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Hlas Bystřice

Děti z bystřické MŠ si
užívají sněhové nadílky
Měsíc leden nás překvapil sněhovou nadílkou, ze
které měly radost především děti.
Vznik nového odboru investic,
výstavby a správy majetku
STRANA 5

Plánované změny ve veřejné
dopravě na území Bystřice
STRANA 7
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ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!
Pomoc podnikatelům

Neztrácejme
naději

V

Český jazyk je jazyk živý a neustále se vyvíjí. Jak
by také ne, když musí reagovat na nově vzniklé
situace, pojmenovávat nové skutečnosti a snažit
se zjednodušovat mluvu. Mnohé novotvary se ze
slovníku brzy vytratí a některé se v něm usadí
natrvalo. Loňský rok byl na novotvary velmi plodný.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

yskytly se desítky slov ve spojení s covidem-19, s rouškami
či s koronavirem. Při každém
setkání se hovory lidí stočí
k této nákaze a u někoho se covid dostal snad
už i do pozdravu.
Společnost se uzavřela. Jednotlivá setkání se přenesla na on-line jednání, děti
zůstaly doma a začala jim on-line výuka.
Dokonce jsem zaznamenal i domonstrace
– tedy demonstrance z domova, které jsou
kvůli opatřením pořádány on-line. Lidé se
bojí vzájemně navštěvovat, aby si neublížili, někteří se sobě vyhýbají už i na ulici
a společností se ve vlnách prohání koronašílenství. Z médií slýcháme o covidkrizi,
tedy o pandemii, která má vedle zdravotních dopadů i dopady ekonomické a sociální. Nikomu se nechce covidit, tedy marodit
s covidem-19. Vedle těch, kteří se snaží sekat covidovou latinu, tedy poctivě dodržovat
všechna vládní opatření, máme ale i coviduvzdorné jedince, kteří vládní nařízení naprosto ignorují.
Naději v této přetěžké době nám měly dát
nejprve roušky, později testy a nyní plánované očkování. Část lidí je plně rozhodnuta
nechat se ihned oočkovat a část přemýšlí,
jak se tomu vyhnout, a šíří dezinformace, co
se všechno může stát, když očkování podstoupí. Mezitím se ale všichni dohromady
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musíme z domovů dívat na to, jak je to nepřipravené, vláda a nemocnice improvizují
a jak kolem nás trpí či umírají lidé.
Jeden příklad za všechny. Vláda slavnostně
oznámila, že spustí plošné očkování pro seniory nad 80 let. Byl stanoven přesný termín
a město se skrz sociální pracovnici paní Kuncovou rozhodlo svým seniorům nabídnout
pomoc. V předvečer spuštění systému nám
však ještě nikdo přesně nedokázal říci, jak
to vlastně celé bude probíhat. Druhý den se
sice sociální pracovnice v systému brzy zorientovala a některé seniory osobně zaregistrovala, ale registrace ještě nebyla rezervace
a samotné očkování a přeočkování narazily
na další problémy. Technické problémy rezervačního systému, nedostatek vakcín, chybějící zdravotníci… a občané postupně ztrácí
své očekávání a naději.
A to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat.
Ztráta naděje. Mysleme pozitivně a co se týká
covidu, zůstaňme negativní. Snažme se dodržovat základní vládní nařízení a v této nelehké době věřme a neztrácejme naději.
Očkování se určitě dřív nebo později podaří
nastartovat, řada lidí si kontaktem s nakaženým vytvoří protilátky a s příchodem jara se
na nás usměje sluníčko, které vždy bylo
ochranou před různými nemocemi. Vždyť už
naše babičky říkaly, že kam nechodí sluníčko, musí doktor…
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Pozvánka na úvodní
on-line workshop
zaměřený na
pomoc bystřickým
podnikatelům.

Z kanceláře
projektového řízení
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Přehled ukončených,
probíhajících
i plánovaných projektů
města Bystřice.

Benešovsko žije
příběhy
Příběh dětí
z bystřické MŠ
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Poděkování za přípravu Hlasu Bystřice
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

M

ěsto Bystřice děkuje odpovědnému redaktorovi Vladimíru Hadačovi, který od dubna do prosince loňského
roku, bez nároku na honorář, připravoval k vydání náš zpravodaj Hlas Bystřice. Zároveň také děkujeme za
spolupráci grafikovi Janu Černému, který tato čísla graficky zpracovával.

Zhodnocení roku 2020
očima paní tajemnice
Vážení občané, určitě jste zaznamenali změny v komunikaci našeho úřadu s Vámi.
Je to právě rok, co jsem nastoupila do funkce tajemnice městského úřadu. Ráda
bych Vás jednoduše, srozumitelně a snad i trochu zajímavě a neformálně seznámila
s prací, ke které jsem se zavázala.
Text: Martina Trochová, tajemnice města Bystřice

N

ěkteří z Vás velmi dobře ví, jaký
kolotoč změn přineslo nastartování projektového řízení
do podmínek našeho úřadu.
Z kreativní, koordinační a pestré a různorodé práce jsem přešla opět po několika letech do práce úřednické. Rozhodnutí
k této změně nebylo vůbec jednoduché. Již
od prvních okamžiků jsem rovnýma nohama
vstoupila do nelehkých personálních záležitostí. Stala jsem se tajemníkem, sekretářkou,
úředníkem s výkonem agend a odpovědností
za agendy celého úřadu.
Jedním z mých hlavních cílů bylo navázat
na mé dosavadní zkušenosti v elektronizaci veřejné správy a zajistit nasazení novéno
informačního systému do stávajících podmínek úřadu. Uvést do života systém z úplné
nuly, bez předchozích příprav a začít přímo
s převodem agend do ostrého provozu byla
pro vedení, úředníky, ale i IT odborníky životní výzva.
Březen nám přinesl nouzový režim a mnoho nových pravidel včetně nezastavitelného
proudu měnících se informací snad každou
hodinu. Rázem jsem musela nastartovat
a ustát fungování krizového řízení pro vedení a současně se převtělit do PR pracovníka
města, a to i v návaznosti na další personální
změny. Již v této době došlo v úřadu k prv-
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ním změnám, a to k rozdělení sekretariátu
a agend životního prostředí a silničně-správního úřadu. K tomuto kroku nás vedlo zjištění, že úřad má necelé 3 roky, aby se
vypořádal s majetkoprávními záležitostmi.
Nová, pro řadu občanů nepopulární agenda,
zabrala nemalé úsilí, spousty hodin nastavování postupů, právních stanovisek a konzultací, abychom co nejlépe splnili povinnost
danou zákonem.
Celým rokem se prolínala jednání k vodovodům a kanalizacím, která s sebou nesou
opravdu velké úsilí a náročnost s jediným
cílem, zvládnout veškerou přípravu, vyřídit
stavební povolení, žádosti o dotace a dotáhnout veškerá majetkoprávní vypořádání.
Zajistit plnění nároků a priorit pana starosty mi velmi často přináší pracovní večery
a víkendy a věřte, že naše diskuse ve vedení
i v celém úřadu, výměny názorů a hledání
kompromisů nejsou o nic jednodušší než
všechno ostatní.
Na podzimní dny jsem pro radu připravila podklady pro reorganizaci úřadu a vznik
nového odboru. Tento krok vytvořit druhý
odbor byl do konce loňského roku čistě formální s nastavením nových náplní práce,
zefektivnění jednotlivých činností a postupů
a přerozdělení zejména činností ve správě
majetku.

Dalším důležitým podzimním krokem
bylo zajištění nového strategického plánu
na období příštích 9 let. V návaznosti na
práci se zdravými městy, kterou po mém
zavedení převzala nová koordinátorka dnes se může pochlubit zlatým certifikátem, jsme cílili změnu stylu komunikace
a otevření úřadu směrem k Vám. Naplánovali jsme veřejná projednávání s kulatými
stoly se všemi osadními výbory a v Bystřici. Některá se podařilo zrealizovat, jiná byla
nahrazena on-line setkáními. Tato práce mi
přinesla přímou osobní a zajímavou zpětnou vazbu od Vás, která je pro mě nenahraditelná a ukazuje mi, že práce a směr, který
jsem si při vstupu do funkce předsevzala,
dávají smysl.
Další nouzový stav se značně podepsal na
zajištění provozu úřadu. Tak jako Vás, zasáhl
i naše úředníky, kteří se potýkají s karanténou, onemocněním, zajištěním běžného rodinného života. Touto cestou bych chtěla poděkovat rodinám zaměstnanců úřadu, kteří
v nelehkých dnech vykonávali svědomitě
a zodpovědně svoji práci ve prospěch občanů, za trpělivost.
Závěrem musím říci, že loňský rok, který
pro nás nikoho nebyl vůbec jednoduchý, mi
dává naději, že úkoly a výzvy, které před námi
stojí v novém roce, společně zvládneme.

www.mestobystrice.cz

Vodovod Bystřice-Líšno-Mokrá Lhota
Zajištění pitné vody je jednou z nejdůležitějších priorit vedení města. Z tohoto důvodu
byla také v roce 2018 zpracována projektová dokumentace na Vodovod Bystřice, která
zároveň počítá s rozšířením vodovodu do osady Líšno a připojením nových odběratelů.

Ú

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

zemní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno dne 18. listopadu 2020 a ke konci roku nabylo
právní moci. Společnost VRV
mezi tím městu Bystřice začala
zpracovávat projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, které bude v letošním roce
projednané ve správním stavebním řízení.
Předmětem projektové dokumentace je
výstavba nového výtlačného řadu v Bystřici, přiváděcí a rozváděcí řady v osadě Líšno
a výstavba nového vodojemu v lokalitě Na
Rozvozech. Jednotlivá opatření mají zajistit
především spolehlivé zásobování pitnou vodou pro Bystřici a Líšno. Zároveň se počítá
s rozšířením vodovodního řadu do osady
Mokrá Lhota. Tato část projektové dokumentace však byla vyvolaná o něco později, a proto se v této fázi projektové přípravy
řeší nejprve majetkoprávní vypořádání trasy vodovodního řadu mezi osadami Líšno
a Mokrá Lhota.
V letošním roce čeká město Bystřice projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení. Navržená stavba bude napojena na stávající přivaděč Benešov-Sedlčany
v místě šachty AŠ3 na hraně cesty u letiště.
V této armaturní šachtě je připravena odbočka pro výhledové připojení Bystřice a Líšna.
Trasa projektovaného vodovodu je vedena
od předávací šachty směrem ke stávající-

Vizualizace vodojemu
FOTO: Redakce

mu vodojemu, dále protlakem pod silnicí I/3
a pod železničním koridorem Praha-České
Budějovice, kolem fotbalového hřiště do ulice Nová směrem k silnici II/111. Až ke kapličce
Na Trojici vede nový výtlačný řad silnicí II/111,
kde se stáčí na polní cestu k nově plánovanému vodojemu Na Rozvozech. Nový vodojem
je plánován pro zásobování vodou Bystřice,
Líšna i Mokré Lhoty. Nadzemní část vodojemu bude doplněna vyhlídkou s umístěním
telekomunikačního zařízení.
Na okraji osady Líšno u kapličky Na Trojici bude zřízena společná vodoměrná šachta pro Líšno a redukční šachta do Bystřice.
Vodovodní řady v osadě Líšno budou vedeny
v místních komunikacích, chodnících a jejich
přidružených prostorech, nebo v plochách
s travnatým porostem. Součástí rozváděcích
řadů je odbočka pro výhledové připojení osa-

dy Mokrá Lhota. Projektovány jsou také části
vodovodních přípojek na veřejných pozemcích. Vodovodní přípojky budou ukončeny
na hranici soukromého pozemku, ale město
počítá, že majitelům nemovitostí nabídne
i výhodné naprojektování soukromých částí
přípojek.
V druhé polovině roku 2018 vyplňovali majitelé nemovitostí v osadě Líšno dotazník,
zda mají či nemají zájem o projekt vodovodní
přípojky. Tato data tehdy sloužila k projektování odpovídajícího vodojemu, vodovodního řadu a k správnému výpočtu odebírané
vody. Na jaro letošního roku plánuje město
Bystřice ve spolupráci se společností VRV
a.s. veřejné projednání, kam budou pozváni
všichni majitelé nemovitostí, aby se závazně
vyjádřili, zda mají zájem o přípojku a chtějí
využít výhodné nabídky projektu soukromé
části přípojek.
O termínu veřejného projednání Vás budeme s předstihem informovat. Na tomto
jednání budou jednotliví majitelé vyzvání
k závaznému vyjádření, zda mají zájem
o připojení na nový vodovodní řad a také
jestli využijí nabídky projektu soukromé části vodovodní přípojky.
Pokud vše půjde podle plánu, očekává se,
že v Líšně bude v následujících třech letech
položeno přibližně 5,4 kilometru rozváděcího
řadu potrubí.

Odbor investic, výstavby a správy majetku
Text: Ing. Alice Černá, město Bystřice
V rámci změny organizační struktury
Městského úřadu Bystřice došlo ke
vzniku nového odboru – Odboru investic,
výstavby a správy majetku. Vedoucí je
paní Ing. Alice Černá, se kterou jste se
dosud mohli setkávat na Stavebním
úřadě Bystřice. Nyní má na starosti
chod odboru, koordinaci činností a jako
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investiční technik se bude, ve spolupráci
s projektovým řízením, zabývat dohledem
nad realizací staveb.
Odbor investic, výstavby a správy majetku v
sobě zahrnuje správu majetku, inženýrskou
činnost a realizaci staveb města, životní prostředí, silniční správní úřad a stavební úřad.

Se vznikem odboru také dochází ke změnám v činnostech jednotlivých referentů.
Nově se v záležitostech bytového a nebytového hospodářství obracejte na paní Janu
Pospíšilovou, se kterou můžete řešit opravy,
platby nájemného, nájemní smlouvy. Předmětem její činnosti budou také pronájmy
pozemků ve vlastnictví města Bystřice.
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Pan Roman Rohlík má na starosti vodovody a kanalizace, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, dětská hřiště a zeleň
města. I nadále bude vydávat vyjádření či
souhlasy ke stavebním záměrům občanů.
V případě nepřítomnosti paní Pospíšilové se
na něj můžete obracet i při nutných záležitostech týkajících se budov.
Správa pozemků je v kompetenci paní Ivy
Dvořákové, která v současné době pracuje na narovnání práv k věcem nemovitým.
Máte-li zájem o směnu či koupi pozemku ve
vlastnictví města, obracejte se na ni.
Pro ulehčení jsme také vytvořili vzory žádostí a formulářů, které naleznete na internetových stránkách www.mestobystrice.cz.
Vzory Vám mohou být návodem, jaké podklady budou pro danou záležitost vyžadovány, a můžete se tak na jednání s úředníkem
připravit dopředu. Pak již pouze podáte vyplněný formulář s přílohami na podatelnu
Městského úřadu, kde bude žádosti přiděleno číslo jednací a úředníkovi započne běžet
lhůta pro její vyřízení.
V činnostech odboru je rovněž zahrnuta

takzvaná přenesená působnost státu. Jedná se o Stavební úřad, Životní prostředí
a Silniční správní úřad. Procesy před těmito
správními orgány jsou striktně dány speciálními zákony.
Vždy Vám doporučujeme řešit konkrétní

záležitost s konkrétním referentem, který má činnost na starosti. V současné době,
vzhledem k trvání omezení v souvislosti
s onemocněním Covid-19, doporučujeme písemný nebo telefonický kontakt. Jednotlivé
kontakty uvádíme níže:

Ing. Alice Černá
vedoucí odboru, investiční technik
e-mail: alice.cerna@mestobystrice.cz
tel.: 326 905 179
mob.: 722 969 897

Lenka Turková
referent odboru investic, výstavby
a správy majetku, inženýrská činnost
e-mail: lenka.turkova@mestobystrice.cz
tel.: 317 702 596 | mob.: 702 261 621

Roman Rohlík
referent odboru investic, výstavby
a správy majetku, správa majetku
e-mail: roman.rohlik@mestobystrice.cz
tel.: 317 783 178
mob.: 602 402 357

Iva Dvořáková
referent odboru investic, výstavby
a správy majetku, správa pozemků
- Životní prostředí
- Silniční správní úřad
e-mail: iva.dvorakova@mestobystrice.cz
mob.: 724 180 496

Jana Pospíšilová
referent odboru investic, výstavby
a správy majetku, správa majetku
e-mail: jana.pospisilova@mestobystrice.cz
tel.: 317 783 178
mob.: 702 270 477

Ing. Lenka Hlaváčková
Stavební úřad, oprávněná úřední osoba
e-mail: lenka.hlavackova@mestobystrice.cz
tel.: 317 783 091
mob.: 702 261 680

