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Ustanovující zasedání
nového zastupitelstva
Složení nového Zastupitelstva
a Rady města Bystřice
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Finalizujeme práce
na městských bytech
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FOTOZPRÁVY

Informační centrum se plní vybavením.
Slavnostní otevření je naplánováno na
čtvrtek 17. listopadu.

Každý týden probíhají kontrolní dny na probíhajících stavbách Města Bystřice.
Fotografie zachycují, jak se vyvíjí přestavba budovy bývalého ředitelství JZD na
Komunitní centrum s knihovnou, mateřským centrem a kanceláří sociálního pracovníka.

O víkendu 29. 10. a 30. 10. 2022 proběhla Místní výstava chovatelů drobného hospodářského zvířectva a exotického ptactva v areálu
Pod Barevnou. Akci uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů Bystřice za podpory města Bystřice a sponzorů.
Výstava se těšila hojnému počtu vystavovaných zvířat. Nejlepší chovatelé získali ocenění, které osobně předal starosta Michal Hodík.

Práce na komunitním centru pokračují

Výlov semovického rybníku

Pohled na základní školu z výšky 118
metrů

Magická obloha a západy slunce.

2

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

Jak zní desatero starosty
z roku 1936?

NENECHTE SI UJÍT!
Kulturní
dění

STRANA 8

V

ážení spoluobčané, sousedé, přátelé, dne 19.
října letošního roku proběhlo ustavující zasedání
Zastupitelstva města Bystřice, na kterém
bylo zvoleno nejen nové vedení města,
členové rady města, předsedové a členové
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města, proběhlo také určení zastupitele pro věci územního plánování a mnohé další.
Ustavujícímu zasedání předcházela řada
jednání jednotlivých stran a hnutí, které se
ucházely o hlasy vás voličů v letošních volbách. Vzhledem k výsledku voleb bylo jasné, že většina voličů si přeje pokračovat ve
spolupráci Občanské demokratické strany, která ve volbách získala nejvíce hlasů a
sdružení politického hnutí ANO a nezávislých kandidátů, kteří společně šli do těchto
voleb a získali druhý nejvyšší počet hlasů
ve volbách. V povolebních vyjednáváních
jsme respektovali tento většinový názor
voličů a dohodli se na spolupráci i během
dalších čtyř let. Protože je ale důležité na
komunální úrovni spolupracovat, nabídli jsme na pracovním setkání zastupitelů
před ustavující schůzí zastupitelstva i dalším dvěma volebním uskupením možnost
širšího zapojení a práce ve prospěch města,
a to jak prací ve výborech zastupitelstva,
které primárně kontrolují práci vedení
města, tak i zapojením a prací v komisích
rady města, v rámci kterých mohou ovlivnit materiály připravované pro projednání
v radě města a zároveň iniciovat vznik dokumentů, kterými by se mělo vedení města
zabývat.
Slýchám od některých voličů nářky, že
nemá smysl chodit k volbám, protože se
jejich kandidát či volební uskupení více
neprosadilo, a tudíž nebude mít zásadní

Text: Michal Hodík,
starosta města Bystřice

vliv na další vývoj města. Nikdy nemůžou
vyhrát všichni a demokratické volby jsou o
tom, že rozhoduje většinový názor. Už nejsme v socialismu a nevolíme jednu stranu,
a tudíž jednoho jasného vítěze. Na druhou
stranu i zástupci volebních uskupení, kteří nezískali podporu většiny, mohou svou
prací ve výborech zastupitelstva, komisích
rady města a při výkonu mandátu zastupitele významně ovlivnit směřování města
v dalších letech ve věcech, které slíbili před
volbami svým voličům.
Kdo chce pracovat a plnit sliby dané voličům, příležitost rozhodně má!
Osobně jsem vám všem chtěl poděkovat za
obrovskou podporu, kterou jste mi projevili tím, že jsem získal největší počet preferenčních hlasů v těchto volbách a byl jsem
i díky nim opětovně zvolen starostou našeho krásného města. Je to pro mě osobně
velká čest a také obrovská zodpovědnost.
Celá naše společnost prochází nelehkým
obdobím krize, která dopadá na nás všechny. Věřím, že se nám společně podaří tuto
krizi překonat, tak jako se nám to podařilo
během pandemie COVID-19.
Již v předchozích 4 letech jsem se řídil „Desaterem dobrého starosty“, které se učily
děti v měšťanské škole v hodinách Občanské nauky již v roce 1936, které je podle
mého názoru platné i dnes a které zní:

1.

Důvěra spoluobčanů tě postavila do
čela obce. Být prvním občanem v obci je
velké vyznamenání! Slib sám sobě na svou
čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš.

2.

Jsi starostou nejenom těm občanům,
kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili.
Buď ke všem stejně vlídný a spravedlivý.

Rozbory
odpadů

STRANA 10

Fotografie
z vítání občánků

STRANA 16

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. listopadu 2022.
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.
cz. Nemáte-li možnost použít e-mail,
můžete příspěvky přinést osobně
do redakce Hlasu Bystřice (U Jelena)
po telefonické domluvě na tel. 607
249 648. Fotografie přikládejte jako
samostatné soubory v co nejlepší
kvalitě (max. 10 MB v každém
e-mailu). Pokyny pro přispěvatele,
termíny uzávěrek a statut Hlasu
Bystřice najdete na webových
stránkách www.mestobystrice.cz.

Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice, vychází
11x ročně (červenec a srpen dvojčíslo). Vydavatel:
město Bystřice, IČ 00231525. Vychází od roku 1957.
Náklad: 2 150 výtisků, registrováno u MKČR
- E 10758. Odpovědná redaktorka: Denisa Havelka
Říhová. Grafická úprava: Denisa Havelka Říhová.
Adresa redakce: Ješutovo náměstí 14, 257 51
Bystřice. Redakční rada: B. Kristenová
(předsedkyně), R. Dvořáková, M. Michálková,
V. Hřebíčková, D. Havelka Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

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

» pokračování na další straně »
Hlas Bystřice č. 11 / 2022
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» pokračování z předchozí strany »

3.

Stejně tak nerozlišuj při výkonu svého čestného úřadu příslušníky různých
politických stran, máš v nich vidět jen a
jen občany.

4.

Snaž se podle svých sil a možností
obce, abys ulehčil život starým, chudým a
práce neschopným příslušníkům obce.

zdravotní úroveň. Zasadit zdravý strom
na správné místo znamená vykonat dobrý
skutek.

8.

Vynasnaž se co nejdříve si osvojit
nejdůležitější právní předpisy a zákony, abys nezapomněl na nic, co by mohlo
sloužit obci ku pomoci.

5.

9.

6.

10.

Podporuj všechno, co napomáhá
školství v tvé obci. Nic lepšího nemůžeme
přát svým dětem, ovšem kromě zdraví,
než dobré vzdělání.

Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a
vzdělává občany.

7.

Máš být upřímným přítelem všeho,
co zkrášluje, zvelebuje obec a zlepšuje její

Obecní majetek spravuj a nakládej
s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým
majetkem. Když proděláš ze svého, bude
to tvoje škoda, když promarníš majetek
obce, ztratíš čest!

Dávej v obci příklad jako dobrý
starosta, ale také jako řádný občan v soukromém životě. Jeden tichý příklad mívá
větší cenu než mnoho řečí a velké kázání.
(zdroj: Občanská nauka pro školy měšťanské z roku 1936)

Slibuji, že se jím budu řídit i v následujících
letech. Děkuji všem, kdo přišel k volbám
v letošním roce a projevil svůj názor. Děkuji
také všem zastupitelkám a zastupitelům za
zvolení nového vedení radnice a těším se
na konstruktivní spolupráci v následujících
čtyřech letech. Samostatně a v neposlední řadě, bych chtěl poděkovat za skvělou
a trpělivou každodenní práci všem úředníkům a zaměstnancům Městského úřadu
Bystřice, jeho organizačních složek, zřizovaných příspěvkových i jiných organizací a
předsedům i členům osadních výborů, bez
kterých by bylo nemyslitelné dotáhnout
všechny ty projekty, které se povedlo realizovat v posledních letech. Těším se na další
spolupráci s vámi všemi!
Gratuluji všem nově zvoleným zastupitelkám a zastupitelům, členům vedení města,
členům Rady města Bystřice, předsedům a
členům výborů zastupitelstva města.
Váš starosta Michal Hodík
Město Bystřice – město #nadobreceste

FOTOGRAFIE BYSTŘICE Z PTAČÍHO POHLEDU
Autorem fotografií je Jiří Zderadička. Za zaslané fotografie děkujeme.
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Jednání Rady města a zasedání Zastupitelstva
města Bystřice
Zkrácená verze zápisů Rady města ze dnů 3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2022. Plnou verzi naleznete na webových stránkách
www.mestobystrice.cz. Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Rada města Bystřice schvaluje nákup
TOP hydraulických nůžek WEBER RSU 210
Plus pro JSDHO Bystřice za cenu 124.275 Kč
bez DPH.
Rada města Bystřice souhlasí s aktualizací „Plánu opatření pro případy havárií
ohrožujících kvalitu povrchových nebo
podzemních vod“ od společnosti KVARTO
s.r.o.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Darovací smlouvy mezi městem Bystřice a
Českou republikou – Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje, se sídlem: Jana
Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČ: 708 85 371.
Dar je motorová pila řetězová DOLMAR PS
7300 v hodnotě 34.640 Kč.
Rada města Bystřice schvaluje Plán
údržby významných zařízení, čištění akumulačních nádrží a údržby vodojemů Bystřice 2023 a Plán preventivní kontroly úniků
na vodovodních řadech Bystřice pro rok
2023 Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o.
Rada města Bystřice schvaluje projektový záměr ITI PMO k projektu Muzeum loutek a informační centrum v domě U Jelena.
Projektový záměr je předkládaný do programového rámce IROP vyhlašovateli výzvy
Hlavnímu městu Praha jako nositeli Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Rada města Bystřice schvaluje zajištění financování z rozpočtu města
Bystřice.
Rada města Bystřice schvaluje projektový záměr ITI PMO k projektu Revitalizace
centra Bystřice – náměstí II. Odboje a Ješutova náměstí. Projektový záměr je předkládaný do programového rámce IROP vyhlašovateli výzvy Hlavnímu městu Praha
jako nositeli Integrované strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti. Rada města
Bystřice schvaluje zajištění financování
z rozpočtu města Bystřice.
Rada města Bystřice schvaluje projekto-

Hlas Bystřice č. 11 / 2022

vý záměr ITI PMO k projektu Rekonstrukce
veřejných prostranství na ulici Dr. E. Beneše. Projektový záměr je předkládaný do
programového rámce IROP vyhlašovateli
výzvy Hlavnímu městu Praha jako nositeli
Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Rada města Bystřice
schvaluje zajištění financování z rozpočtu
města Bystřice.

