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Vítání nových
bystřických občánků
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Sochařské sympozium
v Bystřici
STRANA 26

Obrovská statečnost
doktora Lyčky
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Pouť na náměstí II. odboje

Nová obrusná vrstva asfaltu v centru
města Bystřice

Vyměněný herní prvek v osadě Jírovice

Místní výstava drobného hospodářského zvířectva a exotického ptactva v areálu Pod barevnou

Zahrádkářská výstava v sálu U Hlaváčků

Výstava soch pod širým nebem na Ješutově náměstí
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ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!
Volby do zastupitelstev obcí 2022

STRANA 6

Léto budiž
pochváleno

M

Zahradní slavnost
v MŠ, rozloučení
s předškoláky
STRANA 12

Noc kostelů

Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice

ilí čtenáři, začíná
léto a někteří z vás
už balí kufr na dovolenou. Já si na léto
připravuji kufr zvaný loďák. Ne, že bych se
chystala vyplout někam na lodi, ale společně vyplujeme na vlnách teplého léta
za kulturou, která by se do malého kufru
určitě nevešla. Představte si, že sedíte na
pláži, moře šumí a vy posloucháte krásné
melodie linoucí se z přímořské hospůdky.
Na Ješutově náměstí to bude podobné. Jen
se posadíte do trávy někam mezi sochy
zdobící celé léto náměstí a zaposloucháte
se do příjemných melodií různých interpretů, kteří nám každou středu přijedou
zahrát a zazpívat. Prázdninové muzicírování zahájí Fanda Tomášek a přátelé, takže kdo miluje country, bude jistě nadšen.
Hudební štafetu převezme další týden
Marie Čejková a Jan Lejčko, skoro se mi
chce napsat a nejčko, uvidíte. První středa v měsíci je už tradice, vystoupí Štěpán
Kojan a o týden později pak příjemné „tuzemské” bystřické country a Šlahouni. Pro
ty z vás, co nejste žánrově vyhraněni, přijede zahrát a zazpívat Vanda a její Banda,
která hraje hity od folku po beat. Hrát se
bude také loutkové divadlo, protože letos
slavíme 30. ročník Dnů loutkového divadla. Prázdninovou tečku za programem
u kašny proto udělá představení „Povídání starého vlka, aneb pravda o Karkulce“.

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

Pravda je taková, že se pobaví a za břicho
se bude popadat celá rodina.
Celá rodina si určitě užije i akci „Bystřicefest - děti jsou best”. Stadion se poslední srpnovou sobotu promění ve velkou
hrací arénu, kde si děti budou hrát na
království ve dvanácti komnatách, naučí
se dělat velké bubliny, roztočí to na kolotoči a skákat budou nejen v obrovských
skákacích hradech, ale také na písničky,
které zahrají Pískomil se vrací, Muzíček
a Kateřina Ševidová. Celé hravé odpoledne zakončí letní kino a v něm opět biják
pro celou rodinu. Bude to krásné zakončení léta, které si jistě užijí malí a spolu
s nimi i ti velcí.
Je libo divadlo? Jedno se na vás těší v Líšně
v přírodním divadle. Jedná se o komedii
s názvem „Na poslední chvíli”. Lístky na
něj seženete v MKIC v době, kdy v divadle
U Jelena bude probíhat příměstský divadelní tábor. Kdo si chce lístky zakoupit
elektronicky, stačí představení vyhledat
na TicketLive.
V září můžete zazářit jako turisti. MKIC,
město Bystřice a Vodácko-turistický oddíl
se spojily dohromady a pořádají pochod
Bystřická šlápota. Délka tras bude různá,
takže si každý jistě najde tu svou, aby si
spolu s dalšími turisty aktivně užil babí
léto a také krásy bystřického okolí.
Nádherné, sluncem i deštěm zalité léto
vám přeje Vaše Radka.

STRANA 14

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 31. srpna 2022.
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: 2 150 výtisků, registrováno u MKČR
- E 10758. Odpovědná redaktorka: Denisa Havelka
Říhová. Grafická úprava: Denisa Havelka Říhová.
Adresa redakce: Ješutovo náměstí 14, 257 51
Bystřice. Redakční rada: B. Kristenová
(předsedkyně), R. Dvořáková, M. Michálková,
V. Hřebíčková, D. Havelka Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

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

Jednání Rady města a zasedání Zastupitelstva
města Bystřice
Zkrácená verze souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města konaného dne 8. 6. 2022 a zkrácená verze
zápisů Rady města ze dnů 8. 6. 2022 a 20. 6. 2022. Plnou verzi naleznete na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Námitky proti návrhu 3. aktualizace Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje a
Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR SK na udržitelný rozvoj území ze dne 26.04.2022
Rada města nesouhlasí s plánovaným vedením železničního koridoru – konvenční
železniční trati - D204, které je vedeno přes
zastavěnou oblast města Bystřice v úseku
železniční trati Benešov – tunel TOMICE II.

jmů členů svazku v souvislosti se zajištěním
zásobování vodou, odváděním a čištěním
odpadních vod a zajištěním správy, údržby
a provozu vodohospodářského majetku
svazku a jeho členů
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o vytvoření dobrovolného svazku obcí Společná voda d.s.o., pro Společná voda d.s.o.,
se sídlem Benešov,

Analýza dopadů na rozpočet města při
přechodu na nový systém místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci na základě skutečně svezeného objemu komunálního odpadu
z nemovitosti poplatníka
Pan starosta předal slovo panu Ing. Semrádovi, jednateli Služeb Bystřice s.r.o.,
který zastupitelům představil spolu s prezentací Analýzu dopadů na rozpočet města
při přechodu na nový systém místního poplatku za odkládání komunálního odpadu.
Z analýzy vyplynulo, že pro město se jeví
jako nejvýhodnější varianta přechodu na
výběr poplatku za alokovaný objem nádoby.
Tedy, že každý občan bude mít možnost
svým rozhodnutím ovlivnit výši platby za
svoz komunálního odpadu, a to správným
výběrem objemu nádoby a četnosti svozu.
Zároveň analýza znázornila výši platby za 1
litr svezeného SKO, aby se vyrovnaly příjmy
a výdaje rozpočtu města spojené s odpadovým hospodářstvím. Z analýzy vyplynulo,
že okamžitý přechod na systém PAYT, by
byl pro úzké skupiny obyvatel finančně poměrně náročný, bez možnosti tento výdaj
ovlivnit. Zároveň analýza poukázala na
možná rizika tohoto systému pro naše
město, která nelze v současné době a z dostupných dat plně vyhodnotit.

Zastupitelstvo města
bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
2/2022 a 3/2022
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022:
Rozpočtovým opatřením č. 4/2022 se navyšují příjmy na položce 1122 o 354.650 Kč, a o
tuto částku se navyšují výdaje na odd. par.
6399, jedná se o daň z příjmů za obce, kdy
město pouze proúčtuje zaplacení a inkaso daně. Navyšuje se na základě podaného
daňového přiznání. Příjmy se navyšují na
položce 4111 o 274.332 Kč, jedná se o kompenzační bonus na zmírnění negativního
dopadu daňových příjmů. Dále se příjmy
navyšují na položce 4113 o 66.792 Kč a zároveň se snižují příjmy na položce 4213 o
33.044 Kč – dotace na Obnovu hydroizolace a gastra MŠ. V rozpočtu na rok 2022 byla
schválena na položce 4213 částka 794.056 Kč.
Po závěrečném vyúčtování město obdrželo
dotaci ve výši 827.804 Kč (z toho 66.792 Kč
– neinvestiční dotace a 761.012 Kč –
investiční dotace). Na položce 4116 se příjmy
navyšují o 76.893 Kč – finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Na
odd. par. 6330 položka 4132 navýšení příjmů o 3.873 Kč – převod z depozitního účtu
(zůstatek mezd za 12/2021). Navýšení příjmů
na odd. par. 6402 a zároveň navýšení výdajů
na odd. par. 6402 o 239.775 Kč. Jedná se o
vratku části dotace, kterou prostřednictvím
města vrací základní škola. Výdaje se navyšují na odd. par. 2310 o 230.000 Kč – vodní
hospodářství – stavba vodovodní přípojky k
čp. 53 v Nesvačilech. Na odd. par. 3111 – mateřská škola – navýšení o 730.000 Kč na pořízení kuchyňské technologie (bude žádáno

Dobrovolný svazek obcí „Společná voda
d.s.o.“
Zastupitelstvo města schvaluje založení
dobrovolného svazku obcí Společná voda
d.s.o., se sídlem Benešov, s předmětem činnosti ochrana a prosazování společných zá-
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o dotaci).
Odd. par. 3632 – pohřebnictví – navýšení o
180.000 Kč (navýšení poplatku Službám s
.r. o. Bystřice za správu a údržbu hřbitova.
Odd. par. 3634 – Lokální zásobování teplem
o 200.000 Kč (nutná oprava šneků na kotelně). Odd. par. 6320 – pojištění majetku o
48.000 Kč (dodatek ke smlouvě).
Odd. par. 6402 - o 216.000 Kč vratka dotace na Vodovod Bystřice – projektová činnost. Město obdrželo zálohu na dotaci v
loňském roce ve výši 1.249.000 Kč. Po závěrečném vyúčtování bylo město požádáno o vrácení části dotace z důvodu nižších
nákladů. Po rozpočtovém opatření č. 4/2022
bude zůstatek rozpočtové rezervy ve výši
3.559.636 Kč.
Schválení počtu zastupitelů pro volební
období 2022-2026
Zastupitelstvo města Bystřice stanovuje
17 zastupitelů pro volební období 2022 –
2026
Návrh na vydání změny č. 2 územního plánu Bystřice formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo města Bystřice
bere na vědomí textovou část Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Bystřice, obsahující postup jeho pořízení, projednání a
vyhodnocení včetně informace, že v rámci
projednávané změny nebyly uplatněny žádné písemné připomínky ani námitky. Zpracovaná změna č. 2 územního plánu Bystřice
není v rozporu: s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů, s výsledkem řešení rozporů, se stanoviskem krajského úřadu
vydává změnu č. 2 územního plánu Bystřice formou opatření obecné povahy (OOP),
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 54 odst. 2, ve spojení
s § 55b odst. 7 stavebního zákona a dále pod-

www.mestobystrice.cz

le § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů
Cena vodného, stočného
Město Bystřice koncem května zrealizovalo připojení obce Nesvačily na vodovodní
přivaděč Benešov-Sedlčany. Jedná se o vybudování nového přiváděcího řadu v délce
cca 450 m, který propojil armaturní šachtu
vodovodního přivaděče se stávajícím vodojemem. V této souvislosti byla schválená
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů uzavřenou mezi městy Sedlčany
a Bystřice. Voda z přivaděče by do nesvačilského vodovodu mohla být dodávána od
01.07.2022. V této souvislosti je zapotřebí
schválit kalkulaci a cenu vodného, která
bude včas zaslána na Ministerstvo financí
ČR.
Zastupitelstvo města Bystřice
schvaluje cenu vodného pro vodovod v
Nesvačilech ve výši 59,61 Kč bez DPH/m3 na
období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
schvaluje cenu stočného pro splaškovou
kanalizaci a ČOV Bystřice ve výši 60,58 Kč
bez DPH/m3 na období od 1. 7. 2022 do 31. 12.
2022
Žádost o schválení přerušení provozu MŠ
v době letních prázdnin 2022
Rada města schvaluje přerušení provozu
Mateřské školy, okres Benešov, příspěvková
organizace, Družstevní 422, 257 51 Bystřice,
IČ: 750 34 492 v období od 8. 8. 2022 do 31. 8.
2022
Přijetí investiční dotace „Zastávky bus
na silnici III/11437 v obci Nesvačily“ z Integrovaného regionálního operačního
programu
Rada města schvaluje přijetí investiční
dotace na projekt „Zastávky bus na silnici

III/11437 v obci Nesvačily“ z Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši
873.407,20 Kč s DPH
ZŠ Bystřice – projekt „Obědy do škol ve
Středočeském kraji IV“
Rada města uděluje souhlas se zapojením
základní školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem příspěvkové organizaci Základní škola Bystřice, okres Benešov
– projekt Obědy do škol ve Středočeském
kraji IV.
Registrace bývalého statku Nesvačily do
databáze brownfieldů Czechinvestu
Rada města schvaluje nevyužívanou a zanedbanou budovu č.p. 7 v Nesvačilech nacházející se na stavebním pozemku č. 44
a pozemek č. 149/4 v k.ú. Nesvačily u Bystřice, které jsou zapsány na listu vlastnictví
10001 u Katastrální úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Benešov, zaregistrovat do databáze brownfieldů Czechinvestu
Participativní rozpočet 2022
Rada města
bere na vědomí výsledky hlasování veřejnosti o navrhovaných projektech
schvaluje zajištění realizace vítězného
projektu „Revitalizace návsi v Zahořanech“
Uzavření kupní smlouvy na zakázku „Pořízení kuchyňských technologií
do MŠ Bystřice“
Rada města
bere na vědomí cenový marketing k zakázce „Pořízení kuchyňských technologií
do MŠ Bystřice“ s oslovenými firmami: TeS,
spol. s.r.o. Chotěboř, se sídlem: Zednická
558, 583 01 Chotěboř, IČ: 609 34 395; Ing.
Štefan Miko, se sídlem: Za Mlýnem 1721, 253
01 Hostivice, IČ: 707 85 091; BEROT, s.r.o., se
sídlem: Otvovická 290/4, 165 00 Praha 6, IČ:
271 22 557
schvaluje na základě zápisu z cenového

marketingu k zakázce „Pořízení kuchyňských technologií do MŠ Bystřice“ nejvýhodnější nabídku od firmy TeS, spol. s r. o.
Chotěboř, se sídlem: Zednická 558, 583 01
Chotěboř, IČ: 609 34 395, ve výši 572.499 Kč
bez DPH, 692.723 Kč včetně DPH
schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou TeS, spol. s r. o. Chotěboř, se
sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ:
609 34 395, ve výši 572.499 Kč bez DPH,
692.723 Kč včetně DPH
HES stavební. s.r.o. – Nájemní smlouva –
skládka Plchovky
Rada města schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy s HES stavební s.r.o., IČ: 281 43 213,
se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00
Praha 4 a městem Bystřice, IČ: 002 31 525, se
sídlem Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice.
Předmět nájmu: pozemek parc. č. 758/7,
v k.ú. Jinošice o rozloze 6164 m2. Účel nájmu: předmět nájmu bude využit k uložení
zeminy, štěrku, písku, stavební suti, dalších
stavebních materiálů apod.
Vodohospodářská společnost Benešov,
s. r. o. – Smlouva o dodávce vody a odvodu
vody do kanalizace
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace č. 0000231525, která je uzavřena mezi
městem Bystřice (odběratel) a Vodohospodářskou společností Benešov, s. r. o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ: 475 35 865,
(provozovatel) pro odběrné místo
Nádražní 193, 257 51 Bystřice
MC Kulíšek, z. s. – Žádost o prominutí
dluhu
Rada města bere na vědomí žádost MC
Kulíšek, z. s., o prominutí dluhu za nájemné
a služby nebytových prostor č. 10. v domě
Dr. E. Beneše 115, 257 51 Bystřice, který činí
6.226 Kč
schvaluje prominutí dluhu za nájemné a
služby nebytových prostor č. 10 ve výši 6.226
Kč na základě žádosti MC Kulíšek, z. s.,257 51
Bystřice, IČ: 269 87 112

