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INFORMACE

Důležité informace
V

láda zakázala s účinností od 24. března
kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice.
Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty
do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou,
pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Vyzýváme občany k maximálnímu dodržování vládních nařízení včetně
dodržování zákazu vycházení bez zakrytých
úst a nosu rouškou nebo respirátorem. Cílem
je zpomalit šíření nákazy na maximum tak,
aby zdravotnická zařízení zvládla pomáhat nemocným osobám.

Nejbližší státem zřízené odběrové místo pro získávání vzorků pro testování
na COVID-19 je v Benešově na parkovišti u plaveckého bazénu (naproti sídlu
Krajské hygienické stanice a stanice
Hasičského záchranného sboru), kde je
i drive-in odběrový box, tedy odebírání
vzorků příchozích přímo z automobilu.
Odběrové místo je otevřeno sedm dní
v týdnu od 7 do 19 hodin. Je určené
pouze těm, kterým vyšetření doporučili
pracovníci hygienické stanice.
Samozřejmostí je rouška přes nos
a ústa a ve frontě dodržování rozestupů
aspoň dva metry.

Rada města Bystřice zřídila Komisi krizového
řízení se statutem komise rady města.
Komise se schází minimálně jednou týdně,
vždy v pondělí ráno od 08.00 hod., nebo podle vývoje situace a vyhlašovaných opatření.

Městský úřad

je pro veřejnost uzavřen. Na budově MěÚ je
umístěna poštovní schránka.

Podatelna

Podání probíhají pouze elektronickou formou
(e-mailem nebo datovou schránkou). Písemné podání je možné pouze vhozením do poštovní schránky městského úřadu. V případě
požadavku na potvrzení podání žadatel uve-

2

de, jakým způsobem si přeje potvrzení zaslat
- poštou, e-mailem, nebo telefonicky.

Pokladna

Hotovostní pokladna je uzavřena. Možné jsou pouze bezhotovostní transakce
převodem na účet. V případě potřeby se
telefonicky obraťte na účtárnu na číslo 317 783 179.

Stavební úřad

Obecné informace ke stavebnímu řízení jsou poskytovány pouze elektronicky
(e-mailem či datovou schránkou), případně telefonicky.

Matrika

Kontakt pouze elektronicky (e-mailem či
datovou schránkou), nebo telefonicky.
CZECHPOINT - služby nejsou do odvolání poskytovány.

Ostatní agendy MěÚ

(opatrovnictví, projektové řízení, životní prostředí, silničně-správní úřad):
Komunikace je možná pouze elektronicky
(e-mailem či datovou schránkou), nebo telefonicky.
Závažné záležitosti, které vyžadují osobní
jednání, budou řešeny po předchozí telefonické domluvě s příslušným úředníkem.
Nutnost osobního jednání vždy posuzuje
úředník. V případě, že úředník shledá, že záležitost je možné vyřešit způsobem, který nevyžaduje osobní jednání, není občan oprávněn se osobního jednání žádným způsobem
dožadovat či domáhat.
V případě osobního jednání s úředníkem musí
občan využít připravený prostor v podatelně MěÚ Bystřice; vstup bude umožněn pouze
s ochrannou rouškou či respirátorem.
Mateřská škola je uzavřena, další informace najdete na jejím webu. „O školkovném během uzavření rozhodne rada města.
Základní škola je uzavřena, publikuje veškeré
informace na webových stránkách školy, učitelé budou emailem informovat rodiče, bude
zavedena třídní kniha a elektronické odesílání splněného učiva.
Školní jídelna je pro veřejnost uzavřena. Zajišťuje obědy v jednorázových obalech podle
pokynů Komise krizového řízení. O zajištění
obědů pro rizikové osoby je třeba požádat

na krizové telefonní lince či e-mailu, u JSDH
Bystřice, místní SDH nebo u sociálního pracovníka.
Knihovna je do odvolání uzavřena
Sběrný dvůr je pro veřejnost uzavřen.
Svoz odpadů probíhá beze změny, do 30. 6.
2020 jsou akceptovány loňské známky.
Místní poplatek za svoz komunálních odpadů na rok 2020 je možné platit pouze převodem na účet č. 19-0320036379/0800. Splatnost poplatku je prodloužena do 30. 6. 2020.
Výše poplatku na rok 2020 činí 750 Kč
na osobu hlášenou k trvalému pobytu či
na na nemovitost, určenou k rekreaci,
rodinný dům nebo byt, kde není nikdo hlášen
k trvalému pobytu.
Platby provádějte jednotlivě za každou
osobu / nemovitost.
Při platbě za osobu hlášenou k trvalému
pobytu uveďte jako variabilní symbol část
rodného čísla plátce před lomítkem . Při
platbě za nemovitost určenou k rekreaci,
rodinný dům nebo byt, kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, uveďte do textu
pro příjemce číslo popisné/evidenční a ulici
nebo část obce
Jednotka SDH koordinuje ve spolupráci
s místními SDH přehled o potřebných, například osamocených starších lidech, či osobách
bez příbuzných, kteří by mohli potřebovat pomoc při zajištění nákupu potravin nebo léků.

Distribuce
látkových roušek
Šijete roušky (nebo o tom uvažujete)
a chcete, aby se dostaly k těm
nejpotřebnějším? Nemáte možnost
si roušku ušít? Obraťte se na paní
Janu Kramperovou v knihovně
Bystřice, tel.: 721 434 708, která
shromažďuje roušky od dobrovolníků
a zajišťuje jejich výdej občanům

www.mestobystrice.cz

Jak nakládat s rouškami v domácnostech
bez potvrzených nakažených nemocí
COVID-19
Použité roušky vložte do plastového pytle
s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte
a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete
tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle
a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře
zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen
do černé popelnice (na směsný komunální
odpad).
V žádném případě neodkládejte tyto
zavázané pytle mimo kontejnery, abyste
neohrozili zdraví pracovníků svozových
společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat
si ruce mýdlem a vodou.

Pojízdná prodejna potravin
usnadní zásobování obyvatel osad,
do nichž bude zajíždět takto:

Nakládání s odpady a rouškami
v domácnostech s potvrzenou nemocí
COVID-19
V případě, že onemocnění osob bylo
potvrzeno, nemocná osoba nakládá se
svým odpadem stejně, jako je uvedeno
v předchozím odstavci.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci
s odpadovou společností stanovit způsob
popřípadě místo, kam takový odpad ukládat,
jak ho svážet a bezpečně odstraňovat
s ohledem na minimalizaci rizika pro
pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale
i s ohledem na ostatní občany. Ukládání
odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by mělo
vycházet z místních možností bezpečného
odstraňování odpadu.
V Bystřici zatím není určeno žádné
místo, neboť nebyl potvrzen žádný výskyt
onemocnění.
Zatím
tedy
využívejte
standardní odpadové nádoby pro směsný
komunální odpad.
Prosíme všechny občany, aby věnovali
situaci maximální pozornost a byli co
nejohleduplnější vůči svému okolí.
Pevné zdraví!

ČTVRTEK
08:00 až 10:00 Mokrá Lhota (u hasičárny)
11:00 až 13:00 Líšno (u vagónu)
14:00 až 16:00 Opřetice
(autobusová zastávka)
17:00 až 18:00 Semovice

Mgr. Bc. Martina Trochová,
tajemnice MěÚ

Technické
služby

PONDĚLÍ
Bystřice
ÚTERÝ
08:00 až 10:00 Nesvačily (náves)
11:00 až 12:00 Radošovice (u hasičárny)
13:00 až 14:00 Tožice (u hasičárny)
15:00 až 16:00 Božkovice (u hasičárny)
17:00 až 19:00 Drachkov
(u spolkového domu)
STŘEDA
08:00 až 10:00 Jírovice (u hasičárny)
11:00 až 13:00 Jarkovice
14:00 až 16:00 Tvoršovice
17:00 až 18:00 Zahořany (u hasičárny)

PÁTEK
08:00 až 10:00 Jiřín
10:30 až 11:30 Strženec
12:00 až 13:00 Hlivín
13:30 až 14:30 Vojslavice
15:00 až 16:00 Kobylí/Plchov
Ouběnice, Jinošice - nákupy včetně rozvozu
na zavolání zajišťuje paní Němcová.

Omezení hromadné
dopravy
Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nejezdí v nočních hodinách
po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy.
V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských
linkách a zrušení školních autobusů.
V této souvislosti upozorňujeme, že prostory
hromadné dopravy jsou veřejným prostorem,
a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství - mít zakrytý nos a ústa.

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI:
Petr Slavík (narodil se 14. dubna 1945 ve Vlkovci) - místostarosta a radní města Bystřice 1998
- 2002, zastupitel Bystřice 1990 - 2018, spolumajitel stavební společnosti Finarest

Hlas Bystřice 4/2020

NENECHTE SI UJÍT!

Oldřich Děd (narodil se
30. dubna 1945 v Bystřici)
- zastupitel města Bystřice
1998-2002
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Sběrný dvůr je sice
uzavřen, ale práce
je i tak dost

Stará
Bystřice
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Jak probíhalo první
číslování usedlostí
za císařovny Marie
Terezie

Jak na
hraboše?
Co s hlodavci, kteří
plundrují naše pole?
STRANA 19

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla
je 22. 4. 2020
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 statu Hlasu Bystřice najdete
na www.mestobystrice.cz v rubrice
Hlas Bystřice.
Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice,
vychází 11× ročně (červenec a srpen dvojčíslo),
obvykle první pátek v měsíci.
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525.
Náklad: 2 100 výtisků,
registrováno: u MKČR - E 10758.
Odpovědný redaktor: Vladimír Hadač
Grafická úprava: Jan Černý
Adresa redakce: Dr. E. Beneše 25, 257 51
Bystřice, e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová (předsedkyně),
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač,
P. Němec. Redakce si vyhrazuje možnost
redakční úpravy příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