Rada města Bystřice schvaluje projektový záměr ITI PMO k projektu P+R v regionu
u železničních stanic – Bystřice. Projektový
záměr je předkládaný do programového
rámce IROP vyhlašovateli výzvy Hlavnímu
městu Praha jako nositeli Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti.
Rada města Bystřice schvaluje zajištění financování z rozpočtu města Bystřice.
Rada města Bystřice schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky na stavební práce „Místní
obslužná komunikace kategorie MO1k6,75/3,5/30 v obci Jírovice“ za předpokládanou cenu 1.850.000 Kč bez DPH.
Rada města Bystřice souhlasí s uzavřením Mateřské školy Bystřice, okres Benešov, příspěvkové organizace, v období vánočních prázdnin od 27. do 31. prosince
2022.
Rada města Bystřice zřizuje povodňovou
komisi v tomto složení: Michal Hodík, Mgr.
Daniel Štěpánek, Alexandra Malknechtová,
DiS., Ing. Pavel Dvořák, MUDr. Růžena
Dvořáková, Lukáš Marek, Adam Semela a
Petr Vyk.
Rada města Bystřice souhlasí s umístěním zařízení (automatu) sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb,
které provozovatel „Zásilkovna s.r.o.“, Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9,
jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí, a to na parc. č. 154/1 v k.ú. Nesvačily u Bystřice a 46/4 v k.ú. Líšno, obec
Bystřice, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Rada města Bystřice schvaluje objednání
dodání a montáže vystrojení ČS Tvoršovice
od společnosti WILO CS, s.r.o. se sídlem:
Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČ: 625 79 207
za cenu 498.526 Kč bez DPH a čerpadla Wilo
Rexa PRO Vo-623 vč. 10 m kabelu za cenu
85.826 Kč bez DPH.
Rada města Bystřice bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek z fondu rady
města ve výši 5.000 Kč na badmintonový
turnaj, který se koná dne 26.11.2022.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce
„Změna stavby a adaptace bývalé budovy
JZD na komunitní centrum Bystřice“ s firmou S-B s.r.o., se sídlem: Husova 332, 264
01 Sedlčany, IČ: 256 52 362. Celková cena
díla se tímto dodatkem mění z původních
43.333.360 Kč bez DPH na 47.260.786 Kč bez
DPH.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 4.
2021 na služby k zakázce „Výsadba krajinné
zeleně Bystřice u Benešova“ se společností
ZO ČSOP Vlašim, se sídlem Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim, spočívající ve snížení ceny o
méněpráce v hodnotě 4.167 Kč bez DPH. Původní cena díla 974.591 Kč bez DPH, končená cena díla 970.423 Kč bez DPH.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č. 22 SOP 01
4122063094, uzavřené s ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín IV-Podmokly, odběrné místo:
Drachkov 68, 257 51 Bystřice, byt č.8, podíl
na nákladech: 12.600 Kč.
Rada města Bystřice bere na vědomí
nutnost schválení názvu nové ulice v Bystřici, z důvodu přidělení čísla evidenčního
0209 dokončené stavbě rekreační chaty –
stavby pro rodinnou rekreaci. Rada města
Bystřice doporučuje Zastupitelstvu města
Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit název ulice: U Třetí skály.
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Zprávy pro občany
SLOŽENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BYSTŘICE
Babiš Pavel, Mgr. Bárta Karel, MUDr. Dvořáková Růžena, Ing. Fatka Petr, Hodík Michal (starosta), Kohoutek Jiří, Kouba Petr,
Ing. Kožíšek Libor, Máca Theodor, Marek
Lukáš, Ing. arch. Russe Tomáš, Sládeček
Josef, Šachl Jakub, Mgr. Štěpánek Daniel
(místostarosta), Mgr. Bc. Trochová Martina,
Tůmová Marcela, Vosátka Milan.
SLOŽENÍ RADY MĚSTA BYSTŘICE
Petr Fatka, Michal Hodík, Petr Kouba, Mgr.
Štěpánek Daniel, Ing., Milan Vosátka. Zastupitelstvo si stanovilo celkem 5 členů
Rady města Bystřice, z toho 2 uvolněné
pro výkon funkce starosty a místostarosty. Zbylí členové jsou pro výkon své funkce
neuvolněni.
SLOŽENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
Ing. Libor Kožíšek (předseda) , Jakub Šachl, Jan Peška, Jana Součková, Ing. Veronika
Macková.
SLOŽENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
Jiří Kohoutek (předseda), Miroslav Tůma,
Ing. Olga Mokošová, Mgr. Dana Štěpánková, Ing. Petr Fatka.
VEŘEJNÉ SCHŮZE OBČANŮ SE
STAROSTOU MICHALEM HODÍKEM
V osadách se uspořádaly veřejné schůze, na
kterých se občané mohli osobně setkat se
zvoleným starostou Michalem Hodíkem a
probrat klíčová témata. Schůze jsou důležité
také proto, že se na nich navrhují kandidáti nových osadních výborů na další 4 roky.
Předsedové osadních výborů budou zvoleni
na nejbližším, tj. prosincovém zasedání Zastupitelstva města Bystřice.
NOMINACE NA CENY MĚSTA BYSTŘICE
2022 JSOU U KONCE
Během listopadu bude stanovena komise.
Nominovaní
byli
navrhováni
v následujících 3 kategoriích: úspěšný
sportovec města Bystřice, osobnost kulturního a společenského života a občan
města Bystřice za výjimečnýčin. Všechny
nominující a nominované budeme kontaktovat. Ocenění stihneme udělit do konce
roku 2022.
MĚSTO
BYSTŘICE
POSTOUPILO
V LIZE NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST
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DO VYŠŠÍ KATEGORIE
Nyní jsme v kategorii „pokročilý“. Zdravé
město Bystřice aspiruje na vyšší úroveň
v Místní agendě 21 (dále jen MA21), která
je nástrojem ke zlepšování kvality veřejné
správy, strategického řízení, zapojování
veřejnosti a budování místního partnerství. Předložili jsme všechna splněná kritéria pro kategorii D i C. Nyní probíhá fáze
posuzování a odsouhlasení ze strany MA21.
Cílem MA21 je podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či
regionální úrovni, zejména zajištění tzv.
good governance, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní
úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel,
školství, sportu, kultury a zaměstnanosti,
s důrazem kladeným na rozhodování a plánování dalšího rozvoje regionu či obce, a to
s účastí a ve spolupráci s širokou veřejností, dále neziskovými organizacemi a spolky,
podnikateli, provozovateli služeb, či třeba
školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi aj.
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023
Termín prvního kola prezidentských voleb
je stanoven na pátek 13. ledna 2023 od 14
hodin do 22.00 hodin a na sobotu 14. ledna
2023 od 8.00 hodin do 14 hodin. Hlasovací
lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací
lístky až ve volební místnosti.
RE-USE SKŘÍŇ STÁLE NABÍZÍ OBLEČENÍ
A HRAČKY
Provozní doba je v MC Kulíšek víceméně
kdykoliv. Klíč je vždy v Květince v přízemí budovy. Jinak jsou prostory odemčené
pondělí – středa od 15 do 18 hodin a v pondělí i dopoledne od 9 do 12 hodin.

PŘIPRAVUJEME PTAČÍ STEZKU
Na Ješutově náměstí budou rozmístěny cedulky na stromech, ze kterých se dozvíte
více informací. Pomocí QR kódů na cedulkách se budete moci podívat, jak dané
zvuky zvíře vydává a jak se pohybuje. Po
Bystřici budou instalovány 3D podoby vybraných ptáků. Občané je budou moci nacházet na různých místech. Tematicky se
iniciativa doplňuje s akcí MC Kulíšek, na
které budou vyrobeny ptačí budky, a následně umístěny do veřejného prostoru.
Oba projekty přinesou občanům náplň na
příjemnou procházku. Krmítka, doplňování krmiva a sledování zvířat bude jistě příjemnou zábavou nejen pro děti v zimních
měsících.
DEN BEZ DLUHŮ 2022
I letos je Úřad práce ČR hlavním partnerem
už tradiční akce Den bez dluhů. Lidé, kteří
se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad
využít bezplatnou telefonní linku 800 700
880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Současně mohou zájemci odborné
poradce zdarma požádat o výpis z Centrální evidence exekucí a získat tak informace
o tom, jestli je proti nim aktuálně vedena
exekuce. Letošní rok přináší i novinku, a to
pomoc občanům Ukrajiny, kteří potřebují
poradit, jak si uspořádat finance v českém
prostředí, jaké je čekají výdaje například ve
spojitosti s dětmi, s bydlením nebo na co si
dát pozor, když si peníze půjčují.
POVINNÉ DATOVÉ SCHRÁNY PRO
OSVČ OD ROKU 2023
Od 1. 1. 2023 budou automaticky zřizované datovky pro OSVČ, spolky, nadace a
sdružení. Kdo o tom dosud neslyšel, dozví se jistě díky kampani, která během pár
dní odstartuje a poběží až do jara příštího
roku. Od 1. 1. 2023 postupně získají datovku
všichni živnostníci, podnikatelé a nepodnikající právnické osoby. Používejte datovku už teď. Jděte na webové stránky:
www.chcidatovku.cz
DIGITÁLNÍ PORTÁL OBČANA
Město Bystřice pracuje na přípravách Portálu občana, přes který bude možno jednoduchým způsobem přijímat informace
a online vyřizovat úřední záležitosti.

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY

Finalizujeme práce na městských bytech
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice
V městském bytovém domě v Syllabově
ulici 99 proběhl další pravidelný kontrolní
den. Práce běží podle smluvního harmonogramu. Koupelny jsou obloženy a byla
provedena pokládka dlažby na chodbách,
vzorkování lina, materiálu na kuchyňské
linky a montáž dalších truhlářské prvky.
V následujících týdnech se zde vystřídají
elektrikáři, instalatéři, podlaháři a truhlář. Předpokládaný termín předání díla je
stanoven na konec listopadu.

Oprava památníku a „hasičárny“ se blíží ke konci
Text a foto: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Další stavba města Bystřice se pomalu, ale
jistě blíží ke svému konci. V rámci této
stavby dochází k opravě památníku obětem válek a k rozšíření garáží pro vozidla
JSDHO města Bystřice.

Zahořanská náves se mění před očima
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka města Bystřice
V Zahořanech proběhl pravidelný kontrolní den a bylo na co se koukat. Po nezajímavých přípravách terénu se nyní zahořanská náves den ze dne doslova mění
před očima. Zatímco minulý týden byly
připraveny obrubníky kolem budoucího
ohniště, tento týden se naváží a upravují
podkladové vrstvy pro finální mlatový povrch. Zástupce realizační firmy, společnosti B E S, s.r.o., potvrdil, že práce probíhají podle plánu, a tak to vypadá, že
obyvatelé Zahořan rozsvítí vánoční stromek již na nové návsi.

Hlas Bystřice č. 11 / 2022
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KULTURA

Kulturní dění
Text a foto: Kolektiv MKIC Bystřice

LIDOJEDI, TUČŇÁCI I DĚTI ULICE.
U JELENA PATŘILO JEDNO ODPOLEDNE AFRICE
Africe patřilo pozdní sobotní odpoledne 1. října v bystřickém divadle
U Jelena. Nejprve se diváci prostřednictvím vystoupení divadelního souboru Šumajzl, složeného z klientů
Centra sociálních služeb Tloskov,
přenesli na poznávací zájezd Afrikou.
Navštívili lidojedy, kteří nakonec byli
vegetariány, potkali mnoho exotických
zvířat a také se na chvíli sami stali tučňáky, protože účastníci zájezdu prostě
chtěli více tučňáků.

