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Maškarní průvod
FOTO: Marie Bartůšková

v Božkovicích

Ukliďme Bystřicko
a zapojme se do celostátní akce
STRANA 8

Přátelé, kamarádi
(o pomoci Ukrajině)
STRANA 18-19
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Líšamani reprezentovali Líšno a Město
Bystřice v masopustním průvodu Milevské
maškary v Milevsku.

Silný vítr si vyžádal škody. Došlo k
dopravní nehodě při výjezdu hasičské
jednotky JSDHO města Bystřice. Při
nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Magické datum 22. 2. 2022 bylo jako
dělané pro společenské události. Moderní
obřadní síň je připravena pro další svatby.

Mateřská škola se vydala na masopustní
průvod. Cestou děti navštívily pana
starostu a přinesly mu vyrobený dárek.

Na budově Městského Úřadu Bystřice
byla vyvěšena vlajka Ukrajiny po agresi
Ruské Federace na území Ukrajiny.

Práce na Spolkovém domě v Líšně byly
zahájeny.

Při silném větru padl nejeden strom. Na
místo přijela hasičská jednotka.

Mezi další škody silného větru můžeme
zařadit střechu čekárny na autobusové
zastávce v Jinošicích.

Pokračuje stavba bezbariérového
přístupu do 2NP budovy zdravotního
střediska v ulici Syllabova 450.

Pan starosta popřál všem ženám
k mezinárodnímu dni žen (MDŽ).

Proběhla informační schůzka k projektu
Participativní rozpočet 2022. Občané již
mohou podávat své návrhy na webu
zbystri.cz, ale i v listinné podobě.

Probíhá školení zaměstnanců Městského
Úřadu Bystřice v rámci zapojení do
projektů Efektivní úřad a Národní síť
zdravých měst.
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NENECHTE SI UJÍT!
Jak dlouho
se rozkládají
odpadky?

Velikonoce

STRANA 7

Měsíc knih
a amnestie
pro zapomnětlivé
STRANA 15

Text: Páter Antoni Kośmidek
Římskokatolická farnost Bystřice u Benešova

V

elikonoce, čas pomlázky, malovaných vajíček.
Rašení, svěží zeleň, žlutá kuřátka, malí zajíčci,
nový život.
Co vlastně velikonoční svátky jsou, co oslavují? Jsou to to svátky jara, odcházející
zimy?
Nebo mají hlubší smysl...
Kuřátka, zajíčci — to je celkem v pořádku.
Ale jako důvod pro velkou oslavu?
Ne, Velikonoce jsou největším svátkem.
Nejoblíbenější jsou Vánoce, ale ty jsou jenom základním předpokladem pro to, co
slavíme o Velikonocích. Vzkříšení. Koho?
Našeho Spasitele. Svým vzkříšením dal
smysl všemu co předcházelo. Narození, život, utrpení, potupná smrt na kříži — to vše
by bez vzkříšení nemělo smysl.
Opravdu vstal z mrtvých, jako jediný člověk. Nikdo nenašel jeho pozůstatky, které
by dosvědčily tvrzení odpůrců vzkříšení
Ukřižovaného. Velikonoce jsou svátky vítězství života nad smrtí.
Tak jako se příroda po strnulosti zimy probouzí do nového života, tak bychom se i my