Cena vodného Bystřice
Text: Michal Macháček, VHS Benešov
Cena vodného města Bystřice pro rok 2021
je stanovena na 57,69 Kč/m3 bez DPH, tedy
63,46 Kč/m3 včetně DPH. Stanovení ceny
vodného v našem městě probíhá každoročně
v návaznosti na aktualizaci nákladů,
nájemného za vodovodní síť, a především na
fakturační údaj spotřeby vody.
Město Bystřice získávalo a získává vodu
z vlastního vrtu, který je umístěný za železničním koridorem a silnicí I/3 směrem k letišti. Možná si ještě vzpomenete na technické
problémy úpravny, přírodní kontaminace
čerpané pitné vody a s tím spojených komplikací při zásobování obyvatelstva nezávadnou pitnou vodou. Tehdy s nepříznivou
situací významně pomáhal i provozovatel
vodovodní sítě VHS Benešov včetně extra vyčleněných kapacit pro naše město.
Daný problém se zastaralou úpravnou
a zhoršující se kvalitou pitné vody řešilo vedení města instalací nové a provozně náročnější technologie úpravny (reverzní osmózou),
která si s danou kvalitou vody umí poradit a
do sítě dodává nezávadnou pitnou vodu. Část
finančních zdrojů potřebných pro nákup
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a instalaci technologie a vybudování nového
objektu získalo město z dotace ze Státního
fondu životního prostředí „SFŽP“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Jednou z hlavních podmínek dotace SFŽP
je povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury (dále jen VHI) uzavřít s provozovatelem provozní smlouvu. Vzor této smlouvy je dán Státním fondem životního prostředí
a její obsah a formát nelze měnit. Stejně tak je
součástí smlouvy nařízený Platební mechanismus, který provádí výpočet nájemného
a ceny vody na následující rok. Tento Platební
mechanismus je opět nařízen bez možností
změny jak ze strany vlastníka, tak provozovatele. Jedná se o regulaci vodného a stočného
v ČR, kdy zároveň SFŽP provádí každoročně
kontrolu dodržování výpočtu ceny vodného
včetně výše vybíraného nájemného.
Účelem této regulace je zajistit optimální provozování VHI a zajištění návratnosti
vynaložených zdrojů (i dotací) pro vlastníka
VHI v podobě nájemného, které je významnou součástí kalkulace ceny vodného a významně ji ovlivňuje. Tímto mechanismem
SFŽP sleduje a zajišťuje udržitelnost finan-

cování a obnovu VHI ve městě Bystřice. Nelze
tedy čerpat státní dotace na VHI a zároveň
nevybírat stanovené nájemné.
Pohledem do praxe jsou finanční udržitelnost a zdroje pro obnovu dány SFŽP na
základě provedené ekonomické analýzy, a to
formou stanoveného minimálního nájemného, které musí město Bystřice požadovat od
provozovatele. Toto minimální nájemné je již
zakotvené v Platebním mechanismu a každoročně se aktualizuje o inflaci vyhlašovanou
Českým statickým úřadem. Toto nájemné
je příjmem rozpočtu města Bystřice a slouží
k obnově a dalším investicím do VHI. Stanovení nižšího nájemného pro vodné, než je
zakotveno v dotačních podmínkách by vedlo
k porušení dotačních podmínek a případným sankcím s tím spojených.
Závěrem lze konstatovat, že stejné smlouvy od SFŽP a Platební mechanismy pro výpočet vodného a stočného fungují již řadu let ve
městech Benešov, Vlašim, Neveklov, tam kde
byly čerpány dotační prostředky.
Cena stočného zůstává pro rok 2021 na
částce 42,01 bez DPH a 46,22 včetně DPH stejně, jako tomu bylo v roce 2020.

www.mestobystrice.cz

Placení poplatků za odpady
a evidence psů v roce 2021
Poplatek za odpady v roce 2021 je možné platit od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
Výše poplatku za odpady pro rok 2021 je ve výši 750 Kč na poplatníka.
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
POPLATNÍKEM SE ROZUMÍ:

1.
2.

fyzická osoba přihlášená v obci
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Prosíme, věnujte pozornost poplatkům
za nemovitosti - tedy byty, rodinné domy
a ostatní nemovistosti určené k individuální
rekreaci, kde není k pobytu nahlášena žádná osoba. V některých případech doposud
docházelo k nedodržování úhrady poplatků
- poplatek se vztahuje rovněž na tyto objekty, i když jsou prázdné a povinným poplatníkem je vlastník nebo vlastníci nemovitosti, a to společně a nerozdílně a je povinnost
uhradit částku odpovídající výši poplatku za

jednu fyzickou osobu v každé takovéto nemovistosti.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o odpadech naleznete na webových stránkách
města: https://www.mestobystrice.cz/mesto/
obecne-zavazne-vyhlasky
Poplatek je možné zaplatit na podatelně
Městského úřadu Bystřice v hotovosti nebo
kartou. Další možností je platba bankovním převodem na bankovní účet číslo 190320036379/0800. Platit je nutné za každého
poplatníka zvlášť, tedy 1 poplatník = 1 platba. Variabilním symbolem platby by mělo
být rodné číslo poplatníka (před lomítkem),
do zprávy pro příjemce, prosím, uvádějte
adresu objektu, za který platíte poplatek
(např. Dr. E. Beneše 25).
Nově je také možné využít k zaplacení poplatku platební bránu Středočeského kraje. Více informací o tomto způsobu platby
naleznete na webových stránkách města:
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/
aktuality-1/spusteni-eletronicke-platebni-brany-pro-placeni-poplatku-938cs.html
Vzhledem k pandemické situaci upřed-

nostňujeme platby prostřednictvím elektronického bankovnictví či platební brány.
Upozorňujeme na omezenou pracovní
dobu městského úřadu i podatelny: pondělí
8:00-11:00 a 13:00-15:00; středa 12:00-17:00.
Známku na popelnici je nutné si osobně
vyzvednout na Městském úřadě Bystřice.
V případě dotazů ohledně plateb bankovním
převodem můžete kontaktovat pracovnice
účtárny na telefonním čísle: +420 317 783 179.
V roce 2021 byl zrušen poplatek ze psů,
nadále však probíhá pouze evidence psů
žijících na území Bystřice a jejich čipů:
•
pořízení psa = zařazení do evidence
přihláškou
•
přestěhování nebo úhyn psa = vyřazení
z evidence odhláškou
Tiskopisy žádostí získáte v podatelně úřadu, kde je také vyplněné odevzdáte.
Vhodné je též nahlásit změny majitele
(chovatele), adres apod. Toto již volnou formou písemně. Uvádějte vždy telefonní kontakt na majitele psa! Urychlíte tím jednání
zejména v případě zaběhnutí psa.

Plánované změny ve veřejné
dopravě na území Bystřice
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
V srpnu loňského roku se Bystřice velmi
citelně dotkla dlouho připravovaná
Integrace Voticka, kterou připravilo IDSK
(Integrovaná doprava Středočeského kraje)
a PID (Pražská integrovaná doprava).
I přes veškerou snahu vedení města Bystřice bohužel nebyly při spouštění integrace zohledněny připomínky a výhrady, které
Bystřice podávala, pro udržení a zlepšení

Hlas Bystřice 2/2021

standardu veřejné dopravy pro naše občany.
Mnoho spojů přestalo zajíždět do Bystřice a
byly obsluhovány jen ze zastávek na silnici
I/3, některé zastávky v osadách byly úplně
zrušeny, stejně tak jako část návazných spojů. Ze dne na den se Bystřice ocitla tak trochu
mimo dosah.
Vedení města Bystřice okamžitě zahájilo
jednání s IDSK a PID, sbíralo a předávalo dál,
jak písemnou formou, tak formou živých dis-

kusí, podněty od občanů s jediným cílem –
napravit vzniklou situaci a zajistit bystřickým
občanům vyhovující dopravní obslužnost.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
občanům i osadním výborům za aktivní přístup při řešení tohoto zásadního problému.
Společně jsme zvládli věcně připomínkovat
problematiku veřejné dopravy a navrhovat
zlepšení. Teď na začátku roku 2021 jsme obdrželi finální návrhy řešení, které
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budou uvedeny do provozu v průběhu
letošního jara. Veškeré informace týkající se
plánovaných změn jsou dostupné na tomto
odkazu www.bit.ly/PIDbystrice
Pokud se budete chtít vyjádřit k plánovaným změnám, máte možnost tak učinit
prostřednictvím Městského úřadu Bystřice
(podatelna@mestobystrice.cz) nebo můžete
přímo kontaktovat organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského
kraje integraci připravuje.
Zde nabízíme přehled nejdůležitějších
plánovaných změn týkajících se Bystřice
a blízkého okolí:
Spojení města Bystřice na Benešov a Votice
Spojení města Bystřice s Benešovem a Voticemi (případně hlavním městem Praha
a Táborem) zajistí i nadále především páteřní linka 500. V oblasti Bystřice linka
změní trasu, a místo projíždění po silnici
I/3 bude projíždět městem. Ruší se zastávka
Bystřice,přeložka a zřizují se zastávky Bystřice,nám., Bystřice,škola, Bystřice,žel.st.
a Bystřice,Líšno,rozc.
Pro spojení do Benešova je rovněž možné
využít i nadále linky 459, 552 a 553. Ve směru
do Votic a zpět lze také nadále využít linku
554, která je nyní všemi svými spoji vedena
přes Jinošice, Ouběnice (obec), Kaliště a Budenín. Do Votic lze využít rovněž linku 558,
která je vedena do Olbramovic, kde je zajištěn přestup na linky 500 a 566, které do Votic
pokračují.
Tožice, Radošovice a Knihovka
Spojení osad Tožice, Radošovice a Knihovka
bude nadále realizováno linkou 500, která
staví v zastávkách na silnici I/3. Tato linka
bude v Bystřici zajíždět do centra města,
a jelikož obslouží zastávky na náměstí,
u školy a u nádraží, zajistí přímé spojení
těchto osad s městem v obou směrech.
Drachkov
Spojení Drachkova s Bystřicí a Voticemi
bude i nadále realizováno linkou 552. Na tuto
linku bude přidán ranní školní spoj s odjezdem v 7:35 z Drachkova, který bude ukončen
v Bystřici.
Mokrá Lhota, Vokov a Líšno
Současné spoje, které obsluhují Mokrou
Lhotu (náves), Vokov a Líšno, budou všechny označeny jako linka 558, která bude provozována výhradně ve formě okružní linky
z a do zastávky Bystřice,náměstí. Okruh
bude v ranní časy realizován po směru hodi-

8

Schéma linek veřejné dopravy
Zdroj: IDSK

nových ručiček, tedy náměstí – Líšno – Vokov – Mokrá Lhota (náves) – rozcestí Líšno –
nádraží – škola – náměstí. Pouze odpolední
spoj bude realizován v opačném směru.
Oproti stávajícímu stavu bude obnovena
obsluha točny u zastávky Bystřice,Mokrá
Lhota,rozc. Pro spojení do Benešova bude
možné využít linku 553, která odtud bude
odjíždět 5x denně. Pro spojení z Benešova
zde linka zastaví 2x odpoledne.
Tomice
Tomicemi bude projíždět pouze nová linka 558, která obousměrně zajistí spojení na
Bystřici a na Olbramovice. V Bystřici končí
linka u nádraží, kde je zajištěn návazný přestup na linky 459, 552, 553, a nově i páteřní
linku 500, které směřují do Benešova.
Pro cestování do Votic je možné využít linku 558 do Olbramovic, kde je rovněž zajištěn
návazný přesup na linky 500 a 566, které do
Votic pokračují. Obě zmiňovaná spojení lze
využít i v opačném směru. Kromě výše zmíněného lze linku 558 využít i pro spojení do
Olbramovic na nádraží. Odtud směřují vlaky
do Benešova a Tábora
V Tomicích byly rovněž sjednoceny směry odjezdů. Všechny spoje do Olbramovic
přijíždí vždy od Ouběnic a všechny spoje do
Bystřice přijíždějí vždy od Olbramovic.

Kaliště a Budenín
Spojení osad Kaliště a Budenín bude nadále zajišťovat linka 554. U linky 554 došlo ke
sjednocení trasy. Všechny spoje, které tedy
vždy přijíždějí od jihu od Otradovic, pokračují vždy dále do Ouběnic a do Bystřice. Pro
spojení dále do Benešova je zde umožněn
přestup na linky 500 a 553.
V opačném směru přijíždějí všechny spoje
od Bystřice a Ouběnic a pokračují směrem
na jih dále do Votic.
Linka 500
V oblasti Bystřice linka změní trasu, a místo projíždění po silnici I/3 bude projíždět
městem. Ruší se zastávka Bystřice,přeložka
a zřizují se zastávky Bystřice,nám., Bystřice,škola, Bystřice,žel.st. a Bystřice,Líšno,rozc.
Linka 552
V oblasti Bystřice dojde k úpravě ranního
spojení. Bude přidán ranní spoj z Drachova
tak v 7:35, aby zajistil školní spojení do Bystřice ke škole.
Na trase Votice-Mladá Vožice dojde k časovému posunu odjezdu spojů: Odjezdy z Votic ve 12:40 a 14:40 budou opožděny tak, aby
byl zajištěn přestup od linky 550, přijíždějící od Olbramovic z nádraží. Kromě toho

www.mestobystrice.cz

dojde ke zřízení nového spoje s odjezdem
z Votic v 16:50 směrem na Mladou Vožici.
Na linku bude v Olbramovicích zařazena
zcela nová zastávka Olbramovice,,parcely,
nacházející se v oblasti Olbramovice Ves na
komunikaci mezi návsí a nádražím.

je zachován stejný počet spojů. Spoje, které
byly vedeny přes Tomice, budou převedeny
na novou linku 558. Spoje, které byly vedeny
po silnici I/3, budou zrušeny. Dopravní obsluha je zde zajištěna linkou 500, která zajíždí do Bystřice.

Linka 553
Na většinu spojů ve směru z Bystřice do
Benešova a na dva odpolední spoje z Benešova se zřizuje zajíždění do zastávky Bystřice,Mokrá Lhota,rozc. Autobus přijede
z Bystřice, otočí se v točně, a bude pokračovat dále na Benešov. Oproti tomu se veškeré spoje, které jezdí polookružní trasu přes
Mokrou Lhotu, Vokov a Líšno, přesouvají na
novou linku 558.
Dojde k obnově zastávky Bystřice,rozc.
Kobylí mezi zastávkami Bystřice,Ouběnice,Dubovka a Bystřice,Strženec.
Linka 553 bude mít nyní v oblasti Bystřice
jednotnou trasu a všechny její spoje budou
provozovány v trase Benešov – Bystřice –
Jinošice – Ouběnice,Dubovka – Strženec
a dále po své trase do Odlochovic. Na lince

Linka 554
Linka bude provozována v jednotné trase Benešov – Bystřice – Jinošice – Ouběnice (obec)
– Budenín – Votice. Spoje, které vedly přes
Tomice, budou převedeny na novou linku 558.
Všechny spoje jsou nyní vedeny přes Budenín.
Linka bude mít jednotnou trasu a bude zajišťovat přímé spojení Bystřice a Votic.
Spoje v opačném směru budou zpravidla
vedeny v trase Votice – Budenín – Ouběnice (obec) – Jinošice – Bystřice,žel.st. Pro
pokračování v cestě dále do Benešova je zajištěna návaznost na linky 459, 500, 552 a 553,
které Bystřicí projíždějí.
Linka 558
Zcela nová linka v trase Bystřice – Jinošice
– Ouběnice (obec) – Tomice – Olbramovi-

ce. Linka začíná v Bystřici u nádraží a končí
v Olbramovicích u nádraží.
Linka zajišťuje obousměrné spojení z Bystřice do Olbramovic přes Tomice. Pro potřeby pokračování z Olbramovic do Votic je
zajištěna návaznost na linky 500 a 566, které
do Votic pokračují. Stejně tomu tak je v Bystřici, kde linka končí v zastávce Bystřice,žel.
st. a kde je zajištěna návaznost na linek 500
a 553, které Bystřicí projíždějí a pokračují
dále na Benešov.
Na tuto novou linku jsou pro přehlednost
zařazeny bývalé spoje linek 553 a 554, které
obsluhovaly Tomice.
Linka také v Bystřici obsluhuje zastávky Mokrá Lhota (obec), Vokov a Líšno. Tato
část linky je vždy vedena okružně a vychází
a končí na náměstí.
Nové – obnovené zastávky
•
Bystřice,,rozc.Kobylí – mezi Ouběnicemi a Stržencem na rozcestí směrem
k osadě Kobylí a Plchov
•
Bystřice,Mokrá Lhota,rozc.– v autobusové točně před Mokrou Lhotou

Pomoc podnikatelům
Bystřice: Úvodní setkání
Podnikáte v Bystřici a vzhledem k současné
situaci máte zavřený obchod, provozovnu
nebo vám ubylo zakázek? Jako město si
situaci uvědomujeme a víme, že to teď nemáte
ani trochu jednoduché. Chceme vám pomoct
a nyní hledáme cestu jak. Díky pochopení
vašich obtíží budeme schopni reagovat tak,
abychom vám dokázali pomoci.