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Bystřice 7. 9. 2022
Městský úřad Bystřice informuje o konání
řádného zasedání Zastupitelstva města
Bystřice, svolaného starostou města Bystřice. Místo konání: zasedací místnost
Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

Městského úřadu Bystřice, Dr. E. Beneše
25, Bystřice. Doba konání: středa 7. 9. 2022
od 17 hod. Kompletní program bude zveřejněn v zákonné lhůtě před konáním řád-

ného veřejného zasedání Zastupitelstva
města Bystřice na úřední desce Městského úřadu Bystřice a na webových stránkách města Bystřice.
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Volby do zastupitelstev obcí 2022
Text: Alexandra Malknechtová, tajemnice Městského Úřadu Bystřice; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a
24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a
Senátu 2022 rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

TERMÍN VOLEB

pátek 23. září 2022 (14:00 – 22:00)
sobota 24. září 2022 (8:00 – 14:00)

INFORMACE PRO VOLIČE

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00
hodin. Druhý den voleb – v sobotu 24. 9.
2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do
14:00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž
volbách do zastupitelstev obcí hlasovat
pouze jednou. Hlasování na území města
Bystřice proběhne ve volebních okrscích.

KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit do zastupitelstva obce má občan
Bystřice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý
den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve
volební místnosti předložením platného
dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva
pro volby do zastupitelstev obcí je záko-

nem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu (karanténa), výkon vojenské základní
nebo náhradní služby nebo služba vojáka z
povolání v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro
voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním
občanem České republiky, zapíše na jeho
vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič
prokáže státní občanství státu (EU) a dále
přihlášení se k pobytu v obci (žádost zde).
Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo
z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič
si může v úředních hodinách na obecním
úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu;
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této
lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022,
obecní úřad seznam včetně dodatku
v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém
seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ

Při volbách do zastupitelstva obce není
možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve

volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém
seznamu voličů.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Do Zastupitelstva města Bystřice se bude v
září 2022 volit 17 zastupitelů. Po obdržení
hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v
nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran (max. 17 křížků),
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené
kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a
označených jednotlivých kandidátů, a to v
pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístky budou doručeny voličům
na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve
všech volebních místnostech.

VÝZVA PRO PRAVIDELNÉ I NOVÉ ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI PRO VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na tel. 317 783 180, písemně na e-mailovou adresu tajemnik@mestobystrice.cz nebo osobně
na Městském Úřadu Bystřice v kanceláři tajemnice, tj. dveře č. 5. Platí jak pro pravidelné členy i pro nové zájemce. Hlaste se nejlépe do 13. 8. 2022.
Výše odměn pro členy okrskových volebních komisí je následující:
					 řadový člen		
2 300,- Kč
					 místopředseda		
2 600,- Kč
					 zapisovatel		
2 600,- Kč
					 předseda		
2 700,- Kč
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ZPRÁVY

„Děkuji všem členům dnešního zastupitelstva
za spolupráci v tomto volebním období“
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Vážené dámy zastupitelky, vážení pánové
zastupitelé, vážení spoluobčané, sousedé…
Jsme u konce čtyřletého volebního období, během kterého jsme společně posunuli město
Bystřice opět o krok dopředu na dobré cestě.
V září nás čeká poslední zasedání zastupitelstva ve složení, které vzešlo z minulých voleb
v roce 2018. Poslední čtyři roky, i když poznamenané pandemií COVID-19, uběhly z mého
pohledu hrozně rychle. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem členům dnešního zastupitelstva za spolupráci v tomto volebním období.
I když jsme neměli vždy stejný názor na věc,
vždy jsme se dokázali shodnout u priorit, které byly důležité pro naše město a jeho občany.
Věřím, že tato shoda je vidět v projektech, které
se již povedlo realizovat, nebo jejichž realizace
právě probíhá. Nedávno jsem měl v ruce speciální vydání městského zpravodaje k volbám
v roce 2018 a mohu konstatovat, že tomuto slo-

žení zastupitelstva a vedení města se podařilo
naplnit téměř všechny předvolební sliby, a to
nejen u stran a hnutí, které jsou součástí vedení
města. Je skvělé a určitě ne obvyklé, že byl naplněn i téměř celý program stran a hnutí, které
zůstaly v zastupitelstvu v opozici. Pevně věřím
a doufám v to, že i nově složené zastupitelstvo,
které vzejde z voleb v letošním září, bude stejně
tak úspěšné, konstruktivní, plné síly a nápadů.
Všechny tyto nápady by ale zůstaly jen nápady,
nebýt mravenčí práce zaměstnanců městského
úřadu – i jim bych chtěl touto cestou poděkovat za to, že nejen zvládli změnu ve vedení,
která s sebou nevyhnutelně přinesla i změny
v úřadu samotném, ale hlavně svým osobním
a pracovním nasazením se zasadili o realizaci
té obrovské spousty projektů, které se podařily realizovat za poslední čtyři roky. Bez nich a
jejich podpory by to nešlo. Nešlo by to ale také
bez vás – občanů města. Mám velkou radost
z toho, že se nám podařilo, ať už formou veřejných projednání, kulatých stolů, participativ-

ního rozpočtu, komunikací přes osadní výbory
města nebo jen diskuzí na sociálních sítích docílit toho, že i vy – občané města – se aktivně
zapojujete do diskuze o budoucnosti města,
o probíhajících nebo připravovaných projektech a že vám není lhostejný vývoj města
ve kterém žijete. Vaše participace na věcech veřejných a veřejná kontrola toho co dělá vedení
města je dobrým základem pro další úspěšný
rozvoj našeho města.
Všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří budou kandidovat v letošních volbách, přeji hodně
hlasů a občanům šťastnou volbu nového složení zastupitelstva, které v dalších letech bude
pokračovat v rozvoji našeho krásného města. Čeká nás období, ve kterém i přes všechny
nepříznivé okolnosti bude potřeba realizovat
zásadní stavby, které připravilo toto složení
vedení města a ve strategických dokumentech
schválilo stávající zastupitelstvo.
Váš starosta
Michal Hodík

Participativní rozpočet pro rok 2022 už zná
svého vítěze. Jak jste rozhodli?
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity
mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či
projektu, zpravidla investičního charakteru.
Zdravé město Bystřice pořádalo letos již třetí ročník. Participativní rozpočet má
5 fází: sběr návrhů, kontrola a úprava návrhů, posouzení návrhů komisí, prezentace
návrhů a hlasování, realizace. Fáze hlasování je již uzavřena, hlasy byly přepočítány
a schváleny Radou města Bystřice. A jaké jsou výsledky?
1) Revitalizace návsi v Zahořanech (354 hlasů)
2) Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově (327 hlasů)
3) Dětské hřiště „Pod vagónem“ Líšno (195 hlasů)
Realizace se dočkají Zahořany. Spolek ZAHOŘANY SOBĚ, z.s. předložil projekt,
který plánuje zkulturnění prostranství uprostřed obce v podobě urovnání
plochy, založení nové mlatové cesty a vytvoření centrálního místa s posezením a ohništěm. Nově vzniklý upravený prostor umožní pořádání větších
společenských akcí a stane se místem aktivního odpočinku, trávení volného
času a setkávání místních obyvatel.
Děkujeme všem za spolupodílení. O tom participativní rozpočet je – vy navrhujete, vy
hlasujete a vy rozhodujete o vítězi. Jak vidíte, do projektu se zapojilo stovky občanů.
Průběh byl napínavý do poslední chvíle.
Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022
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Práce na alejích ukončeny
Text: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice

Ke konci června skončily poslední práce na projektu „Výsadba alejí v okolí Bystřice“, o kterém jsme vás již
informovali v minulých číslech Hlasu Bystřice.
Při předání díla proběhla kontrola provedených
prací zahrnujících kácení a ošetření dřevin a
především zhodnocení stavu nově vysazených
stromů. Bohužel ne všechny sazenice se ujaly,
což se nejvíce projevilo v třešňové aleji u Mokré
Lhoty. Zde je uschlých více než 50 % stromů

z nové výsadby. Při předání díla bylo dohodnuto, že náhradní výsadba za uschlé stromy proběhne v době vegetačního klidu, který začíná
koncem října a je pro výsadbu ovocných stromů
nejvhodnější. Riziko spojené s neujmutím sazenic a následné náklady na opětovnou výsadbu

nese zhotovitel, v tomto případě ZO ČSOP Vlašim. Součástí plnění smlouvy je i následná péče
o stromy do roku 2026. Během této doby probíhají zásahy potřebné pro zapěstování a vytvarování korunky, díky kterým lze předejít vzniku
nežádoucích růstových vad.

Autobusové zastávky v Nesvačilech
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice
Zástupci města Bystřice převzali dne 9. 6. 2022
dokončené dílo s oficiálním názvem „Zastávky
bus na silnici III/11437 v obci Nesvačily“. Cílem
tohoto projektu bylo zajistit dopravní obslužnost obce Nesvačily zřízením bezpečných zastávek pro autobusovou dopravu.

Zastávky jsou vystavěny se zvýšenými nástupišti a navazujícími chodníky ze zámkové dlažby.
Navzájem jsou spojeny bezbariérovým přechodem pro pěší, který zajistí zvýšení bezpečnosti
pěších a zklidnění provozu na komunikaci
v místě zastávek. Součástí projektu byla i insta-

lace veřejného osvětlení zastávek, chodníků
a přechodu. Zhotovitelem autobusových zastávek byla společnost Skanska a.s. a projekt byl
z více než 90 % spolufinancován z Integrovaného regionální operačního programu.

Hlas Bystřice on-line
Na webových stránkách naleznete elektronické verze tištěných
vydání, dále také aktuální ceník a pokyny pro přispěvatele.
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané,
Léto je v plném proudu, děti mají za sebou kus prázdnin a někteří již i dovolenou. Přichází sklizeň letního
ovoce jako odměna za ty „příjemné chvíle“ strávené každodenním zaléváním všeho, co jsme si bláhově
vysadili.

PONDĚLÍ

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

Prosím kontaktujte nás na emailové
schránce hroby@tsbystrice.cz nebo na
telefonním čísle 733101051 v čase 08:00 –
11:45. Pro zjištění stavu je nutné znát číslo
hrobového místa a o který hřbitov se jedná.
V srpnu a září budou probíhat na hřbitovech pravidelné údržby spojené s odstraňováním dlouhodobě opuštěných hrobů.

ÚTERÝ		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

STŘEDA		

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:30

ČTVRTEK

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

PÁTEK		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

SOBOTA		

9:00 - 12:00

liště na katastru města Bystřice. Případně
doklad o zaplacení odpadů v případě, že
nejste trvale hlášeni na území města Bystřice.

Standardní letní otevírací doba:

KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se během června a začátkem července věnovali téměř veškerým
časem sekání veřejných ploch. Trávy je sice
o něco méně než v minulém roce, ale i tak
je jí na veřejných plochách dost.
V Nesvačilech byly přemístěny tabulky
dopravního značení, byly opraveny části
městského mobiliáře a došlo i na opravu
krytin kapliček a zastávek. Již koloritem
je oprava sloupků na vozovce a zábran pro
vjetí osobními automobily. Houževnatost a
přesvědčení některých řidičů je holt vyšší,
než pevnost oceli, ze které jsou zábrany
vytvořeny.
Pracovníci služeb asistovali při pořádání
kulturních akcí. Zajištovali jsme technické
zázemí, stany, ocelové zábrany, odpadové
nádoby a ostatní technický materiál, který
mají Služby pro tyto akce k dispozici.
Standardem je již ranní zálivka vozidlem
Bonetti. Zaléváme nově vzniklé zahradní
prvky a okrasné záhony.
Postupně se začali čipovat odpadové nádoby tak aby do konce srpna byly opatřeny čipem RFID ideálně všechny, které se
běžně přistavují ke svozu. Doporučujeme
si zaznamenat číslo RFID čipu své nádoby,
které budete mít našimi pracovníky umístěné na samolepce.

V kotelně probíhají údržbářské práce a
revize na zařízení. V průběhu léta bude
preventivně naskladněno palivo, aby se vytvořila rezerva pro nenadálý vývoj v dodávkách v podzimních měsících.

VÝHLED DO BUDOUCNA

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Pokud si nejste jistí platností smlouvy o
nájmu hrobového zařízení, nebo nemáte k
dispozici nájemní smlouvu, je možné si zaplacení zkontrolovat u nás v systému.

V následujícím období budou všechny kapacity věnovány primárně na sekání trávy.
Doufejme že se omezí přívalové srážky z
přelomu měsíce června a července a nebude tak nutné věnovat se úklidu po velké
vodě. Bude prováděna průběžná údržba
mobiliáře a pokračování čipování odpadových nádob.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen v
letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu. 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 bydHlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022
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ŠKOLSTVÍ

Jaro ve 4. ročníku
Text a foto: Třídní učitelky 4. ročníků

zde předvedla společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus.

