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Hlas Bystřice

Pan starosta a zastupitelé přejí
obyvatelům města Bystřice úspěšné
vykročení do roku 2021.

Odpady
v roce 2021
STRANA 6

Výsledky soutěže na podobu
obou bystřických náměstí.
STRANA 10
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Vše dobré
v roce 2021
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OBČANSKÁ KOMISE INFORMUJE

Životní jubileum
V říjnu 2020 oslavili významné jubileum tito
občané:

V prosinci 2020 oslavili významné jubileum
tito občané:

Vlasta Horáková, Bystřice		
85 let

Milena Kožíšková, Bystřice
70 let

V listopadu 2020 oslavili významné
jubileum tito občané:

Růžena Barnetová, Mokrá Lhota
92 let

Eva Lexová, Jarkovice
75 let

poznámka OK:
„Všechny uvedené osoby jsou zveřejněny na základě jimi daného písemného souhlasu.“
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Všem našim oslavencům blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost
a pohodu!
Občanská komise MěÚ Bystřice

www.mestobystrice.cz

ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané, před několika dny
jsme vstoupili do nového roku 2021.
Roku plného naděje a víry v lepší dobu.
Ale to předbíhám.

L

STRANA 4–6

Souhrn našeho
hospodaření v roce
2020 a plánované
aktivity pro nový
rok 2021

Z radnice
Ješutovo a náměstí
II. odboje získají díky
soutěži novou podobu

Text: Michal Hodík

oňský rok 2020 byl pro nás
všechny rokem těžkým, náročným a přinejmenším zvláštním. Občas jsem měl chuť ho
prostě vymazat. Klik a tento rok jako by nebyl, ale to nejde. Vše se děje z nějakého důvodu, a proto buďme vděčni i za takové nelehké roky, už jen proto, že jsme je zvládli a
posunuli nás zase o kousek dál.
V minulém roce jsme si prožili dvě vlny
pandemie COVID-19, které měly dopad na
všechny součásti našeho života. Zdravím
fyzickým a psychickým počínaje a hospodářským propadem konče. Opustila nás
spousta milých a báječných lidí, což v nás
zanechalo hluboké šrámy. Pojďme ale najít na tomto náročném roce i věci pozitivní
a že jich není málo. Zvládli jsme ho, už to
je obrovský úspěch. V těch nejtěžších chvílích jsme se dokázali semknout, pomáhat
si, šít roušky, vzájemně si pomoci s nákupy, být k sobě ohleduplní a dodávat si
navzájem sílu. Opět jsem se přesvědčil, že
v Bystřici a jejích osadách žijí skvělí, pracovití lidé, kteří si zaslouží můj velký respekt
a obdiv. Povedla se i spousta dalších věcí,
které se netýkaly pandemie, i když je samozřejmě také ovlivnila. Úžasnou a velmi
vydařenou akcí byla realizace Parku u kostela, který vznikl v rámci soutěže mladých
zahradníků a středních zahradnických
škol Lipová ratolest 2020. Dále můžeme
zmínit Bystřické kulturní léto, opravu fasád „Staré školy“ čp. 115 a budovy Radnice
č.p. 25 včetně přilehlých chodníků, zahájení opravy a přestavby bytového domu čp.
99 v ulici Syllabova, opravu obou mostů
a silnice v osadě Mlýny, dokončení první
etapy výstavby chodníku v Jírovicích, včetně nového veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace, opravu hydroizolace, kuchyně
a spodních prostor v naší mateřské ško-
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Z radnice

STRANA 10

le, montáž výměníkové stanice do budovy
mateřské školy, kompletní přestavbu polytechnických dílen včetně prostoru před
nimi, nebo výměnu střešní krytiny na staré
budově ZŠ, opravu památníku rudoarmějcům a hlavní cesty na hřbitově v Bystřici,
vytvoření nového prostoru pro lukostřelce
využitelného i pro tréninky a zápasy mladších fotbalistů za kabinami na fotbalovém
stadiónu v Bystřici, pokračování výměny bodů veřejného osvětlení – například
v osadě Jiřín je od letošního roku veřejné
osvětlení kompletně nové včetně vedení
a sloupů, dokončení architektonicko-krajinářské soutěže na podobu obou náměstí
v Bystřici a územních studií na území Bystřice – JIH a Bystřice – ZÁPAD, nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii
Bystřice, realizace projektu návsi v Líšně
v rámci participativního rozpočtu města
a mnohé další.
Také nám tento rok ukázal, že k sobě lze
najít cestu, i když se nemůžeme osobně
potkávat. Krásným příkladem bylo on-line
rozsvícení vánočního stromku na Ješutově
náměstí v Bystřici, spojené s koncertem
skupiny Horváth band 28.11.2020. Byla to
veliká, příjemná zkušenost, při které jsem
se s Radkou Macháčkovou a panem farářem Antoni Kośmidkem dojímal na dálku.
Jak jsem již na začátku zmínil, rok 2021 je
rokem plným naděje a víry. Věřím, že se
nám opět povede spousta věcí a akcí, při
kterých se budeme konečně moci setkat
osobně tváří v tvář, podat si ruku a společně pobýt.
Přeji Vám všem do právě počínajícího
roku 2021 pevné zdraví, sílu, optimismus
a již teď se na vás těším.
Michal Hodík
Váš starosta

Kultura
MKIC – Městské
kulturní a informační
centrum Bystřice
STRANA 11

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla je 22. 1. 2021
Příspěvky do Hlasu Bystřice
posílejte na adresu:
zpravodaj@mestobystrice.cz.
Fotografie laskavě nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě.
Pokyny pro přispěvatele, termíny
uzávěrek a statut Hlasu Bystřice
najdete na www.mestobystrice.cz
v rubrice Hlas Bystřice.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Změna č. 1
Územního plánu
města Bystřice
Text: Michal Hodík
Jak jistě víte po devíti letech příprav
byl v roce 2019 usnesením Zastupitelstva města Bystřice č. 6 ze dne 24.4.2019
schválen nový Územní plán města Bystřice. Zastupitelstvo se zároveň shodlo na
tom, že jednou za 2 roky proběhne revize tohoto územního plánu a Rada města
Bystřice následně rozhodla, po dohodě
s úřadem územního plánování – Odbor
výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov o tom, že městský
úřad Bystřice začne přijímat podněty
k první změně územního plánu a tyto
budou projednány společně pokud jich
bude minimálně dvacet. V letošním roce
postupně Městský úřad v Bystřici přijal
celkem více než 30 žádostí o změnu ÚP
včetně jedné souhrnné žádosti samotného města dle zjištěných nepřesností v celém rozsahu ÚP, který řeší území
o velikosti více než 65 km2 rozkládající se
na deseti katastrálních územích.
Na posledním jednání Zastupitelstvo
města Bystřice bylo rozhodnuto na základě doporučení rady města o pořízení
první změny Územního plánu města Bystřice a zároveň určilo zastupitele města pana Milana Vosátku pro spolupráci
s pořizovatelem Městským úřadem Benešov, OVÚP – oddělením úřadu územního plánování dle Zákona č. 183/2006
Sb., při pořizování Změny č. 1 Územního
plánu města Bystřice.
V průběhu ledna letošního roku proběhne příprava zadání pro následného
zpracovatele změny č.1 Územního plánu města Bystřice, kterého vybere rada
města ve výběrovém řízení v rámci veřejné soutěže na zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Tento zpracovatel
následně dle zadání připraví návrh na
veřejné projednání a rozeslání na dotčené orgány státní správy.
Již nyní Městský úřad Bystřice přijímá
další žádosti o změnu Územního plánu
města Bystřice, které budou součástí
změny č.2 v budoucnosti. Formulář žádosti o změnu Územního plánu města
Bystřice, který musí být po vyplnění předán pomocí podatelny Městského úřadu,
naleznete na webových stránkách
města zde: www.mestobystrice.cz/urad-2/
uzemni-plan/
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Souhrn našeho hospodaření
v roce 2020 a plánované
aktivity pro nový rok 2021
Naa jednání Zastupitelstva města Bystřice dne
16.12.2020 byl schválen rozpočet města na rok 2021.
Text: Michal Hodík

R

ozpočet byl schválen, obdobně jako
v loňském roce, jako schodkový –
proinvestiční s příjmy v celkové
výši 100.182.204,- Kč a celkovými
výdaji 126.825.714,- Kč s financováním pomocí zapojení zůstatku finančních prostředků
z roku 2020 ve výši 30.099.510,- Kč, ze kterého bude hrazena mimo jiné i splátka úvěru na
kotelnu ve výši 3.456.000,- Kč a rozdíl příjmů a
výdajů pro letošní rok tak činí 26.643.510,- Kč.
Tolik strohá čísla ze schváleného rozpočtu
města, ale co se za nimi skrývá?
Nejprve si pojďme připomenout rok 2020,
který byl turbulentní a až do poslední chvíle
nebylo jasné, jak se podaří splnit akce naplánované v rozpočtu na tento rok. Bohužel
již po jarním uzavření obchodů a omezení
chodu ekonomiky bylo všem jasné, že výběr
daní, který v rámci Rozpočtového určení daní
(RUD) dle zákona č. 377/2007 Sb. tvoří hlavní
příjem města, nebude odpovídat hodnotám
naplánovaným v rozpočtu města na rok 2020.
Právě proto se Rada města Bystřice rozhodla pozastavit některé plánované investiční
akce na rok 2020 v celkové výši přibližně 17
mil. Kč, chovat se zodpovědně a s ohledem
na neznámý výběr daní omezit výdaje jak
v oblasti běžných výdajů (mandatorních),
tak i v oblasti kapitálových výdajů (investičních). Zároveň bylo rozhodnuto o tom,
že investiční akce, u kterých bylo požádáno
o kofinancování pomocí dotace z národních
nebo evropských fondů, budou realizovány
výhradně až po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace. Tento postup se ukázal jako
zásadní a důležitý. Na konci měsíce září měl
příjem města v rámci přerozdělení daní dle
RUD činit 81.660.000 Kč, ale skutečnost byla
54.753.000 Kč – což znamenalo, že na konci
září činil propad příjmů města jen v oblasti
daňových příjmů o děsivých 26.907.000 Kč
(viz. mimo jiné zde: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00231525/rozpo-

cet/prijmy-druhovy?rad=t&obdobi=2009).
I přes tento negativní vývoj v oblasti příjmů
se městu ale podařilo realizovat prioritní
a důležité investiční akce, a to bez zadlužení
nebo „projídání“ finančních zůstatků z předchozích let na účtech města v České národní
bance a České spořitelně a.s. Částečně se to
povedlo díky jednorázovému kompenzačnímu příspěvku ze strany státu ve výši 1250 Kč
na obyvatele, tedy celkem 5.603.750 Kč, ale
především díky tomu, že se nám daří získávat dotace na kofinancování důležitých investičních akcí města z národních a evropských fondů. Celkově tak město získalo více
než 12 miliónů korun navíc již v loňském roce
a minimálně na stejnou částku již obdrželo
Rozhodnutí o přidělení dotace na rok 2021.
Proto město mohlo realizovat v roce 2020
například investice do naší základní školy
v Bystřici, kde se podařilo kompletně obnovit
polytechnické dílny včetně venkovního prostoru s lavičkami a zelení před nimi v areálu
školy, realizovat obnovu hydroizolací budovy
mateřské školy v Bystřici včetně všech spodních prostor školky a prostoru kuchyně MŠ,
obnovit částečně vybavení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů, pořídit nový elektromobil, který nahradil dosluhující služební
vozidlo Městského úřadu, vybudovat soustavu tůní v okolí města nebo realizovat –
i když jen z části – divadelní festival Ludvíka
Němce při příležitosti 100. výročí narození
tohoto našeho významného občana. Nejdůležitějšími investicemi ale byly, jsou a budou
investice do vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod. V roce 2020 se podařilo dokončit technicko-ekonomickou studii, která
určila, jakým způsobem bude řešena otázka
zásobování vodou a odkanalizování všech 26
částí obce. Tento strategický dokument určil,
jak v jednotlivých etapách dosáhnout vyřešení otázky zásobování vodou a odkanalizování u našich významných sídel. I díky této
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koncepci je jasné, že již v roce 2021 bude
město budovat připojení Nesvačil na přivaděč vody do Sedlčan, v roce 2022 pak bude
připojena místní část Božkovice, kde se
v roce 2020 podařilo dořešit natrasování
a dokončit přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí. I díky získaným dotacím bude
v průběhu let 2021 - 2022 dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení pro samotnou Bystřici včetně stavby vodojemu a napojení místní části Líšno.
Zároveň probíhá také příprava dokumentace
pro prodloužení vodovodu až do Mokré Lhoty. Na všechny tyto dokumentace v hodnotě
několika miliónů korun se podařilo získat
kofinancování z národních dotačních titulů.
Městu se dařilo v roce 2020 realizovat také
velké množství investičních záměrů z vlastních peněz. V první řadě se jedná o obnovu
majetku města, ať už v podobě obnovy fasád
na domu „staré školy“ čp.115, nebo budovy
Radnice čp. 25, které přispívají ke zlepšení nejen těchto budov, ale celkově vizuální
stránky veřejného prostoru obou náměstí
v centru města. Stejně tak započala i rekonstrukce bytového fondu a po opravách bytů
v čp. 170 v ulici Líštěnecká, v roce 2020 byla
zahájena velká rekonstrukce bytového domu
čp. 99 v ulici Syllabova, která bude dokončena
v roce 2021. Postupně se opravují i nebytové
prostory. Stará budova základní školy dostala
v roce 2020 novou střechu, mateřská škola
novou výměníkovou stanici tepla. Celkově
byl rok 2020 zaměřen na obnovu veřejného
prostoru, a tak se například v městské části
Jiřín kompletně obnovilo veřejné osvětlení
včetně sloupů, svítidel a vedení. Opravovaly
se i místní komunikace a mosty – například
v místní části Mlýny se podařilo opravit dva
mosty a kompletně celou komunikaci. V Bystřici se díky spolupráci se Svazem zakládání
a údržby zeleně a sponzory podařilo v rámci
soutěže mladých zahradníků a středních zahradnických škol realizovat celý nový „Park
u kostela“ s novým veřejným osvětlením,
mobiliářem a hlavně krásnou zelení. Díky
spolupráci s podnikateli z našeho regionu
pak bylo obnoveno osvětlení kostela nebo
získána darem socha připomínající odkaz
na původní využití místa, na kterém vznikl
Park u kostela. V areálu fotbalového stadionu byla vytvořena zcela nová multifunkční
plocha, kterou budou střídavě využívat naši
lukostřelci a mladí fotbalisté. Plocha umožňuje venkovní lukostřelbu až na vzdálenost
70 metrů nebo vytvoření dvou hřišť pro tréninky a zápasy přípravky fotbalistů. Díky
úspěšné architektonicko-krajinářské soutěži
již známe vítězné návrhy na podobu centra
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Syllabova čp. 99
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města, respektive obou náměstí v Bystřici
(viz samostatný článek v tomto čísle HB).
V roce 2020 se povedla i spousta dalších
důležitých věcí, ale o čem bude dle schváleného rozpočtu rok 2021? Vzhledem k tomu,
že v době schválení rozpočtu na rok 2021
ještě nebyl schválen Státní rozpočet na rok
2021, byla příjmová stránka rozpočtu velkou
neznámou. Vedení města vycházelo z predikce Ministerstva financí, které optimisticky predikovalo růst příjmů města na úrovni
zvýšení o 4,5% oproti rozpočtu předchozího
roku. Vedení města i v souvislosti s vývojem
schvalování Státního rozpočtu a návrhů na
zrušení superhrubé mzdy při současném
navýšení odečitatelné položky nesdílí optimismus Ministerstva financí, a proto příjmová stránka rozpočtu nejen že nepočítá
se 4,5% navýšením příjmů, ale naopak s 10%
propadem příjmů města v rámci daňových
příjmů dle RUD. Celkově tak vedení města
vytvořilo celkem 14,5% prostor pro případné
dopady jak sníženého výběru daní v rámci
omezení ekonomiky v důsledku zavedeného Nouzového stavu ze strany Vlády ČR, tak
i v souvislosti s dopadem zrušení superhrubé mzdy a dalších opatření schválených v konečné verzi Státního rozpočtu. Díky dobrému hospodaření města v uplynulých letech
máme dostatek peněz na profinancování již
schválených investičních záměrů podpořených dotacemi z národních i evropských
zdrojů. Velkou investiční akcí bude instalace rekuperačních jednotek s měřením koncentrace CO2 ve třídách naší základní školy
společně s instalací fotovoltaické elektrárny
na střechu školy a systému měření a regulace do této budovy. Samozřejmě budou pokračovat investice do vodovodů a kanalizací,
kdy by v letošním roce měla být napojena
první část města na přivaděč vody ze Želivky

