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městský úřad.
Jak a proč?
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Letos o sobě dává zima pořádně vědět, a ne
a ne odejít. Máme začátek dubna a venku sněží
víc jak v prosinci. Někteří by se už rádi viděli na
zahradách a zahrádkách, ale bílý koberec je tam
a nechce je pustit. Na druhou stranu příroda
na to má nárok a všechno určitě včas dožene.
I pole a louky si odpočinou, a to nemluvím
o tolik vítaném dostatku spodních vod.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

Uzávěrka příštího čísla je 1. 5. 2021

zpomeňme na tradice.
Zima většinou odcházela
s Velikonocemi nebo ještě
lépe s pálením čarodějnic.
Už naši pohanští předkové běhali koncem
dubna kolem ohňů a pálili vše, co měli spojené se zimou, hladem, ale také s nečistotou
a špínou. Sedláci vymetali chlévy, strhávali pavučiny a upravovali své dvorky, aby se
připravili na jaro a přivítali nový život. Opomenout nemůžeme ani období, kdy si lidé
vyklízeli své příbytky a nepotřebné věci rádi
schovali do rozpálených plamenů.
V dnešní době se do podvědomí lidí stále více dostává láska k přírodě. Lidé si více
všímají svého okolí a také se častěji zapojují do zkrášlování veřejných prostranství.
Lhostejnými je nenechávají ani odhozené
odpadky, či vyhozené pneumatiky ve škarpách. Na vesnicích se organizují veřejné
brigády a celorepublikově vznikají akce typu
Ukliďme Česko, Ukliďme svět.
Také v Bystřici se již několik let mladí hasiči pod vedením F. Křivánka starají
o úklid škarp a obecních lesů a rok co rok
se na jaře vypravují organizovaně sbírat
vyhozené odpadky. Zaměstnanci Služeb se

Hlas Bystřice 4/2021

Město Bystřice
vybudovalo nové tůně

pak v rámci pracovní doby, dříve, než povyroste tráva, vypravují s igelitovými pytli
sbírat plastové lahve a tetra paky a často
bývají překvapeni tím, co jsou schopni někteří lidé do přírody vyhodit.
Jakoby nepovšimnuta tu zůstává celá
řada lidí, kteří dobrovolně a bez větší popularity uklidí ten svůj nějaký kus oblíbené
přírody. Může to být cesta, louka, les, či koryto potoka.
V letošním roce se město Bystřice v rámci
aktivit Národní sítě zdravých měst zapojuje do oslav Dne země projektem Ukliďme
Bystřici. Pokud se někdo z vás chce k nám
přidat, může si individuálně vyzvednout
zdarma pytel na sběr odpadků ve středu či
ve čtvrtek 21. a 22. dubna v domě U Jelena
a o následujícím víkendu se pak vypravit uklidit si své oblíbené místo v Bystřici
a jejím okolí. Sesbírané odpadky je možné
uložit na vytipovaná místa k nádobám pro
tříděný odpad na sběrný dvůr, do ulice Karla Nového vedle pošty či na plochu k trafo
stanici u areálu Kvarta. Zaměstnanci Služeb
tyto pytle začátkem týdne rádi svezou.
Příroda se už pomalu probouzí. Rozlučme
se se zimou krásně uklizeným městem.

Na viděnou!
Projekt bezpečné
kultury do našeho
města.
STRANA 14
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Líšno – vodovodní přípojky
Na březnové zastupitelstvo města byli pozváni zástupci společnosti Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. (dále VRV a.s.), aby přítomným i těm, kteří zastupitelstvo sledovali on-line, vysvětlili
plánovaný postup prací při výstavbě vodovodu a vodovodních přípojek v osadě Líšno. Ve spolupráci
s VRV a.s. plánuje město Bystřice, až to epidemiologická situace dovolí, veřejné setkání s majiteli
dotčených nemovitostí. Do té doby uvádíme alespoň základní informace, které zazněly na
březnovém zastupitelstvu.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

M

ěsto Bystřice má platné územní rozhodnutí
s nabytím právní moci
na stavbu „Vodovod Bystřice“, jehož součástí je
i vodovod resp. rozváděcí řady v osadě Líšno. V současné době je zpracován projekt
pro jeho stavební povolení, po obdržení
vyjádření dotčených orgánů bude podána
žádost o vydání stavebního povolení. Projekt rozváděcích řadů, stejně tak jako jeho
výstavbu hradí a bude hradit město. Vlastník připojované nemovitosti si zajišťuje
projekt vodovodní přípojky a její realizaci
na vlastní náklady. Vodovodní přípojka je
v ideálním případě provedena v rozsahu
osazení odbočky z rozváděcího řadu, osazení uzávěru a v minimální vzdálenosti
za plotem nemovitosti osazení armaturní
šachty s vodoměrem. Na armaturní šachtu
dále navazuje vodovodní potrubí do samotné nemovitosti. Pro jednu nemovitost
se zřizuje jedna vodovodní přípojka.
Každá vodovodní přípojka musí mít zpracovanou vlastní projektovou dokumentaci,
musí získat příslušné správní rozhodnutí
pro stavbu a musí se zrealizovat. Tyto náležitosti však nejsou se zákona součástí stav-

by rozváděcího řadu, a tak si je musí každý zájemce zajistit sám na vlastní náklady.
Zároveň se každý vlastník připojovaného
pozemku (nemovitosti) stává vlastníkem vodovodní přípojky od šoupěte k nemovitosti.
Město Bystřice v této souvislosti nabízí
jednotlivým majitelům nemovitostí, že budou moci využít nabídky společnosti VRV
a.s. na zpracování projektové dokumentace
soukromé části domovních přípojek včetně inženýrské činnosti za zvýhodněných
podmínek (především množstevní slevy).
V této souvislosti uzavřelo město s VRV a.s.
Smlouvu o dílo, kde je stanovena cena za
projekt jedné soukromé přípojky za 3 300,Kč bez DPH (3 993,- Kč včetně DPH). Město
Bystřice tímto zajišťuje koordinaci všech
přípojek a tím garantuje částku za projekt.
Tuto částku po obdržení povolení přípojky
uhradí vlastník nemovitosti městu Bystřice
a ta poté projektantovi.
Co tedy bude následovat a jak se do připravované akce zapojit? Na měsíc červen
2021 je plánované veřejné setkání s majiteli nemovitostí. Na tomto setkání, pokud
se bude moci uskutečnit, bude představen
dotazník a termín, kdy je třeba dotazník
odevzdat. Pokud se nebudeme moci setkat

Změny ve veřejné dopravě
v Bystřici a okolí
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Již více než rok řešíme změny ve veřejné
dopravě spojené s Integrací Voticka,
v rámci které se autobusové spoje obsluhující
Bystřici a k ní náležící osady zapojily do
Pražské integrované dopravy (PID).
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Jak máme stále všichni ještě v živé paměti,
první etapa Integrace Voticka nedopadla
pro Bystřici uspokojivě, naše připomínky
nebyly ze strany Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) z velké části vysly-

veřejně, potom bude dotazník a potřebné
doklady k vyzvednutí na Městském úřadě
Bystřice a osadním výboru Líšno. Zástupci společnosti VRV a.s obejdou poté jednotlivé zájemce osobně. V dotazníku bude
třeba závazně vyplnit údaje, jestli majitel
nemovitosti o vodovodní přípojku stojí
a jestli si projekt obstará sám, nebo využije
nabídky společnosti VRV a.s. Během letních
prázdnin bude následovat zakreslení tras
vodovodních přípojek a zpracování jednotlivých projektových dokumentací. Podání
a vydání územního rozhodnutí na vodovodní přípojky je plánováno cca na 9 měsíců od zahájení projekčních prací.
Město Bystřice plánuje stavbu vodovodu
na přelom let 2022 a 2023. K tomuto termínu
budeme také směrovat projektovou přípravu
soukromých vodovodních přípojek a vydání
jejich správních rozhodnutí. V době zahájení
realizace rozváděcích řadů je tedy cílem jejich současná realizace. Vlastníci nemovitostí mohou například využít služby vybrané
realizační firmy akce „Vodovod Bystřice“
a tím si zajistit finančně výhodnější realizaci
vlastní přípojky. Tyto skutečnosti budou se
zájemci o vodovodní přípojku ze strany města Bystřice včas komunikovány.

šeny a mnoho potřebných spojů bylo zrušeno nebo nevhodně upraveno.
Po letním nasazení nových jízdních řádů
následovalo mnoho kol jednání města
s občany a osadními výbory na straně jedné
a IDSK na straně druhé. Snažili jsme se,
aby avizované možné změny v jízdních řádech byly pro bystřické občany přínosem,
a doufáme, že díky velmi dobré spolupráci,
za kterou bychom chtěli tímto všem zúčastněným poděkovat, se to podařilo. Bohužel ne
všem požadavkům bylo možné vyhovět, ale
podařilo se mnohé, například, že všechny

www.mestobystrice.cz

ilustrační foto

linky, které Bystřici míjely průjezdem po
silnici I/3, nyní začnou zajíždět na zastávky
Bystřice - náměstí, škola a železniční stanice a bude tedy snadné se dostat do Benešova, Prahy nebo Olbramovic. Dojde také na
znovuobnovení zrušených zastávek Bystřice,,rozc.Kobylí; Bystřice,Mokrá Lhota,rozc.
a úpravu vybraných spojů.
Změny v jízdních řádech začaly platit od
10. dubna 2021. Veškeré informace o nových spojích, zastávkách, úpravách tras
a jízdních řádů se můžete dočíst na odkazu: https://pid.cz/vyhodnoceni-integraceverejne-dopravy-voticka/. Těmto změnám
předcházelo přečíslování linek v oblasti Neveklovska, ke kterému došlo k 1. dubnu 2021

– podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.
Další dobrou zprávou v oblasti veřejné
dopravy na Bystřicku je vznik nové autobusové zastávky v osadě Jiřín, která bude obsluhována spoji linky 554.
Změn ve veřejné dopravě na Bystřicku se
v dubnu odehrává opravdu mnoho. Ve spojení
se změnami jízdních řádů vzhledem k epidemiologické situaci (dočasně mohou být mimo
provoz školní spoje, tj. ty spoje, které jsou
v jízdním řádu označeny příslušnou časovou
poznámkou /nejedou o prázdninách/) bude
na začátku možná trochu složitější se zorientovat, sledujte proto, prosím, jízdní řády na
webových stránkách idos.cz nebo pid.cz.

Vaše podněty a připomínky k veřejné dopravě na území Středočeského kraje, prosíme, směřujte na adresu určenou pro cestující: podnety@idsk.cz či na kontaktní
formulář na stránkách naší organizace:
https://www.idsk.cz/kontaktujte-nás.php.
Foto: Archiv J.
Růžičkové

Co Vy na to pane starosto?
Text: Redakce

V

dubnovém Hlasu v rubrice
„Co Vy na to pane starosto?“
jsme opět dali prostor dotazu
od paní Růžičkové. Jedná se
o dotaz na aktuální téma odpadového hospodářství. Chtěli byste se také
zeptat pana starosty? Pošlete dotaz e-mailem na adresu podatelna@mestobystrice.cz
nebo jej doručte na podatelnu osobně. Zprávu, prosím, pojmenujte názvem rubriky
„Co Vy na to pane starosto?“ a v obsahu se
vyvarujte vulgárních či urážlivých vyjádření. Děkujeme a těšíme se na Vaše dotazy.
Otázka paní Růžičkové:

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda někdo kontroluje, jak
jsou placeny poplatky za odpad. Každý rok
tuto částku platím přímo na váš účet a pak
si jdu pro známku do podatelny. Vždy se
kontrolovalo, zda platba došla. V letošním roce
je asi vše jinak. Známka mi byla vydána bez
jakékoliv kontroly. Byla jsem též svědkem toho,
že pán platil 1x a žádal 2 známky, toto opravdu nechápu. Pravděpodobně žádná kontrola
neexistuje a známku dostane každý.
I ten, kdo nezaplatí. Někteří neplatiči, raději
své odpady vyváží do přírody a nic se neděje.
Ze zákona musí platit každý trvale žijící
občan. Vymáhání je asi složité, tak se od něj
upouští. Vyrovná se to tím, že se další rok bude
poplatek zvyšovat pro ty, co platí poctivě stále.
J. Růžičková
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Odpověď pana starosty:

Vážená paní Růžičková,
máme nastaven kontrolní systém platby
a evidence pohledávek v novém Informačním Systému Města – ISM GINIS, ve kterém
se sloučily všechny agendy MÚ. Navíc již
od loňského roku neplatíme TS Benešov za
„známku“, ale za tunu svezeného odpadu,
kterou vážíme na vlastní váze ve Sběrném
dvoře před odjezdem na skládku. To, že
někdo dostane dvě známky, vůbec nic neznamená, protože může být zároveň trvale
žijícím obyvatelem města a vlastníkem neobydlené nemovitosti v katastru města – tudíž má dvě popelnice a nárok na dvě známky. Věřte, že kontrola probíhá důkladně
a neuhrazené poplatky evidované v systému
pohledávek se důsledně vymáhají (včetně
předání na vymáhání exekutorovi).
Abych vás ale ještě více uklidnil, tak
jsme na posledním jednání zastupitelstva
schválili záměr přechodu na vlastní svoz
komunálního odpadu. A nejen to, hlavně
také přechod od „známek“ na RFID čipy s
jednoznačnou identifikací jak svozové nádoby, její polohy, jejího majitele, ale i toho,
zdali má tato uhrazen příslušný poplatek.
Tato zásadní změna ve svozu komunálního
odpadu nám umožní ušetřit peníze města – protože jak možná nevíte, svoz odpadu
je z téměř 50 % „dotován“ z rozpočtu města
(náklad na svoz, třídění, ukládání na skládce
a další činnosti vychází přes 1450 Kč na jed-

noho občana, ale občan reálně zaplatí pouze
750 Kč). A hlavně nabídne zcela nové služby
našim občanům – mimo jiné:
1. Bezhotovostní platbu (bankovním převodem, kartou, přes platební bránu
nebo složenkou) na základě jednoznačné identifikace svozové nádoby pomocí
jejího ID RFID čipu bez nutnosti jít si na
úřad pro známku.
2. Možnost volby periody svozu a od toho
se odvíjející ceny tohoto svozu. Tj. pokud budete třídit a nebudete potřebovat
vyvážet nádobu každý týden, tak ušetříte – v opačném případě si připlatíte.
3. Jednoznačnou identifikaci, kolik směsného komunálního odpadu občané
vyprodukovali, a tudíž podrobnou evidenci dle nového zákona o odpadech.
4. Možnost přes webové rozhraní zablokovat svoji svozovou nádobu (například v případě jejího odcizení) nebo si
„přiobjednat“ svoz v případě nutnosti.
5. A mnohé další.
Děkuji vám za váš neutuchající zájem o věci
veřejné.
Michal Hodík, starosta města Bystřice
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na
ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Bystřice může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 16,23 t. Na každého obyvatele tak připadá
3,62 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

K

MĚSTO BYSTŘICE
2020

16 230

Text: Redakce
onkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 193,69 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 75 ks.
Nebylo nutné vytěžit 9515,09 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.