BŘEZEN

KVĚTEN

První jarní den se žáci 4.A a 4.B mohli v
rámci Etických dílen seznámit s životem
a dílem Jana Amose Komenského – Příběh
naděje, lidskosti a odvahy. Cílem tohoto
preventivního programu bylo pro žáky posílení schopnosti zvládat zátěžové situace a
podpora jejich duševního zdraví.

DUBEN

Děti 4. A se vydaly na expedici Tajuplný
ostrov, kde zažily pestrou škálu her a aktivit. Učily se spolu komunikovat a spolupracovat. Společně s ostatními třídami se
zúčastnili výukového programu Krása letu
dravých ptáků na stadionu. Různé dravce

Na třídní výlet se žáci vypravili do Prahy. Nejprve zavítali do divadla Gong, kde
zhlédli představení Tom Sawyer. Odpoledne navštívili starobylý Vyšehrad a připomněli si pověsti z doby dávno minulé.
Prošli se i tajemnými kasematy až do podzemního sálu Gorlice, kde jsou uloženy
originály soch z Karlova mostu.

ČERVEN

Ke Dni dětí bylo v okolí školy připraveno několik stanovišť, kde si skupinky dětí
mohly porovnat své dovednosti z tělesné
výchovy, první pomoci nebo se přesvědčit,
jak znají česká přísloví a pořekadla.

Do tříd ke čtvrťákům také zavítali hendikepovaní pracovníci – ambasadoři VZP,
kteří se v rámci preventivního programu
Vzpoura úrazům snažili dětem přiblížit
problematiku úrazů, upozorňovali je na rizikovost některých životních situací a učili
je, jak jim účinně předcházet.
Na turistickou vycházku na Tožici se vydali žáci 4. B. Navštívili místní kostel sv.
Martina a truhlářskou dílnu pana Nevana.
Velkým zážitkem pro ně bylo na vlastní oči
vidět práci sochařů při sochařském sympoziu na podporu barokního špejcharu v
Drachkově.
Čtvrťáci pracovali pilně celý rok a teď hurá
na prázdniny!

Jak ombudsman pomáhá dětem
Text a foto: M. Koubová
Žákyně 8. tříd se v dubnu zapojily do celorepublikové kreativní soutěže vyhlášené
Kanceláří veřejného ochránce práv - Jak
ombudsman pomáhá dětem. Odborná porota ocenila skupinovou výtvarnou práci
Nely Zdražilové, Anny Hübnerové, Anežky
Sedláčkové z 8. A a literární práci Elišky
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Bartošové a Heleny Bendové z 8. B. Za odměnu byly nejlepší kolektivy pozvány do
Brna na historicky první dětskou konferenci, jejíž součástí byla diskuse s veřejným ochráncem práv a jeho zástupkyní,
společná návštěva Ústavního soudu ČR a
interaktivní doprovodný program. Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.
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Poděkování panu řediteli Martinu Gruberovi
a paní zástupkyni Ivetě Vohralíkové
Text: Zaměstnanci ZŠ Bystřice.
Jménem všech zaměstnanců ZŠ Bystřice
bychom chtěli tímto způsobem poděkovat za profesionální, empatický a lidský
přístup během celé doby jejich působení
na této škole. Další poděkování jim patří

za vytvoření pozitivního pracovního prostředí. Podporovali náš profesní růst a
další vzdělávání, zvládli krizovou covidovou dobu a aktivně řešili nelehkou situaci
s integrací ukrajinských žáků a vždy nám
podávali srozumitelné a včasné informace.

Nejvíce si vážíme vytvoření důvěry na pracovišti. Měli jsme obrovské štěstí, že za
námi vedení ve všech situacích stálo, našlo
si čas si s námi promluvit a zajímalo se o
naše potřeby.
Děkujeme za vše, budete nám chybět!

Mladí zdravotníci ZŠ navštívili gymnázium
Text: Milena Gruberová, učitelka ZŠ,
vedoucí zdravotního kroužku
Dne 27. 6. 2022 členové zdravotního kroužku při ZŠ Bystřice navštívili Gymnázium
v Benešově, kde v rámci projektového dne
předvedli své znalosti a praktické dovednosti. Studentům z gymnázia připravili na

pěti stanovištích namaskovaná zranění.
Studenti ošetřili tepenné krvácení, zkusili si masáž srdce a stabilizovanou polohu,
pomohli zavázat zlomenou ruku, popálenou dlaň a ošetřit rozbité koleno. Děti ze
zdravotního kroužku i studenti gymnázia
si užil projektový den a zopakovali si zása-

dy první pomoci.
Děkuji všem svým „mladým zdravotníkům“ za práci v kroužku během školního
roku, za asistenci a pomoc při ošetření
různých zranění ve škole, za přístup a zodpovědnost, se kterou přistupují ke svému
zájmu – první pomoci.!

Planetárium a Mořský svět Praha
Text: Jana Mácová, učitelka ZŠ
V červnu žáci 6. A podnikli jednodenní výlet do Prahy, kde navštívili Planetárium ve
Stromovce a poté Mořský svět v Holešovicích. V planetáriu nás čekal naučný pořad
Noční obloha. Prostřednictvím digitálního
systému jsme se seznámili s nejzajímavějšími souhvězdími severní i jižní polokoule,
zaletěli jsme do hlubin vesmíru, obdivovali
krásu astronomických objektů, podívali se
na jednotlivé planety sluneční soustavy a
na Měsíc.
V expozici Mořského světa jsme se kochali
nádherou korálových útesů, žraloky, rejHlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

noky, piraňami, ostrorepy, různými korýši
a měkkýši, tvarově a barevně zajímavými
rybkami, sasankami a mnohými dalšími
mořskými živočichy, kteří obývali akvária
zabudovaná v umělé skalní stěně nebo
speciálně osvětlené obří nádrže. Prohlídku
jsme si zpestřili vyplňováním pracovního
listu a hledáním správných odpovědí. Výlet
byl zakončen rozchodem na Václavském
náměstí, kde většina z nás nezapomněla
navštívit oblíbené provozovny rychlého
občerstvení. I přes nepřízeň počasí se výlet
vydařil a těšíme se, již jako sedmáci, na
další zážitky.
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ŠKOLSTVÍ

Zahradní slavnost v MŠ,
rozloučení s předškoláky
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
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MATEŘSKÉ CENTRUM

Hola, hola, Kulíšek vesele volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek

Prázdniny jsou v plném proudu a doufám, že vy si je pořádně užíváte.
Nejprve chci připomenout, že se blíží termíny příměstských táborů a na
všechny turnusy jsou ještě volná místa,
tak neváhejte a hlaste se.

LETNÍ TÁBORY

V Kulíšku se bude bádat, tvořit a cestovat.
Letos jsme pro vás připravili 3 turnusy:
25. 7. - 29. 7. | 1. TURNUS
budeme cestovat na vyhlídky, rozhledny a zajímavá místa
tábor je vhodný pro děti 7 - 12 let
Cena: 2 500,1. 8. - 5. 8. | 2. TURNUS
téma: veselá věda
celý týden budeme poznávat fyzikální
a chemické zákony trochu jinak. Nebude
chybět ani výlet, hry a soutěže
tábor je vhodný pro děti 6 - 12 let
cena: 2 490,8. 8. - 12. 8. | 3. TURNUS
keramický tábor, kde se bude hlavně
tvořit, ale i hrát, soutěžit i výletovat
vhodný pro děti 6 - 12 let
cena: 2 990,Veškeré informace jsou na vyvěšených
letáčcích nebo se můžete hlásit a ptát na:
Vanda Pechová, 608 96 1919, kulisekbystrice@seznam.cz.
Doufám, že si vyberete a slibuji, že
s námi se určitě nudit nebudete.

OD ZÁŘÍ - KULÍŠKOVSKÝ HLÍDÁČEK
SE ŠKOLIČKOVÝM PROGRAMEM

Hlídáček je určen všem dětem od 2 do 4
let. Bude veden vždy dvěma maminkami
nebo babičkami. Skupinka by měla mít
maximálně 10 dětí a cena za dopoledne
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by byla 50,- (výhodnější cena bude při
platbě za měsíc – podle počtu navštěvovaných dnů). Společně budeme zpívat,
cvičit, hrát na hudební nástroje, tvořit,
hrát didaktické hry, věnovat se venkovním i vnitřním hrát – prostě společně se
radostně rozvíjet. Podle vašeho zájmu
budou určeny dny, kdy bude hlídáček
otevřen. Vše se odvíjí nejen od počtu
dětí, ale hledáme i zodpovědné maminky
nebo babičky, které tento nápad zaujal a
chtěly by se na hlídání podílet. Máte zájem, nápad nebo obojí? Stačí zavolat o
další informace - 608961919 .

ZDRAVÉ MĚSTO A MC KULÍŠEK –
CENTRUM ZDRAVÉHO ROZUMU

Když se řekne zdravé město, většinou
je to jen přívlastek, který dobře vypadá.
Jsem ráda, že v Bystřici se díky Ivě Dvořákové nejedná jen o přívlastek, ale o
dlouhodobý plán, který myslí na všechny
věkové kategorie. No a ještě radši jsem,
že ke svým nápadům přizvala Kulíšek.
První spolupráce začala s REUSE skříní, která se stále plní novými krásnými
věcmi. Myslím, že její čas ještě nastane,
již mnozí zde našli spoustu krásných
věcí. Tady připomínám výzvu – ŠKOLNÍ POTŘEBY – během prázdnin (především během příměstských táborů)
můžete přinést školní potřeby (tašky,
penály, přezůvky aj.), z kterých vaše děti
již vyrostly, ale jsou natolik zachovalé, že
mohou posloužit ještě dalšímu školákovi. Dále NOVĚ v Kulíšku zakládáme nástěnku pro chovatele a pěstitele – BYSTŘIČÁCI SOBĚ. Každý, kdo má nějaké
rostlinné či živočišné přebytky, může

umístit svou nabídku na nástěnku dole
v přízemí. Naopak, kdo něco poptává, je
zde místo i pro něj. Samozřejmě můžete i zavolat a my vaši nabídku zveřejníme, popřípadě, když bude zájem i na
FB. Naše představa je, že propojíme lidi k
oboustranné spokojenosti. Je škoda dojíždět někam daleko třeba pro brambory,
když je mohu koupit v místě. A naopak
nechat opadat strom plný třešní, když
by si někdo rád přišel natrhat. Máme
vizi i malé tržnice nebo obchůdku, ale
to zatím předbíhám. Součástí této vize
je i SEMÍNKÁRNA – v přízemí bude od
září umístěna volně přístupná nabídka
semínek. Stačí nasbírat semínka, umístit
do označeného sáčku a nechat pro další
zájemce. Jistě mnohým přijde vhod, že si
rozšíří sortiment zahrádky.
Věřím, že je před námi doba, kdy od globalizace budeme přecházet k lokalizaci.
Kolem nás se děje spousta nesmyslů, kde
obyčejný člověk je na nejnižší příčce zájmu. Je zbytečné plýtvat svou energii nad
něčím, co změnit nemůžeme, ale kde je
prostor pro zdravý rozum, byl by hřích
nesnažit se to změnit. Jsem zastánce
spolupráce, svépomoci a soběstačnosti.
Kroky tímto směrem mi dávají smysl, tak
doufám, že nás je víc. Budu moc ráda,
když se vám naše nápady budou líbit a
třeba přijdete s dalšími.
Přeji vám krásné léto plné pohody a klidu. Ať na svých cestách potkáváte laskavé
lidi, krásné zážitky a silné prožitky.
Těším se na vás nejen v Kulíšku,
Vanda
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KULTURA

Noc kostelů
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice, Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice;
Tomáš Procházka (černobílé fotografie)

První ročník Noci kostelů v Bystřici a Ouběnicích proběhl v pátek 10. června 2022.
Kostel sv. Šimona a Judy v Bystřici a kostel sv. Markéty v Ouběnicích nabídly veřejnosti možnost navštívit interiéry a poznat
nejen kulturní hodnotu, ale také seznámit
se s křesťanstvím prostřednictvím hudby
a výtvarného umění.
O fungování varhan vyprávěl pan Ctirad

Sedláček a nechyběl ani hudební koncert
klasické hudby. Melodie byly lidem známé
a koncert se stal obohacujícím kulturním
zážitkem. Vystoupila zpěvačka M. Čejková, na varhany hrál P. Klaus a na klarinet
J. Trachta. V Bystřici si navíc lidé mohli
poslechnout pěvecký sbor ZŠ Bystřice pod
vedením J. Dvořákově a M. Gruberové.
Prohlédnout věž kostela a program si zde

užily také děti, pro které byla přichystána
tvořivá dílna. Na závěr účastníci mohli
shlédnout svatou mši. První ročník Noc
kostelů v Bystřici a Ouběnicích přilákal
mnoho místních občanů, ale cestu si našla
i řada přespolních. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na
akci podíleli. Již teď se těšíme na další ročník.

Divadelní představení „Uklízečka“
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Druhé úterý v měsíci červnu, kdy na obloze zářil úplněk, se na jevišti sálu U Jelena
odehrál příběh. Příběh, který se tu už jednou hrál a na žádost diváků se o několik
měsíců později opakoval. Hlediště bylo vyprodané do posledního místečka a na konci představení herci sklidili velký potlesk.
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V roli uklízečky se představila Růžena
Dvořáková, roli doktorky si střihla Dagmar
Maierová a lékaře, který miloval…. Nebudu
raději dál nic prozrazovat, co kdyby se hra
opakovala do třetice. Lékaře si zahrál Petr
Stibůrek a o režii se postaral Pavel Němec.

www.mestobystrice.cz

90. výročí SK a Kroužkobraní
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

V pátek dopoledne 24. června se konalo
na Stadionu Kroužkobraní. Kdo si myslí,
že děti jen sbíraly kroužky a navlékaly je
na šňůrku, je na omylu.
Kroužkobraní je totiž burza kroužků organizací, které nabízejí mimoškolní aktivity pro děti. Celé dopoledne se na
Stadionu střídaly děti ze ZŠ a MŠ. A bylo

z čeho vybírat. Představil se zde Vodácko
turistický kroužek, stolní tenis, mažoretky, lukostřelba, hasiči, skauti, kroužek
kreslení z MUD a samozřejmě fotbalový
klub.
Odpoledne vystoupil Štěpán Soukup a
CZECH IT. Nad hřištěm se honily mraky
a když začalo hrát tolik očekávané Turbo,

přišel silný liják. Celý koncert už proto
většina diváků sledovala ze stanu, ale přece jen někteří fanoušci v pláštěnkách a s
deštníky stáli před pódiem.
Kdyby nám počasí trochu více přálo,
mohla to být oslava z mého kulturního
pohledu na devadesáté výročí SK jak se
patří.

