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Bystřice pod sněhovou pokrývkou

Proměna prvního úseku
ulice Dr. E. Beneše
STRANA 6

Online rozsvícení vánočního
stromu za doprovodu hvězd
STRANA 8

FOTOZPRÁVY

Rozsvícení vánočního stromu letos
proběhlo online živým vysíláním. Lidé
mohli sledovat přímý přenos z pohodlí
svých domovů. Hlavními osobnostmi
programu byl Jan Onder, Felix Slováček
a Bára Basiková.

Letošní vánoční Ješutovo náměstí. Děkujeme manželům Hovorkovým za instalaci vánoční výzdoby. Poděkování patří také
společnosti ČEZ, která městu Bystřice umožnila díky finanční podpoře rozšířit světelnou výzdobu (viz. foto vpravo dole). Vánoční
strom pochází z pozemku města Bystřice z místa u ČOV Bystřice nedaleko hasičské zbrojnice. Na převozu vánočního stromu se
podílelo Líšno a.s., které zajistilo poražení stromu, společnost VOSA-MVS, s.r.o., která zajistila přepravu. Dále pomohli pan Melichar se
svým jeřábem a Technické služby, které strom pevně zafixovaly. Ještě jednou všem děkujeme. Ať vám adventní atmosféra dělá
radost!
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ÚVODNÍK

Domů, domů, tak
znějí srdce zvonů,
jen víc zvoňte víc,
vždyť jsou Vánoce…

NENECHTE SI UJÍT!
Ceny vodného
a stočného
pro rok 2022
STRANA 5

Obrázky pro babičky
a dědečky, které
udělají radost
STRANA 17

S

Rozhovor se Sabinou
Keltnerovou, hvězdou
pořadu MasterChef

Text: Miroslava Michálková, redakce

lova jedné vánoční písničky vystihují snad vše.
Vánoční období je úžasné.
Náhle se zdá, že se všichni
stávají laskavějšími. Je to doba, kdy věnujeme více času tomu, abychom vyjadřovali
lásku nejen členům své rodiny, ale i přátelům, kolegům a známým.
Pro ženy je to období zvýšené zátěže a stresu, neboť většinou jsou to ony, kdo chtějí
pro své blízké připravit ty nejkouzelnější
chvíle celého roku. Vždyť do Štědrého večera zbývá už jen pár dní. Opět budou balit dárky, shánět ozdoby na stromek, který většinou i krásně upraví, a ještě možná
zbývá upéci pár druhů posledního cukroví,
aby dům zavoněl vanilkou a skořicí. Teprve pozdě večer, když skončí „tanec“ kolem
plotny a trouby, umyjí nádobí a unavené
možná najdou chvíli na horký svařák nebo
sklenku vína a mohou s přivřenými víčky
ucítit ten závan vánoční atmosféry.
Vždyť jistě každý má ve vzpomínkách ty
chvíle pečení s maminkou a první ochutnávání perníčků, rohlíčků a vosích hnízd.
Vklouzněme na okamžik do minulosti. Jen
si vzpomeňte, že právě ty první kousky mají
úžasnou chuť Vánoc. A když se zadařilo a
za okny zavířil bělostný rej sněhových vloček, tu dětské duši už ke štěstí nechybělo
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téměř nic. Jen v koutku mysli zbývala niterná otázka, zda pod stromečkem bude
něco, co jsme si tolik přáli. A jak se ten
kýžený okamžik blížil, netrpělivost i těšení
rostlo. Když přišel ten den a tatínek donesl
smrček nebo borovičku, zavonělo to celým
pokojem a bylo jasné, že zbývají pouhé hodiny do té dlouho očekávané chvíle. Napětí
narůstalo, neboť jak všichni víme, nejsložitějším výkonem bylo umístění stromečku
do stojanu, což se v některých případech
neobešlo bez úrazu tatínka. Ovšem byla tu
vždy maminka, ta, která zachránila Vánoce
i stromek a umístila jej nejen do stojanu,
ale i na správné místo. Tatínek pak tajným
zazvoněním na zvonek odstartoval tu úžasnou chvíli, kdy stromek a dárky rozzářily
oči každého z rodiny, hlavně však dětí….
Je tedy pouze na nás, zda budou v našich
i dětských vzpomínkách svátky stejně kouzelné. Prožijme je tedy bez nervozity a spěchu. Tak si všichni dávejme na sebe pozor.
S maratonem prací narůstá i nervozita dospělých, to by však mohlo hodně pokazit ty
nejkrásnější svátky roku. Ať už nám uplynulý rok přinesl chvíle dobré nebo méně
dobré, zachovejme si jiskřičku optimismu
a prožijme závěr roku v klidu a příjemně.
Do nadcházejícího roku vám přeji co nejpevnější zdraví, pohodu a spokojenost.

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

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

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

Jednání Rady města a zasedání
Zastupitelstva města Bystřice
Zkrácená verze zápisů jednání Rady města č. 23 (22. 11. 2021), č. 24 (6. 12. 2021), zkrácená verze souhrnného usnesení z řádného
veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 4 ze dne 10. 11. 2021. Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Rada / Zastupitelstvo:
schvaluje cenu vodného pro vodovod
Bystřice ve výši 59,61 Kč bez DPH/m3 a cenu
stočného pro splaškovou kanalizaci a ČOV
Bystřice a Tvoršovice ve výši 48,24 bez DPH/
m3 na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2022 formou neinvestiční dotace
dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb, neziskové
organizaci Posázaví o.p.s., IČ: 271 29 772, a to
ve výši 222.200 Kč. Výše dotace byla navržena na základě výpočtu u platby 50 Kč na jednoho obyvatele ve správním území města
k 1. 1. 2021
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi
Českými dráhami, a.s. (prodávající), IČ: 709
94 226 a městem Bystřice (kupující) na pozemky p.č. st. 226 (zastavěná plocha
a nádvoří), včetně na něm jako jeho součást
situované budovy č.p. 193 (stavba pro dopravu), p.p.č. 1626/33 (ostatní plocha), p.p.č.
1626/37 (ostatní plocha), p.p.č. 1626/38
(ostatní plocha) a p.p.č. 1626/9 (ostatní plocha), to vše v obci Bystřice, včetně jejich
veškerého příslušenství a součástí za částku 3.235.000 Kč
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bystřice (poskytovatel)
a Římskokatolickou farností Bystřice u Benešova (příjemce), IČ: 616 60 230, za účelem
poskytnutí neinvestiční dotace v hodnotě
50.000 Kč na umožnění opravy fasády čelní
stěny kostela sv. Šimona a Judy v Bystřici
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s organizací Pečovatelská služba okresu Benešov,
IČ: 714 59 251, za účelem podpory činnosti
v oblasti sociálních služeb, zajištění pečovatelské služby pro občany města Bystřice.
Dotace v celkové výši 400.000 Kč bude poskytnuta ve 4 čtvrtletních splátkách
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 280.000 Kč pro MC Kulíšek, z.s.,
IČ: 26987112, na úhradu služeb a nájmu za
prostory v domě č.p. 115 v Bystřici od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
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bere na vědomí žádost paní Markéty
Vintnerové, o podporu ve věci neustále se
opakujícího zápachu v osadě Líšno a okolí,
podanou dne 1. 10. 2021 na Městský úřad
Bystřice
ukládá starostovi města připojit dopis za
město Bystřice, kterým podpoří stížnost na
zápach z provozovny Mydlářka a.s. v Líšně,
která bude podána občany části města Bystřice-Líšno k České inspekci životního prostředí
schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace MKIC Bystřice na rok 2022 a Střednědobý výhled na rok 2023 – 2025
schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Letiště Benešov na rok 2022 a Střednědobý výhled na léta 2023 – 2025
schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Bystřice na rok 2022 a Střednědobý
výhled na rok 2023 – 2025
schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Bystřice na rok 2022 a Střednědobý
výhled na rok 2023 – 2025 dle přílohy
schvaluje poskytnutí finančního daru
5.000 Kč na restaurování původních ozdobných stropů a stěn společenského patra
zámku Líšno společnosti TTP invest, a.s.,
IČ: 241 41 224
schvaluje uzavření dohod o provedení
práce se členy JSDH Bystřice dle aktuálního
seznamu členů činných v roce 2021, a to od
1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 se základní celkovou odměnou ve výši 600 Kč/ročně pro člena a 1600 Kč/ročně pro velitele
schvaluje uzavření dohody o pracovní
činnosti – pomocné činnosti v knihovně
s panem Václavem Bendou, a to od 3. 1. 2022
do 30. 6. 2022 s pracovním úvazkem 1 × týdně 2 hodiny, s odměnou 97 Kč/hod. v celkovém rozsahu max. 52 hodin
schvaluje uzavření Dohod o provedení
práce a dohodu o pracovní činnosti pro
roznos zpravodaje Hlas Bystřice v roce 2022
bere na vědomí předložený Návrh rozpočtu města Bystřice na rok 2022
doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice na jeho nejbližším zasedání zřídit Fond
financování obnovy kanalizace v majetku

města Bystřice s chválit Statut Fondu financování obnovy kanalizace v majetku města
Bystřice
schvaluje udělení Ceny města Bystřice2021 dle doporučení pracovní skupiny,
s náklady ve výši 95.600 Kč z rozpočtu Rady
města
schvaluje na základě Oznámení o výběru
dodavatele k zakázce „Snížení energetické
náročnosti základní školy – nové vyhlášení“
výběr dodavatele E. ON Energie, a.s.
schvaluje na základě Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele k zakázce „Spolkový dům Líšno“ výběr dodavatele ACG-Real s.r.o.
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo ze dne 24. 8. 2021 na stavbu „Město
Bystřice – zřízení zámkové dlažby v ulici
Dr. E. Beneše“, se společností Elmoz Czech,
s.r.o., se sídlem: Černoleská 2326, 256 01 Benešov, IČ: 475 44 929, spočívající v navýšení
ceny o vícepráce v hodnotě 56.337,00 kč bez
DPH. Původní cena díla 1.373.246,00 Kč bez
DPH, konečná cena díla 1.429.583,00 Kč bez
DPH, konečná cena díla 1.729.795,43 Kč včetně DPH
doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit
strategický dokument – Investiční záměr
„Nová ČOV Bystřice – Aktualizace výsledků
´Komplexní technickoekonomické studie
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod pro lokalitu Bystřice´“
schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu
nebytových prostor Hostince U Hlaváčků
mezi městem Bystřice (nájemce) a panem
Karlem Hlaváčkem (pronajímatel). Předmětem nájmu je kulturní sál s jevištěm,
včetně souvisejících prostor s dobou nájmu
určitou, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 za
nájemné ve výši 8.000 Kč měsíčně
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na
dodávku „Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro město Bystřici 2022“.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
činí 5.100.000 Kč bez DPH

www.mestobystrice.cz

Úpravy povrchů komunikací
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice;
Roman Rohlík, správa majetku Města Bystřice