@mestobystrice
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RADNICE

Rada města
na jednání
3. března 2020
kromě jiného schválila: účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Bystřice za rok
2019, rozdělení hospodářského výsledku do fondu
odměn ve výši 20.000 Kč a do rezervního fondu ve
výši 26.580,56 Kč a odpisový plán na rok 2020.
Objednávku na ověřovací monitoring podzemních a povrchových vod v oblasti skládky Opřetice
v létech 2020 a 2021 ve výši 99.800Kč bez DPH.
Prodej stolního kalendáře na rok 2020 Bystřice
na starých pohlednicích za cenu 30 Kč včetně DPH.
Nákup nového stolního počítače s příslušenstvím
od společnosti ABS Import, s.r.o., ve výši 24.004,80Kč
bez DPH do kanceláře místostarosty města.
Dodatečné poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
9.000Kč oddílu stolního tenisu SK Bystřice na startovně a do 5.000Kč na drobné sportovní vybavení.
Poskytnutí finančního příspěvku na domovní čističku odpadních vod v osadě Nesvačily ve výši
20.000Kč žadatelům A.Č. a V.Č..
Navýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance
na 80Kč za 1ks a navýšení příspěvku města Bystřice
na 37Kč na jednu stravenku.
Zveřejnění záměru pachtu vodních ploch v k.ú.
Bystřice u Benešova místní organizaci Bystřice Českého rybářského svazu, z.s.
Vyhlášení veřejné zakázky na rozšíření školních
dílen ZS Bystřice s předpokládaným rozpočtem
500.000Kč bez DPH a seznam oslovených firem.
Cenovou nabídku na zpracování kompletní projektové dokumentace stavebních úprav zubních ordinací v ul. Syllabova 450, Bystřice (zdravotní středisko) od Ing. Martina Adama za 99.970Kč.
Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří Camrda, Premus, Vychopeň,
Vachoušek, Zeman a partneři (advokát/i) při jednání
se společnostmi ERDING a.s. a NOX CONTROL,
s.r.o. (rekonstrukce kotelny).
Na základě Zprávy o hodnocení nabídek na zakázku „Materiál pro revitalizaci parku u kostela“
jako nejvhodnější nabídku od společnosti Jaromír
Nigrin, Praha 3, za cenu 588.284,70Kč bez DPH.
Vyhlášení veřejné zakázky Fasáda na budově č.
p. 115 v Bystřici a seznam oslovených firem.
Cenovou nabídku na opravu kamenné části Božích muk v Božkovicích a restaurování litinového
kříže od Mgr. Daniela Talavery a Mgr. Ing. Ondřeje
Šimka DiS. za celkovou částku 100.000Kč bez DPH.
Navýšení částky na zajištění obslužnosti osady
Zahořany ranním školním autobusem na 200Kč bez
DPH/den.
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Neschválila připojení města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Souhlasila s: uzavřením smlouvy o pronájmu
sportovní haly pro FBC MOBYDICK Praha - florbal
a s darovací smlouvou o poskytnutí cen za 4.500Kč
od společnosti Elmoz Czech, s.r.o.
Výměnou oken v bytových domech čp. 501 a čp.
502 v ul. Nová, Bystřice a předběžně souhlasila
s úhradou 50% nákladů na výměnu oken u dvou bytů
zvláštního určení.
Vzala na vědomí: zápisy z jednání Osadního výboru Jírovice ze dne 17. 2. 2020, osadního výboru Jinošice ze dne 23. 1. 2020 a zápis z jednání Komise
pro osadní výbory ze dne 24. 2. 2020.
Posouzení uchazečů na místo úředníka - asistent/ka vedení města, podle kterého je na toto místo
od 1. 4. 2020 přijata paní Alexandra Malknechtová.
Písemnou výpověď z pracovního poměru referenta pro styk z veřejností k 30. 4. 2020.
Vyjádření AK JUDr. Malovaného, zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, ohledně mostu Radošovice
a doporučila předat věc právní kanceláři AKKVB.
Cenové nabídky na vypracování architektonické studie na rekonstrukci nádražních budov
v Bystřici od Ing. arch. Lukáše Hudáka, Ing. Jiřího
Berana a Projekt Haly s.r.o. a schválila nabídku
od Ing. arch. Lukáše Hudáka za celkovou částku
250.000 Kč bez DPH.
Doporučila: projednat na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 11. 3. 2020 návrh na zvýšení
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na 25.000Kč jedenkrát za 10 let.
Projednat na veřejném zasedání zastupitelstva
města dne 11. 3. 2020 žádost o dotaci na komunitní
centrum (budova čp. 492 v Bystřici) a schválit obsah
projektu Změna stavby a adaptace bývalé budovy
JZD na komunitní centrum Bystřice a podání žádosti o dotaci na její revitalizaci a rekonstrukci.

Rada města
na jednání
17. března 2020
kromě jiného schválila: kritéria pro přijímání
dětí k docházce do mateřské školy, termín zápisu
do MŠ pro rok 2020/2021 a snížení ceny školného
na měsíc březen při celodenní docházce na 225 Kč,
při polodenní na 113 Kč.
Poplatek za odvod vody do jednotné kanalizace
Jarkovice ve výši 1.080 Kč/rok na období 2020 - 2021.
Výroční zprávu o hospodaření Základní školy
Bystřice za rok 2019, finanční vypořádání za rok

2019 posílením rezervního fondu o 30.582,05 Kč,
a odpisový plán ve výši 257.628 Kč.
Nejnižší cenovou nabídku na dodávku sekčních
průmyslových vrat od společnosti DIJAS s.r.o.
za celkovou částku 197.186Kč bez DPH.
Nový platový výměr ředitelce příspěvkové
organizace Mateřská škola Bystřice s účinností od
1. 4. 2020.
Rozšíření
rozsahu
pojištění
majetku
a odpovědnosti za újmu pro město Bystřice
u Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vzala na vědomí: žádost společnosti VRV a.s. o
vyjádření ke stavbě „Vodovod Nesvačily – připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
a doporučila věc předložit Komisi pro výstavbu.
Aktualizaci smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s.
na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro
město Bystřice na rok 2020 včetně dodatku
ke smlouvě o pojištění Mateřské školy Bystřice.
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Vyhlášení veřejné zakázky na „Zateplení a půdní
vestavba dvou bytových jednotek objektu čp. 99
v Syllabově ulici v Bystřici“ s rozpočtem 5 600 000
Kč vč. DPH, seznam firem k oslovení a složení
výběrové komise.
Na základě Zprávy o hodnocení nabídek
na zakázku „Bystřice fasáda radnice čp. 25“ jako
nejvhodnější nabídku společnosti VOSA-MVS s.r.o.
za cenu 3 202 174,89Kč vč. DPH.
Na základě Zprávy o hodnocení nabídek
na zakázku „Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ
Bystřice“ jako nejvhodnější nabídku od společnosti
VOSA-MVS s.r.o. za cenu 567 067,71Kč vč. DPH.
Vyhotovení projektové dokumentace chodníku
podél silnice II/111 na základě cenové nabídky
od společnosti 4roads s.r.o. ve výši 195.000 Kč bez
DPH.
Aktualizované znění přílohy číslo 2 Smlouvy
o správě, provozu a údržbě sběrného dvora odpadů
Bystřice v souvislosti se změnou cenových poměrů
odpadových tříděných komodit ČR, a to od 1. 1. 2020.
Aktualizaci přílohy č. 1 Statutu komisí Rady města
Bystřice.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Analýza rizik
ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly“
včetně upravené přílohy harmonogramu projektu.
Posunutí termínu splatnosti místních poplatků
za svoz komunálních odpadů a poplatku ze psů
na rok 2020 do 30.6.2020, Nařízení o omezení
provozu Městského úřadu Bystřice, uzavření
Mateřské školy Bystřice od 18. 3. 2020 do odvolání,
uzavření Sběrného dvora Bystřice pro veřejnost,
zřízení krizové linky pro občany na telefonním
čísle +420 702 264 441, zřízení krizového emailu
pro
občany
koronavirus@mestobystrice.cz,
zajištění služby občanům v nouzi, a oslovení
dobrovolníků SDH a JSDH k zajištění spolupráce
v rámci krizového řízení.

www.mestobystrice.cz

Vzala na vědomí: přidělení dotace z MMR
na akci „Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice ve výši
1 771 537,36Kč.
Zprávu o inventarizaci majetku Města Bystřice
ke dni 31.12.2019.
Doporučila: na žádost Bytového družstva

Bystřice zpracování studie vodorovného značení
celé ul. Nová v Bystřici.
Revokovala: usnesení č. 35-5/03032020/Tr,Sk
ze dne 3. 3. 2020, kterým Rada města doporučila
projednat žádost o dotaci na komunitní centrum
Zřídila: komisi krizového řízení jako komisi Rady

města Bystřice ve složení Michal Hodík (předseda),
Mgr. Daniel Štěpánek, Lukáš Marek, Adam Semela,
Mgr. Martin Gruber, Mgr. Kateřina Reifová,
Ing. Tomáš Semrád, MUDr. Růžena Dvořáková,
Ilona Kuncová, Mgr. Martina Trochová a Vladimír
Hadač (členové).

Zastupitelstvo
města Bystřice

a městem Neveklov na zajištění výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků pro potřeby města
Neveklov.
Vzalo na vědomí na vědomí Rozpočtové opatření
č. 1/2020 a schválilo Rozpočtové opatření č.
02/2020.
Na další volební období zvolilo přísedící Okresního soudu Benešov paní S. L.
Vzalo na vědomí oznámení Osadního výboru Radošovice o odstoupení člena osadního výboru paní
Jany Pospíšilové. a novým členem Osadního výboru
Radošovice určilo paní Martu Michálkovou.