Farmářský trh
Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Na pouťový farmářský trh přislíbila svou
účast celá řada tradičních i netradičních
prodejců. Déšť ale opět vykonal své a několik prodejců nakonec bohužel nedora-
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zilo. Někteří trhovci přijeli z velké dálky
a moc se jim líbilo prostranství Ješutova
náměstí, které nyní zdobí sochy ze sochařského sympozia.

Nakonec se počasí trochu umoudřilo
a lidé si nakoupili nejen zboží, ale také
nadšeně poslouchali i country kapelu
Ostří Bobři.
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ZAHOŘANY

Střídání generací – část druhá: Předávání
hospodářství a výměnková práva
Text: Milan Hnátek, občan
V tomto článku o předávání hospodářství
z generace na generaci si představíme
další body smlouvy svatební a postupní, kterou roku 1927 uzavřeli moji předci
ohledně hospodářství v Zahořanech čp.
5. Jedná se o zajímavý doklad o přetrvávajícím tradičním postupu předávání
hospodářství také v éře První republiky a
ilustruje konkrétní podmínky výměnkářů
a povinnosti nastupujících hospodářů.
Nastupujícím hospodářem byl nejmladší syn Jana a Marie Bartůškových, Jan
Bartůšek, narozen roku 1903, společně s
manželkou Andělou Bartůškovou, narozenou také roku 1903, která byla babička
mého otce Milan Hnátka.
Přestože si podvědomě myslíme, že měl
být nástupcem zvolen vždy nejstarší syn
tak, jak to známe z pohádek, v tomto konkrétním případě se jako následník ujal
hospodářství syn nejmladší. V předávání
statků byla vždy velká variabilita a podle
okolností přebíral hospodářství i prostřední syn. Tehdy se také dost často řešilo vdovství.
Jestliže bychom měli praxi doby minulé
zobecnit, tak skutečně u drobných statků
převládal zvyk postoupení hospodářství
nejmladšímu synovi v době, kdy hospodář
žil a odcházel na odpočinek. Tou dobou
totiž už nejstarší syn většinou hospodařil
někde jinde.
Pokud však hospodář v produktivním
věku ochořel nebo zemřel a nemohl hospodařit, hospodářství připadlo nejstaršímu synovi, který jej vedl, pakliže ostatní
mužští potomci nebyli na vedení hospodářství dostatečně vyzrálí.
Sourozenci nového hospodáře Jana Bartůška byli nejstarší Antonín Bartůšek, narozen roku 1887, a Václav Bartůšek, narozen roku 1893. Osudy starších bratrů Jana
Bartůška částečně poznamenala 1. světová
válka. Nejstarší syn Antonín Bartůšek se
oženil v 32 letech. Dne 14. června 1919 si
vzal za manželku Josefu Tůmovou, rozenou Hůrkovou z Drachkova č. 30, vdovu
po Františku Tůmovi, domobranci pěšího
pluku č. 32, který dne 30. května 1917 padl
v boji v Počepovně u Gorice. Druhorozený
syn Václav Bartůšek byl válečný invalida
československého pluku č. 102 a oženil se
Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

jen devět dnů po svém starším bratrovi.
Dne 23. června 1919 si vzal za manželku
Anežku Tůmovou ze Zahrádky č. 10.
V čtvrtém bodě smlouvy svatební a postupní z roku 1927 si rodiče vymiňují
„doživotná, bezplatná výměnková práva“
a to konkrétně: výhradné užívání kuchyně, jakož i přístěnku, pak té větší komory dřevěné přes dvůr, a budou výměnkáři
do té doby, než-li si dvéře v přístěnku co
nejdříve zřídí, volně procházeti velkou
světnicí do kuchyně pak volný průchod
chodbou. Postupující dále vyhražují si
výhradné užívání toho sklepa v obytném
stavení, jakož i společné užívání síně s
oprávněním míti v ní umístěnu spižírnu,
jakož i právo v té malé peci při hospodářově palivu si upéci chléb a jiné pečivo,
jakož i používání zděného chlívku a dvou
dřevěných chlívků před stájí, mimo to též
společně s hospodářem užívati té hořejší ovocné zahrady, zelenářské zahrádky
při obytném stavení a půdy nad chlívkem
na zahradě, jakož i právo volně si čerpati
vodu ze studny, a volně používati záchodu.
Další část bodu také zmiňuje péči o dobytek, když uvádí, že hospodáři povinni
budou výměnkářům ve chlévě mezi svým
dobytkem při společném žlabě umístiti jednu krávu a jalovici až do stáří dvou
roků, dobytek tento stejně jako svůj vlastní řádně vyživovati, napájeti, podestýlati, pásti dáti, podojiti a mléko uložiti, při
čemž se podotýká, že odstředivka patří
výměnkářům.

Dobytku na přilepšenou odváděti budou
hospodáři výměnkářům vždy každý rok
deset metrických centů hovězího sena a
pět metrických centů jetelového suchého
sena – s dodáním a uložením na půdě, a
to z louky a pole, z kterého si výměnkáři
sami přáti budou.
Naši předci rozeznávali několik druhů
sena (ovčí, koňské, travní, jetelové, hovězí)
a také si byli vědomi rozlišných vlastností
sena z první, druhé (otava), popřípadě třetí senoseče. Také louky rozeznávali podle
toho, jaké seno dávaly. Hovězím senem se
označovalo seno z vlhkých luk, které bylo
dlouhé a poměrně hrubé. Nejlepší část z
něj dostávala telata a hrubší seno volové
a krávy.
Smlouva dále zmiňuje, že kdyby však výměnkáři dobytek si nedrželi, byl by hospodář povinen jim odváděti každý den dva
litry mléka čerstvě nadojeného, teplého
neodstředěného, kravského mléka, a každý rok v měsících letních v dávkách dle
přání výměnkářů patnáct kilogramů čerstvého kravského másla, a patnáct kilogramů dobrého tvarohu.
Výměnkáři také mají právo mít deset
slepic, jednu plemennou husu až s osmi
housaty, a to včetně krmiva od hospodáře.
Dále také budou hospodáři výměnkářům
odvádět každý rok v dávkách dle jejich
přání dvacet pět kilogramů bílé kuchyňské soli, deset kilogramů čistého petroleje, o masopustě pěkné vykrmené prase ve
váze 100 kg mrtvé váhy.
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Zprávy ze sportu
FOTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH
GARD V DOLNÍM MĚSTĚ

OSLAVY 90. LET VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SK BYSTŘICE

Text a foto:
Theodor Máca, Předseda SK Bystřice, z.s.

Text a foto:
Theodor Máca, Předseda SK Bystřice, z.s.

U příležitosti oslav 100 let sportu v Dolním
Městě, se uskutečnil fotbalový turnaj starých gard za účasti domácího týmu, Světlé
nad Sázavou a SK Bystřice. Ve velmi vyrovnaných zápasech Bystřice nejdříve remizovala se Světlou nad Sázavou 7:7, následně
porazila 4:3 domácí tým. Díky těmto výsledkům naši fotbalový veteráni celý turnaj
vyhráli.

V pátek 24. 6. 2022 uspořádal sportovní
klub SK Bystřice ve spolupráci s Městem
Bystřice a MKIC sportovně kulturní den,
který se konal v rámci oslav devadesátého
výročí od založení SK Bystřice. V dopoledních hodinách ve sportovním areálu probíhala burza kroužků, určená pro žáky I.
stupně ZŠ a také pro děti z MŠ. Odpolední
program zahájila fotbalová utkání mladších a starších přípravek.
Organizátoři připravili i doprovodný
program pro děti a mládež, kde si mohly vyzkoušet různé sportovní a pohybové aktivity. Pro všechny zúčastněné byly
připraveny ceny, a tak nikdo neodešel
s prázdnou. Na toto jubileum bylo pozváno nejen mnoho bývalých funkcionářů a
sportovců, ale došlo i na setkání „Dívčí
XI“. Ženy a dívky se sešly v hojném počtu

a kromě vzpomínání na sportovní výkony
také zapózovaly fotografům. Počasí sice
trápilo organizátory, kteří museli operativně upravovat odpolední i večerní program, přesto se ale vše podařilo zvládnout.
Akce byla obohacena o hudební vystoupení
Štěpána Soukupa, skupiny CZECH IT a na
závěr skupiny Turbo.

Děkujeme za podporu Městu Bystřice,
MKIC Bystřice, Patriku Pazourkovi, všem
pořadatelům a dobrovolníkům, kteří pomohli zajistit celodenní akci.

OMLUVA ŠÁRCE ŠTĚTINOVÉ
V minulém čísle Hlasu Bystřice ve článku „BASKETBALOVÉ
DRUŽSTVO ZŠ BYSTŘICE VSTOUPILO ÚSPĚŠNĚ DO ŠKOLNÍ
LIGY JR. NBA“ měla být uvedena hráčka Šárka Štětinová.
Za vzniklou situaci se jménem redakce omlouváme a přejeme
Šárce mnoho sportovních úspěchů!
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Z LUKOSTŘELBY
Text a foto: Spálenka Bohumil

Dne 18. června se konal Přebor ČR v terčové lukostřelbě žactva do 10 let v
Chrástu u Plzně. Z Bystřice jsme měli jediného lukostřelce, a to Adélku Šusserovou v kategorii žákyň do 10 let reflexní
luk. Adélka oplatila svým soupeřkám porážku z Přeboru v halové lukostřelbě a
výborným výkonem 636 bodů všechny

BASKETBALOVÉ DRUŽSTVO ZŠ
BYSTŘICE POSTUPUJE DO DALŠÍ
FÁZE ŠKOLNÍ LIGY JR. NBA
Text: Adam Slánský, trenér

Dne 7. 6. 2022 se v hale ZŠ Bystřice uskutečnil druhý hrací den prvního kola basketbalové školní ligy jr. NBA. Po prvním
hracím dni na tom byla nejlépe ZŠ Bystřice před ZŠ Černošice, následovaná ZŠ
Na Pražské z Pelhřimova, ZŠ Starodubečskou z Prahy a ZŠ Dukelskou z Benešova.
ZŠ Bystřice se při druhém dni musela
obejít bez zraněné Šárky Štětinové, přes-

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

své soupeřky porazila a získala tak zlatou
medaili a titul Přeborník ČR v terčové lukostřelbě žákyň do 10 let. Nad druhou
Viktorii Šímovou z Arcusu Plzeň zvítězila
o 11 bodů a třetí Sofii Vaško z Lukostřelby
Kroměříž dokonce o 38 bodů. Sofie zvítězila na Přeboru v halové lukostřelbě, kde
Adélka byla čtvrtá o 3 body za vítězkou.
Adélce ještě jednou gratuluji a děkuji za
vzornou reprezentaci bystřické lukostřelby.

to však předváděla týmový basketbal se
snahou o aktivní obranu po celém hřišti.
V prvním utkání ZŠ Bystřice porazila ZŠ
Dukelskou 24:20. Ve druhém utkání proti
ZŠ Černošice šlo o přímý souboj o první
místo této skupiny. V utkání družstvo ZŠ
Bystřice dlouho vedlo, ale v poslední
čtvrtině soupeř dokázal velký obrat a zvítězil těsně 30:28. V posledních dvou
utkáních si již družstvo ZŠ Bystřice pohlídalo druhé místo ve skupině vítězstvími 32:22 nad ZŠ Starodubečská a 33:26
nad ZŠ Na Pražské. Další výsledky hrací-

ho dne dále rozhodly o tom, že z této
skupiny Západní konference Divize A postupují ZŠ Čerčany, ZŠ Bystřice a ZŠ Dukelská. V soutěži naopak končí ZŠ Starodubečská a ZŠ Na Pražské. Při
slavnostním zakončení popřál místostarosta města Bystřice p. Štěpánek postupujícím týmům mnoho úspěchů v další
fázi a týmům, které v soutěži končí mnoho štěstí při příští účasti. Oproti původnímu plánu se další fáze školní ligy jr.
NBA bude dohrávat až na podzim. ZŠ
Bystřice alias New York Knicks se představí v Konferečním finále, místo ani
soupeři však zatím nejsou známi. Na závěr bych rád opět poděkoval řediteli ZŠ
Bystřice p.Grubnerovi za možnost uspořádat oba hrací dny v krásné hale ZŠ Bystřice a tím prezentovat basketbal žákům
ZŠ Bystřice, kteří vytvořili v hledišti
bouřlivou atmosféru. Velké díky patři i
všem pořadatelům a správci haly, kteří se
na hladkém průběhu obou hracích dnů
podíleli.
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Přespávačka na hřišti v Mokré Lhotě
Text: Veronika Hřebíčková, Mokrá Lhota
V letošním roce jsme pojali oslavu Dne
dětí, a s ním spojené zábavní odpoledne
jinak, než bylo v letech minulých zvykem.
V sobotu 4. června jsme si nejprve na hřišti vytvořili lucerničky a připravili se tak
na noční výpravu po okolí. Ochutnávali
jsme, co nám maminky napekly, samozřejmě došlo i na bonbóny a nanuky. Na
večeři jsme si opekli buřtíky a pak už byl
čas na disko. V mezičase jsme si přichystali stany, abychom mohli postupně ulehat ke spánku. Poslední breptalky usnuly

Děkuji všem, kteří se přičinili o tuto akci,
stejně tak i městu Bystřice a SDH Mokrá
Lhota za finanční a materiální podporu.
Těším se na příště!

dlouho po půlnoci a ráno po šesté už zase
první ranní ptáčátka vykukovala ze stanů.
Při společné snídani jsme pozorovali rozplývající se mlhu a vyprávěli si své zážitky.

