V adventu
do Vánoc je to varování hospodyně nad vánočním pečivem „nežerte mi to!“ a po Štědrém večeru zklamaný povzdech „nikdo to
nechce jíst...“). Místo pohodového posezení
s rodinou nebo přáteli nákladné hostiny, po
kterých je účastníkům těžko od žaludku,
hostitelky většinou upachtěné a v obavách,
zda to bude chutnat.
Je tohle skutečně smyslem Vánoc?
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Co tak v omezeních, která nám dnešní doba
ukládá, vidět nikoliv zásah do našich občanských práv, ale namísto toho šanci? Šanci
vrátit se zpět, vrátit se ke kořenům, k vlastnímu smyslu Vánoc. Ne trumfnout druhého,
blýsknout se nákladnými dárky a velkolepým pohoštěním. Co tak uvědomit si, co je
v životě nejcennější? Věnovat druhému svůj
čas? Omezení kontaktů je nutné, a tak se
pojďme soustředit na ty kontakty, které jsou
nám umožněné.
Využijme této příležitosti - projevme svou
lásku rodičům, dětem, příbuzným, na které
máme během roku jen omezený čas. Nevyžaduje to žádné finanční investice. Žádné
nákladné hostiny. Jenom vzít blízké do náruče, říct jim, jak je máme rádi a posedět
s nimi v příjemném hovoru. Třeba tak, aby
radost proudila od jednoho k druhému.
Vraťme Vánocům jejich nejvlastnější smysl. Smysl svátků lásky a nevýslovné radosti.
Přišel k nám Spasitel...
Ne jako velkolepý dobyvatel, ale jako malé,
bezmocné děcko. Bezmocné, tak jako jsme
my tváří v tvář situaci, která se vymkla z rukou a kterou my sami nemůžeme ovlivnit. A v tomto Božím dítěti, seslaném Jeho
láskou, je naděje na záchranu pro každého z nás. Malý Ježíšek z Betléma vztahuje
i do dnešních dnů ke každému z nás svou
ručku. Záleží jen na nás, zda tuto zdánlivě
slabou ručku uchopíme a tím dosáhneme
milosti spasení. Anebo jí přehlédneme a odmítavě se přikloníme k „jistotám“ možností,
které si myslíme, že nám nabízí silný svět
našeho okolí.
Každý z nás se musí rozhodnout. Každý má
svou cestu, kterou se musí vydat na setkání s Pánem. Bohužel není v současné době
jisté, zda bude možno oslavit svátek zrození Páně společně v kostele na půlnoční mši.
Není vyloučeno, že bude možno jen v úzkém
rodinném kruhu zúčastnit se společné slavnosti on-line tak, jak o nedělích v uplynulých týdnech.
Ať už způsob oslavení svátků bude jakýkoliv,
jak okolnosti umožní, přeji vám klid, pohodu v duši a hodně radosti z dárků, které dostanete od těch, kteří vás mají rádi.
„...purpura...voněla vloni a doufejme, že
za rok zavoní zas...“
Antoni Kosmidek
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Město žádá
o dotace
V

ody ve studních ubývá, její kvalita se
zhoršuje a sucho stále více zasahuje
do našich životů. Tento trend se dotýká nejen nás, občanů, ale také obecních
zdrojů pitné vody. Z tohoto důvodu se
město Bystřice snaží zajistit dostatečné
zásoby a kvalitu pitné vody pro vodovody
v osadách. V tuto chvíli má město kromě
jiného vyprojektováno připojení vodovodů v Nesvačilech a v Božkovicích na vodovodní přivaděč Benešov - Sedlčany.
Na tyto projekty také podalo žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí ČR.

kově ovládaný z centrálního řídícího střediska v Sedlčanech. Stavba se plánuje na léta
2021 až 2022. Celkové finanční náklady se
pohybují v kolem 5 487 000 Kč. Město Bystřice podalo žádost o dotaci 3 miliony korun,
což je nejvyšší možná částka.

Vodovod Nesvačily

Náklady na připojení nesvačilského vodovodu na vodovodní přivaděč Benešov - Sedlčany jsou plánovány ve výši
3 927 501 Kč. Také v tomto případě město
Bystřice požádalo Státní fond životní-

Vodovod Božkovice

„Vodovod Božkovice - připojení obce
na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany“
je název projektu, který zahrnuje výstavbu
1,16 km dlouhého vodovodního řadu tak, aby
bylo zajištěno optimální zásobování osady
Božkovice pitnou vodou. Navržená stavba počítá s napojením a osazením stávající
šachty AŠ8, kde je na přivaděči připravena
odbočka pro osadu Božkovice. Odtud se
voda bude doplňovat do stávajícího vodojemu, kde se bude shromažďovat především
v nočních hodinách. Systém by měl být dál-

ho prostředí o maximální výši dotace 3
miliony korun. Tato stavba by se mohla
realizovat již v roce 2021. Jde o výstavbu nového přiváděcího řadu, vedoucího
do stávajícího vodojemu v Nesvačilech.
Voda z přivaděče by se pak ve vodojemu
mohla míchat s vodou z našich zdrojů.
Délka trasy je vyprojektována na 436 m.
Kromě potrubí je zapotřebí zajistit výstavbu elektrické přípojky a kabelů pro
přenos potřebných signálů.
Daniel Štěpánek

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva města Bystřice,
které se uskuteční dne 16. prosince 2020 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice,
Dr. E. Beneše 25. Navržený program jednání bude vyvěšen
na úřední desce i na webových stránkách města.
Jednání zastupitelů bude možné sledovat on-line.
Pozvánka s odkazem na vysílání bude zveřejněna v den
konání na webových stránkách města.

Město Bystřice
zakoupilo elektromobil
Jednou z priorit vedení města Bystřice je zavedení principů Smart
city a zavedení, prosazování a rozvoj elektromobility. Třeba již
v blízké budoucnosti by měla být na veřejných prostranstvích
v Bystřici zřízena až čtyři dobíjecí místa.
Při výběru nového osobního automobilu pro Městský úřad Bystřice, nahrazujícího dosluhující vůz Škoda Fabia, se proto vedení
města přiklonilo k zakoupení elektromobilu, konkrétně automobilu Renault Kangoo Z. E. Náklady na ujetý kilometr by neměly
být vyšší, než 1 Kč. Pro srovnání: provozní náklady nahrazovaného
vozu byly kolem 5 Kč na ujetý kilometr, k čemuž je třeba ještě přičíst nezanedbatelné náklady na údržbu.
Elektromobil Renault Kangoo Z. E. bude využíván vedením, zaměstnanci a úředníky Městského úřadu Bystřice nejen k výkonu státní
správy a samosprávy, ale i při výjezdních zasedáních zastupitelstva,
zajištění aktivit Zdravého města Bystřice a řízení projektů.
Cena nového elektromobilu byla 866.338 Kč, z čehož 344.054 Kč
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bylo hrazeno z dotace, poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR.
Veronika Hřebíčková

www.mestobystrice.cz

Obnova
hydroizolace
mateřské školy
Během léta a podzimu letošního roku
byla v mateřské škole obnovena hydroizolační vrstva budovy. Do místností
v přízemí totiž již dlouho pronikala vlhkost, způsobující tvorbu plísní a opadávání omítek zejména v kuchyni, skladech
potravin, prádelně, herně a sociálním
zařízení. Děti ani zaměstnanci školky
nemohli v těchto podmínkách již déle
fungovat, a tak se vedení města rozhodlo
neotálet s nápravou.
Nejprve proběhly práce na vnitřních
hydroizolacích včetně položení nových

dlažeb. Následovala injektáž a na závěr
byla po celém obvodu budovy instalována
nová hydroizolační vrstva.
Dobrou práci na celém projektu odvedla

firma LUMIAL Kosova Hora.
O dotaci na tento projekt požádalo město
Bystřice prostřednictvím MAS Posázaví.
Kateřina Adamová

Vodovod Bystřice - Líšno

– žádost o dotaci
na projektovou přípravu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v srpnu nový dotační
titul na projektovou přípravu investičních záměrů na dodávky
a úpravny pitné vody. Ministerstvo chce tímto krokem zajistit dostatek kvalitních projektů, které se budou od příštího roku moci
ucházet o finanční podporu z evropských fondů. Město Bystřice
využilo své připravenosti a v listopadu podalo žádost na projektovou přípravu vodovodu.
Budoucí projekt řešení zásobování Bystřice a Líšna vodou počítá
s napojením bystřického vodovodu na stávající přivaděč Benešov - Sedlčany. V první etapě se počítá s optimalizací zásobování
města vlastní vodou a zřízení nové ATS stanice ve stávajícím objektu vodojemu a vybudování nového výtlačného řadu. V následující etapě výstavby by se měl vybudovat nový vodojem v lokalitě
Na Rozvozech, který se bude propojovat s armaturní šachtou AŠ
3 na vodovodním přivaděči Benešov - Sedlčany v blízkosti letiště.
Z vodojemu Na Rozvozech se bude v budoucnu voda gravitačně

dodávat do Bystřice a do nedalekého Líšna, kde se bude vodovod
stavět v rámci třetí etapy výstavby.
Celkové náklady na výstavbu vodovodu jsou plánovány kolem
90 milionů korun. Samotná projektová příprava je vyčíslena
na 2 660 790 Kč. Projektové manažerky města Bystřice proto podaly žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci ve výši
1 242 900 Kč. Pokud bude žádost schválená, mohlo by město Bystřice v příštím roce dokončit projektovou přípravu a podat žádost
o stavební povolení vodovodu Bystřice - Líšno.
Daniel Štěpánek