Zabývalo se pozemkovými záležitostmi - podrobnosti jsou uvedeny v oficiálním souhrnném
usnesení.
Neschválilo návrh na ceny vodného pro rok 2020
pro vodovody Nesvačily, Kobylí a Plchov a Božkovice. Zastupitelé se dohodli, že se cenou vodného
budou dále zabývat.
Schválilo plány kontrol na rok 2020, předložené
předsedkyněmi finančního a kontrolního výboru.
Uložilo finančnímu výboru provést kontrolu dotací
poskytnutých městem Bystřice a projednat návrh
rozpočtového výhledu města Bystřice na období
2021 až 2023.
Schválilo poskytování příspěvku na jednu zkolaudovanou domovní čističku odpadních vod
ve výši 25.000 Kč jednou za deset let pro občany fyzické osoby s trvalým pobytem v osadách
ve správním území města Bystřice.
Neschválilo poskytnutí příspěvku na vybudování
společné čistírny odpadních vod pro bytové domy
č.p. 49 a č.p. 50 v osadě Ouběnice, neboť je třeba
stanovit podmínky pro poskytování příspěvků
právnickým osobám.
Schválilo aktualizaci zásobníku projektů ke dni
11. 3. 2020.

minimálně 18 let, bezúhonnost, svéprávnost, zdravotní způsobilost, ovládání jednacího jazyka.
Požadavky zaměstnavatele: střední vzdělání s ma-

Plný text výzvy je zveřejněn na www.mestobystrice.cz a na úřední desce.

na veřejném zasedání dne 11. března 2020 vzalo
na vědomí zprávu o činnosti Rady města Bystřice
za období od 17. 12. 2019 do 3. 3. 2020.
Na základě písemného nesouhlasu Krajského
úřadu Středočeského kraje neschválilo uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bystřice

Veřejná výzva na obsazení
pracovní pozice pracovník
pro styk s veřejností (PR)
Rámcový popis práce: mediální prezentace města a jeho vztahy s veřejností, monitoring médií,
vyhodnocování zveřejněných informací o úřadu
a městě, zpracovávání výstupů pro vedení města,
tvorba tištěných a elektronických prezentací města, informování o městě a jeho aktivitách v on-line
komunikačních kanálech, fotodokumentace a videozáznamy oficiálních akcí města, informování
veřejnosti v krizových situacích
Odměňování: zaměstnanec ve veřejných službách
a správě, platová třída 8
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební
dobou v délce 3 měsíců
Nástup: od 1. května 2020
Předpoklady: občan ČR, popřípadě fyzická osoba cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, věk

Hlas Bystřice 4/2020

turitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání,
praxe v oblasti médií / PR / reklamy / publikační
činnosti nebo veřejné správy výhodou, výborná
znalost českého jazyka, vyjadřovací a formulační
schopnosti, kvalitní písemný projev, výborná uživatelská znalost na PC, organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, schopnost se
rozhodovat, schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, ochota se dále vzdělávat, zodpovědnost
a spolehlivost, časová flexibilita a pracovní nasazení, řidičský průkaz skupiny B
Lhůta, způsob a místo pro podání písemné přihlášky: Písemnou přihlášku s požadovanými
doklady je možno v označené uzavřené obálce
buď osobně předat v podatelně Městského úřadu Bystřice (vzhledem k nouzovým opatřením
po telefonické domluvě na tel. 702 236 173) nebo ji
zaslat poštou do 23. dubna 2020 do 10:00 hodin.

Zápis
do prvního ročníku
základního vzdělávání se uskuteční bez osobní
přítomnosti dětí v budově základní školy.
Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte v škole (datovou schránkou, e- mailem
s elektronickým podpisem, poštou), případně
osobně ve škole.
Žádosti o přijetí a žádosti o odklad třeba podat
od 1. do 30. dubna 2020.
Veškeré informace o zápisu a formuláře najdete na webu základní školy (www.zsbystricebn.cz).
Martin Gruber
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SPOLKY

MC KULÍŠEK

Zahrádkáři
sněmovali

Kulíškovský
jarní bazárek

J

V

ýroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bystřici se uskutečnila 7. března 2020 v restauraci U Hlaváčků. Jako hosté se zúčastnili předseda Územního sdružení
ČZS pan Ing.Jaroslav Hýzler, starosta města Bystřice pan Michal Hodík
a Ing. Jiří Radochlíb.
Členové výboru seznámili přítomné s činností naší základní organizace a Územní rady Benešov v roce 2019.
Předseda ZO připomněl úspěch Ing. Radochlíba, rodáka z Mokré Lhoty, který se na celostátní výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích umístil v soutěži o Křišťálové jablko na druhém místě s odrůdou Santana.
Blahopřejeme!
Ing. Hýzler nás seznámil s návrhem zahrádkářského zákona, který by
- kromě jiného - měl chránit drobné zahrádkáře, hospodařící na pronajatých pozemcích. Na tuto informaci navázalo podepisování petice, podporující přijetí tohoto zákona, který již prošel druhým čtením
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Pan starosta Hodík nás seznámil s plány na zkrášlování Bystřice. Děkujeme za tuto iniciativu a přejeme hodně úspěchů při uskutečňování
záměrů, které v budoucnu povedou k lepšímu životu v našem městě.
V závěru setkání nás ing. Radochlíb seznámil s novými odrůdami jablek a odpověděl na řadu dotazů.
Členům základní organizace i zájemcům o práci v našem spolku nabízíme každou středu dopoledne možnost levnějšího nákupu hnojiv,
rašeliny a dalších produktů. Podrobnosti najdete na vývěsce ZO ČZS
u zdravotního střediska. Další informace můžete získat každé pondělí
od 9.30 do 11.00 hodin ve staré škole (Nám. II. odboje 115) v 1. patře.

Výbor ZO ČZS

ZO Českého zahrádkářského
svazu Bystřice oznamuje, že
ve věku 95.let její řady opustil 11. března 2020 dlouholetý
a posléze čestný předseda pan

Josef ŘÍHA.
Za jeho práci pro naši organizaci i veřejnost mu děkujeme.
Výbor ZO ČZS Bystřice
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Čest jeho památce.

aro zaklepalo na vrata a maminky začaly vyklízet skříně.
Co se doma nehodilo a z čeho
děti vyrostly, popadly a donesly na náš Bazárek. Z bazárku se za ta léta stal opravdový
BAZAR, z kterého nikdo neodcházel s prázdnou. Bazárek ale
není jen o prodávání a nakupování, je o setkávání, povídání
a předávání zkušeností.
Děkujeme městu za propůjčení místnosti, v níž se tento „svátek nakupování“ konal. Děkuji všem maminkám-dobrovolnicím za pomoc.
Když všechno půjde tak, jak má, uvidíme se v Bazárku zase na podzim.

Dětský karneval

D

ětský karneval v Bystřici je vždycky velkou událostí, na kterou se
sjíždějí děti se svými rodiči a někdy i prarodiči ze širokého okolí.
Každý rok připravujeme jiné téma karnevalu. Letos jsme nastoupily jako
hasičky. Hned v úvodu jsme tedy „jako“ hasily dům, z něhož se kouřilo,
což děti sledovaly opravdu záujatě. Nikomu jsme ovšem neprozradily,
že uvnitř domu je vyvíječ umělé mlhy, nikoli opravdový oheň. Během
karnevalu si děti na hasiče také zahrály. Jezdily s hasičským autem a záchrankou, přeskakovaly překážky, chodily po stezce bosých nohou...
Sál u Hlaváčků byl zaplněn do posledního místečka. Mohli jste potkat
čerty, kovboje, kuchtíky, princezny, vodníky a další masky. Nesmím
zapomenout na to, že také vystoupil taneční kroužek z Kulíšku, což se
všem moc líbilo.
Karneval se letos konal již po patnácté a já mám radost, že každý ročník je hravý, veselý a nikdo se na něm nenudí. Velké poděkování patří
Mirkovi, který se nám postaral o muziku a také Olince, Lucce,Verče
a Martině, bez nichž si karneval nedokážu ani představit.
Kulíšek by vás moc rád pozval
na další události, které jsme
připravili. Vzhledem k situaci, v níž se nyní nacházíme, se
nám o plánová může jen zdát.
Takže moje místo je nyní
za šicím strojem, nakupuji i
pro seniory. Držme se všichni pomyslně za ruce, pomáhejme si, jak nám síly stačí společně to zvládneme!
Radka Macháčková

www.mestobystrice.cz

INFORMACE

Důležité kontakty
Celostátní bezplatná
informační linka: 1212
Město Bystřice

Krizová linku pro občany: 702 264 441
Krizový e-mail:

koronavirus@mestobystrice.cz

Tyto kontakty využívejte opravdu jen v krizových situacích - pro žádosti o pomoc
v nezbytně nutných případech. Děkujeme!
Dobrovolníky prosíme o přihlášení se prostřednictvím interaktivního formuláře.
Rádi bychom využili jejich pomoci právě
pro případný roznos/rozvoz nákupů, léků,
drogerie, obědů atp. Formulář najdete na
www. mestobystrice.cz, rubrika Aktuality
či Interaktivní formuláře.

Ordinace praktických lékařů

V případě, že máte vy, nebo někdo z vašich
blízkých příznaky nakažení koronavirem,
nechoďte do ordinace osobně, ale zatelefonujte svému lékaři:
MUDr. Voříšková, tel.:+420 317 793 237,
e-mail: ordinace.voriskova@seznam.cz
MUDr. Dvořáková, tel.: + 420 317 793 288,
e-mail: rdmed450@gmail.com
Pokud zjistíte, že někdo ve vašem okolí
potřebuje pomoc (nejde pouze o seniory,
ale třeba i o lidi osamocené), se neváhejte
obrátit o radu či pomoc na vedení města
Bystřice, Městskou policii, terénní sociální
pracovnici paní Kuncovou nebo pracovnici Pečovatelské služby paní Homolkovou.

Pečovatelská služba Benešov
- kontakty pro seniory

Ministerstvo zdravotnictví

poskytuje veřejnosti aktuální informace
na webu koronavirus.mzcr.cz. Najdete na ní
aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem i důležité kontakty, jako
infolinky zdravotních pojišťoven atp. Ministerstvo zdravotnictví rovněž na svém webu
provozuje Virtuální sestru Anežku, která
vyřizuje dotazy na chatu, prostřednictvím
hlasového hovoru nebo videa.
Do mobilních telefonů je možno stáhnout
aplikaci Mobilní infokarta, kde jsou na jednom místě všechny potřebné informace.

Státní zdravotní ústav

Infolinky: 724 810 106, 725 191 367,
725 191 370, e-mail: http://www.szu.cz/

Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje

Krajská hygienická správa,
protiepidemické oddělení Benešov:

Mgr. Jindra Taterová (vedoucí),
tel.: + 420 317 784 001, fax:+ 420 317 784 024,
e-mail: jindra.taterova@khsstc.cz
Jana Vyskočilová, tel.: + 420 317 784 027,
e-mail: jana.vyskocilova@khsstc.cz
Květuše Klenotová, tel.: + 420 317 784 028,
e-mail: kvetuse.klenotova@khsstc.cz
Mgr. Věra Janoušová, tel.: + 420 317 784 027,
e-mail: vera.janousova@khsstc.cz

Nejaktuálnější informace z Bystřice najdete na webových stránkách města Bystřice
www.mestobystrice.cz, kde je i odkaz
na profil Bystřice na Facebooku.
Výhodné je mít v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Mobilní rozhlas (vyžaduje mít u operátora aktivované datové
služby). Vše potřebné o ní najdete na webu
mestobystrice.mobilnirozhlas.cz/. Jde
o jeden z nejrychlejších způsobů, jak být
v obraze!

Terénní sociální pracovnice

Nejzávažnější zprávy jsou šířeny
i městským rozhlasem.