Tůně

na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
356krát.
Došlo také k úspoře 97950,25 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 97951krát.
Podařilo se recyklovat 9335,69 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 383 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 329,51 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 58580 1€ mincí nebo 407,06 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 27138 plechovek o objemu 0,33 l.

FOTO: Redakce
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Data uvedená v tomto článku byla
vygenerovaná 12.03.2021 12:20 z informačního
systému RECOS pro Město Bystřice

FOTO: Redakc
e

Text: Kateřina Adamová, projektový
manažer města Bystřice
FOTO: Redakce

Není to dlouho, co bylo dokončeno
budování tůní v lokalitách v okolí našeho
města (Pod Podhrázským rybníkem, Nad
koupalištěm, Nad Semovicemi). A přesto
již nyní můžeme pozorovat naplnění cílů
tohoto netradičního projektu.
Hlavním důvodem vybudování tůní nebyl
turistický potenciál těchto lokalit ani jakékoliv komerční využití vody. Každý si jistě všímá,
jak se krajina kolem nás neustále přetváří.
Vznikají nová pole, louky a zastavěná území a nezbývá místo na přirozené mokřadní
biotopy nebo jiné zásobárny vody. Systematické zadržování vody v krajině napomáhá
předcházení povodní, kdy vlivem přívalových
dešťů vyschlá krajina není schopna pohltit
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dostatečné množství vody, která následně
naplňuje koryta řek. Ty se vylévají a zaplavují
města. Tůně jsou také domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů, zejména obojživelníků, kteří tyto tůně hojně využívají.
Říkáte si, proč takové lokality potřebujeme
nebo jestli se vyplatí investovat do tůní, které
jsou schované v lesích daleko od města a nikdo je nemůže navštívit? Odpověď je jedno-

duchá. Tímto projektem chceme vrátit naší
krajině přirozenost a původní funkčnost.
A to se jistě vyplatí.
Není to jediný projekt tohoto druhu, do
kterého chce město Bystřice investovat. Na
podzim letošního roku bude zahájena výsadba alejí v šesti lokalitách v okolí Bystřice. Oba
projekty budou finančně podpořeny Státním
fondem životního prostředí.

www.mestobystrice.cz

Participativní rozpočet města Bystřice na rok 2021
Text: Klára Škvorová, projektový manažer města Bystřice

Ch

cete zvelebit, zkrášlit nebo jakkoli
jinak vylepšit svoje okolí? Pokud
jste odpověděli ANO a Váš záměr plánujete
uskutečnit na území Bystřice, máte skvě-

lou příležitost přihlásit svůj projekt do
Participativního rozpočtu města Bystřice
na rok 2021. Jak na to se dozvíte na www.
mestobystrice.cz/mesto/zdrave-mesto-a-

ma-21/participativni-rozpocet/2021/ nebo
v kanceláři projektového řízení, Klára Škvorová, tel.: +420 702 265 672. Ale pozor, lhůta
pro podání projektů končí 23. 4. 2021!

Digitalizujeme městský úřad. Jak a proč?
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice

Michal Hodík,
starosta města
Bystřice

Doba se zrychluje. Náš městský úřad míří směrem kupředu a v modernizaci se
nenechá zahanbit jinými úřady. Buduje IT systém, na němž bude stát nový úřad 21.
století. Některé kroky digitalizace a elektronizace jsou již za námi, jiné nás teprve
čekají. V následujícím článku vás pan starosta Michal Hodík provede záměrem,
průběhem a cílem digitalizace:

Jaká je hlavní motivace k modernizaci?
„Veškeré kroky v modernizaci IT vedou
k rychlejší a efektivnější práci úředníků ve prospěch občanů města. Dále vedou
ke snížení mandatorních (běžných) výdajů.
Přestože nyní musíme vynaložit finanční
prostředky, z dlouhodobého hlediska ušetříme čas i peníze. Tato smysluplná úspora nám
poté umožní realizovat investiční projekty
města, po kterých volají naši občané.“
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Jak jste hodnotil fungování městského
úřadu za začátku Vašeho působení?
„Jedním slovem – problematicky.
Koncem roku 2018 jsem si po nástupu do úřadu obešel „kolečko“ a zajímal jsem
se o činnosti referentů, jaký používají software, jakou mají návaznost na další kolegy
a co by potřebovali pro zlepšení a zrychlení
své práce. Už v té době mě zarazilo, kolik
různých počítačových programů používáme. Programy spolu nekomunikovaly, vznikaly duplicity a chyby. Procesy byly neskutečně časově náročné!“
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Jaké největší komplikace to způsobovalo?
„Některé agendy již běžely ve speciálních programech, jako například
účetnictví nebo spisová služba. Jenže systémy generovaly data, která nebylo možné
sdílet mezi sebou. Každý systém žádal svoji externí firmu (tzn. náklady) pro údržbu,
aktualizace a podobně. Dalším problémem
byla zastaralost některých programů a
technického vybavení. Zastaralost znamenala bezpečnostní riziko a neumožňovala
plnohodnotnou práci v rámci jedné sítě.“

3

Hlas Bystřice 4/2021

FOTO: Redakce

K jakému cíli směřujete?
„Rozhodli jsme se nahradit programové vybavení a sjednotit jednotlivé
agendy tak, aby nebylo nutné vše po zpracování tisknout, kontrolovat a zakládat. Naše
cíle jsou jasné: správná evidence, úspora
času při zpracování a následném používání
jednotlivých dokumentů, snížení ekologické
zátěže redukcí tisku a úspora prostoru snížením fyzické archivace.“

žení dodavatele. Od 1.1.2020 již úřad běžel
v novém systému a postupně probíhal převod dat a nastavování systému dle předem
schváleného harmonogramu.“

Jaké byly začátky při zavádění nového
elektronického systému?
„Obvykle vše začíná půlroční fází, která obsahuje přípravu dat a postupné
zavádění systému v testovacím režimu. U
nás jsme tuto fázi bohužel museli zkrátit na
minimum. Zdržela nás jednání mezi vedením a zastupiteli. Dále jsme museli vzhledem k výši investice přistoupit k vysoutě-

V jaké fázi digitalizace a elektronizace se
nyní úřad nachází?
„Zbývá nám ještě hodně práce – aktuálně se dokončuje převod dat. Bohužel formáty dat jsou nejednotné, nejsou
státem standardizované. Je to časově náročné. Nicméně všechny nové dokumenty
jsou již kompletně zpracovávány v elektronické spisové službě.“
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Dalším pokrokem jsou ID karty.
K čemu jsou dobré?
Zavedli jsme čipové ID karty pro
všechny zaměstnance. ID karty plní
několik funkcí: přesně evidují docházku zaměstnanců, evidují knihu jízd pro služební
vozidla, umožňují rychlý přístup zaměstnanců do elektronického systému, propojení s
elektronickým podpisem atp. Technologie ID
karet zvyšuje celkovou ochranu dat úřadu.“
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Jaké další kroky umožňuje moderní
systém do budoucna?
„Chceme analyzovat tzv. BIG DATA,
sbíraná z čidel a chytrých měřičů
v rámci konceptu SMART CITY. Již dnes
pracujeme na pilotních projektech. Máme
osazeny některé vodoměry (ve spolupráci s VHS Benešov). Chystáme i vzdálenou
správu budov v majetku města se sledová-
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ním spotřeby tepla, elektřiny a podobně (ve
spolupráci s ČEZ ESCO). Všechna tato data
mohou být následně využita i pro vedení
města nebo odbor investic a správy majetku města.“
Jaké výhody pro úřad přinesla
implementace?
„Celková optimalizace chodu úřadu nám umožňuje efektivnější práci.
Pokryjeme větší agendu při stejné kapacitě
zaměstnanců. Zjednodušeně řečeno, stihneme více práce za méně času. Díky geografickému systému ukládáme, spravujeme
a analyzujeme prostorová data. Typicky se
jedná o pasporty komunikací, veřejného
osvětlení, zeleně, vodovodů, hřbitovů, mobiliáře, promítnuté do mapových podkladů.
Systém plně digitalizuje územní plán města.
Tento systém aktivně využívá i naše společ-
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nost Služby Bystřice s.r.o. a do budoucna
bychom ji částečně chtěli zpřístupnit našim
občanům.“
Na co se mohou těšit občané?
„Plánujeme Portál občana města
Bystřice s možností komunikace
mezi občanem a městem elektronicky. Těšit se můžete na elektronicky zpracovatelné formuláře nebo na elektronickou úřední
desku umístěnou před úřadem. Za zmínku
jistě stojí ještě online platforma, díky které
každý občan bude mít možnost seznámit se
s důležitými dokumenty města nebo aktuálním plněním rozpočtu. V rámci maximální transparentnosti procesů města se město Bystřice nedávno připojilo do zapsaného
spolku Otevřená města. Plánů je opravdu
mnoho a možná by vydaly na samostatný
článek.“
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Záměry prodeje obecních pozemků v Drachkově
Město Bystřice nabízí k odkoupení dva
obecní pozemky v Drachkově, a to parc.
č. 324/9 a 324/1, oba o celkové výměře
1046 m2. Minimální stanovená cena je
1.000 Kč bez DPH za m2. Veškeré náklady související s prodejem hradí žadatel.

žadovanými údaji je možno v označené
uzavřené obálce buď osobně předat v podatelně Městského úřadu Bystřice nebo
ji zaslat na adresu: Město Bystřice, Dr. E.
Beneše 25, 257 51 Bystřice do 12. května
2021 do 09:00 hodin.

Zájemci o koupi se mohou přihlásit se žádostí o odprodej předmětných pozemků.
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení
žadatele, trvalé bydliště, telefon, e-mail,
závaznou výši nabízené kupní ceny za m2.
Podepsanou písemnou žádost s po-

O datu podání rozhoduje podací razítko podatelny MÚ Bystřice.
Zalepenou obálku označte:
„NEOTVÍRAT - ZÁMĚR PRODEJE
POZEMKU DRACHKOV, p. č. 324/9“

Předání vozidla CAS 20/4000/240 S2T MERCEDES BENZ ATEGO městu
Bystřice od HZS Středočeského kraje
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
16. března 2021 se podařilo dotáhnout
do zdárného konce předání vozidla CAS
20/4000/240 - S2T MERCEDES BENZ
ATEGO, které získalo město Bystřice pro
svůj Sbor dobrovolných hasičů darem od
HZS Středočeského kraje.
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Tomuto slavnostnímu okamžiku předcházel dlouhý proces, jehož počátek se
datuje do roku 2019, kdy bystřický pan starosta Michal Hodík požádal o pomoc tehdejšího ředitele HZS Středočeského kraje
ÚO Příbram a ÚO Benešov plk. Ing. Tomáše

nebo
„NEOTVÍRAT - ZÁMĚR PRODEJE
POZEMKU DRACHKOV, p. č. 324/1“
Přijaté obálky budou očíslovány, řádně
zaevidovány a otevřeny komisionálně
v on-line přenosu.
Termín otvírání obálek bude zveřejněn
na webových stránkách města.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny
v záměrech prodeje zveřejněných na
úřední desce města Bystřice.

Horváta, PhD, protože Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů města Bystřice kategorie
JPO III/2 disponovala v té době třemi vozidly - CAS 25 - LIAZ 101.860 z 80.let minulého století, CAS 25 ŠKODA 706RTHP ze 70.let
minulého století a AVIA A31 DVS12 opět z 80.
let minulého století. První dvě cisternové
automobilové stříkačky zajišťovaly první
a druhý výjezd jednotky, přičemž u vozidla
CAS 25 ŠKODA 706RTHP už byl každý výjezd
sázkou do loterie, jestli vůz vyjede případně jestli se vrátí zpět do garáže. Situace byla
dlouhodobě neudržitelná a poté co se tento vůz zastavil úplně a musel být nahrazen
na druhém výjezdu vozem stejného typu
a stáří, zapůjčeným od SDH Mokrá Lhota

www.mestobystrice.cz

bylo jasné, že takhle to dál nejde. Pan ředitel kritickou situaci, ve které se JSDH Bystřice nacházela, pochopil a přislíbil pomoc.
Postupem času se do řešení problému zapojil také nový ředitel HZS Středočeského kraje
ÚO Benešov plk. Ing. David Vratislavský.
Předání nového vozidla bylo pro pana
starostu Michala Hodíka krásnou tečkou za
dlouhodobou snahou o vyřešení nevyhovujícího vozového parku bystřických hasičů,
o které se osobně velmi zasazoval. Spolu s
ním se slavnostního předání účastnil také
velitel JSDHO Bystřice pan Lukáš Marek

a jeho zástupce pan Tomáš Kubásek.
Vedení města Bystřice spolu s vedením
JSDHO Bystřice by touto cestou chtělo poděkovat HZS Středočeského kraje za celý
dar skládající se z automobilu CAS
20/4000/240 - S2T MERCEDES BENZ ATEGO, elektrocentrály, přetlakového ventilátoru a dalšího základního vybavení vozu, ale
i kompletní sady WEBER-HYDRAULIK pro
vyprošťování zraněných účastníků dopravních nehod ze zdemolovaných vozidel. Díky
této sadě, novému vozidlu a kurzu, kterým
prošli členové jednotky, se JSDHO Bystřice

FOTO: HZS Stř
edočeského kra
je

posouvá na novou úroveň, kdy bude schopna zajišťovat v rámci předurčenosti i zásahy
u dopravních nehod na silnici I/3 a zajišťovat
také zálohy pro HZS ÚO Benešov.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
- jak probíhá a co nás čeká dále?
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Spuštění on-line sčítání provázely
technické problémy, na základě kterých
byl termín pro on-line sčítání prodloužen
do 11. 5. 2021. Do tohoto termínu má každý
z nás možnost se bezpečně a jednoduše
sečíst on-line na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné
sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou

těm, kteří se nesečetli on-line. Komisař se
dostaví v předem oznámeném termínu,
zazvoní a vyčká na váš příchod venku před
vaším domem. Řídí se přitom aktuálně platnými hygienickými opatřeními.
Oznámení s konkrétním termínem, kdy
vám sčítací komisař přinese listinný formulář, dostanete do schránky (případně bude
vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních
dveřích objektu). Pokud vás komisař nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním
termínu. Náhradní termín vám opět oznámíme. Oznámené termíny změnit nelze.