Tožický pingpongový turnaj a dětský den 2022
Text: Kateřina Nevanová, Tožice
Po dvouleté přestávce jsme se 4. června
opět sešli na tožické návsi a po intenzivních přípravách s trochou nervozity a nejistým počasím v zádech sledovali, zda na
nás naši věrní účastníci nezapomněli. Nezapomněli a přišlo jich požehnaně! Naše
úsilí se vyplatilo a rozzářené tváře nám
byly největší odměnou.
Pingpongový turnaj vstoupil do 14. ročníku a zúčastnilo se 28 hráčů. Po velkém
rozvažování jsme zachovali tradiční kategorie s tím, že hráč nebo hráčka může
hrát vždy jen v jedné z nich. Hrálo tedy
10 registrovaných hráčů, 9 mužů, 5 žen a
4 děti do 15 let. Některé děti nám utekly
do kategorie dospělých, protože tam patří
díky svým hráčským dovednostem. Příkladem může být 13letý Daniel Kraft ml.,
který skončil v kategorii mužů na 2. místě.
Kategorie žen byla letos výrazně oslabena, neboť nedorazily sestry Polidarovy. K
absenci mají ovšem pádný důvod, protože nám vychovávají další generaci hráček.
Míčky po celý den létaly sem a tam na 5
stolech schovaných v chládku pod kaštany
a déšť nás naštěstí skropil až po konci turnaje. Děkujeme všem za účast a jsme rádi,
že se nám mezi výherci objevují i tožická
jména.
Výsledková listina:
Muži:
1. Josef Hendrych – pohár
2. Daniel Kraft ml.
3. Richard Ebert – Tožice
Ženy:
1. Jitka Hendrychová – pohár
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2. Michaela Hendrychová
3. Helena Bendová ml. – Tožice
děti:
1. Tomáš Benda ml. – Tožice
2. Adam Skřipský
3. Ondřej Dráb
registrovaní:
1. Zdeněk Černý ml.
2. Jakub Vála
3. Tomáš Bidlo
Božskou Tožici letos navštívilo 70 dětí v
doprovodu rodičů, prarodičů a jiných příbuzných a známých. Na sedmi stanovištích
je přivítaly postavy z řecké mytologie, nejdříve ovšem musely děti po registraci na
startu vyšplhat po lanech na horu Olymp
a ve vykopávkách najít stříbrný peníz pro
převozníka Charona. Pak už si mohly vybrat, zda nejdříve navštíví bohyni moudrosti Athénu a potrápí své mozkové závity,
nebo jim Pýthie v Delfách vyvěští budoucnost, či je Charon převeze do podsvětí za
Persefonou. U Afrodity si mohly vytvořit

krásný šperk, Dionýsa musely rozveselit,
vrtošivý Poseidon stále hrozil potopením
lodí a Artemis je učila základům lovu. Nad
vším dohlížel Zeus s Herou. Nechyběl ani
řecký labyrint, který zručný mladý stavitel stihl postavit ještě ráno před začátkem
akce. Chceme poděkovat všem nadšeným
pomocníkům, ať už na stanovištích nebo
„v zákulisí“, a jsme rádi, že k nim stále ve
větší míře patří i starší děti. Díky všem, že
jste si k nám i letos našli cestu. Více informací a fotografií najdete na http://www.
prateletozice.estranky.cz nebo na Facebooku Přátelé Tožice.
Jsme velmi vděčni také sponzorům a
těm, kteří je umějí oslovit a pro naši akci
nadchnut. Letos nás podpořili:
Město Bystřice, Chýnovské jeskyně,
Tsport Votice, S-centrum Benešov, Libor
Pospíšil s.r.o., Weber, Petr Rosol, DM drogerie, Farmapark Soběhrdy, Bombus,
#kormidelníkzLidlu, Antonín Zeman st.,
Michal Ždych, Jan Sekáč, MUDr. Koláčný,
SDH Tožice a mnoho dalších.
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Když vesnice ožívá aneb „Zahořany sobě“
Text: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice
V Bystřici existuje více než 20 větších či
menších spolků různého zaměření. Přinášíme vám rozhovor s Tomášem Pechačem, který je předsedou jednoho z nejnovějších, občanského spolku ZAHOŘANY
SOBĚ, z.s.
Pane Pechači, představte nám váš spolek.
Spolek ZAHOŘANY SOBĚ, z.s. byl zapsán
16. března 2021. Ve spolku jsou téměř
všichni zahořanští občané, aktuálně celkem 31 dospělých členů a 14 dětí. Spolek jsme založili s myšlenkou oživit dění
v naší malé obci a dát našim aktivitám určitý formální rámec.
Kde se scházíte?
Zázemí máme v bývalé hasičské zbrojnici,
kterou nyní vlastními silami rekonstruujeme. Jinak se scházíme i na návsi, kde
máme vybudované ohniště s posezením.
Jaké akce jste již jako spolek pořádali?
Jen v letošním roce máme za sebou už několik akcí. V první polovině března jsme
se sešli při jarní brigádě, kdy jsme uklízeli
náves po zimě. Byly poraženy přerostlé
túje, ukotvena nástěnka a osazeny květináče. Další akcí bylo velikonoční tvoření
pro děti. Náves děti vyzdobily ručně vyráběnými velikonočními zajíci z břízy a malovanými kraslicemi. Děti rovněž vyráběly
ozdobné květináče s jarním osením, které následně rozdaly místním sousedům.
V dubnu se spolek zúčastnil akce s názvem „Ukliďme Bystřicko“. Zde bych chtěl

Pohled na Zahořany od Nesvačil, 1960

konkrétně poděkovat paní Ivě Dvořákové
z Města Bystřice za skvělou organizaci akce a poskytnutí pytlů a ochranných
prostředků. Poslední akcí, kterou bych
zmínil, je Dětský den, kdy jsme pro děti na
návsi připravili soutěže. Po ukončení akcí
se většinou sejdeme buď v hasičárně na
teplý čaj nebo společně opékáme buřty.
Je to fajn, protože se sejdou staří i mladí
s dětmi.
Zahořanští se tedy do akcí spolku aktivně zapojují?
Většinou kdo může, tak přijde. A já bych
rád využil tuto příležitost a poděkoval občanům Zahořan za jejich hojnou účast na
pořádaných akcích a za zájem změnit život a vzhled naší malé vesnice k lepšímu.
Poděkování rovněž patří Městu Bystřice
za finanční podporu, které si velice vážíme.
Jaké máte další plány?
Jako spolek jsme podali svůj projekt revitalizace návsi do Participativního rozpočtu 2022 a k nadšení všech jsme zvítězili.
Společně jsme vytvořili návrh revitalizace
návsi tak, aby vzniklo upravené prostranství uprostřed obce, a nyní plánujeme realizaci. Jsme velice rádi za možnost změnit vzhled návsi dle našich představ.
Dále bych chtěl tímto všechny pozvat na
„Posezení u zvoničky“ s hudbou a občerstvením, které se u nás koná 20.8.2022 od
14 hodin.

KRÁTCE Z HISTORIE ZAHOŘAN

Zahořany leží asi 1,5 km od Drachkova. Své
jméno ves dostala od Zemana Zahorena,
který se tu usadil někdy ve 12. nebo 13.
století. Roku 1541 prodali bratři Matouš,
Havel a Bartoloměj ze Zahořan svůj dědičný dvůr v Zahořanech Janu Trmalovi
z Toušic na Drachkově za 100 kop míšeňských grošů. Od tohoto roku sdílely Zahořany své osudy již stále s Drachkovem.[1]
Za 2. světové války se ves stala součástí výcvikového prostoru Waffen SS a její
obyvatelé se museli do 1. dubna 1944 vystěhovat. Po skončení války se většina
obyvatel vrátila.
V roce 1947 byl do vsi zaveden z MNV Drachkov místní rozhlas a následně v roce
1949 i elektrický proud. První asfaltová
silnice z Nesvačil do Zahořan byla postavena v roce 1973 a až v roce 1981 byla postavena i silnice do Drachkova.
Z novodobé historie je třeba zmínit vysvěcení místní zvoničky. Na té je umístěn
zvon, který zakoupili místní obyvatelé
v roce 1917 jako náhradu za osadní zvon
zabavený pro vojenskou výrobu v 1. světové válce. Zvon byl původně zavěšen na lípě
u Benovy chalupy a následně ve štítě stodoly pana Kuthana č. p. 4. V roce 2020 byl
zvon zrenovován a dřevěná zvonice usazena u potoka vedle hasičské zbrojnice.
Za informace o Zahořanech a poskytnutí
dobových fotografií děkujeme panu Zdenku Fatkovi.

Děkuji za rozhovor.

Rybník na návsi, 1961

Pohled na náves, 1978

[1] HABART, Čeněk. „Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou a památným Blaníkem
a vylíčení života jejího lidu. Díl IV. 1941“. Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice: AlfaPrint Sedlčany. 1994. 756 s.
Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022
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Nezavírejme oči před agresí a násilím
na seniorech. Nebuďme lhostejní!
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21
Je tomu jako dnes, kdy byl člověk mladý a
plný elánu a najednou přišlo stáří, které
má tuze podob. Někdy je radostné a jindy
sebou přináší trápení, soužení, utrpení a
trýznění.
Velké množství seniorů se potýká s agresí
a násilím, které je na nich páchané. Násilí má mnoho forem a původců. Můžeme

ho odhalit na první pohled a někdy skrytě
čeká až si ho všimneme.
K prevenci násilí na seniorech se po celém světě pořádají osvětové kampaně,
které upozorňují na násilí ve společnosti.
K tomuto kroku se připojuje také Zdravé
město Bystřice, které plánuje v termínu
od 16.9. do 22.9. 2022 osvětovou kampaň

„Týden prevence, zdraví a bezpečnosti“.
Budou pro vás připraveny preventivní
programy zaměřené na zvyšování bezpečnosti seniorů, které budou doplněny o informace ke zvyšování informovanosti a
aktivizaci obyvatel k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Nebuďme lhostejní k přírodě
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

22

www.mestobystrice.cz

ZDRAVÉ MĚSTO
„Odpad“, to je slovo, které na nás útočí ze
všech stran a není divu. Denně se s ním
setkává každý z nás, protože je to každá
movitá věc, které se člověk zbavuje, má
v úmyslu zbavit anebo má povinnost se jí
zbavit. Jen pro představu, jaký odpad může
vzniknout při běžné snídani: plastový obal
od plátkového sýru a salámu, zbytky pečiva, skleněná láhev od mléka, krabice od
džusu, kelímek od jogurtu, plastový obal
od cereálií, obal od másla, sáček od čaje,
logr od kávy a mnoho dalšího.
Většinu z tohoto domovního odpadu je
možné vytřídit.
Společnost všude na světě se nepřetržitě
zabývá otázkou, jakým způsobem odpad
likvidovat. Jedním z možných způsobů je
vyčlenění recyklovatelných složek z domovního odpadu tak, aby ke skládkování
bylo určeno jen nepatrné množství odpadu, tedy toho, který již nelze opakovaně
využít.
Město Bystřice realizuje ve spolupráci se
společností Odpadová poradenská, s.r.o.
odběry vzorků v průběhu celého roku,
tedy v každém ročním období jaro-léto-podzim-zima. Na základě sesbíraných
dat budou dosažené výsledky zprůměrovány a vznikne podpůrný materiál, který
bude sloužit pro plánování dalších možností pro podporu třídění odpadu v naší
obci.
První z celkem čtyř rozborů směsného
komunálního odpadu se prováděl na konci května z dvou typů zástavby ve městě,
tj. sídlištní zástavby a zástavby rodinných
domů. Na základě výsledků jarního rozboru vyplývá, jak ohromný potenciál má
město Bystřice ke třídění odpadu. Z vy-

hodnocení rozborů je vyhotoven Protokol – rozbory směsných odpadů ve městě
Bystřice.
V rozboru směsného komunálního za období jaro se ukázala jedna složka odpadu
velmi problematická. Jedná se o bioodpad.
Tato složka je přitom snadno znovupoužitelná a odpadem se nemusí vůbec stát.
A víte proč? Báječně lze využít bioodpad
při kompostování. V případě, že kompost
nevlastníte, lze využít nádoby na bioodpad, který poslouží v kompostárnách při
výrobě kompostu. Aby město Bystřice
podpořilo vyčlenění složky bioodpadu z
domovního odpadu, podniká kroky pro
získání dotací, které podporují separaci
bioodpadu z domovního odpadu, který by
jinak skončil na skládce.
Nebýt lhostejný k přírodě, to není jen o
správném třídění odpadu, ale i o tom, jak
to děláme. Je velmi záslužné, že se ve
sběrných nádobách objevuje správně vytříděný odpad, ale není škoda že naše
práce, kterou si dáme s vytříděním odpadu není přes všechnu snahu tak efektivní,
jak bychom zpočátku očekávali? Mnohdy
stačí velmi málo. Rozložená krabice zabere méně místa ve sběrné nádobě a tím je
možné sesbírat více odpadu naráz. V konečném důsledku můžeme tímto malým
krokem navíc, pomoci přírodě ještě větší
měrou. Možná se ptáte jak? Je to jednoduché, nižší spotřeba fosilních paliv, energie, zmenšení uhlíkové stopy a v neposlední řadě se chováme hospodárně a
neplýtváme časem a financemi. Jednejme
zodpovědně při likvidaci vlastního odpadu a mysleme na přírodu!
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OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

TERMÍNY
20. 8. 2022
9:30- 10:0 Tožice
10:00- 10:30 Radošovice
12:30-13:00 Drachkov
13:00-13:30 Zahořany
13:30-14:30 Nesvačily
14:30-15:00 Mlýny
15:00-15:30 Tvoršovice
21. 8. 2022
10:00-11:00 Mokrá Lhota
11:00-11:30 Líšno
13:00-13:30 Jírovice
13:30-14:00 Semovice
14:00-14:30 Jarkovice
27. 8. 2022
9:30-10:00 Bystřice – Hospoda
(u nádraží)
10:00-11:00 Bystřice – Sylabova ul.
13:00-13:30 Bystřice – Líštěnecká
14:00-14:30 Jinošice
14:30-15:00 Ouběnice

NÁHRADNÍ TERMÍNY
10. 9. 2022
12:30-13:00 Drachkov
13:00-13:30 Nesvačily
13:30-14:00 Jarkovice
11. 9. 2022
10:00-10:30 Mokrá Lhota
10:30-11:00 Líšno

Přiveďte své pejsky na obvyklé místo
vakcinace ve středu obce. Nezapomeňte
na košík a vakcinační průkaz. Pokud
nestihnete vypsané termíny, vakcinuji
každou sobotu v ordinaci v Syllabově ulici
v Bystřici od 10:00-11:00. Možno
i ČIPOVAT.
MVDr. Tomáš Pikous
Mobil: 603 805 242

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022
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Vítání nových bystřických občánků
Text: Občanská komise MěÚ
V neděli, 19.06.2022 proběhlo v obřadní
síni Městského úřadu Bystřice slavnostní
vítání občánků do svazku města. Přivítal je starosta města pan Michal Hodík,
předsedkyně Občanské komise paní Marie Neradová a členka Občanské komise
Petra Leitnerová. Dostavilo se celkem 13
malých občánků se svými rodiči a dalšími
blízkými.
Byly přivítány tyto děti:			
Štěpán Březina
Jakub Baňka
Sofie Císařová
Dominika Houzarová
Jakub Peroutka
Adam Soukup
Albert Babický
Agáta Veselá
Matěj Novák
Kamila Macháčková
Dominik Bouša
Aneta Jirousková
Tadeáš Procházka
Poděkování patří žákům ZŠ Bystřice,
kteří pod vedením paní učitelky Mgr.
Mileny Gruberové připravili velmi pěkné
vystoupení.