V minulém vydání Hlasu Bystřice jsme si udělali společnou pomyslnou
projížďku po komunikacích, které byly vyspraveny, avšak dříve byly plné
nerovností vznikající vlivem klimatických změn a mechanickým
opotřebováním. Město Bystřice neustále eviduje krizová místa,
o některých se dozví prostřednictvím podnětů od osadních výborů nebo
jednotlivých občanů. Příkladem je služba zmapuj.to, kterou Správa
majetku města průběžně reviduje. Pojďme pokračovat na naší cestě.
#nadobreceste

Změny úředních
hodin o svátcích
Provozní doba bude o svátcích upravena.:
21. 12. 2021 (úterý) 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
22. 12. 2021 (středa) 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
23. 12. 2021 (čtvrtek) 8:00 - 11:00
24. 12. 2021 (pátek) zavřeno
27. 12. 2021 (pondělí) 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
28. 12. 2021 (úterý) 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
29. 12. 2021 (středa) 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
30. 12. 2021 (čtvrtek) 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
31. 12. 2021 (pátek) 8:00 - 11:00

Prodloužené
dodávky osvětlení
kvůli covidu
Božkovice - Cesta Do Lesů - oprava recyklátem
z důvodu zajištění obslužnosti rodinných domů.

Výjezd z Božkovic u domů č. p. 34 a 38 - recyklátem oprava prostoru na otáčení.

Božkovice - V Kateřinkách - oprava povrchu komunikace asfaltovým recyklátem.

Božkovice - úprava povrchu a vyrovnání komunikace recyklátem u dolního rybníčku.

Text: Denisa Říhová, PR Bystřice
Milí čtenáři, možná jste při své osobní spotřebě narazili na situaci, že zboží a služby
v období covidovém mohou být časově náročnější na dodání. Projevuje se to i do úřadu. Např. dodací doba komponentů a materiálů na veřejná osvětlení je 2 měsíce.
Dodávky bohužel není možné urychlit.
Prosíme o schovívavost a děkujeme za pochopení.

Cena vodného
a stočného
od 1. 1. 2022
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta
Ouběnice - nový povrch komunikace s obrusnou asfaltovou vrstvou.

Ouběnice - Na Dubovce poblíž autobusové zastávky - nový povrch s asfaltovou vrstvou.

Dočkáme se čekáren
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice;
Roman Rohlík, správa majetku Města Bystřice
Prostor pro nové autobusové zastávky je připraven. Na fotografii vlevo vidíte zastávku
v Jinošicích a vpravo zastávku v Hutích. Čekárny autobusových zastávek jsou objednány.
Realizace proběhne v první polovině prosince roku 2021.

Lokality:
vodné: Bystřice
stočné: Bystřice a Tvoršovice

		

dříve*

od 1. 1. 2022*

vodné

63,46 Kč

65,57 Kč

stočné

46,22 Kč

53,05 Kč

* Ceny včetně DPH za 1 m3
Od roku 2022 dojde k navýšení cen vodného a
stočného. Ceny se vypočítávají ze skutečných
nákladů a objemu odebírané vody podle ministerských metodik.
Hlas Bystřice č. 11 / 2021
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Proměna prvního úseku Dr. E. Beneše
Text: Denisa Říhová, PR Bystřice; Alice Černá, vedoucí Odboru investic, výstavby a správy majetku; Michal Hodík, starosta Bystřice
Foto: Denisa Říhová, PR Bystřice
Revitalizace ulice Dr. E. Beneše započala svojíi
první etapu. V úseku od ulice Syllabova k hasičské zbrojnici na straně jedné a k ulici Ke Stadionu na straně druhé naleznete nové chodníky za cenu 1.430.000 Kč bez DPH a nové veřejné

Foto: Ulice Dr. E. Beneše dne 25. 10. 2021

osvětlení za cenu 850.000 Kč bez DPH.
Spouštěčem akce bylo zastaralé vrchní elektrické vedení, který bylo nutné přeložit do
země. Při překládce byly rozkopány povrchy,
které byly již předtím v nevyhovujícím stavu.
Město se rozhodlo, že povrchy obnoví. Tento
počin je vnímán jako symbolický začátek první
etapy revitalizace celé ulice Dr. E. Beneše. Město uvažuje o opravě celého úseku. V tuto chvíli
se město zabývá studiemi. Součástí nového
úseku bude zeleň, na kterou se můžeme těšit
příští kalendářní rok.
Ústřední ulice je téměř 2 km dlouhá. Už jen
proto nejde opravit najednou. Budeme muset postupovat po částech. „Na prvním úseku
bychom chtěli ukázat cestu, kterou bychom se
chtěli ubírat dále. Chceme vám vytvořit dostatečně široké chodníky s kvalitním povrchem. Jejich velkou výhodou je, že se dají
opakovaně rozebírat a znovu skládat, abychom při každé instalaci sítí nemuseli znovu asfaltovat.“ dodává Michal Hodík, starosta města Bystřice. Výběr osvětlení byl
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konzultován se specialisty ze společnosti
Efektivní osvětlování. Byl nastaven vyšší
standard a kvalitnější materiály. Zároveň
svítidla tolik neoslňují řidiče, chodce ani
domovy spoluobčanů.

Foto: Ulice Dr. E. Beneše dne 14. 12. 2021

Radary v Jírovicích
vedou k bezpečnějšímu provozu
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice;
Michal Hodík, starosta města Bystřice
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Oblast Jírovice - Jarkovice už se dlouhodobě potýká s otázkou bezpečnosti. Řidiči už nerespektovali zpomalovací semafory, proto město od 1. 11. přistoupilo k účinějšímu řešení, a to kměření rychlosti pomocí radarů. Přestupky má na
starost Městská policie Bystřice, ale pokuty nejsou příjmem
rozpočtu města Bystřice. Peníze putují do Benešova.
V rámci spolupráce s tamním zastupitelstvem je městu
Bystřice předávána část finančního příjmu. Město Bystřice
z nich pokrývá náklady na provoz nových radarů.

ledna2022
2022od
od18:00
18:00
ve
Velkých
Popovicích
11.
2022
od
18:00
Velkých
Popovicích
11. ledna
veve
Velkých
Popovicích
místní
knihovně
vvmístní
knihovně
v místní
knihovně

12.
v Bystřici
12.ledna
ledna2022
2022od
od18:00
18:00
Bystřici
12.
ledna
2022
od
18:00
vvBystřici
v sálevvHostince
UUHlaváčků
Bystřici
sáleHostince
Hostince
UHlaváčků
Hlaváčkůvvv
Bystřici
sále
Bystřici

13. ledna 2022 od 18.00 v Říčanech

13. ledna
ledna 2022
2022od
od18.00
18.00vvŘíčanech
Říčanech
13.
v zasedací
místnosti
Městského
úřadu
vvzasedací
zasedacímístnosti
místnostiMěstského
Městskéhoúřadu
úřadu
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Naše knihovna zprostředkovala
finanční pomoc v boji proti
rakovině částkou 1.639 Kč

Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Jana Kramperová, knihovnice
Do naší knihovny dorazila další várka
nových knih. Čekají na vás očekávané
novinky i osvědčené klasiky. Těšíme se
na vaši návštěvu!

Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Děkujeme paní Janě Kramperové, knihovnici Městské knihovny Bystřice, za podporu letošního ročníku sbírky „Český den
proti rakovině 2021“. Organizovaná akce
umožňuje Lize proti rakovině pokračovat
v práci na dlouhodobých projektech boje
proti rakovině a pomoci onkologicky ne-

Tipy
knihovny

mocným. Současná doba je pro podporu
složitější než dříve. Organizátoři sbírky se
těší na spolupráci s knihovnou v dalším
roce. Při standardních podmínkách se
nadcházející ročník plánuje na květen roku
2022.

KONTAKT
+420 722 969 879
mestska-knihovna@mestobystrice.cz
Hlas Bystřice č. 11 / 2021
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MKIC

Dny loutkového divadla
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice; Jan Chudan, pracovník produkce, zástupce ředitelky
První týden v listopadu se uskutečnil již devatenáctý ročník tradičního bystřického festivalu
Dny loutkového divadla. V divadle U Jelena vystoupilo v rámci festivalu hned pět divadelních
souborů.
V pondělí 1. 11. přišel oficiálně festival zahájit
pan Michal Hodík, starosta města Bystřice. Ná-

sledovalo představení „Pletené pohádky“ v podání souboru Čmukaři. Druhý festivalový den
zahájila paní Marie Neradová. Viděli jsme pohádku „Paleček“, kterou k nám přivezl populární divadelní soubor Buchty a loutky. Ve středu se představil zdejší soubor LS Bystřice
s pohádkou „Zlatovláska“. Čtvrteční představe-

ní „Superkluk“ odehrál divadelní soubor
Damúza. Festival v pátek zakončilo Bářino toulavé divadlo, které nám přivezlo pohádku „Pasáček vepřů“. Účast byla hojná, nicméně některá představení již byla poznamenána zesilující
pandemií koronaviru.