Z velice zábavného a vydařeného divadelního představení jsme se posléze přesunuli do reality dnešní Africké
země Keňa, o které účastníkům poutavě vyprávěla spisovatelka, dobrovolnice a cestovatelka Hana Hindráková.
Dozvěděli se mnohé o problémech,
které sužují tamní obyvatele, především z nejchudších vrstev, jak žijí děti
ulice, které vypadly z tamního sociálního systému a žijí téměř bez pomoci a zájmu druhých. Také popsala, jak
fungují neziskové organizace, které se
snaží v Africe pomáhat, a že ne každá,
byť i dobře míněná pomoc, funguje.
Pak účastníkům přestavila knihy, ve
kterých vypráví osudy svých afrických
přátel.
Knihy si diváci mohli také zakoupit před začátkem představení a také
po jeho skončení, stejně jako šperky
a další drobné výrobky, které Hana
Hindráková dováží přímo z Keni, kde
je vyrábějí příslušníci různých kmenů
pro svoji obživu. Diváci si tak odnášeli nejen krásné zboží, ale také dobrý
pocit, že svým nákupem pomohli potřebným.
DIVADELNÍ FESTIVAL LUDVÍKA
NĚMCE ZAHÁJILI ŽÁCI KAPKOU
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MEDU PRO VERUNKU
Děti ze Základní umělecké školy Benešov představily v bystřickém divadle U Jelena muzikál Kapka medu pro
Verunku. Příběh muzikálu upozorňuje na znečišťování přírody lidmi a nutí
diváka k zamyšlení nad chováním lidstva k planetě Zemi. Přestože se jedná o velmi vážné téma, děj má rychlý
spád a vtahuje diváka do příběhu plného pohádkových postav.
Výkony malých herců byly velmi přesvědčivé a bouřlivý potlesk z nabitého
sálu byl důkazem, že se diváci skutečně dobře bavili.
DIVADELNÍ FESTIVAL LUDVÍKA
NĚMCE POKRAČOVAL TAKOVOU
NORMÁLNÍ RODINKOU
Divadelní festival Ludvíka Němce obohatil také divadelní spolek Béčko, a to
o představení Taková normální rodinka. Druhé festivalové představení sklidilo opět velký divácký úspěch a bylo
vyprodáno.
Tato komedie vypráví o tom, jak v jednom domě spolu žijí zástupci čtyř generací, o nichž se rozhodně nedá říci,
že jsou úplně „normální“. Babička,
která dokáže vyřešit všechny problémy. Její dcera Cilka má zase ve zvyku se
zčistajasna vprostřed věty rozezpívat
a její manžel Oldřich se nevěnuje ničemu jinému než svým želvám Poldinkám. Starší dcera Pavla všude možně
cvičí jógu a se stoickým klidem snáší
četná darebáctví svých raubířů, a tiché
podivínství svého manžela Petra, který
jen jí, spí a čte noviny. Nejmladší dcera
Kateřina se snaží uvést do rodiny svého plachého nastávajícího Zdeňka.
MALÁ LUPITINA GONZÁLES PŘIPOMNĚLA DIVÁKŮM, ŽE SMRTI SE
NETŘEBA BÁT
Loutky bez hranic přivezly do divadla
U Jelena ve středu 19. října divadelní
představení pro malé i velké Příběhy
malé Lupitiny Gonzáles. Příběh diváky zavedl do rodiny malé Lupitiny,
kde právě začal mexický sváteční Den
mrtvých. Tančilo se, zpívalo a vyprávělo.
Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Duši-

ček, abychom si připomněli, že smrti
není třeba se bát. Představení získalo
mnohá ocenění, jednou z nich byla
cena za „Vyjádření divadla loutkou“
nebo „Cena diváků“ na mezinárodním festivalu ve Varšavě.
DS BANDA - ROZVOD
Salvy smíchu z hlediště byly jasným
důkazem, že i rozvod může být veselý.
Tedy Rozvod v podání bystřického Divadelního souboru BANDA rozhodně
veselý byl, o naschvály nebyla nouze
a diváci se nenudili ani minutu. Předposlední divadelní představení Divadelního festivalu Ludvíka Němce bylo
beznadějně vyprodáno.

KOMORNÍ STUDIO ÁČKO - OSKAR
Komorní studio Áčko v bystřickém
divadle U Jelena zakončilo 27. 10. Divadelní festival Ludvíka Němce představením Oskar. Tři stejné kufříky
s rozdílným obsahem, které nakonec
skončí na nesprávném místě. A kolem
toho mnoho neuvěřitelných situací.
To je půdorys, na němž se odehrává děj francouzské komedie. U bystřického publika sklidilo představení
opět velký úspěch.
POSVÍCENSKÝ KONCERT V KOSTELE SV. ŠIMONA A JUDY
Dechberoucí hudební vystoupení
Podblanického smíšeného orchestru
a sboru, které se uskutečnilo v neděli
30. 10. 2022 od 18 hodin v bystřickém
kostele sv. Šimona a Judy ku příležitosti posvícení, nabídlo divákům průřez klasickou a lidovou tvorbou. Zazněla například hymna Evropské
unie, stejně tak i dvě sloky z české
hymny nebo notoricky známé písničky, jako třeba Ta naše písnička česká.

www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY, ODPADY

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

Vážení spoluobčané, listopad se asi do sněhu moc nepožene. Začátek byl deštivý a co bude dál, to si můžeme
jen domýšlet. Nicméně, než se nadějeme, je tu prosinec a z ozdobného listí už zbyde jen památka na hrábě. Ti
z vás, kterým v létě stíní krásné koruny listnatých stromů zahradu, mi dají za pravdu, že leckdy ten pohled na
spadané listí tak úplně neocení. Nicméně je to součást světa stejně jako peklo, ze kterého se nám v předvečer
svátku svatého Mikuláše vysypou čerti a potom padni komu padni. Takže vám přeju, ať máte hříchů pomálu,
případně ať se stihnete schovat třeba za novou ledničku, protože my budeme schovaný za tou vaší starou,
kterou jste odvezli do sběrného dvora.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se během října a listopadu věnovali dosekávání veřejných ploch.
Vesměs se jednalo o místa, která se vysekávají pravidelně na zimu pro snadnější
údržbu. Pokračovalo sekání okolí cest a
komunikací.
Na přelomu října a listopadu byly postupně
odstraňovány nánosy spadaného listí.
Na konci října proběhla větší údržba veřejných pohřebišť. Byly odstraněny opuštěné
hroby a opraveny části mobiliáře. Současně s tím probíhal úklid těchto míst jako
příprava na „dušičky“. Vše probíhalo v několika fázích dle toho, jak stromy pouštěly
dolů listí.
V mezidobí služby asistovaly při přesunu
mobiliáře, opravami drobných poškození
na městském majetku. Zároveň se stále instalují RFID čipy na odpadové nádoby jak v
Bystřici, tak v okolních osadách.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen v
zimní otevírací době. Aktuální informace
naleznete vždy na našich stránkách www.
tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes

náš facebookový profil.

Zimní období (od 1.11 do 31.3.)
ÚTERÝ		

12:00 – 16:00

ČTVRTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA		

9:00 - 12:00

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Městská kotelna topí od začátku listopadu
vlivem poklesu teplot ve nepřerušovaném
24hodinovém režimu.

VÝHLED DO BUDOUCNA

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Pokud si nejste jistí platností smlouvy o
nájmu hrobového zařízení, nebo nemáte k
dispozici nájemní smlouvu, je možné si zaplacení zkontrolovat u nás v systému. Prosím kontaktujte nás na emailové schránce
hroby@tsbystrice.cz nebo na telefonním
čísle 733101051 v čase 08:00 – 12:45. Pro
zjištění stavu je nutné znát číslo hrobového místa a o který hřbitov se jedná, nebo
jiné identifikační údaje, aby bylo možné
hrob dohledat. Informace „je to ten s nápisem vpravo vzadu“ je ve většině případů
opravdu nedostatečná… Nicméně se vám
budeme snažit pomoci, abychom situaci
vyřešili.

V následujícím období budou dokončeny
úklidy listí a předpokládáme přechod na
zimní práce. Tj. vyřezávání křovin a prořezy náletů. V případě, kdy dojde ke zhoršení
povětrnostních vlivů, budou dle standardního postupu ošetřovány chodníky a komunikace technikou.
Prosím, v případě, že bude hlášen spad
sněhu, nenechávejte popelnice na chodnících, pokud bude jiná možnost, kam je pro
svoz umístit. Je téměř nemožné potom
souvisle chodníky udržovat naší technikou
z důvodu zúženého průjezdu. Děkujeme.

Olej z vánočních dobrot do záchodu nepatří
Zdroj: www.tridimolej.cz

Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým
řízkům, nebo ctíte vlastní rodinné recepty? Ve většině případů se svátky bez oleje
a tuku v kuchyni neobejdou, leckde se ho
za těch pár dnů spotřebuje jako jindy za
celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního shonu nevzdávat snahu použité
oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a

Hlas Bystřice č. 11 / 2022

mohly dál sloužit jinde.
Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než
ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka
bývá hodně – a naopak času na všechno
ještě méně, takže člověk občas zapomene
na svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý
olej či sádlo z pánve, pekáče nebo friťáku
do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen chvilku a ušetří toho mnohem víc,

než by se na první pohled mohlo zdát.
Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se během svátků na vašem stole objeví, ať už
jde o zbylé olejové zálivky z nakládaných
dobrot či ze salátů, nejrůznější marinády nebo třeba pevné tuky zapomenuté
v lednici ještě z předvánočního pečení
cukroví.
» pokračování na další straně »
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ODPADY
» pokračování z předchozí strany »
Berte to třeba jako součást vánočního
úklidu. Každý chce mít doma pořádek nejen na pohled, ale i uvnitř. A čisté trubky
bez nánosů tuků a nežádoucích ucpávek
se vám navíc opravdu vyplatí. A ve větším
to platí pro celou naši obec. Kanalizační
systém, čističky odpadních vod, spodní
vody – tady všude je lepší udržovat pořádek a žádné odpadní oleje sem nepouštět.
Peníze, které se ušetří za řešení případných problémů, se přece dají v naší obci
využít mnohem lépe.
Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste
pomohli i přírodě a planetě. Odpadní
tuky nebudou škodit v půdě a vodě, ušetří se spousta surovin a vypouštění oxidu
uhličitého do ovzduší, a naopak nám lidem použité oleje ještě jednou poslouží.
Šetrným způsobem se z nich po vyčištění
vyrobí biopalivo pro letadla a auta.
Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být
společná všem. Až naplníte lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte a udělejte si s ní malý výlet k popelnici s růžovým
víkem a logem Třídímolej.cz. Schválně,
kolik sousedů u ní letos potkáte?

Rozbory směsných
komunálních odpadů
Zdroj: Andrea Koláčková, Odpadová poradenská s.r.o.

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO ROZBORU SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBY
(HMOTNOST ZÁKLADNÍHO VZORKU 4010 KG):

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO ROZBORU ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ
(HMOTNOST ZÁKLADNÍHO VZORKU 3730 KG):

Rozhovor s Janem Daňsou, ředitelem
ALPLA, spol. s r.o.
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice; Jan Daňsa, ředitel ALPLA, spol. s r.o.

Společnost ALPLA je významný světový
výrobce plastových obalů, jehož výrobní závod najdete nedaleko Bystřice. Byla
to právě ALPLA, společnost s r. o., která iniciovala vznik edukativní iniciativy
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Replastuj. V následujícím rozhovoru se
dozvíme více např. o mýtech spojených
s plastovými obaly, o projektu Replastuj
i o přístupu výrobce plastů k životnímu
prostředí.