a postupně by měla začít příprava projektových dokumentací na další části jak vodovodů, tak i kanalizací, ale hlavně také nové
čistírny odpadních vod. Na projektovou dokumentaci na novou ČOV budeme zkoušet
využívat aktuálních dotačních titulů. Již na
konci roku 2020 byla vysoutěžena firma na
výstavbu parkovišť před mateřskou školou
a v ulici Družstevní. Ve stejné ulici by se měla
začít řešit i nová kontejnerová stání na tříděný odpad. Dočkají se i osady, které pravidelně aktualizují své požadavky v zásobníku
projektů, a tak například po letech příprav
a projednání bude realizována přestavba
propustku pod komunikací v Mokré Lhotě,
kvůli kterému byly pravidelně zaplavovány
okolní nemovitosti, bude postavena cesta
pro obyvatele Tožice pro pohodlný přístup
k vlakovým a autobusovým zastávkám, v Jarkovicích a Jírovicích by měly dopravu uklidnit nově umístěné radary, v Radošovicích
bude dokončena oprava požární nádrže na
návsi, v Nesvačilech bude kromě vybudování přivaděče vody (napojení na vodu ze
Želivky) řešena ve spolupráci s firmou ALPLA i výsadba oddělovací zeleně, která sníží
hlukové zatížení této osady, v Drachkově
bude opravena kaplička a budou pokračovat
práce nejen na obnově místního špejcharu,
ale i okolí spolkového domu, v Tvoršovicích
a Ouběnicích se budou vrtat nové studny
– v prvně jmenované osadě pro hasičárnu
a v Ouběnicích pro bytové domy čp.44, čp.24
(Kampelička) a pro obchod v čp.10. V Líšně
by měla letos začít stavba spolkového domu
dle projektu pánů architektů Šembery, Peřestého a Vorlíčka. Hned od počátku nového roku budeme intenzivně pracovat na
projekční přípravě vodovodních přípojek
jednotlivých domů tak, aby bylo možné je
v následujících letech realizovat.
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Nové polytechnické dílny v ZŠ
FOTO: Veronika Hřebíčková

Ani Bystřice nezůstane stranou. Kromě
již zmiňovaného dokončení rekonstrukce bytového domu v ulici Syllabova čp.99
proběhne v prvním patře zdravotního střediska čp.450 přestavba ordinací pro naše
nové zubařky. Nově tak budou zubní ordinace rozšířeny o ordinaci pro dentální hygienu, rentgen a v čekárně bude i moderní
recepce. Důležitou investicí bude i stavba
výtahu, který zpřístupní horní patro zdravotního střediska i pro osoby s omezenou
hybností. Opakovaně bude v letošním roce
podána žádost o dotaci na vybudování sportovního areálu za základní školou, pro který
již máme od roku 2020 připravený projekt

a získané stavební povolení, ale bohužel
Ministerstvo pro místní rozvoj nám nepřidělilo dotaci na jeho výstavbu. Obdobně budeme žádat opakovaně, ale tentokrát
z jiného dotačního titulu, o dotaci na přestavbu budovy bývalého ředitelství JZD na
Komunitní centrum s knihovnou. Tento objekt byl v roce 2020 zařazen národní agenturou CZECHINVEST do seznamu takzvaných
brownfieldů, tj. bývalých zemědělských budov bez využití a v letošním roce by měl být
otevřen fond pro financování obnovy těchto
objektů. Pokud získáme poslední chybějící
souhlasy majitelů dotčených pozemků, tak
by měla být letos dokončena i projektová
dokumentace na revitalizaci náhonu do bývalého mlýna Zájezdek. To by nám umožnilo získat územní rozhodnutí a stavební
povolení, abychom následně mohli požádat
o dotaci na realizaci této stavby a vrátit vodní hladinu tam, kde historicky vždy bývala.
Město bude v příštím roce investovat také
v oblasti eGovernmentu a SMART CITY.
V plánu je další modernizace přeneseného
výkonu státní správy a samosprávy v podobě například Portálu občana města Bystřice
umožňujícího bezproblémovou online ko-

munikaci mezi občanem a úřadem, další rozšiřování dálkově odečitatelných vodoměrů,
zpřístupnění mapových podkladů našeho GIS
portálu, ve kterém jsou postupně pasportizovány jak technické stavby, tak například hřbitovy, zeleň, dětská hřiště a podobně. Občan
města si tak z pohodlí svého domova zjistí
v jednotlivých vrstvách mapy, jaké sítě vedou
kolem jeho pozemku, jaká omezení pro jeho
pozemek nastavil Územní plán nebo kde jsou
nejbližší místa pro tříděný odpad.
Bohužel prostor přidělený pro tento článek v našem městském zpravodaji neumožňuje vypsat všechny položky plánované
v rozpočtu na letošní rok a vše co mám na
srdci, ale věřte, že se máme na co těšit,
a i v této nepříznivé „covidové“ době plné
všemožných omezení se, doufám, budeme
potkávat na společenských a kulturních akcích pořádaných Městským kulturním a informačním centrem Bystřice, na kterých se
společně pobavíme a konečně budeme
moci osobně probrat také to, co nás trápí
v každodenním životě.
Michal Hodík
Váš starosta

Odpady v roce 2021 – co nás čeká a nemine?
Začněme dobrou zprávou. Výše
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstává dle Obecně závazné
vyhlášky č.4/2019 ve stejné výši jako
v loňském roce tedy 750 Kč, a to i přesto,
že kvůli pandemii COVID-19 došlo v
roce 2020 k nárůstu množství sváženého
směsného komunálního odpadu o více
než 120 tun.
Tento místní poplatek lze stejně jako v minulých letech uhradit jak v hotovosti, tak i bezhotovostně – platební kartou na pokladně
Městského úřadu v Bystřici – jednorázově od
1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Po úhradě poplatku
obdrží plátce, stejně jako v předešlých letech,
samolepku pro označení své popelnice.
Dovolujeme si připomenout, že na popelnici má být výhradně pouze jedna, a to
aktuálně platná samolepka označující uhrazení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Není v silách a časových možnostech
svozové firmy rozlišovat na popelnici, která
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z vylepených samolepek je platná a vydaná
městem Bystřice. Stejně tak není možné
vylepit samolepku mimo popelnici, například na poštovní schránku, protože známka
musí být na svozové nádobě.
Již v letošním roce jsme původně chtěli
zavést možnost bezhotovostní úhrady místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ale
bohužel technické vybavení a způsob svozu
svozové firmy nedovoluje prozatím přechod
na jiný sofistikovanější systém identifikace,
kdo má nebo nemá uhrazen místní poplatek
nebo přechod na systém svozu v různých
cyklech, jako například jednou za 14 dnů,
jednou za měsíc a podobně. Doufejme, že již
v průběhu letošního roku se nám podaří najít společnou řeč se svozovou firmou, která
vyhrála výběrové řízení na veřejnou zakázku na svoz směsného komunálního odpadu,
abychom mohli tuto identifikaci – běžnou
v jiných městech zavést také.
Bohužel to není jediný problém, který nás
v souvislosti s odpady čeká vyřešit v letošním
roce. Od 1.1.2021 vyšel nový zákon o odpadech, který mimo jiné určil konečný termín

skládkování v roce 2030 a zároveň stanovil
postupné zdražování skládkovacího poplatku z 800 Kč v roce 2021 až na 1850 Kč v roce
2030 se současným postupným snižováním
možného množství skládkovaného odpadu na občana. Hranice je nyní nastavena na
200 kg na občana a rok – při překročení této
hranice budou náklady na skládkování směsného komunálního odpadu enormně růst.
Zákon přitom počítá s postupným každoročním snižováním této hranice minimálně
o 10 kg až po úplný zákaz skládkování v roce
2030. Stát počítá s maximální možnou recyklací odpadů a využitím komunálních odpadů
v zařízeních na energetické využití odpadů
(ZEVO).
Bohužel do termínu uzávěrky městského
zpravodaje Hlas Bystřice ještě nejsou k dispozici prováděcí vyhlášky, ze kterých by
bylo zřejmé, jak má obec dále postupovat
a jaký to bude mít reálný dopad na obyvatele města nebo majitele nemovitostí v katastru města Bystřice, proto se k tomuto tématu
určitě vrátíme v některém z dalších čísel.
Michal Hodík
Váš starosta

www.mestobystrice.cz

Vítězové Cen města
Bystřice 2020 s panem
starostou Hodíkem
FOTO: Redakce

Cena města Bystřice 2020
V průběhu listopadu probíhala nominace bystřických občanů na Cenu města Bystřice
2020. Kandidáti, které navrhovala veřejnost, mohli být nominování v kategoriích:
Osobnost kulturního a společenského života; Úspěšný sportovec města Bystřice;
Ocenění občana města Bystřice za výjimečný čin.

V

Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
šech osm nominací, které
jsme obdrželi, bylo probráno
na schůzi komise, která vyhodnotila návrhy a rozhodla
o udělení pěti cen.

Děkujeme všem, kteří poslali nominace
a gratulujeme oceněným občanům.
V kategorii „Osobnost kulturního
a společenského života“ byl oceněn:
JOSEF HENDRYCH – po mnoho let působil ve vedení města Bystřice jako místostarosta a zastupitel a zasloužil se o rozvoj
celého města. Dále je také velice činný v osadě Mokrá Lhota, kde inicioval a každoročně organizuje Poutní mši a setkání rodáků
a s tím spojené předávání nově zrekonstruované sošky Jana Nepomuckého, která každoročně nalezne přechodný domov u jedné
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z rodin v Mokré Lhotě. Věnuje se historii
osady a města a uchovává historické materiály pro další generace.

2.místo na Mistrovství České republiky v terénní lukostřelbě v družstvech s Daliborem
Křivánkem a Viktorii Budínovou.

V kategorii „Úspěšný sportovec města
Bystřice“ byly oceněny 4 osobnosti:
JANA KLÁPOVÁ – dvojnásobná mistryně
České republiky 2020, v tancích standardních a deseti tancích. Byla nominována na
dvě Mistrovství světa, a to na MS v tancích
standardních a MS v deseti tancích. Na Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích se
v roce 2020 umístila na 3. místě.

ŠIMON BÁRTA – získal v roce 2020
na Mistrovství České republiky 2.místo
v družstvech v halové lukostřelbě, 2.místo
na Mistrovství České republiky v družstvech
v terčové lukostřelbě a 2.místo na Mistrovství České republiky v družstvech v terénní
lukostřelbě.

JOHANKA FILÍPKOVÁ – v roce 2020 získala 1.místo na Mistrovství České republiky
- Mistr ČR v Mix týmu v terčové lukostřelbě
s Daliborem Křivánkem, 3.místo na Mistrovství České republiky v družstvech s Daliborem Křivánkem a Radkem Tomisem,

MILOŠ JEŽEK – v roce 2020 se účastnil
a reprezentoval v disciplínách požárního
sportu za SDH Ouběnice v seriálu Český pohár v běhu na 100 m překážek (5 závodů
v rámci ČR), celkově 6. místo. Dále pak získal na Polabském stovkování 2. místo
a v Otevřeném mistrovství České republiky
ve výstupu na cvičnou věž 10. místo.
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Participativní rozpočet
V rámci participativního rozpočtu 2020 byl úspěšně realizován
projekt revitalizace návsi v Líšně, o kterém jsme již informovali
v minulých vydaní. Obyvatelé Líšna mají krásnou náves, kde se
již společně setkávají nejen u vánočního stromečku.
Text: Kateřina Adamová, projektový manažer města Bystřice

N

yní mají obyvatelé Bystřice
a přilehlých osad další možnost při podávání návrhů do
participativního rozpočtu, tentokrát na rok 2021. Navrhovat
mohou konkrétní projekty ke zvelebení veřejných prostranství.
Návrhy mohou být podávány od 1. 3. 2021
do 23. 4. 2021. Následně proběhne kontrola
projektů pracovníky MěÚ Bystřice a jejich
případná úprava ve spolupráci s navrhovatelem. Posouzení jednotlivých projektů
provede komise Zdravého města a Místní
Agendy 21, která je zhodnotí a ověří soulad
se zájmy komunity. Vybrané návrhy budou
následně předloženy veřejnosti k hlasování.