Poplatky za odpad 2021
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu bude
pro fyzické osoby i v roce 2021 stejný, jako
letos, tedy 750Kč za každou osobu, přihlášenou v obci k trvalému pobytu, nebo pro
každou fyzickou osobu, která vlastní stavbu
k individuální rekreaci nebo rodinný dům,
v nichž není nikdo přihlášen.
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 3
let, umístěné v dětském domově; nezleti-
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lé děti, umístěné do výchovného zařízení
na základě rozhodnutí soudu; fyzické osoby, umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory
nebo domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení; nezvěstné osoby;
osoby umístěné ve vazbě; a fyzické osoby
prokazatelně se zdržující mimo republiku tři a více po sobě jdoucích kalendář-

ních měsíců během jednoho kalendářního
roku.
Poplatky bude možné zaplatit v pokladně
Městského úřadu Bystřice nebo elektronicky od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Podrobnosti budou v lednovém Hlasu Bystřice a na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Veronika Hřebíčková
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Středočeský kraj má nové vedení
Z

je zároveň neuvolněným starostou obce Líbeznice na Praze-východ.
Radu kraje tvoří 11 zastupitelů: Petra Pecková, Věslav Michalik, Petr Borecký, Milan
Vácha, Martin Kupka, Martin Hrabánek,
Pavel Pavlík, Libor Lesák, Jiří Snížek, Jana
Skopalíková a Jan Jakob.
Zvoleni byli i členové výborů krajského zastupitelstva. Jedním ze členů Výboru pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
byl zvolen místostarosta Bystřice Mgr. Daniel Štěpánek.
Veronika Hřebíčková

říjnových voleb do zastupitelstev krajů vzešlo i nové zastupitelstvo Středočeského kraje. To sestává z 65 zastupitelů;
50 z nich je z koalice STAN, ODS, Pirátů
a Spojenců, 15 zastupitelů za hnutí ANO je
v opozici.
Ustavující jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 16. listopadu 2020. Na něm
byla hejtmankou Středočeského kraje zvolena Petra Pecková (za STAN); starostka
Mnichovic na Praze-východ. Statutárním
náměstkem hejtmanky byl zvolen poslanec
a místopředseda ODS Martin Kupka, který

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020 - Bystřice
Kandidátní
listina

Číslo

7

16

19

33

45

48

50

63

Název

STAN

SPD

Česká
pirátská
strana

ODS

ČSSD

Spojenci
- TOP09,
Hlas, Zelení

ANO
2011

KSČM

Bystřice
- celkem

Hlasů

316

56

217

204

70

61

354

52

%

22,5

3,98

15,45

14,52

4,98

4,34

25,21

3,7

Okrsek č. 1
- Bystřice

Hlasů

59

16

32

30

10

12

65

7

%

23,22

6,29

12,59

11,81

3,93

4,72

25,59

2,75

Okrsek č. 2
- Bystřice

Hlasů

56

13

52

30

14

11

55

9

%

22,48

5,22

20,88

12,04

5,62

4,41

22,08

3,61

Okrsek č. 3
- Bystřice

Hlasů

33

4

19

32

11

10

46

9

%

19,07

2,31

10,98

18,49

6,35

5,78

26,58

5,2

Okrsek č. 4
- Drachkov

Hlasů

42

3

27

18

7

5

27

5

%

30,65

2,18

19,7

13,13

5,1

3,64

19,7

3,64

Okrsek č. 5
- Jinošice

Hlasů

12

2

10

6

2

1

17

0

%

22,64

3,77

18,86

11,32

3,77

1,88

32,07

0

Okrsek č. 6
- Jírovice

Hlasů

26

1

10

21

5

5

30

5

%

22,8

0,87

8,77

18,42

4,38

4,38

26,31

4,38

Okrsek č. 7
- Líšno

Hlasů

27

5

21

16

7

5

24

1

%

24,77

4,58

19,26

14,67

6,42

4,58

22,01

0,91

Okrsek č. 8
- Mokrá Lhota

Hlasů

15

4

14

18

3

8

22

2

%

16,66

4,44

15,55

20

3,33

8,88

24,44

2,22

Okrsek č. 9
- Nesvačily

Hlasů

29

3

24

21

6

1

43

11

%

19,72

2,04

16,32

14,28

4,08

0,68

29,25

7,48

Okrsek č. 10
- Ouběnice

Hlasů

17

5

8

12

5

3

25

3

%

21,79

6,41

10,25

15,38

6,41

3,84

32,05

3,84

Volební
účast v %

41,01

Volby do zastupitelstev krajů
2020 - Středočeský kraj

5

16
32,38
19

50,96

22
33

38

43,77
45
41,2
54,17

48
50

44,05

63

37,5
67
69

ORDINAČNÍ HODINY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
18. 12. - 23. 12. - ordinuje pouze MUDr. Voříšková od 7.30 do 12.00 hod.
28. 12. - 30. 12. - ordinuje pouze MUDr. Dvořáková od 6.30 do 12.00 hod.
31. 12. - ordinuje pouze MUDr. Dvořáková od 7.30 do 10.00 hod.
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Voličů v seznamu

1 044 056

Vydaných obálek

424 517

Volební účast v %

40,66

Odevzdaných obálek

423 918

Platných hlasů

418 201

% platných hlasů

98,65

Kandidátní
listina číslo

7

38,72

65

Výsledky voleb do zastupitelstev
krajů 2020 - Středočeský kraj

42,39

47,2

Volených zastupitelů

70

Název
DSZ –
Za práva zvířat
Starostové
a nezávislí
Svoboda a přímá
demokracie
(SPD)
Česká pirátská
strana
Moravané
Občanská
demokratická
strana
Dělnická strana
sociální
spravedlnosti
Česká strana
sociálně
demokratická
Spojenci TOP09,
Hlas, Zelení
ANO 2011
Komunistická
strana
Čech a Moravy
Volte Pravý Blok
www.cibulka.net
Občanská
demokratická
aliance
Trikolóra
hnutí občanů

Platných Platných
hlasů hlasů v %
2 772

0,66

92 903

22,21

19 398

4,63

60 284

14,41

298

0,07

82 695

19,77

906

0,21

18 912

4,52

24 650

5,89

77 566

18,54

17 847

4,26

611

0,14

1 319

0,31

13 603

3,25

71

Svobodní

2 565

0,61

82

Rozumní
- Petr Hannig

1 872

0,44

www.mestobystrice.cz

RADNICE

Rada města
Bystřice na jednání
9. listopadu 2020
kromě jiného schválila:

 Licenční smlouvu s autorem díla Ing. arch.
Kryštofem Peřestým, Praha 6-Dejvice
na projektovou dokumentaci spolkového
domu Líšno.
 Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 9 v Ouběnicích, v budově č.
p. 43 od 01. 12. 2020
 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-056636, Bystřice, park u kostela
za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč
bez DPH.
 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby Bystřice, Dr. E. Beneše,
IE-12-6008802/1, za jednorázovou náhradu
ve výši 31.300Kč.
 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP- 12-6014406/VB/2
pro parc. č. 1599/1 a 494/13 v k. ú. Bystřice u
Benešova za jednorázovou náhradu ve výši
6.250 Kč bez DPH.
 Odpuštění částky za nájem z nájemních
smluv mezi městem Bystřice a nájemci,
kteří nemohou provozovat svou činnost
v pronajatých nebytových prostorách od 5.
10. 2020, kdy nabylo účinnosti usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020, nejdéle však
po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020,
za předpokladu, že nájemce písemně požádá nejpozději do 30. 11. 2020. Toto usnesení
se výslovně nevztahuje na zálohy za služby,
které jsou součástí nájemného, nájemné
za období před vyhlášením nouzového stavu nebo po jeho skončení, jakož i na jakékoli dlužné nájemné za období předcházející
vyhlášení nouzového stavu nebo po jeho
skončení.
 Plán zlepšování Zdravého města Bystřice
a MA21 na rok 2021.
 Uzavření dohod o provedení práce se členy organizační složky města Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Bystřice a to od 1. 12.
2020 do 31. 12. 2020 s jednorázovou celkovou
odměnou ve výši 600Kč pro člena a 1600 Kč
pro velitele.
 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zateplení a půdní vestavbu dvou bytových jednotek v č. p. 99 v Syllabově ulici
v Bystřici se Stavební firmou Dráb a spol.,

Hlas Bystřice 12/2020

s.r.o., Benešov, na navýšení ceny díla o částku 329 069,94Kč bez DPH.
 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb
Platebního portálu Středočeského kraje
s Regionální dotační kanceláří, přísp. org.,
Praha 5.
 Vzala na vědomí: Prohlášení Osadního výboru Líšno k chybnému vypracování zápisu
z jednání Osadního výboru Líšno ze dne 15.
9. 2020, konkrétně opačně zaznamenanému
výsledku hlasování při projednávání žádosti o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci 31 u parc. č. 860/1 v k.ú.
Líšno a následné zjednosměrnění účelové
komunikace parc. č. 101/5 a 145/2 v k.ú. Líšno.