Občanská komise
informuje
Text: Občanská komise MěÚ

INFORMACE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Rodiče narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se této akce,
mohou průběžně podávat přihlášku. Formulář je dostupný na
webu města Bystřice, v kanceláří č.3 či podatelně MěÚ Bystřice,
popřípadě si ho vyžádejte na telefonu: 317783181 či e-mailu
petra.leitnerova@mestobystrice.cz. Vítání občánků se koná 2x
ročně, většinou v jarních a podzimních měsících. Na základě
podané přihlášky budou rozesílány před určeným termínem
pozvánky na akci.

V červnu 2022 oslavili významné jubileum
tito občané:
Miroslav Urban, Líšno, 70 let
Jaroslav Volák, Bystřice, 70 let
Libuše Brdková, Bystřice, 70 let
Hana Michková, Ouběnice, 75 let
Ladislav Herold, Bystřice, 85 let

Vzpomínáme

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

Rodina Fučíkova děkuje Sboru dobrovolných hasičů Bystřice i ostatním
spoluobčanům za projevenou soustrast k úmrtí Aloise Fučíka.
Zarmoucená rodina.

Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

Dne 11. 8. 2022 uplyne pět let od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný
syn, druh, tatínek, bratr, švagr a strýc pan Jiří Marek z Bystřice. Všichni,
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

Marie Rašová
* 20. listopadu 1907 v Blatné
† 19. srpna 2002 v Benešově

Bohumil Zahradník-Brodský
* 21. srpna 1862 v Hostačově
† 26. listopadu 1939 v Průhonicích

Miloš Kopecký
* 22. srpna 1922 v Praze
16. února 1996 v Praze

PhDr. Dušan Třeštík, CSc.
* 1. srpna 1933 v Sobědruhech u Teplic
† 23. srpna 2007 v Praze

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

Bystřická učitelka a zakladatelka Hlasu Bystřice Marie Rašová, rozená Černá se narodila v Blatné nedaleko Strakonic. Otec, vrchní soudní rada na Hluboké, ji už od mládí
seznamoval se schwarzenberskou stavovskou společností. Studium absolvovala v Českých Budějovicích. Do Bystřice se přistěhovala v roce 1930. Svoji praxi zahájila nejprve
v obecné škole. V roce 1938, poté co si dodělala aprobaci z německého jazyka, přešla na
školu měšťanskou. V červenci roku 1937 se paní Marie Černá provdala za bystřického
advokátního koncipienta doktora Josefa Raše. Po skončení války se manžel stal nepohodlným advokátem a do jejich bystřického domku bylo sestěhováno několik rodin.
Ideologický tlak na rodinu převedla paní učitelka v kulturní angažovanost a aktivní
zapojení do Sboru pro občanské záležitosti. Stala se jednou ze zakladatelek bystřického zpravodaje Hlasu Bystřice. Vedle vyučování na místní škole se věnovala také autorskému psaní. Její příspěvky zachycovaly regionální i topografické náměty.
Bohumil Zahradník-Brodský pocházel z rodiny zámeckého zahradníka v Hostačově.
Gymnázium vystudoval v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, kde publikoval své první práce. V Hradci Králové vystudoval katolickou teologii a v roce 1886 byl vysvěcen na
kněze. Svou církevní praxi zahájil ve Zruči nad Sázavou. V letech 1889 až 1919 byl farářem v Ouběnicích. Sem za ním přijížděli jeho přátelé jako například Jindřich Šimon
Baar, Jakub Deml, Alois Jirásek nebo Jaroslav Vrchlický. V roce 1908 se Bohumil Zahradník tajně oženil s Annou Plešingerovou a v letech 1918 až 1919 usiloval o reformu
katolické církve, především o zrušení celibátu a zavedení české liturgie. Následně
z katolické církve vystoupil a roku 1920 spoluzakládal československou církev. Později
se přiklonil k pravoslaví. Roku 1919 se Zahradník-Brodský přestěhoval do Prahy, kde
pracoval na ministerstvu školství a národní osvěty. Zahradník-Brodský je autorem
více než stovky románů a povídek. Některé z nich byly zfilmovány jako například Dům
ztraceného štěstí, Čarovné oči nebo Děvče z hor. Jeho knihy si získaly značnou čtenářskou oblibu a můžeme je řadit k tehdejší růžové knihovně.
Český herec Miloš Kopecký prožil své dětství v centru Prahy. Otec byl kožešníkem Ve
Smečkách blízko Václavského náměstí, maminka byla modelkou židovského původu,
později kloboučnicí. Během okupace byla maminka deportovaná do Osvětimi, odkud
se už nevrátila. Ztráta maminky, otcova výchova a položidovský původ přivedli Miloše
Kopeckého už během okupace k herectví. Škola ho příliš nebavila, zato knížky, hudba
a divadlo bylo jeho život. Kopeckého hereckou kariéru přerušilo v roce 1944 předvolání
k nástupu do pracovního tábora. Po válce se Miloš Kopecký k herectví vrátil. Vytvořil
mnoho nezapomenutelných rolí jak v divadle, tak na televizních obrazovkách. Prošel
divadelní prkna Větrníku, Divadla satiry, Realistického divadla, Národního divadla
a od roku 1965 Divadla na Vinohradech. Nezapomenutelné výstupy podal na jevišti vedle Jana Wericha a Miroslava Horníčka. Televizní divák si Miloše Kopeckého spojuje
například s pohádkami Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, filmem Dobrý voják
Švejk, Sedm žen Alfonse Karáska, Adéla ještě nevečeřela …. a několika desítkami dalších televizních inscenací, seriálů a filmů. Jeho osobnost zůstane navždy spojena
s postavou dr. Štrosmajera z televizního seriálu Nemocnice na kraji města.
Přední český historik a publicista se narodil v severních Čechách v rodině učitele
a úřednice. Jeho otec Karel Třeštík musel v roce 1938 opustit pohraničí a s celou svou
rodinou se přesídlili do Ouběnic, kde pobývali v budově kampeličky. Karel Třeštík zde
působil coby učitel a starší syn Dušan tu začal chodit do školy a strávil zde válečná
léta. Po válce vystudoval Dušan Třeštík Gymnázium v Teplicích a v roce 1956 absolvoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1958 působil v Historickém
ústavu Akademie věd a pracoval v Centru medievistických studií při Akademii věd. Po
roce 1989 působil také jako novinář.
Dušan Třeštík se specializoval na dějiny raného a vrcholného středověku. Rád glosoval
současné politické dění a věnoval se aktuálním kulturním a politickým otázkám. Mezi
jeho nejvýznamnější díla patří monografie Kosmova kronika, Počátky Přemyslovců,
Románské umění v Čechách a na Moravě nebo Vznik Velké Moravy.
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Sochařské sympozium v Bystřici
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Osm sochařů z Čech a Německa se ve
dnech 9. až 19. června sešlo v Bystřici na
mezinárodním sochařském sympozium s
názvem Sochami ve stopách Dientzenhoferů z Bamberka do Čech.
Sochařské sympozium zorganizoval mezinárodně uznávaný sochař Jiří Genzer,
který ve spolupráci s městem Bystřice
pozval do Drachkova tři německé a čtyři
české sochaře, kteří se z hořického pískovce snažili vytvořit něco, co by zpodobnilo architekturu, prostředí či osobnost
významné sochařské rodiny Dietzenhoferů. Podle návrhu a rozměrů modelů jednotlivých sochařů byly v lomu vybrány od-

povídající bloky kamene, které byly před
zahájením sympozia převezeny do Drachkova. Tady u špýcharu pak sochaři vytvářeli svá díla. Na probíhající práci se chodili dívat jak místní občané, tak i turisté,
projíždějící cyklisté či děti bystřické základní školy. Po dokončení byly od čtvrtka sochy postupně převáženy na Ješutovo
náměstí v Bystřici, kde byly dopracovány a
kde budou k vidění přes celé letní prázdniny. Na podzim se plánuje sochy umístit
na vhodná místa v Bystřici a jeho okolí,
aby tak doplnily veřejný prostor a staly se
uměleckou součástí zdejšího kraje.
Na Ješutově náměstí můžeme v těchto

dnech obdivovat například sochu Floriana Tullyho a Rudolfa Schneidmadela s
názvem Kapelle (kaple), sochu Albrechta
Volka a Rudolfa Schneidmadela s názvem
Carpe diem nebo Kiliána Ignáce Dientzenhofera od Jana Švadlenky. Socha Matěje Bednaříka s názvem Pandativ nakonec zůstala v Drachkově, kde také bude po
dohodě s osadním výborem umístěna.
Finanční podporu sochařského sympozia
zajistili vedle města Bystřice i Česko-německý fond budoucnosti a Středočeský
kraj. Během prázdnin by měl vzniknout
také katalog jednotlivých soch, který bude
k dostání na MKIC Bystřice.

Motýli léta
Text: Otakar Ježek, občan Bystřice
Léto si většinou spojujeme s rozkvetlými
loukami a k nim patří i poletující krasavci,
usedající co chvíli na květy a sající sladký
nektar. Pestré barvy a kresby na jejich křídlech jsou tvořeny drobnými barevnými
šupinkami, navíc často lámající světlo.
Jsou na nich poskládány, jako tašky na
střeše. Mluvíme samozřejmě o motýlech.
Jenom okolo Bystřice bylo zjištěno okolo
1200 druhů. Mnoho z nich je ale celkem
nenápadných, a někteří mají dokonce
méně než jeden centimetr. Mezi motýli

řadíme také různé noční můry a moly. Nás
však především zajímají ti velcí a nápadně
zbarvení, označovaní někdy, jako denní
motýli. Když motýl někde nehybně sedí se
složenými křídly, je celkem nenápadný
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a splývá s okolím. Jeho pestré zbarvení
nás pak překvapí až po roztažení křídel.
Především má ale působit, jako forma pasivní obrany před predátory, zvláště hmyzožravými ptáky. Výstražné zbarvení někdy na křídlech zvýrazněné ještě očními
skvrnami, má nepřítele zastrašit a pozdržet, nebo odradit před útokem. Stačí pouze krátký okamžik úleku, a motýl rychlým
letem unikne. Mezi naše nejkrásnější
denní motýly patří otakárek fenyklový.
Jeho jedinci se za slunných dnů slétají
z celého okolí na vrcholcích kopců k zásnubním letům a páření. Jejich samičky
kladou vajíčka na miříkovité rostliny,
z nich se líhnou housenky, které se asi po
třech týdnech zakuklí. Z kukly se pak vylíhne zase nový otakárek. Takto se za rok
vyvinou dvě až tři generace motýlů. Otakárci přezimují v podobě kukel poslední
generace. Jiné druhy motýlů přečkávají
zimu zase v podobě vajíček, nebo dospělých jedinců. Ne všichni motýli, ale u nás
v různých vývojových stádiích přezimují.
Někteří jsou tažní jako ptáci. Na jaře
k nám přilétají, například babočka bodlá-

ková a babočka admirál, kteří se vylíhli ve
středomoří. Tuto cestu podnikají z důvodu nouze o potravu způsobenou suchým
podnebím a velkou konkurencí. U nás se
rozmnoží a dožijí. Zpět na jih se na podzim vracejí již jejich potomci. Podzimní
poutníky vede k jihu nedostatek kvetoucích rostlin a postupně klesající teplota.
Při svém dlouhém putování často mnoho
set kilometrů využívají vzdušných proudů. Naše představy o bezcílném třepotání
motýlů ve vzduchu tedy vůbec neodpovídají skutečnosti. Neznamená to ovšem, že
by motýli nebyli pro nás symbolem křehkosti a krásy.
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„Obrovská statečnost,“
hodnotí odborník činy i smrt doktora Lyčky

Lékař a starobělský rodák Břetislav Lyčka ošetřil 27. května 1942
v Praze bezprostředně po atentátu na Reinharda Heydricha jednoho
z dvojice parašutistů Jana Kubiše. Stálo ho to život. Stejně jako jeho
manželku Františku Lyčkovou. Břetislav Lyčka zemřel 21. července
1942, bylo mu 39 let. Jeho ženu popravili nacisté o tři měsíce později.
„Lidé, jako byl doktor Lyčka, nám nasadili vysokou morální laťku.
Mohli zavírat oči, nezapojit se do odboje. Ale oni šli a vědomě se
obětovali. Vítali příchod parašutistů. Věděli, že je potřeba nacistům
vracet ránu za ranou,“ hodnotí přínos činů Břetislava Lyčky i mnoha
dalších lidí, kteří parašutistům v operaci Anthropoid nabídli pomoc,
badatel, znalec dějin druhého odboje a ředitel Oblastního muzea
Praha-Východ Vlastislav Janík.
Text: Jana Fabianová, Starobělský zpravodaj;
Vlastislav Janík, ředitel Oblastního muzea Praha-Východ

JAK PŘESNĚ SE BŘETISLAV LYČKA
ANGAŽOVAL, POMÁHAL?