Projekt nebo projekty s největším počtem
hlasů budou realizovány.
Alokovaná částka se oproti roku 2020
zvýší na 300.000 Kč včetně DPH. Maximální a minimální výše nákladů navrženého
projektu není stanovena, je omezena pouze
celkovou alokovanou částkou. V případě, že
předkladatel zajistí další finanční podporu
projektu – příspěvek z jiných zdrojů (např.
formou grantu od firmy, podnikatele apod.),
mohou celkové náklady projektu přesahovat max. stanovenou výši o tento příspěvek.
Veškerá pravidla podávání návrhů naleznete v metodice, která je umístěna na webových stránkách města v záložce Zdravé
město a MA21.

FOTO: Redakce

Výsledek participativního rozpočtu
2020 - Revitalizace návsi v Líšně
Harmonogram
1. 3. 2021 – 23. 4. 2021
Podávání projektů
26. 4. 2021 – 13. 5. 2021
Kontrola a úprava projektů
13. 5. 2021 – 28. 5. 2021
Posouzení projektů
1. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Zveřejnění návrhů a hlasování
veřejnosti o projektech
7/2021 – 12/2021
Příprava a realizace vybraných projektů

Každý občan má možnost zapojit se
do rozvoje naší obce.

Nové osvětlení pro kostel sv. Šimona a Judy v Bystřici
Do Vánoc ještě pár týdnů zbývalo, ale my v Bystřici jsme se již mohli
těšit z prvního letošního vánočního dárku. Díky štědrosti firem
Elmoz Czech, s. r. o. a ARTECHNIC s. r. o. se totiž dominanta našeho
města, kostel svatého Šimona a Judy, rozzářila v celé své kráse.

FOTO: Redakce

Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

K

ostel byl doposud nasvícen
třemi zcela nevyhovujícími
halogenovými světly bez optiky. Nově instalované osvětlení je tvořeno 12 svítidly
Schréder NEOS LED s optikou. Tato nová
LED technologie je plně programovatelná
a v případě potřeby je možné nastavovat
její parametry. Stejná technologie je použita pro nasvícení nejvzácnějších památek
v České republice, jako například Národního muzea na Václavském náměstí. Současný instalovaný výkon je o cca 400 W nižší,
oproti původnímu řešení, což v důsledku
znamená úsporu elektrické energie, a s tím
spojené nižší náklady pro město.
Hodnota investice, kterou firmy Elmoz
Czech, s. r. o., jako zhotovitel díla, a ARTECHNIC s. r. o., jako dodavatel technolo-
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gie, darovaly městu je ve výši 280.000 Kč.
Estetická hodnota je nevyčíslitelná, nicméně
v tomto případě také velmi zásadní. Velice si
vážíme toho, jak se v letošním roce podařilo
pozvednout celkový vzhled bystřického kostela a jeho nejbližšího okolí. Pohled na nově
osvícený kostel z letos vzniklého přilehlého
parčíku je opravdu kouzelný. Právě v tomto
místě Bystřice je tolik znatelné zlepšení veřejného prostoru.
Firma Elmoz Czech, s. r. o. pracovala usilovně na instalaci osvětlení, tak abychom již
o prvním adventním víkendu, při rozsvícení
bystřického vánočního stromu, mohli vidět
také nově osvícený kostel. Pan farář Antoni Kośmidek při slavnostní řeči poděkoval
dodavatelům osvětlení a zmínil, že strom,
který právě rozsvěcujeme bude svítit pár
týdnů, ale nádherně osvětlený kostel bude-

me moci obdivovat každý den.
Z reakcí občanů, kteří v prvních dnech od
instalace houfně fotili nově osvícený kostel
a sdílené fotografie pozitivně hodnotili na
sociálních sítích, je jasné, že se jim výsledek
zamlouvá. Dovolím si zde jménem vedení
města Bystřice ještě jednou poděkovat firmám Elmoz Czech, s. r. o. a ARTECHNIC
s. r. o. za jejich dar. Opět se Bystřice posunula o kousek dál #nadobreceste.

www.mestobystrice.cz

Rekonstrukce fasády městského úřadu
Text: Za autory Ing. Jan Vaněček, atelier VAS
dek, použity byly historizující omítky. Fasáda
byla doplněna o další prvky, které zdůrazňují
důležitost budovy. Jsou to zejména městské
znaky, držáky a žerdě na vlajky či jednoduchý
nápis „radnice“, který je vtlačen do omítky. Za
zmínku stojí i malé okenní držáky květníků se
„sgrafitovým“ zalomením.
Přestože je fasáda zcela nová, může se zdát,
že se toho tolik nezměnilo. Někdy nás naše paměť trochu podvádí. Nicméně nová fasáda radnice je taková, jako kdyby tam už stála roky.
A tento záměr se podařilo splnit dokonale.
FOTO: Redakce

FOTO: Jakub Hřebíček

Historické domy v Bystřici již delší dobu potřebují renovaci.
Výsledek jedné takové renovace můžete nyní vidět na, v prosinci
dokončené opravené fasádě budovy Městského úřadu Bystřice.

B

udova s velmi nízkým číslem
25 byla původně hospodářským objektem s hostincem,
kde se v přízemí nacházel sál
a v patře pokoje pro hosty. Je
známá tím, že se v ní narodil bystřický rodák a slavný lékař Ladislav Syllaba, jenž byl
synem tehdejšího starosty městyse Bystřice
Františka Syllaby. V polovině 20. století byl
do domu umístěn místní národní výbor,
později obecní úřad. Budova byla v té době
rozdělena na obytnou a administrativní
část, pavlače ve dvorní části byly obestavěny, k budově se doplnily přístavby jako toalety či zasedací síň. Vznikl tak poměrně nečitelný slepenec různých stylů a funkcí bez
patřičných návazností.
Budova prošla za svůj dlouhý život několika obměnami a rekonstrukcemi. K těm
zdařilejším patří rekonstrukce fasády s kosočtvercovým sgrafitem od vynikajícího architekta Jaroslava Kadlece. Architekt Jaroslav
Kadlec, mimo jiné autor skleněné fontány na
Expu 58 v Bruselu, člen významné designérské skupiny EDIS, který byl za své celoživotní
dílo oceněn cenou Grand Prix Obce architektů, do nedávna žil v usedlosti ve Vokově
u Mokré Lhoty. Bystřice měla na slavné architekty štěstí, sousední budovu č.p. 26 navrhl jeden z nejlepších českých architektů Josef
Pleskot. Poslední úpravou budovy č. p. 25 byla
úspěšná obnova zasedací síně od architekta
Ondřeje Lovíška z atelieru D4F.
V roce 2019 už budova úřadu vykazovala
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takové problémy technického, estetického
a funkčního rázu, že nebylo možné jejich řešení dále odsouvat. Vlhké zdivo, odloupnutá
omítka, opadaný sokl, množství rozvaděčů různých druhů, či kabelů vedoucích po
fasádě, nesrozumitelné chodby, rozdělený
úřad či upozaděná estetika domu jsou jen
malým výčtem hlavních vad.
Projekt by se dal shrnout do slov jako
„očista“ či „návrat k normálu“. Záměrem nebylo udělat fasádu zcela novou a jinak barevnou, ale důstojně navázat na historii domu
a na detaily, které na fasádách ještě zbyly. Nezůstalo ale jen u hlavních fasád, připravuje se
také projekt rekonstrukce celého městského
úřadu. Jednotlivé projektové i realizační fáze
jsou v něm rozčleněny tak, aby konečný výsledek odpovídal budově celospolečenského
významu a současným standardům.
Nová fasáda je zbavena všech rušivých částí
a nesourodých přílepků. Nepůvodní cihelný
obklad soklu byl nahrazen obkladem kamenným. Mírně se upravilo architektonické členění fasády, kdy sokl ze světlé žuly je vytažen
až k okenním parapetům, původní mohutná
středová římsa byla nahrazena římsou subtilní, a vstupní partie se změnila na srozumitelný portál s výraznými symetrickými
dubovými dveřmi. Okna mají jednotná ostění
a jednoduché hladké šambrány zakončené negativní spárou. Výtvarné řešení cituje původní
sgrafita architekta Kadlece, i když tentokrát
jsou posunuta na menší římsu a do vstupu.
Materiálově se jedná o čistý, přirozený výsle-

Charitativní nákup na Scuk.cz
Text: Veronika Hřebíčková
V druhém prosincovém týdnu probíhaly charitativní nákupy na Scuk.cz, které jsme avizovali v minulém čísle Hlasu
Bystřice. Paní Jana Austová, která pořádá
farmářské nákupy v Bystřici přichystala
s podporou Scuk.cz akci, při níž bylo
možné koupit produkty dle vlastního
uvážení pro potřebné z našeho okolí. Realita předčila veškerá očekávání a výrobků, které darovali bystřičáci bystřičákům
bylo více než deset krabic. Lidé darovali
do sbírky tolik potřebné trvanlivé potraviny a mléčné výrobky, ale také spoustu
dobrůtek, které k Vánocům patří.
V pátek 18. prosince 2020 paní Ilona Kuncová z projektu Obce blíže lidem vyzvedla
všechny darované produkty a vyrazila na
dlouhou cestu, během které spravedlivě
rozdělovala naložené dárečky. Obdarovány byli především rodiny s malými dětmi,
které se nacházejí ve složité životní situaci,
ale také senioři a invalidní důchodkyně. Od
paní Kuncové vím, že všichni byli mile překvapeni a děkovali svým dárcům.
Velice mě potěšilo a zároveň dojalo, jak
soucitní a štědří dokáží lidé být. Podle paní
Austové, jíž jsem se ptala, jak nakupující
sbírku vnímali, bylo častou reakcí nadšení
a ochota pomáhat nejenom v předvánočním čase, ale také v průběhu roku.
Občané města Bystřice, jste skvělí
a patří Vám velké poděkování!
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Ješutovo a náměstí II. odboje
získají díky soutěži novou podobu
Dnešní podoba dvojice náměstí je výsledkem dlouhodobého vrstevní zásahů různé kvality
a vylepšení současného stavu není vůbec snadným úkolem už jen z hlediska dopravy.

Z

adáním soutěže „Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí
II. odboje“ proto nebylo dodání
hotového díla na klíč, ale hledání
partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostranství Bystřice. Výsledky
soutěže schválila Rada města v prosinci bezprostředně po rozhodnutí poroty.
O soutěž mělo zájem šest týmů, jejichž návrhy potvrdily složitost území, ale také jasně
ukázaly na potenciál, který se v rekonstrukci obou náměstí skrývá. Porota po poctivém
nastudování a dlouhé diskuzi označila za
nejlepší návrh brněnského týmu ve složení Luboš Františák, Viktor Schwab a Matěj
Ondruch. Potvrdili tak svůj letošní úspěch
z obdobné soutěže o rekonstrukci náměstí v pražské Zbraslavi, kde také získali první
cenu. „Znovuoživení a zatraktivnění centra
města chceme dosáhnout dostavbou chybějících funkčních městských domů v prolukách,
důvtipným prostorovým konceptem, použitím
kvalitních kamenných dlažeb, výběrem vhodných stromů a doplněním veřejného prostoru
atraktivními akcenty a prvky mobiliáře,“ uvádějí autoři v popisu návrhu.
Jak je tomu v každé anonymní architektonické soutěži, kdy se teprve po výběru vítěze
ukáže, kdo za návrhem stojí a obě strany si
poprvé sednou ke společnému stolu, návrh
bude dopracován. Své k němu řeknou mnohé
dotčené orgány, samo město a jeho občané.
Důležité je, že základ je dle poroty více než
solidní. Ve svém hodnocení porotci vyzdvihli

Text: Karin Grohmannová, CCEA MOBA

Vizualizace vítězného návrhu
celkově sjednocující řešení, respekt ke stávajícím stromům a doplnění o novou zeleň,
nové umístění sochy sv. Jana Nepomuckého,
stejně jako výběr materiálů, práci s detailem
dlažby, nakládání s dešťovou vodou a v neposlední řadě ocenili také dopravní řešení.
Porotě předsedal architekt Roman Brychta z kanceláře Roman Brychta architekti
a roli místopředsedy poroty zastával, jak
bývá v soutěžích zvykem, zástupce města
– v našem případě pan starosta Michal Ho-

dík. Bystřice byla v porotě zastoupena také
prostřednictvím pana zastupitele Tomáše
Russeho, člena Komise pro výstavbu, a architektem Janem Vaněčkem. Nezávislými
odborníky byli dále Ondřej Císler z pražského Aoc architekti a Eva Zemenová ze studia
4DS z Českých Budějovic.
Z návrhů, které byly po celou dobu hodnocení drženy v anonymitě, porota vybrala po
důkladné diskuzi tři nejlepší. Druhé místo
získal pražský atelier BY architects ve složení Markéta Zdebská, Marek Žáček, Michaela Křižáková a Marie Čáslavská. Pomyslný
bronz byl udělen Jakubovi a Aleně Popelovým, autorské dvojici z Prahy. Třem neoceněným návrhům rozdělila porota vzhledem
k množství odvedené práce na každém z nich
částku původně určenou na mimořádnou
odměnu. Získávají tak za své návrhy pomyslné skicovné.
Vítězný návrh, jak již bylo naznačeno, není
definitivním řešením. Jednání s vítězi o podobě a uzavření smlouvy na dopracování studie
a realizaci projektu bude zahájeno co nejdříve
v letošním roce. Odhadované investiční náklady deklarované v soutěži jsou 40 milionů
korun, ale nezahrnují přeložky sítí, a revize
této částky bude rovněž předmětem dopracování studie. Výstava spojená s představením
soutěžních návrhů je v plánu – její termín se
bude odvíjet od aktuální epidemické situace.
Soutěž administrovala kancelář CCEA MOBA,
na jejichž stránkách jsou soutěžní návrhy ke
shlédnutí (cceamoba.cz/souteze/bys).