Hlas Bystřice 4/2020

V březnu 2020 oslavily významné
jubileum:

Marie Semerádová
z Bystřice

90 let

Helena Slavíková
z Bystřice

75 let

Růžena Vyhnalová
z Bystřice

70 let

Marcela Velebilová
z Mokré Lhoty

70 let

Milada Karmazínová
z Bystřice

70 let

Všem oslavenkyním blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Občanská komise MěÚ Bystřice

LÍBÍ / NELÍBÍ

Aktuální informace: www.khsstc.cz

Jitka Homolková - koordinátorka
(region Bystřicka, uzavírání smluv),
tel.: 317 729 422, +420 734 574 657,
e-mail: homolkova@ps-benesov.cz
Pečovatelská služba prozatím zajišťuje
rozvoz jídel nasmlouvaným klientům.

Ilona Kuncová, tel.: +420 733 741 034,
e-mail: bystricko@obceblizelidem.cz

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI

Záměr města vyřešit
dopravní dopravní situaci
v ulici Dr. E. Beneše
Karanténa pražských
chalupářů v našich osadách
Jaromír Fatka,
Bystřice

V poslední době mě velmi
potěšily webové stránky
města a pak taky viditelná
snaha technických služeb
o úklid města. Už dlouho jsem
nezahlídla žádnou prázdnou
láhev nebo plné odpadkové
koše.
Stále mi chybí prodloužená
otevírací doba městského
úřadu, alespoň jeden den
v týdnu.
Barbora Kristenová,
Bystřice
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ORGANIZACE MĚSTA

Letiště v roce 2019
T

aké v loňském roce bylo letiště v katastru obce Nesvačily provozováno
příspěvkovou organizací Letiště Benešov, jejímž zřizovatelem je město Bystřice. Bohužel stále nedošlo ke změně
ve věci výpovědi smlouvy o výpůjčce areálu letiště ze strany Středočeského kraje.
Smlouva je tedy automaticky prodlužována vždy jen o šest měsíců, což rozhodně není ideální stav.
Na letišti vyvíjí leteckou či s provozem
letiště související činnost přibližně 15
právnických a na dvě desítky fyzických
osob.
I v roce 2019 byly zdrojem výnosů přistávací poplatky, které platí všechny letouny využívající letiště. Přestože výnosy byly proti roku 2018 nižší o 25 302 Kč,
skončilo hospodaření organizace výsledkem 150 457,81 Kč (před zdaněním). Neuskutečnily se totiž všechny plánované
finanční transakce a tudíž nebylo nutné
čerpat z rezervního fondu organizace.
V roce 2019 bylo zaznamenáno 26 363
přistání letounů, 3 872 přistání SLZ (ultralehkých letadel) a 1940 přistání kluzáků. Ve stejném období byly odbaveny
2 mezinárodní lety. Z celkového počtu
připadá přibližně 90 % na výcvikové
lety, zbytek jsou lety sportovní nebo pro
vlastní potřebu. Podíl tří hlavních provozovatelů, tedy společností F AIR s.r.o.,
GAC z.s. a LŠ Bemoair s.r.o., na výkonech
i výnosech tvořil dohromady vždy zhruba 99 procent.
Na základě dohod o provedení práce zajišťovalo službu poskytování informací
známému (leteckému) provozu celkem 6
pracovníků. Vlastní chod letiště zajišťoval
jeden pracovník se smlouvou na zkráce-

ný pracovní úvazek (ředitel příspěvkové
organizace). Počet zaměstnanců v leteckých firmách, sídlících na letišti, a jejich
externích spolupracovníků (instruktorů
atp.) se - pokud je známo - nijak zásadně
nezměnil – jde zhruba o 40 zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru a přibližně 70 externistů.
V průběhu roku nedošlo k žádné mimořádné události v leteckém provozu. Opět
se vyskytlo jen několik běžných nevelkých poškození letadel při přistání a pojíždění.
Zastupitelstvem Středočeského kraje
byla schválena investice do modernizace
letiště. Proto zejména v druhé polovině
roku probíhaly konzultace s KSÚS, leteckými provozovateli a zpracovatelem
projektu. Kvůli zlepšení kvality travního

porostu v místech projektovaného položení plastových dlaždic byla od července
zúžena dráha 06/24.
Správa letiště i nadále přijímala stížnosti na hluk letadel, především letounů, vlekajících kluzáky. V závěru roku
byla proto leteckým provozovatelům
nabídnuta možnost uzavření koordinační dohody či dodatku k dohodě stávající, jejímž je povinnost po vyzvání
provozovatelem letiště doložit záznam
trasy konkrétního letu v provozní zóně
letiště. Nesplnění tohoto závazku či
prokázané nedodržení protihlukových
postupů bude sankcionováno zvláštní
sazbou přistávacícho poplatku – jinou
možnost postihu nemáme.
V roce 2019 navštívily letiště čtyři školní výpravy, skupina skautů v rámci akce
Obrok na Konopišti, a tři rodiny využily
nabídky na prohlídku letiště a jeho zázemí s výkladem.
Ve dnech 6. dubna a 19. října se na letišti
uskutečnil Bystřický bleší trh, pořádaný
ve spolupráci s městem Bystřice a podnikem Služby Bystřice s.r.o.
Na modelářském letišti Nesvačily v areálu letiště proběhly čtyři akce převážně
pro odbornou modelářskou veřejnost,
sezónu uzavřela tradiční říjnová drakiáda.
Vladimír Hadač
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Jaro v technických službách
H

erršvec, je tu jaro!!! Asi bych si v tuto
chvíli vypůjčil smysl repliky - „tento
způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným“. Jinak řečeno: Když vejdu do obchodu, dvakrát si kýchnu a pohlédnu na ostatní zákazníky svýma, od alergické rýmy,
červenýma očima a strachy zpoceným
čelem, tak …. si asi nenakoupím. Nic naplat, bojujeme proti něčemu, co je asi tisíckrát menší, než zrnko pylu, ale dokáže to
způsobit nesčetněkrát větší škody. Takže:
Braňme se, jak jen to půjde, ale zkusme si
při tom všem užít i to jaro.
Počátkem měsíce března byly spuštěny
nové webové stránky na adrese www.tsbystrice.cz, které mají za cíl především informovat o službách, které poskytuje sběrný dvůr odpadů (SDO) a vůbec celá naše
firma. Aktuální informace se budou automaticky promítat i na facebookový profil
města Bystřice.

někud omezit práce, při nichž by docházelo k těsnějšímu kontaktu s veřejností,
abychom i my přispěli ke snižování rizika
nákazy. I nadále budou probíhat nutné

prořezy. Materiál z nich bude po dohodě
s osadami navážen na místa tradičních pálení čarodějnic.
Máme naplánovány práce při zajišťování
trhů a dalších akcí, jejichž konání ale bude
záviset na aktuální situaci.
Všem vám přeji, aby hrozba nákazy zůstala pouze u té hrozby. Nese se s tím pro
nás pro všechny určitá nutná tolerance
k opatřením a odpovědnost každého z nás
vůči svému okolí. Projevit to je možné
například respektováním již zmíněného
uzavření sběrného dvora pro veřejnost.
Těm hrdinům, kteří nám i ve stavu nouze
nechávají na truc bordel před vraty, potom vzkazuji, aby se během páchání přestupku usmívali - kdo se má na ty jejich
obrázky jinak koukat...
Tomáš Semrád

Sběrný dvůr odpadů

Rozhodnutí vlády, vedená snahou omezit
šíření viru, se dotkla i našich technických
služeb: Do odvolání byl pro veřejnost uzavřen sběrný dvůr odpadů. Nicméně nadále
v něm probíhá třídění svezeného materiálu, protože rozmanitost toho, co lze nalézt
v kontejneru na tříděný odpad, je nezměrná. Nejsem si zcela jist, který vir způsobuje
sníženou rozlišovací schopnost , ale obávám
se, že tady zřejmě karanténa nepomůže.

Technické služby

Provoz technických služeb zůstal téměř
beze změn, jen byly mírně omezeny práce
na veřejných plochách.
Během letošní celkem přívětivé zimy jsme
vyřezávali náletové dřeviny tak, abychom
vše stihli do jarního zahnízdění ptáků. Materiál se následně na místě štěpkoval, nebo
byl odvážen k dalšímu zpracování. Vyřezávání v posledních týdnech probíhalo
v Bystřici u Zájezdku, mezi mosty směrem
na Semovice a v Ouběnicích.
Probíhal běžný úklid města a části hřbitovů, při čemž asistovali i naši pracovníci.
Bohužel své řemeslo prokázal i hrobník.

Nadcházející období

využijí pracovníci služeb k běžné údržbě.
Vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci budeme ovšem muset po-
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ŠKOLY

Přejeme vám hodně krásných jarních dní
a spoustu sluníčka a těšíme se, že se zase
co nejdřív sejdeme!
Lenka Lapáčková a Hanka Pivoňková,
učitelky

Úspěch na zeměpisné
olympiádě

Motýli v březnu
Se zimou jsme se rozloučili i v mateřské
škole. Upekli jsme si masopustní cukroví
a masopust zakončili karnevalem v maskách. Naše třída Motýlů se tak proměnila
v krásné pohádkové postavy.
Abychom se jarně naladili, zaposlouchali jsme se při programu Muzikoterapie
do zvuků dřevěných nástrojů, na které
jsme měli možnost si zahrát.
Navštívili jsme i místní knihovnu, kde jsme
se dozvěděli, jak se o knížky máme správně
starat. Několik knížek jsme si hned vypůjčili, abychom si je mohli číst při odpoledním odpočinku na lehátku.
S prvním jarním sluníčkem jsme se vypravili do přírody. Všímali jsme si, jak se
všechno kolem nás krásně zelená, a měli
jsme štěstí zahlédnout i zajíce, kteří se vydali ochutnat šťavnatou jarní trávu.
Na školní zahradě jsme zaseli hrášek a ředkvičky. Zároveň jsme vyzdobili okna naší
mateřské školy, kdy jsme truhlíky osázeli
barevnými maceškami.