Analýza rizik ohrožení
Splavského rybníka
galvanickými kaly

M

ěsto Bystřice dokončilo po dvou letech projekt „Analýza rizik ohrožení
Splavského rybníka galvanickými kaly“, který
byl podpořen finančními prostředky Evropské Unie v částce 1 195 138,74Kč z Operačního
programu Životní prostředí. V rámci projektu
šlo o zmapování, průzkumné práce a následné analýzy vycházející z možného znečištění přírodního prostředí bývalého národního
podniku JAWA. Cílem analýzy bylo zjistit, jak
(popřípadě v jakém množství) jsou znečištěny
usazeniny ve Splavském rybníku, povrchové
vody a jeho okolí, popřípadě jakými cestami se
znečištění dále šíří a kam.
Hlavním zdrojem znečištění Splavského rybníka byly v minulosti, tedy v 60.- 80. letech minulého století, národní podniky JAWA a Nářadí.
Národní podnik JAWA tehdy v Bystřici vyráběl
tlumiče, kolena výfuků, řídítka, brzdové páčky
a dráty na motocykly, které se v přilehlé galvanovně pokovovávaly niklem, mědí, chromem
a zinkem. Stabilizované kaly byly kdysi ředěny a vypouštěny přímo do rybníka. V polovině
70. let bylo určeno místo pro ukládání odpadu
v bývalém lomu u Opřetic. Národní podnik Nářadí v bystřickém areálu řešil v minulosti kontaminaci ropnými látkami ze šrotiště.
Oba areály byly v 90. letech již sanovány a lokality byly úředně prohlášeny za dekontaminované. Analýza rizik ohrožení Splavského
rybníka galvanickými kaly tak měla posoudit
okolí výrobních areálů, provést průzkumné práce, odebrat vzorky a dodat laboratorní
výsledky. Šetření bylo zaměřeno na pozemky přiléhající k rybníku ve vlastnictví města

a společnosti Líšno a.s., které tímto velmi děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Za účelem ověření šíření kontaminace podzemních vod a půdy byly vyhloubeny tři průzkumné šedesátimetrové hydrogeologické
vrty, z nichž byly odebírány vzorky vody i půdy.
Půdní vzorky byly odebírány v hloubce 5 - 10m,
10 - 15m a 15 - 20m. Pro zjištění míry kontaminace povrchových vod bylo odebráno dalších
24 sad vzorků ze čtyř vzorkovacích profilů.
Odběry probíhaly v šesti kolech ve dvouměsíčních intervalech. Vzorky sedimentů z rybníka
byly pak odebírány na 20 odběrných místech
v různé hloubce Splavského rybníka. Celkem
bylo odebráno 40 vzorků sedimentu. Do analýzy byly zahrnuty i vzorky masa ryb z rybníka.
Na základě sledování a laboratorních výsledků se zaměřením na detekci těžkých kovů bylo
konstatováno, že v současnosti nebylo zjištěno žádné závažné znečištění přírodního prostředí polutanty v souvislosti s vypouštěním
galvanických kalů do Konopišťského potoka
a následně do Splavského rybníka.
Některé polutanty (C10-C40, Cu a Ni) byly zjištěny ve stopovém množství v dnových sedimentech při severní hrázi (ulice Dr. E. Beneše).
Nebylo však spolehlivě prokázáno, že původ
znečištění je z bývalé provozovny galvanovny
národního podniku. V rámci odběrů a analýz
sedimentů zároveň nebylo odhaleno bodové
nebo plošné ohnisko deponovaných sedimentů, které by prokázalo zdroj akumulace kontaminace nebo plošné rozšíření znečištěných
dnových sedimentů. Zároveň nebylo prokázáno ani znečištění podzemních vod. Z tohoto
důvodu nebylo zapotřebí v závěru analýzy řešit
matematický model proudění podzemní vody
ani výpočet zdravotního rizika.
V závěru celé analýzy, kterou zadalo město
Bystřice a kterou provedla společnost MERCED a.s., je konstatováno, že „Na základě provedených průzkumných prací nebyla v ploše
Splavského rybníka prokázána ekologická
zátěž vázaná na povrchové vody a dnové sedimenty, která by měla souvislost s historickým
vypouštěním galvanických kalů z podniku
JAWA, n. p. Laboratorními analýzami nebylo prokázáno šíření toxických kovů, ropných
a chlorovaných uhlovodíků povrchovou vodou
Splavského rybníka a Konopišťského potoka.
Podle aktuálních výsledků nebylo provedenými pracemi lokalizováno ani znečištění v takové míře, že by představovalo riziko.“
Celá závěrečná zpráva „Analýza rizik ohrožení
Splavského rybníka galvanickými kaly“ je zveřejněna na webových stránkách města v sekci /
Město/Strategické plánování a řízení.

Daniel Štěpánek
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ŠKOLY

Zprávy z MŠ Bystřice
Co se u nás událo…

B

ohužel ani nám se koronavirus nevyhnul. Od 12. do 30. 10. 2020 byla celá
mateřská škola kvůli šíření nákazy hygienickou stanicí v Benešově zavřena. Všechny
děti i zaměstnanci byli postupně v nařízené
karanténě. Zhruba 70 % zaměstnanců bylo
pozitivně testovaných a většina také covid
prodělala s mírným nebo středně těžkým
průběhem. Procento pozitivity u dětí nevíme, jelikož 99 % rodičů zvolilo cestu delší
karantény bez testování.
Paní učitelky opět dětem posílaly domů
návrhy na různé činnosti a předškolákům
už nějaké náročnější úkoly, které by jim začaly rozvíjet potřebné dovednosti, důležité
pro budoucí nástup do základní školy.
V mateřské škole byla dokončena hydroizolace původní budovy. Nyní už snad
budeme v suchu a začneme využívat i prostory v přízemí, které dětem poskytnou
jednu učebnu navíc. Rádi bychom tímto
poděkovali městu Bystřici za vedení celé
rekonstrukce a hasičům z Bystřice, kteří svou prací přispěli k finálnímu úklidu
po řádění bagru.
Dokončena byla i renovace venkovních
schodišť, které ještě před zimou čeká protiskluzový nátěr.
Všichni doufáme, že se nám covid už vyhne
obloukem a k dalšímu uzavření školy nedojde.
Děkujeme všem rodičům, kteří v zájmu
svém i ostatních si své děti v době nouzového stavu nechali doma, což je zajisté pro
chod většiny domácností náročné. Ale svou
absencí přispěli k zastavení šíření nákazy
a rychlejšímu návratu školy do běžného
režimu.
Pro všechny z nás je toto náročné a zvláštní období, ale neztrácíme optimismus za každým mrakem musí zase jednou vysvitnout slunce.
Přejeme vám všem pevné duševní i fyzické
zdraví.
Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy

Pozdrav ze třídy Berušek

Ve třídě Berušek jsme 1. září přivítali 18 nových „školkáčků“. Rády je veřejně chválíme,
neboť se svého těžkého úkolu seznámit se
s novým prostředím, novými spolužáky,
ale hlavně postupně se odloučit od rodičů,
zhostili velice dobře! Jako každý rok se to
sice úplně bez slziček neobešlo, ale většina
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dětí si na prostředí MŠ zvykla velice rychle.
Jsme veselá parta. Někdy bychom potřebovaly překladač, tedy někoho, kdo by nám
některá slova našich nejmladších žáčků
přetlumočil.
Je nám líto, že tímto adaptačním procesem
bude většina dětí v letošním roce nucena
projít ještě jednou. Drak Koron (Covid-19),
který k nám přiletěl, jim bohužel situaci ztížil. Nedá se nic dělat, zabojují znovu
a doufáme, že opět úspěšně.
Držte nám palce.
Paní učitelky ze třídy Berušek
Marie Pavlasová a Eva Švecová

Distanční výuka
na Základní škole Bystřice
Od 14. října se všechny třídy vyučují distančně. Distanční výuka se skládá z asynchronní on-line výuky, kdy žák samostatně
vypracovává úkoly podle pokynů vyučujícího. U asynchronní on-line výuky je důležitou součástí zpětná vazba, kdy vyučující
hodnotí a komentuje práci svých žáků.
Další částí distanční výuky je synchronní
on-line výuka. Tato výuka je zpravidla realizována on-line přenosem, kdy se žáci
se svým učitelem setkají ve virtuální třídě.
Při plánování rozvrhu on-line přenosů je
nutné brát v úvahu vyšší unavitelnost žáků
při této činnosti. Na naší škole jsou on-line přenosy zastoupeny na prvním stupni
jednou hodinou denně a na druhém stupni
dvěma až třemi hodinami denně.
Aby byla tato forma efektivní, je třeba kvalitní technické vybavení žáků i učitelů.
Naše škola zapůjčila žákům devět notebooků a osmnáct tabletů. Škola také získala 20
SIM karet od firmy T-Mobile na internetové připojení zdarma po dobu tří měsíců.
Toto připojení jsme poskytli sedmi žákům.