Plánované
kulturní
akce
STRANA 17

po postní době, kdy jsme se zamýšleli nad
svým dosavadním životem, měli obléci do
svěží očištěné zeleně nového života. V naději na budoucnost, kterou chceme vytvářet s novým elánem a moudrostí nabytou
zamyšlením nad vším uplynulým. Vzkříšený nám otevřel perspektivy budoucnosti a
potvrdil svůj slib, že kdo v něj věří, nezemře na věky.
Události posledních dní nám ukazují nutnost věřit v nezničitelnost života. Pozemský
život je konečný. Pro každého. Ale protože
vzkříšení existuje, je pozemská smrt jen
branou do nového, nepomíjejícího života. Jaký bude? To závisí na našem chování
a jednání v tomto dočasném, pozemském
životě. Nezapomínejme na to a chovejme se
podle toho — buďme vděčni za to, čeho se
nám dostává a buďme ochotni se o to rozdělit s těmi, komu se nedostává v důsledku
této doby, která zpochybnila všechny hodnoty, na které jsme byli zvyklí.
Věřícím přeji hluboké prožití těchto duchovních tajemství a klid v duši, jakož i radost a naději všem lidem dobré vůle bez
rozdílu.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 31. března 2022.
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.
cz. Nemáte-li možnost použít e-mail,
můžete příspěvky přinést osobně
do redakce Hlasu Bystřice (U Jelena)
po telefonické domluvě na tel. 607
249 648. Fotografie přikládejte jako
samostatné soubory v co nejlepší
kvalitě (max. 10 MB v každém
e-mailu). Pokyny pro přispěvatele,
termíny uzávěrek a statut Hlasu
Bystřice najdete na webových
stránkách www.mestobystrice.cz.

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

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

Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Jednání Rady města Bystřice
Zkrácená verze zápisu konaného dne 7. 2 2022, 21. 2. 2022 a 25. 2. 2022. Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz.
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Rada města Bystřice dne 7. 2. 2022:
vydává Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
schvaluje členství paní Alexandry Malknechtové, DiS., tajemnice Městského úřadu
Bystřice ve Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s.
schvaluje členství města Bystřice, zřizovatele Základní školy Bystřice a Mateřské
školy Bystřice v Klubu zřizovatelů EDUin,
o. p. s. za účelem odborné podpory a budování společenství v rámci vzdělávání
ve svěřeném území
souhlasí s Chartou Klubu zřizovatelů
schvaluje uzavření příkazní smlouvy
s Ing. Michalem Janderou, IČ: 107 63 091, na
výkon koordinátora BOZP zakázky „Změna
stavby a adaptace bývalé budovy JZD na komunitní centrum Bystřice“
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na
výkon technického dozoru investora s Ing.
Marií Balatovou, IČ: 126 11 271, na výkon
technického dozoru investora k zakázce
„Bystřice – památník“
schvaluje na základě Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele k zakázce „Změna stavby a adaptace bývalé budovy JZD na
komunitní centrum Bystřice“ výběr dodavatele: S-B s.r.o., IČ: 256 52 362 a schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k této zakázce
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek k zakázce „Zeleň ve městě Bystřici“
jako nejvýhodnější nabídku od firmy: OK
GARDEN s.r.o., IČ: 275 71 297
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na
stavební práce „Infocentrum Bystřice“ za
předpokládanou cenu 1.238.000 Kč bez
DPH
schvaluje hodnotící zprávu za rok 2021
k projektu Bystřice – Zdravé město a MA21
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na
výkon koordinátora BOZP zakázky „Snížení
energetické náročnosti základní školy“
s firmou: DOZORO s.r.o., IČ: 082 88 488.
Cena za výkon koordinátora BOZP stavby bude účtována dle článku VI. odst. 6.1.
Příkazní smlouvy za skutečně odvedenou
práci.
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění
managementu pilotní sítě energetické
účinnosti a moderace mezi Českým vysokým učením technickým v Praze, se sídlem:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00
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Praha 6 – Dejvice, IČ: 684 07 700 a městem
Bystřice, za účelem snížení nákladů na
energie a emise CO2
bere na vědomí žádost o poskytnutí neúčelového finančního daru. Finanční dar byl
schválen v rozpočtu na rok 2022 ve výši
10.000 Kč. Rada města Bystřice schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem
Bystřice a BENKON, Vlašimská 1785, 256 01
Benešov, IČ: 689 97 426
bere na vědomí žádost o poskytnutí neúčelového finančního daru. Finanční dar byl
schválen v rozpočtu na rok 2022 ve výši
15.000 Kč. Rada města Bystřice schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem
Bystřice a RYTMUS Střední Čechy, o.p.s.,
IČ: 279 03 508
bere na vědomí žádost o poskytnutí neúčelového finančního daru. Finanční dar byl
schválen v rozpočtu na rok 2022 ve výši
10.000 Kč. Rada města Bystřice schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem
Bystřice a RUAH o.p.s., Křižíkova 2158, 256
01 Benešov, IČ: 243 12 355
Rada města Bystřice dne 21. 2. 2022:
schvaluje deklaraci o přistoupení k projektu „B-CREATIVE B-SUSTAINABLE“ z Interreg CENTRAL EUROPE Programme prioritní osa 1: COOPERATING FOR
A SMARTER CENTRAL EUROPE prioritní
oblast PO1 „Developing and enhancing research and innovation capacities and the
uptake of advanced technologies“ a prioritní cíl: SO 1.1: Strengthening innovation capacities in central Europe s předpokládanou výší kofinancování z fondů EU ve výši
80% v rámci naplnění Strategie rozvoje
města 2030 -cíl 3 Bystřice podporuje místní
ekonomiku a podnikání
Rada města Bystřice dne 25. 2. 2022:
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022
nesouhlasí s bezprecedentním porušením mezinárodních dohod a odsuzuje porušení suverenity demokratického státu
Ukrajina v souvislosti s invazí vojsk Ruské
federace na jeho svrchovaném území.
V této souvislosti Rada města Bystřice vyjadřuje plnou solidaritu Ukrajině a jejímu
lidu.
doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice na jeho nejbližším zasedání schválit dar
ve výši 50.000 Kč na humanitární pomoc
Ukrajině
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na bu-