Antigenní testování
na COVID-19 v Bystřici
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

FOTO: Redakce
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V pondělí dne 21. prosince 2020 proběhlo
v Bystřici antigenní testování na onemocnění
COVID-19, které organizovala společnost
RUAH o. p. s. Na testování se mohli občané
přihlašovat telefonicky přes podatelnu měst-

ského úřadu. Samotné testování se provádělo stěrem z nosohltanu a výsledky se testovaní občané dozvěděli během pár desítek
minut telefonicky. Testováno bylo 69 osob
s jediným pozitivním výsledkem.

www.mestobystrice.cz

Investice do vodohospodářské infrastruktury
Město Bystřice se v posledních letech zaměřuje na rekonstrukci
a výstavbu své vodohospodářské infrastruktury. Zásobování
pitnou vodou zajišťuje město vodovodem v samotné Bystřici,
v Božkovicích, v Nesvačilech a v Kobylí-Plchově. V Bystřici
město vlastní také oddělenou splaškovou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod, které provozuje vodohospodářská společnost VHS
Benešov s.r.o. Poptávka po pitné vodě a kanalizaci se však
v poslední době ozývá i z dalších bystřických osad.

ce, Ouběnice, Petrovice, Strženec, Vojslavice
a Zahořany budou řešeny decentrálním systémem, tedy podporou skupinových a domovních ČOV či výstavbou bezodtokových jímek,
které budou vyváženy na centrální ČOV.
Investiční náklady na centrální řešení odpadních vod je odhadováno na cca 280 milionů korun. Z tohoto důvodu je plánováno etapizování jednotlivých projektů, a to jak
v otázce projekční, tak následné výstavby.

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

M

ěsto Bystřice si nechalo
nejprve zpracovat Hydraulické posouzení vodovodní sítě města Bystřice
(2017), z kterého následně
vznikla studie a projektová dokumentace na
Vodovod Bystřice (2018), která byla rozšířena
o prodloužení vodovodu do osad Líšno a Mokrá Lhota. Dalším projekčním cílem bylo napojení vodovodů Božkovice (2019) a Nesvačily
(2019) na procházející skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. Tyto dvě stavby by se měly
začít realizovat již v roce 2021.
Přípojná místa procházejícího vodovodu
Benešov – Sedlčany vyvolala poptávku na
zpracování Technickoekonomické studie
zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod pro osady Jírovice, Jarkovice, Semovice, Drachkov a Tožice, která
byla zpracovaná v roce 2019. S narůstajícím nedostatkem pitné vody v osadách a se
vzrůstající problematikou odkanalizování
jednotlivých nemovitostí, přistoupilo město k vypracování komplexní technickoekonomické studie Zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod pro celou lokalitu Bystřice. V průběhu roku 2020
na tomto koncepčním materiálu pracovaly
společně firmy Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. a Provod – inženýrská společnost, s.r.o. Výsledná studie pak byla předložena k projednání zastupitelstvu města
v listopadu roku 2020, které se ztotožnilo
s navrženými závěry a doporučeními.
Ve věci zásobování pitnou vodou bude
město Bystřice kromě vodovodu do Líšna
a Mokré Lhoty pracovat na vybudování dalších
dvou samostatných vodovodů napojených na
skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. První vodovod je plánován pro zásobování vodou
osad Jírovice, Jarkovice a Semovice. Jedná se
o vybudování zemního vodojemu v osadě Jarkovice v blízkosti předávací šachty a zajištění
tlaku ve spotřebišti pomocí automatické tla-

Hlas Bystřice 1/2021

FOTO: Redakce

kové stanice. Druhý vodovod by měl zajistit
zásobování pitnou vodou osad Drachkov, Radošovice a Tožice. Také tady by měl vzniknout
zemní vodojem v blízkosti drachkovské šachty, odkud by spotřebiště Drachkov bylo zásobováno gravitačně a místní části Radošovice
a Tožice byly zásobovány pomocí řadu a tlakové stanice umístěné v armaturní komoře
vodojemu. Plánované investiční náklady na
tyto dvě stavby jsou odhadovány na 38, respektive 32 milionů korun.
Investičně náročnější se jeví odvádění a čištění odpadních vod. V ekonomickém a technologickém zhodnocení bylo jako nejefektivnější vybráno centrální řešení, které počítá
s umístěním nové čistírny odpadních vod do
lokality Líšno, kdy současná bystřická ČOV
bude přestavěna na centrální čerpací stanici. Na novou centrální čistírnu odpadních
vod budou kromě samotného města Bystřice
připojeny osady Líšno, Mokrá Lhota, Nesvačily, Jírovice, Jarkovice a Semovice. Z centrální
čistírny pak bude pokračovat krátký výtlačný
řad do odtokové stoky, která bude vyústěna
za Splavským mlýnem. Komplexní technickoekonomická studie počítá také s realizací
samostatné obecní ČOV v osadě Drachkov
a ČOV Radošovice a Tožice. Vyprodukovaný
přebytečný aktivovaný kal bude z těchto čistíren zahušťován a svážen na kalové hospodářství centrální ČOV Bystřice.
Zbylé osady: Božkovice, Hlivín, Hůrka, Jinošice, Jiřín, Kobylí, Líštěnec, Mlýny, Opřeti-

Vizualizace návrhu

Vánoce v domě
s pečovatelskou službou
Text: Veronika Hřebíčková
Je zvykem, že vedení města Bystřice každý rok přeje před Vánoci obyvatelům
domu s pečovatelskou službou, bohužel nejenom tento zvyk jsme si museli
v loňském roce odpustit. I přestože, byl
rok 2020 velmi společensky omezen,
nechtěli jsme na starší občany žijící bez
rodin zapomenout.
Když jsme v listopadu nesli do domova
ovocné balíčky od společnosti Tora spol.
s r. o. spolu s výtvory dětí z bystřické
mateřské školy, byli obyvatelé domova
nadšení. Dokonce vyjádřili přání dostat
více dětských výrobků, kterými si chtěli
vyzdobit domov v předvánočním čase.
Děti z mateřské školy s velkou radostí
toto přání splnily a vytvořily nové dárky,
které byly do domova předány společně
s pozdravem z městského úřadu v podobě dárkových taštiček. Společnost NATU
s. r. o., vyrábějící v bystřické provozovně
produkty zdravého stravování, připravila pro tento účel balíčky obsahující sušené datle a lyofilizované brusinky.
Věříme, že nám bude rok 2021 přát více
než rok předchozí a brzy se budeme moci
setkat i s obyvateli bystřického domu
s pečovatelskou službou osobně.
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Přehled jednání rady
a zastupitelstva města Bystřice
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Rada města Bystřice

na jednání dne 23. 11. 2020 mimo
jiné schválila:
Poskytnutí neinvestiční dotace na dopravu žáků na lyžařský kurz ve výši 25.013 Kč
a na dopravu žáků na plavecký kurz ve výši
15.400 Kč žadateli – Spolku rodičů a přátel
školy při ZŠ Bystřice, z.s.
Poskytnutí dotací a zařazení poskytnutých
dotací do návrhu rozpočtu na rok 2021 na základě zápisu ze schůzky Komise pro sport
Rady města a Komise pro kulturu a místní
rozvoj Rady města Bystřice, která projednávala návrhy na přerozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2021 na základě
podaných žádostí k 30.9.2020.
Uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN),
číslo smlouvy: 1295278259 mezi ČEZ ESCO,
a.s., Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00
Praha, IČ: 03592880 a městem Bystřice pro
tři odběrná místa v Nesvačilech č.p.145.
Dvě žádosti o dotace na domácí čistírny
odpadních vod v osadách Jírovice a Drachkov, každou ve výši 25.000 Kč.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo 20_SOBS0 1_4121725873,
která je uzavřena mezi městem Bystřice
(žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s., (provozovatel), Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, která se týká akce
„Elektromobil pro MÚ Bystřice“ pro odběr
s umístěním zařízení Dr. E. Beneše 25, Bystřice za částku 20.000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením.
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 1. 6. 2020 na akci „Výstavba nového veřejného osvětlení v osadě Jiřín“ s firmou
HRAZDÍRA-ELEKTRO s.r.o., se sídlem Javorník 51, 257 62 Trhový Štěpánov, IČ:
27209369. Původní cena zakázky 779.397,80
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Kč bez DPH se tímto ponižuje o 14.036,50 Kč
bez DPH.
Uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo na
Fasádu na budově č.p. 115 Bystřice, s firmou
VOSA – MVS, s.r.o., se sídlem Hlivín 13, 257 03
Jankov, IČ: 27241840. Dodatkem se navyšuje
částka za dílo o 197.770,28 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení stavebních prací
do 30. 4. 2021.
Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek na
zakázku „Revitalizace vodní nádrže Radošovice“ jako nejvhodnější nabídku od společnosti Stavební firma Dráb a spol. s.r.o. za
nabídkovou cenu 1.152.654 Kč včetně DPH.
Prodej nepotřebného majetku osobního
vozidla Škoda Fabia za tržní hodnotu 25.000
Kč stanovenou „Odborným vyjádřením
č. 01/2020“ vyhotoveným firmou Luboš Jedlan. Vozidlo bude prodáno firmě Služby
Bystřice s.r.o.
Směrnici pro provedení inventarizace
k 31. 12. 2020 včetně přílohy č. 1 Plán inventur.
Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku
„Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici 2021“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.500.000 Kč
bez DPH a zároveň schvaluje výběrovou komisi ve složení: Mgr. Daniel Štěpánek, Ing.
Tomáš Semrád, Miroslav Burda, náhradník:
Michal Hodík.
Schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovní pozice referent/ka územního plánování a stavebního řádu (referent
stavebního úřadu) s termínem podání přihlášek do 15.01.2021 do 17.00 hodin.
Rozpočet příspěvkové organizace města
Bystřice Základní škola Bystřice, p.o. na rok
2021.
Rozpočet příspěvkové organizace města
Bystřice Mateřská škola Bystřice, p.o. na rok
2021.

Schvaluje na základě uzavřených Dohod
o členství v organizační složce města Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bystřice,
a předložených výkazů práce velitelem
JSDH, uzavření dohod o provedení práce se
členy dle aktuálního seznamu členů činných v roce 2020, a to od. 01.12.2020 do
31.12.2020 se základní celkovou odměnou
ve výši 600 Kč/ročně pro člena a 1.600 Kč/
ročně pro velitele a další odměny za mimořádné výjezdy mimo správní území města
Bystřice ve výši uvedené v přiloženém přehledu výjezdů.
Rada města Bystřice

na jednání dne 7. 12. 2020 mimo
jiné schválila:
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „Zpracování generelu zeleně, pasportu
zeleně a projektu udržující péče o zeleň města Bystřice“ ze dne 9.11. 2020, s Ing. Lukášem
Šteflem, Ph.D., Dodatkem se upravuje prodloužení termínu pro dokončení díla Pasport
zeleně do 31. 3. 2021, Projekt udržující péče
o zeleň 31. 3. 2021 a Generel zeleně 30. 4. 2021.
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na
Konzultační a inženýrské práce Vodovod
Bystřice – připojení Mokré Lhoty s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dodatkem se mění čl. III Doba plnění a upravuje se termín v bodě 4. Inženýrská činnost
za účelem vydání rozhodnutí o umístění
stavby – podání kvalifikované žádosti, a to
do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD.
Záměr pronájmu nemovitého majetku ve
vlastnictví města Bystřice – části pozemku
p.č. 758/3 o výměře 4950 m2, číslo LV: 10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov, na dobu
pronájmu 10 let k účelu využití pozemku –
uskladnění stavebních materiálů, stavební
suti a její úprava, s podmínkou úhrady nákladů ze strany zájemce, a to za vynětí předmětné části pozemku ze Zemědělského
půdního fondu.
Ceník služeb městské knihovny pro rok 2021.

www.mestobystrice.cz

Udělení Ceny města 2020, dle doporučení
pracovní skupiny, s náklady ve výši 52.000 Kč.
Rada města Bystřice

„Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí
II. odboje v Bystřici s vítězným návrhem Ing.
Arch. Luboše Františáka Ph.D.

na jednání dne 9. 12. 2020 mimo
jiné schválila:

Protokoly o výsledku veřejnosprávních
kontrol v příspěvkových organizacích města.

Rozpočet příspěvkové organizace města
Bystřice Letiště Benešov, p.o. na rok 2021.

Zpracování projektové dokumentace pro
realizaci stavby o zajištění výtahu při zdravotním středisku v Bystřici ve výši 124 000,Kč bez DPH.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Bystřice Letiště Benešov, p.o. na roky 2022 – 2024.
Rada města Bystřice

na jednání dne 21. 12. 2020 mimo
jiné schválila:
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
stavbu „Revitalizace vodní nádrže Radošovice“ s firmou Dráb a spol, s.r.o. Dodatkem se
navyšuje částka za dílo o 240 476,00 Kč
bez DPH na 1 193 083,- Kč bez DPH.
Výpověď Nájemní smlouvy o nájmu pozemku ze dne 24.01.1993 mezi Vladislavem
Houskou, a městem Bystřice, z důvodu nedodržení práv a povinností nájemce.
Rozpočtové opatření č. 12/2020
Výběr nejvýhodnější nabídky dodavatele Technické služby Benešov, s.r.o. za 3.864.000 Kč bez
DPH na sběr, svoz a odstraňování komunálních
odpadů pro město Bystřice v roce 2021.
Smlouvu se společností ČEZ Distribuce
na bezúplatné umístění 3 kusů svítidel
v osadě Strženec.