Škola dále zmodernizovala technické vybavení učitelů. Jedná se o deset nových notebooků a pět grafických tabletů, které jsou
využívány na on-line výuku.
Distanční výuka klade vyšší nároky na samostatnost a odpovědnost žáků. U nižších
ročníků je důležitá pomoc rodičů. Rodiče
by na sebe neměli brát roli učitelů, ale měli
by žákovi vytvořit podmínky, aby distanční
výuku zvládl. Pro učitele je distanční výuka
obtížnější a časově náročnější než prezenční výuka. Podle mého názoru všechny
tři složky vzdělávání, žáci, rodiče a učitelé
distanční výuku zvládli výborně.
Martin Gruber

Adventní koncerty
v kostele sv. Šimona a Judy
v Bystřici
13. prosince - třetí adventní neděle
DIALOG NEBE A ZEMĚ
aneb Zpívaný Advent
Zpívá a na dobové nástroje hraje
soubor RITORNELLO
Připravil a vede Michael Pospíšil
20. prosince - čtvrtá adventní neděle
MUSICA DIVERSATA
Koncert komorní hudby od renesance
po současnost (kytara, flétny, zpěv,
klarinet, varhany)
Koncerty začínají vždy v 17.00 hodin.
Sledovat je můžete on-line - příslušný
odkaz bude zveřejněn v den konání
na webu města Bystřice.

www.mestobystrice.cz

ORGANIZACE MĚSTA

Služby
Bystřice
V

ážení spoluobčané, to bude měsíc: 5.
přijde čert a možná vezme Mikuláše, 21. v nejkratším dnu v roce v 11:02 přijde zima a možná přinese sníh za svatého
Martina, 24. přijde Ježíšek a možná přinese
dárky a 31. přijde Silvestr a určitě vezme letopočet 2020. Máme se na co těšit - tak ať
to stojí za to. Bez ohledu na to, co je možné,
si pojďme užít závěr roku, který nám ukázal, že ne všechno se dá naplánovat a jak
strašně málo stačí, aby se běh světa přesunul na úplně jinou rychlost. Berme to tedy
tak, že jsme byli v tomto ohledu vzděláni
proti své vůli...

Komunální údržba

V listopadu se pracovníci služeb věnovali převážně sběru listí a pracím spojeným
s přípravou na zimní sezonu. Zazimovávali
stroje, využívané v letní sezóně, a naopak
se preventivně spouštěla přídavná zařízení
pro případnou sněhovou nadílku nebo eliminaci vzniklého náledí.
Byly navezeny inertní materiály na posyp
a posypová sůl v úměrném množství.
Probíhal běžný úklid a svoz tříděného odpadu. Hrabání listí
a svážení nahrabaného materiálu se dělalo průběžně, jak stromy
opadávaly. Postupně se odvážel
spadaný materiál ze hřbitovů,
aby se nenarušil jejich běžný
chod.
Bohužel v listopadu měl plné
ruce práce i hrobník a všichni
kteří mu pomáhali. Je to smutné,
ale patří to k naší práci, stejně
jako k životu.
Chtěl bych upozornit všechny
pejskaře, kteří 2x denně jdou
se svým pejskem zapomenout
uklidit po svém pejskovi ho…,
nebo si 2x denně nevšimnou, že
zrovna udělal ho…. atd. - výmluvy mají naučené… Třeba že si
nevšimli, že jsme nainstalovali
koše, které obsahují sáčky na psí
exkrementy. V jejich rozmísťování budeme pokračovat, aby
byly zkrátka „na každém kroku“
a vy jste nemuseli koukat do zdi
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a dělat, že ten pejsek, co dělá ho…. není váš,
případně zrovna důležitě telefonovat atd.
Je spousta slušných a já jim tímto děkuji,
kteří když chtějí uklidit na kusech trávníku po tom svém se sami stanou obětí těch
druhých. Možná, kdybyste mazlíka nechali
udělat to ho… doma v obýváku, tak byste
potom s ním nemuseli chodit na procházku, když vás to nebaví. Nám ostatním pak
bude jedno, že vám tam zůstane to hocičo
ležet.
Malá soutěž o platbu poplatku za komunální odpad má svého vítěze, kterého jsme
již kontaktovali. Děkujeme všem, kteří si
systém vyzkoušeli, a věříme že do budoucna vám bude zkrátka jednoduše sloužit,
pokud ho budete potřebovat.

Sběrný dvůr

Na sběrném dvoře je vše v chodu. Provoz
dvora nebyl přerušen. Pouze byl uzavřen
na dobu státních svátků. Od 01. listopadu
jsme přešli na zimní otevírací dobu:
Úterý
Čtvrtek
Sobota

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
9:00 – 12:00

Aktuální informace o provozní době a případných výjimkách naleznete na stránkách
www.tsbystrice.cz.

Tepelné hospodářství
Kotelna v Bystřici je v provozu. Průběžně
navážíme palivo, abychom měli dostatečnou rezervu pro případ výpadku logistiky. Kotelna běží pod trvalým dohledem.
V druhé polovině měsíce prosince dojde
k pravidelnému měření emisí. Z pohledu
odběratelů tepla nebude mít měření žádný
vliv na provoz kotelny.
Výhled
Komunální údržba bude prováděna standardně podle počasí a potřeb města a jeho
občanů. V prosinci se budeme určitě ještě starat o odklízení zbytku listí, případně
o likvidaci sněhu a náledí. V druhé polovině měsíce budou zahájeny plánované prořezávky.
Chci vám na tomto místě popřát hodně
zdraví a štěstí do nového roku. Přeji vám
všem klidné Vánoce, přeji nám všem, abychom je mohli strávit s těmi, se kterými
chceme. Přeji nám všem, abychom si mohli
popřát a připít na zdraví alespoň v kruhu
rodiny u štědrovečerní večeře. Užijte tedy
prosinec, zvládněte přechod ze starého
roku do nového bez šrámů na těle i na duši.
A prosím vás, abyste neudělali na Silvestra moc veliký nepořádek, tedy alespoň ne
tam, kde to musí uklízet vaše Služby Bystřice.
Ing. Tomáš Semrád
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BYSTŘIČTÍ ŽIVNOSTNÍCI

Bezobalový obchůdek
Mandalka
Naše městečko není velké a mohlo by se zdát, že se všichni
známe, všechno o sobě víme a nic nás nemůže překvapit.
Nicméně když potřebujeme třeba opravit pračku, ostříhat psa,
koupit sazenice nebo prodloužit nehty, se často vydáváme do
nedalekých větších měst. Kolikrát nás totiž vůbec nenapadne,
že požadovanou službu najdeme v nejbližším okolí. Prostě
podvědomě podléháme reklamě. Rádi bychom vám proto
na stránkách Hlasu Bystřice představovali bystřické živnostníky, kteří poskytují skvělé služby. Doufáme, že vám takové
informace budou ku prospěchu. A naopak: Jste živnostník
a chcete, aby o vás vědělo co nejvíce lidé z vašeho okolí?
Ozvěte se třeba e-mailovou zprávou, zaslanou na adresu
veronika.hrebickova@mestobystrice.cz, nebo mě zastavte
na ulici.
Bezobalový obchůdek Mandalka
Často, když přijedu z velkého nákupu a vybaluji potraviny, nestačím se divit, kolik zbytečných obalů jsem si domů přinesla, kolik
jich muselo být vyrobeno, kolik jich bude muset být roztříděno
a zlikvidováno. Chápu, že v době, kdy virus řádí na každém kroku,
je nutné dodržovat hygienická opatření, protože ve velkém obchodě nikdy nevíme, kdo na co sáhnul. Je ale opravdu nutné, aby jeden
produkt byl třeba i ve třech obalech? Ekologie a předcházení vzniku obalů je prostě velké téma dnešní doby, do kterého báječně zapadá koncept bezobalového obchodu. Jeden takový letos v Bystřici
otevřela paní Jana Austová, které jsem položila pár otázek:
Jaký je princip bezobalového obchodu?
Jde o nákup kvalitních potravin do vlastních opakovaně použitelných obalů. Je tedy třeba si přinést svoje uzavíratelné sklenice, kelímky, dózy, látkové pytlíky… Když na ně zapomenete, ráda
vám poskytnu třeba sklenice, které mi nosí zákazníci a já je pak
zdarma nabízím k dalšímu použití. Při vážení pochopitelně váhu
obalu odečtu, takže zaplatíte opravdu jen za obsah. Tudíž takovým
nákupem nejen nezatěžujete životní prostředí, ale ještě ušetříte neplatíte za obal.
Co všechno nabízíte?
Různé mouky, vločky, luštěniny, obiloviny, těstoviny, koření,
bezlepkové potraviny, ořechy, sušené ovoce, semínka, müsli, kávu,
čaj, sušenky, čokoládu, kakao, jablečné i hořické trubičky, ekologickou drogerii… Snažím se sortiment postupně rozšiřovat, podle
zájmu našich zákazníků. Aktuální nabídku najdete na www.mandalka.cz.
Co vás přivedlo k otevření bezobalového obchůdku?
Je to vlastně jen pokračování mé celoživotní cesty. Po narození
dětí jsem začala hodně přemýšlet, co jíme a jak žijeme. Výsledkem
byl krámek se zdravou výživou, potom rekvalifikace na masérku,
následovala podpora českých farmářů a výrobců nákupy na Scuk.
cz, od nichž to byl k prodeji potravin bez obalu jen krůček. Přispěla k tomu i letošní situace s koronavirem: už několik měsíců - až
na krátké výjimky - nemohu masírovat.
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Máte v nabídce obchůdku nějaké svoje zvlášť oblíbené položky?
Nemám, protože vše, co nabízím, je kvalitní a podle mě výborné.
Nicméně bych třeba doporučila sušenky z Biopekárny Zemanka
z Oříkova u Sedlčan - jejich čokokokosky jdou na dračku. Miluji
kvalitní kávu, díky čemuž jsem objevila v Benešově malou pražírnu
Caffe diGusto. Jejich káva je vynikající, navíc ráda podporuji lidi,
kteří jsou pro svou práci nadšení a dělají ji srdcem. A ještě bych
zmínila ručně vyráběné trubičky, podobné hořickým, bez palmového oleje a bez „éček“.
Jaké další služby ještě nabízíte?
Masážemi se snažím ulevit lidem od bolestí a pomáhám jim odpočinout si od všedních starostí dnešní rychlé doby. Organizuji společné nákupy na www.scuk.cz, čímž podporujeme české farmáře
a výrobce - pro některé z nich je Scuk (jako scuknutí, setkání) jedinou příležitostí k prodeji jejich produktů. Když to ještě šlo, pořádala jsem při výdejích nákupů i malé ochutnávky farmářských
produktů, během nichž jsme si se zákazníky povídali a sdíleli tipy
na různé dobrůtky. Věřím, že se tato doba zase brzy vrátí.
Kdy a kde nabízíte své služby?
Bezobalový obchůdek je v Bystřici na adrese Dr. E. Beneše 35.
Otevřený je v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod., v sobotu
od 9.00 do 12.00 hod. V úterý a ve čtvrtek také vydávám farmářské
potraviny. V ostatní dny masíruji.
Proč by vás měli lidé navštívit?
Vše, co dělám, mě hodně baví a věřím, že je to i vidět. Snažím se
vše dělat, jak nejlépe umím.Také věřím, že to má smysl - že každý
z nás může svým vědomým přístupem k životu něco udělat pro
naši zemi a vlastně celou planetu.To není fráze - já to tak opravdu
cítím. Také si o tom všem se zákazníky ráda povídám.
Když musím na nákup do supermarketu, moc se netěším - hodně lidí, chaos, určitě až u pokladny přijdu, na co jsem zapomněla.
Vyjdu ven a jsem ráda, že už mám nákup za sebou. Naopak, když
jdu nakupovat k paní Janě, těším se na milé setkání a výborné produkty. Navíc mám dobrý pocit, že aspoň trošku pomohu přírodě,
takže když odcházím, už v duchu plánuji další návštěvu. Minule
jsem si koupila na zkoušku „gumové“ medvídky - moc chutnaly,
takže se vrátím brzy!
Veronika Hřebíčková