PLASTOVÉ OBALY MOHOU BÝT
V DNEŠNÍ DOBĚ KONTROVERZNÍ
TÉMA, ZEJMÉNA PRO OCHRÁNCE
PŘÍRODY. SETKÁVÁTE SE S TÍM?
VNÍMÁTE VY OSOBNĚ PLASTOVÉ
www.mestobystrice.cz

www.alpla.com | www.replastuj.cz

OBALY KONTROVERZNĚ?

mi partnery uvedli na trh před více než rokem.
Dále jsou to produkty, které vedou ke snížení
váhy obalu a k úspoře CO2. Snaha přiblížit veřejnosti plastové obaly a jejich benefity vyústila v létě letošního roku v otevření vývojového
centra STUDIOa.

JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ MÝTY O
PLASTOVÝCH OBALECH?

ZAUJALO NÁS, ŽE SE VĚNUJETE
I RECYKLACI PLASTŮ A JEJICH
SPRÁVNÉMU VYUŽITÍ. JEDNÁ SE O
PROJEKT REPLASTUJ. MOHL BYSTE
NÁM HO PŘEDSTAVIT – NA CO A
NA KOHO SE ZAMĚŘUJE?

Samozřejmě se setkáváme i s negativními názory na plasty a obaly z nich, které vychází ze
zažitých mýtů. Nicméně my pracujeme s fakty
ohledně plastů a snažíme se podobné nepravdy o plastech aktivně vyvracet.

Ve společnosti panuje řada nepravd o plastech,
díky kterým je tento materiál považován za
nejškodlivější pro životní prostředí. Opak je ale
pravdou, jak potvrzují i LCA analýzy životního
cyklu výrobku realizované pro různé druhy
obalových materiálů. Z těch vychází, že např.
PET lahve mají mnohem nižší uhlíkovou stopu
než lahve skleněné.
Dalším častým mýtem je informace, že většina
obalového odpadu je z plastů. Přitom v Evropě
tvoří plastové obaly jen 19 % celkového množství odpadu. Větší podíl připadá např. na papír
a karton. Rozšířený je také mýtus, že plastové
obaly způsobují mimořádně vysokou spotřebu ropy. Nicméně pro jejich výrobu se spotřebovává jen asi 1,5 % z celkového vytěženého množství. Není také pravda, že by plastové
odpady byly hlavním primárním zdrojem mikroplastů. Ty pochází hlavně ze syntetických
textilií, opotřebení pneumatik automobilů.

JAKO SVĚTOVÝ VÝROBCE JISTĚ
VYRÁBÍTE VŠEMOŽNÉ TYPY A
VELIKOSTI OBALŮ. JAKÝ JE VÁŠ
NEJČASTĚJŠÍ PRODUKT? A JAKÝ
POVAŽUJETE ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ?

Produktů máme opravdu hodně a vždy záleží
na dané zemi a lokalitě. V České republice jsou
nejrozšířenější PET lahve, a to hlavně pro nápoje. Pro kosmetiku je to zhruba napůl mezi
PET lahví a HDPE obalem. Nejzajímavější jsou
pro mne obaly, kterými přinášíme něco nového na trh. Příkladem může být třeba snížené
hrdlo na nápojové PET lahve, které jsme s naši-

Vzdělávací iniciativu Replastuj jsme spustili před rokem s cílem zlepšit informovanost
společnosti o plastech, jejich vlivu na životní
prostředí a přínos pro moderní společnost.
Na stránkách www.replastuj.cz pravidelně informujeme o různých aspektech týkajících se
plastů, přinášíme výsledky nejnovějších studií
a analýz, rozhovory s lidmi z oboru a podobně.
Aktuálně také realizujeme vzdělávací projekt
v mateřských, základních a středních školách.

těch obalů, ale přístupu lidí. A na tom bychom
měli všichni zapracovat.

PROČ VÁS NAPADLO VYVÍJET
INICIATIVU V TOMTO SMĚRU?

JAKÉ JSOU BUDOUCÍ PLÁNY SPOLEČNOSTI?

JAKÝ MÁTE VY OSOBNĚ VZTAH K
EKOLOGII A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ?

CO CHCETE VZKÁZAT NAŠIM
ČTENÁŘŮM?

Naším hlavním cílem bylo zprostředkovat lidem fakta o plastech a vyvrátit mýty, které
kolem nich panují. A také upozornit na výhody
plastů, které v řadě použití bezpochyby mají ve
srovnání s jinými obalovými materiály, pokud s
nimi správně zacházíme. Důležitým sdělením
Replastuj je také apel na to, abychom s plasty
nakládali udržitelně.

Celá naše rodina již dlouhá léta třídí všechno,
co se dá, snažíme se dodržovat zdravý životní
styl. Je pro mne naprosto nepochopitelné, že
se najdou lidé, kteří odpadky klidně vyhodí na
výletě v lese nebo v horách. Toto není problém

Naše firma se v současné době věnuje hlavně
rozvoji našich zaměstnanců a investicím do
energetických úsporných zařízení a strojů.
Myslím, že to jsou dva důležité směry pro zachování fungování každého úspěšného podniku. Z pohledu výroby se hodně věnujeme
používání recyklovaného materiálu v našich
výrobcích a spolupracujeme se zálohovým
systémem na Slovensku.

Především, aby zůstali věrni našim výrobkům a
výrobkům našich zákazníků. Aby se nebáli používat plastové obaly a PET lahve, vždy si zjišťovali informace a nepodléhali nepravdám o
plastech.

MATEŘSKÉ CENTRUM

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

Přestože jsou cesty plné spadaného barevného listí a pole jsou dávno zoraná,
sluníčko to ještě nevzdalo. Mnozí ještě
nevyndali ani zimní bundy a užívají si
teploučka. Kalendář se ale ošálit nenechá
a máme tu druhou polovinu podzimu.
Co nás čeká a nemine? Sobota 3.12. od 15
Hlas Bystřice č. 11 / 2022

hod v sále U Hlaváčků – Mikulášská zábava pro děti – velké čertovské rojení, spojené se soutěžemi, tancem a možná přijde
i Mikuláš se svou nadílkou. Občerstvení
je zajištěno, stačí obléci masku a přijít si
zařádit – již teď se na vás těší DJ KOKYN.
Sobota 10.12. od 15 hod - Perníkové tvo-

ření – společně si vyrobíme a vyzdobíme
perníkovou chaloupku z předpečených
korpusů pod vedením zkušené cukrářky.
Užívejte si nádherný podzim, v klidu a pohodě vstupte do adventního času a naše
nabídka snad přispěje k zpestření vašich
dnů.
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Techmania Plzeň a kaolinový důl v Nevřeni
Text a foto: Jana Mácová, Veronika Krpelánová, učitelky ZŠ Bystřice

Ve čtvrtek 20. října zavítali žáci sedmých tříd na Plzeňsko. Dopoledne nás
čekala interaktivní expozice v science
centru Techmania (tovární budovy
areálu Škodovky). Všechny exponáty
vyžadovaly, abychom s nimi manipulovali, hýbali, točili nebo se přímo
stali jejich součástí. Hravě a nenásilně
jsme se seznamovali s přírodními vědami, technologiemi a světem kolem
nás. Byli jsme u demonstrace ohnivého tornáda a parního stroje. Vyzkou-

šeli jsme např. Van de Graaffův generátor nebo obří jojo. Součástí areálu
je také první 3D Planetárium v ČR,
kde se nachází expozice o vesmíru.
Odpoledne jsme měli objednanou
komentovanou prohlídku hlubinného kaolinového dolu v Nevřeni.
K samotnému vstupu do dolu nás dovedla naučná stezka s názvem POD
ZEMÍ. Prohlídka chodeb a sálů trvala
necelou hodinku. Dozvěděli jsme se
zajímavosti o dobývání kaolinu, jeho

zpracování a využití, o historii dolu a
mnoho dalšího.
Celodenní výlet proběhl bez komplikací. Příjemně unaveni jsme dorazili
domů v podvečerních hodinách.

Podzim u Myšáků
Text a foto: Helena Křiklánová, Ivana Hrušková, Zuzana Šachlová, učitelky MŠ Bystřice

Podzim je jedno ze čtyř ročních období, které u mnohých nebývá zrovna
oblíbené, jelikož dny se krátí, ochlazuje se, více prší a je mnohem horší
počasí. Ale co je na podzimu určitě
nejkrásnější, že často vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie.
Ve třídě Myšáků se špatného počasí

nelekáme a určitě si podzimní aktivity
užíváme. V říjnu jsme se vydali na vycházku do lesa Lísek, kde děti stavěly
domečky pro skřítky, nasbíraly houby, luštily různé hádanky, poznávaly
podzimní plody, květiny, listy, které
si lepily na papírovou korunu, aby se
staly Lesními krály.
Pouštění draků je u dětí oblíbená činnost, ale my jsme si vyzkoušeli, jaké to
je běhat s velkou igelitovou plachtou
ve větru po stadiónu.
Sběr podzimních plodů je u dětí oblíbený, ale tvořit z nich je ještě větší
zábava. Mezi nejoblíbenější činnosti
určitě patří pečení. Celou třídou se
linula vůně jablečných rohlíčků, které
děti pekly na posvícení. Z jablek vytvářely i jablečnou přesnídávku, kří-

žaly a jablečnou šťávu.
Na školní zahradu jsme pozvali lektora, který dětem ukázal lesní dravce.
Na tuto akci budou děti jistě dlouho
vzpomínat.
Poslední den v říjnu děti čekal
Halloweenský rej, na který se těšily
nejen děti z Myšáků, ale celá MŠ.

Oslava 755 let od založení obce Drachkov
Text: M. Sejková, TJ Sokol Drachkov a OV Drachkov

Dne 5. 7. 2022 proběhlo v Drachkově
hudební odpoledne na oslavu výročí
755 let od založení obce. Organizátoři
z Osadního výboru Drachkov, TJ Sokol
Drachkov a SDH Drachkov připravili
pro návštěvníky odpoledne plné zážitků a zábavy. Počasí všem přálo a
tak bylo kouzlo oslavy dokonale podtrženo. K tanci a poslechu zahrála
punk-rocková skupina Cokol!v, Český
šraml Jana Slabého a Štěpán Kojan,
frontman skupiny Keks. Programem
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provázel DJ Mirek Macháček, který
oslavy zakončil svou legendární oldies party. K vidění byla také historická stříkačka Stratílek Drachkovských
hasičů a historická auta a motocykly
z Klubu historických vozidel Benešov
a Praha.
Po celý den zajišťoval občerstvení pan Pechač z Benešova. Velké
díky patří sponzorům, bez kterých by
celá akce nemohla dosáhnout takového úspěchu. V první řadě děkuje-

me společnosti Verold Benešov, který představil nové vozy Škoda včetně
nejnovějšího model Enyaq Coupé RS
iV. Tento sponzor také zajistil zábavu pro děti zapůjčením dvou skákacích hradů a dětských dílniček. Za
marketingovou propagaci akce velice
děkujeme Aleně Holoubkové. Dalšími
sponzory, kterým vděčíme za úspěšnost akce, jsou: Elektroinstalace Milan Červ, KV Paint Vácha, Jan Lukůvek, Josef Buk, Autoopravna Luboš
www.mestobystrice.cz

OSADY, LIDÉ
Holoubek, Jiří a Pavel Rezkovi a soukromí
zemědělci Zdeněk Kubásek a Martin Bartůšek. Významným dílem přispělo rovněž
Město Bystřice. Akce proběhla v překrásném areálu fotbalového hřiště Drachkov.

Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří
se přišli pobavit a podpořit akci svou účastí. Už teď se těšíme, až se za pět let opět
sejdeme.