Zastupitelstvo města Bystřice

na jednání dne 18. 11. 2020 mimo
jiné schválilo:
Předloženou Zastavovací studii pro území
Bystřice-Západ, zpracovanou společností JVA
architekti s. r. o.,
Poskytnutí příspěvku na podporu aktivit
v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2021
formou neinvestiční dotace dle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb, neziskové organizaci Posázaví
o.p.s, a to ve výši 224.150 Kč. Výše dotace byla
navržena na základě výpočtu u platby 50 Kč na
jednoho obyvatele ve správním území města
k 1.1.2020.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 pro podporu činnosti v oblasti sociálních služeb, zajištění
pečovatelské služby pro občany města Bystřice, organizaci Pečovatelská služba okresu
Benešov, se Benešov. Dotace v celkové výši
490.000 Kč bude poskytnuta ve 4 čtvrtletních
splátkách.
Rozpočtové opatření č. 9/2020.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství a podání žádosti na obnovu lesních porostů v částce 58 000,- Kč
a kupní smlouvu na nákup smrkového kůrovcového dříví na stojato v ceně 5 303,- Kč.

Uzavření Darovací smlouvy mezi HES stavební s.r.o. (dárce) a městem Bystřice (obdarovaný), kterou dárce daruje obdarovanému
sochu „Psací pero“ v pořizovací hodnotě
170.000 Kč, kterou zhotovil Filip Turek, umělecký kovář a kovolitec.

Dohody o provedení práce na správu vodovodů a roznosu zpravodaje Hlas Bystřice
v roce 2021.

Uzavření Darovací smlouvy mezi Elmoz
Czech, s. r. o. (dárce) a městem Bystřice (obdarovaný), kterou dárce daruje obdarovanému
nepeněžitý dar ve formě provedení opravy
slavnostního osvětlení Kostela svatého Šimona
a Judy ve městě Bystřici v hodnotě 280.000 Kč.

vé

Výsledek otevřené jednofázové projektoarchitektonicko-krajinářské soutěže

Zastupitelstvo města Bystřice

na jednání dne 16. 12. 2020 mimo jiné:
Bere na vědomí odstoupení paní Markéty
Vintnerové z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Bystřice a člena
Osadního výboru Líšno z důvodu změny trvalého bydliště.
Odvolává člena finančního výboru Pavla
Babiše.
Bere na vědomí rezignaci pana Petra Nováka na funkci předsedy Osadního výboru
Radošovice.
Volí předsedu Osadního výboru Radošovice paní Lenku Tikovskou.
Určuje nového člena osadního výboru
Radošovice pana Luboše Hoška.
Schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního
plánu města Bystřice na základě všech přijatých návrhů.
Pověřuje zastupitele Milana Vosátku, aby
zahájil kroky vedoucí k posouzení a zapracování všech návrhů do Změny č. 1 Územního plánu města Bystřice zpracovatelem
MěÚ Benešov, OVÚP – oddělením úřadu
územního plánování.
Schvaluje rozpočet na 2021 jako schodkový: Celkové příjmy tř. 1 až 4 ve výši
100.182.204,00 Kč, celkové výdaje třídy 5 a 6
ve výši 126.825.714,00 Kč, financování třída 8
ve výši 26.643.510,00 Kč (položka 8115 zapojení zůstatku finančních prostředků z roku
2020 ve výši 30.099.510,00 Kč a položka 8124
splátka úvěru ve výši -3 456 000,00 Kč
Bere na vědomí nabídku Českých drah
a. s., na odprodej pozemku p. č. st. 226, vč.
budovy čp. 193, pč. 1626/33, p. č. 1626/37, p. č.
1626/38 a př. Č. 1626/9 v k. ú. Bystřice u Benešova, do vlastnictví města Bystřice za navrhovanou kupní cenu ve výši 3.235.000,00 Kč.
Navrhovaná cena je podložena předloženým
znaleckým posudkem č. 2.744-15-2020 zpracovaným Ing. Jiřím Chládkem, CSc. Ze dne
12. července 2020, včetně dodatku č. 1 ke znaleckému posudku ze dne 20. 8. 2020.

Zápisy z jednání Rady města Bystřice a Zastupitelstva města Bystřice jsou v plném znění zveřejňovány na www.mestobystrice.cz

Hlas Bystřice 1/2021
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BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ

Krmelec
V prosincovém čísle Hlasu Bystřice jsme
Vám představili novou rubriku „Bystřičtí
podnikatelé“, ve které představujeme čtenářům
bystřické podnikatele. Jste živnostník a chcete,
aby o Vás vědělo co nejvíce lidí z Vašeho okolí?
Napište e-mail na adresu:
veronika.hrebickova@mestobystrice.cz.

V

tomto vydání bych Vám ráda
představila nováčka na místní
podnikatelské scéně, kterým je
nově otevřená prodejna chovatelských potřeb Krmelec. Poprvé jsem
zaregistrovala tento obchůdek na internetu, když mi při výběru pobočky Zásilkovny
v Bystřici byly nabídnuty dvě provozovny
a jedna z nich se jmenovala Krmelec. Tento
název mě opravdu zaujal a říkala jsem si, že
se tam musím brzy vydat na výzvědy.
Vývěsní štít v Syllabově ulici září do dálky
a láká kolemjdoucí k nahlédnutí do výlohy. Po
vstupu do prodejny je hned jasné, že s prázdnou nelze odejít, tedy pokud doma máte nějaké to stále hladové zvířátko jako já. Prodejna
je přehledně uspořádaná a nabídka produktů
je opravdu široká. Prodejnu nedávno otevřeli
sourozenci Aneta a Jan Libosvárovi, kterým
jsem položila několik otázek.
Jaký sortiment ve svém obchodě nabízíte?
Suché i mokré krmivo pro psy i kočky, mnoho druhů konzerv, kapsiček a pamlsků vysoké
kvality. Nabízíme také mražené maso a doplňky stravy pro psy. Dále také nabízíme různé hračky, vodítka, obojky, pelíšky i šikovné
postroje a oblečky do chladného počasí. Různé druhy steliv, kočičích záchodů, přepravky,
kosmetiku a další potřeby pro psy i kočky.
Vedeme i krmiva a potřeby pro hlodavce, zakrslé králíky i ptactvo, základní sortiment pro
akvaristiku a teraristiku a krmné směsi. Teď
v zimě jsou hitem i lojové koule a slunečnice.
Co Vás vedlo k otevření obchodu s
chovatelskými potřebami v Bystřici?
Oba máme silný vztah ke zvířatům a už nějakou dobu jsme si pohrávali s myšlenkou,
že bychom si rádi otevřeli obchod s potřebami pro ně. V Bystřici a okolních vesnicích
žije větší část našich příbuzných, celé dětství
jsme jezdili na prázdniny k babičce do Jino-
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šic. Máme tedy k Bystřici vztah a známe to tu
poměrně dobře. Když jsme se dozvěděli, že je
zde k pronájmu prodejna poblíž náměstí, už
jsme se rozhodovali celkem rychle.
Chováte sami nějaká zvířata?
Dohromady máme čtyři fenky, velkou švýcarskou salašnickou Arven, Jack Russel teriéry Jessie a Kory a německou dogu Taru.
Společnost jim dělá kocourek Kostík, kterého jsme na jaře našli úplně malinkého u silnice. Potom ještě rybičky ve sladkovodním
akváriu. Jako děti jsme chovali snad všechno
možné od andulek přes fretku až po želvu.
Podle jakých ukazatelů vybíráte své
dodavatele? Chtěli byste zákazníkům
doporučit nějaký konkrétní produkt nebo
produkty ze své nabídky?
Dodavatele volíme tak, abychom zákazníkům
mohli nabídnout dostatečný výběr zboží za
rozumné ceny. Velkou roli hrají naše zkušenosti z pohledu chovatelů zvířat. Například
všechny naše psy už léta krmíme granulemi
Ontario a jsme s nimi velmi spokojení, mají
dobrý poměr ceny a kvality a vysoký podíl
masa. Jsou bez obilovin a příjemný je i věrnostní program – postupně zakoupíte pět
pytlů a šestý dostanete zdarma.
Za zmínku stojí třeba ještě praktické postroje, které se pejskovi nasadí bez zvedání
nohou a extrabytelné kožené hračky, které
opravdu vydrží. Důležitý je pro nás poměr
kvality a ceny a máme jedno pravidlo – nikdy bychom si do obchodu nevzali něco, co
bychom sami nedali svým zvířatům.
Čím se Váš obchod odlišuje od ostatních
stejně zaměřených provozoven?
Jsme rádi, když k nám zavítáte na návštěvu
i s pejskem. Ke každému zákazníkovi přistupujeme osobně a snažíme se mu maximálně
vyhovět. Podle přání zákazníků neustále roz-

šiřujeme sortiment, nedávno jsme například
sháněli speciální krmivo pro kočičku s cukrovkou. Máme v nabídce i krmné směsi pro
slepice a králíky a mražené maso a vnitřnosti
pro chovatele, kteří svým psům a kočkám
vaří nebo je krmí syrovou stravou BARF. Do
nabídky budeme zařazovat i směsi pro koně,
které zákazníci poptávají.
Před Vánoci jsme pořádali sbírku pro zvířátka z útulku Naděje pro čtyři packy. Měla
výborný ohlas a našlo se opravdu hodně
hodných lidí, kteří pejskům a kočičkám dali
vánoční dárečky. Něco podobného budeme
určitě brzy opakovat, pomáhat je třeba nejen
o Vánocích.
Nabízíte ještě jiné služby, kromě prodeje
chovatelských potřeb?
Ano, v prodejně máme výdejní a podací místo Zásilkovny, lidé si k nám mohou přijít pro
balíček.
Proč jste vybrali pro svůj obchod název
Krmelec?
Vymýšleli jsme jednoslovný a snadno zapamatovatelný název, který zaujme a bude se
hodit k našemu obchůdku. Krmelec je docela výstižný, vždyť u zvířátek jde v první
řadě o krmení.
Kdy a kde mohou lidé Váš obchod navštívit?
Každý všední den od 9 do 17 hodin a v sobotu
od 9 do 13 každého rádi přivítáme na adrese
Syllabova 59, Bystřice. Je to vedle zdravotního střediska v uličce vedoucí z Ješutova náměstí na náměstí II. odboje.

Obchůdku Krmelec přeji hodně spokojených
zákazníků a Vám čtenářům příjemné nákupy
potřeb pro Vaše zvířecí mazlíčky.

Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

www.mestobystrice.cz

KALENDÁRIUM

KULTURA

PhDr. František
Nerad
† 5. ledna 1956 v Brně
Středoškolský pedagog,
geograf a historik, čestný
občan města Bystřice.
Bystřický rodák, který vystudoval Filozofickou
fakultu na pražské Univerzitě obor zeměpis a
dějepis. Po studiích se uchýlil na Moravu, kde se
stal středoškolským učitelem. Vyučoval v Telči,
Uherském Brodu a Litovli, kde v národnostně
německo-českém městě zřídil první českou střední
školu. Zasloužil se o rozvoj regionálního dějepisectví a geografie. Založil Jubilejní krajinské muzeum
v Uherském Brodě a vydával topografický sborník
Vlastivěda moravská.

PhDr. Hannah
Laudová, CSc.
* 6. ledna 1921 v Libštátu
Česká etnografka a
etnochoreoložka, která
více jak 30 let zajížděla na
chalupu do Radošovic.
Vědecky se H. Laudová zabývala otázkou metody
taneční folkloristiky. Systematizovala poznatky
o strukturách tanečních forem a odborně spolupracovala s jednotlivými folklorními soubory. Po
studiích nastoupila jako referentka pro lidovou
uměleckou tvořivost na Ministerstvo informací
a osvěty, odkud přešla na post vedoucí tanečního
oddělení Ústřední lidové tvořivosti. Později se stala
vědeckou pracovnicí Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze.

Jan Trojan
† 8. ledna 1846 v Bystřici
Bystřický poštmistr a český
vlastenec.

Po studiích byl úředníkem hraběte Františka
z Vrtby ve Voticích. Po jeho smrti si pronajal
dvůr Líšno, spravoval dvůr Semtín a roku 1812
koupil bystřickou poštu, kterou ve 40. letech
19. století předal svému zeti Václavu Kellerovi.
V domácnosti Jana Trojana působil jako rodinný
učitel tři roky významný český básník 19. století
František Jaromír Rubeš.

Bc. Josef Kubů
* 30. ledna 1956
Bystřický zastupitel a radní
města.

Josef Kubů pochází z Černovic u Tábora. Od
roku 1992 do roku 2018 spravoval společnost
Lihovar Petrovice s.r.o. V letech 1998 až 2006
byl zastupitelem města za KDU-ČSL a v letech
2002 až 2006 zasedal v městské radě. V letech
2005 až 2013 byl jednatelem Služeb Bystřice
s.r.o. Aktivně se účastnil činnosti místní
římskokatolické farnosti, později vystudoval
teologii a byl vysvěcen na jáhna. Dnes působí
v rodných Černovicích.