Online rozsvícení vánočního stromu
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice; Jan Chudan, pracovník produkce, zástupce ředitelky
Z důvodu nařízení vlády jsme byli nuceni zrušit
tradiční rozsvícení vánočního stromu v Bystřici
na Ješutově náměstí. Na letošní rok jsme připravili obzvlášť bohatý kulturní program. Svou
účast navíc přislíbilo přes dvacet stánkařů.
O to více nás zrušení akce mrzelo. Rozhodli
jsme se proto umožnit všem občanům zúčastnit se akce alespoň online cestou.
Uskutečnilo se živé online vysílání z Divadla
U Jelena, kde z části proběhl plánovaný kultur-

Felix Slováček
8

ní program. Diváci ho mohli sledovat na webových stránkách města nebo na Facebooku.
Přenos zahájil moderátor Jan Onder, který následně společně s dětmi z MC Kulíšek roztančil
diváky u obrazovek v rytmu vánočních písní.
Následovalo vystoupení Felixe Slováčka, který
na svůj soprán saxofon zahrál známé melodie.
Dále program pokračoval vystoupením zpěvačky Báry Basikové, na jehož závěru přispěl
jednou písní opět Felix Slováček.

Bára Basiková

Poté jsme se s kamerou přesunuli na Ješutovo
náměstí, kde proběhlo vystoupení MŠ Bystřice.
Následně pan farář Antoni Kośmidek pronesl
své vánoční poselství a požehnal stromu. Svá
slova připojili i ředitelka MKIC Bystřice paní
Radomila Macháčková a starosta města pan
Michal Hodík. Stromek se rozsvítil za zvuku
melodie písně „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“
opět v podání Felixe Slováčka.

Zleva: Antoni Kośmidek, Daniel Štěpánek, Radomila Macháčková, Michal Hodík,
Jan Onder
www.mestobystrice.cz

MKIC

Adventní koncerty v Bystřici
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice;
Jan Chudan, pracovník produkce, zástupce ředitelky
Jako každý rok se i letos uskuteční adventní koncerty v kostele svatých Šimona a Judy v Bystřici.
V rámci prvního již vystoupil barokní soubor
Collegium Proprium. V neděli 5. 12. 2021 se rozezněla kostelem středověká hudba v podání souboru Elthin. 12. 12. 2021 se nám představil smíše-

ný pěvecký sbor Melos. O závěrečné adventní
vystoupení se pak 19. 12. 2021 od 17:00 postarají
žáci a učitelé ZUŠ Josefa Suka Benešov, kteří zahrají skladby s vánoční tematikou.

Koncert Kateřiny Ševidové
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice;
Jan Chudan, pracovník produkce, zástupce ředitelky
Vážení a milí naši divadelní přátelé!
V úterý 16. 11. 2021 vystoupila v Bystřickém divadle U Jelena zpěvačka Kateřina Ševidová za
hudebního doprovodu klavíristy Zdeňka Kopeckého.
Koncertem s názvem „Písně mého srdce“
představila zpěvačka posluchačům své oblíbené písničky z minulých let i současnosti.
Nechyběly samozřejmě také vlastní písně Ka-

teřiny Ševidové. Zazněl i její nejnovější hit, který nazpívala se zpěvákem a textařem Petrem
Šiškou, „Neříkej mi madam“.
Během prosince se v Divadle U Jelena koná ještě jeden koncert Kateřiny Ševidové. Dovolí-li to
vládní opatření, 14. 12. 2021 se uskuteční speciální vánoční koncert. Původně plánovaný dětský mikulášský koncert je zrušen. Lístky jsou
v prodeji v kanceláři MKIC Bystřice.

Město Bystřice a Římskokatolická farnost Bystřice a MKIC Bystřice
Vás zvou na

Děkujeme sponzorům
za celoroční spolupráci.
Krásné, spokojené a
radostné Vánoce přejeme
nejen čtenářům Hlasu
Bystřice, ale i vám všem,
kteří jste navštěvovali naše
kulturní akce. Šťastný start
do nového roku 2022 přeje
MKIC Bystřice p.o. Děkuji
moc a krásný, jiskřivě
slunečný den.
Radka Macháčková,
ředitelka MKIC Bystřice

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Šimona a Judy v Bystřici

Neděle 19. 12. 2021
od 17 hodin

Žáci a učitelé
ZUŠ J. Suka Benešov
Skladby klasické s Vánoční tématikou

www.mestobystrice.cz
Hlas Bystřice č. 11 / 2021
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POMÁHEJ LIDEM
ŠETŘI PLANETU
ZNOVU POUŽIJ
DARUJ
VEZMI SI
VYMĚŇUJ

Zdravé město Bystřice a MC Kulíšek

RE-USE SKŘÍŇ
Skříň z druhé ruky přijímá a nabízí zachovalé věci, které původní majitel
již nepotřebuje nebo je chce darovat. Patří sem šatstvo, hračky,
kojenecké potřeby a školní potřeby. Provozem skříně si vzájemně
pomáháme a společně předcházíme vzniku odpadu. Na místě lze
dobrovolně přispět na provoz skříně. Věci, které dlouhodobě nenajdou
nový domov, budou předány k charitativním účelům.

pondělí: 14:00 – 16:00
úterý: 14:00 – 18:00
MC Kulíšek
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místní Agenda 21

www.mestobystrice.cz

MC KULÍŠEK

Hola, hola, Kulíšek volá – šťastné a veselé
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Pomalu máme za sebou další náročný
rok plný omezení, absurdit a nesmyslných rozhodnutí. Je sice trochu předčasné bilancovat, ale nedá mi to.
Původně jsem chtěla vzdychat a srovnávat, jaké byly naše představy a plány v září
a jaká byla realita. Jak v Bystřici nic nefunguje a že návštěvnost všech akcí, kroužků
je daleko od našich představ. Mohla bych
obviňovat sebe, lenivost dětí, nezájem dospělých a politickou situaci vůbec. Jenže
mě moc fňukání nebaví. Tak jsem se na
ten půlrok podívala z jiného úhlu a najednou jsem viděla vše jinak. O prázdninách
se nám povedl příměstský tábor – zrovna
před týdnem se mě ptal jeden chlapeček,
zda bude příští prázdniny zase. Na ulici se
ke mně hlásí vysmáté děti, které si našly
cestu do Kulíšku a viditelně si to užívají.
Poznala jsem pár prima holek, které patří k „inventáři“ Kulíšku – pomáhají mi
s akcemi, přijdou si jen tak „pokecat“
a vždy mi zlepší náladu. Seznámila jsem
se s maminkami (není jich moc), které
jsou nadšené, aktivní a plné nápadů. Takže jaká je bilance? Stálo za to udržet dveře
Kulíšku otevřené. Obětovat čas, energii
a nefňukat.
Co se událo za poslední měsíc? Uspali
jsme broučky a upekli výborné perníčky. Tímto bych chtěla poděkovat šikovné
a trpělivé cukrářce Anetce Lukůvkové za
předání trochu toho cukrářského umu.

Hlas Bystřice č. 11 / 2021

Perníčky jsou krásné a chutnají skvěle.
Už teď se těším na další pečení. Dovolím
si trochu reklamy: potřebujete originální dort pro každou příležitost nebo něco
dobrého upéct? Anet je ta správná volba
– ráda předám kontakt.
Co nás čeká ještě v tomto roce? Petra
Sombergová vyhlásila nádhernou akci
– Vánoční sbírka obrázků a přáníček.
V Kulíšku se už začínají scházet krásná
přáníčka, která potěší babičky a dědečky
nejen v Bystřici a ve Vojkově. Všem tvůrcům moc a moc děkuji.
Dále - v Kulíšku na vás čeká skříň z druhé ruky, která se neustále plní – obsahuje
nejen dětské oblečení a hračky, ale i některé větší kousky. Nově otvíráme inzerci – na nástěnku v Kulíšku si můžete napsat,co nabízíte a do skříně se to nevejde
nebo co sháníte konkrétního a ve skříni
jste to nenašli. První konkrétní zájemce již máme. Obrátila se na nás sociální
pracovnice z organizace Obce blíže lidem,

zda ve skříni máme k dispozici pánské
zimní boty vel. 45, dětské chlapecké zimní
boty vel. 38 a 40 a dámské zimní boty 41.
V případě, že takovéto botky doma máte,
nepotřebujete je a přemýšlíte, co s nimi,
budeme rádi, když je darujete do bystřické skříně. My je okamžitě předáme dál.
Dveře skříně jsou otevřené všem, kdo
chtějí věci darovat, ale zároveň si ze skříně může každý odnést, co právě potřebuje.
Závěrem vám všem chci popřát krásné vánoční svátky. Zkuste zpomalit, zamyslete se, co je nejdůležitější na tomto
čase. Na co vzpomínáte třeba z dětství?
Na setkání, na pohodu, na vůni svařáku,
na praskající dřevo v krbu, na procházky
v křupajícím sněhu nebo na radost z dárků i obdarování, na všechny ty trapasy
a průšvihy. Nikomu se nevybaví, zda bylo
vyleštěné sklo ve vitríně, umytá okna nebo
kolik bylo druhů cukroví. Vánoce jsou
o pocitech, zatajeném dechu a rozzářených očích. Proto vám přeji, užijte si ten
klid, pohodu, souznění a radost ze společně stráveného času. Realitu si tvoříme
sami ve svém srdci bez ohledu na okolní
svět. Dětem přeji samozřejmě, ať najdou
pod stromečkem vše, o co Ježíškovi napsaly. Dospělákům hlavně pohodu a klid.
Jo, a do nového roku: Vykročte pravou!
V novém roce se na vás opět těším stále na
stejném místě, takže v Kulíšku.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, pokud vás neodnesl čert, tak předpokládám, že se den po dni prokousáváte adventním
kalendářem k největší čokoládě. Než k tomu dojde, nastane zimní slunovrat a tedy první zimní den. To vše
se odehraje 21. 12. zhruba v 16:58 hodin a tím se nám začne prodlužovat den a zkracovat noc až do dalšího
slunovratu. Takže, jen co budeme mít za sebou tu nejdelší noc roku, přijdou Vánoce a pak už jen třešnička na
pomyslném dortu, kterou obstará oslava příchodu nového roku. A to bude z určitého pohledu taky poměrně
dlouhá noc. Přeji vám tedy, abyste přeskočili ze starého do nového rovnýma nohama, s plným vědomím,
úsměvem a dobrou náladou. No a pokud by to hrozilo ostudou, tak snad raději s ranním oknem ve smyslu
hesla „co si nepamatuju, to se nestalo“.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA
Pracovníci služeb se v listopadu věnovali
převážně hrabání a sběru listí po celém katastru. V některých osadách se o listí z velké
části postarali sami občané při brigádách
a pracovníci Služeb jim asistovali pouze
odvozem materiálu v kontejnerech. Hodně
času zabraly také hřbitovy, které jsme se
primárně snažili zbavit listí před Dušičkami, což se nám povedlo tak napůl. Všechny
hřbitovy jsme shrabali, uklidili, nicméně
den před svátkem lehce namrzlo a zbytek
listí ze stromů spadl do rána téměř naráz.
Došlo již na nějaké prořezávky, ale jejich čas
nastane až v opravdu zimních měsících. Zatím jsou likvidovány zejména nálety bránící
běžnému provozu komunální techniky.
Služby asistovaly při plánovaném pořezu
dřevin na katastru a odvážely nahromaděný
materiál.
Koncem listopadu byla již téměř celá technika přeorientována z letní na zimní údržbu. Byly osazeny radlice, zkontrolovány posypové vozíky i nesená rozmetadla.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v zimní otevírací době. Aktuální informace
naleznete vždy na našich stránkách www.
tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš
facebookový profil.
Vánoční otevírací doba sběrného dvora:

1. 1. (sobota)
2. 1. (neděle)
3. 1. (pondělí)
4. 1. (úterý)
5. 1. (středa)

zavřeno
zavřeno
zavřeno
12:00 - 16:00
zavřeno

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

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

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období. Od 1. 1. 2022 je stanovena
nová předběžná cena za odběr 1 GJ tepelné energie na hodnotu 783,19 Kč bez DPH.
Předběžná cena byla stanovena v souladu
s cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září
2021, k cenám tepelné energie.

V případě vzniku náledí či spadu sněhu se
snažíme primárně ošetřit místa s velkým
pohybem lidí (škola, školka, náměstí, zdravotní středisko, DPS, pošta atd.), pak následují ostatní plochy tak, jak přijdou na řadu.
Prosíme všechny, pokud to bude alespoň
trochu možné, aby nedávali nádoby na komunální odpad do prostor chodníku když
bude sníh nebo velká pravděpodobnost, že
do rána napadne. Ztíží a v některých případech nám to téměř znemožní údržbu daného místa. Takové místo musíme totiž objet
a vracíme se na něj až po skončení běžné
údržby. Není pokaždé možné zastavit, odstranit nádobu a opět se rozjíždět s radlicí
plnou sněhu. Děkujeme za pochopení.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období bude maximální
péče věnována zejména zimním pracím.
Pokud nebude třeba odstraňovat následky
plískanic, budou pracovníci služeb zajišťovat prořezávky a další práce spojené s údržbou katastru a městského mobiliáře. Vše
bude záležet na průběhu zimy.
Závěrem tohoto článku i letošního roku vám
přeji veselý výhled do budoucna. Všem ať
vám slouží zdraví, ať se vám všem všechno
daří, a službám přeji, ať se vám podaří na
silvestra udělat co nejmenší nepořádek.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
21. 12. (úterý)
22. 12. (středa)
23. 12. (čtvrtek)
24. 12. (pátek)
25. 12. (sobota)
26. 12. (neděle)
27. 12. (pondělí)
28. 12. (úterý)
29. 12. (středa)
30. 12. (čtvrtek)
31. 12. (pátek)
12

12:00 - 16:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
12:00 - 16:00
zavřeno
12:00 - 16:00
zavřeno

Na přelomu listopadu
a prosince začaly první
zimní úklidy. Sněhu bylo
zatím minimálně, ale o to
více se podsolovaly chodníky a místa, u kterých
hrozí vznik náledí. Na silnice se vyjíždělo k pohrabání sněhu zatím jen do
Kobylí a na některá výše
položená místa.
www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

Cena tepelné energie
Text: Tomáš Semrád, jednatel společnosti Služby Bystřice s. r. o.

V druhé polovině roku 2021 došlo k poměrně zásadnímu navýšení cen všech energií. Jednak za tím stojí
nárůst velkoobchodní ceny základních komodit, ze kterých se elektrická a tepelná energie vyrábí (plyn,
fosilní paliva) a zároveň stoupla i cena emisních povolenek, jejichž cena má na energie nezanedbatelný vliv.

třiny. Náklady na personální zajištění jsou
dány zákonem a nutností zajistit 24hodinový dohled. Nájem za zařízení zůstal rozhodnutím vlastníka města Bystřice ve stejné
výši jako minulý rok. Ostatní ceny se navýšily také, ale nemají vzhledem k celkovému
objemu nákladů tak velký vliv na cenu jako
ty výše jmenované. Od 1. 1. 2022 je tedy
stanovena nová předběžná cena za odběr
1 GJ tepelné energie na hodnotu 783,19 Kč
bez DPH. Předběžná cena byla stanovena
v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze
dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie. S navyšováním cen za energie zřejmě
do budoucna bude nutné počítat, protože
jejich výroba je úzce spojena s cenou primárních surovin. Dle mého názoru není
možné spoléhat na to, že se vše vyřeší nějakou formou obnovitelných zdrojů nebo
energií ze slunce a větru. Dokud nebude
nalezena dostatečně efektivní a cenově přijatelná technologie ukládání energie, bude
nutné spoléhat na tradiční zdroje. Nutností

je mít zdroj, který má dlouhodobě stabilní
schopnost kontinuálně dodávat elektrickou
energii v požadované kapacitě, regulovatelný s ohledem na aktuální potřebu přenosových sítí. Tyto vlastnosti bohužel vítr ani
slunce zatím neumí splnit a baterie, která
by je nahradila v době jejich výpadku nebo
potřeby regulace, zatím nelze efektivně realizovat.
Pro kotelnu v Bystřici bude nutné vyřešit
nástupce stávajícího tepelného zdroje
v souvislosti s tlakem na opuštění fosilních
paliv. Tento krok bude nutné řešit v následujících 10-15 letech. Každopádně je jisté, že
tepelná energie je a vždy bude do značné
míry závislá na nějaké vstupní složce, jejíž
přeměnou dojde k uvolnění tepla. Může to
být elektřina nebo efektivní spalování jiného druhu média, ale vždy to bude v našich
podmínkách takzvaně „něco za něco“. Na
variantách se již pracuje, nicméně vše je závislé nejen na úrovni aktuálního lidského
poznání, ale i tak trochu na požadavcích
a preferencích lidské společnosti.

Inzerce

Navýšení cen tepelné energie již pocítila nebo zcela jistě pocítí naprostá většina
uživatelů v příštím roce. Většina velkých
dodavatelů dokázala růst cen v roce 2021
kompenzovat díky nasmlouvaným cenám
vstupních komodit, ale to pro příští rok
přestane platit. Proto i v kotelně, kterou
vlastní Město Bystřice a provozuje společnost Služby Bystřice s.r.o., muselo být přistoupeno ke zvýšení ceny za GJ. Navýšení
je realizováno na základě předpokládaného
a od dodavatelů již avizovaného růstu cen
vstupů. Cenu tepla tvoří cena paliva, elektřiny, nákladů na 24hodinou obsluhu technologie, nájem kotelny a dalších fixních
nákladů souvisejících s legislativními požadavky na revize a provozní náklady kotelny.
V našem případě je palivem hnědé uhlí, jehož cenu stanovují uhelné doly. Technologie kotelny je kvůli aktivním filtrům emisí a
dalších automatických prvků poměrně dost
náročná na spotřebu elektřiny. Její cenu
určuje velkoobchodní cena silové elektřiny
a poplatky za distribuci dodavatele elek-

Hlas Bystřice č. 11 / 2021

13

MŠ, LETIŠTĚ

Třída Ježků z MŠ Bystřice
Text a foto: Lucie Skřipská a Kateřina Hasselrot, třídní učitelky;
Pavlína Bursíková a Lenka Nováková, asistentky pedagogů
Slyšíte to? Nad školkou je už slyšet vánoční cinkání... Pravda, naše děti ho slyší někdy i o letních prázdninách, ale teď v čase adventu už
není pochyb, že Vánoce jsou opět za dveřmi.
Sotva se děti rozloučí s návštěvou Mikuláše,
čerta a anděla, slíbí i nemožné a začnou si psát
Ježíškovi. Nejen v naší třídě se to brzy rozvoní
vánočním cukrovím a stromečkem. Přitom
jako by to bylo včera, kdy jsme se v září poprvé
sešli ve třídě Ježků, poměrně dlouho si užívali

teplého podzimu a později se radovali z barevného listí na stromech i na zemi, uspořádali
Hallooweenský bál, kdy jsme pekli svatomartinské rohlíčky. Bohužel nechodíme do školky
sami, občas k nám zavítá nepříjemný bacil.
Věřme však, že konec roku zvládneme všichni
ve zdraví! A to bychom chtěly popřát i všem
čtenářům. Přejeme vám pevné zdraví, provoněný adventní čas, klidné svátky a štěstí do nového roku.

Diplom
Paula
Tissandiera
Text:
Letiště Benešov, příspěvková organizace
Diplom Paula Tissandiera je prestižní ocenění,
které na návrh národního aeroklubu uděluje
Mezinárodní letecká federace (FAI). Z letošní
Generální konference FAI putovaly hned dva
do České republiky - oba pro letce, spojené
s letištěm Benešov.
Jiří Unzeitig létá více než šedesát let, nejvíce na
znáném „aerotaxi“ L-200 Morava. Již řadu let
je instruktorem Letecké školy Bemoair, sídlící
u nás na letišti.
Miloš Ramert je především propagátorem letecké akrobacie na kluzácích, pro kterou vychovává nové piloty v Glider Aerobatic Clubu
na letišti Benešov v Bystřici.
Oběma oceněným blahopřejeme!