R

ádi se s vámi sejdeme a vyslechneme vaše problémy.
Úvodní setkání se uskuteční
ve čtvrtek 18. 2. 2021 v 18:00.
Poté budou následovat další,
kde budeme reagovat na vaše podněty.
Vzhledem k aktuální situaci se potkáme
on-line, prostřednictvím aplikace Zoom.

Hlas Bystřice 2/2021

Odkaz na setkání naleznete v akcích na stránce www.zbystri.cz.
Nemějte obavy a připojte se on-line. Neváhejte požádat o pomoc
známé či rodinu.
Záleží nám na vás, připojte se i vy!
Vedení města Bystřice
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Z kanceláře projektového řízení o dotacích
V kanceláři projektového řízení jsme měli v loňském roce napilno. Byl to rok velmi náročný,
přinesl však mnoho nových výzev a příležitostí. Utekl nám tak rychle, že jsme se za ním nestačili
ani ohlédnout. Proto vám zkusíme přiblížit naše aktivity v tomto článku.
Text: Klára Škvorová, projektový manažer města Bystřice

V

zhledem k tomu, že končilo období
stávajícího strategického plánu rozvoje města na roky 2014 – 2020, bylo
velmi důležité se pustit do tvorby nového
dokumentu na další období. O tom jsme vás
během roku informovali a v rámci možností
i zapojili do jeho zpracování. Zahájili jsme
seriál veřejných sezeních v jednotlivých osadách, které nám však ke konci překazil nouzový stav. Vaše požadavky jsme nasbírali
i formou dotazníků, do kterých se zapojili
i žáci z místní základní školy. V současné době
probíhají ještě úpravy, zapracovávají se připomínky a pevně věřím, že nejpozději v březnu
vedení města představí nový strategický plán
města Bystřice na další období. Ten je pro naši
práci velmi důležitým ukazatelem, na základě
něhož připravujeme projekty a investiční akce
pro naše město i přilehlé osady.
Následně plánujeme investiční akce podle
schváleného rozpočtu města a připravujeme
žádosti o dotaci podle vyhlášených výzev. Během loňského roku jsme podali dvě desítky
žádostí o dotaci a zatím pouze tři nebyly podpořeny. Některé žádosti jsme podávali i dvakrát, třikrát, přesto jsme dokázali s finanční
podporou přes 4 miliony korun z fondů zrealizovat a vyúčtovat:
•
•
•
•

Chodník v Jírovicích 1. etapa 3. části
13. ročník divadelního festivalu Ludvíka
Němce
Dovybavení JSDH Bystřice
Neinvestiční dotace pro JSDH Bystřice

Tůně Bystřicko
FOTO: Redakce

•
•

Dílny v ZŠ Bystřice
Elektromobil pro město Bystřice

V letošním roce máme rozpracované projekty s příslibem jednotlivých fondů ve výši přes
22,5 milionu korun:
•
Obnova vybavení kuchyně ZŠ
•
Obnova vybavení kuchyně MŠ
•
Úprava akustiky jídelny ZŠ
a výměna osvětlení
•
Obnova hydroizolace MŠ (zrealizováno
v roce 2020, řeší se spolufinancování
z dotačního titulu)
•
Projektová příprava – připojení na
vodovod Mokrá Lhota
•
Projektová příprava – revitalizace
náhonu ke starému mlýnu
•
Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Bystřice

•
•
•
•
•
•
•

Tůně – 4 lokality na území města Bystřice
Výsadba krajinné zeleně v Bystřici
a místních částech
Snížení energetické náročnosti ZŠ
(rekuperace + fotovoltaika)
Nastavení komunikačních kanálů
a PR města Bystřice
Projektová příprava – vodovod
města Bystřice
Výstavba vodovodu v Nesvačilech
Výstavba vodovodu v Božkovicích

O další dotace budeme žádat, jak jen to bude
možné v průběhu roku. Ne na vše lze žádat
dotace a ne vždy je dotace výhodná. Dotační
podmínky mnohdy určují takové vícepráce,
které realizaci prodraží až na dvojnásobek.
Proto město mnoho investičních akcí realizuje z vlastních zdrojů.

Přehled jednání Rady města Bystřice
Rada města Bystřice na jednání dne 11. 1.
2021 mimo jiné:
Schválila žádost o dotaci na DČOV v osadě
Nesvačily ve výši 25 000 Kč.
Vzala na vědomí žádosti o poskytnutí neúčelových finančních darů pro rok 2021 od
žadatelů: BENKON – ve výši 10 000Kč; RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. – ve výši 10 000 Kč;
RUAH o.p.s. – ve výši 10 000 Kč.
Schválila rozpočtové opatření č. 13/2020.
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Vzala na vědomí žádost o pronájem budovy
č.p. 577 od žadatele Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Bystřice, za účelem činnosti rybářského kroužku a uskladnění materiálu a pomůcek pro výuku.
Vzala na vědomí žádost o souhlas s umístěním sídla provozovny DENT MEDIKA s.r.o.
Vzala na vědomí návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2021 pro vodovod Bystřice
zpracovaného Vodohospodářskou společ-

ností Benešov s.r.o. Na základě Smlouvy o
nájmu a provozování vodovodů, uzavřené
mezi městem Bystřice a Vodohospodářskou
společností Benešov, s.r.o. dne 30.06.2016 se
cena vodného pro rok 2021 stanovuje ve výši
63,46 Kč včetně DPH.
Schválila žádost ZŠ o souhlas s nákupem
investice interaktivní tabule SMART MX 286
V2 z investičního fondu ve výši 148.734,41 Kč
včetně DPH.

www.mestobystrice.cz

BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ

pro větší děti až po oblečení pro teenagery.
Nabízím i doplňky, jako jsou kabelky –
použité i úplně nové, šátky, roušky, látkové tašky a kapsáře. Také dárkové předměty
nesmí v mém obchůdku chybět, zákazníci
u mě najdou originální svíčky, mýdla a různé
dekorační předměty. V této oblasti podporuji malé výrobce, kteří svoje produkty tvoří
s láskou a každý jejich výrobek je originál.

Second hand obchod
Jiřiny Duškové
FOTO: Redakce

Second hand
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Nedávno jsem četla článek o švédské
ekologické aktivistce Gretě Thunbergové,
která začátkem letošního roku oslavila své
osmnácté narozeniny. Psalo se v něm mimo
jiné také o jejím rozhodnutí nekupovat si
nové oblečení – prý oblečení dědí po svých
přátelích, získává ho výměnou nebo si
kupuje oblečení použité. To samozřejmě
souvisí s úsporným a životní prostředí co
nejméně zatěžujícím způsobem života, pro
který se Greta rozhodla.
Ať už to máte s ekologií jakkoli, je jasné, že
právě v second handu se kolikrát najdou originální módní kousky za velmi příznivé ceny.
Víte, že i my v Bystřici máme nově možnost
takto nakupovat oblečení? Na podzim loňského roku totiž obchod se zbožím z druhé
ruky otevřela paní Jiřina Dušková v Syllabově
ulici vedle drogerie. Vypravila jsem se obhlédnout, co všechno si můžeme v obchůdku zakoupit, a vyzpovídala jsem přitom paní
majitelku
Co Vás vedlo k otevření second handu
v Bystřici?
Kdysi jsem pár let prodávala ve velkém second handu v Benešově a pak jsem si otevřela svůj vlastní. Po patnácti letech úspěšného
provozování svého obchodu jsem se rozhodla zkusit něco jiného, ale časem jsem došla
k závěru, že být svým pánem a dělat si věci po
svém, je pro mě tou nejlepší volbou. Bystřice
se před dvěma lety stala mým novým domovem, koupila jsem si zde malý domek. Moc

Hlas Bystřice 2/2021

se mi zde líbí, je to velmi klidné městečko,
kde je velká nabídka všemožných služeb, jen
to oblečení mi tady chybělo. Postupně jsem
dospěla k rozhodnutí zkusit zde provozovat
nový obchůdek s oblečením, který jsem navzdory koronavirové pandemii v říjnu otevřela. Zájem místních obyvatel mě příjemně
překvapil, a proto věřím, že až budou opatření proti koronaviru rozvolněna, začne se
obchodu dařit.
Řešíte hodně otázku ekologie?
Samozřejmě, všechno se vším souvisí a otázka ekologie je pro mě velmi důležitá. Ráda
bych svým podnikáním přispěla k umírnění
plýtvání věcmi – i použité oblečení, které se
již někomu nehodí, může být krásné a posloužit dalšímu majiteli.
Jaká je Vaše nabídka?
V nabídce mám oblečení pro dospělé. Hledám originální kousky tak, aby moji zákazníci
měli vždycky na výběr. Zboží vybírám napříč
různými styly a velikostmi a snažím se mít
vždy širokou nabídku i ve větších velikostech.
K dispozici je oblečení formální i neformální,
slavnostní i sportovní, zkrátka od každého
kousek. Na základě poptávky se pokouším pro
zákazníky sehnat i speciální oblečení, například pro jízdu na koni a podobně.
Jelikož jsem babička dvou malých vnoučků
a vidím, jak rychle děti z oblečení odrostou,
zaměřuji se také na dětské oblečení. Maminky u mě můžou vybírat oblečky od nejmenších miminkovských velikostí přes velikosti

Odkud pochází zboží, které v obchůdku
prodáváte?
Pro textilní zboží jezdím do tří velkoobchodů
v České republice, ale původ zboží je většinou z dovozu – Anglie a Německo. V současné době je poněkud složitější dovážení
zboží z Anglie, ale majitelé velkoobchodů,
u kterých nakupuji, jsou přesvědčeni, že by
neměly nastat větší problémy a zdržení v dodávkách nového zboží.
Jak často máte nové zboží?
Snažím se mít nové kousky oblečení každý
týden, stále dokupuji zboží dle zájmu, počasí
a konkrétních požadavků zákazníků. Pokud
budete shánět nějaký vysněný kousek, nebojte se mě oslovit a společně jistě najdeme
či objednáme něco vhodného.
Vím, že Vám situace okolo koronaviru
zrovna nepřeje. Čím se zabýváte v době,
kdy musíte mít zavřený obchod?
Teď v době, kdy nemohu mít otevřeno, se
snažím doplnit zásoby a připravit se na otevření maloobchodních prodejen v České republice, tak abych uspokojila poptávku zákazníků, kteří po otevření dorazí. Ráda bych
Vás tímto pozvala k návštěvě svého obchodu
– až nám to opatření dovolí, přijďte se podívat, vybrat si nové modely do svého šatníku,
obléct svoje děti nebo si prostě jen udělat radost nějakou drobností. Sídlím v Syllabově
ulici čp. 52 a otevřeno mám od pondělí do
pátku 8:00-12:00 a 12:30-16:30 a v sobotu
8:00-11:00. Těším se na Vás a věřím, že budete spokojeni.
Povídání s paní Duškovou bylo velice příjemné a obohacující. Obchůdek je krásně uspořádaný a nabídka zboží více než uspokojivá.
Rozhodně doporučím návštěvu svým blízkým
a známým.
Jste živnostník a chcete, aby o Vás vědělo co nejvíce lidí z Vašeho okolí? Napište e-mail na adresu: veronika.hrebickova@mestobystrice.cz.
Zveřejnění informací o podnikatelích v této
rubrice je bezplatné.
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KALENDÁRIUM

Miloš Kopecký
† 16. února 1996 v Praze
Divadelní a filmový
herec, vězeň bystřického
koncentračního tábora.
Dětství prožil Miloš Kopecký v centru Prahy.
Maminka byla židovského původu a během okupace byla deportována do Osvětimi, odkud se už
nevrátila. Miloš Kopecký se už během okupace věnoval herectví. Kopeckého kariéru přerušilo v roce
1944 předvolání k nástupu do pracovního tábora
v Bystřici. Sám na tuto cestu vzpomíná slovy:
„Na třetím nástupišti byl přistaven zvláštní vlak,
pouze pro heftlingy, prokázal jsem se předvolávacím papírem, našel si místo v posledním kupé
posledního vozu a jelo se…“
Po válce vytvořil M. Kopecký mnoho nezapomenutelných rolí ve Větrníku, Divadle satiry, Realistickém
divadle, Národním divadle a od roku 1965 v Divadle na
Vinohradech. Do podvědomí diváků se zapsaly jeho
výstupy s Janem Werichem a Miroslavem Horníčkem.
Televizní divák si jej spojuje například s pohádkami
Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, filmem Dobrý
voják Švejk, Sedm žen Alfonse Karáska, Adéla ještě
nevečeřela a desítkami dalších televizních inscenací,
seriálů a filmů. Jeho osobnost zůstane navždy spojena s postavou dr. Štrosmajera z televizního seriálu
Nemocnice na kraji města.

Vanda Pechová
* 19. února 1966 v Praze
Zastupitelka města Bystřice
a zakladatelka Mateřského
centra Kulíšek.
Jméno Vandy Pechové je v současné době spojováno především s MC Kulíšek, který založila v roce
2005. Vedle této aktivity v Bystřici založila také
Divadelní soubor Chodidlo, kde působí jako režisérka
a herečka. V. Pechová vystudovala gymnázium,
prováděla na Konopišti, pracovala v podniku zahraničního obchodu Keramika a působila i na bystřické
škole. V Bystřici se jí podařilo vybudovat firmu
s prodejem nábytku a později se začala věnovat
svému penzionu v jižních Čechách. Zastupitelkou
města Bystřice byla v letech 2002 až 2004.

ThDr. Bohdan
Isidor Zahradník
† 19. února 1926 ve Vídni
Československý politik
a teolog, čestný občan
Ouběnic.
Bohdan Zahradník pocházel z rodiny zahradníka.
V letech 1875-83 studoval na gymnáziu v Německém Brodě, po maturitě vstoupil do strahovského
premonstrátského řádu a roku 1888 byl vysvěcen
na kněze. V roce 1890 dostal umístěnku do Jihlavy,
kde vystupoval jako český vlastenec. Zakládal
zde české spolky a jeho vlastenecká kázání měla
mimořádný ohlas.
V roce 1897 získal na FF UK v Praze doktorát
filozofie a stal se redaktorem katolického časopisu
Kazatel. Roku 1904 byl Isidor Zahradník za svou
vědeckou práci zvolen mimořádným členem České
akademie císaře Františka Josefa. V březnu roku
1906 se stal inspektorem velkostatku Hradištko
a v květnu 1907 kandidoval za agrární stranu na
poslance říšské rady ve volebním okrese Sedlčansko, Voticko, Neveklovsko a Sedlecko. Dne
24. května 1914 získal čestné občanství Ouběnic,
když se zasloužil o zřízení ouběnického poštovního
úřadu, železniční zastávky Tomice a později i vybudování ouběnické četnické stanice.
Jméno Isidora Zahradníka je spojováno s vyhlášením samostatné Československé republiky v říjnu 1918
a v první Kramářově vládě zasedl jako ministr železnic.
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SLUŽBY

Služby Bystřice
Text: Tomáš Semrád, jednatel Služby Bystřice s. r. o.
Vážení spoluobčané,
Při pohledu ven se leskne na slunci lehce pomrzlý zbytek sněhu, a tak přemýšlím,
jestli to byla jen první vlna, nebo to byl první
i zároveň poslední sníh letošní zimy. Ne že
bych si po sněhu stýskal, taky mne nebaví neustálé odhrabování, ale kdyby napadlo
a chvíli zůstalo ležet to „bílé nadělení“, tak by
to asi k zimě patřilo. Bohužel poslední léta
zajetý systém, kdy jeden den sníh napadne,
ráno ho je příliš, v poledne začne tát, odpoledne je břečka a další ráno si na té zmrzlé
břečce střihnu dvojitého Rittberga, zrovna
radosti ze zimní okrasy moc nepřidá. Únor
bývá standardně „nejzimovatější“ měsíc,
tak uvidíme, jak tomu bude letos se sněhem
a mrazem. Prosím tedy, abychom si všichni
uvědomili, že je zima a reálně hrozí, že to
zkrátka bude klouzat a bude zima. Uděláme
maximum pro to, abyste se všude dostali
a neklouzalo vám to, ale zároveň vás prosím,
vezměte si pořádné boty a koukejte, kam šlapete. Ať ke všem těm atrakcím okolo nepadnete na roušku.
Komunální služby
Měsíc leden byl standardně ve znamení prořezávek, údržby strojů, likvidace sněhu, náledí a zmrazků.
Na chodnících byl v případě věrohodné
předpovědi tvorby náledí realizován posyp
inertním materiálem nebo solí předem tak,
aby se do maximální míry eliminoval vznik
náledí, a tím nebezpečných situací.
V případě předpovědi sněhu byla použita
sůl, nebo bylo přistoupeno k jeho odhrabání
a následně použit inertní posyp, včetně posypové soli.
Byla nutná asistence pracovníků služeb i na
hřbitovech, která je vzhledem k současné situaci bohužel častější než v minulém období.
Tepelné hospodářství
V průběhu ledna došlo k povinnému měření
vypouštěných emisí. Při měření nebyl zaznamenán žádný problém. Kotelna je v provozu.
Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora byl obnoven dne
19.01.2021 po uzávěrce pro veřejnost.