Formulář spolu s odpovědní obálkou si
můžete také vyzvednout sami od 17. dubna
do 11. května na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty
a krajských správách Českého statistického
úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte na
scitani.cz/kontaktnimisto. Pro vydání formuláře je třeba sdělit adresu, kde bydlíte
(a případně číslo bytu).
Podrobnosti k listinnému sčítání naleznete na: https://scitani.cz/csu/scitani2021/
listinne-scitani.

Přehled jednání Rady města Bystřice
Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
Rada města Bystřice

Na jednání dne 15. 3. 2021 mimo jiné:
Schválila na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek na zakázku „Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova“ jako nejvhodnější
nabídku od společnosti ZO ČSOP Vlašim, za
nabídkovou cenu 1 179 255,11 Kč vč. DPH,
a zároveň schválila uzavření Smlouvy o dílo
s firmou ZO ČSOP Vlašim ve stejné ceně.
Vzala na vědomí cenovou nabídku na vý-
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kon TDS od Ing. Vítězslava Pavla za 57 000
Kč vč. DPH a zároveň schválila uzavření
Smlouvy o dílo na výkon TDS s Ing. Vítězslavem Pavlem. Pracovní náplň TDS zakázky
„Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova“ zahrnuje přípravné práce technického
dozoru, zpracování dokumentace pro předání staveniště, dopravu na stavbu, dohled
na staveništi, svolání a vedení kontrolních
dnů a provádění zápisů z průběhu stavby,
celkovou koordinaci stavby, kontrolu faktur
a zpracování dokumentu závěrečného předání a převzetí dokončené stavby. Celková
cena za výkon TDS činí 57 000 vč. DPH.

Vzala na vědomí žádost o odkup části
pozemku ve vlastnictví města Bystřice,
par. č. 1194/2 v k.ú. Božkovice, obec Bystřice o celkové výměře 34 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov a doporučuje na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva schválit záměr prodeje části předmětného pozemku
za částku 200 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady související s prodejem pozemku
hradí žadatel.
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Vzala na vědomí žádost o odkup pozemků
nebo jejich částí ve vlastnictví města Bystřice, par. č. 1110/14, 1110/15, 1110/17 v k.ú. Jírovice, obec Bystřice o celkové výměře 265 m2,
127 m2, 110 m2, druh pozemku orná půda,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov a doporučuje na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva schválit záměr prodeje částí předmětných pozemků za částku 1 000 Kč/m2
bez DPH s tím, že veškeré náklady související s prodejem pozemků hradí žadatel.
Vzala na vědomí žádost o odkup části pozemku ve vlastnictví města Bystřice, par. č.
1188/6 v k.ú. Božkovice, obec Bystřice o celkové výměře 32 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov a doporučuje na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva schválit záměr prodeje části předmětného pozemku za částku 200 Kč/m2
s tím, že veškeré náklady související s prodejem pozemku hradí žadatel.
Schválila předání majetku v celkové hodnotě 246 629 Kč do správy příspěvkové organizace Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o.
Schválila záměr výstavby budovy pro
drobnou výrobu a skladování na pozemku
877/27, 877/33, 884/12 k.ú. Nesvačily u Bystřice a rada města nemá v současné době
k předloženému záměru výhrady při splnění podmínky přístupu a příjezdu na pozemek v majetku města p.č. 877/46 k.ú. Nesvačily u Bystřice.
Upozorňujeme zároveň, že toto vyjádření nenahrazuje zákonem pro vlastní výstavbu vyžadovaná rozhodnutí (povolení)
či opatření (souhlasy) ani rozhodnutí Zastupitelstva města Bystřice, které je jako
jediný orgán města příslušné k rozhodování
o pořízení případné konkrétně specifikované změny územního plánu.
Ukládá Odboru výstavby, investic a správy
majetku zajistit zápis Geometrického plánu
č. 1277 12/2018, zpracovaného Miroslavem
Škardou, Na Bezděkově 1779, 256 01 Benešov,
pro rozdělení pozemku p.č. 1276/6, k.ú. Bystřice u Benešova, LV 10001, obec Bystřice na
základě Rozhodnutí SÚ Bystřice o dělení
pozemku, čj. 01769/2018/MUBY/SU, do kata-
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stru nemovitostí na Katastrální úřad pro
Středočeský kraj pracoviště Benešov a zároveň ukládá starostovi zajistit návrh Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní
z 07.11.2001, mezi městem Bystřice a Bytovým družstvem Bystřice, se sídlem Nová č.p.
501, 257 51 Bystřice, IČ: 257 38 160 zohledňující nové skutečnosti vyplývající z výše uvedeného.
Vzala na vědomí zařazení návrhu č. 3 na
změnu č. 2 Územního plánu města Bystřice.
Vzala na vědomí zařazení návrhu č. 4 na
změnu č. 2 Územního plánu města Bystřice.
Vzala na vědomí předloženou inventarizační zprávu města Bystřice provedenou ke dni
31.12.2020.
Projednala a vzala na vědomí zápis z jednání OV Líšno ze dne 22.02.2021.
Projednala a vzala na vědomí zápis z Valné
hromady Služeb Bystřice, s.r.o.
Rada města Bystřice

Na jednání dne 29. 3. 2021 mimo jiné:
Doporučila na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva schválit přijetí dotace ze
Státního fondu životního prostředí, výzvy
3/2020, na projekt „PP Vodovod Bystřice –
projektová příprava a inženýrská činnost“
s registračním číslem 1200300073, ve výši
1 242 900 Kč.
Schválila vyhlášení veřejné zakázky na
dodávku „Pasport kanalizace Bystřice“. Za
předpokládanou cenu 1 705 000 Kč bez DPH
a zároveň schválila oslovit firmy STAVOKOMPLET spol. s.r.o., AQUCONSULT, spol.
s.r.o. a Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Také schválila výběrovou komisi
ve složení: Mgr. Daniel Štěpánek, Ing. Alice
Černá, Milan Vosátka, náhradník: Michal
Hodík.
Vzala na vědomí posouzení uchazeče na
obsazení pracovní pozice pracovník pro
styk s veřejností (PR), dle kterého je na místo přijata Bc. Denisa Říhová s nástupem od
01.05.2021.

tem Bystřice a Družstvem Džbány, za
účelem služby nově zpoplatněné – odběr
vyprodukovaných biologicky rozložitelných
odpadů do kompostárny. Cena služby za:
trávu a lupení 0 Kč/t, větve a keře 180 Kč bez
DPH/t, biologicky rozložitelný odpad – směs
trávy, lupení, větví a keřů 420 Kč bez DPH/t,
jinak znehodnocený biologický odpad směsí
skla, železa, kamení, aj. 1 200 Kč bez DPH/t,
dopravné 180 Kč bez DPH/t.
Schválila Nájemní smlouvu na část budovy č.p. 14, 257 51 Bystřice, uzavřenou mezi
městem Bystřice a Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o., za částku
90 000 Kč/kvartálně na dobu určitou, a to
od 01.04.2021 do 31.03.2022.
Schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Vodovod Bystřice – připojení Mokré Lhoty“, mezi
městem Bystřice (budoucí oprávněný) a Povodí Vltavy, státní podnik (budoucí povinný),
za účelem budoucího umístění a provozování
stavebního objektu na části pozemku parc.
č. 873/1, druh pozemku vodní plocha, v k.ú.
Líšno, obec Bystřice, zapsaném na LV č. 1947,
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. Jednorázová
úplata za zřízení služebnosti bude sjednána
podle zákona č. 151/1997 Sb., § 16 b odst. 5 ve
výši 20 000 Kč a bude trvat po dobu životnosti stavebního objektu.
Vzala na vědomí předložené cenové nabídky 3K značky s.r.o., ICONA capital spol. s.r.o.
a Baracoa Invest s.r.o. na vybudování dešťové
kanalizace a opravu komunikace ve Vojslavicích v návaznosti na opravu komunikace
KSÚS III/1118 a zároveň schválila cenově nejvýhodnější nabídku společnosti 3K značky
s.r.o. za cenu 496 364,47 Kč včetně DPH.
Schválila Uzavření bezúplatné Smlouvy
mezi Help tex, zs. a městem Bystřice o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů,
obuvi a textilu na stanovených místech.
Zastupitelstvo města Bystřice

Na jednání dne 10. 3. 2021 mimo jiné:

Schválila Letištní řád Letiště Benešov,
příspěvková organizace, 257 51 Bystřice.

Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti rady
města Bystřice za období od 21.12.2020 do
01.03.2021.

Schválila uzavření Smlouvy o odběru biologicky rozložitelného odpadu, na dobu určitou od 01.03.2021 do 31.12.2021, mezi měs-

Udělilo výjimku ze Směrnice č. 1/2020
upravující zadávání zakázek malého rozsahu
města Bystřice v souladu s čl. 5 odst. 2, pro

www.mestobystrice.cz

zadání veřejné zakázky malého rozsahu
přímo zhotoviteli, společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na zakázku VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO, PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ ČINNOST za předpokládanou cenu 653 400 Kč bez DPH a zároveň
schválilo Smlouvu o dílo na akci VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST mezi městem Bystřice
a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za
předpokládanou cenu zakázky 653 400 Kč
bez DPH s cenou za projekt přípojky/jednotky 3 300 Kč bez DPH.

odborového svazu státních orgánů a organizací Benešov–venkov, Bystřice a v souladu s § 80 zák. č. 128/2000 Sb., poskytování
příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva vypláceného ve formě
stravenkového paušálu ve výši stejné jako u
zaměstnanců města Bystřice v hlavním
pracovním poměru za odpracovaný den (ke
dni schválení činí částka 70 Kč/odpracovaný den).

Schválilo Strategii rozvoje města Bystřice
2030.

Vzalo na vědomí Rozpočtové opatření
č. 13/2020.

Vzalo na vědomí výsledky predikce nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu v období 2021–2030. Schválilo záměr
k přechodu na svážení komunálního odpadu a ostatních tříděných složek prostřednictvím společnosti Služby Bystřice s.r.o.,
která je ve 100 % vlastnictví města Bystřice.
Schválilo záměr přechodu od klasických samolepících jednoročních známek na popelnici k trvalým známkám opatřených čipem
pro bezdrátovou identifikaci odpadové nádoby. Uložilo radě města, aby podnikla
všechny kroky k zajištění smluvních vztahů
se společností Služby Bystřice k zajištění
svozu tříděné a netříděné složky komunálního odpadu.

Vzalo na vědomí Rozpočtové opatření
č. 1/2021.

Schválilo poskytnutí mimořádné odměny
uvolněnému členovi zastupitelstva – starostovi města Michalu Hodíkovi ve výši
20 000 Kč (důvody k udělení této mimořádné
odměny naleznete v zápisu).

Schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výstavbě II ze dne 25.11.2020 mezi městem
Bystřice a „Společníky“: PŠ, JL, PL, DCH,
ACH, JB, VB, LA, EA, MP, MP, MM, VM, JV, MS.
Schválilo uzavření Smlouvy darovací mezi
městem Bystřice a Rostislavem Fikáčkem,
za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemku pod dokončenou stavbou „Chodník Bystřice – Líšno“ formou bezúplatného
převodu části pozemku st.p. 13 v kat. území
Líšno, zapsaného na LV 632 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Zřídilo v návaznosti na ukončení kolektivní
smlouvy se Základní organizací odborového
svazu státních orgánů a organizací Benešov–
venkov, Bystřice a v souladu s § 84 odst. 2
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, trvalý účelový peněžní fond města Bystřice – sociální fond města Bystřice a vydala
Pravidla hospodaření se sociálním fondem
města Bystřice.
Schválilo v návaznosti na ukončení kolektivní smlouvy se Základní organizací

Vzalo na vědomí Rozpočtové opatření
č. 12/2020.

Schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vzalo na vědomí předloženou cenovou nabídku „Přivaděč Benešov-Sedlčany komplexní studie posouzení přivaděče“ a schválila zadání zpracování díla „Přivaděč Benešov
– Komplexní studie posouzení přivaděče“
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., za cenu 300 000 Kč bez DPH, za
předpokladu, že město Bystřice uhradí 70 %
ceny díla maximálně do výše 210 000 Kč bez
DPH a město Sedlčany 30 % ceny díla ve výši
90 000 Kč bez DPH.