dově Městského úřadu Bystřice v rámci celosvětové kampaně „Vlajka pro Tibet“ dne
10. 3. 2022
bere na vědomí výsledek analýzy IT vybavení u příspěvkové organizace ZŠ Bystřice
ukládá řediteli Základní školy Bystřice,
okres Benešov, příspěvková organizace, řídit se závěry analýzy při obnově IT vybavení
základní školy
bere na vědomí výsledky dotazníkového
šetření 2022 v ZŠ Bystřice mezi žáky, jejich
rodiči, pedagogickým a nepedagogickým
personálem
bere na vědomí nabídku trvale nepotřebného majetku, učiněnou ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb., na základě Rozhodnutí příspěvkové organizace Základní škola
Bystřice o neupotřebitelnosti majetku a dle
inventární knihy za období 1/2022, čj.
585/2022/MUBY ze dne 31. 01. 2022
nepožaduje vrácení nepotřebného majetku příspěvkové organizace města Základní školy Bystřice
uděluje Mateřské škole Bystřice, příspěvková organizace, Družstevní 422, 257 51
Bystřice, IČ: 750 34 492, předběžný souhlas
s přijetím finančního daru od společnosti
Bartrol s.r.o., Klimentská 1746/52, Praha 1,
IČ: 092 74 235, ve výši 5.000 Kč
souhlasí se sníženým nájemným ve výši
80 Kč/hod oproti ceně obvyklé za pronájem
třídy poskytnuté Mateřskou školou Bystřice, příspěvková organizace, Družstevní
422, 257 51 Bystřice, IČ: 750 34 492, Jazykové
škole Votice za účelem výuky žáků mateřské školy
schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru, Dr. E. Beneše, č. p. 115, 257 51 Bystřice
mezi městem Bystřice IČ: 002 31 525 (jako
pronajímatelem) a MC Kulíšek, z.s., IČ:
26987112 (jako nájemcem), a to na dobu určitou 1 roku se zpětnou účinností od
1.1.2022, za měsíční nájemné ve výši 50 Kč
za m2 + záloha na služby dle evidenčního
listu
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek k zakázce „Bystřice – památník „
jako nejvýhodnější nabídku od firmy: VOSA-MVA, s.r.o., se sídlem: Hlivín 13, 257 03
Bystřice, IČ: 272 41 840

www.mestobystrice.cz
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Co Vy na to, pane starosto?
téma: Parkování v ulici Syllabova

Text dotazu: Obyvatelka ulice Syllabova v Bystřici.
Vážený pane starosto, co si pamatuji, tak již od
mého dětství naše rodina vždy parkovala před
naším domem v ulici Syllabova. Z nějakého, pro mě nepochopitelného důvodu, jsem
našla za stěračem svého auta parkujícího na

stejném místě jako vždy výzvu od Městské policie Bystřice s tím, že se dopouštím přestupku a abych se dostavila k projednání tohoto
přestupku na MP Bystřice. Samozřejmě, že
ve výzvě byly uvedeny paragrafy zákona, které

porušuji, ale zajímalo by mě, co se změnilo, že
ještě do nedávna jsem v tomto místě mohla
parkovat a najednou porušuji zákon.
Děkuji za odpověď. Věřím, že to bude zajímat
i ostatní obyvatele města.