Cvičení
hasičů
Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou
v Ouběnicích
Text a foto: TJ Sokol Ouběnice ve spolupráci s Osadním výborem
Rozsvícení vánočního stromu proběhlo
v Ouběnicích samozřejmě dle nařízených
omezení v sobotu 27. listopadu od 17 hodin. Pan
Štěpánek z Jinošic nám, jako téměř každým
rokem, zahrál několik koled na svou trubku.
Zpestřením byl i krátký ohňostroj .
Mikuláš s čerty, aby zvládli obejít všechny
děti do 6. prosince, začal nadělovat již v tento
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podvečer. Všechny děti si za vzorné rozestupy
a básničky odnášely balíček plný překvapení
a plno dojmů.
Děkujeme Městu Bystřice za finanční podporu, děkujeme všem, kdo pomohli s přípravou
akce a samozřejmě všem zúčastněným.
Přejeme krásné vánoční svátky a především
zdraví do nového roku 2022.

Text:
Letiště Benešov, příspěvková organizace
Ve čtvrtek 25. listopadu proběhlo na letišti prověřovací cvičení jednotek PO. Námětem byl
požár v hangáru opravovaného letadla, při
němž se jeden z mechaniků nadýchal škodlivých látek. Benešovští hasiči přijeli
bleskurychle, dvěma proudy požár uhasili
a zraněnéhu poskytli předlékařskou pomoc.
Za pár minut prostě bylo po všem a tak ještě
mohla proběhnout instruktáž, jak s letouny
při požáru či nehodě zacházet.

www.mestobystrice.cz

OSADY, SPOLKY

Přípravy na Advent v Mokré Lhotě
Text: Veronika Hřebíčková, OV a SDH Mokrá Lhota | Foto: Michal Hodík
My v Mokré Lhotě máme velké štěstí. Také
v této nejisté a stále se měnící době si pro
naše děti připravily dvě mladé maminky,
Tereza Šemberová a Romana Müllerová,
předvánoční tvoření, které si dalo za cíl
výrobu ozdob na vánoční strom. Ozdoby
z dřívějších let byly většinou již značně omšelé, a tak se v neděli 21. listopadu
v naší hasičárně vyrábělo, balilo a zdobilo.
Děti, které na tvoření dorazily, si mohly
také vymalovat malé tašky z recyklovaných
materiálů. Někdo foukal obrázky fixami
přes šablony, jiný kreslil gelovými barvičkami. Jedni si vyráběli taštičky pro sebe
a jiní už pojali tvoření jako přípravu na vánoční nadílku, ale všichni se dobře bavili.
Nechybělo ani občerstvení a nedělní odpoledne nám rychle uteklo.
Úterní večer pak patřil zdobení stromu na
návsi před hasičskou zbrojnicí. Světýlka na
strom nám každoročně instaluje pan Hovorka, kterému bych touto cestou chtěla
poděkovat za výborně odvedenou práci.
Na nás tedy zbylo pouze umísťování ozdob.
Tedy „pouze“ je asi nevhodný výraz, náš letošní strom je totiž pan Strom a ozdobit ho
nějaký ten čas rozhodně zabralo. Ale výsledek stojí za všechny přípravy!
V týdnu proběhly ještě poslední přípravy v podobě zdobení a nasvícení kapličky

společně s instalací keramického betlému,
který zakoupili a každý rok krásně přichystají manželé Vondráškovi.
Letos proběhlo rozsvícení vánočního stromu poprvé v pátek, který předcházel první adventní neděli. Pro tuto variantu jsme
se rozhodli zcela z praktických důvodů.
V sobotu se vždy rozsvěcuje bystřický
strom a v neděli zase benešovský. Ve čtvrtek, po tiskové konferenci vlády, to chvíli
vypadalo, že žádný páteční program nebude, ale po prostudování všech nových
nařízení jsme vyhodnotili, že s menšími
úpravami se není čeho bát.
Finální přípravy začaly v brzkém odpoledni a v 18 hodin zazněly první tóny hudebního vystoupení kapely Spojení, která se
postarala o program plný vánočních písní.
V průběhu vystoupení pan starosta Michal
Hodík popřál všem krásný Advent a dal pokyn k rozsvícení našeho mokrolhotského
stromu.
Děkuji všem, díky jejichž práci se mohla
tato akce uskutečnit.
Ráda bych touto cestou popřála všem za
OV a SDH Mokrá Lhota co nejpohodovější
prožití Adventu a vánočních svátků. Věřím,
že nám rok 2022 přinese mnoho dobrého
a brzy se opět budeme moci setkávat bez
svazujících omezení!

Ranní školní
spoj byl běh
na dlouhou trať,
ale podařil se!
Text: Veronika Hřebíčková, redakce
Vím, že se často píše a mluví jen o věcech
negativních a problematických, a proto bych
vám dnes chtěla připomenout, že se nám
v letošním roce společně podařila skutečně dobrá věc, když jsme vyřešili ranní školní
spoj svážející nejen školáky z Líšna, Vokova a
Mokré Lhoty. Byl to boj a běh na dlouho trať, to
je pravda. Letos v září, kdy děti dojížděly každý
den do školy pozdě, v horším případě vůbec,
a jednání s IDSK už trvalo rok a půl, nevypadala situace vůbec dobře.
Od změny jízdního řádu, který se podařilo městu Bystřice vyjednat, za spolupráce
s osadními výbory dotčených osad, se ráno na
zastávkách opět setkává mnoho občanů, kteří
ranní spoj využívají a vědí, že se na něj mohou
spolehnout. Děkuji tímto ještě jednou všem,
kteří se o tuto změnu zasadili.
Ano, jedná se jen o malý krok, ale určitě je to
krok na dobré cestě.

Podzimní
brigáda
v obci Tožice
Text: Pavel Baťha, OV Tožice

Podzimní brigáda v Radošovicích
Text a foto: Lenka Hlaváčová,
OV Radošovice
Dne 6. 11. 2021 proběhla v Radošovicích pravidelná podzimní brigáda. Sešli jsme se v hojném počtu a s použitím všemožné techniky jsme v rekordním čase uklidili celou vesnici. Velice
děkujeme dárci za poskytnutí nového vánočního stromku, který jsme ještě v ten samý den zasadili.
Hlas Bystřice č. 11 / 2021

Dne 20. 11. 2021 se uskutečnila podzimní brigáda na úklid lupení v obci a na místním hřbitově. Brigády se účastnili všichni sousedé,
včetně dětí a traktorové techniky. Tímto děkuji všem brigádníkům za účast a také Městu
Bystřice za proplacení nákladů na malé občerstvení a pohonné hmoty.
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OSADY, SPOLKY

Zprávy z Nesvačil
Text a foto: Drahuše Jirovská, TJ Sokol Nesvačily, SDH Nesvačily, OV Nesvačily

OPRAVA ZÁZEMÍ NA HŘIŠTI

V červenci byla zahájena oprava již nevyhovující boudy na hřišti v Nesvačilech. Město Bystřice
zaplatilo materiál. Veškerou práci na opravách
zajistili nesvačilští hasiči a členové TJ. V rámci
brigád odpracovali více jak 320 hodin. Nejvíce
se na opravách podílel pan Josef Sládeček, který také veškeré práce koordinoval.
My, ženy, jsme po celou dobu oprav měly zakázaný vstup a oprava pro nás byla připravována
jako překvapení. Došlo k vybourání zadního
skladu a tím zvětšení vnitřního prostoru, pod-

bití stropu a obložení stěn, vybudování výdejního okénka a především vylití nové podlahy.
V listopadu pak proběhla „kolaudace“. Máme
skvělé a šikovné chlapy.
Moc díky.

RYBÍ HODY

Na podzim děti lovily v místním rybníčku
v Koutech kapry, které jsme pak připravili jako
občerstvení na rybí hody. Ochutnat jsme mohli
rybí polévku a smaženého kapra.

ADVENTNÍ KONCERT „PRSKAVKA“

Poslední akcí byl Adventní koncert na návsi, na
kterém vystoupilo seskupení Prskavka. V rámci
koncertu byl také rozsvícen vánoční stromek.
Koncert byl oproti jiným rokům komornější
a bez tradičního svařáku, ale přinesl nám i tak
očekávanou krásnou sváteční atmosféru.
Děkujeme za finanční podporu městu Bystřice, které si velmi vážíme.
Vám všem pak přejeme krásné a poklidné Vánoce strávené s vašimi blízkými.

Hubertova jízda ve Vojslavicích
Text a foto: Milan Vosátka
Dne 6. 11. 2021 W KLUB TOULAVÍ JEZDCI pořádal svůj 1. ročník Hubertovy jízdy
ve Vojslavicích.
Klub se věnuje především westernovému
rekreačnímu ježdění a tak jsme tento den
pojali po svém. Z výběhu pro koně jsme
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udělali malá trialová hřiště, na kterých se
otestovaly jak schopnosti koní, tak i jezdců.
Poslední soutěží byl Hon za liščím ocasem
pro zkušenější jezdce. Pro děti byla připravena soutěž Chyť si svou tašku s překvapením.