ZCELA BEZ VÝJIMEK JE POVINNOST PRO
VŠECHNY MÍT PO CELOU DOBU POBYTU
V AREÁLU ZAKRYTÁ ÚSTA BUĎ ROUŠKOU,
NEBO RESPIRÁTOREM.

Pro všechny uživatele SDO platí povinnost
se řídit pokyny obsluhy sběrného dvora.
V případě většího množství uživatelů může
být umožněn vstup pouze jedné osobě
nebo jednomu vozidlu z důvodu omezení
kontaktu. Toto bude řešeno regulací obsluhy nebo závorou u vjezdu a výjezdu. Do
prostor SDO nebude vpuštěn uživatel nebo
vozidlo, pokud nebude dodržena striktní
podmínka zakrytých úst.
Prosíme o zvážení vaší návštěvy, pokud
trpíte příznaky respiračních onemocnění
nebo máte podezření na nákazu COVID-19.
Všechna tato opatření jsou přijata k eliminaci možnosti rozšíření nákazy mezi
zaměstnance Služeb Bystřice. Tato nákaza
by následně mohla způsobit omezení všech
poskytovaných služeb, od odklízení sněhu
a náledí přes provoz SDO až po zabezpečení
běžného svozu tříděného odpadu a úklidu
města a jeho částí. Otevírací dobu a ostatní
informace naleznete v příslušných sekcích
na stránkách www.tsbystrice.cz
Výhled
Standardně jsou naplánované prořezy jako
každý rok, které jsou tradičně realizovány
v zimních měsících. Pokud to podmínky
umožní, bude probíhat pravidelný úklid
a svoz tříděného odpadu. V případě spadu
sněhu budeme postupovat standardně, tedy
od centra směrem ven tak, abychom co nejdříve zabezpečili okolí náměstí, zdravotního střediska, autobusů a školy. V případě, že
by došlo ke kalamitnímu stavu, který by neumožnil svoz komunálního odpadu, prosíme o trpělivost. Pokud to nepůjde zajistit
jinak, bude komunální odpad svezen při
dalším svozu, hned jak se povede komunikace uvolnit. Zároveň žádáme parkující řidiče, aby neblokovali průjezd. Vzhledem
k omezené manévrovatelnosti a váze popelářského vozu není možné potom v některých úsecích projet. Naposledy se to stalo
v ulici K Zájezdku.

www.mestobystrice.cz

ŠKOLY

Rok 2020 na Základní škole Bystřice
Pandemie koronaviru ovlivnila rovněž dění na Základní škole Bystřice. I přes náročné podmínky se
život na naší škole nezastavil. Vzdělávalo se zde ať prezenčně, nebo distančně 370 žáků. Při zpřísnění
epidemiologických nařízení většina žáků bez problémů přešla na distanční vyučování. Učitelé,
rodiče i žáci se snažili, aby výuka za změněných podmínek probíhala tak, že se její výsledky co
nejvíce přiblíží výstupům edukace za normální situace.
Text: Martin Gruber, ředitel ZŠ Bystřice

N

aši žáci devátých tříd měli při
jednotné přijímací zkoušce lepší
výsledky než žáci ostatních škol,
a to z matematiky o 8 % a z českého jazyka o 6 %. V období, kdy epidemiologická situace byla příznivější, se žáci bystřické školy zúčastnili olympiád v českém
a anglickém jazyce i zeměpisné olympiády.
Největšího úspěchu dosáhli v zeměpisné
olympiádě, kde získali 2. a 4. místo v okresním kole a 6. místo v krajském kole.
Škola stihla zorganizovat lyžařský zájezd, předtaneční kurzy, Bystřickou laťku

a recitační soutěž. Mohlo se také uskutečnit slavnostní zakončení školní docházky
žáků devátých tříd. Škola se zúčastnila
projektů Rodiče vítáni, Ovoce a mléko do
škol či Sportuj ve škole. V rámci projektu
Sportuj ve škole byly též realizovány vzdělávací dny o hlavních prázdninách. Žáci
školy se zúčastnili, pokud to situace dovolovala, divadelních představení, exkurzí,
besed a výletů.
V roce 2020 byl uskutečněn projekt Rozšíření školních dílen. Kromě zvětšení jejich
prostoru byly zařízeny nově zakoupeným

nábytkem a dalším vybavením. Před dílnami
byla zřízena odpočinková zóna. Další investicí byla nová střecha budovy školy. V rámci
modernizace výuky škola zakoupila výukové
programy a licence v hodnotě 187 000 Kč.
Modernizace interaktivních tabulí představovala částku 230 000 Kč. Na chodby školy
jsme instalovali výukové tabule v hodnotě
114 000 Kč. Škola také investovala 92 000 Kč
do nových učebnic.
Doufám, že rok 2021 bude klidnější, aby
žáci a učitelé mohli v klidu pracovat a užít si
nové dílny i nové pomůcky.

FOTO: Archiv ZŠ

FOTO: Archiv ZŠ

Patří taháky do školy?
Text: Iveta Vohralíková, zástupkyně ředitele ZŠ
V lednu letošního roku jsme se rozhodli
vylepšit interiér naší školy a od firmy MAXI
škola nechala na chodby nainstalovat MAXI
taháky. Jde o nástěnné desky různých
velikostí, podlahové a nástěnné polepy.
Hned ve vestibulu se můžou žáci seznámit
se zajímavostmi našeho regionu. Informace se týkají turisticky hojně navštěvovaných
míst, jako jsou Blaník, Konopiště, Jemniště,
Český Šternberk a další.
U učebny zeměpisu je na stěně umístěna
mapa České republiky o rozměrech 2 x 3
metry. Doufám, že žákům pomůže zapamatovat si důležité poznatky o naší vlasti. MAXI
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tahák – Vývoj člověka děti zavede do učebny
přírodopisu. Ve druhém patře vedle učebny
matematiky se zase dozvědí vše o zlomcích.
Cestou do školní jídelny minou tahák na
český jazyk - Slovní druhy.
Žáci prvního stupně jistě využijí skákacího panáka s anglickými slovíčky nejen na
výuku, ale i jako zábavnou hru. V prvním
patře je pak čeká podlahový polep – Had s
abecedou.
Doufáme, že po skončení současné epidemiologické situace navštívíte naši školu a prohlédnete si interiér budovy třeba v rámci Dne
otevřených dveří, jak tomu bylo i v minulých
letech. Těšíme se na vaši návštěvu.

Zasněženo
Text: Jana Dvořáková, ZŠ Bystřice

P

rvňáci a druháci rozeznívají svými hlásky naši školu.
První lednový týden obohatil jejich svět velký příval
sněhu, který znali pouze z pobytu na
horách nebo jen z letmého poprašku
ve svém okolí. Slova zasněženo, zaváto
tak dostala svůj hmotný význam.
Na zahradě za školou se nám podařilo
vytvořit několik sněhových monumentů
a podpořit rozvoj kreativity. Šikovné ručičky malých umělců hbitě vytvářely nejen sněhové koule na pořádnou sněhovou bitvu, ale také iglú, skluzavku,
rodinu sněhuláků, ledové křeslo a další
nádherné sněhové variace.
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FOTO: Archiv MŠ

Leden ve
třídě Tygrů
Text: Lenka Lapáčková, Zuzana
Žížalová, Iveta Novotná – učitelky
MŠ Bystřice

M

ěsíc leden nás překvapil bohatou sněhovou
nadílkou, ze které měly
radost především děti.
Nejinak tomu bylo i v naší třídě Tygrů, kde se děti z vydatného chumelení radovaly. Díky sněhové nadílce si
zimní radovánky děti z Tygrů užily do
sytosti. Bobovaly na kopci naší školní
zahrady, stavěly sněhuláky, ve sněhu
hledaly stopy zvířat, i si vyzkoušely, jak
lze pomocí klacíků kreslit do sněhu.
Při chumelenici chytaly sněhové vločky, nechávaly je padat na své rukavice,
prohlížely je lupou a zkoumaly jejich
tvar a krásu. Také si vyzkoušely různé
pokusy se sněhem a ledem; například
jak docílit toho, že kovový hrneček přimrzne k prkénku nebo proč se plný
kelímek sněhu po roztátí promění jen
v malé množství vody, a jiné další.
V této zimní době pamatujeme i na
ptáčky, kterým pravidelně sypeme do
krmítka slunečnicová semínka, aby
měli dostatek potravy.
Můžeme se těšit na sněhovou nadílku
i v únoru? Naše třída Tygrů by se vůbec
nezlobila. Necháme se překvapit!
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Benešovsko žije příběhy

V

Text: děti a učitelky z MŠ
minulém čísle Hlasu Bystřice jsme otiskli dva soutěžní
příspěvky, které děti z MŠ
Bystřice přihlásily do soutěže Benešovsko žije příběhy.
Nyní máte možnost se s námi opět vydat do
zákoutí dětské fantazie.
Tajemná budova
Na konci města Bystřice se nachází historická budova železničního nádraží. S dětmi
jsme se o vycházce vypravili k této tajemné
budově. Co si o ní myslí?
S dětmi následoval tento rozhovor.
Co je to za budovu?
Děti: Kostel, peklo, wifina, budova česká,
hrad, ubytovna.
Kdo jí postavil?
Děti: Opravář, můj taťka, náklaďák, cihlář.
Proč jí postavili?
Děti: Aby se měli kde ubytovat, aby byla
slavná.
Je budova nová nebo stará?
Děti: Stará, špinavá, oteklá, jsou v ní díry.
Líbí se Vám?
Děti: Ne
Proč se Vám nelíbí?
Děti: Protože je stará a hnusná.
Líbí se Vám na ní, alespoň něco?
Děti: Že je tam ta cedulka (ohlašovna požáru); wifina; oblouk nade dveřmi; schody.

K čemu asi sloužila?
Děti: Asi jako nádraží.
Jaké okolo ní jezdí vlaky?
Děti: Rychlík; osobák; metro; malinký vláček; krátký vláček.
Jezdily vždy vlaky na elektřinu?
Děti: Na benzin; na naftu; na popelnice.
Ví někdo, až do jaké cizí země tudy
vedla důležitá železniční trasa?
Děti: Do Budějovic; do Jižních Afrik; do Anglie; do Ameriky.
Myslíte, že je budova úplně opuštěná?
Děti: Ne. Bydlí tam babička čerta, protože se
kouří z komína.
Mohli by zde bydlet nějaké tajemné bytosti?
Děti: Bubáci; duchové; kostlivec; ruka na
podlaze, která chodí po prstech a kouše lidi;
Ježibaba, která chce vykrmit děti, upéci je
a sníst; ježibaby, které nemají oči; strašidelní sněhuláci, blázni a klaun; strašidelné
auto, které řídí upír; Šmoulové a Lichožrouti; Frankenstein; kyklop; Pán Bažin.
Co byste si přáli, aby v současnosti
v budově bylo.
Děti: Muzeum pohádkových bytostí; muzeum tanků a robotů; divadlo a kino; vesmírná
stanice; restaurace a kavárna; motorková
závodní dráha a dráha pro kola; herna pro
děti s tělocvičnou, tančírnou a 100 trampolín; zkušebna pro muzikanty; prodejna bačkor; prodejna aut.
Tak co Vy na to, pane starosto?

www.mestobystrice.cz

Plánovaná budoucnost nádražní budovy
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Děti, věřte, že i vedení města si kladlo
otázku k čemu by mohla být historická
budova nádraží, která již roky chátrá,
využita. Tato stará bystřická nádražní
budova, kdyby mohla, tak by vyprávěla
příběhy, byla totiž svědkem mnoha
okamžiků a událostí v životech obyčejných
lidí, kteří odjížděli za svými sny, nebo
přijížděli do tohoto území s obavou. Vždyť
původní budova nádraží byla postavena
v roce 1914, je jí tedy více než 100 let a to
už je nějaký ten věk!
Do objektu nádražní budovy je v novém
projektu „Muzeum na dobré cestě“ umístěna expozice muzea migrace, která bude
zachycovat právě tyto historické milníky,
jejichž svědkem budova byla. Projekt počítá
s umístěním různých expozic (první emigrační vlna, 1. světová válka a postava St. Čečka, nucený odsun obyvatel v období cvičiště
SS, politická emigrace do roku 1989, a další)
a dává si za cíl, vzhledem k umístění vedle
stále využívané vlakové zastávky, vznik živého lokálního centra poskytujícího prostor
pro aktivity nejen místních obyvatel různého
věku, které bude přitažlivé pro návštěvníky
ze širokého okolí. Zásadní pro celé území je

Vizualizace nádražní budovy
FOTO: Redakce

však renovace veřejného prostranství v bezprostředním okolí, které je nedílnou součástí
adaptace bývalé nádražní budovy.
Město se snaží o zařazení tohoto projektu společně s revitalizací ulice Dr.E.Beneše,
obnovou obou náměstí, vybudování parkoviště P+R u nádraží a rekonstrukcí budovy
čp. 14 Dům u Jelena do projektů financovaných z ITI – IROP (ITI je nástrojem realizace
územní dimenze v metropolitních oblastech
/ aglomeracích celostátního významu. Jedná
se o nový nástroj uplatnění integrovaného
přístupu s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, který je realizo-

Ohlédnutí za rokem 2020 v MŠ
Bystřice U lišky Bystroušky
Text: Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy
1

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Jako učitelky v mateřské škole stojíme na
počátku celoživotního vzdělávání vašich
dětí. Je pro nás tedy velice důležité dětem
vhodnou formou předat informace o vesmíru, planetě Zemi, současném světě a jeho
fungování, informace o lidech, zvířatech,
přírodě a věcech. Za hlavní cíl si klademe
v dětech vzbudit vnitřní motivaci, touhu a
radost z učení a získávání informací, která
by jim vydržela po celý jejich život.
Samy vidíme, jak situace s nákazou koronaviru svět a smýšlení mění a ještě měnit bude. Ten, kdo bude psychicky a fyzicky
připraven na neustále probíhající změny,
a s tím související nové dovednosti a zna-

Hlas Bystřice 2/2021

losti, má velký potenciál prožít spokojený
a naplněný život, bez obav a strachů.
Jako velice významný a přínosný vnímáme v mateřské škole také proces socializace,
který formuje osobnost a dítě připravuje na
budoucí život ve společnosti. Ne každý umí
v dospělosti zodpovědně přijmout a zvládat
vzorce žádoucího chování, hrát různé sociální role nebo si uvědomit vlastní jedinečnost. Proto se snažíme dětem vytvářet podmínky, ve kterých všechny tyto dovednosti
mohou trénovat a získat.
Školní vzdělávací program byl v roce 2020
aktualizován. Nese název - Objevujeme svět
s liškou Bystrouškou a je platný do 1. 9. 2023.
Tento vzdělávací program si můžete přečíst
na webu školy. Je zde dopodrobna roze-

ván na základě zpracované a schválené integrované strategie) a tím sehnat peníze na
realizaci této myšlenky, na kterou by město
z vlastních zdrojů v dohledné době nemělo
finanční prostředky. Bystřice má v kraji historicky velký význam a výše zmiňované projekty právě tento fakt propojují, navzájem
se doplňují a jeden bez druhého nemohou
plnohodnotně fungovat.
Doufáme, že již brzy nebudou muset děti
přemýšlet, jaký má budova význam a jakou
plní funkci, ale budou to dobře vědět, protože se stanou jejími pravidelnými návštěvníky.

psána strategie i filosofie školy, personální
i materiální podmínky a v neposlední řadě
konkrétní náměty pro výchovně vzdělávací činnosti. Každá třída si pak v souladu
se školním vzdělávacím programem, dle
aktuálního složení dětí a jejich schopností
a potřeb, sestavuje svůj Třídní vzdělávací
program, který mají rodiče opět k dispozici
na webu třídy.
Velice podrobně se také věnujeme evaluaci vzdělávacího procesu a pedagogické
diagnostice dětí. S výsledky diagnostiky
jsou rodiče seznamováni na individuálních
konzultačních hodinách.
Našim dětem a rodičům můžeme také nabídnout širokou nabídku nadstandardních
služeb v podobě poradenství speciálního
pedagoga, služeb logopedického asistenta,
validovaných testů na odhalení specifických
poruch učení (Test rizika), dále nápravné
a preventivní programy pro podporu oslabených percepcí.
Inkluze dětí je v naší škole na vysoké
úrovni, a to díky speciálně pedagogické
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podpoře ze strany ředitelky školy a profesních kompetencí učitelů. V současné době
je v naší škole vzděláváno 10 dětí se speciálními vzdělávacími potřeba. Na škole působí
5 asistentů pedagoga.
2

PROJEKTY, DO KTERÝCH JSME
ZAPOJENI. SPOLUPRÁCE.