Schválilo Smlouvu o souhlasu s provedením stavby mezi městem Bystřice (stavebník)
a vlastníky pozemků parc. č. st. 11/1 a 127/5
v katastrálním území Bystřice u Benešova, na
LV č. 71, která umožnuje stavebníkovi realizo-

vat stavbu pod názvem „Revitalizace náhonu
k bývalému mlýnu“ na pozemcích vlastníka.
Schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi
Ak. arch. Tomášem Kotasem (dárce) a městem
Bystřice (obdarovaný), kterou dárce daruje
obdarovanému „Pomníček Bojovníci boží –
600 let“ v pořizovací hodnotě 13 300 Kč.
Schválilo záměr prodeje obecního pozemku par. č. 324/9 v k.ú. Drachkov, obec Bystřice
o celkové výměře 1 046 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, za minimální cenu 1 000 Kč/m2 bez
DPH. Veškeré náklady související s prodejem
hradí žadatel o odkup předmětných obecních pozemků.
Schválilo záměr prodeje obecního pozemku par. č. 324/1 v k.ú. Drachkov, obec Bystřice
o celkové výměře 1 046 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, za minimální cenu 1 000 Kč bez DPH/
m2. Veškeré náklady související s prodejem
hradí žadatel o odkup předmětných obecních pozemků.
Vzalo na vědomí dotaz na snížení poplatku
za svoz komunálního odpadu pro děti v pěstounské péči na území města Bystřice, který
není v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
města Bystřice č. 4/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Neschválilo na základě metodiky a doporučení dozorového orgánu MVČR, Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly zrušení
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a vydání nové OZV v letošním roce, která by zahrnovala osvobození či úlevu z předmětného
místního poplatku.
Vzalo na vědomí zápis z jednání FV ze dne
1.2.2021.

Kompletní zápisy z jednání rady města a zastupitelstva naleznete na www.mestobystrice.cz

Hlas Bystřice 4/2021
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Tora spol. s r.o. – Ovoce a zelenina
Pravidelný pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravý životní styl a vitamíny. To je recept k udržení
zdraví jak fyzického, tak i psychického. Ruku na srdce, přiznejme si, jak moc dodržujeme všechna
doporučení odborníků a jaké aktivity vedoucí ke zdraví jsou nám vlastní. Co děláte pro své zdraví vy?

D

Text: Veronika Hřebíčková, PR města Bystřice
opřáváte si pořádnou
porci vitamínů každý
den? A když říkám vitamínů, nemyslím tím hrst
preparátů z lékárny, ale
velkou dávku dobrého
a čerstvého ovoce a zeleniny! Že i v tomto
ročním období není problém si nějaké kvalitní ovoce a zeleninu zakoupit, jsem se přesvědčila ve skladu společnosti Tora spol.
s r. o., do kterého jsem zavítala na návštěvu za panem Michalem Brožem, a to s cílem
zjistit pro Vás co nejvíce informací.
Kolem Vašeho skladu na kraji Bystřice
u benzínky jezdím již alespoň 12 let. Jak
daleko sahá historie Vaší firmy a co Vás
vedlo k jejímu založení?
Firmu jsme zakládali s Radkem Stupkou po
privatizaci v roce 1992, kdy Radek byl čerstvým absolventem vysoké školy a já jsem
pracoval pro státní podnik Ovoce – zelenina. Rozhodli jsme se podnikat v tomto
oboru společně a začali jsme v původních
prostorách v Nesvačilech. Postupem času
jsme se rozhodli vystavět nový sklad a přesunuli jsme se sem.
Ještě do nedávna jsem nevěděla, že
prodáváte také maloobchodně. Jak to
u Vás funguje s maloobchodním prodejem?
Ano, když jsme začínali s podnikáním,
specializovali jsme se na velkoobchod, ale
postupem času jsme začali prodávat také
maloobchodně. V současné době, kdy situace není tak úplně standardní kvůli COVIDU-19 a s ním spojenými opatřeními
a úpravami našeho podnikání, jsme občanům k dispozici každý všední den v dopoledních hodinách a vlastně kdykoli, kdy je
otevřená brána. Samozřejmě je možné nás
kontaktovat na telefonu 602 640 009 a domluvit si jinou dobu nákupu.
Podstatou Vašeho podnikání je tedy stále
velkoobchod. Kam svoje zboží zavážíte?
Hlavním územím, na kterém rozvážíme
naše zboží, je kromě Benešovska, také Pra-
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ha, Příbram a Tábor. Denně uskutečníme
až 60 závozů a zavážíme především středně
velké prodejny, restaurace a jídelny, školní
jídelny, domovy seniorů, dětské domovy
a potravinářské výrobny.
Na Vašich webových stránkách
www.tora-zelenina.com jsem nalezla
informaci, že dodáváte také, v dnešní
době velice oblíbené, bedýnky. Jak často
bedýnky rozvážíte a na jakém území? Jaké
možnosti bedýnek zákazníkům nabízíte?
Bedýnky rozvážíme dvakrát týdně, v úterý
a ve čtvrtek po Bystřici, Benešově a okolí. Také je možnost si bedýnku objednat
a při cestě kolem si jí vyzvednout, opět dle
domluvy. Bedýnky nabízíme ve dvou velikostech 5 a 10 kg, ovocné, zeleninové nebo
míchané ovocno-zeleninové.
Nakupují lidé raději hotové bedýnky nebo
si raději vybírají sami u Vás ve skladu?
To je samozřejmě velmi individuální, každý člověk preferuje jiný druh nákupu, ale
nákup bedýnek je v poslední době, kdy je
všeobecně doporučováno omezení kontaktů, jistě pro zákazníky komfortnější.
Jaké ovoce a zeleninu máte ve svém
sortimentu?
U nás naleznete všechny druhy standardně na českém trhu prodávané zeleniny
a ovoce. Máme zde tuzemské plodiny, stej-

FOTO: Archiv Tora spol. s r.o.

ně jako plodiny ze sousedních zemí, ale
také jižní a exotické plody. Zelenina pochází většinou z České republiky, Nizozemí a Polska. Jižní ovoce dovážíme z Itálie
a Španělska, banány z Kostariky. Jahody
v současné době dodáváme na objednávku. Nabízíme také prodej brambor a cibule
v pytlích na uskladnění.
Jste schopni uspokojit poptávku
zákazníků po speciálních druzích ovoce
a zeleniny?
Ano, vždy se snažíme vyjít zákazníkům
vstříc a sehnat pro ně poptávané zboží,
i když se jedná o neobvyklé druhy či nestandardní množství. Stačí zavolat nebo
napsat a jistě se domluvíme.
Nabízíte svým zákazníkům nějaké další
zboží, kromě ovoce a zeleniny?
V nabídce máme také různé půdní substráty, mulčovací kůru, hnojiva, netkané textilie a bylinky.
Nákup ve skladu společnosti Tora spol. s r.o.
Vám mohu jen doporučit. Rychle zde nakoupíte v blízkosti svého domova čerstvé ovoce
a zeleninu. Výběr je tu opravdu veliký, obsluha milá a ceny přívětivé. Panu Brožovi bych
chtěla poděkovat za jeho čas a příjemné povídání a Vám čtenářům přeji jaro plné krásných dní prožitých v přírodě, a hlavně hodně
zdraví!

www.mestobystrice.cz

KALENDÁRIUM
Pavel Dvořák | * 2. dubna 1946 ve Sledovicích | Básník a ředitel Okresní knihovny v Benešově.

P

o maturitě pracoval jako metodik a později učitel,
mimo jiné též na zdejší základní škole. V roce 1987
se stal ředitelem Okresní knihovny v Benešově, odkud
odešel do invalidního důchodu.
Pavel Dvořák se během života musel vyrovnávat se

svým zdravotním handicapem. Ten se odráží také v jeho
básnické tvorbě. Je autorem básnických sbírek Než přijde
vizita (1988) a Cesty s bílou holí (1994). Byl členem Obce
spisovatelů, dobrovolné profesní organizace českých
a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků.

Josef Holub | * 10. dubna 1906 | Zakládající člen a jednatel SDH Božkovice.

J

osef Holub se zasloužil v roce 1959 o založení SDH
Božkovice. V letech 1959-1979 byl jednatelem SDH
Božkovice a v letech 1979-1996 místopředsedou základní organizace. Jeho největší zásluhou byla práce
na výstavbě nové hasičské zbrojnice v Božkovicích.

U příležitosti jeho 100. narozenin mu byl udělen in
memoriam čestný titul „Zasloužilý hasič“.
Josef Holub byl také dlouholetým božkovickým knihovníkem, a to od roku 1975 až do zrušení božkovické
knihovny.

Bohuslav Stibůrek | † 11. dubna 1991 v Benešově | Kapelník a muzikant.

V

ztah k hudbě získal od svého otce Josefa Stibůrka z
Mokré Lhoty. U svého otce nejprve hrál na trubku
a později se přeškolil na trombón, pozoun a baskřídlovku. V roce 1951 nastoupil k vojenské hudbě do Jindřichova
Hradce. Po návratu z vojny nastoupil v národním podniku Interier a od svého otce převzal zaběhnutou kapelu.
V roce 1962 došlo ke sloučení závodních klubů n.p. Interier a n.p. Nářadí a vznikl
Spojený závodní klub Bystřice. Taneční a dechový orchestr převzal B. Stibůrek

a bez jeho hudby se v Bystřici i v širokém okolí neobešla žádná taneční zábava, ples, divadlo nebo nejrůznější
společenské události. V roce 1978 dechový orchestr SZK
Bystřice postoupil do celostátní soutěže „Zlatá křídlovka“
v Českých Budějovicích a za zásluhy v oblasti amatérské
dechové hudby získal orchestr ocenění i od tehdejšího
ministra kultury ČSSR.

Bc. Pavel Němec | * 15. dubna 1961 v Benešově | Autor divadelních her, režisér a ochotnický herec.

P

avel Němec se narodil do kantorské rodiny Ludvíka
a Jaroslavy Němcových. V 80. letech pracoval nejprve
jako opravář radiopřijímačů a televizorů v Benešově, kde
se později stal mistrem odborného výcviku na Integrované střední technické škole. Teprve po roce 1989 mu bylo
umožněno studovat vysokou školu. Titul Bc. získal na Pedagogické fakultě UK a stal se zástupcem ředitele Soukromé Ekonomické školy.
V roce 1997 odešel do soukromé sféry, kde pracoval jako programátor. Od roku

2005 spravoval počítačovou síť Městského úřadu Benešov a v roce 2008 nastoupil na městský úřad do Bystřice.
Vedle svého zaměstnání se Pavel Němec věnuje celý svůj
život ochotnickému divadlu. Byl hercem a režisérem v
řadě divadelních her a v roce 2005 založil svůj divadelní
spolek BANDA, pro který píše autorské hry. Za zmínku
stojí např. divadelní hry Amant, Klaun, Doba kamenná,
Blázinec či DNA.

Ing. Oldřich Liska | * 17. dubna 1881 v Kamhajeku | Architekt, urbanista a autor projektu bystřické základní školy.

O

ldřich Liska se nejprve vyučil zedníkem. Po vyučení v roce 1899 studoval na Státní průmyslové škole
v Praze a v roce 1901 odešel na Uměleckoprůmyslovou
školu do Drážďan. Následovala léta praxe v různých stavebních firmách, až se roku 1908 seznámil s architektem
Ladislavem Skřivánkem, v jehož vídeňském ateliéru byl následně zaměstnán.
V roce 1909 se Oldřich Liska vrátil do Čech a přijal místo projektanta v Hradci
Králové. S tímto městem byla také spojena převážná část jeho tvorby. Je autorem
projektů řady soukromých vil, ale také třeba evangelického kostela v Pečkách, by-

tových domů v Hradci Králové, projektu veřejných městských lázní s bazénem, Tylova divadla v Lomnici nad Popelkou či řady urbanistických studií.
Se jménem O. Lisky jsou pak spojeny především návrhy školních budov, které mají společnou centrální
halu, ze které se vchází přímo do jednotlivých učeben.
V roce 1931 tak byla postavena Masarykova jubilejní
škola v Hradci Králové, která byla v době svého vzniku
považována za nejmodernější školu v celé republice.

Radomil Pilař | * 23. dubna 1931 v Písku | Malíř, grafik, ilustrátor, scénárista a pedagog.

V

roce 1966 si akademický malíř spolu s manželkou Ludmilou zakoupili v Jarkovicích zemědělskou usedlost, kterou si přestavěli na umělecký ateliér
a rekreační chatu. Právě zde vznikla celá řada ilustrací
a uměleckých obrazů.
Do podvědomí široké veřejnosti se R. Pilař zapsal už
v roce 1965, kdy vytvořil první kresby a návrhy pro televizní dětskou znělku Večerníček. Po srpnových událostech roku 1968 bylo R. Pilařovi zrušeno členství v Česko-

Hlas Bystřice 4/2021

slovenském svazu výtvarných umělců. V roce 1970 i přes to
získává cenu za nejlepší inscenaci pro děti a jeho jméno se
prosazuje i za hranicemi. Je spojován především s animovaným seriálem O loupežníku Rumcajsovi, který nakreslil podle literární předlohy spisovatele Václava Čtvrtka.
V roce 1976 se jeho jméno objevuje i na čestné listině Andersenovy ceny a v roce 1985 zakládá spolu s prof. B. Pojarem
na FAMU nový studijní obor Animovaná tvorba.
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MKIC

Zdobení břízy na Ješutově náměstí

N

Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice, p.o.
ápad postavit velikonoční břízu ozdobenou vajíčky
vznikl před třemi lety. Na
stavění břízy se podílí město Bystřice, Technické služby
Bystřice a MKIC Bystřice p.o. MKIC Bystřice p.o. vyzvalo bystřické občany, aby přinesli nazdobená vajíčka v den stavění břízy

a také ji pomohli nazdobit. V minulých letech pomáhala mimo jiné s výrobou vajec a
zdobením školka a škola.
Letos je všechno jinak, ale mám velkou
radost, že se kolem břízy sešel nemalý počet maminek s dětmi a děti celé šťastné
přinesly nejen nazdobená vajíčka, ale pomáhaly i s věšením vajec na břízu. Bylo to

FOTO: Redakce

moc krásné dopoledne a mám velkou radost z toho, jak bříza velikonočně zdobí Ješutovo náměstí.