Do podpory parašutistů byl zapojený od
počátku příchodu parašutistů z Anthropiodu. Sešli se už v lednu 1942 s čelními

představiteli obce sokolské v Praze Františkem Hejlem, Antonínem Oktábcem,
Františkem Pecháčkem, Václavem Novákem, Jaroslavem Piskáčkem, Lyčkou a
Janem Zelenkou-Hajským a rozdělili si
práci. Když parašutisté 27. května 1942
provedli útok na zastupujícího říšského
protektora, doktor Lyčka byl první, kdo
ošetřil Jana Kubiše. Ten se při výbuchu
bomby, kterou vrhnul po Heydrichovi,
zranil v oblasti obličeje. Noc ze 27. na 28.
května přečkal u Jaroslava Piskáčka, to byl
sokolský náčelník ve Vysočanech. On přes
Antonína Oktábce vyhledal doktora Lyčku,
který 27. května přišel a Kubišovi poskytl
první ošetření obličeje.

O JAKÉ ZRANĚNÍ ŠLO?

Malý Břetislav Lyčka
(Foto: archiv Pavla Staňka)
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Zranění v oblasti obličeje, hlavně oka. Asi
se to moc nelepšilo, protože když byli parašutisti už v kryptě svatých Cyrila a Metoděje, jejich ukrývatelé vyhledali paní
doktorku Frantovou, oční lékařku. Navštívila Kubiše v kryptě a znovu mu poskytla
ošetření oka.

MUDR. BŘETISLAV LYČKA
* 24. KVĚTNA 1903, STARÁ BĚLÁ
† 21. ČERVENCE 1942, OUBĚNICE
Narodil se manželům Janovi a Františce
Lyčkovým na starobělském gruntu číslo
73. Po gymnáziu v Místku vystudoval
Lékařskou fakultu Karlovy univerzity
v Praze, kde už jako lékař zůstal. V roce
1927 se stal volontérem Zemského ústavu
pro péči o dítě, působil jako praktický
lékař železničářů v Běchovicích
a Dolních Počernicích, revizní lékař
Okresní nemocenské pojišťovny
v Praze II, od roku 1938 byl současně
zdravotním komisařem hlavního města
Prahy. Byl členem sokola. V době
okupace se zapojil do odboje. Po atentátu na Heydricha ošetřil v obličeji
zraněného Jana Kubiše. Za svou pomoc
a angažování v odboji zaplatil životem.
Vzal si ho dobrovolně v Ouběnicích
na Benešovsku ve chvíli, kdy na něj před
domkem truhláře Vaňka, kde se skrýval,
čekalo gestapo. Byl ženatý, manželku
Františku popravili nacisté 24. listopadu
1942 v koncentračním táboře
Mauthausen.

OKAMŽIKY
BEZPROSTŘEDNĚ POTÉ
V knize Vzpomínky na oběti
heydrichiády v Ouběnicích a okolí
1942 – 1992, kterou sestavil profesor
Josef Petráň, doslova stojí: „V 19 hodin
35 minut se ozvaly z domu dva výstřely.
Krátce za sebou. Gestapáci vnikli
dovnitř, našli Lyčku mrtvého, Kotrbu
smrtelně postřeleného do hlavy.
Všechno se událo tak rychle, že Josefa
Vaňková, která předtím nic netušíc
odešla do nedalekého dvora pro
mléko, se vrátila, právě když vynášeli
mrtvého Lyčku ze sklepa na tarásek
před domem. O chvíli později přišel
její muž ze zaměstnání z Bystřice.
Oba mrtvé odvezli v noci nákladním
autem, Ludvíka Vaňka i jeho manželku
zatkli, vyděšená vesnice mohla
přemítat o nedávném osudu Lidic.
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herečka Anna Letenská. U nich přečkali
jednu noc. Paní Lyčková měla pokračovat na Moravu k Vyškovu. Břetislav Lyčka
se vydal do Ouběnic a ukryl se u truhláře
Ladislava Vaňka. Z Prahy se dostal na legitimaci tramvajáka Františka Münzbergera.
Měli stejnou podobu.
Přijel tam za ním blízký známý František
Kotrba, učitel z Dolních Počernic a Běchovic. Znali se z 30. let, když tam měl MUDr.
Lyčka ordinaci a oba byli sokolskými činovníky. Kamarádství přetrvalo až do okupace.
Lyčka Kotrbu v Ouběnicích poprosil, zda
by mohl zavézt zpátky do Prahy Münzbergerovu legitimaci. To byla osudná chyba. Münzberger už byl v té době zatčený.
Když Kotrba přijíždí do jeho bytu, je taky
zadržen, najdou u něj legitimaci i lístek na
vlak z Tomic, stanice blízko Ouběnic. Kotrbu tím gestapo usvědčí, že byl v kontaktu
s doktorem Lyčkou. Donutí ho jít do úkrytu
v domku Vaňkových, aby se s Lyčkou domluvil, ať se vzdá. Namísto toho se oba zastřelí. Končí to 21. července 1942 tragicky.

VÍ SE I ČAS?

19:35 se ozvaly dva výstřely. Pan Lyčka se
zastřelil, pan Kotrba se smrtelně zranil,
vzápětí zemřel.
V lékařské zprávě píšou: zastřelen gestapem do pravého spánku. Nechtěli uvést, že
to byla sebevražda. Chtěli to napsat kulantně.

Maturant Břetislav Lyčka (Foto: archiv Karla Sýkory)

POTKAL SE DOKTOR LYČKA S
PARAŠUTISTY Z ANTHROPOIDU
VÍCEKRÁT?

Potkali se v lednu 1942 při prověřování mezi
sokolskou organizací a parašutisty Anthropiodu. A pak zmíněného 27. května. Ale
asi se museli potkávat i mezi tím. Protože
MUDr. Lyčka jako revizní lékař vystavoval
oběma parašutistům pracovní knížky, kde
udával, že jsou pracovně neschopní, aby
se mohli legálně pohybovat po Praze. Aby
mohli říct, že jsou v léčení, kdyby je někdo
legitimoval. Uváděli vnitřní choroby, vřed
na dvanácterníku a zánět žlučníku, což
se nedalo na ulici prověřit a umožňovalo to parašutistům volně chodit po městě.
I na tom se doktor Lyčka společně s panem
doktorem Hrubým z Vysočan podílel.
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SPOJITOST S ANTHROPOIDEM
TEDY NEBYLA JEDNORÁZOVÁ
ANI NÁHODNÁ, NAOPAK BYLA
VĚDOMÁ.

Ano, byla to kontinuální pomoc až do 18.
června 1942.

DOKÁŽEME UŽ DNES PŘIJMOUT I
PUBLIKOVAT, ŽE TO BYLA SEBEVRAŽDA, ANIŽ BY TO ČLOVĚKA V
OČÍCH OSTATNÍCH LIDÍ ZNEVÁŽILO? DÍVÁME SE NA TO PO 80 LETECH JINÝMA OČIMA?

Jeho čin byl hrdinský. Vzal si vlastní život,
aby neprozradil další spolupracovníky.
Smrtí se stopa, po které šli Němci, ztratila. Byla to hrdinná smrt, podobně jako

CO SE S BŘETISLAVEM LYČKOU
STALO PAK, KDYŽ PARAŠUTISTÉ
PADLI. ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ
ZEMŘEL ON?

Gestapo po 18. červnu, kdy vypáralo parašutisty, dál pátralo po těch, kdo je ukrývali.
Věděli, že síť je rozsáhlá. Stopa je k doktoru
Lyčkovi dovedla okolo 14. července. Doktor
Lyčka se to ovšem dozvěděl. S manželkou
utekl z bytu, šli ke svým známým, manželům Čalounovým, Anna Čalounová, byla

Paměťní deska na rodném domě
(Foto: archiv Jany Fabianové)
www.mestobystrice.cz

KDE JE BŘETISLAV
LYČKA POCHOVANÝ?
Podle wikipedie jeho ostatky tajně
pohřbili do společného hrobu při
severní zdi Ďáblického hřbitova v
Praze 8.

MATKA CHTĚLA VĚDĚT
Rodiče Břetislavy Lyčky (Foto: archiv Pavla Staňka)
v případě parašutistů, kteří se taky zastřelili, aby u nich linie zatýkání končila. Nebo se
aspoň trošku zpřetrhala.

S MANŽELKOU FRANTIŠKOU DĚTI
NEMĚLI. JAK TO DOPADLO S NÍ?

Za nevyjasněných okolností byla 15. července zatčená na hlavním nádraží. Měla odjet
na Moravu, kde pro ni byl připravený úkryt.
Neví se, kdo ji prozradil. Zřejmě už na ni
byl vystavený policejní oběžník, tak jako na
doktora Lyčku. S popisem osoby, s fotografií. Tam paní Lyčkovou zatkli, dostala se do
Malé pevnosti Terezín a poté do Mauthausenu, kde byla 24. října 1942 zavražděna.

PŘEŽILA MANŽELA ZHRUBA O TŘI
MĚSÍCE. V PRAZE JEJÍHO MUŽE
BŘETISLAVA LYČKU PŘIPOMÍNÁ
LYČKOVOU NÁMĚSTÍ. VE STARÉ
BĚLÉ MÁME LYČKOVU ULICI A
PAMĚTNÍ DESKU NA JEHO RODNÉM
DOMĚ. JE TO DOST? ZASLOUŽIL BY
VÍC?

ulice Moravcových, Svatošových a dalších.
Pod uliční cedulí je i krátké vysvětlení, co ti
lidé vykonali. Určitě by bylo na místě jednu
z ulic pojmenovat i po doktoru Lyčkovi.

BŘETISLAV LYČKA VĚDĚL, CO
HO MŮŽE STIHNOUT. PŘESTO SE
ZAPOJIL A POMÁHAL. O ČEM TO
SVĚDČÍ?

O obrovské statečnosti. Lidé, jako byl on,
nehleděli na sebe, ale na obecný prospěch.
Věděli, že pokud se nebude aktivně bojovat
o svobodu, nikdy ji nemůžeme mít. Republika, o kterou bojovali, trvala 20 let. Oni se
s ní plně ztotožnili, byl to jejich domov.
Vlast, za kterou je třeba bojovat.

LIDÍ, KTEŘÍ POMÁHALI, BYLY STOVKY. JE LYČKŮV PŘÍBĚH NĚČÍM
VÝJIMEČNÝ?

V Ouběnicích má taky pamětní desku na
domě truhláře Vaňka.
Oslavovat hrdiny jako byl on, toho není
nikdy dost. Praha 8 a 9 teď v místech, kde
byly tovární haly ve Vysočanech, pojmenovává nové ulice podle odbojářů. Už je tam

294 mužů, žen a dětí bylo zavražděno v koncentračním táboře Mauthausen. Je ale další
a nemalá skupina – a do ní patří pan Lyčka, Jan Zelenka-Hajský, Marie Moravcová
a další – kteří si vzali život při zatýkání. Použili cyankáli nebo se zastřelili.
Zapomíná se na ně neprávem. Rozhodli se
vzít si život dřív, než by na ně sáhla pokřivená nacistická justice. Byli to velmi stateční lidé.

Rodný dům
(Foto: archiv Pavla Staňka)

Rodný dům dnes
(Foto: archiv Jany Fabianové)
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KDE LEŽÍ SYN
V další knize Dvacáté století
v Ouběnicích Josef Petráň popisuje,
kterak informace o tragických
událostech doputovaly k matce lékaře
Františce Lyčkové do Staré Bělé:
„Lyčkova matka se dověděla o synově
smrti až téměř po měsíci, snad jako
poslední ve své obci. Nikdo ze sousedů
neměl odvahu jí říci o žádosti
ouběnického faráře, aby mu farní úřad
ve Staré Bělé poslal výpis z křestní
matriky, nezbytný k vystavení
úmrtního listu lékaře, jenž se ve farnosti zastřelil. Františka Lyčková se
hned rozhodla navštívit synův hrob.
Farář Vincenc Kopecký jí 23. srpna
vyložil, co věděl, a slíbil, že se pokusí
vypátrat, kam odvezli tělo mrtvého.
Poslala synovu fotografii, zda ho farář
poznává, nechtěla přijmout pro ni
krutý fakt. Farář odpověděl 13. září
dopisem, jak jen mohl účastným.
Těžko říci, zda se dopouštěl zbožného
hříchu, když matku ujišťoval, že její
syn se sám nezastřelil, ale byl
zastřelen gestapem, nebo zda o tom
byl sám přesvědčen… S rizikem
pokračovali v útěšné korespondenci;
farář Kopecký odsloužil počátkem
března 1943 na přání Františky
Lyčkové v ouběnickém kostele mši
za jejího tragicky zemřelého syna
Slávka.“

Ulice Lyčkova Ostrava-Stará Bělá
(Foto: Archiv Jana Fabianová)
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HISTORIE

Rok 2008
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

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

BYSTŘICKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Začátkem roku začala v Bystřici u základní
školy výstavba nové sportovní haly. Nejprve
se demontovala stávající školní tělocvična,
poté stavební firma Sládek group, a.s. provedla skrývku ornice a vybudovala plánované inženýrské sítě. Následovala výstavba
pilotů, na nichž byla umístěna základová
deska, výstavba šaten a nového sociální zařízení. V druhé polovině roku se pak pracovalo na výstavbě samotné haly. Stavba byla
dokončena a uvedena do plného provozu v
září roku 2009.