Projekt „I CESTA JE CÍL...“
Tento projekt je spolufinancován EU. Jedná se
o podporu čtenářské gramotnosti, kvalitnější
vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s podporou školního asistenta, podpora společného vzdělávání, polytechnického
vzdělávání. V neposlední řadě tento projekt
podporuje další vzdělávání pedagogických
pracovníků a to zejména v oblasti osobnostního rozvoje, ICT dovedností a sdílení zkušeností se spolupracujícími školami. V tomto
projektu naše škola získala 607 350 Kč.
Ze zpětné vazby pedagogů, kteří byli podpořeni aktivitami, které jsme si z projektu
vybrali, lze jednoznačně vyvodit, že další
vzdělávání bylo velice přínosné a inspirativní a kladně ovlivnilo edukační proces v naší
škole. Pedagogové tak nejen prohloubili stávající pedagogické kompetence, ale získali
i nové kompetence, které jsou důležité pro
dnešní inovativní přístup ke vzdělávání. Velice kladně také hodnotíme cílené materiální
vybavení školy, bez kterého by nebylo možné
nové metody a formy práce zavádět do praxe.
Jedno z nejpřínosnějších vzdělávání byl
seminář osobnostně sociálního rozvoje pedagogů, které pomohlo jednotlivcům poznat
a specifikovat svoje silné a slabé stránky
a nastavit tak správně svůj plán rozvoje. Neméně důležitou součástí byla prevence a řešení syndromu vyhoření a psychohygiena,
která je v povolání pedagoga velice důležitá,
leč často zanedbávaná. Zajímavé byly také
prvky partnerské komunikace, jak ve vztahu
k dětem, rodičům i kolegům.
Dalšími velice přínosnými semináři byly
semináře z oblasti čtenářské gramotnosti.
Důraz byl kladen na školní připravenost dětí,
bez které se v budoucnu na základní škole při
učení psaní a čtení neobejdou. Obohacující
byly formy komunikace, rozvoj řeči, prevence logopedických vad, rozvoj percepčních
oblastí, možnosti náprav oslabených funkcí
a spolupráce s rodiči. Praktická cvičení na
rozvoj hrubé a jemné motoriky, podpora laterality, ergonomie pomůcek a sezení pro budoucí psaní. Zajímavé byly tipy na netradiční
dětskou literaturu a její propojení s ŠVP PV.
K rozvoji čtenářské gramotnosti jsme
zakoupili mnoho zajímavých pomůcek
a edukačních materiálů, abychom vytvořili
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podnětné prostředí pro praktické využívání
nabytých vědomostí. Velice přínosné vnímáme pořízení 2ks interaktivních tabulí, které
využívají hlavně děti rok před nástupem do
základní školy.
I v roce 2021 budeme žádat o další dotační
titul, Šablony III. a projekt jsme pojmenovali
„Společně to dokážeme“. Tento projekt bude
zaměřen zejména na inkluzi a personální
podporu v podobě školního asistenta.
Jako ředitelka se snažím naši školu propagovat v rámci regionu, věnuji se přednáškové činnosti (např. Konference o vzdělávání
v Benešově 2020), jsem zapojena v projektu
SYPO pro začínající učitele, kterým poskytuji
podporu, dále vzdělávám ostatní pedagogy,
a to zejména v oblasti plánování, evaluace,
inkluze, pedagogické diagnostiky a také se
sama i nadále vzdělávám studiem na vysoké
škole Karlovy univerzity v rámci celoživotního vzdělávání.
Projekt Lokomoce
V projektu jsme už druhým rokem. Cílem projektu je vrátit do školek pohyb, aby
i dnešní děti, které ho mají mnohem méně,
než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořily a pak i udržely
správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla! V naší škole tak děti
cvičí každý den 20 – 30 min. a další pohybové
aktivity probíhají při každodenním pobytu
venku a to většinou za každého počasí.
Prima vizus
Jedná se o preventivní vyšetření zraku u dětí
od 3 let.
Smyslem vyšetření je vyhledání dosud
nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad
u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku.
•
•

•

•

I malá porucha může dítěti způsobovat
značné obtíže.
Dioptrické vady způsobují zhoršenou
orientaci v prostoru, která může být
příčinou úrazu.
Oční vady celkově ovlivňují zrakovou
percepcy a mohou stát za příčinou
poruch učení.
Děti s vadou vnímají své okolí
rozostřeně, jako by se dívaly na svět
přes matné sklo.

Menza ČR
V rámci spolupráce s Menzou ČR mají rodiče
možnost nechat u svého dítěte od 5 let změřit hodnotu IQ. V tomto projektu jde hlavně
o vyhledávání dětí nadaných.

Rodiče vítáni
Spolupráci s rodiči vnímáme jako jednu z klíčových aktivit pro dobré fungování školy. Rodiče jsou v naší škole opravdu vítáni, mohou
se účastnit vyučování, pořádáme pro ně různé dílničky, setkávání, projekty. Samozřejmě
mají možnost osobní konzultace s vedením
školy nebo třídními učitelkami. Dvakrát ročně
pro rodiče organizujeme třídní schůzky. Rodiče jsou informováni jak na nástěnkách tříd,
tak na webových stránkách školy a veškeré informace jsou jim také zasílány emailem.
O dobré spolupráci svědčí i pozitivní hodnocení školy rodiči v dotazníkovém šetření,
které proběhlo v lednu 2020 a s jehož výsledky byla veřejnost i zřizovatel školy seznámen.
Někteří rodiče se velice aktivně zapojují do
dění ve škole a organizují pro děti zajímavé
besedy, dílny či výlety s programem.
Místní akční plán – Posázaví o.p. s
Do místního akčního plánu jsme aktivně zapojeni a pravidelně se účastníme všech zřízených výborů, ve kterých předáváme naše
podněty v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti i rovných příležitostí. Spolupráci
vnímáme jako velice přínosnou. Posázaví o.p.s
se podařilo vytvořit velice funkční projekt, ve
kterém různými aktivitami podporuje všechny aktéry školství. Nejvíce kladně hodnotíme
vzdělávací akce pro učitele, zejména pak organizaci velice vydařené Letní školy.
V rámci tohoto projektu jsme se s dětmi
také zapojili do podprojektu Benešovsko žije
příběhy. Příběh ze třídy Myšáků byl vybrán
jako zdařilý a děti na slavnostním vyhlášení
mohly zažít, jaké to je, když se něco povede.
Na památku děti také dostaly knihu, kde je
příběh otištěn. I v roce 2021 máme v plánu se
aktivně k MAP připojit a podílet se na rozvoji
kvality školství v našem regionu.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Spolupráce s místní základní školou je pro nás
samozřejmostí, přijímáme jakékoli podněty
z jejich strany a je pro nás důležitá úspěšnost
našich dětí v ZŠ.
Jak ZŠ, tak MŠ neustále vytváří nové možnosti vzájemného poznávání a formy možné
spolupráce. Vzhledem k tomu, že se naše odloučené pracoviště nachází v prostorách ZŠ
a děti z MŠ se stravují v jídelně ZŠ je tak zpětná
vazba od pedagogů ZŠ současných prvňáčků,
našich bývalých předškoláků, každodenní
a přínosná. Naši současní předškoláci mají
celý školní rok možnost poznat školní zahradu ZŠ, jídelnu ZŠ, tělocvičnu ZŠ a víme, že jim
to značně usnadňuje adaptaci v první třídě.
Samozřejmě pořádáme besedy pro rodiče
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budoucích prvňáků s učitelkami, k zápisu
děti posíláme s deníkem, který slouží jako
portfolio dítěte, kde má možnost učitelka na
zápisu nahlédnout do našich poznámek o dítěti a prohlédnout si průřez pracemi dítěte
za poslední půl rok.
Také pořádáme náslechové hodiny budoucích prvňáčků v hodinách a pořádáme besedy se současnými prvňáčky, kteří nám do MŠ
chodí vyprávět, jak to v té „velké“ škole vypadá a funguje, co je tam baví, apod.
Rodiče mají možnost seznámit se s prostory ZŠ ve Dni otevřených dveří nebo po individuální domluvě se mohou jít podívat přímo
do vyučovací hodiny.
Před samotným zápisem do ZŠ pořádáme v MŠ „ Zápis na nečisto“, jehož smyslem
je zbavit rodiče i děti případné nervozity
a strachu ze selhání.
ZŠ a MŠ je také domluvena na spolupráci
při větších akcích školy, na které se vzájemně
zveme.
V budoucnu chceme hledat nové možnosti
spolupráce – např. projekt Škola před školou.
Nebo například nastavit kritéria budoucích
prvňáčků od učitelek prvních tříd – priority činností a schopností, které by děti měly
ovládat.
Naše mateřská škola dosud spolupracuje
s místní městskou knihovnou, domovem pro
seniory, místním městským úřadem, divadlem U jelena, pedagogicko psychologickou
poradnou v Benešově, městskou policií a veřejnými službami (sběrný dvůr), dobrovolnými hasiči, lékaři, policií, apod.
Spolupráce s knihovnou a divadlem nám
pomáhá u dětí vytvářet základní kulturní
hodnoty a žádoucí společenské postoje v této
oblasti. Divadlo je také místem, kam chodíme na různá představení nebo sami představení pořádáme.
Knihovnu využíváme nejen na zapůjčování
knih, ale také jejích akcí a projektových dnů
k různým příležitostem.
Na sběrném dvoře pak získáváme zajímavé
materiály pro naše tvoření a také se chodíme
dívat, jak se třídí odpad, apd. v rámci naplňování cílů EVVO.
S městskou policií spolupracujeme při
akcích na dopravním hřišti nebo besedách
o bezpečnosti.
Dále využíváme nabídky místních spolků
a organizací i jednotlivců, jejichž akce, besedy, výstavy či exkurze by mohly zajímavě
doplnit vzdělávací program školy. Jedná se
zejména o chovatele, včelaře nebo myslivce,
ale také ukázky rukodělných prací.
I nadále budeme vyhledávat a navazovat
kontakty s místními firmami a organizacemi,
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které by přinesly dětem na základě terénního
či prožitkového učení nové zážitky a zkušenosti.
Také se snažíme vytvářet příležitosti, které
budou prostředkem podpory vytváření kompetencí zaměřených na poznávání našeho
města a vztahu k němu. Mezi takové aktivity
patří pravidelné návštěvy dětí na městském
úřadě, besedy s panem starostou, či svatba
na zkoušku. Každý měsíc také mateřská škola
píše příspěvek do Hlasu Bystřice, kde se lidé
mohou dovědět o novinkách a akcích školy.
Podrobné informace jsou také k dispozici
na webu školy nebo je vám k dispozici vedení školy, které přivítá jakékoli vaše náměty či
nabídky spolupráce.
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TECHNICKÝ STAV SPRAVOVANÝCH BUDOV
A EKONOMICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY

V závěru loňského roku se podařilo zrealizovat
rozsáhlou rekonstrukci původní budovy MŠ
(hydroizolaci), která byla spojena s renovací
přízemních prostor, školní kuchyně a venkovních toalet. Došlo také k renovaci povrchu
venkovních schodišť a dovybavení zahrady
herními prvky. V plánu je mnoho dalších projektů, které budou realizované dle aktuálních
možností a to hlavně finančních a organizačních. Mezi plány je tak zbudování keramické
dílny, polytechnické dílny, venkovní učebny,
nový povrch dopravního hřiště nebo také
nová vzduchotechnika ve školní jídelně.
Finanční prostředky na provoz od zřizovatele školy jsou dle návrhu rozpočtu dostačující. Velice kladně hodnotíme vstřícný přístup
zřizovatele, který svým jednáním a kroky
dává najevo, že mu výchova a vzdělávání
jeho budoucích občanů nejsou lhostejné.
Nové financování školství se jeví jako velice
funkční a tak i v této oblasti se škola nepotýká s nedostatkem. Naopak bylo možné v roce
2020 nad rámec uznaných úvazků zaměstnat
dvě chůvy, které vypomáhaly na třídách, kam
nastoupily nové děti.
Dalším důležitým finančním zdrojem jsou
také dotace z EU, které umožňují nadstandardní vybavení školy knihami, pomůckami
a přínosným vzdělávání učitelů.
Sponzorské dary od rodičů či firem jsou
spíše drobného nebo věcného charakteru,
ale i tak jsme za každou formu pomoci velice
vděční.
ZÁVĚR

Ve školství nebývá obvyklé hodnotit rok kalendářní, ale školní. Je to tedy i pro mě zvláštní pocit hodnotit rok 2020, který zasahuje do
dvou roků školních, obzvláště když oba byly
a jsou postiženy a ovlivněny koronavirovou

krizí a to nijak pozitivně. Tato zvláštní doba
dala červenou mnoha aktivitám, které běžně
děláme nebo i těm, které byly teprve v plánu.
Provoz školy samozřejmě také ovlivnila velká nemocnost dětí i personálu, která v měsíci
lednu 2021 ještě přetrvává.
I přes to bych si dovolila závěrem napsat,
že provoz naší mateřské školy vnímám jako
velice funkční, o čemž svědčí i zpětné vazby
od rodičů i dětí (jak osobně, emailem, tak
v dotazníkovém šetření) a to je pro nás asi
nejdůležitější. Daří se nám udržovat dobré
mezilidské vztahy a do práce chodíme rády.
Využíváme moderní edukační metody
a pomůcky, neustále se vzděláváme v oboru
pedagogiky a děláme vše, o čem si myslíme,
že přispívá k lepšímu prostředí pro rozvoj
a vzdělávání dětí.
Ale už se, asi jako vy všichni, nedočkavě těšíme, až se naše životy vrátí do normálu a my
budeme moct naše plány, vize a cíle aktivně
realizovat.
Za tým MŠ Bystřice vám přeji dny plné radosti a naděje.

KNIHOVNA

FOTO: Redakce

Knihovna
nabízí rozvoz
knih z knihovny
Text: Jana Kramperová, knihovnice
Městské knihovny Bystřice
Jak knihy objednat?
Telefonicky 722 969 879 nebo e-mailem
mestska-knihovna@mestobystrice.cz
Při telefonické i mailové
objednávce vždy sdělte:
•
kolik knih
•
jaký žánr (detektivka, román,
thriller, fantasy)
•
případně, bude-li k dispozici, je
možné připravit i konkrétní titul
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt
na sebe a adresu pro následnou
komunikaci a doručení.
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LETIŠTĚ

Letiště Benešov 2020

Letiště Benešo
v krátce po po
ložení
více než 40 00
0 m2 plastových
zatravňovacích
dlaždic
FOTO: Vítězslav
Nováče
k

Text: Vladimír Hadač, ředitel přísp. org. Letiště Benešov
Začátkem roku zpravidla bilancujeme ten
předcházející – nejen účetně. Co se tedy
loni odehrávalo na více než 50 hektarech, na
nichž se rozkládá jedno z nejživějších letišť
v České republice?
Protože o peníze jde až v první řadě, nezbývá než s nimi začít. Hospodářský výsledek
příspěvkové organizace Letiště Benešov,
kterou k provozování letiště zřizuje město Bystřice, je „papírově“ zdaleka nejhorší
v historii - schodek činí více než půl miliónu korun. Výnosy z přistávacích poplatků, což je jediný zdroj příjmů organizace,
byly meziročně o téměř 400 tisíc korun
nižší. Zato náklady byly proti předcházejícímu roku vyšší o zhruba 270 tisíc korun.
Za něco může koronavirus, ale zásadní
vliv na hospodaření měla největší investiční akce v historii letiště, o níž jsem informoval již v lednovém vydání zpravodaje.
Přestože největším investorem byl Středočeský kraj, naše „příspěvkovka“ se podílela
300 000 Kč, dalšími celkem 200 000 Kč
přispěly letecké společnosti F AIR a Letecká

škola Bemoair. Vynaložených prostředků
rozhodně nelituji, protože kromě zlepšení povrchu provozních ploch a světelného zabezpečovacího zařízení nyní máme
k dispozici i další vybavení, potřebné k údržbě. Výdaje související s vylepšováním letiště
ovšem ovlivní hospodaření i v letošním roce.
Jednak je třeba pořídit vybavení, na které se
v projektu z nějakých důvodů nedostalo
(třeba osvětlení odbavovací plochy), ale náročnější bude i běžná údržba. Dlužno dodat, že zmíněný schodek i letošní nezbytné
investice pokryje naše organizace z rezervy, vytvořené v minulých letech.
Další novinkou na letišti je požární nádrž,
vybudovaná společností F AIR. Spolu s vlastníkem doufám, že ke svému hlavnímu účelu
potřeba nebude, nicméně investor ji vyřešil
jako bazén, v němž se mohou osvěžovat i návštěvníci letiště - pravda, jen na vlastní zodpovědnost.
Na sklonku léta se po vypršení podnájemní smlouvy stalo město Bystřice výhradním
uživatelem svého majetku - letištní budovy.
Téměř okamžitě začala postupná rekon-

strukce objektu, která se ovšem kvůli výpadku příjmů města asi poněkud protáhne.
Pokračovala nejen údržba provozních
ploch letiště, ale ve spolupráci se společností
Služby Bystřice jsme začali s kultivací polní
cesty na západní hraně letiště. Snahou je, aby
procházka kolem letiště byla pro naše sousedy nejen bezpečná, ale aby vedla kulturním
prostředím.
Všechno zlé je k něčemu dobré: Podařilo
se nám z řad dopravních pilotů, kteří jsou
v současné době takříkajíc na suchu, získat
více než desítku nových dispečerů. Ti se od
začátku letošního roku střídají ve službě
poskytování informací letovému provozu.
Kromě znalostí leteckého provozu mají i výbornou angličtinu, kterou na našem letišti
opravdu využijí a přispějí tak k dalšímu zvýšení kvality poskytovaných služeb.
To úplně nejdůležitější jsem si nechal na
závěr: V loňském roce na našem letišti došlo jen k několika spíše drobným technickým problémům, které se obešly bez zranění osob. I u nás tedy létání patří k těm
nejbezpečnějším lidským činnostem!