Ve středu 26. února se konalo na Gymnáziu
ve Vlašimi okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše žákyně se umístily na předních
pozicích v silné konkurenci nejen žáků základních škol, ale i studentů nižších gymnázií benešovského okresu.
V kategorie A (žáci 6. ročníků) skončila Tereza Trochová druhá (z 15 účastníků)
a postupila do krajského kola v Kladně.
V kategorie B (žáci 7. ročníků) byla Františka Sedláčková čtvrtá (také z 15 účastníků).
V kategorie C (žáci 8. a 9. ročníků) obsadila
Barbora Trochová čtvrté a Kamila Macháčková dvanácté místo (z 27 účastníků).
Děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci
naší školy.
Jana Mácová

 Ve školní keramické dílně si poslední únorový týden vyzkoušeli žáci prvního
stupně práci s keramikou. Modelování, lepení, tvarování i čekání na výsledek pro ně
byly další zajímavou zkušeností
Jana Dvořáková, učitelka

Do divadla i arény

Žáci 9. B absolvovali v březnu komentovanou prohlídku historické budovy Národního divadla v Praze. Naše kroky njprve
vedly do podzemí k základním kamenům,
potom do hlediště a hlavního foyer. Z druhého balkónu jsme si užili pohled na jeviště z pěkné výšky. Obdivovali jsme díla
českých výtvarných umělců 19. století - M.
Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka
a dalších. Prohlídku jsme zakončili na terase s krásným výhledem na Vltavu a Pražský hrad.
Protože jsme chtěli zažít i více adrenalínového, navštívili jsme laser game arénu
Mercuria v Holešovicích. Laser game je zajímavý způsob, jak aktivně strávit volný čas
a užít si spoustu legrace. Hra buduje strategické myšlení, rozvíjí komunikaci i fyzické schopnosti. Po třech hrách se dostavila
únava, která nám zaručila klidnou zpáteční
cestu domů.
Jana Mácová

 Žáci prvních tříd se 3. března vypravili do divadelního sálu benešovského hotelu Poštana divadelní představení Káťa
a Škubánek, doslova na míru ušité malým
divákům. Ti radostně reagovali na všechna překvapení, odehrávající se na jevišti.
Po divadle šli prvňáci navštívit Karlov, aby
poznali historické jádro města Benešov.
Příjemnou procházkou místními parky pak
došli zpět na vlak do Bystříce.
Jana Dvořáková, učitelka
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Hra o přežití

Žáci čtvrtých tříd se 24. února v rámci
výuky zúčastnili programu Minecraft Hra o přežití, který vedla paní Veronika
Krištofová z Besedaria. Po výkladu
lektorky jsme podle jejích pokynů
i předloh na interaktivní tabuli plnili různé
sestavovací úkoly s využitím barevných
kostek a dalších pomůcek. Zopakovali jsme
si informace o přírodních ekosystémech,
jejich výskytu i pojmenování.
Akce byla hravým a přínosným zpestřením
naší školní výuky. Za její úhradu děkujeme
programu MAPujeme vzdělávání o.p.s.
Posázaví.
Milena Gruberová

Děti a knihy

Jak podpořit zájem dětí o knihy, jak je přilákat do knihoven a co obecně ovlivňuje
čtenářskou gramotnost hovořili účastníci
kulatého stolu, který se uskutečnil 12. března v Benešově v rámci konference „Škola
základ života! Platí to i dnes?“ První konferenci o vzdělávání, spojenou s burzou
učebnic a her, pořádala společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci s městem Benešov
jako jeden z výstupů Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Benešov (MAP).
„Akce, kde se setkávají kantoři a zaměstnanci z více škol velmi podporuji. U této
navíc oceňuji tematiku, ten neformální
kulatý stůl o čtenářské gramotnosti. Diskuse svědčila o tom, že je co probírat,“ řekl
benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček. Mrzela ho jen nižší účast ovlivněná
mimořádnou situací v ČR, kterou vyvolalo
šíření koronaviru. Pořadatelé kvůli tomu
museli omezit počet účastníků akce.
Ředitelka ZŠ Netvořice Ludmila
Vodehnalová představila projekt Regionální učebnice, kterou
společně tvoří učitelé a žáci pěti
posázavských základních škol.
„Cílem je podpořit vztah dětí
k regionu a jeho historii,“ uvedla. Dosud se podařilo zpracovat
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historii a významné osobnosti, nyní se mapují významné budovy. Žádná kapitola ale
podle Ludmily Vodehnalové není uzavřená
a bude se průběžně doplňovat.
Recept na to, jak zaujmout malé čtenáře,
představila ředitelka Městské knihovny Benešov Hana Zdvihalová. Ředitelka Mateřské
školy Bystřice Kateřina Reifová zase prozradila, co ovlivňuje čtenářskou gramotnost
u předškolních dětí a jak ji rozvíjet. „Nejdůležitější je podnětné rodinné prostředí, takže to, jaký vztah budou mít děti ke čtenářské gramotnosti, záleží hlavně na rodině.
Škola by měla být vnímána jako doplňková
služba rodiny, jako odborné pracoviště,
které nabízí rodinám spolupráci, pomoc
a poradenství. My se snažíme dětem, které
nepocházejí z úplně podnětného prostředí,
nabízet aktivity, které budou vyrovnávat
jejich šance na to, aby mohly ke čtenářské
gramotnosti mít blíže, než mají z rodiny,“
uvedla Kateřina Reifová. Využívají k tomu
klasické aktivity – hlavně práci s knihami
a textem, hlasité čtení a předčítání, dramatizaci, improvizaci a relaxační techniky,
kde děti vybízejí k tomu, aby pojmenovávaly
nějaké jevy, emoce a ztvárnily je výtvarným
projevem nebo pohybem těla. „Chceme,
aby si vymýšlely vlastní příběhy, takže podněcujeme jejich fantazii, aby do budoucna
našly ke čtenému textu vztah,“ dodala Kateřina Reifová.
Koordinátorka MAP Jana Čechová na konferenci představila klíčové výstupy dotazníkových šetření realizovaných mezi mateřskými a základními školami ORP Benešov.
Od začátku realizace MAP II se uskutečnily
tři průzkumy, na něž odpovědělo 95 až 100
procent dotázaných škol. Otázky se týkaly aktuálních potřeb v různých oblastech.
Z odpovědí mimo jiné vyplynulo, o kolik vzrostl v letech 2016 až 2018 počet dětí
v běžných i speciálních třídách, že je velká
poptávka po školních psycholozích, že by
školy potřebovaly více peněz na inkluzi…
Dalším z témat konference bylo také Klima
školy a třídy. Hovořilo se o tom, jak pracovat s emocemi a jaké aktivity provádět
s žáky pro rozvinutí jejich emoční inteligence. V rámci doprovodného programu se
uskutečnila burza učebnic a her.
Po celý den se prezentovala nakladatelství zaměřená na literaturu pro mateřské a základní
školy, kterou bylo možné přímo
na místě zakoupit nebo objednat.
Jaroslava Tůmová

Dětská scéna Benešovska
Ve středu 4. března se konalo školní kolo
recitační soutěže Dětská scéna Benešovska. Krásné básně a texty přišlo přednést
celkem 58 dětí z celé bystřické školy. Nejvíce recitátorů bylo v 1. kategorii - celkem 32.
Odvahou vystoupit před svými staršími
spolužáky a rodiči příjemně překvaili ti
nejmenší - prvňáčci. Zahanbit se ovšem
nedali ani starší žáci, kteří předvedli krásné výkony. Velká pochvala pak patří žákyním deváté třídy.
Do okresního kola postoupili Anna Kulhánková a Tomáš Fiala v kategorii 1, Jáchym
Slánský v kategorii 2, Natálie Tůmová v kategorii 3 a Libor Svítil v kategorii 4.
Také letošní ročník soutěže ukázal vysokou
úroveň přednesu zúčastnění. Je dobře, že
i v dnešní době si děti a studenti najdou čas
na dobrou knihu a poezii.
Milena Gruberová

Prevence na ZŠ

Na druhé stupni základní školy proběhly 3.
března přednášky v rámci preventivního
programu:
Žáci 6. a 7. ročníku probírali kyberšikanu.
Dvě lektorky, které ji samy zažily, poutavě
vyprávěly o různých podobách šikany a radily, jak se zachovat, pokud se někdo stane
obětí kyberšikany, nebo jejím svědkem.
Žáci 8. tříd vyslechli program Kyberpredátoři o zneužívání dětí na internetu. Získali
spoustu nových informací a poučení o bezpečnosti na sociálních sítích.
V přednášce, nazvané Digitální stopa,
se žáci 9. tříd dozvěděli, jak správně chránit svoje osobní údaje a co sdílet či nesdílet na sociálních sítích. Kromě jiného si
připomněli, že příspěvky, zveřejněné na
internetu, nezmizí, ani když je smažou.
Milena Gruberová
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KALENDÁRIUM

Martin Ješuta

Ivo Geringer

narozen 28. října 1783 v Bystřici
zemřel 7. dubna 1875 v Bystřici

narozen 5. července 1923 v Nýřanech
zahynul 19. dubna 1945 v Bystřici

Martin Ješuta se narodil v rodině bystřického tesaře. Jeho otec zemřel na následky zranění, když Martinovi nebyli ani
tři roky. Matka se po smrti manžela znovu provdala, ale k novému otci malý Martin nikdy nepřilnul. V jedenácti letech byl
Martin Ješuta dán na vyučenou k ševci. V patnácti letech se vydal
do světa na zkušenou. Rok a půl pobyl v Mnichovicích a dalších pět
a půl roku strávil v Praze.
Do Bystřice se Martin Ješuta nastálo vrátil o Velikonocích roku
1806. Tehdy převzal rodinný domek č.p. 91, oženil se a založil rodinu. Celý život se Ješuta věnoval ševcovině. Nejprve jako učedník,
později jako tovaryš a mistr. Vedle řemesla se v roce 1837 pustil
do zaznamenávání události svého rodinného života. Ty jsou zapsány v jeho Rodinné památní knize, která je dnes uložena v Podblanickém muzeu.
Druhým Ješutovým odkazem dnešku je jeho Kniha památní města Bystřice. Na jejích stránkách se čtenář setkává s kronikářskými
zápisy z let 1840 až 1875, ale i s tematickými příspěvky, popisujícími například bystřické pohromy, školství, nebo církevní události.