Netradiční velikonoční putování za zajíčkem

T

Text: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice, p.o.
ak jako všechny ostatní aktivity
v posledním roce i letošní bystřické putování za zajíčkem
bylo netradiční. Bohužel jsme
se ani letos nemohli všichni
setkat a uspořádat oblíbené velikonoční pu-

tování. Chtěli jsme Vás i tak potěšit a trochu
rozhýbat Vaše nožky, proto jsme pro Vás připravili velikonoční hru „Hledání vajec po
Bystřici“. Zajíček poztrácel mnoho modrých
vajíček po celé Bystřici. Vaším úkolem bylo
jich nalézt co nejvíce a zjištěný počet zaslat

e-mailem na adresu info@mkicbystrice.cz.
V době uzávěrky Hlasu Bystřice máte ještě
šanci hledat a my neznáme vítěze této soutěže, ale v dalším čísle Vám je představíme
a samotné výherce odměníme krásnými dárky od města Bystřice.

Na viděnou!
Projekt, do kterého se zapojilo i MKIC Bystřice, p. o.
Text: Karolína Hanzlová, Projekt Na viděnou!
Orchestr Police Symphony Orchestra
z Police nad Metují nabídne během dubna
bezpečnou kulturu u nás ve městě
a okolních osadách.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá,
a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line
prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO)
z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!”. A než se budou
moci se svými posluchači potkat tváří v tvář,
rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru
s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát
si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR
kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod
každým z nich se skrývá jiná skladba z kon-

certů Police Symphony Orchestra a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst.
Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr
takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou
například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla
a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna
ve městech a obcích, které se připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky
pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup
k internetu a volba trasy tak, abyste objevili
všechny hudební dárky, které pro Vás Police
Symphony Orchestra připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou
Vám i u nás ve městě sice zaznamenanou, ale
přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou!

22. května 2021 se v Bystřici uskuteční farmářské trhy. Pro více informací sledujte www.mestobystrice.cz a FB profil města Bystřice.
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Umíš třídit?
Připravili jsme ekologicky zaměřenou hru pro bystré hlavičky. Pomoz
nám vytřídit všechny odpadky, které jsme posbírali v přírodě.

FOTO: Unsplash

PAPÍR

KOMUNÁLNÍ ODPAD (SMĚSNÝ)

NÁPOJOVÉ KARTONY

SKLO

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Jak na to? Je to snadné, budeš potřebovat
pouze nůžky a chuť do hry.
Rozstříhej hrací karty z dvojlistu uprostřed. Ke každé popelnici
poskládej vždy devět odpadků podle zásad třídění odpadů.
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KOVOVÝ ODPAD

BIOODPAD

PLASTY

Den Země
Ukliďme Bystřici
KDY? 24. a 25. dubna 2021
KDE? V Bystřici a okolí

Sběrná místa:

Plocha před Interiérem
Sběrný dvůr
Ulice Karla Nového u pošty

Pytle na sběr vyzvednete 21. 4. 2021 od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin; 22. 4. 2021 od 9 do 11 a od
13 do 14 hodin v 1. patře budovy U Jelena. V případě jakýchkoli dotazů, jsme Vám
k dispozici na tel. čísle: 607 249 648. Osadní výbory si zajistí místa a termíny úklidů v osadách.
Děkujeme!

SLUŽBY

Služby Města Bystřice

FOTO: Archiv Služby Bystř
ice

Text: Tomáš Semrád, jednatel Služby Bystřice, s.r.o.

V

ážení spoluobčané, máme
tu duben, druhý jarní měsíc
v roce, a vzhledem k teplotně
nepřívětivým Velikonocům si
ani nechci představit, s čím
přijdou za měsíc „ledoví muži“. Doufám, že
svět se do té doby přesune zase více k normálu a nás začnou trápit ty dříve všední věci,
na které se vlastně téměř zapomnělo. Pojďme
se tedy soustředit na ty „obyčejné věci“, jako
je třeba začátek „buřtíkové sezony“ a pro
ty zdravě žijící třeba jarní salát. Když nám
to počasí dovolí, zkusme se jen tak prostě
chvíli vyhřívat na slunci a poflakovat se na
něm několik minut pro svojí vlastní radost.
No ale zase to moc nepřežeňte, ať si nezvyknete, protože na jaře je všude strašně práce.
Komunální údržba

Práce přešly plynule ze zimní části do jarní. V posledním týdnu března jsme začali
s úklidem inertních materiálů, zametaly se
jak silnice, tak i chodníky. Se zametáním se
letos začalo dříve, protože sice byly ohlášeny
sněhové přeháňky, ale již se to teplotně dalo
zvládat posypovou solí, a tedy bylo možné
skončit s posypem drtí.
Koncem března byly rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad. V první fázi se jednalo o žluté zvony opatřené oranžovým zna-

čením na tetrapaky. V průběhu dubna budou
rozvezeny další zvony na sklo a na kov, které
byly již naskladněny na SDO.
Bohužel vzhledem k situaci všude kolem
nás služby musely asistovat v nebývalé míře
při práci na hřbitovech.
Chtěl bych požádat všechny občany města o to, aby nevhazovali do kontejnerů na
tříděný odpad věci, které tam nepatří. V poslední době je téměř pravidlem, že se musí
část kontejnerů přetřiďovat, což je finančně
a časově nákladné. V době, kdy město doplácí
na likvidaci odpadů, protože poplatek na občana pokryje tyto náklady zhruba z poloviny,
mi přijde takové chování projevem inteligence rovnající se asi tak inteligenci té odpadové nádoby. Jak jinak si vysvětlit, že nám
produkují plastové kontejnery třeba motory
od sekaček, nebo jako ten modrý kontejner
v Opřeticích, který dokázal vyčarovat vysavač. Pro představu: mimo běžného obsahu
kontejnerů denně svezeme nepořádek v podobě kartonů a jiných podobných předmětů
umístěných kolem kontejnerů v objemu malého nákladního auta. Tyto úklidy a třídění
znečištěných kontejnerů v současné době
znamenají pro služby jednoho stálého člověka na plný úvazek.
Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu. Ak-

FOTO: Archiv Služby Bystř
ice

tuální informace naleznete vždy na našich
stránkách www.tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš facebookový profil.
Standardní letní otevírací doba:
pondělí

8:00 – 11:30

12:00 – 15:30

úterý

8:00 – 11:30

12:00 – 15:30

středa

8:00 – 11:30

12:00 – 17:30

čtvrtek

8:00 – 11:30

12:00 – 15:30

pátek

8:00 – 11:30

12:00 – 15:30

sobota

9:00 – 12:00

zavřeno

Výhled do budoucna:

V měsíci dubnu a květnu se budou zametat
zbytky posypu po zimě. Plynule se přejde na
sekání ploch, protože bude dle předpokladu
v půlce dubna již nutné zahájit první sekání. Obnoví se pravidelná údržba sportovišť
a dětských hřišť. Nedokáži predikovat vývoj
vládních nařízení a případných omezení, ale
budeme se snažit, aby plochy pro sportovní
vyžití byly v případě uvolnění plně připraveny.
Standardně budou pracovníci služeb vykonávat běžný úklid městských prostranství
a svoz tříděného odpadu.

ŠKOLY
FOTO: Unsplash

Nebezpečí internetu
V měsíci březnu proběhla na ZŠ Bystřice distanční
formou prevence „Nebezpečí internetu“. Podle
věku dětí se učitelé zaměřili na různá nebezpečí.
Text: Milena Gruberová, metodik prevence.

H

ovořilo se o kyberšikaně, závislosti na počítačových hrách, nebezpečí seznamován-í se a svěřování cizím osobám. Žáci byli
poučeni, že nemají na internetové stránky
a sociální sítě ukládat žádné informace o
sobě, svoje fotografie, nedávat nikomu svo-

Hlas Bystřice 4/2021

ji adresu a telefonní číslo, nesdělovat hesla,
nedomlouvat si schůzky přes internet bez
vědomí rodičů, nevěřit každé informaci,
která je na internetu, neodpovídat na neslušné a vulgární e-maily.
Starší žáci si mohli vyplnit dotazník od
studentky pedagogické fakulty Distanční

výuka a psychické zdraví studentů během
pandemie.
Dále se žáci dozvěděli o důležitých odkazech na stránky, kde je možné zabezpečit
svůj mobil, profil na sociální síti atd. nebo
kam se obrátit v případě ohrožení. (https://
www.e-bezpeci.cz/)
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ŠKOLY
FOTO: archiv ZŠ

Žáčci z 1. A „Sluníček“ malují,
tvoří a vítají tak předjaří a jaro
Text: tř. uč. R. Pluskalová.

V

rámci VV a PČ jsme si povídali
o tom, jak se projevuje předjaří
a následně jaro, ale také jsme si
s pomocí paní učitelky a paní asistentky namalovali pozadí, vystříhali, nalepili stromy a vyrobili první květinky „bělostné sněženky“.
Vznikla nám barevná výstava, na kterou se
můžou teď podívat všichni, kteří nahlédnou
do „Hlasu Bystřice“.

FOTO: archiv ZŠ

FOTO: arch
iv ZŠ

Zápis dětí do MŠ Bystřice na školní rok 2021/2022
Text: Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy
Vážení zákonní zástupci dětí, s ohledem
na současnou situaci s nákazou Covid19
nevíme, zda bude Zápis probíhat pouze
elektronicky či bude umožněn i osobně.
Proto sledujte naše webové stránky
www.msbystrice/informace/zápis-do-MS,
kde budou vždy aktualizované informace.
Bez ohledu na variantu, která bude možná,
můžete své dítě zapsat do předzápisu elektronicky. Elektronický předzápis bude spuštěn od
1. 4. - 12. 5. 2021.
Zde je návod, jak při předzápisu do
naší MŠ postupovat:
1. Jděte na www.elektronickypredzapis.cz.
2. Udělejte si registraci.
3. Do vyhledávače zadejte MŠ Bystřice.

4.
5.

Klikněte na Předzapsat do MŠ.
Vyplňte žádost.

Na vámi zadaný e-mail budete informováni
o dalším postupu.
O přijetí dítěte nerozhoduje den ani čas podání přihlášky, ale pouze to, zda vaše dítě
splní daná kritéria pro přijetí.
Kritéria pro přednostní přijetí dětí
k docházce do Mateřské školy Bystřice:
1. Dítě v posledním roce před zahájením
školní docházky s trvalým bydlištěm ve
spádové oblasti města Bystřice.
2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky
k 31. 8. 2021, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

Zprávy z MŠ Bystřice
Text: Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy
V měsíci březnu došlo poprvé v souvislosti
s nákazou COVID-19 i na uzavření všech
mateřských škol.
Ze dne na den tak budova školy osiřela
a paní učitelky musely narychlo začít vymýšlet, jak kousek té školky dostat k dětem
domů, obzvláště k našim předškolákům, pro
které platí povinná předškolní docházka.
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Paní učitelky dětem nabízí různé činnosti,
které posílají e-mailem, točí pro děti videa s
aktuální tématikou, nahrávají mluvené pohádky, mluví s dětmi po telefonu či on-line
na počítači nebo jim chystají různé stopovací
hry po Bystřici a okolí. Naopak zase děti za
pomoci rodičů posílají do školky různé fotky,
videa a výsledky svého domácího učení a paní
učitelky se snaží jejich píli zpátky ocenit.

3.

Dítě v posledním roce před zahájením
školní docházky z jiné spádové oblasti.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým
pobytem ze spádové oblasti města Bystřice do
naplnění volné kapacity školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových
oblastí. Do 20. 5. 2021 vás budeme informovat
o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte na vámi uvedený e-mail. V e-mailu také naleznete další
důležité informace.
V případě vašich dotazů se na mě neváhejte obrátit na e-mailu reditelka@msbystrice.
cz nebo telefonním čísle +420 702 026 580.
Přeji vám pohodové dny provoněné už jarním počasím a budu se těšit na spolupráci.

Všem se nám už po osobním kontaktu stýská, ale asi to ještě budeme muset vydržet.
Na dětech je znát, že jim kolektiv ostatních
spolužáků moc chybí, a kdyby to bylo jen na
nich, věřím, že by školku otevřely už dávno.
Proto jsme se rozhodli, že pro děti uděláme malé překvapení. Využili jsme volný plot u zahrady MŠ (ten směrem k trati)
a na ten pověsili různé úkoly a kvízy a také
nějakou jarní výzdobu. To samé připravily
i paní učitelky z odloučeného pracoviště
při základní škole, kde vyzdobily plot kolem
dětského hřiště. Místa se brzy stala vyhledávanou zastávkou nejen všech dětí, ale
i služebně mnohem starších občanů, kteří
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si k našemu plotu chodí bystřit svou mysl
a vzpomínat na svá dětská léta.
Díky našemu veselému plotu zažíváme
i mnoho humorných historek. V současné
době se naproti MŠ buduje nové parkoviště
a místní pracovníci si k plotu chodí v pauzách relaxovat a plnit naše úkoly. Až uvidíte
10 chlapů v montérkách, jak se snaží rozluštit kvíz o jarních květinách, a hádají se
u toho jako malí kluci, věřím, že vám tato
podívaná vykouzlí na tváři i pod respirátorem úsměv. Máme velkou radost, že se náš
veselý plot stal oblíbenou atrakcí v Bystřici.
K 1. 4. 2021 máme zatím od ministerstev
předběžné sliby na znovuotevření tříd pro
předškoláky na 12. 4. 2021, ale vše se uvidí
podle aktuální situace po Velikonocích. Co
nás nikoho netěší, že návrat našich předškoláků je doprovázen mnoha omezeními.
2x týdně budou za pomoci rodičů testováni
antigenním testem, nesmí se cvičit, zpívat.
Jako učitelky těmto nařízením moc nero-

zumíme. Většina zaměstnanců školy už má
za sebou také zdárně očkování.
Také nás mrzí, že naši předškoláci nemohou opět prokázat své dovednosti
a schopnosti při zápisu na základní školu,
protože i letos probíhá bez účasti dětí. Děti
tak přijdou o krásný přechodový rituál.
Doporučujeme tak všem rodičům dětem
doma uspořádat zápis nanečisto. Mnoho
nápadů a námětů mají od paní učitelek či
na našich webových stránkách.
I přes to všechno věříme, že se brzy zase
společně sejdeme a obnovíme náš komunitní život, který nám všem moc schází.
Vám přejeme pevné zdraví, psychickou
pohodu, šťavnaté Velikonoce, a pokud jste
ještě neviděli náš veselý plot, běžte se na
něj určitě podívat. Můžete nám na plotě
nechat i nějaký vzkaz nebo nám něco namalovat na chodník křídou.
P. S. Malá pozvánka – kdo by měl čas
a chuť, může si ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 19
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hod. pustit na Českém rozhlasu Rádio Junior, kde bude čestným hostem paní učitelka
a ředitelka v jedné osobě Kateřina, která si
bude se zvířecí agentkou Veronikou povídat o slepicích, kuřatech, kohoutech a přicházejícím jaru.
A malé moudro do této doby na závěr:
„Sni, sni, sni! Nebudeš mít nikdy čas trpět
zoufalstvím.“ (Sri Chimnoy)

Přátelé, kamarádi a příznivci
Kulíšku...