HASIČI

Rok 2020 z pohledu
JSDHO Bystřice

Likvidace spad
lého stromu

FOTO: JSDHO

Text: Lukáš Marek, Velitel JSDHO
Dovolte, abych Vám přiblížil činnost
jednotky za rok 2020. Jednotka je zařazena
do JPO 3/2, má 27 členů a na výjezdy používá
techniku LIAZ CAS K25, Škoda 706 RTHP
(zapůjčena z Mokré Lhoty) a Avie DA 12.
Jen za rok 2020 evidujeme 64 událostí,
u kterých jsme zasahovali, jednalo se o:
•
34 technických zásahů na odstranění
překážek z komunikací (stromy, větve)
•
2 zásahy na letišti
•
3 plané poplachy
•
1 únik nebezpečných látek
•
4 dopravní nehody
•
Dále jednotka vyjížděla k 20 požárům,
ať se jednalo o požár v kotelně
rodinného domu, zahoření komínového

18

•
•
•

tělesa, dříví, včelína, osobního
automobilu, pole, elektrického vedení
a nebo skládky ve Voticích, na které
jednotka strávila přes 35 hodin
a „vydýchala“ desítky lahví.
Držela tři zálohy na vlastní zbrojnici.
Pomáhala s čištěním kanalizací,
chodníků a silnic.
V rámci COVID SARS jednotka prováděla
desinfekci autobusových zastávek
a rozlévala desinfekci pro obyvatele.

Členové naší jednotky se pravidelně školí, účastníme se školení velitelů a strojníků.
Sedm našich hasičů absolvovalo školení vyprošťování při dopravních nehodách. Jsme
tedy připraveni na zásahy tohoto typu, kte-

Výjezdy
JSDHO
Požáry (20)
Techické zásahy (34)
Planý poplach (3)
Dopravní nehody (4)
Únik látek (1)
Zásahy na letišti (2)

rých se budeme moci aktivně účastnit ve
chvíli, kdy budeme disponovat vyprošťovacím zařízením, které dostaneme darem od
ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje spolu s novější cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20/4000/240S2Z Mercedes-Benz Atego. Věřím, že v letošním roce dosáhne město Bystřice, jako
zřizovatel, na dotaci, díky které bude pořízen
nový dopravní automobil MAN. Tímto se velmi zlepší naše vybavenost na zásahy.
Chtěl bych všem popřát pevné zdraví v roce
2021 a hlavně poděkovat i všem členům
JSDHO za odvedenou práci v loňském roce.

www.mestobystrice.cz

HISTORIE

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

Rok 1992
Změna názvu ulic
Nastolením demokracie a uklidněním porevolučních nálad přistoupilo obecní zastupitelstvo ke změně některých názvů veřejných
prostranství. Názvy nesoucí socialistické
symboly jako ulice Rudé armády a náměstí J. Švermy byly změněny na ulici K Líšnu
a Ješutovo náměstí. Nové názvy si kladly za
cíl vytvořit pojmenování, která nebudou při
dalších společenských změnách vyžadovat
dalších změn.
Základní škola
Během měsíce dubna proběhlo konkurzní řízení na ředitele zdejší školy. Vyhlášený konkurz vyhrál Mgr. Vladimír Chramosta, který
ve funkci nahradil dlouholetou paní ředitelku Mgr. Marii Votrubovou. Pořizovaly se nové
učebnice především pro výuku cizích jazyků,
ale také na odborné předměty jako například
Dějepis, Český jazyk literatura, jejichž náplň
se proměnila se změnou společenského zřízení. Ke zlepšení výuky byly zakoupeny také
dva barevné televizory a dvě videa.
Knihovna
Středisková knihovna Bystřice byla od 1.
dubna do 8. června uzavřena z důvodu restitučních nároků pana Dvořáka na budovu
čp. 71 na náměstí. Sem se knihovna přestěhovala z památníku po ukončení činnosti
lékárny a odtud se v roce 1992 stěhovala do
čp. 14 budovy U Jelena. Během dvou měsíců
se do nových prostor přestěhoval celý knižní fond, který obnášel více jak čtrnáct tisíc
knihovních svazků. Obecní knihovnu vedla
paní knihovnice Marie Krausová, která zároveň spravovala i místní knihovny v Božkovicích, Drachkově, Jírovicích, Mokré Lhotě,
Nesvačilech, Ouběnicích a v Tvoršovicích.
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Ouběnice
FOTO: Redakce

Zdravotní středisko
„Proslýchá se, že místní praktické lékařky chtějí zbohatnout, proto se chystají na
soukromou praxi“. Touto větou začínal článek v Hlasu Bystřice, kde se autorka snažila
vyvrátit aktuální pomluvy a zároveň lidem
vysvětlit, že se zdravotnictví privatizuje,
doktoři postupně přechází do soukromé
praxe a uzavírají první smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. K prvnímu říjnu
do soukroma přešly zubařky MUDr. Pešicová a MUDr. Sedláčková spolu s gynekology MUDr. Matouškem a MUDr. Obrem. Od
tohoto měsíce měla být otevřena také zubní laboratoř paní Hrubé. Praktické lékařky
MUDr. Dvořáková a MUDr. Voříšková začaly
soukromě ordinovat od 1. prosince, stejně
tak jako dětské oddělení MUDr. Baltzerové.
Obecní zastupitelstvo pak v červenci projednalo privatizaci zdravotního střediska.
To bylo postaveno v roce 1984 občany Bystřice v rámci akce „Z“ a na základě výnosu

FOTO: Redakce

tehdejšího okresního národního výboru
bylo bezplatně předáno do majetku Okresního ústavu národního zdraví. Ze Státního
zdravotnického zařízení Benešov získala
obec středisko bezúplatným převodem dříve, než se k nemovitostem přihlásili dědici
bývalého majitele pozemku.
Skládka Plchovky
Během celého roku pracovalo vedení obce
na vytvoření projektu likvidace komunálního odpadu. Mimořádné zasedání obecního
zastupitelstva konané dne 30. července 1992
se usneslo na základě čtyř předložených
variant, že půjde cestou vybudování vlastní skládky v lokalitě Plchovky. Výhodou tohoto řešení byla dostatečná vzdálenost od
nejbližšího sídla a možnost bezplatného
ukládání tuhého komunálního odpadu pro
zdejší občany. Náklady na vybudování vlastní skládky TKO byly tehdy vyčísleny na 8 milionů Kčs.
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HISTORIE
Letiště
Vzrůstající provoz na nesvačilském letišti
a sílící tlak na uchycení nových leteckých
společností přivedl vedení obce k uzavření smlouvy s Okresním úřadem Benešov na
pronájem a provozování letiště. Obecní zastupitelstvo se při této příležitosti usneslo,
že zásadně nesouhlasí s rozšiřováním provozu na letišti, a to „ať již způsobem faktickým
nebo počtem subjektů“. Zároveň obec schválila podnájemní smlouvy mezi Obecním
úřadem Bystřice a jednotlivými společnostmi, které tehdy na letišti působily: Aeroklub
Čech a Moravy Benešov, F-air Benešov, BEMOINVEST Benešov a Air-speciál Praha.
Kulturní středisko
Začátkem devadesátých let se Bystřice, stejně jako většina obcí potýkala s malým zájmem občanů o kulturní akce. Obecní zastupitelstvo dokonce přijímalo usnesení,
že je třeba osobním příkladem a jednáním
s občany pomáhat k oživení návštěvnosti kulturních akcí. Ustala činnost loutkového diva-

dla a ochotnický soubor již dva roky zkoušel
novou divadelní hru. Jednalo se o veselohru
Johna Patricka: Rajčatům se letos nedaří, se
kterou se nakonec místní divadelníci dostali
až na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.
Ke konci roku pak obecní zastupitelstvo
zrušilo Spojený klub pracujících, který byl
závislý na jednotlivých bystřických závodech, a zřídilo příspěvkovou organizaci Kulturní středisko. Posláním organizace bylo
především zvýšit úroveň kulturního a společenského života v obci, zabezpečit všem
občanům a institucím v obci přístup ke kulturním hodnotám i organizovat akce společenské zábavy a z výtěžku pořádat vzdělávací akce pro děti a mládež. Kulturní zařízení
zastupovala a řídila paní Marie Neradová.
Sídlem Kulturního střediska bylo první patro
budovy U Jelena.
Vzpomínková slavnost v Ouběnicích
U příležitosti vzpomínkové slavnosti k 50.
výročí heydrichiády v Ouběnicích se na

návsi osady dne 17. a 18. července 1992 sešli
místní občané i vážení hosté, aby si připomněli události ouběnické tragédie. Vedle
starosty obce Miroslava Rohela a zástupce místní samosprávy Václava Kladivy se
slavnosti osobně účastnili tehdejší ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof.
Petr Piťha, prorektor Univerzity Karlovy
a ouběnický rodák prof. Josef Petráň, ředitel
Historického ústavu FF UK doc. František
Šmahel, děkan pedagogické fakulty UK prof.
Jiří Kotásek, ředitel vojenského muzea dr.
Zdeněk Jelínek či spisovatel literatury faktu
Miroslav Ivanov.
Návštěvníci si kromě připomenutí tragických událostí roku 1942 a připomenutí osudů
rodin Vaňkových, Lyčkových a Kotrbových
mohli prohlédnout připravenou výstavu jedinečných dokumentů, nebo si domů odnést
brožuru Josefa Petráně Vzpomínka na oběti
heydrichiády v Ouběnicích a okolí. U příležitosti výročí heydrichiády byla také sloužena
slavnostní mše, kterou sloužil světící biskup
František Radkovský.

ZAHRADNIČENÍ

Únor v zahradě
Text: Petr Kumšta
Zimní řez bobulovin
Protože rybíz a angrešt brzy zjara raší, dokončujeme v únoru řez těchto bobulovin.
Odrůdám angreštu citlivým na hnědé padlí
angreštu je třeba věnovat větší pozornost.
Všechny konce výhonů napadené padlím
odstraníme až do zdravých částí. Hloubku zkrácení volíme podle délky a tloušťky
jednotlivých výhonů, čím kratší a slabší je
výhon, tím více ho seřízneme a naopak. Po
zimním udržovacím nebo mírně zmlazovacím řezu jako nejstarší zůstávají v korunce
pětileté větve, tím dochází k postupné obnově odplozených větví. Dalším požadavkem
při řezu je, abychom měli snadný přístup do
korunky při sklizni.
Ochrana kmenů stromů před mrazem
Chráníme kmeny vyšších tvarů stromů před
mrazovými deskami, které jsou způsobeny
prudkými teplotními rozdíly mezi dnem a
nocí při vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo vápenné mléko. Funkci odrazu světla a
snížení teplotních rozdílů splní i bílý chránič
z umělé hmoty nebo dřevěné desky umístěné
před kmeny z jižní strany.
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Množení vrby
Většina druhů vrby se snadno množí řízky,
které můžeme řezat do konce února. Z dobře vyzrálých jednoletých výhonů připravíme
řízky dlouhé 20 až 40 centimetrů. Na horním
konci uděláme rovný řez, na spodním šikmý
pod očkem. Zakořeňujeme v hlubší nádobě
v písčitém substrátu, který udržujeme stále
přiměřeně vlhký. Řízky zapichujeme tak, aby
alespoň jeden pupen zůstal nad povrchem
substrátu. Do léta zakoření a na podzim je
můžeme zasadit na trvalé stanoviště. Kočičky,
květy vrby, jsou první jarní pastvou pro včely
a čmeláky. Ze samičích květů sbírají nektar,
ze samčích pyl, který barví květy do zlatavé
žluti. Do malých zahrad a předzahrádek se
hodí převislá vrba. Řez hned po odkvětu udržuje vrbu v dobré formě a podporuje růst nových silných výhonů bohatých na květy.
Sadba květin a zeleniny
Předpěstováním nové sadby květin a zeleniny začíná nová vegetace. Mladé rostliny si
můžeme vypěstovat sami nebo si je později
koupit. Úspěch při pěstování závisí na vytvoření vhodných podmínek pro klíčení a

počáteční růst. Při klíčení je důležitá správná teplota, která se sice podle druhů liší, ale
většinou se pohybuje v rozpětí 20 až 27 °C. Po
vyklíčení nároky některých rostlin na teplotu klesají a zvyšují se rozdíly mezi druhy.
Salát a košťáloviny dobře rostou při teplotě
15 °C, plodová zelenina potřebuje alespoň 20
°C, všechny druhy bez rozdílu však potřebují
dostatek světla. Pokud se jim ho nedostává,
jsou tenké a slabé, často se za světlem naklánějí. Důležitá je také stálá a přiměřená vlhkost zeminy, kterou dobře udržuje průsvitný
kryt nad výsevnou nádobou, stačí i plastový
sáček. Vzcházení pochopitelně ovlivní i kvalita osiva, samozřejmostí by měla být i čistota
používaných nádob a kvalitní substrát.
Péče o trávník
Pokud trávník právě leží pod sněhovou pokrývkou, máte po starostech. Vaší jedinou
prací bude nechodit po něm. To dodržujte
i v případě, že je pokryt jen tenoučkou vrstvou sněhu, nebo dokonce jen jinovatkou.
I když jako takový přežije i krutou zimu,
jednotlivá stébla velmi trpí. Ušlapáváním
je zatlačíte do jakési ledové kapsy, v níž nemají šanci dýchat. A to je nejlepší cesta, jak
se dopracujeme k plísni sněžné. Raději nevstupujeme ani na promáčený trávník. Pokud je teplá zima nebo sníh už roztál, můžeme koncem února pomoci svému trávníku
tím, že aplikujeme přípravek na likvidaci
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mechu. Odumřelý mech později z trávníku
důkladně vyhrabeme.
Postřik ovocných stromů a keřů
Ve druhé polovině února (ve vyšších polohách většinou déle), provedeme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky Kuprikol nebo Champion v koncentraci
0,6 %, a to v době, kdy se začínají zvětšovat
vrcholové listové pupeny na broskvoních.