Hlas Bystřice 1/
7, 2021
8/2019

MKIC – Městské kulturní
a informační centrum Bystřice
Od ledna 2021 začíná v Bystřici fungovat nová příspěvková
organizace města – Městské kulturní a informační centrum (MKIC).
Jeho hlavním úkolem je koordinovat veškeré kulturní a společenské
dění jak v samotné Bystřici, tak i v jednotlivých osadách.
Text: R. Macháčková, D. Štěpánek

MKIC

se nově zaměří také na
rozvoj cestovního ruchu.
Za cíl si dává přivést nové návštěvníky do
našeho okolí a připravit pro ně zajímavé turistické cíle. Ředitelkou nové organizace byla
jmenovaná paní Radomila Macháčková, s níž
jsme se dlouhá léta potkávali například při aktivitách MC Kulíšek.
Kulturní a zájmová činnost patří dlouhodobě k podporovaným činnostem společenského života našeho města. V posledních
letech se navíc zvýšila poptávka na pořádání
nebo spolupořádání samostatných kulturních
a společenských akcí také v jednotlivých osadách. Z tohoto důvodu vzniká MKIC, které si
klade za cíl vytvořit ucelenou organizaci, která bude zastřešovat a zajišťovat pořádání akcí
a zároveň bude o jednotlivých aktivitách informovat místní obyvatele i turisty.
Instituce tohoto typu je standardem většiny
měst a obcí, které dbají o své tradice a chtějí
kulturní aktivity nabízet na svém území. Bystřice chce stavět především na dlouholeté divadelní tradici, a to jak divadla ochotnického,
tak divadla loutkového. Pokud to tedy vládní
opatření dovolí, mohli bychom se již od jarních měsíců opět setkávat v pravidelných
časech v divadle U Jelena s divadelními soubory pro dětské i dospělé diváky. Pokračovat
budeme také s Divadelním festivalem Ludvíka Němce, který byl v loňském roce bohužel,
kvůli opatřením proti šíření onemocnění
COVID-19, přerušen. Další ročník divadelního festivalu by se opět měl konat na jaře.
V prvním listopadovém týdnu nebudou chybět tradiční Dny loutkového divadla a MKIC
si pro vás nově připravuje zájezdy do divadel
v Táboře, nebo v Příbrami.
Pro letošní rok bychom chtěli navázat na
velmi úspěšné Bystřické kulturní léto, které
obohatíme o pravidelná divadélka pro děti.
Zachovány zůstanou tradiční koncerty v našich kostelích i plánované adventní koncerty.
Připravujeme se, že se připojíme k projektu
Noci kostelů a pro posluchače žánrové hudby
chceme uskutečnit cyklus klubových koncertů

v sále U Jelena. Letošní rok bude také výročím
povýšení Bystřice na městys. S programem
oslav vás seznámíme včas během jarních měsíců, v každém případě počítáme se slavnostním předáním nové vlajky města.
Těšit se s námi můžete na Velikonoční jarmark, Dětský karneval a společně s členy SDH
Bystřice na Stavění máje. Plánujeme Pohádkový les v zámku Líšno, výlet ke Dni rodin.
Divadelní sál U Jelena bude patřit mimo jiné
zajímavým přednáškám, kinu a koncertům.
V kulturním plánu nezapomínáme ani na
tradiční jarní a podzimní putování pro děti
a jejich rodiče, kde nebude chybět ani tolik
oblíbený pochod Bystřická šlápota. V listopadu společně rozsvítíme vánoční strom a užijeme si předvánoční pohodu při rozsvěcení
stromů jak v Bystřici, tak v našich osadách.
A co vlastně bude s MC Kulíšek? Mateřské
centrum nezaniká a bude dále vyvíjet svou
činnost v budově staré školy v č. p. 115. Dále ho
povede paní Vanda Pechová. Pro nás a naše
děti jsou připraveny volnočasové aktivity,
sportovní vyžití i tolik oblíbená dětská herna.
MKIC a MC Kulíšek budou velmi úzce spolupracovat a můžeme se tak těšit, že vystoupení,
která děti secvičí v Kulíšku, uvidíme jako součást kulturních a společenských akcí, které
bude MKIC pořádat.
Během roku se MKIC bude snažit vybudovat Informační centrum, ve kterém se dozvíte informace o všech konaných a chystaných
akcích a zajímavých místech našeho města.
Rádi bychom také otevřeli kavárničku, kde si
budete moci zakoupit regionální výrobky, potraviny a upomínkové předměty. Naše „íčko“
se zaměří i na dobudování městského informačního systému, který zdůrazní turistické
a vyhlídkové cíle, naučné stezky, či odpočinková místa, cyklostezky a podobně.
Městské kulturní a informační centrum
Bystřice má před sebou první zatěžkávací rok.
Věříme tomu, že všechny naše plány budeme
moci ve zdraví a s vaší pomocí realizovat.
A že se naše město Bystřice stane městem
#nadobreceste.
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Adventní koncerty v Bystřici
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice
Také pro letošní rok si město Bystřice ve
spolupráci s Římskokatolickou farností
Bystřice připravilo čtyři adventní koncerty,
které měly zaznít v bystřickém kostele sv.
Šimona a Judy.
V důsledku nouzového stavu a vyhlášených
protiepidemiologických opatření museli
nakonec organizátoři svůj program upravit
a posluchači si mohli vyslechnout jen koncerty dva, a to ještě online přes facebookový
profil města a kanál Youtube.

O třetí adventní neděli vystoupil v prostoru bystřického kostela Michael Pospíšil
s hudebním uskupením Ritornello. V jejich
podání zazněly roráty a barokní hudba, které
posluchače navnadily na sváteční atmosféru
Adventu. Soubor čtyř hudebníků posluchačům nabídl staré zpěvy i věrné repliky historických nástrojů jako varhanní positiv, loutnu, renesanční dudy či různé druhy flétny.
Čtvrtý adventní koncert patří v Bystřici
tradičně žákům zdejší ZUŠ. Vzhledem
k tomu, že žáci v letošním roce nemohli příliš

chodit do školy ani do základní umělecké
školy a neměli tedy příležitost nazkoušet si
svá vystoupení, přesunuli jsme na neděli
20. prosince koncert hudebního uskupení
MUSICA DIVERSATA. Skladby J.S. Bacha, G.
F. Händela, A. Corelliho či Milana Zelenky
zahráli a zazpívali Ctirad Sedláček (zobcové
flétny, klarinet, varhany), Adam Pavlíček (kytara), Ivana Masnicová (flétna a zobcové flétny), Zuzana Nyklová (mezzosoprán) a David
Nykl (bas). Adventní koncert tak posluchačům a divákům zprostředkoval například
hlasové umění sólisty Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Davida Nykla, či premiéru skladby českého koncertního kytaristy
Milana Zelenky, který hostoval na koncertních pódiích po celém světě.

Jak nás Covid-19 (ne)připravil o kulturní zážitky
Text: Barbora Kristenová
Když se v říjnu předčasně ukončil festival
Ludvíka Němce, nikdo jsme nevěděli, jak
dlouho se nepotkáme jako diváci nebo
účinkující. Postupně a v tichosti přišel
advent a s ním smutek, že se neuvidíme
na rozsvěcení vánočního stromku nebo na
adventních koncertech.
Město Bystřice se rozhodlo následovat jiná
města, která o svoji tradici nechtěla přijít, a
tak rozsvěcení vánočního stromku na Ješutově náměstí proběhlo on-line společně s
vystoupením Horváth bandu, jehož muzikantská dvojice vybrala písničky vánoční, ro-

mantické a sváteční. Sledovat jsme tak mohli
ze všech koutů zeměkoule. Já seděla v Praze
u babičky a byla pyšná, že jsme světoví a přenášíme vše on-line.
Adventní koncerty v kostele, které vám
naladí tu správnou vánoční náladu, jsme
také museli naživo oželet. Ale na stříbrnou
neděli jsme se přeci jen dočkali, alespoň
on-line přenosu. Vystoupil soubor RITORNELLO pod vedením pana Michaela Pospíšila a vánoční nálada se trochu přiblížila.
Na neděli zlatou nebo chcete-li andělskou, kdy už máme skoro všechno nachystáno a těšíme se na ten den, kdy se u nás

Ježíšek zastaví, v kostele sv. Šimona a Judy
vystoupil soubor Musica Diversata. I přes
zapeklitosti techniky jsme si mohli on-line
poslechnout skladby, které nás vedly z doby
renesance až po současnost.
Takže sice nás vládní opatření skutečně
velmi omezují, ale díky spolupráci Města
Bystřice a Římskokatolické farnosti Bystřice
jsme nakonec o ducha Vánoc úplně nepřišli.

velký význam pro financování odpadu z obecního
rozpočtu. Změny se postupně budou promítat do
systému nakládání s odpady. O dílčích změnách
vás budeme postupně informovat.
V prosinci se pracovníci služeb věnovali komunální údržbě. Svozy a běžný úklid probíhaly
v klasických intervalech včetně dnů o svátcích.
Díky tomu jsme nezaznamenali větší komplikace
spojené s větším objemem souvisejícím s tím, co
nám zbylo z nadělení od Ježíška.
Pracovníci vyjížděli k likvidaci náledí a byla
aplikována sůl i další inertní posyp v posledních
dnech minulého roku.

standardního režimu. Otevírací doba a ostatní informace naleznete v příslušných sekcích na stránkách www.tsbystrice.cz.

I když co je vlastně ten duch Vánoc?
Přeji nám všem do nového roku 2021, abychom kulturně mohli žít více, ale především, abychom byli všichni zdraví.

SLUŽBY
Vážení spoluobčané,
v době psaní tohoto článku asi jediné co vím o silvestru je, že nový rok přijde. Co však netuším je,
jestli přechod ze starého do nového strávíme po
staru, nebo po staru s novými omezeními, nebo po
novu s některými starými zvyklostmi... no prostě
nevím, a tak krom zdraví, štěstí a spousty splněných
přání jako zastara Vám přeji po novém, abyste byli
všichni veskrze pozitivně naladění, avšak negativně
testovaní, normálně spokojení novoročané. Jinak
řečeno, problémy se nám nevyhnou, tak je řešme
s klidem a s úsměvem.
Komunální služby
Přechod do nového roku nepřinesl nic nového.
Spolu s omezeními, která postupně přicházela před svátky, přibylo lidí, kteří své nákupy řešili
na internetu. Bylo to znát na přírůstku obalových
materiálů, které jste třídili do svozových nádob na
tříděný odpad. Děkuji Vám všem za to, že třídíte.
Jsem rád, že mohu říct, že v třídění patříme jako
obec ke skupině nejlepších ve středočeském kraji.
Po přijetí nového zákona o odpadech na přelomu
roku to bude mít v následujících měsících a letech
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Tepelné hospodářství
Na konci roku vždy dochází k odečtu všech měřičů dodaného tepla. Následně dochází k ročním
vyúčtováním a bilancování nad sezonou. Kotelna
je provozu a v době uzávěrky tohoto článku byla
zavezena palivem na další období.

Výhled
Pracovně nás čekají prořezy, které jsou tradičně
naplánovány na zimní měsíce. Bude probíhat pravidelný úklid a svoz tříděného odpadu. Pokud dojde
na sníh a náledí jsme připraveni a budeme se snažit
i předcházet kalamitním situacím tím, že dopředu
některé komunikace pro pěší budeme solit v případě, že bude předpovědí hlášeno ochlazení spolu
s dalšími průvodními jevy zimního počasí.
V ostatním se budu muset omezit na to, že se
budeme snažit, aby vše probíhalo ve standardu.
Pokud by došlo k nějakým zásadním omezením,
nebo nařízením ze strany vlády, tak je budeme dodržovat. Veškeré aktuální informace budou k dispozici na našich stránkách a budou distribuovány
i dalšími informačními kanály.

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora byl v omezené kapacitě
na konci roku. Následně v novém roce již běží dle

Ing. Tomáš Semrád, jednatel Služby Bystřice s. r. o.

www.mestobystrice.cz
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Advent v naší škole
Text: Petr Ryšlavý, ZŠ Bystřice
Konec listopadu znamenal nejen počátek
adventu, ale pro většinu žáků také návrat
do školních lavic. Školy se dětem otevřely
zhruba po měsíci a půl, kdy mohlo probíhat
jen distanční vyučování.
Osobní setkávání se spolužáky zažili až do
Vánoc jen žáci prvního stupně a devátých
tříd. Na druhém stupni se totiž v předvánočním období odehrávala tzv. střídavá neboli
rotační výuka, během níž se v učebnách po
týdnu střídali šesťáci a sedmáci s žáky osmé-

ho ročníku. Pro osmáky to ovšem znamenalo
pouze pětidenní osobní přítomnost ve škole
- od 10. října.
S omezenou možností shromažďování
souviselo i zrušení tradičních adventních
akcí - vánočního jarmarku i akademie, adventních dílen nebo oblíbené mikulášské
obchůzky. Po dočasném zrušení předtanečních nyní odpadlo také spaní tříd ve škole.
Uskutečnily se však třídní vánoční besídky,
byť poněkud zkrácené.
Distanční vyučování spojené s on-line

výukou ovšem mělo i pozitivní aspekt uspíšilo dovybavení školy moderními technickými pomůckami. V učebně anglického
jazyka, která je kmenovou třídou 9.B, byla
instalována interaktivní tabule s možností připojení na notebook, která významně
usnadňuje a obohacuje hlavně on-line výuku. Škola rovněž pořídila různá přídavná
zařízení k počítačům - několik kusů DVD
mechaniky a speciální tablety pro psaní či
malování při práci s notebookem.
Žáci pochopitelně uvítali ministerské
prodloužení vánočních prázdnin o dva dny
- 21. a 22. prosince. Po jejich skončení je
pravděpodobně čeká opět výhradně distanční vyučování, zatím nařízené v prvním
poprázdninovém týdnu.

Vánoční pozdrav z Motýlků
Měsíc prosinec byl pro děti z Motýlků měsícem nejen velkého
očekávání, ale i tvoření a zážitků z prvního sněhu. Přes letošní
ztíženou situaci nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti předvedly
své krátké vystoupení a poté rozbalily dárečky, které jim Mikuláš
pro třídu zanechal. Se stejnou radostí děti též tvořily.