CZECH POINT

Dnes už běžně využívaný informační systém a asistované místo pro komunikaci
občana s veřejnou správou Czech POINT
je v Bystřici občanům k dispozici od ledna
2008. Matrika městského úřadu nabízela
nejprve jen výpisy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí a Živnostenského
rejstříku. V průběhu roku 2008 se možnost
výpisů rozšířila i o výpis z Rejstříku trestů.
Myšlenkou Czech POINTu je, aby lidé získali veškeré údaje a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích na
jednom místě.

VICHŘICE EMMA

Orkán Emma zasáhl začátkem března celou Českou republiku. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti 120 až 140 km za hodinu.
Jeho následkem padaly stromy i na Bystřicku a na řadě míst bylo strháno elektrické
vedení. Jeden z padlých stromů pobořil i
hřbitovní zeď na Tožici.

Obrázek: Biskup Václav Malý u sochy
Sv. Jana Nepomuckého
Následně restaurátor provedl rekonstrukci
hlavy v přírodním kameni a retuše prasklin.
Na své původní místo byla socha vrácena
koncem měsíce srpna. Restaurátorský zásah byl podpořen dotací od Středočeského
kraje ve výši 95 000 Kč.

MARIE BÁRTOVÁ OSLAVILA STO
LET

Na důkaz svých stých narozenin zakrojila
paní Marie Bártová z Bystřice svůj dort s
krémovou stovkou a marcipánovými růžemi. K významnému jubileu ji pevné zdraví a
neutuchající elán za město popřál pan starosta. Paní Bártová se i ve svých sto letech
zajímala o veškeré dění ve městě, měla stále obdivuhodnou paměť i perfektní znalost
bystřických rodáků.

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

Koncem dubna byla na Ješutově náměstí
demontovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Sochu si do své dílny odvezl restaurátor
a akademický sochař Daniel Talavera. Socha nejprve prošla restaurátorským průzkumem, povrchovým čištěním kamene
a odstraněním nepůvodních vrstev barvy.
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Město Bystřice slavilo ve dnech 13. až 15.
září výročí 750 let svého založení. V pátek
proběhlo v sále U Hlaváčků slavnostní zahájení Divadelního festivalu Ludvíka Němce. Sobotní oslavy začaly už v devět hodin,
kdy se od bystřické radnice rozjel historický kočár se senátorem Karlem Šebkem,
starostou města D. Štěpánkem, starostou
Sedlčan Jiřím Burianem a benešovským
místostarostou Romanem Tichovským. Na
pódiu hosty přivítal moderátor Jan Čenský, který pozdravil přítomné diváky a ve
stručnosti připomněl zakladatelské úsilí
Ondřeje z Kavčí hory. Během dne se pak
na pódiu postupně vystřídali orchestr ZUŠ
Benešov, Farmáři, žáci ZŠ Bystřice, Kamil
Emanuel Gott, Sebranka, folklórní soubor
Benešáček, Petr Čejka a Štěpán Kojan. Mateřská a základní škola připravily na sobotní odpoledne Dny otevřených dveří, kde se
návštěvníci seznámili nejen s prostředím,
ale přichystána byla i slavnostní výzdoba a
ukázky školních pomůcek.
Nedělní program oslav zahájil biskup Václav Malý slavnostní mší v kostele a následným posvěcením zrestaurované sochy sv.
Jana Nepomuckého. Odpoledne se zábava
přenesla na bystřický stadion, kde se hrálo
a sportovalo. Oslavy zakončilo večerní divadelní představení Jiráskovy Lucerny pod
širým nebem.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
DRACHKOV-TOŽICE

Od začátku prosince mohli řidiči opět jezdit po nově upravené komunikaci Drachkov-Tožice. Necelé tři kilometry komunikace opravila společnost BES s.r.o. za
částku více jak tři miliony korun. Vedle asfaltového povrchu byly vybudovány nové
propustky a vyhloubeny příkopy poškozené
přívalovým deštěm. Stavba byla z velké
části financována z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj.

Obrázek: Paní Bártová (vpravo)

www.mestobystrice.cz

POVĚST

Strženec
Text a foto: Miroslava Michálková, redakce
Úvodní foto: Marek Bílek

Léto je období, na které se nejvíce těší
děti. Školní povinnosti jsou odloženy a
nastává doba her a toulání krásnou přírodou. Hlavně ale je již od pradávna možnost vodních radovánek ve sluncem prohřátých rybnících, koupalištích a vodních
nádržích.
Když byla kolem roku 1750 založená malá
osada Strženec, byl nejbližší rybník až v
lukách směrem k Jiřínu. Proto se místní rozhodli, že si vybudují rybník vlastní,
a hlavně blíže osady. Mít po ruce vodu je
nezbytné pro případ požáru, navíc se dá
využít také pro chov husí a kachen.
Nejprve bylo nutné vybrat správné místo:
musí tam přitékat voda, mělo by mít i nějakou prohlubeň, která by ulehčila lidem
práci. Celý dlouhý rok probíhaly úpravy
terénu – na místa, kde budou jednou stavidla, vozily koňské a kravské potahy po večerech hlínu a kameny. Zvyšovaly se hráze
po obvodu, zkrátka vše pozvolna získávalo správný vzhled. Tesaři se pak pěkných
pár týdnů činili při zhotovování stavidel.
Začátkem léta byly práce konečně hotovy. Všichni se sešli u stavidel a těšili se z
dokončeného díla. Voda z potůčku již naplnila větší část rybníka a stále přibývala.
Hospodáři si představovali, jak se jednou
rybník zaplní rybami, a hospodyně zase
hejna bílých hus, čistících si na hladině
peří. Teplý letní den se nachýlil k večeru,
když se na obzoru objevila tmavá mračna.
Hospodyně spěchaly uklidit prádlo, aby
nezmoklo, a zavřít drůbež, aby nedošla
úhony, kdyby přišla bouřka. A ta oprav-
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du dorazila – a veliká. Blesk stíhal blesk a
hromobití neustávalo celou noc. Provazy
deště bičovaly krajinu až do úsvitu.
Sotva se rozednělo a déšť se zmírnil, hospodáři vyšli do polí, aby obhlédli škody, co
liják natropil. Bylo to zlé – obilí polehlé,
cesty od vody vymleté. Nejhůře ale bylo u
hráze. Stavidla nevydržela nápor vody a
mocný proud zadržované vody se vylil na
louky, na nichž zaplavil i seno. Když půda
vyschla, začali se stavbou nových, mnohem pevnějších stavidel. Na jaře následujícího roku byl rybník opraven. Zase se
čekalo, až se naplní vodou z potoka. Jaro
bylo deštivé, netrvalo to tedy ani dlouho.
Na vodu byl hojný ovšem celý rok – lijáky skoro neustávaly. Netrvalo ani týden a
v noci se hráz znovu protrhla a voda se za
mocného hukotu opět vylila do okolí. Tentokrát stavidla nápor vody ustála, ale jen
pár metrů od nich se rozmočila a praskla
samotná hráz.
Lidé po okolí si začínali šuškat, že to už
není samo sebou, za tím že musí být nějaké zlé síly a že ten rybník je asi zakletý. Že
jim tam voda pokaždé hráz strhla, začalo
se osadě říkat Strženec a tohle jméno jí už
zůstalo. Osadníci opět začali poškozenou
část hráze zavážet hlínou a kameny. Šlo
jim to ale mnohem pomaleji, neboť již byli
neustálou dřinou unavení a pozvolna se
začalo vytrácet i jejich nadšení.
Jednu neděli ráno šli všichni jako obvykle do Ouběnic do kostela. Když se kolem
poledne vraceli, viděli u nedokončené
hráze formanský vůz, jehož kočí nosil ko-

ním vodu z potoka. Dali se s ním do řeči.
Dozvěděli se, že musel uhnout z obvyklé
trasy, neboť po deštích jsou mnohé cesty
nesjízdné a že ani neví, kde vlastně je. Slovo dalo slovo a při povídání se dostali až k
tomu, že rybník byl již dvakrát vodou poškozen. Forman pokýval hlavou, že se ani
nediví, protože i jeho zarazilo, že po obvodu rybníka nejsou žádné stromy, které by
svými kořeny hráz zpevnily a podržely. To
že tam na jihu, odkud zboží do Prahy veze,
mají všechny rybníky na březích vrby, olše
nebo duby. Hlavně se prý první roky nenapouští rybník plný, protože je třeba nechat
stromkům čas, aby dobře zakořenily. Mezitím koně dostali vodu i obrok, aby mohli
pokračovat v cestě, takže se forman vyptal
se na další cestu, rozloučil se a vyrazil.
Hospodáři o jeho slovech přemýšleli. Třeba na nich něco pravdy bude, uvažovali a
radili se, které stromy by se nejvíce hodily.
Dub je nejsilnější a má mohutné kořeny,
zněl závěr porady. Jak se dohodli, tak i učinili: po zbytek jara vysadili kolem rybníka
mnoho stromů. Dokončili i hráz a prvních
pár let napouštěli rybník opravdu opatrně. Když bylo jasné, že stromy se uchytily
a hráz drží, byl u výpusti vystavěn i pěkný
mlýn. První zmínka o něm je z roku 1773. V
roce 1896 ovšem vyhořel a byl pak přestavěn. V roce 1915 byl ještě pěkně zrestaurován. Mlelo se v něm až do jara 1952. Nyní je
již veden jako zemědělské stavení.
Rybník nad bývalým mlýnem je ovšem
krásný dodnes – i díky tomu, že jeho hráz
zdobí, chrání a drží mohutné duby.
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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
O kousekCZ7304152394
dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
Interiéry autstvo a teď je tu večerka.DIČ:
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

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

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

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

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

CO NABÍZÍME?







SLUŽEBNÍ PŘÍJEM 26.420,- Kč.
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 150 000,- Kč
STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK 2.500,- Kč
6 TÝDNŮ DOVOLENÉ, ZÁKONNÁ VOLNA
37,5 HOD. ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY TÝDNĚ
VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK PO 15 LETECH VE
SLUŽEBNÍM POMĚRU, ODCHODNÉ PO 6 LETECH

CO POŽADUJEME?

CO POŽADUJEME?





STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
STARŠÍ 18 LET
TRESTNÍ BEZÚHONNOST
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

Územní odbor Benešov
Čechova 1996, Benešov
 607 405 547 plk. Mgr. Lucie Ratajová - zástupce ředitele územního odboru
Inzerce

 lucie.ratajova@pcr.cz

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022
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Kalendář akcí

17. 6. 2022 – 31. 8. 2022

KULTURA
VÝSTAVA SOCH POD ŠIRÝM NEBEM
Bystřice, Ješutovo náměstí
20. 7. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FANDA
TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
Bystřice, Ješutovo náměstí
22. 7. 2022 od 18:00

KULTURA
FESTIVAL KULTURNÍ LÉTO
KONCERT DAVID DEYL

8. 8. – 15. 8. 2022, od 8:00 do 16:00

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (3. TURNUS) – KERAMICKÝ
Přihlášky na tel. 608 961 919.

10. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - ŠLAHOUNI
Bystřice, Ješutovo náměstí
13. 8. 2022

KULTURA
ROCK ODPOLEDNE LÍŠNO

Zámek Líšno

Líšno, u vagónu

24. 7. 2022

17. 8. 2022

KULTURA
DIVADLO NA ZÁMKU LÍŠNO
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“

Zámek Líšno
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Jana
Boušková a další.
25. 7. – 29. 7. 2022, od 8:00 do 16:00

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (1. TURNUS)
Přihlášky na tel. 608 961 919.

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FOLK
COUNTRY BEAT HITS - VANDA
A JEJÍ BANDA
Bystřice, Ješutovo náměstí
20. 8. 2022 od 14:00

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
POSEZENÍ U ZVONIČKY

Zahořany
Posezení s hudbou a občerstvením
na návsi. Vstupné dobrovolné.
20. 8. 2022 od 18:00

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - MARIE
ČEJKOVÁ A JAN LEJČKO

KULTURA
FESTIVAL KULTURNÍ LÉTO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SPLAŠENÉ NŮŽKY

1. 8. – 5. 8. 2022, od 8:00 do 16:00

24. 8. 2022

27. 7. 2022

Bystřice, Ješutovo náměstí

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (2. TURNUS)
Přihlášky na tel. 608 961 919.

3. 8. 2022

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - ŠTĚPÁN
KOJAN
Bystřice, Ješutovo náměstí

Hlas Bystřice č. 7 - 8 / 2022

Bubble show a další.
3. 9. 2022 od 8:00

SPORT
DĚTSKÉ NÁBOROVÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
Na Zájezdku, rybářský revír

Dětské náborové rybářské závody nejen
pro členy místní rybářské organizace.
10. 9. 2022 od 9:00

SPORT
JEDNOAKTOVKY SČDO
MEMORIÁL LADISLAVA LHOTY
Bystřice, divadlo U Jelena
Soutěž jednoaktovkových her pro amatérské divadelní soubory.
17. 9. 2022, 7:00 – 16:00

SPORT
BYSTŘICKÁ ŠLÁPOTA (17. ROČNÍK)

Bystřice, Ješutovo náměstí
Turistický pochod. Trasy: 5 km, 15 km
nebo 25 km.
20. 9. 2022

KULTURA
DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
„VÍTĚZNÉ SVINĚ“

Bystřice, divadlo U Jelena
Divadelní představení pro dospělé.

Zámek Líšno

KULTURA
DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
„POVÍDÁNÍ STARÉHO VLKA“

Bystřice, Ješutovo náměstí (při nepřízni
počasí v divadle U Jelena)
Dětské loutkové představení.
27. 8. 2022

KULTURA
BYSTŘICEFEST - DĚTI JSOU BEST
Bystřice, Fotbalový stadion
Festival pro celou rodinu
Vystoupí: Pískomil se vrací, Muzíček,
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SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

KAM SE UKRYLA LIŠKA?

Bystrým zrakům jistě v některých minulých vydáních neunikla postava, která má
bystrost v povaze. V tomto čísle najdete

naši malou a vykutálenou lišku, která si
obvykle hledá svoji skrýš na nenápadném
místě. Kam se poděla tentokrát? Věřím, že

díky tomuto drobnému detailu si i naši nejmenší čtenáři Hlasu Bystřice najdou svoji
zábavu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBOVÉ STRÁNKY
@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