Z

Text: Vanda Pechová

dravím vás s příchodem nejkrásnějšího ročního období. Jistě jste
zaznamenali změny, které se udály
koncem loňského roku. Proto bych
hned úvodem chtěla ještě takto veřejně poděkovat naší Radce (Macháčkové) a lehce se
poohlédnout. Po necelém roce od založení
Kulíšku naskočila Radka do pomalu se rozjíždějícího projektu a s vervou jí vlastní jej
pomohla nejen rozjet, ale vydržela celých 15
let. Díky ní se stal Kulíšek stálicí na kulturně,
společensko-hravém poli nejen pro Bystřici,
ale na mnohé akce přijížděli lidé i ze vzdálenějšího okolí. Tradiční akce, jako byly Večery
s…, Pyžamový candrbál, Bystřická šlápota,
Pochod za zajícem či bramborou, Halloween,
Divadelní festival Ludvíka Němce, Rozsvěcení stromu a mnoho dalších, se staly nejen
evergreeny, ale i inspirací pro okolní osady.
15 let uteklo jako voda, z prvních „kulišáků“ se stali studenti, z některých maminek
babičky a z asistentek maminky, které se do
Kulíšku vrátily se svými dětmi. A možná bychom mohli pokračovat v osvědčených kolejích, ale časy se mění, a to nyní dost zásadně.
Konečně se dostávám k podstatnému, na co se
nás ptáte – proč a jak?! Takže - díky reorgani-
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zaci na „městě“, které si vzalo pod svá křídla
všechny „větší“ kulíškovské akce (a doufejme
i ty, které si přebrali již kdysi, ale dovedli je ke
zdárným koncům), se z Kulíšku stává již „jen“
hravé centrum. Radka bude dál pokračovat v
organizaci kulturního života Bystřice (protože
je zde jako ryba ve vodě) a Kulíšek bude vytvářet zázemí pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, hrát si, cvičit nebo se jen tak potkávat.
Plánujeme toho hodně, když nám virus a vláda dovolí… Většina kroužků bude pokračovat
a přidají se k nim i další - především ty dopolední hudebně hravé pro děti i dospěláky,
kulečník, šipky, tematická posezení a další
a další. Takže neklesejte na duchu, Kulíšek
pojede a uvítá i další podněty a nápady. Nyní
cokoliv plánovat je silně nejisté, proto jistě
vím, co nebude, než co bude – takže:
•
•

•
•

Jarní bazárek - nebude
Kroužky pro letošní školní rok – nebudou - vybrané peníze budou vráceny –
kontaktujte Radku
Příměstský tábor bude – 26.7. – 6.8. 2021
- program a vše bude včas zveřejněno.
Pozvánka 2021 – místo Kulíšek - (termín zatím neznámý)

•

Setkání nad knihou – ČTYŘI DOHODY
Zvu vás na příjemné, poučné a doufám,
že i zábavné posezení nad moudrostmi
starých Toltéků od Dona Miguela Ruise.

Závěrem bych vám chtěla popřát především hodně zdraví na těle i na duchu, nenechme se semlít dobou, zachovejme si rozum a optimismus, protože ve zdravém těle
– zdravý duch, a naopak. Užívejme si vše, co
máme kolem sebe, berme to jako zkoušku,
která prověří vztahy kolem nás. Přeji vám, ať
si i v těch největších „depkách“ najděte si pozitivní bod a toho se držte. Věřím, že se brzy
potkáme a společně vykročíme do lepší doby.
Ještě jednou děkuji Radce, že byla dobrou duší, hnacím motorem, citlivou vrbou
i energetickou bankou, díky které byl Kulíšek tím, čím byl. Děkuji, že nejen uskutečnila
mé představy zakladatelky, ale v mnohém je
předčila. Radu, přeji ti, ať tě neopouští tvůj
neutuchající humor, optimismus a pozitivní
energie, kterou kolem sebe šíříš.
Sledujte stránky Kulíšku a facebookovou
stránku Kulíšku - vše podstatné najdete tam.
Užívejte, co vám síly a stát dovolí, a já se na
vás budu moc těšit - Vaše Vanda Pechová
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OSADY

Osada Ouběnice včera a dnes. A zítra?

J

Historie Ouběnic sahá do minulosti vzdálené přibližně 840 let.
Text: Hana Bartáková ve spolupráci s Václavem Kladivou, OV Ouběnice

edním z hmatatelných důkazů existence Ouběnic je dnešní
kostel sv. Markéty, původně zasvěcený sv. Linhartovi, který byl
vystavěn na konci 12. století v románském slohu, později rozšířen gotickými a barokními přístavbami. V kostele jsou
tři zvony, z nichž nejstarší Linhart byl ulit
v roce 1568. V místě dnešního hřbitova stávala středověká tvrz Hroznatovců z Alběnic,
rodu pravděpodobných zakladatelů osady,
která byla zpustošena v době husitských tažení. Její poslední zbytky byly zlikvidovány
v roce 1888 při rozšiřování hřbitova. Zde se
také nalezlo pečetidlo Hroznaty Držkraje
z Alběnic, které se však později ztratilo
a dnes existuje pouze jeho otisk v archivu
Národního muzea v Praze. Původní název
osady Alběnice se v 15. století změnil na
Auběnice, a protože se v češtině tehdy četlo
„au“ jako „ou“, od poloviny 19. století se užívá dnešní název. U kostela stojí farní budova
z počátku 19. století, majetek Římskokatolické církve, před několika lety opravená nákladem farníků a štědrých dárců.
Naproti kostelu stojí dvě bývalé školní budovy. Škola byla ve vsi od roku 1779, původně
v chalupě čp. 7, dnes již neexistující. Později
byla postavena tzv. stará škola čp. 34, která je
dnes po létech velmi pěkně zrekonstruovaná a slouží k trvalému bydlení. Z důvodu nedostatku prostoru byla v roce 1896 vystavěna
škola nová, se čtyřmi třídami a bytem pro
učitele, která sloužila pro školní účely do
začátku 80. let minulého století. Tehdy byla
škola v Ouběnicích zrušena pro nedostatek
žáků. Budova je dnes částečně pronajata ke
skladovým účelům a byt po rekonstrukci je
obsazen nájemníkem.
Na návsi je budova Kampeličky a naproti
budova bývalé četnické stanice. V roce 1902
byl v Ouběnicích založen Spořitelní a záložní
spolek, který hospodařil s penězi střadatelů
a úvěroval například elektrifikaci vesnice.
V roce 1938 nechal pro svoje potřeby postavit
právě Kampeličku. Později budova sloužila
jako pošta, dnes je zde zasedací místnost,
kde probíhají volby, schází se Osadní výbor
a využívají ji spolky dle své potřeby. V patře
je byt. Budova naproti byla postavena poté,
co v roce 1919 byla v Ouběnicích zřízena čet-
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nická stanice. Po zrušení sloužila jako sídlo
MNV, byla tu knihovna a lékařská ordinace.
Nyní jsou tady tři obecní byty.
Mezi těmito budovami je umístěn Památník obětem heydrichiády, který byl
spolu s pamětní deskou na domku Vaňkových odhalen v roce 1947. Za památníkem
roste Lípa svobody, vysazená 28.10.1920.
V roce 2017 byl památník včetně oplocení
zrekonstruován.
Za zmínku stojí památkově chráněná
barokní socha sv. Josefa s Ježíškem z červeného pískovce na návsi před domem čp.
39, která pochází z poloviny 18. století. Do
Ouběnic byla převezena ze zámku v Tvoršovicích v roce 1830.
Na jaře roku 2001 jsme vysadili na náves
Strom tisíciletí SEKVOJOVEC obrovský.
Měřil asi 120 cm. Přijeďte se podívat, jak
vysoký je nyní, krásný a společně s jedlými
kaštany velkou chloubou Ouběnic.
Na rozcestí od Ouběnic k obci Jiřín stojí
krásná kaplička sv. Václava, v níž je obraz
knížete Václava s pozadím Ouběnic. Projektoval ji jinošický rodák, architekt Chotaš z Prahy. Na stavbu v roce 1929 různými
dary přispěli farní osadníci, hlavně majitel
dvora Jan Počepický. V současné době má
kaplička zásluhou místního občana spravenou stříšku, tudíž do kapličky již nezatéká. Zaslouží velké poděkování. Stále jsou
mezi námi občané, kterým místo, kde žijí,
není lhostejné.
Vesnice se od doby svého založení postupně rozrůstala, přibývaly nové domy,
a tím narůstal i počet obyvatel. Například v

roce 1869 bylo ve vsi 39 domů a 357 obyvatel.
K osadě patří také statek Krsov a Vršek.
Ve druhé polovině minulého století vlivem
politických rozhodnutí se domy nestavěly
a počet obyvatel klesal. V uplynulém desetiletí přibylo několik nových domů, některé starší dostaly nový kabát a přibyly nové,
mladé rodiny. Dnes mají Ouběnice čísel 59
a stálých obyvatel 110. Přesto je ve vsi několik rodů, sídlících tady po mnoho generací.
Jedním z nejstarších je rod Ježků, který v čp.
16 žije nepřetržitě od roku 1731, tedy 290 let.
Rod Kladivů přišel do Ouběnic v roce 1860
do čp. 17, později v čp. 39, dnes v čp. 42 a 56,
Kladivovi z jiné větve rodu také v čp. 58.
O víkendech a zejména v létě se počet
obyvatel zvyšuje o majitele domů, které jsou
využívány k rekreačnímu bydlení. Rekreanti, tzv. „lufťáci“, přijížděli do Ouběnic i dříve.
V období mezi válkami si někteří obyvatelé
přivydělávali pronájmem místností pro tyto
návštěvníky. A tak tady pobývali například
básník Viktor Dyk, hudební skladatel Otakar Zich, při pobytu v Podhrází navštěvoval
Ouběnice spisovatel Karel Čapek.
Ouběnice mají také několik významných
obyvatel. Jedním z nich je jistě farář a spisovatel lidové literatury Bohumil Zahradník-Brodský, který v Ouběnicích působil
od roku 1899 dvacet let a za tu dobu vydal
30 svazků beletrie. Pana faráře navštěvovali v Ouběnicích významné osobnosti
jako Jaroslav Vrchlický, J. Guth-Jarkovský
a mnozí další. Zajisté nejvýznamnějším
rodákem je historik evropského významu,
pan profesor PhDr. Josef Petráň CSc. Narodil se v Ouběnicích v roce 1930 a vesnice
byla po celý život jeho srdeční záležitostí.
Byl prorektorem University Karlovy, předsedou Kolegia historie ČSAV, později ředitelem Ústavu dějin University Karlovy.
Ouběnice učinil známými svými knihami
Příběh Ouběnic, Ouběnice ve 20. století
a později souborným vydáním Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. V letošním
roce by se pan profesor Petráň dožil 91 let.
Ouběnice bývaly kdysi výrazně zemědělskou vesnicí. Byl tu velkostatek, několik
selských usedlostí včetně statku na Krsově
a také většina domkářů, kteří se živili nádenickou prací, přivydělávali si obhos-
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podařováním nájemních polí a chovem
domácího zvířectva. Přesto byly ve vsi dvě
hospody (až do 80. let 20. st.), obchod, řezník, kovář, švec, krejčí a několik zedníků.
Dnes tu již není žádná hospoda, prodejnu, kterou odkoupilo Město Bystřice zpět
na žádost občanů v roce 2015, provozuje
od roku 2017 Ing. Miroslava Němcová. Jsme
jedinou osadou na Bystřicku, která prodejnu, velice dobře zásobenou, zachránila, a
je využívána nejenom občany Ouběnic, ale
i okolních vsí. Provozovatelce patří velký
dík za ochotu a vstřícnost.
Největší provozovnou je farma DZV
NOVA, je tu malé rodinné truhlářství, na
Krsově pěstitelská pálenice, někteří obyvatelé pracují jako živnostníci ve stavebních
profesích, ostatní dojíždějí do zaměstnání
mimo obec.
Ve vsi bývala také řada spolků a zájmových sdružení. Dnes je asi nejaktivnější
Sbor dobrovolných hasičů, který je také zároveň nejstarším s nepřetržitou činností.
Byl založen v roce 1893 obyvateli Ouběnic
a okolních osad – Tomic, Jiřína, Stržence, Kobylí a Jinošic. Prvním předsedou byl
místní učitel Leopold Laburda. O údržbu
a sekání velkého hřiště se hasiči pečlivě
starají a právem je využívají ke svým aktivitám. Tělocvičná jednota Sokol byla obnovena v roce 1990. Její občasné sportovní akce
oživují život vesnice. Myslivecké sdružení
„Kárník“ Ouběnice je ouběnické jen podle jména. Činnost má širokou, ale sídlo na
obecním úřadě v Olbramovicích.
Osadní výbor zastupuje také osady Jiřín,
Jeleneč a Strženec. Akcemi, jako je dětský
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Ouběnice - obchod
den, pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního
stromu, mikulášská nadílka a podobně, společně se členy Sokola a dalšími dobrovolníky
alespoň trochu rozhýbeme vesnici. V dubnu
pořádáme brigádu na úklid obce a okolí.
V uplynulých letech Městský úřad Bystřice
zabezpečil opravu fasády Kampeličky, máme
nové čekárny na všech autobusových zastávkách a chodník na návsi, posezení včetně
stojanu na kola před prodejnou, byla vybudována asfaltová cesta mezi hřišti, upraveno
a odvodněno velké hřiště, vykáceny některé
přestárlé stromy. Služby se nám pravidelně
starají o zeleň a údržbu veřejných prostranství včetně hřbitova. Městu Bystřice i Službám patří tímto velké poděkování.
A co bychom si přáli v Ouběnicích v blízké budoucnosti?			