www.mestobystrice.cz

KALENDÁRIUM

prof. MUDr.
Ladislav Syllaba
Narozen
16. června 1868
v Bystřici
Zemřel
30. prosince 1930
v Praze
Ladislav Syllaba se narodil v rodině hostinského, později i bystřického starosty, Františka Syllaby a jeho manželky Anny. Ladislav
nejprve navštěvoval bystřickou obecnou
školu a v letech 1878 až 1882 přešel na benešovské nižší gymnázium. Vyšší gymnázium z finančních důvodů absolvoval u svého
bratra v Kolíně. Po maturitě v roce 1866 nastoupil na lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy Univerzity v Praze.
Vysokoškolská studia zakončil s výtečným
prospěchem roku 1892 a po promoci nastoupil do pražské všeobecné nemocnice jako externí lékař. Školní rok 1893-1894
pobýval L. Syllaba na stipendijním pobytu
v Paříži; po návratu se stal asistentem profesora Josefa Thomayera.
Aby mladý nadaný lékař zaopatřil svou rodinu, začal Syllaba ve věku pětatřiceti let
vykonávat soukromou lékařskou praxi.
Kontakt s univerzitním prostředím si zajistil přednáškami na II. lékařské klinice. Díky
Thomayerovi byl Syllaba v roce 1904 jmenován a 1909 ustanoven profesorem.
Po vypuknutí I. světové války působil jako
přednosta interního oddělení záložní nemocnice Červeného kříže ve Strakově akademii, později v záložní nemocnici v Praze-Vršovicích a ve vojenské nemocnici v Terezíně.
Na základě jeho několikaleté praxe vzniklo
souborné, světově uznávané dílo „Nauka
o lékařském poklepu a poslechu“.
Stranou Syllabova zájmu nezůstávalo ani
politické dění. Za své postoje se Ladislav
Syllaba stal v roce 1918 členem Revolučního
národního shromáždění, tedy prvním československým poslancem. V parlamentu se

zabýval především lékařskými a vysokoškolskými tématy. Pro svoji odbornost si prof. L.
Syllabu za svého lékaře zvolil i tehdejší prezident republiky T. G. Masaryk. Prezident
byl nejen jeho pacientem, ale i osobním
přítelem. Masaryk sám po Syllabovi požadoval, aby se tatáž starostlivost věnovala nejen
jemu, ale každému nemocnému. Karel Čapek jej dokonce nazval „národním lékařem“.

V listopadu 2020 oslavili
významné jubileum tito
občané:
Božena Haasová
z Bystřice 		

92 let

Marta Lázárková

Josef Fulín

z Bystřice		

Narozen
25. prosince 1890
v Bystřici
Zemřel
13. března 1960
v Bystřici

Bystřice			

Je tu advent, čas příprav na vánoční svátky, které - doufejme – strávíme se svými rodinami a užijeme si krásné a klidné dny plné dobrůtek, trochu přibereme, abychom to pak mohli vyběhat... Vánoční
svátky jsou pro většinu z nás časem hojnosti. Bohužel někteří to štěstí
nemají. Společnost Scuk.cz, zaměřená na on-line prodej farmářských
produktů, proto pořádá charitativní nákup, při němž každý nakupující
může pomoci potřebným.
Nákupy na Scuku v Bystřici organizuje paní Austová ve svém bezoba-

85 let

Eva Budošová z
75 let

Jiří Radochlib
z Mokré Lhoty

70 let

Libuše Říhová
z Bystřice		

Josef Fulín pracoval po ukončení obecní školy jako krajánek, který prošel mnoha mlýny. V roce 1911 narukoval na vojnu
a když mu končila vojenská služba, byl
odvelen do první světové války. Nejprve
bojoval na srbské frontě a po vstupu Itálie do války byl se 102. plukem převelen
na frontu italskou. V roce 1917 byl raněn
do nohy. Po skončení války sloužil jako celník na moravsko-slovenské hranici.
Po první světové válce se J. Fulín oženil
a pracoval nejprve na stavbě dráhy. Později byl přijat jako mládek do Splavského
mlýna, kde byl v roce 1924 ustanoven stárkem. Politicky se J. Fulín angažoval nejprve
v sociální demokracii a v roce 1923 se stal
členem KSČ a předsedou místní bystřické
organizace.
Dne 15. března 1939 byl Josef Fulín mezi
prvním, koho gestapo zatklo a uvěznilo.
Důvodem byla jeho protifašistická činnost
v odboji. Domů do Bystřice se J. Fulín vrátil 10. května 1945 s podlomeným zdravím.
Na prvním zasedání národního výboru
byl zvolen prvním poválečným předsedou
MNV Bystřice. Na tuto funkci rezignoval ze
zdravotních důvodů v roce 1950.

Charitativní nákup na Scuk.cz

Hlas Bystřice 12/2020

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI

70 let

Všem oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Občanská komise
Rady města Bystřice

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI
Drahuše Jirovská
(narodila se 15. prosince 1970)
- zastupitelka města Bystřice
v letech 2014 až 2018
Václav Šach
(narodil se 18. prosince 1870)
- starosta Bystřice
v letech 1923 až 1927
Vladimír Starý
(narodil se 29. prosince 1935)
- zastupitel Bystřice
v letech 1992 až 1994

lovém obchůdku Mandalka. I my tedy máme možnost se této akce
zúčastnit. Při objednávce nákupu na úterý 15.12. nebo čtvrtek 17. 12.
můžete do košíku přihodit i libovolný produkt, který se rozhodnete
věnovat potřebným. Při vyzvednutí nákupu jej necháte v obchůdku.
Tam si vše 18. prosince převezme koordinátorka projektu „Obce blíže lidem“ paní Kuncová, která produkty rozdělí potřebným rodinám
z Bystřice i osad.
Udělejme v krásném předvánočním čase dobrý skutek a kupme aspoň
něco málo navíc - pro někoho to může znamenat hodně.
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HISTORIE

Před
třiceti lety
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva, které se sešlo po prvních
novodobých demokratických komunálních volbách, se konalo 6. prosince
1990 v sále hostince u Hlaváčků.