Zprávičky z Nesvačil – rok 2022
Text a foto: Drahuše Jirovská, Osadní výbor Nesvačily, SDH Nesvačily a TJ Sokol Nesvačily

BRIGÁDY

celkem 210 soubojů. První tři místa obsadili: 1. KuLuk 56 b., Nesvačily, Lukáš Dráb,
Jakub Luňáček, 2. Lůzři 50 b., Vlašim, Tomáš Havelka, Jirka Hampešt, 3. Teplometi
38 b., Praha, Lukáš Váňa, Jan Krejčí. Vítězům gratulujeme. Zároveň děkujeme za
finanční podporu Městu Bystřice a dále
všem organizátorům za zajištění akce.

HASIČI

NOHEJBAL A NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Jako každý rok, tak i letos se v Nesvačilech
uspořádalo několik brigád na úpravu a
úklid hřiště, tělocvičny, hasičské zbrojnice, návsi a dětského hřiště, ale i v ostatních
částech Nesvačil. Ta poslední podzimní
brigáda nás teprve čeká v první polovině
listopadu.

Hasiči uspořádali sběr železného šrotu a
zúčastnili se několika soutěží. V květnu se
obě družstva zúčastnila okrskové soutěže
v Drachkově, muži i ženy skončili na 3. místě. V srpnu se konal Memoriál Josefa Stránského v Mokré Lhotě, náš sbor zde měl zastoupení mezi muži i ženami. Družstvo žen
skončilo na čtvrtém místě, Nikola Jirovská
zaběhla na 100 metrů s překážkami druhý nejrychlejší čas 23,86 s. Družstvo mužů
díky povedenému útoku obhájilo prvenství
z loňského roku, Aleš Loucký v běhu na 100
metrů s překážkami vyhrál s nejrychlejším
časem 19,70s. Muži vyhráli po třetí za sebou
putovní pohár Josefa Páva. Naše hasičská
družstva jsou skvělými parťáky i mimo
hříště, v letošním roce již opakovaně vyrazili na dvoudenní splouvání řeky Sázavy
z Chocerad do Týnce nad Sázavou.

TRADIČNÍ TURNAJ V SEDMIBOJI

Na hřišti v Nesvačilech se konal Tradiční
turnaj v sedmiboji.
Přijelo celkem 15. týmů. Soutěžilo se v sedmi míčových disciplínách a odehrálo se

Jakmile to počasí dovolí, schází se naši
muži na hřišti pravidelně na nohejbal.
Účastní se pak různých turnajů a také pořádají ten náš. Letošního ročníku nohejbalového turnaje v Nesvačilech se zúčastnilo
10 týmů, na předních příčkách se umístili:
1. Nesvačily (Michal Kanda, Michal Jirovský
a Tomáš Strnad), 2. Čerčany (Miloš Strnad,
Milan Kačírek, Petr Jíša), 3. Ve dvou ( Jiří
Hampešt, Stanislav Vosátka, Pavel Podlipský). Dále se naši muži úspěšně zúčastnili
turnaje v Mokré Lhotě a v Líšně, na obou
turnajích obsadili první místo. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

rů, již 3. ročník. S ohledem na počasí proběhl letošní ročník v tělocvičně. Zúčastnilo
se 10 soutěžících, které se utkali v disciplínách zaměřených na obratnost, soustředění, paměť a zručnost. Novou disciplínou
byla lukostřelba. Po sečtení bodů se umístili: 1. Miroslava Kandová, 2. Marie Dědová,
3. Hana Veselá. Vítězkám gratulujeme a děkujeme Městu Bystřice za finanční příspěvek na činnost seniorů a firmě DMA Kunice
za ceny pro vítěze.
Klub seniorů vede paní Martina Stibůrková
celoročně. Společně podnikají výlety, výšlapy, soutěže, navštěvují výstavy, sportují,
vyrábějí nebo se prostě jen potkají a popovídají.

DĚTSKÝ RYBOLOV A RYBÍ HODY

Děti o podzimních prázdninách lovili v
místním rybníčku v Koutech kapry, které
jsme pak připravili jako občerstvení na
Rybí hody. Připravena byla rybí polévka a
kapr po mlynářsku. Dětem i dospělým
přálo počasí, všichni byli spokojení.

STOLNÍ TENIS

Celý rok se také scházejí naši stolní tenisté,
kteří pravidelně v tělocvičně trénují. Máme
v Nesvačilech 2 mužstva, ta se úspěšně
účastní okresního přeboru (4. třída a 5. třída).

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

V říjnu také proběhly Sportovní hry senio-

Krásná kytice s vázou zmizela z hrobu
Text: Iveta Jedlanová, občanka
Už toho mám dost! Ptáte se čeho? Bezohlednosti, drzosti, arogance a nevím, jaká
slova ještě zvolit, aby co nejlépe vyjádřila
mé rozhořčení. Po smrti rodičů se se sestrami staráme o hrob, kde jsou pochovaní.
A asi jako každý, kdo s láskou vzpomíná na

Hlas Bystřice č. 11 / 2022

své nejbližší, jim nosíme květiny, zapalujeme svíčky a chceme, aby místo jejich
posledního odpočinku bylo co nejhezčí.
A tak když nedávno uplynulo 60 let od
jejich svatby, koupila jsem kytici bílých
chryzantém a odnesla je rodičům jako

vzpomínku na jejich šťastný den. Hned
druhý den mě ale čekalo nemilé překvapení. Nejprve jsem jen nevěřícně zírala
neschopna slova, než mi došlo, že ona
krásná kytice je prostě pryč! Místo ní
z vázy trčí několik umělých květin posbí-
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raných z okolních hrobů. Cloumal mnou
neskutečný vztek a slova, která jsem v tu
chvíli vyslovila, nejsou publikovatelná.
Hlavou mi běželo jediné – co je to za člověka? Ne, tohle snad ani není člověk! Něco
takového může udělat jen monstrum, pro
kterého mám jen slova největšího opovržení. Hyena, která se neštítí okrádat mrtvé. Zrůda, které bych bez milosti na místě

usekla ruku.
Tato krádež totiž zdaleka nebyla první a mezi věcmi, které nám někdo ukradl, byla i drahá kameninová váza.
Z doslechu vím, že nejsme jediní, komu
se z hrobu ztrácejí věci a nejsou to jen
květiny, a proto si myslím, že je načase se
tímto problémem začít zabývat. A i proto
mé kroky vedly na Městský úřad s prosbou

o nějaká opatření, či nalezení nějakého
řešení.
Nechce se mi ani věřit, že ten člověk žije
mezi námi a hlavou se mi stále honí – kdo
to může být? Je to náš spoluobčan? Někdo,
koho třeba denně potkávám? Někdo, koho
znám? Kdo ví. Každopádně si myslím, že
je to problém natolik závažný, že bychom
k němu neměli zůstat lhostejní.

Úsměvné historky z ordinace
Text: Růžena Dvořáková, lékařka
Zajímavou metodu k léčbě hypertenze
mi nabídl dlouho ženatý pacient. Na mou
pochvalu: „Vy máte po ránu krásný tlak,“
zněla natěšená odpověď. „No jo, ještě jsme
s mámou neměli dohady!“ Stojí to za zamyšlení.
Odposlechnuto v čekárně: Dotaz k úplně
cizí spolučekající: „Pani, kolik je vám let?“
Odpověď: „82.“ Další dotaz: „A máte mužskýho?“ Už poněkud nevrlá další odpověď:
„NE!“ Následuje zhodnocení samozvané
manželské poradkyně: „Tak proto vypadáte tak dobře!“
A po kratším zamyšlení dodatek: „Ty
mužský jsou hrozný – já mu dám ráno čistou košili a za pár dnů je špinavá!“

Pacientka mi vypráví, jak byla na dovolené svědkyní záchrany tonoucího: „Ti záchranáři udělali na přehradě tak krásné
vlny, že jsem si skoro přála, aby se zas někdo topil.“
Po delším líčení kožních obtíží z pacientky vypadla věta: „Mám hrozně suchou kůži,
tak se mažu tou Nivou.“
Paní mi vypráví, jak jí při operaci dávala
epidurální anestesii (znecitlivění do páteře)
od mladičké lékařky. „Já jí povídám, ničeho
se nebojte, paní doktorko, to bude dobrý. No, a bylo!“
S dosti kulatým pacientem rozebíráme
jeho příznaky, také trochu životosprávu:
„Teda, paní doktorko, při pohledu na jídlo,

se mi fakt špatně nedělá.“ Ale znělo to trochu smutně… „A napište mi taky ty prášky
na jitrnice!“ - to jsou léky na dnu a pacient
byl pozván na zabijačku.
Pacient, léčený pro plíseň na nohou, používá jako záložky mezi prsty dámské tampony.
Sestra radí pacientovi, aby se nejprve posadil v čekárně a trochu se vydýchal: „Posaďte se a trochu se vyfoukejte!“
„Ne, stravenky opravdu nebereme!“ „A
na co berete tyhle léky?“ „Já ani nevím,
snad na paměť, nebo co...“

Tak vám všem přeji, aby léky, které užíváte, byly ty správné a na tu pravou nemoc!

Podzimní zahrádkářská výstava
Text: Dana Jendelová | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Ve dnech posvícení 29. - 30. října 2022 se
bystřičtí zahrádkáři po covidové době vrátili k pořádání tradiční podzimní výstavy.
Sál U Hlaváčků byl do posledního volného
prostoru vyplněn nádhernými plody zahrad, sadů a záhonů. Kdo měl zájem, mohl
se seznámit s vystavovanými odrůdami a
kolegové z ZO ČSZ rádi poradili s jejich výsadbou. Stoly byly ozdobené podzimními
styly stolování a nádhernými dýňovými výpěstky. Všichni návštěvníci mohli zhlédnout, co ukládáme do sklepů a co patří co
spíže. Tradiční kaktusy, sukulenty, bonsaje
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a masožravé LP rostliny dodali naši stálí
vystavovatelé pan Jirovský, Müller a Zoun,
za což jim děkujeme. K prodeji byl zdravý
BIO med, marmelády, košíky atd. Ve spolupráci s chráněnou dílnou z Odlochovic si
návštěvníci mohli vybrat krásné keramické, ušité a jinak vyrobené dárky pro radost.
Součástí výstavy ve spolupráci se základní
školou v Bystřici, konkrétně se žáky 3., 4. a
5. tříd ZŠ, byla výstava obrázků ve stylu
Podzim očima dětí. Moc děkujeme jejich
třídním učitelům za příkladnou spolupráci. Za krásnou Paní Podzim na uvítanou

děkujeme za výrobu paní Marii Balikové. V
poslední řadě děkujeme za spolupráci
městu Bystřice, za zapůjčení a přípravu
sálu i za návštěvu a pochvalu od pana starosty Michala Hodíka. Jménem zahrádkářů
chci poděkovat všem, kteří jste se přišli
podívat, většinou s velkou pochvalou a se
slovy, že se vám výstava líbila. Víte, kolik se
Vás přišlo podívat? 270. Moc děkujeme, je
to velké povzbuzení, že má smysl pro vás
tyto akce připravovat. Víte, kolik lidí to
všechno pro Vás připravilo? Podílelo se 10
lidí a je nám dohromady přes 700 let.

www.mestobystrice.cz

PETROVICE

DZV NOVA jde cestou robotizace a automatizace
Text a foto: Pavel Dvořák, ředitel DZV NOVA, a.s.