Text odpovědi: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Dobrý den,
v roce 1998 tedy před více než 20 lety rozhodlo
Zastupitelstvo města Bystřice svým usnesením o zřízení pěší zóny z oblasti ulice Syllabova
v Bystřici. Otázku provozu vozidel včetně dopravy v klidu – tj. parkování řeší
Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v paragrafu 39.
V roce 2019 se začaly množit stížnosti nejen
z oblasti ulice Syllabova, ale i dalších ulic
v Bystřici jako jsou ulice Nová nebo Družstevní na bezohledné chování některých řidičů,
případně vlastníků motorových vozidel, kteří
odstavovali svá vozidla v rozporu s pravidly
provozu na pozemních komunikacích a svými vozidly znemožňovali vjezd / výjezd vozidel
od nemovitostí, svoz tříděného i směsného
komunálního odpadu, průjezd vozidel složek
IZS a celkově svým chováním vytvářeli nebezpečné situace při pohybu chodců – hlavně dětí
při přecházení komunikací cestou do školy
nebo do školky. Vedení města proto rozhodlo
o tom, že se Městská policie Bystřice zaměří
v rámci své činnosti ve větší míře na dodržování
pravidel provozu na pozemních komunikacích
ve městě Bystřice což je mimochodem jedna ze základních činností MP ze zákona.
Bohužel, MP Bystřice narazila na problém, že
sice Zastupitelstvo města Bystřice v roce 1998
rozhodlo o zřízení pěší zóny, ale dopravní značení této pěší zóny neodpovídá požadavkům
zákona č. 361/2000 Sb. – konkrétně §39 kde je
v odstavci 2 uvedeno: Pěší zóna je oblast, jejíž
začátek je označen dopravní značkou „Pěší
zóna“ a konec je označen dopravní značkou
„Konec pěší zóny“. Dopravní značky IZ 6a – tedy
„Pěší zóna“ byly již osazeny, ale chyběly značky
IZ 6b – tedy „Konec pěší zóny“ a proto nebylo
možné vymáhat po řidičích dodržování vůle
Zastupitelstva města a dikce zákona o provozu na pozemních komunikacích v této oblasti.
Hlas Bystřice č. 3 / 2022

Vedení města proto rozhodlo o urychleném
doplnění chybějícího dopravního značení.
Bohužel o umístění DZ nerozhoduje MěÚ Bystřice, ale v přenesené působnosti státu o něm
rozhoduje Silniční správní úřad obce s rozšířenou působností – tedy v našem případě MěÚ
Benešov. Úředník tohoto úřadu téměř dva roky
neuznával naše argumenty a důkazy o tom, že
ulice Syllabova je pěší zónou, tedy až do chvíle, kdy jsme mu předložili pasport komunikací
ve městě Bystřici, ve kterém je ulice Syllabova
označena jako pěší zóna a ke kterému vydal
v minulosti své rozhodnutí právě Silniční správní úřad MěÚ Benešov. Zhruba před
měsícem jsme konečně obdrželi rozhodnutí
o doplnění dopravního značení v ulici Syllabova o dopravní značky IZ 6b a Služby Bystřice
s.r.o. neprodleně provedly jejich montáž. Od
této chvíle platí to, co říká zákon č. 361/2000 Sb.
v §39, odstavcích 4 a 5 tedy: (4) Do pěší zóny
je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným
ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí
řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno
jen na místech označených jako parkoviště.
Rada města Bystřice se rozhodla zařadit do
programu zasedání Zastupitelstva města Bystřice dne 9.3.2022 bod „Parkování v pěší zóně
– Syllabova ulice“, aby právě tento nejvyšší
kolektivní orgán samosprávy, který rozhodl
o zřízení pěší zóny v ulici Syllabova, rozhodl
o tom, jestli povolí nebo nepovolí vyznačit
na pěší zóně místa pro parkování, která by
umožnila parkování v souladu se zákonem
č. 361/2000 Sb. dle §39 odstavec 5. Zároveň požaduje od zastupitelstva města, aby v případě
rozhodnutí o zřízení takových míst rozhodlo
také o formě jejich provozování, tj. jestli budou
tato místa určena pouze pro rezidenty z ulice