Z důvodu zvýšeného provozu a pro bezpečnost občanů, především dětí, dobudovat
chodník k Dubovce, včetně osvětlení autobusových zastávek a dopravního značení.
Instalaci bezpečnostního prvku – radaru.
Opravit hřbitovní zeď, upravit okolí Kampeličky a provést vnitřní úpravy kuchyňky. Odbornou prohlídku všech stromů včetně
zdravotního prořezu, obnovit alej na hřišti,
vysadit nové stromy. Zpevnit některé místní
komunikace, rozšířit dětské hřiště a mnoho
dalších věcí, které přilákají nové občany i turisty. Povede u nás cyklostezka k lesu Kárník? Ve spolupráci s Městským úřadem
v Bystřici a s podporou a iniciativou členů
spolků a hlavně mladších spoluobčanů se
vše podaří a bude se nám tady i nadále dobře
„žít“. Záleží na nás všech.

ÚSPĚCHY

OBČANSKÁ KOMISE INFORMUJE

1. místo ve Středočeském kraji

V březnu 2021 oslavili významné
jubileum tito občané:

Text: Redakce

T

aké v letošním roce byly pro žáky
druhých stupňů základních škol
a studenty středních škol vypsány
některé oborové soutěže. Ty jsou
většinou pořádány ve čtyřech postupových
kolech pro čtyři věkové kategorie žáků.
Kategorie A pro žáky 6. ročníků, kategorie B pro žáky 7. ročníků, kategorie C pro
žáky 8. a 9. ročníků a kategorie D pro žáky
středních škol. Ti žáci a studenti, kteří se ve
škole zajímají o zeměpis nebo mají znalosti o lidské společnosti a o dění ve světě, se
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mohli také v letošním roce zapojit do zeměpisné olympiády.
Okresní i krajské kolo probíhalo v letošním
roce online přes informační systém Masarykovy univerzity. Soutěž byla rozdělena do
tří částí: práce s atlasem (60 minut), písemný
test geografických znalostí (45 minut) a praktická část (45 minut). Středočeské krajské
kolo v kategorii B vyhrál Jan Štěpánek z Bystřice, student Gymnázia Benešov, s celkovým
součtem 91 bodů.
Gratulujeme!

•
•
•
•

Stanislava Jiroušková, Radošovice
70 let
Jana Petrášová, Bystřice
70 let
Miluše Vnoučková, Bystřice		
75 let
Marie Semerádová, Bystřice		
91 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Občanská komise MěÚ Bystřice
poznámka OK:
„Všechny uvedené osoby jsou zveřejněny na
základě jimi daného písemného souhlasu.“
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Proměna za posledních třicet let – 1991-2020
Koncem roku 1990 proběhly v Bystřici první demokratické volby a začala nová etapa vývoje města. Od té doby
se udála celá řada změn a hlavně nám za tu dobu vyrostla celá jedna generace občanů. Připomeňme si tedy
na stránkách našeho zpravodaje po jednotlivých letech, co se vlastně za těch 30 let nedávné historie událo.
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

Rok 1994
Skládka Plchovky
Hlavní investiční akcí roku 1994 byla skládka
Bystřice-Plchovky. Pro výstavbu byl vybrán
generální dodavatel BES s.r.o. Subdodávky
obstaraly stavební společnosti Petr Šach stavební, s.r.o. a Finarest, spol. s r.o. Dozorem
stavby byl pověřen pan Zdeněk Bartůšek
z Nesvačil. Finanční náklady stavby se vyšplhaly na 9 149 000,- Kč, čímž byla původní
částka převýšena o 648 000,- Kč. Toto navýšení bylo způsobeno výstavbou elektrické
přípojky a zesílením ochrany plastové izolace geotextilií.
Státní fond životního prostředí uvolnil
obci na stavbu skládky bezúročnou půjčku
ve výši 4 miliónů Kč, splatnou do roku 1999
s ročním odkladem splácení. Město na oplátku dalo do zástavy dům U Jelena čp. 14, který
měl tehdy hodnotu 5 584 350,- Kč. Projektovaná kapacita I. etapy skládky činila 21 500 m2.
Čerpací stanice pohonných hmot
V únoru a v březnu se započalo se zavážením
pozemku v blízkosti I/3, kde měla v tomto
roce vzniknout nová čerpací stanice pohonných hmot. Zimního období se k zavážení využilo především z důvodu dostatku dopravních kapacit a vhodného materiálu. Náklady
na zavážku a přípravu pozemku pro novou
čerpací stanici byly vyčísleny na cca 1,6 mil.
korun. V následujících měsících investor
zpracoval projektovou dokumentaci a začal
vyřizovat stavební povolení stavby.
Územní plán obce
Jak se bude obec rozvíjet v následujících
patnácti letech stanovil územní plán. Březnové obecní zastupitelstvo schválilo Územní
a hospodářské zásady pro zpracování územního plánu sídelního útvaru obce Bystřice,
které byly podkladem pro první územní plán
obce. Koncept územního plánu a územní
plán zpracovali Ing. arch. Vladimír Soukeník
a Ing. arch. Věra Soukeníková. Koncept byl
zpracován v srpnu roku 1994 a souborné sta-
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novisko ke konceptu bylo vydáno dne 19. října 1994. Finální znění plánu pak projednalo
zastupitelstvo v polovině roku 1995.

FOTO: Redakce

Kaplička v Mokré Lhotě
Jednou z plánovaných investic do osad byla i
oprava kapličky v Mokré Lhotě. Tato rekonstrukce byla zajištěna tak, aby se v neděli 15.
května ve 14.00 hodin mohla po několikaleté
přestávce v osadě Mokrá Lhota konat tradiční Svatojánská pouť. U této příležitosti
poutě byla v kapličce také pronesena slavnostní mše.
Bezpečnost
Vedení města se opakovaně zabývalo otázkou
zajištění veřejného pořádku v obci. Uvažovalo se o zřízení obecní policie, ale nakonec
bylo v tomto roce po dohodě s Policií ČR rozhodnuto uvolnit jednu místnost úřadu pro
její občasnou službu. Od července pak byly
v této služebně na Obecním úřadě v Bystřici
stanoveny pravidelné úřední hodiny pro veřejnost, a to každý čtvrtek od 15.00 do 17.00
hod. Kromě uniformovaného policisty zde
občané nalezli i tiskopisy žádostí pro vydání
občanských průkazů a pasů.
Památník koncentračního tábora
Dne 16. září 1994 byl v ulici K Letišti slavnostně, za účasti několika tehdejších vězňů, odhalen památník pracovního tábora „Sonderlager“. Památník tvoří žulový neopracovaný
balvan, jako symbol utrpení lidí v táboře,
s uchycenou deskou, na které je nápis K trvalé připomínce těch, jejichž lidskost rasisté ponížili v koncentračním táboře Bystřice
v letech 1944-1945. Omnia sponte fluant absit
violentia rebus (Nechť vše plyne samo a bez
násilí). Slavnostního odhalení památníku
a následné vzpomínkové besedy v sále U Jelena se zúčastnili Miloš Kopecký, prof. Lumír
Peleška, Pavel Kohout a dr. Hans Kautzky.
Základní škola
Se zahájením nového školního roku si bystřická škola připomněla 60. výročí otevření

měšťanské školy. Na oslavu se sjeli bývalí
žáci i učitelé a slavnostního zahájení byli přítomni i ministr práce a sociálních věcí Ing.
Josef Vodička a poslanec Parlamentu ČR Václav Krása. Škola si výročí připomněla výstavou fotografií i výrobků dětí a návštěvníci si
mohli prohlédnout tehdejší prostory a učební pomůcky žáků i učitelů.
Změnou od začátku roku 1994 byl přechod
základní školy do právní subjektivity. Základní škola se stala příspěvkovou organizací, která začala hospodařit jako samostatný
hospodářský subjekt.
Parovod
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě o bezplatném
převodu parovodu mezi Narexem a Interiérem do majetku obce. Parovod z Narexu sloužil k vytápění budov základní školy.
Z důvodu privatizace se Narex snažil očistit
firmu od nepotřebného majetku k podnikání, zároveň však zůstal i nadále provozovatelem celé topné soustavy.
Komunální volby
Červnové zastupitelstvo schválilo pro volební období 1994-1998 snížení počtu zastu-
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pitelů z 25 na 19 členů. V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 18. a 19.
listopadu, kandidovalo pět politických stran
a hnutí. Volby vyhrála Občanskodemokratická strana se 40,28 % hlasů, která získala
osm mandátů. Zemědělská strana měla čtyři zastupitele (20,16 %), Sdružení KSČM, SDL
a NK (18,53 %) tři zastupitele a KDU-ČSL
(11,71 %) spolu s ČSSD (9,33 %) měly shodně
dva zastupitele. V následné volbě vedení
obce byl starostou obce opět zvolen pan Miroslav Rohel, místostarostou Pavel Chlistovský a členy rady paní Iva Kubů, Josef
Hendrych a Pavel Vohralík.

FOTO: Redakce

Skládka Plchovky

FOTO: Redakce

Výročí školy
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Vzpomínka na výbornou paní učitelku, výbornou
herečku a vynikající kamarádku Květuši Olšinovou
Text: Marie Neradová

K

věta Olšinová, roz. Jouzková se narodila 9. května 1940
manželům Jouzkovým v Bystřici čp. 259. Dětství prožila
v Mariánských Lázních. Od
školního roku 1954/55 studovala na Pedagogické škole pro vzdělání učitelů národních
škol v Karlových Varech. Od školního roku
1956/57 pokračovala na Pedagogické škole
pro vzdělání učitelů národních škol v Praze
16, kde studium v roce 1958 ukončila maturitní zkouškou.
Ihned po studiu v 18. letech dostává umístěnku na Základní školu v Bystřici, kde právě na základním stupni vychovala několik
generací. S láskou na tyto děti vzpomínala
a ony se k ní vždy srdečně hlásily, kdykoliv
se potkaly. Svoji profesi milovala.
11. července 1961 se provdala za Ladislava Olšinu na Staroměstské radnici v Praze
1. Spolu pak vychovali a do života připravili
2 děti - Ladislava a Janu. Spolu si také v Bystřici postavili s dalšími osadníky svépomocí
bytovku. Takže jsme byli sousedi.
V Bystřici prožila i krásná ochotnická léta
s divadelním souborem, na která také vždy
ráda a s láskou vzpomínala. Velkým vzorem
pro ni byl kolega Ludvík Němec. Zavzpomínáme tedy na její významné role.
V živém divadle začínala hned po návratu do Bystřice hrou „Slamník“, kde se dobře
uvedla v hlavní roli s mladíčkem Karlem Rýdlem, který byl již v našem souboru známý.
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Další hrou byl „Příliš štědrý večer“ a postava
Růženky v roce 1960. O 2 roky později to byla
hra „Ustláno na růžích“. Po menších rolích
(ale, jak říkám, v amatérském divadle není
malých rolí) si zahrála v roce 1969 ve hře
„Osm žen“ - postavu Luizy, v roce 1973 to
byly „Soudničky“- ze kterých máme pěkné
záběry, nu a nejvýznamnější hra byla „Měsíc

nad řekou“ a postava Růženy Pavlátové, se
kterou se bystřický soubor účastnil národní
přehlídky ve Vysokém nad Jizerou, což byla
vždycky naše nejvyšší meta.
Květa byla také, od roku 1959 platnou
členkou loutkového souboru. Zde působila
jako mluvič a recitátor a s tímto souborem
se účastnila i nejvyšší soutěže „ Loutkářské
Chrudimi“. V té době slavil loutkový soubor
největší úspěch s hrou „Šlamastyka s měsícem“. Kromě místního vedení Ladislava Jedlana, Františka Havlíčka a Ludvíka Němce,
byl velkou oporou pro bystřické loutkaře
významný výtvarník Zdeněk Juřena.
V roce 1977 se přestěhovali s rodinou do
Prahy, kde pokračovala v pedagogické činnosti i v důchodovém věku. Do Bystřice
však stále dojížděli a trávili tu krásné chvíle
v nově zrekonstruovaném domku po rodičích a těšili se pracemi a činnostmi na zahradě. Jejich potěšením byla samozřejmě
i vnoučátka a pravnoučátka. Ve šťastném
a spokojeném manželství by se letos dožili
60. let společného života - tedy diamantové svatby. V současné těžké covidové době
jim to však nebylo dopřáno. 7. března umírá Květuš a krátce za ní 15. března umírá
i manžel Láďa. Smutno je dětem, ale smutno
je i nám, kteří jsme je znali. Jejich úsměvy
a příjemná setkání nám zůstanou navždy
v našich srdcích.
Za lásku, za přátelství, za všechno veliký dík!
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Učený z nebe nespadl a chybami se člověk učí
Text: Milan Hnátek