Bývá to obyčejně tehdy, když na lískových keřích jehnědy uvolňují pyl. Tento postřik má
mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde
především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoní a suché skvrnitosti
listů peckovin, dále působí proti napadení
větévek, větví a kmenů bakteriemi a houbami, čímž omezíme výskyt korových nekróz.
U dalších peckovin může toto ošetření bránit
výskytu puchrovitosti švestek, dále též klej-

otokovému usychání větví, částečně omezit
i vznik monilioz a mrtvice u meruňek. U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt neikriové rakoviny kůry stromů a strupovitosti
jádrovin. Postřik je třeba provádět až teplota
vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.
V případě zájmu o radu jsou moje kontakty:
725 314 829, 317 814 354 nebo e-mail:
kumstapetr@seznam.cz

MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie Bystřice v roce 2020
Text: Vít Vrtiška, strážník MP Bystřice

Odklízení sněh
u

FOTO: Redakc
e

Městská policie Bystřice prošla za poslední
roky mnoha změnami. Souhrn těch
nejdůležitějších spolu s přehledem činnosti
vám nyní přinášíme.
Po organizační stránce prošla městská policie výraznými změnami. Byla ustanovena funkce velitele městské policie. Počet
strážníků v Bystřici se ustálil na čísle čtyři,
díky čemuž mohly vzniknout dvě hlídkové
dvojice, které jsou schopny sloužit v dopoledním a odpoledním pracovním režimu.
Tím se pracovní doba značně rozšířila. Zatímco dříve strážnici sloužili od pondělí do
pátku v čase od 7 do 15.30 hodin, nyní jsou
ve službě ve všední dny od 7 do 24 hodin
a v sobotu od 17 hodin do 1 hodiny ranní.
Pro efektivnější komunikaci s občany
bylo zřízeno nové telefonní číslo, které
mají strážníci ve službě vždy u sebe a na
které se v pracovní době lze dovolat. Toto
číslo je 602 206 156. V minulosti měl každý
strážník vlastní služební telefonní číslo, na
kterém nebyl vždy k dispozici (např. v době
osobního volna či dovolené). Taktéž byla
zřízena jednotná emailová adresa, ke které
mají všichni strážníci přístup. Tento email
je mestska-policie@mestobystrice.cz
Co se týče internetové komunikace, byla
obnovena facebooková stránka, prostřednictvím které městská policie komunikuje
s občany, zveřejňuje výsledky své činnosti
a informuje o aktuálních událostech. Ať se již
jedná o ztracené psy (v tomto případě je facebooková komunita jednoznačně nejrychlejším nástrojem pro dohledání majitele zvířete), uzavírky silnic nebo hledané předměty,
osoby apod.
Také výbava strážníků během dvou let
doznala nemalých změn. Největší investicí do vybavení strážníků bylo zakoupení
nového vozidla Škoda Octavia. Dále byly
pořízeny střelné zbraně a elektrické paralyzéry, zavedeny vysílačky propojené s MP
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Benešov, zakoupen platební terminál pro
platební karty a čtečky čipů na psy.
Velkým pomocníkem pro MP Bystřice je
online systém MP Manager, který byl uveden
do provozu v roce 2019. Díky tomuto programu je například možné provádět místní evidenci drobných přestupků a odhalovat tak
případnou recidivu či lustrovat vozidla. Systém toho samozřejmě umí daleko více, a to
vše usnadňuje a zrychluje strážníkům práci
v terénu bez nutnosti volat ke každé události
PČR Benešov. Tyto investice jsou bezesporu
signálem, že to s MP Bystřice myslí vedení
města Bystřice do budoucna vážně, a je vidět
snaha pozvednout práci strážníků na vyšší
úroveň, srovnatelnou s většími městy.
V tomto duchu také byla uzavřena koordinační smlouva s Městskou policií Benešov o spolupráci, na základě níž se strážníci
účastní pravidelných výcviků. MP Bystřice
se účastnila například společného výcviku
s MP Benešov a příslušníky stanice HZS Benešov v záchraně tonoucího. Pravidelně jsou
pořádány výcviky sebeobrany, manipulace
s hasicím přístrojem, školení první pomoci,
obsluhy defibrilátoru a samozřejmostí jsou
společné výcviky ve střelbě. Mimo to se MP
Bystřice snaží aktivně zapojovat do spolupráce s preventisty – nejen s MP Benešov,
ale také s PČR. Kupříkladu proběhla společná bezpečností akce za účasti PČR, BESIP
a MP Bystřice zaměřená na viditelnost chodců. Další byla účast na akci Den zdraví, za
účasti rovněž zmíněných preventistů a BESIPu. Další preventivní akce a společné výcviky
by měly následovat, nyní to však protiepidemiologická opatření nedovolují. Věříme, že
se situace v letošním roce zlepší a bude možné účastnit se více takovýchto akcí a výcviků.
V roce 2020 město Bystřice obnovilo spolupráci s městem Neveklov. Naši strážníci
tak začali jezdit 2x týdně dohlížet především
na dopravu a parkování na neveklovské náměstí, kde si to situace vyžaduje nejvíce.

Dohromady se za kalendářní rok 2020 povedlo odhalit a vyřešit 338 přestupků v dopravě. Nejen dohled nad chováním řidičů
(který jde velmi jednoduše vyjádřit v číslech a zveřejnit) patří ke každodenní práci
strážníka. Kontrolní činnost, která není na
první pohled tak viditelná a statisticky se
nedá dost dobře vyjádřit, má však bezesporu svůj velký význam. Několikrát se podaří
odhalit třeba i trestný čin, přestupek proti
občanskému soužití či přestupek proti majetku. Ať se již jedná o odhalení porušování
zákazu řízení, porušení aktuálních nařízení
vlády, kontroly podezřelých osob či lustrace
podezřelých vozidel a další. O nemalou část
práce se Městské policii starají „utečenci“
ze zvířecí říše - psi, koně, hadi i puma. Ta
naštěstí zmizela sama a na celou událost se
dá vzpomínat jako na raritní záležitost, která se snad již nebude opakovat. Pomoc s odstraňováním uhynulých zvířat již tak veselá
není, ale ani tomu se městští policisté nevyhnou. Mimo to se za uplynulý rok podařilo
dohledat a navrátit majitelům ztracený mobil, rudlík a ukradenou čtyřkolku.
Za zmínku stojí další nedílná součást práce MP – pomáhat v situacích, kdy o to požádá Policie ČR, Rychlá záchranná služba,
Hasičský záchranný sbor ČR či sbor dobrovolných hasičů. Většinou se jedná o asistence při odstraňování překážek na vozovce,
požárech, pomoc při pátrání po osobách,
vozidlech a v dalších situacích, kde jsou
strážníci zapotřebí.
Do budoucna je plánováno například rozšíření kamerového systému ve městě či přesunutí služebny MP blíže k občanům, tj. do
prostor současné podatelny. Cílem je zvyšování kvalifikace strážníků – je plánováno jejich proškolení na odchyt zvířat, obsluhu kamerového systému, práci s radarem a měření
rychlosti vozidel.
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Rachejtličky

FOTO: Pixabay

Text: MUDr. Růžena Dvořáková

Pravděpodobně skoro každý z nás měl
v dětství rád ohňostroje. Barevné rachejtličky
s příslušnými zvukovými efekty děti milují.
V dospělosti mnozí už své nadšení korigují,
zvlášť když mají domácí zvířata.
Kdo někdy viděl k smrti vyděšené psy nebo
kočky, začne hodně rychle přemýšlet o tom,
zda ta chvilka okouzlení stojí za to.
26.12.2020 jsem v pořadu Meteor slyšela
o škodlivosti ohňostrojů, a tak se pokusím,
alespoň ve zkratce, shrnout, co mě velice zaujalo. Příspěvek připravil doc. Petr Klusoň,
mj. autor knihy Otrávené příběhy.
Ohňostroje jsou v podstatě dobrovolnou
a nadšenou hromadnou otravou. Při hoření
se uvolňují látky, které se mění na mutagenní
a karcinogenní smog. Jsou zde přítomny ve
velkých koncentracích, zvláště za nepříznivých meteorologických podmínek.
Nechat tedy děti hrát si druhý den na sněhu, kde jsou skvrny po ohňostroji, je dost nebezpečné.
Látky, které se používají k výrobě ohňostrojů, se nemohou ztratit – zákon zacho-

vání hmoty platí i zde. Změní jen oxidační
stav a prvky z nich se dostávají nejen do potravinového řetězce, ale hlavně je vdechujeme v akutně vzniklém smogu.
Chemické prvky se používají pro barevné
efekty - baryum pro zelenou, stroncium pro
červenou, měď pro modrou, ta spolu s chlórem dává jiný odstín, sodík pro žlutou barvu. Oxidační činidla, která způsobují hoření
a let, obsahují hořčík, zinek, draslík, chloristany a chlorečnany. Do ovzduší, a následně
do půdy, se uvolňuje prakticky celá periodická tabulka prvků – fosfor, síra, aktivní uhlík,
lithium, chrom, mangan, vanad, nikl, bismut,
vápník, beryllium, stroncium, hliník, rubidium atd., atd…
Jak je to možné? Sloučeniny, používané
k výrobě zábavné pyrotechniky, nejsou čisté,
pro tu chvilku, kterou zazáří, by jejich čištění
bylo příliš drahé. Proto se používají se všemi
možnými příměsemi, nevyčištěné, a tak se
do vzduchu uvolňuje daleko víc chemikálií.
Pochopitelně jedna rachejtlička toho moc
neudělá, ale je prokázáno, že ohňostroj trvající na Silvestra cca 50 minut uvolní do

ovzduší jen nad naší republikou např. 10,5
tuny barya, 1 tunu stroncia, 0,5 tuny mědi
a 1,5 tuny rubidia.
Pokud vás tedy druhý den bolí hlava a je
vám nevolno, nemusí to být jen následek
oslavy, ale i akutní otrava. V chladném zimním vzduchu se večer s chutí nadechujeme
a uvedené látky se dostávají hluboko do plic.
Horší je ovšem otrava chronická – uvedené
prvky jsou vesměs toxické mimo jiné pro
ledviny, játra a nervový systém a jsou karcinogenní.
Odborné studie se zatím prováděly hlavně v Německu a Rakousku, kde už dochází
i k zákazům ohňostrojů. Je to opatření dosti
nepopulární, ale určitě se dá nahradit videomapingem, či holografickým promítáním.
Měli bychom se tedy opravdu zamyslet
nad svou zodpovědností nejen vůči sobě, ale
i vůči přírodě, jíž jsme stále nedílnou součástí.
Doufám, že jsem přetlumočila zajímavý
pořad bez větších chyb. Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem vyslechnout si pořad
v originálu, je k dispozici v archivu Dvojky
Českého rozhlasu.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek
a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během
roku budou – dovolí-li koronavir - po
celé České republice probíhat zajímavé
aktivity, díky kterým se veřejnost dozví
více o této pozoruhodné skupině hmyzu
i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však
ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na
pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné,
jsou i symbolem zachovalých vodních ploch
a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování
vody v krajině, stále větší nedostatek. Nejen,
že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně)
či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz
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ochránců přírody by byl rád, aby si lidé začali
mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke
kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale
i míst plných života, plných nejrůznějších
– mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy,
jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje
o řadu mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by

se chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit.
V rámci Národního programu ČSOP Ochrana
biodiverzity mohou spolky žádat o finanční
podporu jak na mapování vzácných druhů,
tak na drobnější praktická opatření v terénu,
mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které
potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se
chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se
mohou zapojit do dalšího programu ČSOP –
založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky
jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP
nabízí zájemcům o založení pozemkového
spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace
o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka
je v polovině března, najdete na webových
stránkách www.csop.cz.

www.mestobystrice.cz

Vyhlášením tematického roku by ČSOP
rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku
můžete vycházky za tajemstvím mokřadů,
putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně,
„vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení.
Sledujte aktuality na webových stránkách
www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy
České republiky, s. p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací
Ivana Dejmala.

Vážka rudá

Motýlice lesklá

FOTO: Místo pro přírodu

FOTO: Místo pro přírodu

Šídélko větší
FOTO: Místo pro přírodu

Šídlo modré

Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz
ochránců přírody, tel.: 777 063 340

FOTO: Místo pro přírodu

ZDRAVÍ

Tak jsem se
nechala očkovat…
Text: MUDr. Růžena Dvořáková
Včera jsem byla na prvním očkování proti
Covid-19 – evidentně jsem to přežila
ve zdraví, přestože mívám po očkování
nepříjemné reakce. Asi ale nemáme jinou
možnost.
I když - vlastně máme spoustu jiných možností! Např. zavřít se uprostřed lesů až do
chvíle, než pandemie odezní. Odjet na opuštěný ostrov - ale před odletem bude nutno
absolvovat test a kdo ví, co se dá chytit v letadle, přece jen jsme vnitrozemský stát.
Také je možné číst všechny katastrofální
zprávy na internetu, sledovat vývoj pandemie ve světě i u nás a týrat se představou, co
bude, až to dostanu taky.
Pak je možné čekat, co bude, ignorovat veškerá doporučení, protože NĚKDO
se záviděníhodnou jistotou prohlásil, že
všichni lžou a že je celosvětová pandemie
vymyšlená a křivky růstu úmrtí rozhodně
nemohou být TAK vysoké. Nebo můžeme
čekat, co bude, spoléhat na to, že je člověk
dosud mlád a bez chorob, takže by průběh
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onemocnění Covidem-19 mohl být mírný.
Problém je v tom, že nikdo z nás neví, co na
něj číhá o čtrnáct dní později. Můžeme být
obětí dopravní nehody, náhodou se může
přijít na dosud skryté onemocnění apod.
V tomto případě máme téměř zaručený
těžký průběh infekce s nejasným výsledkem do budoucnosti. Také můžeme čekat,
jestli očkovaný soused, kamarád, známý
očkování přežije bez větší újmy na zdraví
a pak se rozhodnout – tady zase hrozí nebezpečí z prodlení.
Anebo můžeme jít a nechat se očkovat –
a doufat, že tak učiní většina rozumných lidí,
abychom všichni měli šanci dožít se konce té
proklaté pandemie a dál si užívat normálního života se svými blízkými.
Vím, je to těžké, rozhodnout se správně –
ale proto jsme zváni homo sapiens, abychom
se uměli rozhodovat. Je to naše volba a jen na
nás je, jak se rozhodneme.
Já jsem se nechala očkovat – už jen proto,
že mám prostě strach. Přeji vám všem hodně
úspěchů v rozhodování.

Očkování proti
onemocnění
COVID-19
Text: Veronika Hřebíčková,
PR města Bystřice
15. ledna 2021 byl spuštěn CRS (Centrální rezervační systém), ve kterém je možné se zaregistrovat a objednat si termín na očkování
proti onemocnění COVID-19. V první vlně probíhalo přednostní objednání pro občany starší
osmdesáti let, od 1. února byl systém otevřen
pro zájemce všech věkových kategorií. Systém vyhodnocuje různé ukazatele (věk, zdravotní stav,…) a dle výsledků uděluje občanům
prioritu v pořadníku na termín očkování.
Pokud se rozhodnete pro očkování, navštivte webovou stránku: https://crs.uzis.cz/,
kde naleznete aktuální informace a můžete zde nejprve provést registraci k očkování
a následně objednat termíny. Zájemce se
vždy objednává na dva termíny – očkování probíhá ve dvou dávkách. Mezi úspěšnou
registrací občana a možností zarezervování
termínů pro očkování bývá zpravidla časová
prodleva – systém vyhodnocuje priority zaregistrovaných občanů, kapacity očkovacích
center a dostupnost vakcíny.
Nevíte-li si rady s vyplněním formuláře,
můžete požádat své blízké, sociálního pracovníka nebo pracovníky bezplatné linky 1221.
Pomoc bystřickým občanům nabízí sociální
pracovnice paní Ilona Kuncová na telefonním
čísle 733 741 034 od pondělí do pátku od 8 do
17 hodin.
Nově je možné dohledat veškeré informace ohledně očkování také na webové stránce
https://ockovani.kr-stredocesky.cz/, kterou
zřídil Středočeský kraj.
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VZPOMÍNKY

Jak to žilo v ulici K Líšnu
Občas za tichých večerů otevírám sešit s poznámkami a připomínám si rozhovory s pamětníky
o dobách dávno minulých. V mých představách pak ožívají lidé z časů mého dětství nebo ti,
na něž si pamatují mnohem starší sousedé a známí. Příběhy o tom, jak která ulice vypadala,
kde byl který řemeslník. Jak jde čas, ubývají ti, co mi pomáhají uchovat obrázky z jejich mládí.
Chodím je pak navštěvovat tam, kde je věčný klid. Tam, kam jsem občas chodívala s panem
Říhou a on mi osobitým způsobem přibližoval, kdo kde leží, a vyprávěl příhody ze svého
bohatého života i o lidech, kteří v jeho životě zanechali stopy.