D

ěti společně s učitelkami zdobily nejen adventní věnec a vánoční stromeček, ale také si
vyrobily svůj vlastní svícen
z jablíčka. Děti si vyzkoušely
i pečení vánočního cukroví, tentokráte v podobě zasychajícího dekorativního těsta určeného k výzdobě, naučily se nové koledy
a říkadla, seznámily se se zvyky spojenými
se Štědrým dnem jako je rozkrajování jablka, pouštění lodiček z ořechových skořápek,
házení botou apod. Nakonec vyrobily svého
andílka, kterého poslaly opuštěným babičkám
a dědečkům do Domova důchodců s přáním
radosti, se kterou děti Andílka tvořily.
Přejeme i Vám hodně zdraví, radosti a spokojenosti v Novém roce!
Hana Pivoňková a Marie Pavlasová,
učitelky MŠ Bystřice
Mateřská škola Bystřice se rozhodla, po úspěchu v loňském ročníku soutěže „Benešovsko
žije příběhy“, kterou pořádá Posázaví o. p. s.,
opět zabojovat a přihlásila se do soutěže s novými příběhy. Smyslem soutěže je podporovat
dětskou fantazii a vztah k literatuře a tvůrčímu psaní. Je úžasné sledovat, jaké příběhy

Hlas Bystřice 1/2021

FOTO: z archivu MŠ

dokáže vyčarovat dětská fantazie, a proto bychom Vás chtěli přihlášenými příběhy trochu
potěšit a pobavit.
My se draka nebojíme
Na světě řádil drak Koroňák a my děti ze školy jsme chtěly na výlet.
Jely jsme na Konopiště vláčkem, autobusem a ekovláčkem. Nad námi létal drak Koroňák, až přistál u Ferdinanda na zámku.
Jak se mu ubráníme? Křičely jsme. Už vím,
napadlo Kubu a Zuzku. Zahrajeme si na
rytíře!! Naším štítem bude rouška, mečem
stříkací dezinfekce. Ale to nestačilo. Bylo
třeba vymyslet zaklínadlo. Ale jaké? Děti
společně přemýšlely a pak zaklely draka
Koroňáka.
Koroňáku, bramboráku, odstup na dva
metry: Pocákaly ho dezinfekcí a drak byl fuč.
Ferdinand byl zachráněný, vyskočil z postele a šel se s námi podívat na medvěda, pávy
a hrát si na hřiště.
Poslední zbytky draka Koroňáka z našich
rukou jsme smyly vodou a mýdlem ve školce.
My se draka Koroňáka nebojíme.
Péťa Pop, Markétka Tikovská, Kubík Novák,
Ondra Píška, Zuzka Černá, Šimon Lazárek

Skřet na Konopišťském potoce
Před Vánocemi jsme šli dát dárek zvířátkům do krmelce. Mrkev, jablíčka, ořechy.
U potoka seděl divný skřet, snad z té knížky
o Ježíškovi, co nám paní učitelka čte před
spaním.
Chytal tam ryby. Jak se jmenuješ, ptali
jsme se. Já jsem Šlohnito. Co tu děláš? Skřet:
Nuda. Nuda, nuda, Už mě to nebaví, neberou. Okolo šel rybář. Skřet ho uviděl a dal se
na útěk. Už to nebyla nuda, ale pořádná honička. Šlohnito tam totiž kradl vánoční kapry. Skřet ale zakopnul, spadnul do potoka
a bůhví, kde je mu konec. Krást se nevyplácí.
A tak byly Vánoce zachráněny.
Péťa Pop, Jakub Novák
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RADY NA PRÁZDNINY
KNIHOVNA

LETIŠTĚ

Ceník služeb knihovny
pro rok 2021

Letiště v novém

Na úhradu nákladů skutečně vynaložených na administrativní úkony spojené
s evidencí uživatelů knihovny zaplatí registrovaný čtenář poplatek za běžný rok:
•
•
•

dospělý čtenář 80,- Kč
děti do 15 let zdarma
důchodci, studující a sezónní
návštěvníci 50,- Kč
•
jednorázová výpůjčka 10,- Kč
Poplatek z prodlení za 31 den 10,-Kč (bez
písemného upozornění)

Knihovna vymáhá
opožděné vracení
knih upomínkami:
1. upomínka za 62 dny (písemná) 20,- Kč
2. upomínka za 93 dny (písemná) 50,- Kč
3. upomínka za 123 dny (písemná) 100,- Kč
Po písemných upomínkách následuje vymáhání právní cestou. Účtují se poplatky
podle tarifů právní poradny + 50,- Kč za
administrativu spojenou s přípravou vymáhání.
Finanční náhrada za ztracený, zničený,
nebo trvale poškozený dokument se
stanoví takto:
•
Cena dokumentu na trhu v době
ztráty + manipulační poplatek za
úkony spojené s likvidací škody a další
knihovnické zpracování náhradního
výtisku = cena knihy + 50,- Kč
•
Za poškození čárkového kódu
v dokumentu 20,- Kč
•
Zjišťování neohlášených změn
identifikačních údajů (adresa, OP,
jméno) = úřední cena + 50,- Kč
Knihovna poskytuje čtenářům
bezplatný přístup k INTERNETU.
Přístup k INTERNETU je časově
omezen /30min/.

Nové knihy
v bystřické knihovně
Navzdory koronavirové pandemii zajišťujeme pro čtenáře docházející do bystřické
knihovny nové tituly, tak aby bylo z čeho
vybírat. Navštivte naši knihovnu, jakmile
to vládní opatření dovolí. Těším se na Vás.

V druhé polovině prosince vyvrcholila největší modernizace letiště od
jeho zřízení v létech 1937 - 38.
Text: Vladimír Hadač

K

ontrolním obletem speciálním
dronem byla ověřena funkčnost
světelného
zabezpečovacího
zařízení a po následné kontrolní prohlídce udělili pracovníci Úřadu pro
civilní letectví souhlas se zahájením zkušebního provozu. Ten potrvá nejméně šest
měsíců. Pokud se během nich neobjeví nějaké problémy, měla by celou akci v druhém
pololetí letošního roku zakončit kolaudace.
Co je na letišti nového? Na obě vzletové
a přistávací dráhy byly položeny plastové
zatravňovací dlaždice (více než 47 000 m2),
kterými byl pokryt i povrch většiny pojížděcích drah. Provozní plochy tak umožní
ještě bezpečnější letecký provoz, hlavně by
se však měla zkrátit délka rozjezdu při vzletu. Letadla tedy budou dříve ve větší výšce,
což by mělo snížit hlukové zatížení okolí
letiště. Dráhy ovšem i nadále zůstávají klasifikovány jako travnaté, takže se nijak nezmění velikost letadel, která mohou z letiště
operovat. Nově bylo nainstalováno výrazné
svislé značení, usnadňující orientaci pilotů
při pojíždění.

FOTO: TOPOS Dobruška

Novinkou je světelné zabezpečovací zařízení, sestávající z 54 svítidel, instalovaných
podél jedné ranveje a jedné pojížděcí dráhy,
osvětleného ukazatele větru a kontejneru
s ovládacím zařízením a záložním zdrojem
elektrického proudu. Během ledna by měla
být projednána provozní opatření, upravující podmínky prodloužení provozní doby
letiště. V tomto procesu bude mít konečné
slovo Rada města Bystřice jako zřizovatel
příspěvkové organizace Letiště Benešov,
pověřené provozováním letiště.
Vlastníkem pozemků, na nichž je letiště,
je i nadále Středočeský kraj, který touto investicí ve výši téměř 26 miliónů korun plní
podmínku, podmiňující převod pozemků
z vlastnictví státu.
FOTO: Redakce

OSADY

Nové mosty a cesty
z recyklátu v osadě Mlýny
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice

V

podzimních dnech byla dokončena oprava dvou mostů v osadě
Mlýny. Mosty byly dlouhou dobu
v havarijním stavu a město hledalo prostředky a způsob, jak nevyhovující
situaci napravit. Řešení přišlo, po dlouhém
zvažování výstavby nových mostů, v podobě
návrhu na rekonstrukci stávajících mostů,
jakožto nejrychlejší a nejdostupnější možnosti. Opravené mosty ve spojení s recyklá-

FOTO: Redakce

tem zpevněnými cestami, tak zajistily místním občanům komfortnější přístup k jejich
obydlím.
Také v osadách Strženec a Ouběnice došlo k využití recyklátu pro zpevnění cest,
jejichž stav nebyl uspokojivý.
FOTO: Reda
kce

FOTO: Redakce

Text: Jana Kramperová, knihovnice
Městské knihovny Bystřice
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Rozsvícení vánočního
stromečku v Zahořanech

J

iž po třetí jsme v Zahořanech rozsvítili vánoční stromeček na návsi, ale letos poprvé ke stromečku přibyla
i nově osvětlená zvonička. Bohužel bez přítomnosti občanů a zpívání koled z důvodu
koronavirové situace, ale pevně věříme že se

v příštích letech zase u rozsvícení vánočního
stromečku všichni sejdeme. Chtěli bychom
poděkovat Městu Bystřici za finanční podporu a popřát hodně štěstí, zdraví, a úspěchů
do nového roku 2021.
Přejí občané Zahořan

Osada Drachkov
Text: Miluše Hovorková, členka OV Drachkov
Drachkov se nachází cca 4 km jihozápadně
od města Bystřice, kterého je součástí od
roku 1975.
Listina o založení Drachkova pochází z roku
1267 a podepsal ji zeman Jindřich Drahek,
proto byl prvotní název osady Drahkův dvůr,
posléze Drahkov. Z tohoto názvu si lidé vybájili, že se zde těžily drahé kovy (drah-kov), případně se zde vyrábělo sklo, jak tomu dodnes
napovídá i místní název části obce ,,V hutích“.
Středem vesnice bylo obydlí zemana spolu se dvorem, zprvu dřevěné, postupně byla
zbudována kamenná tvrz. Zbytky zdí této
tvrze byly přetvořeny v 2. polovině 18. století
na kontribučenský špejchar.
První z vladyků, jenž na tvrzi přebývali, byli
Hugo a Jan Drahkové, pak následovali další
členové tohoto rodu. Roku 1520 byl celý statek,
tj. Drachkov ves, tvrz s pivovarem a poplužní
(panský) dvůr, spolu s dvěma selskými dvory
Tožickými a jedním Radošovickým, prodán
Bohuslavu Trmalovi z Toušic u Kouřimi. Potomci rodu Trmalů se pak usadili ve Slavkově.
Kateřina Říčanská ze Smiřic koupila
Drachkov roku 1608, následně přestal být
panským sídlem a posléze se stal součástí
panství Líšenského, což trvalo až do roku
1661. V následujících letech se na Drachkově
střídali různí majitelé. Roku 1678 koupil tyto
nemovitosti Jan Bohumír Ferdinand z Burgstallu a jeho syn připojil roku 1706 Drachkov k tloskovskému panství. Od května 1805
náležel Drachkovský dvůr rodině Daňkově,
která byla i majitelem velkostatku Líšno.
Po roce 1989 byly budovy kolem špejcharu
prodány a nyní je vlastní právnické a fyzické osoby. Osud špejcharu byl ohrožen v roce
2012, kdy město Bystřice chtělo celou budovu
prodat. Proti tomuto záměru vznikla petice

a celý objekt byl díky Občanskému sdružení
Špejchar Drachkov, z.s., zachráněn. Potom se
podařilo získat dvě dotace ze ,,zemědělských
fondů“, z nichž byla v první fázi pořízena nová
krytina na část střechy včetně opravy krovu
a v druhé fázi pak byla dokončena oprava
zbývající části střechy a krovů, oprava podlah a dále pak byla osazena nová okna a dveře. Zbývá opatřit celou budovu novou fasádou. Po celkových opravách budovy vznikne
v přízemí depozitář, v 1. a 2. patře pak bude
muzeum venkova, tj. výstava zemědělské
techniky a náčiní. Poslední 3.patro bude využito jako skladové prostory.
Osada Drachkov se rozkládá v délce cca
1 km po obou březích Zahořanského potoka,
který protéká v obci rybníkem Lískovcem
a Návesným. Uprostřed obce stojí zvonička
ze 17. století se sochou sv. Václava, na návsi je umístěn pomník 36 padlým vojákům
z 1. světové války, pořízený z příspěvků osadníků. U pomníku je rovněž umístěna pamětní
deska obětem umučených nacisty za 2.světové války. Směrem na Tožici na konci obce se
nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého.
V minulosti byla v obci škola, ve které se
začalo s výukou r. 1836 a v roce 1924 zde byla
ve školní zahradě zřízena i meteorologická stanice. Budova školy byla přestavěna
po roce 1989 na bytový dům. V Drachkově
byla v minulém století knihovna, záložna,
2 hospody, 2 trafiky, 2 obchody a množství řemeslníků – truhlář, kolář, kovář, pokrývač, krejčí, švadleny, tesaři a zedníci.
V dnešní době jsou zde provozována již jen
některá řemesla a pohostinství.
Obyvatelé Drachkova byli za 2.světové
války vystěhováni a bylo zde zřízeno vojenské cvičiště SS Benešov. V roce 1972 byla
v ,,Akci Z“ postavena prodejna potravin,
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v roce 1977 byl vybudován areál fotbalového stadionu TJ Sokol Drachkov, který je
v současnosti využíván
ke sportovním a kulturním akcím.
Ke společenským akcím slouží nový spolkový dům, který mohou využít i občané Bystřice.
Na společenském životě v obci se v současné době vedle OV Drachkov podílí i TJ Sokol
Drachkov. Dále jsou v obci tyto spolky: SDH
Drachkov, Občanské sdružení Špejchar Drachkov, myslivecké sdružení Lesana a Občanské sdružení Drachkov.
Bezesporu největší slavnostní událostí,
která proběhla v roce 2017, byla oslava 750
let Drachkova. Po úvodním slovu předsedy
OV Luboše Holoubka a tehdejšího starosty
Bystřice Mgr. D. Štěpánka, začala ve 14 hod
zajímavá přednáška o historii Drachkova
z úst českého historika a profesora Bohumila Jirouška. Tato společenská akce se velmi
vydařila, na pódiu se střídaly různé hudební
žánry, děti si užily loutkové divadlo a kolotoč
na ruční pohon. Všichni přítomní mohli obdivovat 35 zrestaurovaných veteránů - auta,
kola i motorky, starou hasičskou stříkačku
a milovníky nových aut potěšily i tři zapůjčené vozy Škoda z Veroldu Benešov. Oslavy
končily v pozdních nočních hodinách.
K pravidelným aktivitám obyvatel Drachkova patří veřejné brigády pro zkrášlení
vzhledu obce, pro pobavení dětí je pořádán
dětský karneval, pálení čarodějnic s opékáním špekáčků, oslava dne dětí, případně
loučení s prázdninami a v minulých letech
i lampionový průvod, který organizovalo Občanské sdružení Drachkov. K dalším akcím
patří oslava dne matek, diskotéky, posvícenská zábava, každý druhý rok masopust s průvodem masek a v neposlední řadě oblíbené
setkání pod vánočním stromem, které mělo
v roce 2019 již 10. výročí.