O

becní zastupitelstvo vzešlo z komunálních voleb, které proběhly dne 24.
listopadu 1990. V Bystřici se tehdy do voleb
zapojily čtyři politické subjekty a jeden nezávislý kandidát. Na kandidátkách se objevilo celkem 61 kandidátů (Občanská koalice
25, Politické hnutí členů JZD 15, Komunistická strana Československa 5, Československá strana lidová 15 a jeden nezávislý
kandidát), z nichž bylo zvoleno 25 obecních
zastupitelů.
Ve volbách zvítězila Občanská koalice
(18 712 hlasů), která získala 12 mandátů.
Na druhém místě se umístila Československá strana lidová (9 415 hlasů a 6 mandátů), dále následovalo Politické hnutí členů
JZD (8 467 hlasů, 5 mandátů), Komunistická
strana Československa (3 061 hlasů, 2 mandáty). Nezávislý kandidát získal 180 hlasů
a do obecního zastupitelstva se nedostal.
Kromě všech zvolených zastupitelů se veřejného zasedání zúčastnilo i 89 občanů.
Zasedání zahájil a řídil nejstarší člen obecního zastupitelstva pan Ludvík Němec,
kterému v té době bylo 70 let.
Pan učitel Němec ve svém úvodním projevu přítomné přivítal a všechny seznámil
s navrženým programem. Předsedající
dále poděkoval všem bývalým poslancům
(členům předešlého pléna MNV), členům
rady místního národního výboru, a zvláště
pak panu předsedovi MNV Josefu Korešovi, za jejich vykonanou práci. Poděkování
si slovy pana Němce zasloužili i voliči, a to
za důvěru, kterou dali svým zastupitelům.
Zapisovatelem a ověřovateli byli jmenováni Eva Kramperová (úřednice OÚ), Ludmila Černá a Václav Kladiva. Následovalo
předložení návrhů na složení mandátové,
volební a návrhové komise. Členové komisí byli navrženi tak, aby v komisích byly
zastoupeny všechny politické subjekty, jak
bylo domluveno na poradě zástupců poli-

12

Pan Ludvík Němec (sedící) a zvolený starosta Miroslav Rohel
tických stran a rady MNV dne 29. listopadu 1990. Mandátová komise byla navržena
ve složení MUDr. Růžena Dvořáková, Jaroslav Český, Václav Paleček a Josef Koreš.
Volební komise byla složena z JUDr. Miloslavy Konvalinkové, Jiřiny Ebrtové, Josefa
Kosíka a Marie Neradové. Návrhová komise
měla pracovat ve složení Pavel Kahoun, Josef Rabiňák, Ludmila Černá a Petr Slavík.
Složení komisí bylo následně schváleno
všemi zastupiteli.
Slova se potom ujala předsedkyně mandátové komise MUDr. Růžena Dvořáková,
která přednesla zprávu o ověření platnosti
volby a přečetla slib. Ten zvolení zastupitelé složili podáním ruky předsedajícímu
panu Ludvíku Němcovi, slovem slibuji
a podpisem.
Zastupitelé dále odhlasovali stanovení počtu členů rady na sedm. Pak již zástupci
jednotlivých volebních stran předkládali své návrhy na starostu, místostarostu
a jednotlivé členy rady.
Za občanskou koalici vystoupil Pavel
Vohralík, který na starostu navrhl Miroslava Rohela, na zástupce starosty Pavla
Chlistovského a na členy rady M. Rohela,
P. Chlistovského, Václava Kladivu, Josefa
Hendrycha a Josefa Koreše. Za Československou stranu lidovou přednesl návrh

Josef Kubů, který na místo starosty a jeho
zástupce podpořil kandidáty Občanské koalice a do obecní rady navrhl pana Václava
Štěpánka. Za politické hnutí členů JZD vystoupila JUDr. Konvalinková, která přítomným sdělila, že na starostu a jeho zástupce
nebudou nikoho navrhovat, do obecní rady
navrhla Václava Štolbu a Václava Jedlana.
Nakonec vystoupili komunističtí zastupitelé: Petr Slavík navrhl na „předsedu“ Josefa
Koreše a pan Koreš navrhl do rady pana
Slavíka.
Zastupitelé následně jednomyslně schválili, že volba starosty, zástupce starosty
a členů rady proběhne tajným hlasováním.
Řízení voleb se ujala JUDr. M. Konvalinková, která zahájila tajnou volbu starosty
obce Bystřice. Ve volbě bylo odevzdáno 25
hlasů, z nichž 22 hlasů obdržel Miroslav
Rohel, jeden hlas Josef Koreš a dva hlasy
byly neplatné. Z tajné volby tedy hned byl
v prvním kole vzešel první porevoluční starosta obce Bystřice pan Miroslav Rohel.
Zvolený starosta převzal řízení schůze poděkoval panu Němcovi za dosavadní
řízení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva a požádal ho, aby sám složil
předepsaný slib do jeho rukou. Následoval
krátký improvizovaný projev, v němž poděkoval za důvěru jak voličům, tak členům
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obecního zastupitelstva. Práci obecního
úřadu neviděl jako procházku růžovou zahradou a raději neslíbil nic, co by nebylo
v budoucnu splnitelné. Zároveň všechny
ujistil, že si je vědom „nesmírné závažnosti
budoucích úkolů, jejichž postupné plnění
bude záležet nejen na obecním zastupitelstvu, ale i na samotných občanech“. Starosta dále slíbil, že se bude učit tyto úkoly
zvládat a svědomitě plnit povinnosti dané
slibem.
Následovalo pokračování voleb. Zástupcem
starosty byl zvolen Pavel Chlistovský (18
hlasů), který porazil Josefa Koreše (7 hlasů).
Pan starosta a pan místostarosta se automaticky stali členem obecní rady. K nim
byli dovoleni Václav Jedlan (21 hlasů), Václav
Kladiva (20 hlasů), Josef Koreš (20 hlasů),
Josef Hendrych (19 hlasů) a Václav Štěpánek
(19 hlasů).
Pan starosta poté přednesl návrh na zřízení funkce tajemníka, což bylo zastupiteli
jednomyslně schváleno. Pan Rohel zároveň navrhl, aby do této funkce byl jmenován stávající tajemník pan Bohumír Klápa.
Tento návrh byl schválen poměrem hlasů
24:1. Pan starosta také předložil návrh, aby
úřad pracoval v počtu osmi zaměstnanců
a aby v souladu s výsledkem jednání vo-

lebních stran zastupovali Bystřici v Okresním shromáždění starosta a místostarosta
obce. Také tyto návrhy byly schváleny.
V následné diskusi vystoupil nejprve pan
Koreš, který za sebe, tajemníka a radu národního výboru poděkoval všem bývalým
poslancům a spolupracovníkům za jejich
práci při budování obce. Zároveň také poděkoval za důvěru, která mu byla občany
dána, a své zvolení zastupitelem bral jako
úspěch celého předešlého národního výboru.
Poděkování přednesl také nově zvolený
starosta města Miroslav Rohel, který jménem všech 25 členů nového obecního zastupitelstva poděkoval všem, kteří vedli
obec a všechny osady v uplynulém volebním období, jmenovitě pak právě Josefu
Korešovi. Ve svém projevu také vyzdvihl
některé významné stavby v obci, jako například nové budovy základní školy, mateřské školy, nákupní a zdravotní středisko
a další. Objektivně zhodnotil, že ne všechny investice šlo vždy realizovat, jmenovitě
zmínil několik let trvající snahu o stavbu
kulturního domu, a některé další tehdejší
problémy:
„Kromě prokazatelných ekologických potíží
a devastace v celém státě - tedy i u nás - tu

Znovu vychází kniha
Zdeňka Sternberga Sokolnictví
Dokonalá učebnice i kronika doby - tak lze charakterizovat knihu Zdeňka Sternberga Sokolnictví. Přestože vyšla poprvé před
více než 50 lety, na popularitě neztratila. V rozšířené verzi ji nyní
vydává Posázaví o.p.s. Ke koupi bude po 16.
prosinci 2020 ve vybraných knihkupectvích.
Objednat ji lze také na info@posazavi.com.
„Kniha Zdeňka Sternberga je pro sokolníky
jednou z nejdůležitějších publikací. Nic lepšího dosud v češtině napsáno nebylo a domnívám se, že už ani nebude. Představuje
kus evropské sokolnické historie,“ řekl editor
knihy a zakladatel Falconia clubu Jaroslav
Pelíšek. Výpravná publikace vychází v exkluzivním rozšířeném vydání u příležitosti 10.
výročí zápisu českého sokolnictví na seznam
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Původně měla být pokřtěna na jaře v rámci
mezinárodního sokolnického setkání, které
připravovala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Falconia clubem. Akci i vydání knihy
tehdy překazila koronavirová pandemie.
„Vydat knihu Sokolnictví pro nás byla pocta.
Zdeněk Sternberg patří k významným osob-
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je a dále přetrvává ta nejhorší - devastace lidských duší. Sobectví a nepochopitelná
chamtivost, pro jejichž ukojení jsou někteří
lidé, postižení těmito zvrácenostmi, ochotni
udělat cokoliv, aby tyto zlé vlastnosti ukojili.
A to by také měla být ta nejpřednější starost
- pomoci vymýtit byť i jen zárodky takovýchto povah v každém, kde by se objevily. Je to
ta nejtěžší investice, která nás čeká. Nebude
stát ani korunu, ale váhu její obtížnosti si
netroufám odhadnout. - Pomozte nám! Moc
vás prosím.
A ještě poslední poznámku tohoto úvodního
zastavení: Všichni aktéři politického života
– od Hradu přes ministerstva až po nás, ty
nejmenší články řetězce tady dole v obcích,
nasazujeme svou hlavu, riskujeme přízeň
veřejnosti, svou odpovědností neseme na trh
i svou osobnost, zkrátka dáváme se všanc
vám všem. Na vás záleží, jak budeme řešit situace někdy i téměř neřešitelné, na vás záleží,
do jaké míry budete věřit, že čas, který krademe ze svého volna, chceme věnovat vám
a že také i spolu s vámi chceme jít, byť krůček
za krůčkem, kupředu.“
Mgr. Daniel Štěpánek

nostem regionu Posázaví a velice si vážíme jeho podpory. Spolupracujeme s ním už více než 15 let, společně jsme realizovali řadu
zajímavých projektů. Kniha je tak zároveň naším poděkováním za
jeho přízeň,“ uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Jádrem publikace je kniha Sokolnictví, která byla první knihou v
naší literatuře věnovanou jednomu z nejstarších způsobů lovu.
Zdeněk Sternberg v ní na základě vlastních zkušeností podrobně popsal zákonitosti lovu zvěře pomocí
cvičených dravců. Věnuje se v ní historii
sokolnictví, popisuje dravce vhodné k lovu,
předkládá podrobný rozbor obecných zásad
sokolnického výcviku.
Editor knihu doplnil o kapitoly z novodobých dějin. Připomíná založení Klubu sokolníků při Československém mysliveckém
svazu v roce 1967, zápis českého sokolnictví jako nehmotného kulturního dědictví
UNESCO v roce 2010, znovuzrození výškového sokolnictví v českých zemích nebo
biologickou ochranu letišť. Představuje klub
Falconia, Dům sokolníka na Pražském hradě
i pomyslnou síň sokolnické slávy. V rozšířeném vydání knihy o 280 stranách je velké
množství barevných fotografií a autorských
kreseb Petra Indí Straky.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
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MC KULÍŠEK