Ivo Geringer se narodil v Nýřanech,
okres Plzeň sever. Otec Walter byl úředník, matka Anna byla registrována v Židovské obci v Praze. V červnu roku 1942
se rodina přestěhovala do Prahy, do Ječné ulice. Matka byla v roce 1942 odvedena
patrně do ghetta Terezín.
Mladý Ivo byl v červenci roku 1944 poslán do bystřického pracovního tábora. Pár týdnů před koncem války se pokusil o útěk,
který připravil tak, aby neohrozil spoluvězně. Podplatil strážného
a v den narozenin Adolfa Hitlera se vydal na útěk. Velitel tábora Ernst Maurer však tu noc změnil stráže a tak byl uprchlík dopaden hned na bystřickém nádraží. Tam byl potrhán služebním
psem a vzápětí z bezprostřední blízkosti zastřelen sedmi ranami,
z nichž čtyři byly smrtelné.
Podle svědectví šlo o jednu z mála násilných obětí bystřického tábora, především ale o zbytečnou oběť konce II. světové války. Ivo
Geringer má na bystřickém hřbitově pomník z dílny Petra Holečka.
Kalendárium připravil: Daniel Štěpánek

FIRMY

DZV NOVA
M

yslím si, že i na nynějších těžkých časech je třeba hledat pozitiva. Já je vidím v tom, že člověk je nucen se alespoň na chvíli
zastavit a popřemýšlet, co je důležité a co postradatelné.
Po zimním období jsme začali s přihnojováním plodin. Legislativa
ČR na většině ploch zakazuje hnojení od 15.11. do 15.2. My jsme začali 17. 2. přihnojováním digestátem, tedy organickou hmotou, která projde bioplynovou stanicí. Je to směs kejdy od krav, kukuřice,
pícnin a jiných organických zbytků, která obsahuje dusík, draslík
a fosfor. Této hmoty DZV NOVA vyprodukuje ročně asi 35 tisíc tun,
s nimiž pohnojíme kolem 1000 ha polí. Kromě travních porostů digestátem na jaře hnojíme i porosty ozimé pšenice. Aplikaci této látky zajišťujeme většinou externě firmou AGRALL servis, která pracuje rychle a efektivně.
Ostatní ozimé plodiny - ječmen, pšenici, řepku, žito a tritikale hnojíme průmyslovými hnojivy obsahující dusík, v případě pšenice
a řepky i síru, která má vliv na výnosový potenciál a zvyšuje odolnost rostlin vůči houbovým chorobám. Sírou je ovšem třeba hnojit
přesně podle potřeby a na půdách se správným pH, jinak by hrozilo
překyselení. Většinu ozimých plodin jsme stačili přihnojit do 20. 3.,
čímž jsme rostlinám zajistili dostatek energie pro růst. Samozřejmě
i hnojení má pravidla a omezení, o nichž si můžete přečíst na www.
nitrat.cz .
S ohledem na klimatické změny je stále složitější (agronomicky i ekonomicky) pěstování jarních plodin, konkrétně ječmene (pěstujeme krmný i sladovnický) a ovsa. Po třech letech jsme se opět vrátili
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k pěstování máku, přestože je velmi citlivý na vodu či jarní mrazy
a v posledních pěti letech jsme u něj zaznamenali velké výkyvy výkupní ceny. Spolek Český modrý mák ale v posledních letech učinil
opatření, která snížila dovoz technického máku ze zahraničí. Ten byl
totiž mnohdy míchán s potravinářským mákem, vyprodukovaným
v ČR, čímž docházelo k radikálnímu snižování nejen kvality, ale hlavně ceny pod hranici rentability. Uvidíme, jak to bude letos fungovat.
Snažíme se, aby náš osevní postup byl pestrý a dbal na střídání plodin - ozimých i jarních. Od 1. 1. 2020 platí, že plocha jedné plodiny
nesmí být větší než 30 ha, což striktně dodržuje i náš podnik. Osevní
plán na sezónu 2019-2020 je následující: řepka ozimá – 518 ha, ječmen ozimý – 494 ha, přenice ozimá – 787 ha, tritikale ozimé – 90 ha,
pšenice jarní – 176 ha, ječmen jarní – 344 ha, oves setý 44 ha, mák –
45 ha, luskovinoobilní směska – 163 ha, kukuřice setá/siláž – 458 ha,
jetel – 485 ha, trávy na orné půdě – 225 ha, trvalé travní porosty – 524
ha. Jak vidíte, nepěstujeme jen kukuřici a řepku, jak mnozí tvrdí.
Pícniny a trávy dokonce zabírají 27 % námi obhospodařované plochy.
Blíží se duben a s ním i termín setí kukuřice, Ta je, jak známo, erozní
plodinou. Proto již 40 % plochy sejeme protierozně, tedy do porostu
svazenky. To je plodina, která se seje začátkem srpna, přes zimu se
nechává vymrznout a v druhé polovině dubna se do ní seje kukuřice
metodou Strip-Till, což je pásové zpracování a setí.
Z roku 2020 máme za sebou teprve první čtvrtinu, je tedy brzy
na nějaké bilancování. Nicméně i díky nově instalovaným čtyřem
meteostanicím na našich farmách budeme mít lepší přehled o srážkových úhrnech. Ty jsou za posledních šest měsíců o 40 mm/m2,
tedy o 30 % vyšší , než za stejné období 2018-2019. Naděje tedy je.
Ing. Pavel Dvořák
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Koncentrační tábor Bystřice
Jednou z temných kapitol bystřické historie je existence zdejšího koncentračního tábora. Nacházel se za tratí
směrem na Semovice a během jeho existence jím prošlo 1500 až 2000 vězňů. Sonderlager fiir judisch versippt
Arier und jiidische Mischlinge, jak se tábor oficiálně nazýval, byl určen pro muže ze smíšených manželství
a židovské míšence. U příležitosti 75 let od jeho osvobození přinášíme několik osobních vzpomínek.
Vzpomínka desátá - Ivo Geringer
(*5. 7. 1923 Nýřany, † 19. 4. 1945 Bystřice)
„Chtěl bych zavzpomínat na Ivo Geringera, mladého studenta, nadaného,
skromného, obětavého a velice citlivého mládence, který díky své bezmezné
ohleduplnosti k nám ostatním začátkem
dubna roku pětačtyřicátého byl zastřelen
hlídkou SS v nočních hodinách na útěku.
Přestože mohl daleko bezpečněji utéci
ze svého pracoviště na zámku Konopiště,
volil cestu útěku z lágru v noci, jen proto,
aby za jeho čin netrpěl a nebyl perzekuován jeho vorarbeiter, vedoucí jeho pracovní skupiny.
Ivo nastoupil do Sonderlageru stejně jaké
já dne 20. července v den nezdařeného
atentátu na Hitlera… Kam jsem přišel,
nikde nebylo místo, nikde mne pro můj
hrozný, odpuzující kašel nechtěli mezi
sebe přijmout. Mně bylo blbě, už mi bylo
všechno jedno, a tak jsem si sedl s kufrem
před jeden barák, kde jsem také neuspěl.
Náhle ke mně přistoupil hezký, mladý,
asi devatenáctiletý kudrnatý blonďák
s dotazem, proč nejsem ještě ubytovaný.
Řekl jsem mu důvod. Mám kašel a nikde
mne nechtějí. Pomohl mi se zavazadlem.
A řekl: „Budeš bydlet s námi vorarbeitry
na půdě. U mne nahoře na palandě je volno.“ Když viděl, že mi opravdu není dobře,
okamžitě se rozhodl, že nahoře bude spát
on a dole já. Byl tak ohleduplný, že si pod
slamník dal svůj krásný světlý převlečník,
aby na mne nepadala sláma, uvařil čaj
a staral se o mne. Bydleli jsme spolu potom celou dobu, jak později ve stanu, tak
v dřevěném baráku č. 4. Na palandě byl on
stále nahoře, já dole - až do jeho tragické
smrti v polovině dubna 1945…“
Pavel Kohout
„Geringer je pro mne bolestnou vzpomínkou. Krásná duše. Spal vlastně vedle mě,
na třetím patře. Probudil mě, mluvili jsme
na mé posteli přímo poslední vteřinu, než
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odešel . Ještě za temnot se rozloučil dotekem prstu. Já věděl všechno: Podplatil stráž
– Ukrajince. Přestal jsem dýchat a čekal.
To střílení jsem slyšel jen několik minut
potom. Kulomet jako nejjasnější signál
tragédie… Geringer byl zastřelen na nádraží Bystřice pod vagónem, tedy na svobodě. Byl vyhlášen apel a všichni jsme nastoupili na naše místa. Mrtvolu Geringera
esesáci přivlekli jako kus hadru.“
Prof. Hans Kautzky

Dr. Sláma, který byl jedním z prvních,
který nešťastného Geringera viděl: Časně
ráno mě Maurer a Schön spolu se Slawischem vzbudili. Óša (SS-Oberscharführer
Schön, zástupce velitele tábora) mi bokem
řekl: „Tolik másla máme na hlavě a ještě
tohle“. Geringer ležel na zemi, šaty roztrhané od psa a několik střelných ran v prsou (Podle výpovědi z roku 1947 - 7 ran,
z toho čtyři smrtelné.) Střelil ho z bezprostřední blízkosti strážný SS – Litevec
(možná Estonec). Vychloubal se nám, jak
dobře mířil a těšil se, že dostane 10 marek
a 3 dny dovolené. To bylo u SS obvyklé.
Strážný poslal na Geringera nejdříve psa,
ten mu strhl šaty z těla. Bezbranného Ivu
pak strážný z bezprostřední blízkosti zastřelil. Maurer mě žádal, abych napsal
ohledací list a příčinu smrti – srdeční
slabost. To jsem odmítl. Ohledací list pak
podepsal někdo z SS-lékařů v Benešově.
Háša (Ernest Maurer, SS-Hauptscharführer der Feldgendermarie, velitel tábora) mi vyhrožoval, ale já jsem mu řekl, že
z nádraží Bystřice lidé viděli, jak byl Geringer zastřelen.
Ráno po osudné noci přišel do tábora
Hauptrich. Všichni jsme byli rozhořčeni
a to se nehodilo Němcům do krámu. Bylo
to za situace, kdy vojska maršála Malinovského byla již na Moravě. Hodonín byl již
týden v sovětských rukou. Esesáci měli
starosti, jak si opatřit alibi. Na apelplatzu hovořil Hauptrich o tom, že Geringer
si smrt zavinil vlastně sám, že strážný
jen plnil svoji povinnost. Žádal, již nevyhrožoval, abychom byli ukáznění: „Vždyť
všichni se chceme dočkat konce války živi
a zdrávi.“
Slawisch žádal, aby byl Geringerovi vypraven řádný pohřeb. Háša nejdříve odmítal,
ale pak svolil. Na pohřbu byl i kněz, asi
šest příslušníků lágru, hřbitov byl ale hlídán ozbrojenými příslušníky SS.
Jan Marek

Zpracoval: Daniel Štěpánek
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Procházka starou Bystřicí
Duben již dává naději na teplejší dny.
Jedna pranostika říká: Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. V čase našich předků
bylo tedy nutné mít na toto období dobré
boty - holínky nebo galoše. Cesty totiž byly
blátivé, jen málo jich bylo zpevněných kamennou drtí nebo dokonce dlážděných.
Jak to vypadalo kolem cest za života Martina Ješuty se píše v jeho Památní knížce.