Údaje o historii Drachkova byly čerpány z knihy: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, autor Čeněk Habart
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Historie
nedávno minulá
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 1991
Restituce a navrácení majetku
Od začátku roku 1991 probíhalo v obci navrácení majetku původním majitelům a znovuvytvoření živnostenského sektoru. Zpět své
nemovitosti získali například manželé Hlaváčkovi – čp. 44 hostinec U Hlaváčků a pan
Nedvěd – čp. 142 hostinec u nádraží. Budovu
bývalé lékárny – čp. 71 získali zpět manželé
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Dvořákovi a paní Svědínková, budova čp. 159
se vrátila panu Zajícovi a budovy školky v Kostelní ulici čp. 3 a 151 se navrátily panu Kadeřábkovi.
Další restituce a vracení pozemků se dotklo činnosti místního Jednotného zemědělského družstva. To muselo v roce 1991
opustit objekty dílen v Jírovicích a Tomicích
a navrátit prvním žadatelům jejich majetek.
Pan Macháček z Radošovic obdržel svých

30 ha a manželé Jelenovi ze Semtína prozatím 2 hektary půdy, o které si požádali. O svůj
majetek se hlásili i další vlastníci zemědělské půdy a hospodářských budov, kteří dříve
dobrovolně či nedobrovolně vstoupili do JZD.
Obchody a menší provozovny měly získat
nové soukromé vlastníky na základě zákonů
o tzv. malé privatizaci. Jednalo se o převody
především jednotlivých provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu nestátním

www.mestobystrice.cz

SPOLKY
a soukromým subjektům. Šlo o prodej nemovitostí na základě aukcí, které byly vnímané jako nejrychlejší a nejtransparentnější
formy soutěže. Do aukce byly v Bystřici navrženy čtyři objekty: prodejna potravin včetně
pozemku, prodejna masa a uzenin, prodejna
zeleniny a prodejna tabáku. Prodejnu potravin u školy vydražil pan Josef Berka, prodejnu
masa a uzenin Josef Starosta, prodejnu zeleniny manželé Vosátkovi a prodejnu tabáku
pan Mareš.
Ekologie
Hlavním tématem roku 1991 byla ekologie.
Jednalo se především o obecně rozšířenou zvyklost vyvážet nespalitelné odpadky
na vybrané místo v osadě a o kvalitu pitné
vody. Hned na začátku roku proto vydal
obecní úřad Vyhlášku o čistotě a pořádku
v obci, která zakazovala odhazování odpadků,
znečišťování vod a toků, odkládání domovního odpadu mimo kontejnery a popelnice,
ukládání stavebního a jiného materiálu na
veřejná prostranství, nebo nedovolené parkování nákladních automobilů a traktorů
na veřejných prostranstvích, neoprávněné
kácení stromů a volné pobíhání psů a jiného
domácího zvířectva.
Zároveň obec začala řešit umístění a vybudování vlastní skládky tuhého komunálního odpadu. Vybrany byly dvě lokality.
První u osady Semovice, druhá u Mlýnů. Semovická lokalita byla zamítnuta po čtyřech
měsících jednání, kdy majitelka nesouhlasila s umístěním stavby. Vybudování skládky u Mlýnů zabránil protest občanů osady
Mlýny s 58 podpisy, který byl zaslán přímo
na ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, okresní úřad, Povodí
Vltavy a Český rybářský svaz. Jedinou oficiální skládkou se tak prozatím stala skládka
v Nesvačilech a vedení obce vytipovávalo
další lokality pro vybudování vlastní skládky
komunálního odpadu.
Mateřská škola na stadionu
V červnu tohoto roku bylo úředně zaregistrováno navrácení budov čp. 3 a čp. 151 v Bystřici panu Kadeřábkovi. Vedení obecního
úřadu vstoupilo ihned do jednání s novým
majitelem o možnosti zachování I. MŠ v této
nemovitosti za cenu placení nájmu. Výše
nájmu byla s panem Kadeřábkem dojednána
ve výši 130 tisíc Kč/rok, což by znamenalo,
že by rodiče museli na každé dítě doplácet
130 Kč měsíčně. Na základě jednání s rodiči
a jejich souhlasu bylo nakonec radou obce
dne 25. července odsouhlaseno přemístění
provozu I. MŠ v Bystřici do části kabin TJ
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Bystřice. V měsíci srpnu proběhla rychlá rekonstrukce prostor, kde byli dříve ubytováni
zaměstnanci bystřických podniků z Vietnamu a Angoly.
MŠ Stadion představovala provizorní
předškolní zařízení, kam byla umístěna jedna třída pro nejstarší děti (kapacita 28 dětí).
Paní ředitelkou zůstala A. Filipová, která spolupracovala s paní učitelkou I. Vilímkovou
a paní školnicí E. Šobrovou. Stravování bylo
zajištěno dovozem z II. MŠ v Družstevní ulici.
Tato školka měla ve školním roce 1991-1992
dvě třídy s kapacitou 74 dětí. Školku spravovala paní ředitelka Hana Neradová, kterou od
března zastupovala paní učitelka Miroslava
Jirovská. Od října 1991 II. MŠ vedla paní ředitelka O. Neubergová, která nastoupila po
dobu pracovní neschopnosti M. Jirovské,
která byla na základě konkurzu potvrzena ve
funkci ředitelky dne 17. června 1991.
Dům s pečovatelskou službou
Ke dni 1. července 1991 byl v Bystřici otevřen první dům s pečovatelskou službou.
Jednalo se o nemovitost čp. 118 v Bystřici, bývalé zdravotní středisko, které bylo
zrekonstruováno pro potřeby seniorů.
V budově se nacházelo 7 bytů, které nabízely pět pokojů pro 1 osobu a dva pokoje pro
manželské páry. Vytápění bytů bylo zajištěno elektrickými akumulačními kamny.
Na předsíň navazovala místnost pro pečovatelky a společenská místnost. Do domu
s pečovatelskou službou se mohli nastěhovat klienti, kteří byli mobilní a nevyžadovali nepřetržitou zdravotní péči. Klienti
oceňovali především blízkost centra města,
obchodů a zdravotního zařízení i nenáročnost topení.
Průmyslový satelit
Na podzim roku 1991 projednávalo zastupitelstvo obce otázku vzniku průmyslového
satelitu v Bystřici. Mělo se jednat o vybudování komplexu cca sta průmyslových společností s kompletním zázemím v podobě
inženýrských sítí, bytů pro cca 10 000 zaměstnanců, škol, nemocnice, sportovního
a kulturního zařízení i obchodních služeb.
Toto vše mělo být budováno s důrazem na
ekologii a moderní technologie. S nabídkou
investice přišel švýcarský občan Ing. Evžen
Richter, vnuk zakladatele firmy dnešního
Narexu a podílník mezinárodní společnosti
IMOINVEST s.r.o. Průmyslový satelit se nakonec z důvodu odporu některých vlastníků k prodeji pozemků nerealizoval a ke
konci roku 1992 se o možnosti výstavby postupně přestalo jednat.
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SDH Ouběnice – tak
trochu jiná sezóna 2020
Text: Kamila Moudrá, SDH Ouběnice

L

etošní rok nám, bohužel v důsledku všech mimořádných
opatření, v okolí téměř žádné
závody nepřichystal. Alespoň
náš člen Miloš Ježek se zúčastnil Českého poháru v disciplíně 100 m překážek,
který se skládal ze čtyř závodů (Třebíč,
Bludov, Praha, Ostrava). Během závodů
dosahoval vyrovnaných časů, jako např.
17,03 s, 17,19 s nebo 16,98 s. Díky této vyrovnanosti obsadil v celkovém hodnocení Českého poháru 6. místo. Dále se na
závěr sezony zúčastnil závodu v Pískové
Lhotě, kde se snažil obhájit loňské vítězství. To se sice nepodařilo, ale nakonec
z toho bylo krásné 2. místo s časem 17,17 s.
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Ve výstupu do 4. nadzemního podlaží
cvičné věže absolvoval pouze jeden závod (Otevřené mistrovství ČR), který se
konal v Ostravě a dosažený čas 15,46 s
přinesl 10. místo.
Tímto bychom jako sbor chtěli poděkovat městu Bystřice za finanční podporu našeho závodníka, který skvěle reprezentuje nejen SDH Ouběnice, ale i naše
město po celé republice.
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První lednové ráno
Silvestrovskou noc vystřídalo novoroční ráno. Je nezvykle tiché - většina domů má
potemnělá okna, protože si jejich obyvatelé dopřávají delší odpočinek. Ptáci se však
dožadují potravy. Malé nožky rychle cupitají po okenním parapetu, zobáčky buší do
posledních zapadlých semínek v krmítku. Je čas doplnit, nač čekají, a přidat i lojové
koule, aby snáz přežili zimní období.
Text: Miroslava Michálková

S

otva zaklapnou dveře do zahrady, sjede po túji jako rezavý blesk
veverka a přeskočí do krmítka. Už
ví, že tam najde pár vyloupaných
oříšků, a hned si je přivlastní. Sýkorky netrpělivě čekají, až zmizí zpět do stromů,
aby mohly začít hodovat. Je příhodný čas na
procházku. Ulice pod lesem je liduprázdná,
„vyzdobená“ jen pozůstatky po petardách,
rachejtlích a jiných pyrotechnických „hračkách“. Ticho naruší kohoutí kokrhání, které
se v dáli dočká odpovědi. Jinak je klid, nepohne se ani větvička blízké magnolie, kterou
již zdobí velké pupeny, předzvěst předjaří.
Na to si však ještě budeme muset počkat.
V koruně jabloně na dětském hřišti se kos
snaží ze zapomenutého jablíčka vyzobat,
co jen se dá - krmítka pro ptáky tady nikde
nevidím. Černý kocour vyskočil na břeh potoka a přeběhl silnici; v zubech drží myšku,
nese ji do zahrady protějšího domu.
Touto ulicí jsem chodívala mnoho let.
Když se teď dívám dolů, vidím u paty některých domů zazděné někdejší vchody, pozůstatky schodů i světlejší místa, kde bývaly
dveře obchodů, které dávno vzal čas. Vybavují se mi rozhovory s pamětníky i moje
vzpomínky na někdejší krámky.
Na křižovatce ulic K Líšnu a Pod Homolí
bývaly hned tři obchody. V domě U Matoušků, jehož zahrada vede až k potoku, bývalo
známé a hodně vyhledávané pekařství. Dva
schody a dvoukřídlé, světlé, takové jemně
tyrkysové dveře se zvláštní mosaznou klikou.
Prodávala v něm paní Krákorová, milá paní
se šibalským úsměvem. Ráda vzpomínám
na ni i na zvuk zvonečku, co byl nade dveřmi a lehce cinknul, když jsem vešla. A jak to
tam krásně vonělo! Pult se mi zdál dost vysoký, ale to bylo tím, že jsem byla malá - to
se pak spousta věcí jeví jinak. Chodila jsem
tam se síťovkou pro bochník chleba. Paní
Krákorová vždy obešla pult a pomohla mi do
nastavené tašky vložit kulatý pecen, který se
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do ní sotva vešel. V pletených ošatkách byly
vystavené loupáky - sladké makové rohlíky a ručně pletené housky, dost velké, s hrubými
krystalky soli. Na jedné straně obchodu byly
sladké dobroty, na druhé pochoutky slané. Ve
vitrínce se šoupacím sklem bývaly vystaveny
krásné, cukrem hojně sypané koblihy, někdy i „dvojctihodné“ koláče (s dvojí náplní).
To bývalo ke konci týdne, většinou v sobotu.
Na stěnách visely na dřevěných věšácích různě velké preclíky. Dneska je vídáme jen na
obrázcích pana Lady, nebo v hodně starých
pohádkách. Tenkrát mě moc zajímalo, jak
asi chutnají, ale na to bohužel nikdy nedošlo.
Jakmile byl chleba v tašce, vykročila jsem ke
dveřím. Zvonek znovu cinknul a s prvním závanem větru zmizela i vůně.
Přes ulici, přímo proti pekařství, byl dům
U Rosenkranzů. Na pravé straně, tam kde je
dnes poslední ze tří oken, vedoucích do ulice,
býval kdysi koloniál. V době, kdy jsem tudy

chodila, už nikdo obchod neprovozoval. Paní
Hrdličková, která jej dříve vedla, chodívala
vypomáhat do obchodu v domě U Votrubů.
Krám býval, kde je dnes krajní okno, vidět je
i pozůstatek vstupu. Ale je tam trávník a kdo
přesně neví, kde dveře byly, si toho dnes ani
nevšimne. Vchod byl na straně k mostu, takže slunce se do potemněle působícího krámu prodralo až pozdě odpoledne. Pamětníci
nejčastěji zmiňují vůni cikorie (to bývala náhražka kávy) a lékořicových tyčinek. Na pultu byla misková váha s mosaznými zobáčky,
vedle níž byla vyrovnána sada velkých závaží; menší závažíčka byla v dřevěné krabičce.
Na policích stály plechovky. Na větších byly
nápisy Černý čaj, vyvedené v černé, červené
a zlaté barvě. Pak tam byla menší zlatá
a červená plechovka s obrázkem palem. Ve
vedlejší polici byla papírová kostka s nápisem Gulášová polévka. Marně jsem tenkrát
přemýšlela, jak je možné, že z ní ta polévka
nevyteče... Když sklem ve dveřích zasvítilo
dovnitř slunce, plechovky s čajem a zobáčky vah se proměnily v zářivé drahokamy. To
už ale byl nákup u konce a šlo se domů. Také
tento obchod tu dávno není, zmizel jako řada
jiných ještě před rokem 1960. Zůstaly jen ty
kolem náměstí a v ulici vedoucí k nádraží.
Dívám se kolem: Nové domy, jiné fasády
těch původních, zmizely stromy podél silnice. Křižovatka je prázdná, ještě nejezdí žádná auta. Vybaví se mi to pekařské, co mělo
barvu bílé kávy a zvláštní ukazatele směru:
u horních okének byly podlouhlé „futrálky“,
z nichž se vyklápěly asi 20 cm dlouhé šipky
s oranžovými odrazkami. Dodnes si vybavuji i charakteristické pokašlávání motoru.
Při rozjezdu se z výfuku valil tmavý čmoud,
který se jen pomalu rozplýval ve vzduchu.
Dnes je vzduch čistý a chladný. Začíná nejen nový den, ale i celý rok 2021. Zatím je
čistý jako prázdný list papíru. Na každém
z nás záleží, co do jeho nadcházejících
365 dnů vepíšeme.

www.mestobystrice.cz

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

Mateřská škola před Vánoci
FOTO: Archiv MŠ

Návštěva Mikuláše v MŠ Bystřice

Pečení cukroví a zdobení vánočního stromečku v MŠ Bystřice

Bylo a je...
FOTO: Archiv Mirky Michálkové

#nadobreceste

Tvoření vánoční výzdoby a dárků pro
obyvatele DPS Bystřice