V

úvodu dalšího článku o mapování rodinné historie v Bystřici se musím přiznat k chybě,
která se vloudila do popisku
fotografie v minulém příspěvku. Na rodinné fotografii u domu č. 221
v Bystřici byl zachycen můj praděda Vincenc Hnátek se svým švagrem Antonínem
Burdou, tedy manželem své sestry Anežky
Burdové, rozené Hnátkové, a ne zetěm, jak
bylo u fotografie chybně uvedeno. Tuto chybu musím opravit, abych do budoucna nezamotal hlavu případným dalším rodinným
badatelům.
Pojmenování rodinných vazeb nejsou
mojí silnou stránkou a docela snadno se
v tom ztrácím. Vždy si musím představit
rodinný strom a uvědomit si, kdo je vlastně
kdo. Chybami se ale člověk učí a po této minulé si to už budu určitě pamatovat.
Tentokrát se v článku věnuji právě učení
a pracovním zkušenostem mého pradědy Vincence Hnátka. Velkou pomůckou mi
je česky a německy psaná Knížka pracovní
(Arbeitsbuch), která se ukrývala v oné dřevěné krabici od granátů a zažehla jiskru
mého zájmu o život pradědy. Podle instrukcí v této pracovní knížce se do ní zapisovaly
všechny pracovní zkušenosti pomocných
pracovníků. Majitelé živností měly také povinnost vydat učeníkovi vysvědčení.
Knížka pracovní byla mému dědovi vydána 8. října 1912 tehdejším městysem Bystřice
na dr. cis. Fr. Josefa a dokument podepsal
starosta Josef Dvořák.
Podle dalšího zápisu v této pracovní knížce Vincenc Hnátek navštěvoval druhou třídu chlapecké školy měšťanské v Benešově
s dobrým prospěchem.
První vysvědčení ze 14. června 1915 dokládá učební dobu od 26. listopadu 1912 do
14. června 1915 a zní: „Učil se po dobu vedle
vyznačenou řemeslu strojnicko-zámečnickému ku mé úplné spokojenosti, dnes zdráv na
vlastní žádost řádů místo opustil.“ Za firmu A.
MELICHAR, továrna na hospodářské stroje
Votice, Bystřice, na dr. F. J. zápis pravděpodobně podle ne moc čitelného podpisu
stvrdil p. Beneš.
Podle knížky praděda hned ten samý den,
tedy 15. června 1915 nastoupil do firmy B.
RICHTER dědicové strojnicko-mechanický
závod v Benešově u Prahy. Podle záznamu,
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který dále za Živnostenský spolek zámečníků, truhlářů atd. stvrdil starosta spolku Vilém Procházka, zde pracoval praděda do 10.
února 1917. Jeho vysvědčení znělo: „Ku vší
spokojenosti pracoval a za účelem nastoupení
k vojenské službě zdráv odchází.“
Až překvapivě zachovalý a na psacím stroji
psaný Výuční list datovaný k 14. červnu 1915
dokládá: „Stvrzuji tímto, že Vincenc Hnátek,
rozený dne 20. dubna r. 1898 v Bystřici u Benešova, učil se v mé továrně na hospod. stroje
v Bystřici, řemeslu strojnicko-zámečnickému
od 26. listopadu r. 1912 do 14. července r. 1915.
Po uvedený čas učil se řádně, byl svědomitý
a pilný, takže jej mohu každému jako řádného pomocníka doporučiti.“ Tento Výuční list
je ale dále stvrzený Obecním úřadem městyse Bystřice, polit. okres Benešov, až dne
8. března 1919 a opatřen razítkem Městys
Bystřice na dr. Wilsonově.
Pozornému čtenáři jistě neunikne, že
Výuční list byl datován k 14. červnu 1915, ale
stvrzuje výuční dobu o měsíc delší, tedy až
do 14. července roku 1915. Pravděpodobně se
jedná o chybu, která se ještě v dalších nalezených dokumentech objeví.
Ručně psané vysvědčení na zvláštním
archu papíru z 1. března 1921 stvrzuje: „Podepsaný stvrzuje tímto, že p. Vincenc Hnátek
r. 1898 v Bystřici u Benešova rozený, byl u mne
co řidič automobilu od 1ho srpna r. 1920 do
1ho března 1921 zaměstnán. Po celou tu dobu
osvědčil se jako řidič nejvýš spolehlivý na ne-

bezpečných horských cestách a také při opravách vozu možno se na něho úplně spolehnouti,
takže jej každému co nejlépe odporučiti mohu.
Odchází do Čech na vlastní žádost.“ Podepsán
je Roh. Grossman, maj. Autodopravy Plava –
Slovensko. Tato slovenská pracovní zkušenost v Knížce pracovní chybí.
Pracovní knížka pokračuje posledním
záznamem až po povinné vojenské službě
a také první světové válce a stvrzuje, že od
1. března 1921 do 15. března 1922 pracoval opět ve firmě B. RICHTER dědicové
strojnicko-mechanický závod v Benešově
u Prahy. Vysvědčení ve znění „Pracoval ku
vší spokojenosti a zdráv na vlastní žádost vystoupil.“ podepsali dva lidé a jedním z nich
byla také Františka Richterová. Že by to byla
Vincencova sestra Františka Richterová,
rozená Hnátková, která si dne 3. srpna 1907
vzala Bohumila Richtera, bratra továrníka
Václava Richtera, zakladatele Továrny na
dřevoobráběcí nástroje, dnešní firmy NAREX BYSTŘICE s.r.o.? Určitě! To by také vysvětlovalo, co vlastně nasměrovalo pradědu
Vincence, syna rolníka, na dráhu strojního
zámečníka. Nebyl to tedy asi jen jeho zájem o stroje, ale jednalo se pravděpodobně
o čistě pragmatické rozhodnutí. Jeho starší
setra mu totiž asi prostě domluvila práci ve
firmě svého manžela. Tedy správně ve firmě
jeho švagra.
Dále dochovaný List výučný dokládá, že
Vincenc Hnátek rozený roku 1898 v Bystřici,
okres Benešov, učil se u níže psaného řemeslu
strojnicko-zámečnicko-mechanickému po 2 ½
roku, a sice od 26. listopadu 1912 do 14. července 1915, byv zapsán v matrice učeníků při
společenstvu našem, po kteroužto dobu vždy
počestně se choval, pilným a věrným se osvědčil, pokračovací průmyslovou školu s prospěchem navštěvoval, takže si v řečené době
osvojil potřebné vědomosti a zručnosti, podrobiv se zkoušce pro učeníky zákonem předepsané, aby prohlášen býti mohl za pomocníka
stroj. zámeč. mechan., což se tímto vysvědčením potvrzuje. V Bystřici dne 19. března 1922.
Rudolf Bartůšek, starosta společenstva, Václav Richter mistr výučný.
Zajímavé je, že tento výuční list byl vydán
až v roce 1922 a také je zde uvedeno datum
14. července 1915, ale pracovní knížka předtím jasně stvrzuje učební dobu do 14. června
1915. Otázkou zůstává, k čemu s takovým ča-
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sovým odstupem praděda potřeboval tento výuční list? Pravděpodobně k doložení
vzdělání a praxe v oboru pro svou následnou živnost.
Další rukou psané vysvědčení na přeloženém archu papíru stvrzuje, že „Vincenc Hnátek, nar. r. 1898 v Bystřici, podrobil se skoušce
tovaryšské dne 10. dubna 1922 u společenstva
v Bystřici. Potvrzuji vlastnoručním podpisem,
že pan Vincenc Hnátek, pomocník strojnicko-zámečnicko-mechanický, skoušku tovaryškou
s dobrým prospěchem prodělal.“ Dále jsou připojeny podpisy předsedy zkušební komise
(podpis nečitelný) a Emanuela Richtera. Zajímavostí je, že starosta společenství Rudolf

Bartůšek připojil svůj podpis až s více než
měsíčním odstupem dne 23. května 1922.
Že by snad praděda potřeboval tovaryšské
zkoušky k tomu, aby mohl práci ve svém
oboru vykonávat samostatně? Tedy například, aby si založil svou vlastní živnost? Tato
historie ještě čeká na odhalení a snad odpověď najdu někdy později. Určité indicie
mám, ale ještě mě čeká mnoho bádání. Pokud by se však našel někdo, kdo by mi mohl
a chtěl o mém pradědovi poskytnout nějaké
další informace či vzpomínky, budu moc
rád, pokud se se mnou spojí emailem na milan.hnatek@email.cz nebo telefonicky na
+420 736 177 368.

FOTO: Archiv M. Hnátka

Z vyprávění pamětníků
V minulém vyprávění jsme s panem Říhou byli na křižovatce, kde stával starý javor. Dívali jsme se na
zahrádku domu U křížku, kde bývala truhlářská dílna. „Pojďte, něco si prohlédneme“, řekl můj průvodce po
časech minulých a na svém elektrickém vozítku se vydal do ulice Pod Barevnou.
Text: Miroslava Michálková

T

ady, co stojí dnes garáže, bývala taková bažinatá část, které se říkalo prutník. Rostly tu
vrbičky, a tak se sem chodívalo
pro proutky na košíky. Uplést
košík nebo nůši ale nebylo jen tak, muselo
se to opravdu umět. Jako děti jsme tu měli
rejdiště - užili jsme si tu spoustu legrace
a rošťáren. Potok a pilení přes něj bylo pro
klukovské hrátky jako stvořené – chytaly se
tu čudly, tedy okouni, líni a běličky. Ostrov
uprostřed potoka byl územím, kam nohy

dospělých vlastně nevkročily, takže jsme
tam stavěli přístřešky, v nichž jsme se scházeli i za deštivého počasí. Potok a voda sahala až skoro pod ohrazení zahrady domu,
který stál výše ve stráni (obrázek).
Podél cesty byla alej starých akátů; když
rozkvetly, voněly široko daleko. Květy akátů se sušily do zimních čajů. Když jsme pro
ně lezli, byli jsme od trnů pěkně poškrábaní. Dnes už tu zůstal akát jen jeden jediný.
Na Malém náměstí jsou i dnes nějaké akáty,
jenže jsou divné - nikdy nekvetou.

Před 30 lety dne 11. dubna od nás, od muziky
a od všeho, co měl rád navždy odešel pan
Bohuslav Stibůrek, kapelník z Líšna.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Rodina Stibůrkova.
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Když jsme chodili přes pilení, objevili jsme,
že se dá projít uzoučkou uličkou podél zahrady, kde byl dům Bučinských (dnes drogerie a second hand), a mezi domy se dostat až
do Syllabovy ulice. Dnes už je to přestavěné
a ulička zazděná. Byla to šikovná zkratka, když
se chvátalo do školy, jen se při chůzi přes pilení nesměla sesmeknout noha. To mnohdy
znamenalo pád do vody, pochopitelně i s učením. Dovedete si představit následky - oblečení i knížky a sešity se často musely sušit
v troubě. Jsou to ale veselé vzpomínky.

Čas plyne, nevrátí, co vzal...
Dnes 21.4. 2021 tomu bude 15 smutných let, kdy nás
navždy opustil pan Michal Rezek z Drachkova.
S láskou vzpomíná rodina Rezkova a ostatní příbuzní.
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Pomalu jsme se vrátili na most a pak došli na náměstí. Tady na rohu bývala lékárna,
chtěla jsem vyvolat další vzpomínku. Pan
Říha zastavil na kraji parku a začal vyprávět:
To bylo nedávno, ale já tu pamatuji ještě
nízký domek, v němž bylo řeznictví. Pak
dům přestavěli. Dole bylo stále řeznictví, ale
přibylo patro s byty. Až po válce tu byla lékárna, nad jejímž vchodem byl balkon.
Vzpomínám si, že prvním lékárníkem byl
pan Sucharda; měl zvláštní křestní jméno,
myslím, že René. Když jsem omarodil nebo
někdo z rodiny, chodívalo se k němu pro
prášky, nejčastěji takzvané harburny. Harburn byl chininový prášek v oplatce velikosti zhruba dnešní koruny, ale o něco tlustější
- asi tak půl centimetru. Nesměl se rozmáčknout na lžičce jako třeba aspirin, to
potom chutnal strašně hořce a dostat ho do
dětí bylo takřka nemožné. Ještě že dnes už je
dost jiných léků.
Vraťme se ale k lékárníkům: Po panu
Suchardovi vedl lékárnu dlouho pan Zeman. V té době bylo postaveno zdravotní
středisko s novou lékárnou. Potom tu původní lékárnu vystřídala nějaká banka, pak
šikovná cukrárna, té bylo škoda, člověk si
v ní mohl chvíli příjemně odpočinout. Ně-
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jaký čas tam také prodávali obnošené šatstvo a teď je tu večerka. O kousek dál, kde je
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
Do vedlejšího domu jsme chodívali pro
boty, měl tam obchod Baťa (obrázek). Po
válce tam v polovině domu udělali byt
a v krámku vedle bylo řeznictví. Panečku,
tam měli výborné uzené. Ve dvoře bývala parádní udírna se širokým vstupem do
komína; vešlo se do ní pěkných pár kousků dobře naloženého masa. Udívalo se
v zimních měsících, většinou odpoledne

a přes noc. Celou ulicí se pak až do ranních
hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
hotový obřad: Topilo se jen určitými druhy dřeva, aby chuť byla přesně taková, jaké
chtěl mistr uzenář docílit. Jen toho tvrdého a švestkového nebo třešňového dřeva,
co na to bylo potřeba. Ale když ještě teplý
kousek té dobroty zavoněl na talíři, to byla
panečku pochoutka...
Při tom vzpomínání člověk docela dostane
hlad. Takže si to dopovíme zase někdy příště.

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

Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.
ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy
PRO PLÁTCE DPH:
zpracování podkladů pro DPH
vedení záznamní povinnosti
elektronická podání DPH i kontrolní hlášení

Zdeněk Dvořák
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

KNIHOVNA
FOTO: Knihovna Bystřice

Knihovna má opět otevřeno!
Od 12. 4. 2021 má Městská knihovna Bystřice opět otevřeno v následující otevírací době:
Pondělí
8:00-11:00
13:00-16:30
Úterý
8:00-11:00
13:00-15:00
Čtvrtek
13:00-16:30
Rozvoz knih, při kterém jsme pro Vás rozvezli již více než 150 kusů knih, jsme se rozhodli i nadále zachovat. V případě dotazů kontaktujte
paní knihovnici telefonicky na čísle 722 969 879 nebo písemně na e-mailovou adresu mestska-knihova@mestobystrice.cz.
Na přiložených fotografiích můžete vidět výběr z novinek v naší knihovně.
Jana Kramperová, knihovnice Městské knihovny Bystřice

Římskokatolická
farnost Votice nabízí
bydlení na faře
v Ouběnicích.
Bližší informace podá P. Mgr. et Mgr. Václav
Revenda, administrátor farnosti.
telefon: 721 487 212
e-mail: revendavaclav@seznam.cz
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FOTOKRONIKA
FOTO: Redakce

Výměna vodovodního potrubí v ulici Družstevní
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Bylo a je...
FOTO: Archiv Mirky Michálkové

#nadobreceste