Dne 11. července 2022 společnost slavnostně otevřela nové produkční stáje a novou
dojírnu na farmě v Petrovicích. Otevření
se účastnilo více jak 150 pozvaných hostů, jak z řad zástupců chovatelů mléčného
skotu, tak i státních organizací, Ministerstva zemědělství a médií. V úterý 2. srpna byl dnem, kdy bylo celé stádo dojnic
o počtu 730 ks převedeno ze starých stájí
do nových prostor. Začátek nebyl jednoduchý, neboť si dojnice i personál museli
zvyknout na odlišný způsob dojení, nové
prostory, a tak hlavně první týden svou
náročností prověřil pracovníky i samotná
zvířata.
Pro zemědělství je velmi důležitá rovnováha mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.
I proto chtěla DZV NOVA dosavadní nerovnováhu posunout do poměrově příznivějšího stavu. Stavba nové rozšířené farmy
Petrovice se připravovala více jak 6 let.
DZV NOVA se rozhodla i v budoucích letech věnovat chovu mléčných krav a proto
se realizace této investice stala nevyhnutelnou. Původní stáje velkokapacitního
kravína byly postaveny v roce 1980. Staré
stáje však v mnoha parametrech nevyhovovaly moderním trendům a požadavkům.
Zejména prostoru pro ležení krav, dostatku kubatury čerstvého vzduchu, světlosti stájí a dalších. Též kovová technologie
ustájení dojnic byla ve velmi korozivním
stavu.
V roce 2012, kdy byl do Petrovic centralizován chov ze Soběhrd, dosahovala užitkovost dojnic 8.500 kg mléka za rok. Parametry stáda v čase stoupaly až na hodnotu
12.000 kg mléka za rok od jedné dojnice
v roce 2021. Rozhodnutí začít výstavbu
přišlo tzv. „za minutu dvanáct“ a to v prvním čtvrtletí roku 2021. V té době začalo
probíhat zvyšování cen stavebních materiálů i úrokových sazeb bank. Proto nebylo
moc času a prostoru pro jednání. Vybrat
dodavatele stavby i financování investice
se podařilo do konce března 2021. Po měsíci příprav tak mohla realizace stavby na
začátku května 2021 začít. Zhotovitelem
stavby je společnost Agrostav Jihlava a.s. a
po roce spolupráce můžeme konstatovat,
že výběr této firmy byl více než dobrý. Po
15 měsících výstavby byly do zkušebního provozu spuštěny dvě nové produkční
stáje, každá o kapacitě 450 ks dojnic. Stáje jsou identické, jejich šířka je 38 metrů,
délka 128 metrů a výška ve hřebeni 12,5
metrů. Tento prostor je nadčasový a každá
Hlas Bystřice č. 11 / 2022

Aktéři slavnostní otevření
z krav má k dispozici přes 90 m3 prostoru.
Komfort, dostatek vzduchu a vody, s minimem stresu jsou pro dojnice základní
předpoklady pro zdraví a pro výrobu kvalitního mléka. O hlídání kvality mléka se
mimo jiné starají robotické dojící jednotky
značky GEA. Těch je na kruhu o průměru
13 metrů celkem 40 a prozatím se jedná
o největší kruhové robotické dojení v ČR.
Každá dojnice má na krku obojek s dvěma
čipy. V jednom jsou uloženy veškeré údaje
o dojnici a druhý čip prozrazuje o dojnici její chování, jak přežvykuje a jakou má
pohybovou aktivitu. Tyto údaje jsou důležité pro další zootechnickou práci s jednotlivými zvířaty a to jak z pohledu výživy,
tak z pohledu reprodukce, přesněji určení
správného okamžiku inseminace dojnice.
Čip je důležitý také pro robotické jednotky a díky němu každý z robotů pozná, jaká
dojnice se přišla podojit. Robot již zná 3D
obraz vemene, který načetl při prvním
skenování a jen si přes 3D kameru zpřesní
jeho tvar a umístění struků. Pak nastává
automatický proces dojení, který obnáší
nasazení strukových násadců na jednotlivé struky, jejich očištění vodou, analýzu mléka a poté samotné dojení, které je
ukončeno tzv. dipováním, což je uzavření
struku desinfekčním prostředkem, aby se
do něj nedostaly choroboplodné zárodky.
To vše, co jsem popsal, trvá asi 10 minut
a kráva po přibližně 15 minutách odchází
z dojírny zpět na stáj, aby doplnila živiny
v podobě krmení a dostatečně se napila.
Pro vaši představu dnes vysokoprodukční dojnice sežere 50-55 kg směsné krmné
dávky denně a vypije i 160 litrů vody. Tyto
dva aspekty jsou pro dojnici důležité a bez
nich by nebyla schopna produkovat mléko.
Dnes máme ve stádu dojnice, které nadojí
za den přes 60 litrů, což je 20 litrů na každé dojení.
Aktuálně je výstavba ve své poslední třetině a dílo by mělo být dokončeno do
února příštího roku. V současné době se

v Petrovicích rekonstruuje bývalý kravín
na novou porodnu s kapacitou 81 dojnic
a též nové ustájení pro 180 suchostojných
kráv (období od ukončení laktace po porod). Součástí bude i nové ozelenění farmy. Celé dílo myslelo i na takové věci, jako
je zachycování dešťové vody, kdy je z celkové plochy střech 15 tisíc m2 odváděno
80% do retenční nádrže s kapacitou 1000
m3 a v případě většího úhrnu srážek přes
přeliv voda odtéká do zasakovací nádrže,
kde se postupně vsakuje do okolního terénu a spodních vod. Vodě vůbec byla na
farmě Petrovice věnována pozornost. To
dokládá nová počítačem řízená úpravna
vody, kdy je z pěti vodních zdrojů surová
voda upravována na parametry pitné vody.
Mnozí asi víte, že lokalita Petrovicka má
problém s velkým množstvím manganu ve
spodních vodách a hlavně tento problém
úpravna eliminuje. „Železnou“ rezervou je
přivaděč vody ze Želivky z trasy Benešov-Sedlčany.
Po dokončení stavby vznikne na nové rozšířené farmě Petrovice ustájení pro celkem 1600 kusů (od telat, přes jalovičky, po
dojnice), z čehož se bude 900 kusů krav
3-krát denně dojit. Z farmy do mlékárny
denně odjíždělo a odjíždí skoro 25 tisíc litrů mléka. Cílem je v budoucnu dosáhnout
roční produkce 15 milionů litrů, to činí
přes 41 tisíc litrů denní dodávky mléka.
V příštím roce 2023 bude společnost DZV
NOVA slavit 30 let od svého vzniku. Má
v plánu uspořádat Den otevřených dveří
a novou farmu Petrovice i další moderní
systémy v zemědělství představit široké
veřejnosti. Proto sledujte naše webové
stránky www.dzvnova.cz , kde termín této
akce zveřejníme. Ale určitě se ho dozvíte
i z jiných zdrojů.
Závěrem mi dovolte vám popřát v blížícím
se adventním a vánočním čase klidnou rodinnou atmosféru provázenou zdravím a
štěstím.

Nová dojírna Petrovice v provozu
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SPORT, LIDÉ

Jr. NBA- ZŠ Bystřice krok od celostátního finále
Text a foto: Adam Slánský, trenér
Když mě v únoru 2022 oslovil p. Hovorka,
zda by nestálo za to, zkusit poprvé v historii přihlásit ZŠ Bystřici do celosvětově
respektované soutěže základních škol v
basketbalu pojmenované po nejslavnější
soutěži dospělých Jr. NBA, trochu jsem
znejistěl. V hlavě jsem si přehrál všechny
možné hráčky či hráče ze ZŠ Bystřice,
kteří by mohli nastoupit, a nakonec jsem
si řekl, proč ne. Kdy jindy, než když bude
v týmu i šest bronzových medailistek z
letošního mistrovství republiky nejmladších minižákyň v basketbale z Děčína. O
tom, jak se z větší části z dívek složený
tým popasoval se dvěma základními koly
pořádanými v červnu v hale ZŠ Bystřice,
již bylo napsáno v dřívějších číslech Hlasu Bystřice. 30. září jsme však jako ZŠ
Bystřice alias New York Knicks jako druhý tým základní skupiny West league Divize A vyrazili do Strakonic na takzvané
Konferenční finále. Dopředu jsme věděli,
že nás na rozdíl od základní skupiny čekají jen dvě utkání, která rozhodnou o
tom, zda si zahrajeme celostátní finále v
hale Královka v Praze 6, kde mimochodem hraje svá utkání v nejlepší soutěži
Evropy ženský hegemon naší nejvyšší
soutěže – tým USK Praha. Před odjezdem
do Strakonic nás zastihla nemilá zpráva a
to, že ze zdravotních důvodů s námi neodcestuje naše opora Eliška Dolejší. Na
místě ve Strakonicích nás čekal jako první soupeř pražský tým ze ZŠ Na Smetance. Do utkání jsme v prochladlé tělocvičně vstoupili aktivně až tak, že soupeř
nevěděl, kde mu hlava stojí a tak po 3.
čtvrtině byl stav 30:12 v náš prospěch. Co
se však odehrálo v poslední čtvrtině zá-

pasu, to bylo jen pro fanoušky ZŠ Bystřice s dobrou srdeční kondicí. Soupeř začal
mocně dotahovat a my jsme promarňovali jednu příležitost za druhou. Celé
drama vyvrcholilo, když naše hráčka Elen
Zdražilová proměnila v závěru utkání jeden trestný hod, dle pravidel této soutěže v hodnotě dvou bodů a tím zajistila
našemu týmu výhru 32:30. Co to z toho
vyplývalo? Přesunuli jsme se z prochladlé tělocvičny místní ZŠ do ligové haly
ženského týmu Strakonic, což pro nás
byla nesmírná pocta. A kdo nás čekal v
rozhodující bitvě o celostátní finále? Byl
to tým z Písku ze ZŠ J. K. Tyla. Los krutý,
leč nezvratitelný. Jakékoliv chlapecké
družstvo z Písku znamená to nejlepší z
chlapeckého basketbalu v naší zemi a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Tři dívky,
které tým z Písku doplňovaly, byly jen
nutnou povinností a proti týmu z drtivé
většiny složené z chlapců to byl přetěžký
boj. Od začátku zápasu skóre narůstalo
až do závěrečného výsledku 58:16 pro tým
z Písku. Co říci na závěr? Byla to super
jízda, kdy jsme v soutěži nepotkali družstvo s větším zastoupením dívek, než
jsme měli my. Budu moc zvědavý na konečně umístění naších přemožitelů z
Písku, které považuji na hlavní aspiranty
na vítězství v celé soutěži, jehož finále je
na programu v hale Královka 8.-9.11.2022.
A kdo vlastně ZŠ Bystřici v této soutěží
reprezentoval: Eliška Hovorková, Michaela Hovorková, Laura Šefčíková, Šárka
Štětinová, Elen Zdražilová, Ondřej Štěpánek, Filip Vobecký, Amálie Slánská,
Lucie Lazárková, Lucie Mrvová, Eliška
Dolejší, Adam Skřipský, Filip Dvořák,
Kateřina Zahradníčková, Vítek Musil. Na

Fotografie z vítání občánků
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úplný závěr velké poděkování všem za
podporu, jmenovitě současné paní ředitelce ZŠ Bystřice pí. Servusové, bývalému
řediteli ZŠ Bystřice p. Gruberovi, městu
Bystřice za podporu při pořádání dvou
základních kol v hale ZŠ Bystřice a všem
našim podporovatelům v čele s manželi
Hovorkovými. Tak zase někdy pod bezednými koši, třeba v příštím ročníku
Jr. NBA?

Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

www.mestobystrice.cz

SPOLEČNOST

Vzpomínáme

Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Vladimír Hadač
* 9. listopadu 1952

Od roku 2015 do současnosti ředitel Letiště Benešov, p.o. Vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. V letech
1974 až 1991 pracoval jako redaktor, později
šéfredaktor časopisu Modelář. Později pracoval jako ředitel vydavatelství Eurostudio
Praha, šéf vysílání Rádia Golem, nebo externí hudební redaktor Českého rozhlasu
2. Od konce 60. let komentuje Vladimír
Hadač modelářské a letecké akce po celé
republice a od roku 1999 provozuje na nesvačilském letišti letiště pro modeláře.

JUDr. Edgar Knobloch

* 11. listopadu 1927 v Praze
† 3. února 2013 v Quillan (Francie)
Edgar Knobloch byl český a evropský badatel, spisovatel a lingvista židovského
původu. Na svůj válečný pobyt v pracovním táboře v Bystřici, v Tvoršovicích a na
Konopišti vzpomíná ve své autobiografické knize Cizinec z povolání. E. Knobloch
vystudoval právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Jeho znalosti ruštiny, turečtiny a arabštiny ho přivedli na Střední
východ a Orient. Podnikl desítky cest do
Asie a Sovětského Svazu, o nichž napsal
několik knih. Psal cestopisy, beletrii a poezii.

PhDr. Filip Bondy

Marie Rašová

* 20. listopadu 1907 v Blatné
† 19. srpna 2002 Benešov
Paní učitelka, která se do Bystřice přistěhovala v roce 1930. Svou pedagogickou
praxi zahájila na zdejší obecné škole a
v roce 1938, poté co si dodělala aprobaci
z německého jazyka, přešla na školu měšťanskou. Vedle vyučování se paní učitelka
věnovala i autorskému psaní. Její příspěvky vycházely pod jejím dívčím jménem
Marie Černá a zpracovávaly regionální a
topografické náměty. Marie Rašová se angažovala v kultuře i Sboru pro občanské
záležitosti, byla jednou ze zakladatelek
bystřického zpravodaje Hlasu Bystřice.

JUDr. Josef Raše

* 20. listopadu 1907 v Praze
† 26. prosince 1993 v Benešově
Soukromý advokát, který pro svůj „buržoazní“ původ musel přejít v roce 1948
k manuální práci na pile. Jako zaměstnanec státního podniku Interier aktivně
hrával fotbal, jezdil na kole, zabýval se
stolním tenisem i hokejem. Díky jeho vynaloženému úsilí máme dnes v Bystřici
například stadion. Josef Raše byl také zakládající člen místní organizace chovatelů
a aktivní chovatel králíků.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky na
Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi
Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.
Dne 13. 11. uplynul rok co nás navždy
opustil pan Milan Dvořák z Bystřice. Stále
vzpomínají děti Michal a Klára, partnerka
Martina s rodinou a sestra Hana s rodinou.
Dne 8. 12. 2002 nás opustil děda a tchán,
pan Karel Bezkočka ze Zahořan. Bylo mu
90 let. Stále vzpomínají a nezapomenou
vnuk Leoš a snacha Marie.

Vítání občánků
Během vítání se snažíme vytvářet pohodu, aby se děti cítily co nejkomfortněji.
Nechybí dětské písničky a plyšáci. Některé děti nejvíc zajímá foťák, některé pan
starosta. Pokud váháte, zda „ceremoniál“
Vaše dítě zvládne, nemusíte se obávat. Atmosféra je uvolněnější a nikdo nelpí na
tom, že děti musí být potichu a sedět celou dobu na místě. Vždyť jsme lidé. Vítáme mezi námi v Bystřici Tomáška B., Vilémka M., Amélii T., Tobiáška H.,
Matthewa Ř., Viktorku B., Vilémka J.,
Medu K., Jakoubka K., Tobiáška L., Adámka S., Míšu B., Mirečka H., Štěpánka S.,
Teodorka N., Karolínku Š., Jakoubka S. a
Miu K.

* 26. února 1830 v Jinošicích
† 12. listopadu 1907 v Praze
Významný představitel česko-židovského
hnutí, obroditel a zastánce česko-židovského sblížení. Jeho učení se šířilo především na venkově, za což si získal přezdívku
„český rabín“. Jeho učitelem byl například
Václav Kliment Klicpera, obrozenecký spisovatel. Jako rabín působil v Českých Budějovicích, Praze, Kasejovicích, Brandýse
nad Labem nebo ve Slaném. Jako jeden ze
zakladatelů uskupení Or Tomid prosazoval
české židovské kázání. Sám byl autorem
první česky psané učebnice náboženství
Učení Mojžíšovo (1886).

Hlas Bystřice č. 11 / 2022

Občanská komise informuje
V září 2022 oslavili významné jubileum tito občané:
Antonín Dvořák, Tožice, 75 let
V říjnu 2022 oslavili významné jubileum tito občané:
Dagmar Mádlová, Líšno, 70 let
Věra Váňová, Bystřice, 75 let
Ondřej Bruckner, Bystřice, 75 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu! Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

17

HISTORIE

Rok 2011
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

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI A OPRAVA
KOMUNIKACÍ

Začátkem roku byla dokončena bezpečnostní opatření na silnici II/114 v osadách
Jírovice a Jarkovice. Jednalo se o umístění
rychlostních semaforů a vybudování přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Kromě pravidelné zimní i letní údržby
přistoupilo město Bystřice také k opravě
drobných výmolů i rekonstrukci souvislých
asfaltových potahů. Novou tvář získala silnice od Plchova na Miroslav, komunikace
v Opřeticích a přístupová komunikace ke
hřbitovu v Ouběnicích.

hodnuto vybudovat novou úpravnu pitné
vody a urychleně připravit projektovou dokumentaci na realizaci vlastního vodního
zdroje v Božkovicích.

KAPLIČKA PROHLÁŠENÁ KULTURNÍ
PAMÁTKOU

Ministerstvo kultury ČR prohlásilo výklenkovou kapličku při cestě z Bystřice do Líšna za kulturní památku.

DOTACE

V roce 2011 získalo město krajskou dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši
3 990 000 Kč na projekt Regenerace prostranství v ulici Družstevní a pro JSDH Bystřice nechalo opravit za více než 1,1 milionu korun zásahový vůz CAS 25 LIAZ. Tady
dotace činila půl milionu korun. Evropskou
dotaci 3 385 153 Kč obdrželo SK Bystřice na
projekt Sejdeme se na hřišti – centrum volnočasových aktivit.

NÁVŠTĚVA LITOMĚŘICKÉHO BISKUPA

ZÁNIK KULTURNÍHO STŘEDISKA

Zastupitelstvo města rozhodlo ke dni 28.
února 2011 zrušit organizační složku města Bystřice - Kulturní středisko. Finanční
podporou zaměstnance mateřského centra
ze strany města bylo dojednáno, že kulturní akce ve městě bude pořádat MC Kulíšek.
Nově ustanovená občanská komise měla
zajišťovat gratulace a vítání občánků a Hlas
Bystřice připravovali zaměstnanci a pan
starosta. Od prázdnin pak začal zpravodaj
vydávat nový zaměstnanec města Bc. Pavel
Němec.

ÚPRAVNA VODY BOŽKOVICE

V měsících březen a duben se sešla dvě mimořádná zastupitelstva, která řešila další
existenci veřejného vodovodu v Božkovicích. První mimořádné zastupitelstvo bylo
svoláno do hasičské zbrojnice v Božkovicích na 16. března. Po čtyřhodinové debatě nakonec nebylo přijato žádné konkrétní
usnesení, jen zastupitelé se usnesli, že do
30 dnů bude svoláno nové zastupitelstvo
města. To se sešlo 11. dubna, kde bylo roz-
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V pátek 1. července 2011 navštívil bystřickou farnost litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant. V kostele sv. Šimona a Judy odsloužil slavnostní mši svatou a následovalo
setkání občanů s otcem biskupem na faře.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant působil jako administrátor farnosti v Bystřici
v letech 1975 až 1983.

Proces posouzení trval více jak rok, kdy
žádost města Bystřice byla podrobena detailnímu rozboru. Na základě předložených důkazů dospělo Ministerstvo kultury
k závěru, že „barokní kaplička je pravděpodobně autorsky spjata s okruhem tvůrců
líšeňského zámku. Kaple je dodnes výrazným krajinotvorným prvkem a v neposlední řadě se jedná o doklad náboženského
života místních obyvatel v minulosti.“ Výklenková kaplička Na trojici je poprvé zachycena na mapě vojenského mapování
z roku 1764

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB MĚSTSKÉHO
ÚŘADU

Město Bystřice zřídilo nové webové stránky
www.mestobystrice.cz. Městský zpravodaj
Hlas Bystřice dostal nový formát A4 s plnobarevnou obálkou a černobílým vnitřkem a
od září začal vycházet jako měsíčník.
V uvolněných prostorech bývalé České
spořitelny byla otevřena nová podatelna,
kam byl přemístěn již dříve zřízený systém
Czech Point. Služby podatelny byly navíc
rozšířeny o ověřování podpisů a možnost
pokladních transakcí.
www.mestobystrice.cz

POVĚST

O přízraku mnicha
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Zase je tu období dlouhých večerů a pozdních svítání. Doba, kdy se za mého dětství scházely hospodyně po chalupách při draní
husího peří a my, děti, jsme se těšily na všechna ta vyprávění, která opět po roce uslyšíme. Dědečkové obvykle vzpomínali, co zažili
za války, nebo jak za jejich mládí formani vozívali zboží do Lince a co odtamtud dováželi k nám. Jakmile však hospodyně přinesly
povlaky a pytle s peřím, muži obvykle odcházeli do dílny, kde opravovali, co se při práci na poli či v zahradě pokazilo. Někdy však
i oni vyprávěli zajímavé příběhy. Třebas o tom, jak se jednou jeden forman strašně vyděsil, když vezl náklad do Lince.
Linecká stezka byla již od pravěku spojnicí
Čech s rakouskými zeměmi. První písemná zmínka o ní je z roku 906. Zprávy z 15.
století pak dokládají, že se po ní dovážela
sůl, benátské zboží a železo ze Štýrska,
z Čech pak hlavně dobytek. Pozdější Linecká zemská silnice byla posunuta o něco
východněji a vedla po trase Linec – Dolní
Dvořiště – Kaplice – Trhové Sviny – Třeboň – Lužnice – Veselí – Soběslav – Tábor
– Votice – Bystřice – Benešov – Babice –
Vyšehrad. U nás v Bystřici byla přepřahací
stanice. Ve dvoře domku číslo 22 bývala
ustájena zvířata, v hostinci U Jelena pak
formani či cestující kočáry nalezli krom
jídla i nocleh. Ráno odpočinutí formani a
kočí znovu zapřáhali koně k vozům a vydávali se na cestu, vedoucí ulicí K Zájezdku
k Opřeticům a dál na jih. Cesty bývaly nezpevněné, leckdy hodně blátivé, zvláště
v podzimním čase či brzo na jaře těžko
sjízdné. Nebylo na nich žádné osvětlení a
svíčky v lucernách na bocích některých
formanských vozů také moc světla neposkytovaly. Jen za jasných nocí se pěší
poutníci mohli cítit trochu bezpečněji.
Domky v našem městečku byly nízké a
končily kousek za kostelem. Podél potoka
zrána bývala často mlha, takže cestování
v tom čase nebylo nic záviděníhodného.