P

odle ní měla roku 1857 Bystřice 117
domů. Tento počet zahrnuje 29 domácností mistrů řemesla, selských usedlostí bylo 33. Ševců tu bylo hned devět. Byli
tu čtyři krejčí, jeden kalounkář a jeden kožešník. Dobře se tu uživili dva řezníci, dva
pekaři, jeden mlynář a vinopalník. Také tu
žili dva truhláři, jeden kovář, zámečník,
barvíř a řemenář. Již od 16.století zde byla
pošta a čtyři zájezdní ubytovací hospody.
V únoru 1770, za vlády Marie Terezie , bylo
uzákoněno číslování domů. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou,
budovou - panským sídlem, farou, rychtou
či nejbohatší usedlostí. Číslování probíhalo
s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak
lze obec postupně projít, obvykle po smyslu pohybu hodinových ručiček. Ve vesni-

cích se většinou od té doby číslování již neměnilo, takže sled čísel poskytuje dobrou
informaci o vývoji obce.
V našem městečku patří číslo jedna domu,
kde je fara. Dvojka je dům hned přes ulici,
téměř proti faře, a trojka patří bývalému
objektu mateřské školky, v níž je dnes bytový dům. Pohledem na mapu zjistíme, že
domy byly od sebe dost daleko. Většinou je
dělila vzdálenost více než 20 metrů. Pravděpodobně to bylo opatření proti požáru.

Další čísla nás zavedou směrem do ulice
K Zájezdku, kde pod bývalým mlýnem bylo
číslo 4 a přes ulici, kde bydlívala rodina
Komendova, číslo 5, hned pod ním pak je
číslo 6. Dům číslo 7 má již výhled na vodu
a dříve z něj prý bývalo vidět i na kousek
mlýnského kola. Stavení číslo 8 je mezi
domy 6 a 10. Domek s číslem 11 byl kostelníka a stojí přímo u kostela. Mlýn má číslo
9 a na křižovatce ulic Kostelní a K Zájezdku
stojí dům číslo 10. O pár metrů dál, proti

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ: 12) B., také BYSTŘICE u Benešova, městečko v Čechách nad potokem Bystrou, 1125 obyv. čes.
(1890), v hejtm. a okr. benešovském (6 km již.), býv. panství Tloskov. Má 5tř. školu, farní kostel Šimona a Judy pův. ve XIV. stol.),
poštu a telegraf, stanici dráhy cís. Frant. Jos., mlýn, lihovar a vinopalnu a 6 výroč. trhů. — B. založena byla v 2. pol. XIII. stol.
od pánů z Dubé a Leštna, patřila od počátku svého k blízkému
hradu Leštnu a měla s ním tytéž pány. Války husitské dotkly se
jí velice jako všech okolních míst. R. 1420 byli zde upáleni kněz
Václav z Arnoštovic, jeho kaplan, tři sedláci a čtyři chlapci, vyznavači husitské víry. Obyvatelé B. stali se pod obojí a po r. 1624
opět katolíky. R. 1471 vyznamenali se v bojích proti Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka při obléhání hradu Ostromeče velice
střelbou z praků, začež B. povýšena byla za městečko a dostala
znak: v červeném poli starobylý vůz s prakem na zelené půdě
a nad ním pět pomněnek. V 30leté válce utrpěla B. nejvíce po bitvě u nedalekého Jankova od Švédů r. 1645 a později morem r.
1680. Roku 1664 byla B. rozdělena: jedna část městečka zůstala
k hradu Leštnu a druhá, větší, s 10 vesnicemi dostala se Josefu
Priamovi z Rovoratu, plukovníku, jenž r. 1666 obnovil zdejší kostel; r. 1710 přikoupena byla druhá čásť k panství Tloskovskému
a r. 1800 také první i s hradem Leštnem, od které doby zůstaly při
něm až do r. 1848.
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farní stodole, je dům číslo 13. Další v číselné řadě je dům s číslem 14, zvaný U Jelena. Stojí na Ješutově náměstí již pár století.
V památní knížce Ješutově se dočteme, že
před rokem 1800 koupil hospodu U Jelena
komediant Laurenc, který se producíroval
se ženou a synem ještě v roce 1794 ve druhém tloskovském šenku v čp. 25 (dnes je to
budova městského úřadu).
Po velkém Bystřickém ohni v roce 1813, kdy
hospoda vyhořela, ji koupil a o patro zvýšil nový majitel, řezník a hostinský Matěj
Berla. Jeho syn Prokop pak vylepšení domu
dokončil. Rod Berlů objekt vlastnil snad až
do první světové války. O dalších vlastnících se mi zatím nepodařilo nic zjistit.
Od domu U Jelena se stavby stáčejí do oblouku kolem horní části obou náměstí ,
domy až do čísla 38 pokračují dnešní ulicí
E. Beneše směrem k nádraží. Za domem
číslo 38 a mezi domem číslo 528 (bytovka
pod školkou) stával, vysunut až do pole,
příbytek kata. Naproti, za dnešním domem
číslo 39, bývala prý dřevěná kaplička, kde
zaznívaly poslední modlitby za duše hříšníků (ještě dnes se tam říká Na Zádušce),
jejichž životní pouť končívala u šibenice
na poli zvaném Na Spravedlnosti. Dnes by
to bylo za tratí směrem k letišti přibližně
tam, kde končí oplocení studní. Od domu
číslo 39 (u čističky) se opět domy přibližují k náměstí a Syllabovou ulicí se původní
číselná řada téměř vrací ke kostelu. Uprostřed ulice však domy odbočují od čísla 60
do uličky V Soudce a po ulici K Líšnu se
vrací na Ješutovo náměstí a k ulici Kostelní.
Podle Památní knížky Martina Ješuty dovolily poměry po vydání tolerančního patentu židovskému obchodníku Michalu Polákovi postavit si roku 1785 dům na náměstí
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a provozovat v něm kupecký obchod. Dříve
bydlil za vodou. Byl to výstavný dům čp. 57
a později ještě dům číslo 58 (dnes je tam
zdravotní středisko). Na jeho stavbu byl
využit kámen z líšenského hradu, na což
velice žehral písmák F. J. Vavák. Do roku
1883 to byl jediný kupecký krám v Bystřici
a Polák i jeho syn počítáni byli mezi elitu,
jak lze odvodit z Ješutových zmínek.
Ku srovnání je tu kariéra Polákova konkurenta Josefa Jirouška, který si v Bystřici
roku 1833 postavil první křesťanský kupecký krám v čp. 75 (dnes kosmetické studio).
Jiroušek (1808-1889), selský syn z Tožice čp.
14, si k živnosti dopomohl sňatkem s dcerou bystřického rychtáře Karla Jirouška,
sedláka z čp.78. Kapitál věna se tu spojil
s autoritou tchánovou. Ambice kupce Jirouška se pak naplnily po změně politických poměrů v roce 1848, kdy se stal oberleitnantem místní gardy, početvedoucím,
představeným obecní samosprávy a dokonce kandidátem na zemského poslance
za bystřickou farnost, zkrátka čelným reprezentantem místní honorace.
V roce 1836 byl otevřen ještě krámec v čp. 73
(v současnosti U Sama), který náležel mlynářskému Jakubu Blahošovi.
Martin Ješuta uvádí ve své památní knížce celkem 938 osob, žijících v Bystřici
roku 1857. Podle Ottova slovníku naučného (rámeček) jen o 33 let později již počet obyvatel vzrostl na 1125. Jak přibývalo
obyvatel, bylo nutné postarat se o mladou
generaci a její vzdělávání. O tom ale zas
někdy příště…

Mirka Michálková
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Jak vznikala výstava fotografií
Historie sportu v Bystřici

L

oni na podzim jsem se v kavárně zapovídala s paní Hovorkovou. Mezi řečí
padlo i to, že by se tam dobře vyjímaly nějaké obrázky z historie sportu v Bystřici.
Paní Blanka hned zareagovala: Proč ne, vystavit by se tu něco mohlo - začni shánět!
Hned mě napadlo obrátit se na paní Mácovou, moji energickou spolužačku, která
ví o sportu a dění kolem něj snad úplně
všechno. Jen aby měla čas a chuť se do něčeho takového pustit... Paní Mirka mě ovšem mile překvapila. Ani se nezarazila, dokonce mi hned půjčila k okopírování nějaké
materiály. To bylo 18. listopadu 2019.
Ani jedna z nás neměla zkušenosti z výstavnictví. Paní Mácová ovšem věděla,
za kým jít; myslím, že obešla snad většinu domů v Bystřici. Základ nicméně měla
doma: v jejich rodinné sbírce je spousta
fotografií, neboť děda jejího manžela Bohumil Nerad, zvaný „Boula“, stál na počátku sportovních aktivit v našem městečku.
( Jeho potomci v díle zdárně pokračují již
ve čtvrté generaci!)
Sbírka snímků každý měsíc utěšeně rostla.
Mirka fotografie identifikovala: z kterého
jsou roku, které mužstvo hrálo, kdo na jednotlivých obrázcích je, dokonce si vybavovala i jména rozhodčích! Vzhledem k tomu,
že nešlo jen o fotbal a hokej, ale i o volejbal,
stolní tenis, lukostřelbu, šachy, futsal, gymnastiku a další sporty, byl pro mne rozsah
jejích znalostí ohromným překvapením.
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Letos v únoru jsme dohodly termín výstavy. Jak dlouho nám asi může trvat, než
materiály umístíme na patřičná místa? Dva
týdny se nám zdály jako dostatečně dlouhá
doba. Jenže člověk míní a nečekané okolnosti (rehabilitace, návštěvy u lékařů) naše
plány poněkud narušovaly. Někdy mohla
Mirka, jindy zas já. Jenže já jsem byla bez
Mirky Mácové jak bez ruky. To ona určovala, kam který snímek patří, aby bylo vše
seřazeno chronologicky i podle složení
týmů. Jeden den večer to vypadalo, že už je
vše na místě, nicméně Mirka to druhý den
dopoledne stačila zcela předělat, neboť jí
to nepřišlo úplně perfektní. Přibývaly další a další polystyrénové panely, špendlíky,
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června. Kavárna je teď sice na nezbytný čas
uzavřená, část výstavy, která je instalována
ve vestibulu domu U Jelena, si ovšem prohlédnout můžete.
Věřím, že pokud se na výstavu přijdete
podívat, všimnete si té jiskry, kterou mají
všichni ti ostřílení i začínající sportovci
na fotografiích v očích...
Mirka Michálková