Přes všechny obavy, zda to vše zvládneme, si myslíme, že se den opravdu vydařil
a všichni si to užili.
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem,
kteří nám pomáhali a zároveň i všem, kteří
se s námi přijeli bavit.

www.mestobystrice.cz

LIDÉ, SPOLEČNOST

Obrázky pro seniory
Text a foto: Petra Sombergová

Pozn. redakce: Přišel nám dopis plný milých slov a nápadů. Potěšil nás, proto bychom se o něj s vámi, naši
milí čtenáři, rádi podělili. Věříme, že vám doplní dávku pozitivní energie, pokud ji v těchto dnech potřebujete.
Zároveň bychom velice rádi paní Petru podpořili v její iniciativě, která má jasný cíl — potěšit babičky
a dědečky z domova důchodců veselými obrázky.
Dobrý den,
Hlas Bystřice se za poslední měsíce stal
moc příjemným a zajímavým čtením pro
všechny věkové kategorie a obyvatele města. Velká chvála. V Bystřici žiji celý svůj život, poslední čtyři roky v Líšně. Mám zde
moc ráda krajinu a s nadšením pozoruji,
jak za poslední léta prochází město i osady pozitivními změnami. Potěšilo mě, že se
chystá v plánovaném infocentru kavárnička
s dětským koutkem a malé muzeum loutek.
Opravdu se těším, že si tu budeme moci
pochutnat na dobré kávě a že celé prostory
projdou rekonstrukcí.
Jako maminku na mateřské, které tu nyní
tráví ještě více času než kdy jindy mě samozřejmě zajímá dění, novinky a připravované
akce. V posledních dnech nás všechny opět
zasáhla další vlna epidemie a omezování.
Už toho je opravdu moc a nebere to konce, říká si snad každý. Poprvé od vypuknutí pandemie jsem doma propadla pocitu
obrovského zklamání a beznaděje poté,
co byly zrušeny adventní trhy a rozsvícení
Vánočních stromků jsme si mohli užít leda
tak online. Ale to není to, co člověka nejvíce
trápí... Všimli jste si také, že kamkoliv přijdete, všude panuje jedno jediné téma a že
internet je zahlcen příšernými diskuzemi,
které vedou jen k dalšímu a dalšímu rozdělování společnosti? Všude nadávky a hádky,
televize člověku už vůbec nepřidá a když se
člověk zastaví a zamyslí, nejhorší je to, že
je skutečně ohroženo zdraví a v neposlední
řadě, a to chci vyzdvihnout jako hlavní myšlenku mého článku, je ohroženo přátelství
a laskavost.
Myslím, že teď opravdu nikdo nemá patent
na to, jak z toho účinně ven. Do Vánoc se
situace rozhodně nezlepší. Ale co všichni
můžeme je inspirovat jeden druhého, jak si
ten adventní čas a celkově život udělat hezčí
i v této těžké době. Mnohokrát jsem si řekla,
udělej s tím něco, ale stejně jsem nad svými
myšlenkami mávla rukou a říkala si, že na
to nemám asi ani čas, ani sílu. Pak jsem ale
pozorovala svojí malou dcerku, jak poprvé
v životě vidí betlém a poprvé čechrá malou
pacičkou ten nazdobený stromek v Bystřici
Hlas Bystřice č. 11 / 2021

v parku. A řekla jsem si, že můžu přeci udělat něco, z čeho budu mít dobrý pocit a třeba
si to zklamání z toho, jak to teď vše s Vánoci
je alespoň trošku vynahradíme něčím příjemným a proto jsem si vzpomněla...
Když jsem se v roce 2019 vdávala, můj milovaný dědoušek nemohl být ze zdravotních
důvodů na mé svatbě. Celý život jsem si říkala, že jestli se jednou budu vdávat, přeji
si, aby mě právě on vedl k oltáři, protože byl
pro mě vzorem největší laskavosti a slušnosti. Nešlo to. A tak jsem po svatbě přijela
ve svatebních šatech nečekaně do Vojkova
a prošla se po chodbě a přes místnost, kde
seděli v kruhu babičky a dědouškové a sledovali mě s takovou radostí, že už tenkrát
mě napadlo, že by bylo fajn jim občas udělat
nějaké příjemné pozdvižení, nebo prostě
jen malé překvapení.

Pojďme uspořádat sbírku obrázků od dětí
z Bystřicka pro babičky a dědečky z domova důchodců. Téma: Vánoce, Silvestr, Zima,
Tři králové... Zapojit se mohou samozřejmě
i rodiče a třeba napsat nějaký pěkný vzkaz
či vytvořit s dětmi pěkné přáníčko či PFku.
Všechny obrázky a vzkazy poputují do Domova Důchodců ve Vojkově, kde mohou
prostě jen nečekaně udělat radost. Nic to
nestojí a fantazii se meze nekladou...
Líbí se Vám tato myšlenka? připojte
se a dejte mi jednoduše vědět na email
namalujobrazek@seznam.cz. Já ho vyzvednu, do Vánoc sbírku výtvorů předám a reakce s Vámi budu sdílet. A kdo ví, třeba Hlas
Bystřice udělá i nástěnku těch nejlepších.
Veselé Vánoce přeje Petra Sombergová
a dcerka Izabelka.
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ROZHOVOR

Talentovaná kuchařka Sabina
Text: Denisa Říhová, redakce; Sabina Keltnerová, účastnice televizní soutěže MasterChef Česko | Foto: Archiv TV Nova

Je vám tvář sympatické mladé blondýnky z Bystřice povědomá? Možná ji znáte z Bystřice, možná také
z televizní obrazovky. V roce 2021 se Sabina účastnila kuchařské soutěže MasterChef Česko, české verze
britského pořadu MasterChef. První řada se vysílala v roce 2015. Televize Nova letos posadila do poroty
michelinského kuchaře Radka Kašpárka, trojnásobného vítěze ankety Zlatý kuchař Jana Punčocháře a
Zlatého kuchaře roku 2019 Přemka Forejta. Jak před nimi Sabina obstála? Talentovaná kuchařka a nyní
i televizní hvězda z Bystřice nám prozradí více o sobě, o soutěži i o zákulisí.

Kolik Ti je? Bydlíš přímo v Bystřici? Co studuješ nebo co jsi vystudovala?
V průběhu soutěže mi bylo čerstvě 19, teď už 20
let. Do letošního února jsem bydlela v Bystřici.
Na jaře jsem se přestěhovala do Prahy. Vystudovala jsem obor Přírodovědné lyceum na zemědělské škole v Benešově.
Kdo Tě do soutěže přihlásil?
Do soutěže jsem se přihlásila sama. Moje okolí
se přiznalo, že mi moc nevěřili, takže by mě určitě nikdo jiný nepřihlásil. (smích)
Jak dlouho soutěž probíhala? V jakém období?
Kdy probíhalo natáčení a kdy byla vysílána?
Kvůli covidové pandemii se nám natáčení protáhlo na necelých 5 měsíců. Reálná doba soutěže
je kvůli mlčenlivosti poměrně citlivé téma, ale
asi není žádné tajemství, že se finále natočilo až
letos v lednu.
MasterChef je prestižní soutěž amatérských
kuchařů. Konkurence je obrovská. Jak moc
sis věřila, když jsi do soutěže vstupovala?
Do soutěže jsem šla s tím, že se chci dostat do
Top30, na to jsem si věřila a na casting šla tenkrát dost sebevědomá. Ráno před postupem do
finálové 16 jsem byla extrémně nervózní a nevěřila tomu, že bych ten den mohla postoupit. Poprvé na nás ten den byl kladen velký tlak a byli
jsme vystavení opravdové výzvě. Ten den jsem
spíš než radost z postupu cítila oddech.
Ovlivňovala Tě nějak konkurence ostatních
soutěžících? Jejich přítomnost Tě povzbuzovala nebo spíše ubírala sebevědomí?

18

Zní to možná jako klišé, ale v mastechefovi jsme
se sešli opravdu skvělá parta a mezi sebou jsme
si pomáhali. Sdíleli jsme mezi sebou znalosti,
kuchařské techniky, půjčovali si kuchařky, ale
podporovali jsme se mezi sebou i psychicky.
Strašně důležitá byla podpora z balkonu. Když
jsem se dole hroutila například ze sushi, které
jsem v životě nedělala, zachránil mě hlavně balkon a jejich podpora. Je moc hezké slyšet, že vás
chtějí ostatní soutěžící vidět i v dalším kole.
Můžeš nám přiblížit zákulisí soutěže? Dojížděla jsi nebo jsi tam bydlela? Jaký byl režim a jak
pro Tebe byl nebo nebyl náročný?
Někdy jsme natáčeli i 5 dní v kuse a bydleli během toho spolu na hotelu v Praze. Každý den
jsme vstávali brzy ráno, na venkovní výzvy
okolo 4. hodiny ranní. Natáčelo se potom i do
pozdních večerních hodin, občas dokonce do
brzkých ranních. Pamatuji si, že pro mě nejnáročnější výzva se točila do 2 do rána. Hned po ní
následovalo natáčení na zámku v Loučni a ranní
vstávačka. Opravdu moc příjemné. (smích)
Kdo Tě naučil vařit?
Řekla bych, že jsem hlavně samouk. Jediné knížky, co jsem za posledních 5 let přečetla, byly kuchařky, ty sbírám a čerpám z nich velkou inspiraci. Momentálně má moje sbírka něco okolo 40
kousků.
Je období adventu, blíží se Vánoce. Jak jsi na
tom s cukrovím? Pečeš ráda sladké? Jaké je Tvé
nejoblíbenější cukroví a proč?
Letos jsem neupekla a neupeču doma ani jedno

cukrovíčko! Pracuji v cukrárně a vánoční cukroví pečeme už od 1. listopadu, takže ho mám už
docela dost. Mimo jiné vaříme i vaječný likér,
kterého jsme, pro zajímavost, uvařili k dnešnímu dni 1 200 litrů. Peču ale spoustu jiných dezertů, zbožňuju odpalované těsto a čokoládu.
Momentálně se učím správně pracovat s čokoládou a pracuji na svých vánočních pralinkách,
které budou opravdu speciální. Na Vánoce se
potom chystám na croquembouche, což je vysoký jehlan právě z odpalovaného těsta.
Co nejraději vaříš? Na co se zaměřuješ?
Sama pro sebe vařím většinou ty nejlehčí a nejrychlejší jídla. Našla jsem se v pečení a tomu se
věnuji. Když si chci dát dobré jídlo, zajdu si raději do restaurace, to je pro mě taková největší odměna a forma relaxu. Občas se celý týden
těším na to, až si půjdu s kamarádkami sednout
do hezké restaurace k dobrému jídlu a vínu.
(smích) Naše cukrárna patří do sítě Ambiente,
ráda tedy obcházím ostatní podniky, povídám si
s kuchaři a učím se od nich. Jsem velký požitkář
a miluju jídlo sdílet.
Je nějaké jídlo, které nejíš? Myslíš si, že jsou
jídla, které nám lidem skutečně nechutnají,
nebo jen nejsou dostatečně vhodně upravena?
Za poslední dobu jsem se naučila jíst úplně
všechno. Přesně úprava suroviny je klíč k úspěchu. Nedávno jsem byla ve své nejoblíbenější
restauraci, v Esce Karlín, kde hrajeme takové
bingo a snažíme se ochutnat všechno z lístku. Na
odškrtnutí nám chyběl už jen chod z topinamburu, který nikdo nechtěl. A hádejte co. Bylo to
to nejlepší jídlo, co jsem tam kdy měla.
Jaké zadání Ti v soutěži nejvíce vyhovovalo a co
bylo pro Tebe naopak největší výzvou?
Nejvíc jsem si užila dortovou výzvu. Největší
výzvou pro mě bylo připravit chod z jehněčích
hlav.
V televizním pořadu si neskrývala své sympatie k porotci Přemkovi Forejtovi. Jaké vztahy jsi
měla s porotci?
Všichni porotci byli skvělí. Když se vypnuly kamery, tak za námi přišli, povídali si s námi a chovali se k nám opravdu přátelsky a hezky. Nejvíc
mi lidsky seděl pan Punčochář.
Komu jsi Ty osobně nejvíce fandila a koho jsi
www.mestobystrice.cz