Pozvánka

Vánoční besídka v Kulíšku 14. 12. v 10 hod.
Pokud bude povoleno,přinese Ježíšek do
Kulíšku pro děti dárky, při poslechu koled budeme pouštět lodičky, krájet jablíčka
a ochutnávat cukroví. Zveme všechny maminky, které během roku do Kulíšku chodí,
i ty které se do Kulíšku teprve chystají.

Poděkování

Děkujeme všem kamarádům, sponzorům
za to, že nás celý rok podporovali a pomáhali. Mnoho projektů bylo finančně podpořeno městem Bystřice. Za všechny děti
a rodiče děkujeme!

Přání

Přejeme vám všem poklidný advent a krásné, spokojené Vánoce. Do nového roku
přejeme hodně zdraví a štěstí.
Váš Kulíšek

Radka Macháčková
se loučí s Kulíškem
Krásné adventní dny přátelé! Patnáct let
v Kulíšku uteklo jako voda. Byly to krásné roky plné radosti, veselí a zkušeností.
Chtěla bych moc poděkovat Vandě Pechové
za to, že mateřské centrum Kulíšek založila
a přivedla mě z Benešova mezi bystřičáky. Chtěla bych také moc poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří mi vždy ochotně
a rádi podali pomocnou ruku.
Díky této práci jsem se dostala k loutkovému a ochotnickému divadlu a nejen to.

Hlavně jsem mohla pozorovat, jak se z malých dětí, pro které jsem připravovala mimoškolní aktivity, stávají dospělí lidé, kteří
zakládají rodiny a se svými dětmi už zase
začínají chodit do Kulíšku s tím, že tady to
byla vždycky zábava. Za tu dobu i já jsem se
stala šťastnou babičkou. Řekla jsem si, že
je potřeba jít dál a kulíškovské žezlo předat
někomu mladšímu.
Jelikož jsem si Bystřici za ty roky zamilovala a chci být u toho, jak se pomalu, ale jistě
město stává zdravým, kulturním a turistickým místem, nastupuji od 1. ledna na pozici ředitelky MKIC Bystřice. V hlavě už mám
plno nápadů a plánů, jak vám život obohatit
nejenom kulturou, ale dotvořit krásná místa v Bystřici a jejím okolí, aby byla vyhledávána nejen místními lidmi, ale i turisty.
Před námi je
spousta práce, ale
věřím, že to společně zvládneme!
Vaše Radka
Macháčková

Společnost MCE - elektroinstalace s.r.o.
se sídlem Karla Nového 22, Bystřice hledá pracovníky na pozici

ELEKTRIKÁŘ - ELEKTROMONTÉR
Pracovní náplň: Montáž, zapojování, opravy, elektrických rozvodů
v budovách a jiných objektech
Požadujeme:
 Vyučení nebo maturita v oboru elektro
 Platné zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., §6
 Praxe v oboru 5 let
 Dobrý zdravotní stav
 Technické myšlení
 Přesnost, preciznost, schopnost koncentrace, logické uvažování
 Flexibilita
 Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 Řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme:
 Stabilní pracovní prostředí
 Hlavní pracovní poměr
 Jednosměnný provoz
 Odpovídající finanční ohodnocení, prémie, roční odměny
 Služební vůz
 Služební telefon
Zaujala vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní
životopis na vnouckova@mce-elektro.cz, nebo volejte na telefonní
číslo 721 216 578
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PRONÁJEM

PRACOVNÍ PLOŠINY PKP14-7
• Kloubové provedení se třemi rameny
• Pracovní výška 14 m

MCE - elektroinstalace s.r.o.
tel: 739 428 571, 721 216 578
info1@elektrikaribenesov.cz
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SPORT

Bohumil Nerad

Oddíl fotbalu SK Bystřice v roce 2020

K

dyž jsme v lednu zahájili zimní přípravu na jarní mistrovské soutěže,
nikdo z nás netušil, co nám tento rok přinese. Muži vstupovali do přípravy s tím, že
se pokusí v jarní části zachránit v okresním
přeboru. Mládežnické týmy po vánoční přestávce pokračovaly v tréninkovém procesu
a těšily se na přípravné zápasy. Starší žáci
na zimním turnaji v Jílovém, který se hrál
v průběhu ledna a února na tamní umělé
trávě, obsadili třetí místo. Mladší žáci i starší přípravka vyhráli halové turnaje o pohár
Města Bystřice.
Na začátku března vrcholila příprava na druhou polovinu sezony, ale místo
sportovních výkonů nás čekal nouzový stav
a předčasné ukončení soutěží. V květnu se
uvolnila některá opatření, tak jsme obnovili
tréninkový proces a sehráli několik přátelských zápasů.
V létě se zdálo, že je epidemie na ústupu
a naše mužstva mohla začít naplno trénovat.
Od 10. do 14. srpna jsme uspořádali pro naše
mladé sportovce příměstský sportovní tábor, na který jsme plynule navázali tréninky.
Po sehrání přípravných zápasů se rozběhla
podzimní část sezony. Od počátku nás ale
napříč všemi věkovými kategoriemi trápila
zranění a nařízené karantény. To přineslo značně nevyrovnané výsledky. Nakonec
se rozšířila druhá vlna pandemie Covid-19,
takže FAČR přerušil všechny fotbalové soutěže až do konce roku 2020.
Hodnotit sportovní výsledky v roce 2020
není zcela objektivní, protože jsou výrazně
ovlivněny
epidemiologickou situací v naší zemi. Přesto jsme dokázali s mládežnickými týmy
v tomto roce odehrát 51 utkání a odtrénovat
136 tréninkových jednotek, což je velmi pozitivní.
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Rád bych poděkoval za spolupráci v letošním roce městu Bystřice, všem trenérům,
vedoucím a rodičům.
Theodor Máca,
předseda SK Bystřice

V letošním roce uplynulo 110 let od narození Bohumila Nerada
(narozen 22. 6. 1910
v Božkovicích, zemřel
26. 7. 1969 v Benešově).
Tento úspěšný podnikatel začínal jako truhlářský pomocník.
Když v roce 1927 složil tovaryšské zkoušky, ještě nikdo netušil, že se propracuje
k jedné z největších parketářských firem
té doby.
Byl velmi společenský a okolím respektovaný. Proto není divu, že v roce 1932 zakládá sportovní organizaci S. K. Bystřice
a v následujících letech se podílí, spolu
z dalšími osobnostmi té doby, na jejím masivním rozvoji. Společně s farářem Františkem Otradovcem, arch. Janem Svědínkem
a JUDr. Josefem Rašem se v minulém století
nejvíce zasloužili o rozvoj sportu v Bystřici. I když on sám se nejvíce věnoval fotbalu
a hokeji, podporoval i ostatní sporty, které
se sdružovaly v největší organizaci u nás.
Názvy našeho spolku se sice měnily podle politického vývoje v zemi, ale sportovní
myšlenky zakladatele přetrvaly do dnešních dnů. Čest jeho památce.
Theodor Máca,
předseda SK Bystřice

 Starší přípravka
na podzim 2020

Příměstský tábor
(nahoře)
 Starší žáci podzim 2020
 Rozcvička
před tréninkem
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SPOLKY

Mladí rybáři
na podzim
V sobotu 3. října jsme se zúčastnili dětských rybářských závodů na rybníce Pilař
ve Voticích. Počasí přálo celý den, rybník
byl po zarybnění, ryby braly, jen závodníků
se sešlo z ohlášených třiceti pouze devět.
Nicméně na závodní atmosféře to nic neubralo a závodilo se i tak o sto šest.
Počítala se každá ulovená šupina, že až
chvílemi rozhodčí nestíhali měřit. Vítěz
Eliáš Č. nachytal ryby o celkové délce neuvěřitelných 1542 cm. Z našich želízek v ohni
se nejlépe umístila Liliana J. na krásném
čtvrtém místě s 242 cm, hned za ní na pátém místě skončil Kryštof K. s 233 cm. Hodnotné ceny si ovšem odnesl každý závodník. Dětem se na závodech líbilo, za což
patří pořadatelům z MO Votice velký dík.
Schůzku kroužku v úterý 6. října jsme strávili na hřišti bystřických hasičů. Navštívili nás vedoucí kroužku ze Sedlčan a tak
si pod vedením zkušených závodnic naše
děti vyzkoušely závodní rybolovnou tech-