Foto: Tomáš Procházka

DGZ

kolíčky na zavěšení fotografií. Občas jsme
si některá propíchla prst, neboť brýle už by
byly potřeba, jenže jsme je zrovna neměly
u sebe. Rodina paní Mirky pomáhala, kde
jen bylo třeba. Přinášeli dekorace, polystyrénové desky a věci nezbytné pro zavěšení.
Její syn byl v důležitých okamžicích vždycky v dosahu a zajišťoval vše, co bylo nutné sehnat; už jen tisk fotografií mu zabral
spoustu času.
Když byly obě místnosti kavárny zaplněny,
zjistily jsme, že je nainstalována ani ne polovina toho, co máme připraveno. Rozhodly
jsme se tedy využít i přilehlé prostory. Na co
ale fotografie umístit? Opět pomohl Dorek
- s pomocí pana starosty sehnal vše potřebné. Nakonec ještě došel koupit pořádné
žárovky, aby bylo na obrázky dobře vidět.
Mirka sice všechno zvládala s neuvěřitelnou energií, ale občas se přiznala, že pořádně ani nespí, protože uvažuje, jak vše
srovnat tak, aby si výstavu užil i ten, kdo se
ve sportu nevyzná. A aby toho nebylo málo,
ještě před zahájením výstavy připravila občerstvení pro hosty a napekla sladké dobroty. Jen díky jejím znalostem a vytrvalosti,
s jakou se do přípravy pustila, je výsledek
takový, jaký můžete v následujících týdnech vidět.
Vernisáží to ovšem neskončilo. Příznivci
sportu i historie Bystřice totiž stále přinášejí další a další fotografie. I když se na probíhající výstavu již nevejdou, nepřijdou nazmar - za dva roky si budeme připomínat
90 let od založení SK Bystřice (1932-2022).
Třeba se do té doby objeví dosud neznámé snímky a možná se najde i někdo, kdo
z toho všeho připraví pěknou publikaci.
Výstava potrvá pravděpodobně do konce
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Jak zabavit děti v karanténě?

Tancem!

DéGéZetko je virtuální taneční studio. Jeho
členové sbírají body, vyměňují je za odměny, postupují do dalších úrovní apod.
Tancem zhmotňujeme příběh. Souběžně
vytváříme profesionální komiks, který příběh zobrazuje.
DGZ (neboli DéGéZetko) je projektem Českého institutu tance, který je po dobu karantény otevřen na 30 dní zdarma – stačí
navštívit web ceskyinstituttance.cz/projekty/degezetko/.
Denisa Říhová
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Mladým fotbalistům se dařilo
V lednu a v únoru letošního roku proběhl v Jílovém první ročník
fotbalového zimního turnaje starších žáků U15 O pohár starosty
města. V konkurenci šesti týmů obsadili žáci SK Bystřice krásné
třetí místo, když jim stříbrné medaile unikly jen díky horšímu skóre. Velmi dobré výsledky našich hráčů podpořil svými výkony Dominik Hnátek, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

V sobotu 29.2.2020 se ve sportovní hale odehrál již 10. ročník
turnaje starších přípravek O pohár města Bystřice. Ze čtyř zúčastněných týmů si nejlépe vedli mladíci z našeho SK Bystřice, kteří
také byli nejlepšími střelci – Jan Šašek a Martin Škvor vsítili každý
po osmi gólech.
Theodor Máca


Horní řada:
D. Kocába, V, Dvořák, trenér M. Škvor,
M. Heinrich. Dolní
řada: Š. Krampera,
M. Zeman, J. Šašek,
M. Škvor, L. Šímová.
Vpředu: J. Toušek,
M. Tůma

O hraboších
O

kauze hraboš a Stutox II už nepochybně slyšel mnohý z nás ledacos. Abychom se mohli na věc podívat rozumně, hodí
se ale znát nějaká ověřená fakta:

Kdo je to hraboš?
Hraboš je hlodavec žijící v norách sahajících až půl metru pod zem. Živí se rostlinnou stravou – na jaře čerstvými výhonky
a na zimu zejména semeny, v naší zemědělské krajině tedy především obilnými zrny.
Dožívá se nejvíc tak tří let, ale jeho nejlepší
zbraní je schopnost se rychle množit, mít
i vícero vrhů mláďat za rok. Z našich predátorů hraboše loví hlavně lišky, lasičky, sovy,
dravci, čápi a volavky. Věřte nebo ne, taková
liška spořádá denně klidně i několik desítek
hrabošů!
Co je to „hraboší kalamita“?
Nestrávit X let studiem přírodovědy, asi
bych si pod pojmem „kalamita“ představila
armádu hlodavců pochodujících do mého
špajzu. Takhle ale vím, že ona skloňovaná
kalamita je projevem tzv. populační dynamiky. Jde o to, že jedinců každého druhu,
hraboše nevyjímaje, v přírodě ubývá či přibývá podle toho, jaké mají k životu podmínky. Je dost jídla, není moc nepřátel a je kde
bydlet? Ideální příležitost založit opravdu
početnou rodinu! Ale jakmile kolem brousí hodně nepřátel, není dost potravy, nebo
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není kde bydlet, populace přirozeně klesá. Přesně takhle se to hrabošům děje už
po tisíciletí: jsou doby blahobytu („kalamit“)
a doby strádání.
Co by se dělo, kdyby lidí nebylo...
Příroda si obvykle umí poradit. V případě přemnožení hraboše přirozeně přibyde
i jeho predátorů. Pro predátory totiž taky
platí, že „když je hodně jídla, můžeme mít
hodně dětí“. (Mimochodem, zaznamenali jste, že loni byly hlášené například rekordní počty mláďat sýčků?) Jediná potíž
je v tom, že hraboš má v rychlosti množení
náskok a než je predátorů dost na to, aby
hraboše zredukovali, chvíli to trvá. Historie
však ukazuje, že stejně jako „kalamita“ přijde, tak zase odejde, odborně se tomu říká
„populační cykly“. Úbytek hlodavců ještě
urychluje snazší šíření hraboších nemocí
v přemnožených populacích. A když je hrabošů opravdu hodně, oni sami se přirozeně
množit přestávají.
Lidí ale je...
A jak do toho všeho zapadáme my, lidi? Hraboš je zvíře pastvin, které se ale velmi dobře
zabydlelo v naší krajině polí. Zhruba polovina hrabošů v ČR žije na polích. Takže to,
jak se hrabošům daří, záleží hodně na tom,
jak na polích hospodaříme. Hrabošům škodí, když mají málo jídla (střídání plodin),
někdo jim poničí obydlí (hluboká orba) a je
hodně jejich nepřátel. Nepřátele hrabošů
můžeme podpořit nejlépe tak, že naše ne-

Foto: Jiří Hornek, ČSO
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přirozeně obrovské lány rozdělíme remízky
či stromořadími, z nichž mohou predátoři
snadno vyhlížet kořist. Takže logický postup
je jasný: zmenšit pole, občas je hluboce přeorat a střídat plodiny. Jako účinné okamžité
opatření se ukazuje instalace vysokých bidýlek (tzv. berliček), jež rádi využívají číhající dravci nebo sovy.
Pomůže použití jedu?
Ano, můžeme použít jed, který spoustu
hrabošů zabije. Problém ale je, že tohle vyhubení není dlouhodobě udržitelné. Hraboši budou mít nadále dost zdrojů potravy
a bezpečných úkrytů v zemi, tedy skvělou
příležitost se znovu namnožit. Ale co je
největší průšvih: v důsledku aplikace jedu
ubyde jejich nepřátel. Když predátor sežere umírajícího otráveného hraboše, umírá
také. A protože predátoři se množí mnohem
pomaleji než hraboši, je jasné, kdo v tomhle
boji dlouhodobě vyhraje. A jed se tak bude
muset sypat na pole znovu, navzdory jeho
nebezpečnosti pro další živočichy i domácí
zvířata.
Eliška Kuťáková
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Snad ještě nikdy nebyla Bystřice tak
vylidněná (až na předpisovou frontu před
lékárnou), a na dveřích nebylo tolik
cedulí...
(Foto: Iva Homolková)

 Roušky se v březnu šily nejen u paní Martiny Michálkové (foto na titulní straně), ale
svoji profesi pánské krejčové využila třeba paní Lidmila Šímová; v bystřické prádelně
se fotografováním nechtěli nechat zdržovat, seniorům v domě s pečovatelskou službou
pomohla paní Vildová, kromě šití stihla paní Kramperová v knihovně i pomáhat při
distribuci roušek potřebným.
(Foto: M. Michálková)
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P

evně doufám, že v době, kdy toto číslo Hlasu Bystřice vyjde, už budeme mít
všichni alespoň trochu optimističtější zprávy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
kdo v této době nezpanikařili, chovali se
slušně a byli stateční – takže prakticky všem
v širokém okolí.
Můžeme být rádi, že - ač město- žijeme
prakticky na venkově, takže možností vycházek využíváme v hojné míře a nemusíme jen sedět doma u televize. Přepokládám, že spousta lidí má už doma pečlivě
uklizeno, vydesinfikováno, uklizené šuplíky a přišitá poutka, přebrané písemnosti
a napsané dopisy.

Můj velký dík patří našim statečným pečovatelkám DPS, které - ještě dřív, než jsem
se stačila zeptat - zařídily všechno potřebné pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou, rovněž prodavačkám v obchodech
s potravinami, které nezůstaly doma, ač
měly zřejmě strach stejně, jako my všichni.
Pracovníkům pošty, lidem, kteří nám poslali
doma ušité roušky hned druhý den po vyhlášení nouzového stavu, a vůbec všem kdo
se postarali o to, abychom my ostatní mohli
žít tak normálně, jak to jen jde.
Všem zároveň přeji, abychom si mohli bez
nebezpečí užívat už nastupujícího krásného jara a ve zdraví se dočkali léta.
Hodně zdraví! (a tentokrát to opravdu není
fráze)!
R. Dvořáková