tipovala na vítěze?
Během soutěže jsem, jako většina, tipovala na
finále Kubu a Giviho. Oba jsou víceméně chodící encyklopedie a znají nespočet kuchařských
technik.
Popsala bys nám Tvůj nejsilnější zážitek v soutěži?
Nejsilnější zážitek pro mě bylo určitě najít pod
tajemnou bedýnkou dvě jehněčí hlavy. Vůbec
jsem to nečekala a byl to obrovský šok. Samozřejmě vím, že maso neroste na stromě a respektuji zpracování celého zvířete, ale nebyl to
v tu chvíli vůbec hezký pohled. V tu chvíli jsem
i na chvilku přemýšelala nad odchodem ze soutěže. Zpětně jsem na sebe pyšná za to, že jsem se
překonala. Nakonec to byla jedna z mých nejoblíbenějších výzev a hodně jsem se při ní naučila.
Nemohla jsi po dlouhou dobu prozradit výsledek, než bude soutěž odvysílána v televizi. Vyzvídali lidé ze Tvého okolí?
Neumím popravdě moc udržet tajemství, takže
udržet něco takového byla velká výzva. Naštěstí
byli moje nejbližší na finále se mnou, takže výsledek věděli a nemusela jsem ho tajit.
Co Ti soutěž dala a vzala?
Nemám pocit, že by mi soutěž cokoliv vzala. Dala
mi toho na druhou stranu nespočet! Už jen ten
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zážitek je úžasný a na celý život. Opravdu hodně
jsem se toho naučila a poznala jsem skvělé lidi,
se kterými jsem dodnes v kontaktu. Díky soutěž
mám teď také svojí vlastní palačinku v Bageterii
Boulevard, to je taková vtipná věc.
Takže by ses přihlásila znovu? Pokud ano,
udělala bys něco jinak? Proč?
Přihlásila bych se hned znovu! Jsem hodně introvertní a tohle bylo moje první velké vystoupení z komfortní zóny. Bylo to moje nejlepší
rozhodnutí v dosavadním životě. Otevřelo mi to
oči i dveře, dalo spoustu možností. Kdyby nebylo masterchefa, studovala bych teď školu, která
by mě ani trochu nebavila a nevěděla bych co se
sebou. Opravdu miluju gastro svět, miluju svojí
práci a jsem strašně šťastná a spokojená.
Máš ještě další zájmy kromě vaření?
Všechny moje zájmy se točí kolem jídla! (smích)
Pečím, vařím, jím. Ráda jídlo jím, přemýšlím nad
novými kombinacemi, studuji knížky o technice,
chodím po podnicích. A abych mohla všechno
tohle dělat, snažím se pravidelně cvičit a hýbat.
Čemu se chceš nyní věnovat a co plánuješ do
budoucna?
Chci se dále věnovat cukrařině. Ráda bych na
začátku roku odjela na zahraniční stáž, pokud to
situace dovolí. Mám svoje velké sny a cíle, ale ty si

ráda nechávám pro sebe. Jednou bych ale chtěla
být opravdový profík, nemám ráda průměrnost
a poprvé v životě chci být v něčem nejlepší.
Když by někdo ze čtenářů chtěl využít Tvé služby, má možnost?
Často mě lidé prosí, abych jim upekla dort na
oslavu nebo pro někoho blízkého. Bohužel je
musím vždy odmítnout, nejsem živnostník
a z časových důvodů opravdu v současné době
nedokážu péct pro veřejnost. Dezerty ode mě
ale může každý ochutnat v cukrárně Myšák
v Praze.
Kde bereš inspiraci pro vaření? Podělila by ses
se čtenáři o své tipy?
Inspiruji se tím, co mi chutná v restauracích
a sleduji svoje oblíbence na instagramu. Hlavní
je ochutnávat a poznávat.
Prezentuješ se veřejně i v online podobě?
Najdeme Tě na sociálních sítích? Nebo máš
webové stránky?
Můžete mě najít na instagramu jako
@sabina.keltnerova. Budu daleko radši, když
přijdete k nám do cukrárny a ochutnáte, co prezentujeme offline! (smích)
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HISTORIE

Rok 2001
Proměna za posledních třicet let: 1991-2020
Koncem roku 1990 proběhly v Bystřici první demokratické volby a začala nová etapa
vývoje města. Od té doby se udála celá řada změn, a hlavně nám za tu dobu vyrostla
celá jedna generace občanů. Připomeňme si tedy na stránkách našeho zpravodaje po
jednotlivých letech, co se vlastně za těch 30 let nedávné historie událo.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

VODOVOD A KANALIZACE

Také v roce 2001 pokračovalo město Bystřice ve výstavbě vodovodu a kanalizace
v Bystřici. V tomto roce stavby probíhaly například v ulicích Dr. E. Beneše, Ke Stadionu,
Spartakiádní a K Letišti.

PLYNOFIKACE BYSTŘICE

Město Bystřice vypsalo anketu, která měla
zjistit zájem občanů o plynofikaci města a některých přilehlých osad. Ankety se
zúčastnilo 184 domácností. Z toho 160 domácností s plynofikací města souhlasilo
a 24 s ní nesouhlasilo. Na druhou stranu byla
plynofikace města spojena s plánovanou výstavbou obalovny živičných směsí v průmyslové zóně Petrovice. Středočeské plynárny
by na svoje náklady plně zabezpečily vysokotlaký přivaděč plynu od Struhařova do
Líšna. Investor Českomoravské obalovny
Soběslav přislíbil finanční podporu stavby
hlavního přivaděče plynu z Líšna do Petrovic i plošnou plynofikaci města. Proti stavbě
obalovny však vystoupili občané Nesvačil,
Drachkova a Petrovic, kteří sepsali petice,
které podepsalo cca 400 občanů. Na základě těchto petic vydalo vedení města nesouhlasné stanovisko se stavbou obalovny a tím
odmítlo i plynofikaci města.

taneční zábava u hasičské zbrojnice. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina CODA.

ZRUŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

V druhé polovině roku rekonstruovala společnost Telecom svoji ústřednu v č.p. 14.
Z tohoto důvodu byl v Bystřici zrušen drátový místní rozhlas, přičemž vybudování nového bezdrátového rozhlasu se městu jevilo

jako finančně neúnosné. Ve vypracované
studii firmy B+K bylo pořízení bezdrátového rozhlasu pro samotnou Bystřici odhadováno na 887 656 Kč. Náklady na zřízení bezdrátového rozhlasu pro Bystřici, Nesvačily,
Líšno, Drachkov, Ouběnice a Mokrou Lhotu
byly plánovány celkově na jeden a půl milionu korun. Na základě předložené studie se
tedy rada města rozhodla vyzvat společnost
Telecom Benešov, aby bývalé zařízení rozhlasu uvedla do původního stavu. Firma Telecom městu odpověděla, že si stojan může
vyzvednout ve sběrných surovinách a uvést
si jej do provozu samo.

VYTÁPĚNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Foto: Rekonstrukce ústředny Telecomu

Problém se zdražujícím se vytápěním základní školy mělo vyřešit nové geotermální
vytápění. Stavbu prováděla firma Geoterm
Praha a v roce 2001 měly být ekologicky
vytápěny objekty prvního stupně ZŠ, školní jídelny a školní kuchyně. V následujícím
roce bylo geotermální vytápění rozšířeno i
na budovu druhého stupně. Město na tento
ekologický způsob vytápění získalo dotaci
ve výši 70 % částky. Celkové náklady stavby
dosahovaly 8,1 milionu korun.

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
MOKRÁ LHOTA

V polovině května o pouti se v Mokré Lhotě konala oslava stého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Mokré Lhotě.
Oslavy se zúčastnili zástupci benešovského záchranného hasičského sboru, místní
dobrovolní hasiči i starosta města Bystřice.
Po krátkých proslovech předal ředitel záchranného hasičského sboru Benešov Josef
Dvořák veliteli dobrovolných hasičů v Mokré
Lhotě panu Josefu Stránskému pamětní
medaili. Jako překvapení pro návštěvníky
se uskutečnil příjezd profesionálních hasičů s vyprošťovací technikou, kteří předvedli
komentovaný cvičný zásah. Večer se konala
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Foto: Geotermální vrty u ZŠ

www.mestobystrice.cz

HISTORIE, LIDÉ
OPRAVA KOSTELA V NESVAČILECH

V měsících září až listopad byla provedena
oprava římskokatolického kostela „Nalezení sv. kříže“ v Nesvačilech. Dřevěná část
věžní báně musela být z důvodu hniloby
kompletně vyměněna a znovu pokryta měděným plechem. Byla vyrobena nová „makovice“ a pouzdro na pamětní listinu. Nad
„makovicí“ byl vztyčen nový kříž, a to vše
v původních rozměrech a tvarech. Padající omítka na stěnách věže byla odstraněna
a nahrazena novou. Oprava si vyžádala nemalé finanční prostředky. Na financování
se podíleli Okresní úřad Benešov, město
Bystřice, místní farnost, památkový úřad,
ale i sponzoři a dárci z řad občanů Nesvačil
a okolí.