J

ednou jsme se pomalu vraceli
ulicí K Líšnu k jeho domu, když
zastavil své elektrické vozítko
a začal vyprávět: „Tohle byl svět
mého dětství a vlastně celého
života. Stačí se zastavit, rozhlédnout a zas
vidím ty, co tu denně chodívali za prací.“
Ta ulice bývala velmi živá, plná obchodů.
Jezdily tu hodně povozy, tažené koňskými
či kravskými spřeženími. Auto jen občas,
hlavně po ránu - pekařské nebo z panství
z Líšna.
U Mrázků v čísle 229 bývala ve dvoře kovárna - a ne ledajaká. Pracoval v ní šikovný, a tudíž vyhledávaný mistr kovář. Uměl dělat nejen
podkovy a okovat koně, ale i panty k vratům,
krumpáče, sekyry, klíny, motyky, srpy a kosy.
Ve většině domů byly potřeba kosy a srpy na
trávu, která byla hlavním krmivem pro králíky a kozy. Kolem městečka byla tehdy vysekaná každá mez... Něco se zkrmilo zelené,
hlavně se ale sušilo seno na zimu. Pečlivě bývaly obdělávané i zahrádky, aby bylo během
roku dost zeleniny i ovoce. Bylo tedy třeba
mít všechno nářadí v pořádku. Kovárna byla
v provozu ještě pár let po válce.
Naproti přes ulici, ale o kousek výš, byl
v čísle 189 „výkup“, mezi lidmi zvaný spíš
„handl“. Za velkými vraty byl průjezd, vedoucí na malý dvorek, kde stála nízká stodůlka,
rozčleněná na několik oddílů. Vykupovala se
tam drůbež, jehňata, kůzlata, selata a husy
(těch tam bývalo vždy nejvíc), ale i vejce, peří,
kůže, obilí či sůl pro zvířata. Na vratech bývaly z vnitřní strany zavěšeny opratě, ohlávky a části postrojů na tažná zvířata - nejen
na koně, ale i na krávy či voly. V levém rohu
širokého průjezdu byl hranatý koš, v němž
stála košťata z březových větví, vedle pak bylo
vyrovnáno košíkářské zboží. Co jeden člověk
potřeboval prodat, jiný si zase přišel koupit.
Často se stalo, že obchod proběhl ještě před
vraty. Většinu vykoupeného zboží však odvá-
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Text: Miroslava Michálková

K Líšnu - hospoda u Karla
FOTO: Redakce

žel dvakrát týdně formanský vůz, naložený
i posadami se zvířaty, na nádraží, odkud je
vlak dopravil k obchodníkům do hlavního
města. Dům patřil rodině Geduldigerů, která
ho ale pronajímala. Stejně jako vedlejší dům
č. p. 230, který po válce koupil a přestavěl právě pan Říha. Před válkou v něm bývalo malé
hokynářství. Po válce ale oba obchody zanikly.
Pod „výkupem“ byl dům a lakýrnická dílna
pana Matouška. Jeho specialitou bylo fládrování, tedy imitování kresby dřeva. Práce míval stále dost, hlavně v časech poválečných,
kdy se nepořizovalo mnoho nového nábytku,
ale opravoval se ten starý.
Jen málokdo si ještě vzpomene, že před
válkou tu ještě některé domy vůbec nestály.
Třebas číslo 155, na jehož místě byla jen cesta
k brodu přes potok do Líštěnecké ulice. Nestál ani hostinec U Kráčmerů, dnes U vola.
Zato v nízkém domku přes ulici, v čísle 129,
byl hostinec U Karla, zajímavý tím, že se tam
prodávalo z okna. Vařili tam každý den jinou
polévku, pro kterou chodívali hlavně dělníci se smaltovanými bandaskami; porce byly
odměřované velkou naběračkou. S pořádným krajícem žitného chleba bylo o teplé jídlo hned postaráno. Teprve po druhé světové

válce se tu začalo hodně stavět a přestavovat.
Na ulici bývalo veselo. Po práci, zvlášť
o teplých sobotních večerech, bývalo obvyklé, že se sousedi setkávali přímo před staveními. Když se začalo šeřit, přinesl si jeden
židli, jiný stoličku, sedělo se i na obrubnících
chodníků, protože vozovka byla mnohem níž
než dnes. Nebo se jen postávalo u stromů
podle cesty. Povídalo se - co se kde stalo, kam
kdo cestoval, kdo se narodil a kdo tento svět
opustil. Domlouvala se i práce na příští dny,
kdo a kdy půjde pomoci sekat louku nebo
přidávat na stavbu, kterému sousedovi je
potřeba pomoci s překládáním střechy. Občas sem někdo přinesl harmoniku a zpívalo
se. Jindy se poslouchalo vyprávění starších
o tom, co se stalo za první světové války nebo
za tuhých zim. Celá ulice žila s vědomím, že
dobří sousedé si vypomůžou a když bude
třeba, navzájem se podpoří.
„Jak ty roky rychle uběhly“, povzdechl si
pan Říha a zahleděl se dolů k mostu, „vidím
to tak živě, jako by to bylo včera. Povídalo se
tenkrát až do setmění, nám klukům se ani
nechtělo jít spát. Nu, protože i dnes je už
skoro tma, necháme si další vzpomínání zas
na jindy.“

www.mestobystrice.cz

Kamínky mozaiky:
Lednové znamení
Text: Milan Hnátek
Vše začalo druhou lednovou nedělí, když
táta donesl z chléva, který teď slouží
jako skladiště všeho možného, dřevěnou
vojenskou bednu na ruční granáty. V této
bedně už dávno nebyl třaskavý obsah, ale
i tak to byla doslova bomba. V krabici jsme
totiž objevili staré pohledy, vyšisované
černobílé fotografie a rozpadající se
dokumenty.
Při probírání se těmito vzácnostmi jako bychom se vraceli v čase a z fotografií na nás
vystupovaly známé i dávno zapomenuté
tváře. Nejvíce mě zaujala fotografie, na které bylo zachyceno šest osob stojících před
krámkem s nápisem Mechanický závod Vincenc Hnátek. Podle toho jsem bezpečně poznal, že na fotografii musí být můj praděda
Vincenc Hnátek, který se narodil 20. dubna
1898 v Bystřici č.p. 86. Podle vyprávění tuto
živnost kdysi dávno v domě č.p. 257 v Bystřici
provozoval, předtím než se přestěhoval do
Neveklova, kde také 21. června 1986 zemřel.

Mechanický závod Vincenc Hnátek
FOTO: Redakce

Fotografie s nostalgickým nádechem
historie mě natolik zaujala, že jsem si
ji půjčil s tím, že až si ji doma naskenuji,
tak že ji zase vrátím. V pondělí dopoledne
jsem o nedělním cestování v čase vyprávěl
své mamce. Již delší dobu mi říkala o jakési skupině na Facebooku, kde nadšenci
z Bystřice a okolí vzpomínají nad starými
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fotografiemi a vyměňují si své vzpomínky.
Jelikož se nepovažuji za pamětníka, nikdy
jsem tomu nevěnoval pozornost a moc se
o to nezajímal. Při vystupování z pražského metra mi mamka na displeji mobilu, už
jako mnohokrát, ukázala zmíněnou skupinu, kam bych mohl tu zapůjčenou fotografii také umístit.
Teď nastala exploze! Ta prastará fotografie
se objevila na displeji. Jen pár hodin po tom,
co jsem fotku pradědova krámku našel v zaprášené dřevěné bedně, ji někdo zveřejnil na
Facebookové skupině Bystřická kronika. Pamětníci už komentují zveřejněnou fotografii
a vzpomínají na mého pradědu, na kterého
si jako člověk narozený roku 1984 vůbec nepamatuji. Byl jsem doslova v šoku. Neváhal
jsem a do skupiny Bystřická kronika jsem se
okamžitě zapojil. Potom se začaly dít věci.
Výsledkem je to, že jsem se během pár hodin
dozvěděl o svých kořenech v Bystřici a okolí
mnohem více informací než za celý svůj dosavadní život.
Jmenuji se Milan Hnátek a jsem třetím nositelem tohoto jména v řadě. Jsem pravnukem Vincence Hnátka z Bystřice. Po tomto
lednovém znamení jsem se rozhodl pátrat
ve své rodinné historii a sdílet své objevy se
čtenáři Hlasu Bystřice. Mým předsevzetím
je poodhalit historii naší rodiny a současně
ji zdokumentovat. Rád bych vzpomínky pamětníků sepsal a zachoval je tak pro další
generace. Mým cílem je alespoň trochu objasnit události dávno minulé a pochopit jednání nebo pohnutky mých předků a snad si
z tohoto vzít i ponaučení.
Pokud se mi tedy podaří získat dostatek
materiálu, rád bych do Hlasu Bystřice pravidelně přispíval a sdílel své poznatky.
V dalších článcích bych se rád zaměřil na
zajímavý život a působení pana Vincence
Hnátka v Bystřici. Chtěl bych popsat jeho
živnost, zálibu ve včelaření, ale také bych
chtěl připomenout tragické události, které
jeho rodinu postihly. Současně bych se chtěl
věnovat další části rodiny, která pochází
z nedalekých Zahořan.

Vzpomínáme

Dne 21. 2. 2021 je to 10 let, co nás navždy
opustila naše milovaná babička paní
Věra Ornová z Božkovic. A dne 13. 3. 2021
je tomu také 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný dědeček pan František
Orna z Božkovic. Kdo jste znali naše rodiče, zavzpomínejte s námi.
Vzpomínají syn Milan a dcera
Jana s rodinami.

OBČANSKÁ KOMISE INFORMUJE

Životní
jubileum
Text: Občanská komise MěÚ Bystřice
V prosinci 2020 oslavili významné
jubileum tito občané:
Alena Benová, Líšno

85 let

Vladimír Starý, Semovice

85 let

Miloslava Jíšová, Bystřice

91 let

V lednu 2021 oslavili významné
jubileum tito občané:
Richard Renda, Mok. Lhota

75 let

Eva Nováková, Radošovice

80 let

Marie Novotná, Jarkovice

80 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu!
poznámka OK: „Všechny uvedené osoby
jsou zveřejněny na základě jimi daného
písemného souhlasu.“
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Bystřická studentka zvítězila v soutěži vyhlášené
Senátem parlamentu ČR
Bystřická studentka slečna Kateřina Skalová zvítězila v tvůrčí soutěži pro studenty vyšších stupňů středních škol
a učilišť o výjimečný notebook, který dostal předseda Senátu Miloš Vystrčil darem během své cesty na Taiwan.

Z

Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice, čerpáno z webu www.senat.cz

e 137 příspěvků na téma „Co pro
mne znamená svoboda?“, které
byly do soutěže vyhlášené Senátem
parlamentu České republiky zaslány, se svou literární prací uspěla studentka
Kateřina Skalová z Bystřice na Benešovsku.
V dílčích kategoriích bylo oceněno dalších 6
účastníků z celé České republiky.
„Některé práce jsem četl a sledoval, jak se
říká, jedním dechem. Někdy má člověk všeho
nad hlavu a potřebuje dodat energii a důvěru
v to, že to, co dělá, má smysl. Mně se to stalo

při čtení studentských prací o svobodě. Milé
studentky, milí studenti, mockrát děkuji,“
říká předseda Senátu Miloš Vystrčil.
„Úrovně prací byly mimořádně vysoké,“
vyzdvihuje Jiří Růžička, 1. místopředseda
Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana
Keplera, který zadání soutěže formuloval.
„Hodně mě zaujala taková myšlenková pevnost, protože naprostá většina prací pracovala s myšlenkou, že svoboda rovná se zodpovědnost. To mě úplně nadchlo.“
Výsledky soutěže kvůli nepříznivé epide-

miologické situaci vyhlásili Miloš Vystrčil
a Jiří Růžička prostřednictvím videa. Jakmile to bude možné, soutěžící budou pozváni do českého Senátu na osobní prohlídku
a setkání se senátory.
Podrobnější informace o výsledcích soutěže a ukázky vítězných prací jsou k dispozici
na webové stránce www.senat.cz/svoboda.
Vítězný příspěvek si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
Kateřině Skalové gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů!

Co pro mě znamená svoboda?
Text: Kateřina Skalová
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epamatuji si, že by nějaké hodiny tikaly hlasitěji než ty v ředitelově pracovně. Každá další vteřina, kterou
zavalitý muž stráví bezvýznamným
prohlížením mé studentské karty, mě
více a více vytáčí. Netrpělivě začnu klepat nehty
do dřevěného opěradla plstěného křesla.
„Buď tak laskavá a nech toho,“ zamumlá ředitel, zatímco pomalu listuje deskami. Strčím si
ruce pod stehna, materiál sedadla mě nepříjemně poškrábe.
„Tak,“ zaklapne konečně složku a s plesknutím
ji odloží na stůl. „Co s tebou?“
Nereaguji. O řečnictví této řečnické otázky
není třeba debatovat.
„Učíš se dobře, o tom žádná, nicméně v dnešní
době to není všechno. Naše vysoké školy potřebují aktivní lidi, někoho, kdo nás požene vpřed
jak svými vědomostmi, tak svým zapáleným duchem. A hlavně musí ten oheň ducha hořet správným směrem.“
A je to tady. Už to dává smysl, ředitel si těch
patnáct minut připravoval vypečenou metaforu,
aby ukázal fundovanost těch, kteří se na vysokou
dostali.
„Soudruhu řediteli, já své chování nepovažuji za
nevhodné nebo nevyhovující,“ snažím se opatrně,
ale zoufale obejít horkou kaši své zápisové karty.
„Tvoje chování možná, nicméně požaduje se
čistý rejstřík celé rodiny, tomu snad rozumíš.“
Nerozumím. Nerozumím tomu, že politický
prohřešek člena rodiny mi právě zavírá dveře ke
vzdělání a povolání, které by mě bavilo. Nerozumím tomu, že život mi nalinkuje někdo, koho ani
neznám. Ale o tom bych asi neměla přemýšlet.
„No,“ prohodí ředitel po chvíli, když vidí hromádku melancholie na plstěném křesle, „něco by
se s tím snad dalo dělat.“
Tázavě zvednu oči od podlahy, přitom se sna-
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žím klidnit jiskřičku naděje v mém nitru, která by
se nejradši hned rozhořela. Mužova baculatá ruka
zaloví v šuplíku pod stolem, vytáhne potištěný papír a postrčí ho směrem ke mně. Při pohledu na
něj dostane jiskřička naděje prudký záchvat kašle.
Jde o přihlášku do Socialistického svazu mládeže.
***
Nepamatoval si, že by hodiny v jídelně někdy
tikaly pomaleji než při rodinných sešlostech.
„… a já vám povídám, že si dneska mladí neváží toho, co mají.“ Potajmu protočil očima. Věděl,
kam se bude konverzace ubírat. Uměl ji nazpaměť tak, jako jeho kamarádi citovali scény ze
svých oblíbených filmů. S jedním rozdílem - jeho
už tahle scéna omrzela.
„Zajímalo by mě, kdo si dneska plně uvědomuje, jaké štěstí je narodit se v téhle době,“ pokračovala babička svůj monolog. Viděl sestřenici, jak
se provokativně houpe na židli. „Tolik úsilí lidi vyvinuli, aby se tu mohlo lehčeji dýchat. Ne všichni
teda bojovali,“ nechala stařenka viset konec věty
ve vzduchu. Věděl přesně, na koho babička svá
slova míří. Jeho matka měla vždy spoustu práce
s upíráním pohledu do země, když došlo na tuto
větu. Nikdy to pořádně nepochopil.
„Mami, myslim, že nám to je jasný, nemusíme
se tu pouštět do hlubokých debat. Jiný rodiny se
baví o počasí-“
Jeho otec byl přerušen tvrdohlavou ženou.
„No a my si můžeme povídat, o čem chceme. To
je právě na tom to úžasné.“
Rozdělil si moučník přesně tak, aby dožvýkal
třetí sousto, než na něj přijde řada. Čekal je argument názorově zastydlého strýčka, babiččina
stěra, že naštěstí se ve svobodné zemi za odlišné myšlenky nezavírá a že všichni respektujeme
jeho názor o „zlatých časech“. A samozřejmě
nechyběla bratránkova věta o volném cestování, kterou, jak byl už dlouho podezříván, se spíš

snažil vzbudit dojem uvědomělého, než že by
o tématu doopravdy přemýšlel.
Věděl, že teď přichází čas na jeho repliku.
„Adriane, co k tomu řekneš?“
Zhluboka se nadechl. Cítil, že je čas scénu trochu přepsat.
„Nevim, babi, já to samozřejmě všechno cenim,
cestování i vlastní názory. K čemu to ale člověku
je, když neví, jak s tou volností a svobodou nakládat? Jde přece i o nějakou zodpovědnost, ne o to,
že se tu budem třicet let plácat po ramenou, jak
jsme to zvládli. Nezlobte se, ale když se budem
jen odvolávat na rok 89 a nepostaráme se o svobodu v přítomnosti, brzo se s ní můžem rozloučit.“
Jídelna se ponořila do ticha. Příbuzní, kteří
čekali jeho obvyklé odkývání všeho, co zaznělo,
zpracovávali novinku ve scénáři.
„No… to se nám rozpršelo, že?“ začal rozpačitě
strýc. Ostatní členové rodiny se postupně zapojili
do konverzace. Vyhovovalo mu to. Zbývala mu
ještě polovina moučníku.
„To bylo hezké, co jsi řekl babičce,“ oslovila ho
matka, když večer sklízel nádobí.
Uchechtl se. „Jo? Já jsem spíš chtěl mít klid.“
Po menší odmlce vzhlédl od kuchyňské linky. Držela v ruce starý ošoupaný sešit.
„Tohle jsem našla před pár dny na půdě. Úplně
jsem zapomněla, že jsem to kdy psala, ale teď
mě napadlo, že by tě to možná mohlo zajímat.
A že možná dost věcí pochopíš.“
„Dobře, mrknu na to.“
Ve svém pokoji zjistil, že zápisky jsou označeny datem. Na okamžik se zarazil, přišlo mu divné
a nepatřičné číst si o pubertálních myšlenkách své
matky. Pak ale pokrčil rameny a pustil se do čtení.
15. 4. 1986
Nepamatuji si, že by nějaké hodiny tikaly
hlasitěji než ty v ředitelově pracovně.
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Zdeněk Dvořák

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy
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

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

POSKYTUJI PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚRU
LÁZEŇSKOU
PŘÍSTROJOVOU
KOMBINOVANOU
A DALŠÍ NOVÉ SLUŽBY
APLIKACE NEHTOVÝCH ROVNÁTEK
INDIVIDUÁLNÍ SILIKONOVÉ KOREKTURY
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NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ

Bylo a je...
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