-
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niku. Kromě klasického házení na terč došlo i na muškaření a hod na plachtu, tzv.
Arenberg. Pro náš kroužek to znamenalo
další krok směrem k soutěžím a větším závodům. Děti si dvouhodinovku užily i přes
chladné počasí a prvotní neúspěchy.
Moc děkujeme vedoucím ze Sedlčan - Lucce, Zuzce a Mirkovi za jejich ochotu, trpělivost a především za jejich čas.
Na schůzce pak děti ještě dostaly učební
pomůcky na tento školní rok a propagační
předměty, zaslané z ČRS-SÚS.
Těšíme se na další shledání!
Za tým vedoucích
rybářského kroužku Petr Škvor

Krmiva pro psy a kočky
Hračky, vodítka, obojky, škrábadla, pelíšky a další…
BARF - mražené maso a přílohy
Potřeby pro hlodavce, ptáky, akva a terra
Krmné směsi pro slepice, králíky a křepelky
Zásilkovna

www.mestobystrice.cz

VZPOMÍNKY

Prosinec, rolničky a trafika

P

oslední měsíc roku - čas, kdy většinou v noci a po ránu mrzne. Jinovatka zdobí holé větve stromů, pod nohama křupou
drobné krystalky ledu v kamení a na mělkých kalužích. Možná, že
dokonce napadne i sníh. Pomalu jdu známou cestou do městečka,
můj dech se mění v páru, je chladno. Na křižovatce je slyšet zacinkání, ještě není vidět, co ten zvuk vydává. Já ale hned v duchu vidím
dobu, kdy takové zacinkání bylo předzvěstí klapotu kopyt - z šera
vyjížděl pár koní, táhnoucích valník naložený škvárou. Na kozlíku
v kožichu a beranici sedával pan Voříšek a kobylky Minda a Fuksa
rozvážně kráčely do kopce k Líšnu. Na chomoutech měly dole zavěšené malé rolničky, lehounce zvonící do ranního ticha. Na hřbetech měly přehozené houně. Vzadu na korbě valníku stávali pan
Hájek v neodmyslitelné čepici brigadýrce a pan Ouhrabka v ušance a v pravidelných intervalech nabírali na lopaty škváru a mocnými rozmachy ji rozhazovali po silnici, aby to neklouzalo. Byla to
náročná a jednotvárná práce, neboť bylo potřeba poházet pěkných
pár kilometrů ještě než se úplně rozední.
Cinkání utichlo, přecházím most a cestou kolem potoka jdu
ke kostelu. Znovu se vynoří vzpomínky: Vždy v sobotu, když bylo
ve škole krátké vyučování, jsem tudy chodívala pro noviny do trafiky ke Kuželovům. V krámku blízko kostela byly na dlouhém pultu v řadě vyrovnány štůsky novin a časopisů, z nichž trčely bílé
jmenovky z tvrdého papíru. Byly seřazeny podle abecedy, aby bylo
možné stálé zákazníky obsloužit co nejrychleji. Jednotlivé hro-

mádky byly různě vysoké - někdo bral jen jedny noviny, jinde bylo
v sobě naskládáno i několik časopisů. Jejich barevné obálky k sobě
lákaly pohledy dětí. Mnohé se těšily na Mateřídoušku, ty větší
na Sedmičku, nebo ABC. U žen bývaly oblíbeny týdeníky Vlasta
nebo Květy. Pokud si vzpomínám, pánové obvykle čítávali deníky
Svobodné slovo, Zemědělské noviny či regionální zpravodaj Jiskra.
Pan Kužela byl drobnější postavy a někdy nebyl za pultem, ale
rychlým krokem přispěchal z vedlejší místnosti. Pak sebou přinesl
i závan nějaké dobroty, která se v kuchyni připravovala. Nejčastěji krátce přehlušil charakteristickou vůni tiskovin na pultu odér
smažené cibulky a připomenul tak, že je již po poledni. V mžiku
držel v ruce požadované noviny, aby je se mnou vyměnil za padesátihaléř, který jsme měla připravený v ruce. Jen zřídka se nového
malého zákazníka ptal na jméno - všechny nás dobře znal, protože rodiče nás vodívali na nákupy od malička. Kočárky bezpečně
parkovaly hned před obchodem, neboť kolem téměř nic nejezdilo.
Noviny skončily ve školní brašně a já mohla pokračovat domů přes
zamrzlý potok. Většinou jsem se po ledě doklouzala až za kostel
a tam znovu vyšla na cestu. Po příchodu ze školy zpravidla voněl
dům skořicí, vanilkou a pečeným cukrovím - pod rukama maminek a babiček se rodilo mnoho druhů svátečních dobrot.
Také dnes směřují moje kroky k náměstí. Je brzo ráno a obchody
jsou ještě zavřené. Vzpomínám si na dům, kde bývala veřejná prádelna. Kousek za farou bývaly po levé straně dvojité dveře, vtisknuté mezi domeček u Filipů a budovu, která bývala ozdravovnou
a později mateřskou školou. Dnes už je domeček pryč, v krásné
zahrádce stojí pěkný moderní dům, ani dveře do bývalé veřejné
prádelny nezůstaly stejné. Úzká část domu, kde prádelna bývala,
ale stále stojí. Ani u fary není vše jako kdysi. Klenutí nad dřevěnou branou také vzal čas. Jen stará fotografie prozradí, jak to tu
vypadalo.
Došla jsem při tom vzpomínání až na náměstí. Znovu se odněkud ozvalo známé cinkání. Nebyly to ale koňské rolničky - kolem
proběhl rezavý pes se zbytkem utrženého řetízku, který chvílemi
zvonil o kamínky na cestě.
Až zase půjdete důvěrně známými místy, také se pozorně zaposlouchejte. Možná odněkud z dálky zaslechnete cinkot rolniček.
Třeba ohlásí blížící se vánoční sáně plné dárků. Připomeňte si ty
chvíle dětství a krásného těšení. Přicházejí jen jedenkrát v roce
a největší radost přinášejí dětem. Je pouze na nás, aby jejich vzpomínky byly opravdu krásné a nezapomenutelné - na kouzelnou
dobu Vánoc, prožitou v klidu, beze spěchu a nervozity.
Miroslava Michálková
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Prodej vánočních
stromků z plantáže Ouběnice
Rizikové kácení
Řez ovocných a okrasných dřevin
Údržba živých plotů
Tel.: 704 756 766
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FOTOSOUTĚŽ

Výsledky fotografické soutěže

Podělte se o potěšení z vaší zahrádky
K

dyž jsme v květnovém vydání zprvodaje vyhlašovali fotosoutěž nejen
pro zahrádkáře, netušil jsem, jaký může
mít ohlas. První e-mail s obrázky ovšem
dorazil již 10. května, tedy jen pár hodin
poté, co se Hlas Bystřice dostal do vašich
poštovních schránek. Pak už téměř nebylo
dne, kdy by nedošla aspoň jedna soutěžní
fotografie. Nakonec jich bylo 126 od 37 autorů. Každý měsíc jsem z nich víceméně
náhodně vybíral zpravidla pět ke zveřejnění - aby bylo naplněno zadání soutěže
a také aby byli povzbuzeni ti, kteří ještě
váhali s účastí.
Pokaždé jsem si říkal, že výběr nejúspěšnějších nebude vůbec jednoduchý. Nebyl...

vil je do kolekce pro závěrečné hodnocení.
O to jsem požádal porotu, která pracovala - jak také v dnešní době jinak - u svých
domácích počítačů.
V porotě obrazně řečeno zasedli: předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bystřici Josef Bučinský,
předsedkyně redakční rady Hlasu Bystřice Barbora Kristenová, fotografka Marcela Šaffková a Jan Černý, který se stará
o grafickou podobu našeho zpravodaje.
Jejich úkolem bylo seřadit fotografie tak,
aby bylo možné určit dvacet nejúspěšnějších a z nich tři medailisty. Připomínám, že nešlo o pěstitelské či šlechtitelské
úspěchy, ani o nejrafinovanější záběry, ale
„jen“ o to, jak fotografie zprostředkovávala libé pocity, které v nás zahrádky vyvolávají.
Každý soutěžící mohl poslat až dvě fotografie každý měsíc, o postupu mezi
finalisty rozhodovala jen kvalita, takže
po odtajnění autorů vyšlo najevo, že nejúspěšnější soutěžící byla paní Marie Brejlová se šesti snímky ve finále.
Autorkám tří vítězných fotografií budou
ceny předány při nejbližší vhodné příležitosti. Se všemi dvaceti finálovými snímky





3. místo: Eva Rozkovcová



2. místo: Linda Nováková

budete mít možnost se seznámit na panelech na Ješutově náměstí celý prosinec.
Jménem vyhlašovatelů, porotců i svým
blahopřeji vítězkám a děkuji všem, kteří
se zúčastnili!
Vladimír Hadač

1. místo: Marie Brejlová

Po uzávěrce na konci října jsem všechny
snímky anonymizoval a pustil se do první
probírky. Tou neprošly fotografie s technickými nedostatky - tmavé, přesvícené, neostré a také příliš zkomprimované
a tudíž neumožnující kvalitní reprodukci.
Po dalších a dalších prohlíženích a tříděních jsem dal dohromady kolekci několika
desítek dejme tomu finálových snímků.
Z nich jsem pořídil menší náhledy a sesta-
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Foto: Miroslava Michálková a archiv
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