PRODEJ AREÁLU INTERIER

Začátkem prosince proběhla v Novém Boru
dražba bývalého objektu bystřického závodu Interier. Celý průmyslový objekt získal
v dražbě za vyvolávací cenu 5 500 000 Kč
Petr Šach. Na uvedených nemovitostech
přitom vázlo zástavní právo ve prospěch
Komerční banky a.s. a společnosti KONPO,
s.r.o. Praha. Úhradou dražební ceny toto
zástavní právo zaniklo.
Bystřický závod byl od roku 1950 sloučen do
národního podniku Interier Praha. Jeho cílem bylo vyrábět dřevěný sériový nábytek
pro domácí i zahraniční trh. V 80. letech
přitom více jak 90 % výroby bystřického závodu putovalo na export. Koncem 90. let
akciová společnost Interier Praha bohužel
skončila v likvidaci a bystřický závod definitivně zanikl.

ŽIVOTNÍ JUBILEA A GRATULACE
Text: Občanská komise Městského úřadu Bystřice
V listopadu 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
Ladislav Rybka, Jírovice, 70 let
Josef Neterda, Líšno, 70 let
Eva Dvořáková, Líšno, 75 let
Jaroslava Handlová, Tvoršovice, 75 let
Hana Jedlanová, Bystřice, 75 let
Josef Krampera, Mokrá Lhota, 75 let
Vladimír Bena, Bystřice, 85 let
Výročí sňatku DIAMANTOVOU SVATBU oslavili v měsíci listopadu 2021 manželé
Věra a Václav Jindrovi. Srdečně blahopřejeme.
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Pozn. Jména všech uvedených osob jsou zveřejněna na základě jimi daného písemného
souhlasu.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Text: Marie Neradová, Občanská komise Městského úřadu Bystřice
Vážení a milí naši spoluobčané — oslavenci, z důvodu Covidu, který se zase rozšířil
do našich řad, musíme opět oddálit osobní blahopřání. Zatím budeme posílat písemná, ale jak jen to půjde, opět k vám zavítáme osobně. Přejeme všem vše dobré a hlavně hodně zdraví.

Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

doc. ak. arch.
Jaroslav Kadlec
architekt, designér a pedagog
* 13. prosince 1926, Přerov
† 25. října 2018, Benešov
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Jaroslav Kadlec vystudoval pražskou Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou. Jeho vzorem
mu byl jeho učitel profesor Adolf Benš, u kterého se záhy stal asistentem. Prvotním zájem
mu byla krajinářská architektura. V padesátých letech zpracoval návrh na rekonstrukci zámecké zahrady v Troji nebo v Brandýse
nad Labem. Je spoluautorem realizovaného
parku kolem hotelu Thermal a generelu zeleně Karlových Varů. Později se zaměřil na
interiérovou tvorbu a designérství nábytku.
Svými návrhy proměnil například interiéry
Martinického a Chotkova paláce v Praze nebo
kolonádu, koncertní sál a jídelnu v Poděbradech.
Již od počátku své tvorby se J. Kadlec zapojoval i do celé řady kolektivních architektonických projektů. Účastnil se Expa ´58 v Bru-

selu nebo o jedenáct let později Bienále v Sao
Paolo v Brazílii. Expo ´58 mu vyneslo velkou
popularitu. Ve spolupráci se svojí tehdejší
manželkou malířkou Danou Hlobilovou vytvořili skleněnou fontánu, která je dnes uložena v Národním technickém muzeu v Praze.
V šedesátých letech se J. Kadlec zabýval uměleckým designem. Zalíbení přitom našel
v designu židlí, které směroval k funkcionalismu a kubismu. Využíval také nové materiály
a technologie. Některé jeho exponáty jsou
dokonce zařazeny i do sbírek pražského
Uměleckoprůmyslového muzea. Výjimečnost
architekta Jaroslava Kadlece ocenila v roce
2008 Grand Prix, která mu za jeho návrhy
i za podíl na výchově tří generací architektů
pražské VŠUP udělila cenu za celoživotní
dílo.
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POVĚST

Pověsti z Nesvačil
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek
Za zimních večerů se u draní nebo při černé hodince vyprávěly příběhy, které si hlavně ženy po generace předávaly a jimž rády
naslouchaly i jejich děti. Také moje babička
a maminka nám občas takhle vyprávěly –
třeba příběh o mariánském zjevení v Nesvačilech:
Od toho dne již mnohokrát opadalo listí ze
stromů, napadalo hodně sníhu a změnily se
číslice v letopočtu. Bylo to prý zrovna v předvánoční čas. Bílý poprašek čerstvého sněhu
ozdobil pole i střechy domků. Časně ráno šli
ke kostelu nejprve muži, za nimi pak prošlapanou cestičkou ženy a děti. Rozezněl se
zvon pod baňatou věží - jeho hlas zval poutníky i místní do kostelních lavic k rozjímání.
To místo všichni dobře známe, jen se již
málo lidí pamatuje na to, jak slavné bývalo.
Z okolí i z daleka sem chodívala procesí,
místo totiž bylo vyhlášené jako léčivé a zázračně uzdravující.
Nesvačilský kostel byl tehdá zaplněn do posledního místa, bohoslužba probíhala poklidně jako jindy. Do chvíle, kdy se zimní
slunce neochotně vyhouplo nad obzor a jeho
paprsky pronikly oknem u oltáře. Prostor se
rázem rozjasnil. Kněz právě četl evangelium, když se v chladném vzduchu prý začal
objevovat blízko oltáře obrys nějaké postavy.
Několik věřících ten úkaz velmi zaujal, do-

22

konce tolik, že začali rukou ukazovat na postavu stojící ženy, která se před nimi v bělavém dlouhém rouchu a s rukama sepjatýma
k modlitbě ukázala. Ruch v lavicích vyrušil
kněze ze čtení. Káravě pohlednul před sebe,
aby se vzápětí ohlédl, kam ruce ukazovaly. Tak i on na chviličku zahlédl průsvitnou
postavu. Jenže v tom okamžiku slunce zakryl
mráček, vnitřek kostela potemněl a zvláštní
obraz se rozplynul…
Nebylo to prý naposled, co se zjevení ukázalo. V kostele se při bohoslužbě takto Panna
Maria ukázala dokonce několikrát.
Jiný příběh, tentokrát z knihy Bohumila Ježka, vypráví o tom, jak obec ke svému jménu
přišla:
Odehrálo se to prý na louce, které místní říkali Králův palouk. Děvčata na ni často vyháněla husy na pastvu. Jak už to mezi dětmi
bývá, pletly při pasení věnečky z kvítí, povídaly a hrály si. Jednou se mezi nimi objevila
neznámá velice krásná dívka. Všechno na ní
a kolem ní jako by zářilo. Přidala se k jejich
hře, pletla také věnečky, pak spolu zpívaly.
Když se slunce sklonilo k obzoru, bylo třeba
zahnat husy domů. Dívky zvaly neznámou,
aby šla s některou z nich, že dostane večeři. Krásná dívka zarazila a pak s úsměvem
odvětila: „Jak je možné, že již jdete večeřet,
když jste ještě ani nesvačily.“ Jak to dořekla,

náhle zmizela.
Prý to byla Panna Maria a na místě, kde
na palouku stála, vytrysknul pramen zázračné vody. Slova, která vyřkla, děti doma vyprávěly rodičům a možná proto se začalo obci
říkat Nesvačily. Ke studánce, která u pramene vznikla, chodívali pro vodu lidé domácí
i z širokého okolí. Byla prý totiž zázračná:
kdo nemohl chodit, byl prý po užívání této
vody opět schopen chůze, ti, co měli špatný
zrak, si libovali, že i je voda uzdravila. Vzniklo tak známé poutní místo, jehož návštěvníci
velmi uctívali vzácnou gotickou nesvačilskou
pietu - sochu Panny Marie. V nesvačilském
kostele potom uzdravení nemocní odkládali
berle, movitější pak za své uzdravení přinášeli i cennější dárky - šperky, ozdoby a svícny
nebo sošky svatých. Někteří z uzdravených
věnovali kostelu i vzácné obrazy.
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kde zázračný pramen býval - pole a louky na mnoha
místech byly zmeliorovány a příběhy se ústním podáním už nepředávají. Všechno tedy
odvál čas. Jen v paměti starších pár vyprávění zůstalo. Kdo by jich chtěl znát více, může
si v knihovně vypůjčit zajímavou knížku
od Bohumila Ježka, „Vyprávělo se“. Je v ní
hodně pověstí z kraje mezi Blaníkem a Neštětickou horou a některé i o Bystřici, Líšně
a Nesvačilech.

www.mestobystrice.cz

Inzerce
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Krásné Vánoce
a šťastný nový rok
Vám přeje

Stabilní zaměstnavatel
v energetice

150
Zaměstnanců

250 mil. Kč
roční tržby

BenešoV

Inzerce

Inzerce

27
let
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www.mestobystrice.cz

VÝROBNÍ OBJEMY NÁM NEUSTÁLE ROSTOU. PRO NÁŠ VÝROBNÍ ZÁVOD V POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

STAŇ SE JEDNÍM Z NÁS!
OPERÁTOR/KA

SEŘIZOVAČ/KA

PŘÍJEM AŽ:

PŘÍJEM AŽ:

38 500,-

Inzerce

33 500,-

V PŘÍJMU ZAHRNUTO:
ODMĚNA ZA DOCHÁZKU

PŘÍSPĚVEK NA PENZIJKO

ROČNÍ BONUS

Z MNOHA DALŠÍCH BENEFITŮ např.:
SVOZOVÉ AUTOBUSY
MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ

DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ
BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ

FIREMNÍ AKCE
PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POKUD JSI MANUÁLNĚ ZRUČNÝ, ZODPOVĚDNÝ A SPOLEHLIVÝ, HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!
VŠE TĚ NAUČÍME!

Inzerce

PŘIJĎ SE SÁM PŘESVĚDČIT. RÁDI TI UKÁŽEME,
JAK TO U NÁS VYPADÁ.
INFO: NADA.KUSTKOVA@EFFEM.COM / +420 724 689 793

Hlas Bystřice č. 11 / 2021
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INZERCE
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.

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

Inzerce

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Zdeněk Dvořák

Hlas Bystřice č. 11 / 2021
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UŽ MÁTE V TELEFONU MOBILNÍ ROZHLAS?

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

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

ZAČNĚTE NA WWW.MESTOBYSTRICE.MOBILNIROZHLAS.CZ

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