Hlas Bystřice č. 11 / 2022

Většinou se ale všichni snažili vyrazit co
nejdříve, aby do cíle dojeli včas. Za šera šli
kočí nejprve podle vozu, ale jak se cesta
horšila, vyhoupli se raději na kozlík, aby
lépe viděli před sebe. U vody se ale při
zemi držela hustá mlha, takže upírali oči
k obzoru, aby viděli známé kopce a nezavedli spřežení mimo cestu. Jednoho časného podzimního rána se jednomu kočímu kousek za městečkem koně náhle
prudce zastavili, začali poplašeně frkat a
trochu i s těžkým vozem couvli. Forman je
pobídl, aby šli dál, nebylo to ale nic platné¬¬ – koně stáli, jako by vrostli do země.
Musel tedy z vozu dolů, aby se podíval, co
se děje. Moc se mu ale nechtělo. Na cestách nebylo bezpečno, tak se obával přepadení. Zatímco se rozhlížel, snažil se
ukonejšit koně. Všude bylo ticho, jen sem
tam zašplouchala voda v potoce, z mlhy za
ním ale již bylo slyšet skřípění kol blížícího se dalšího povozu. Sebral tedy odvahu a
chytil ohlávku podsedního koně, aby jej
přesvědčil k další chůzi. Hned druhým
krokem ale šlápnul na něco měkkého, lekl
se, uskočil a zaklel. Kůň pohodil hlavou a
dál stál, jen nozdry se mu chvěly. Forman
se sehnul a šmátral po zemi. Brzy zachytil
nějakou hrubou látku. Zvedl ji, jak nejvýše
to šlo, aby zjistil, co koně zastavilo. Spatřil

široký rukáv – na bezvládné paži! Hrozně
vyděšený hned volal na blížící se povoz,
aby mu šli na pomoc, že na cestě někdo
leží. Z druhého vozu seskočili hned dva
pomocníci a společně se jim povedlo nešťastníka naložit dozadu na vůz. V tom
šeru a mlze ale nezjistili, v jakém je stavu.
Na otázky neodpovídal, ruce měl podivně
chladné. Na louce o kus dál kočí vůz opatrně otočil a vrátil se do hostince. Teprve
tam zjistili, že člověk, kterého přivezli, má
na sobě oděv mnicha. Po důkladnější prohlídce poznali, že mu již není pomoci. Odkud a kam šel, nikdo netušil. Mezitím se
ale rozednělo a mlha se zvedla, byl tedy
nejvyšší čas dát se znovu na cestu. Formani i pěší dál jezdili i chodívali tou cestou,
ale začalo se povídat, že se prý v těch místech za svítání objevuje v kutně oblečená
postava. A tak dokud nebylo ráno pořádně
vidět na cestu, obyvatelé městečka tudy
prý dost dlouho chodit raději nechtěli.
Dnes stojí domky skoro až u louky, kde
musel vůz tenkrát zastavit. Silnice vede
úplně jinudy, a tak příběh skončil v zapomenutí. Kdo ale ví – možná rybáři někdy
za podzimního rána třeba zahlédnou. přízračnou postavu, kráčející po staré cestě
podél břehu Zájezdku…

19
19

VZPOMÍNKY

Kvalitní čistění a úklid

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

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

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

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

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

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

kancelář Bystřice Dr. E. Beneše 26
praxe více než 20 let
pracujeme na smlouvu a cena je
stanovena dle možností podnikatele
zastupujeme při jednání s F, ZP a OSSZ
informace a poradenství je zdarma

Inzerce

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Zdeněk Dvořák

Hlas Bystřice č. 11 / 2022
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
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26. 11. 2022 od 15:00 h
Bystřice - Ješutovo náměstí
adventní tržiště
vystoupení žáků MŠ a ZŠ

Město Bystřice aVEVERKY
MKIC Bystřice Vás zvou na
ROZJETÝ

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

(vánočně laděné Veverky, jak je neznáte)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(po 17 hodině)

26. 11. BAND
2022feat.
od 15:00
BALAGE
TEREZAh

(i

Bystřice - Ješutovo náměstí

s

Kde?
Ve sportovní hale v Bystøici.
Registrace dvojic: 8.30 - 9.00 hodin.

adventní tržiště

Pøedbì�né�pøihlášky�zasílejte�do�20.11.2022
na�e-mail�:��olga.mokosova@webczech.cz
Informace�na�tel.�731�690�452

vystoupení žáků MŠ a ZŠ

ROZJETÝ VEVERKY

(vánočně laděné Veverky, jak je neznáte)

Výlet do Malé Vídně

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(po 17 hodině)

BALAGE BAND feat. TEREZA
Období prázdnin je pro většinu obyvatel
spojeno s dovolenou, kterou věnují odpočinku doma nebo v nejbližším okolí, někdo
touží po moři, jiní cestují po vlasti a poznávají historické nebo přírodní památky. Letos po covidem vynucené dvouleté
přestávce chtěli lidé změnu, přijít na jiné
myšlenky a dostat se třeba i na nepoznaná
místa v naší zemi. Proto také členové občanského sdružení zdravotně postižených
Bystřice vyjeli počátkem července směr
severní Morava, do oblasti Jeseníků.
Po opravené dálnici cesta rychle ubíhala
a tak nás dopoledne přivítalo město Olomouc a už z dálky nás upoutal architektonický klenot, poutní barokní kostel na Svatém Kopečku, bazilika Navštívení Panny
Marie. Kostel nese titul menší bazilika (bazilika minor). Takto významným kostelům
propůjčuje titul pouze papež. Nádherný
výhled od baziliky na úrodnou oblast Hané
jen dokresluje postavení posvátného místa. Na oběd jsme zajeli do pstruží rybářské
bašty Mnichov a poté do ubytovacího zařízení Koliba v malebném údolí hory Praděd
ve Vrbně pod Pradědem.
Druhý den jsme se vypravili na úzkokolejnou železniční trať do oblasti Osoblažska.
Trať dlouhá 20 km je největším tahákem
pro tuto oblast. Kraj nazývaný Slezská
Haná, stejně tak jako celé pohraničí v naší
republice, patří do Sudet a do dnešního
dne se nevzpamatoval z odsunu občanů

Text: Josef Hendrych
německé národnosti. Přestože sem byly po
válce postupně přesídlovány stovky rodin
ze Slovenska, Volyně i Rumunska. Město
Osoblaha si do r. 1945 zachovalo neporušené historické jádro, na konci války však
bylo z 90 % zničeno.
V pondělí jsme absolvovali zajímavou prohlídku soukromé sklárny a poté poutního
kostela Mariahilf a rýžoviště zlata ve Zlatých Horách.
Dalším dnem našeho putování bylo úterý.
Zavítali jsme na téměř 700 let starý hrad
Sovinec a výstavu dřevěných soch v Pradědově galerii v Jiříkově. K vidění je tu nejen
největší betlém na světě, ale kromě toho i
250 kusů zvířat, přes 10 metrů vysoká socha děda Praděda a také obraz patrona Jeseníků a jeho říše.
Středa – návštěva města Šumperk, který
je vstupní branou do Jeseníků. Město nás
mile překvapilo výstavností a rozkošnou
polohou. Ne nadarmo je nazýváno „Malou Vídní“, neboť šumperští podnikatelé,
většinou německé národnosti, si zvali pro
stavby svých vil a paláců významné vídeňské architekty, kteří město proměnili do
podoby nápadně připomínající tehdejší
hlavní město habsburské monarchie. Jednou z nejvýznamnějších staveb je městská
radnice, z jejíž věže je nádherný výhled na
město i okolí.
Ve čtvrtek jsme využili dvousedadlovou lanovku na pohodlné svezení na vrchol kop-

ce Šerák. Někteří byli na sedačkové lanovce
poprvé, tak měli o to větší zážitek. A další
měli ti, kteří si při dobré viditelnosti užili
překrásné výhledy.
Výlety do přírodní rezervace Rejvíz s výšlapem k mechovému jezírku a poté do lázní
Karlova Studánka, kde je údajně nejčistší
klima u nás, jsme absolvovali v pátek. Bonusem bylo propláchutí zažívacího ústrojí
léčivou minerální vodou a poté příjemné
posezení v cukrárně s kávou, zmrzlinou a
zákuskem.
To byl stručný přehled týdenního pobytu
v oblasti Jeseníků. Je toho hodně, co by se
dalo ještě sdělit. Toto byla pouze informace
a možná pozvánka do krásného, i když historií neblaze poznamenaného kraje.
Je tedy dobře, že svaz seniorů pořádá takovéto poznávací zájezdy pro dříve narozené.
Někteří neměli dříve ani dnes možnost jak
se do těchto lokalit dostat. Díky stálé iniciativě a organizačním schopnostem paní
Kněnické mohou starší občané prožít další
hezké dny. Za to vše patří paní předsedkyni
velký dík. Poděkování si zaslouží i paní Tomášková, která nás svými zeměpisnými a
historickými znalostmi během zájezdu informovala způsobem hodným průvodkyně
cestovní kanceláře. V neposlední řadě patří
dík též Městu Bystřice za vstřícné jednání
se svazem včetně příspěvku pro organizaci. Vždyť i senioři mohou bystřické obci
dělat dobré jméno ve světě.

Omlouváme se panu Hendrychovi, že jeho příspěvek nebyl z kapacitních důvodů otisknut dříve.
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Kalendář akcí

15. 11. 2022 od 19:00

27. 11. 2022

11. 12. 2022 od 17:00

BESEDA

UDÁLOST

KONCERT

Bystřice, Divadlo U Jelena
Holzmann kniha - beseda

25. 11. 2022

UDÁLOST

Líšno
Rozsvícení vánočního stromu pro občany
Líšna (z kapacitních důvodů)

2. 12. 2022

Mokrá Lhota
Rozsvěcení Vánočního stromu pro
občany Mokré Lhoty (z kapacitních
důvodů)

UDÁLOST

26. 11. 2022, 8:30 - 9:00

3. 12. 2022 od 15:00

SPORT

PRO DĚTI

Bystřice, sportovní hala
Turnaj v badmintonu dvojic (i smíšených)

Radošovice
Rozsvícení vánočního stromu pro občany
Radošovic (z kapacitních důvodů)

Bystřice, sál U Hlaváčků
Mikulášská zábava pro děti

26. 11. 2022

4. 12. 2022 od 14:00

UDÁLOST

KONCERT

26. 11. 2022

9. 12. 2022

UDÁLOST

KONCERT

Bystřice, Ješutovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

Ouběnice
Rozsvícení vánočního stromu s
Mikulášem pro občany Ouběnic
(z kapacitních důvodů)

26. - 27. 11. 2022, 9:00 - 16:00

UDÁLOST

Bystřice, sál U Hlaváčků
Zahrádkářská vánoční výstava

Bystřice
2. adventní koncert „Prskavka“

Bystřice
3. adventní koncert, Famiredo

13. 12. 2022 od 19:00

KONCERT

Bystřice
Kateřina Ševidová – Vánoční koncert

18. 12. 2022 od 17:00

KONCERT

Bystřice
4. adventní koncert, ZUŠ

26. 12. 2022

UDÁLOST

Drachkov
Setkání u stromečku

Bystřice, divadlo U Jelena
Kapela Spojení

10. 12. 2022 od 15:00

PRO DĚTI

Bystřice, MC Kulíšek
Perníkové tvoření

27. 11. 2022 od 17:00

KONCERT

Bystřice
1. adventní koncert, kapela Melissa

Hlas Bystřice č. 11 / 2022
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SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

KAM SE UKRYLA LIŠKA?

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

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

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

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBOVÉ STRÁNKY
@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