Syllabova, bude se jednat o zpoplatněná parkovací místa nebo se bude jednat o parkovací
místa pro kohokoliv bez omezení a zpoplatnění.
Bohužel, toto rozhodnutí Zastupitelstva města
Bystřice, ve formě přijatého usnesení, bude
známo až po uzávěrce tohoto vydání městského zpravodaje. Vrátíme se proto k tomuto tématu v některém z dalších vydání zpravodaje
HLAS BYSTŘICE. Prozatím tak platí, že stání je
v ulici Syllabova – pěší zóně – možné výhradně
v souladu se zákonem 361/2000 Sb. §39 odst.
5 jen na místech označených jako parkoviště a dodržování tohoto zákona bude i nadále
kontrolováno a vyžadováno ze strany Městské policie Bystřice. Doporučuji vám tedy do
doby rozhodnutí zastupitelstva využívat parkovací místa vyznačená na náměstí II. odboje.
Váš starosta města Bystřice,
města #nadobreceste
Michal Hodík

Dokument | Usnesení z roku 1998
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Proč lidé odhazují odpadky?
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Již od útlého dětství nás maminky učily uklízet si své hračky, se kterými jsme si už nehráli. Nutily nás sbírat papírky od bonbónků,
které se nám náhodou vytrousily z kapsičky.
Při vzdorování přišlo lehoučké, ale výchovné plácnutí po ručičce. Možná si pamatujete
i na mateřinku, kdy jste společně s kamarády
uklízeli nekonečné množství hraček po dobře
rozehrané hře. Vzpomínáte? Už tehdy v tomto
útlém věku jsme se učili, co je správné. Uklízet
po sobě a přiložit společně ruku k dílu.
Někdy se však stane, že z neznámého důvodu
člověk zapomene na to, co se naučil jako malý
mrňous a začne se chovat jako vzdorovité dítě,
které si zvolí nejsnadnější cestu k odstranění
svých nepotřebných věcí – odhodí je bez přemýšlení na ulici, v parku, v lese… Věřím, že
k tomu má svůj důvod. Snad jen zapomněl, co
se naučil? Neví kam co patří? Nebo se jedná
o jakýsi projev vzdoru!? Těžko soudit. Nejspíš
mi všichni, kteří milujeme přírodu, pořádek kolem nás bychom měli mít „pochopení
k trucujícím dětem“, které si odmítají uklidit
své věci. Opravdu? Možná by jim někdo měl
říci, co je správné a co ne. Až příště potkáte
někoho, kdo jakoby náhodou položí vedle popelnice záchod, lino, anebo něco podobného –
mohlo by stačit říct, „sousede, víš támhle kousek za mostem je sběrný dvůr a zadarmo tam
můžeš svůj nepořádek přemístit“.
Existuje mnoho legislativních úprav, které toto
dětinské, nemorální chování netolerují. Zákon o odpadech stanovuje povinnosti každého
z nás, jak s odpadem naložit. Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má
úmysl, anebo povinnost se zbavit (bez ohledu
na to, zda jde o papírek od bonbónu anebo nepotřebnou pračku).
Za ukládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí fyzické osobě pokuta až do výše
50 000 Kč.
Zákon o odpadech definuje také povinnosti,
které mají fyzické podnikající osoby a právnické osoby (dále jen „podnikatelé“).
Podle zákona o odpadech je původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad
(např. osoby samostatně výdělečně činné –
živnostníci, s.r.o. a další). Původci odpadů jsou

tedy i kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace apod.
Podnikatelům ukládá zákon o odpadech celou řadu povinností, např. si musí zajistit písemnou smlouvu k předání odpovídajícího
množství komunálního odpadu, který běžně
produkují při své činnosti, tato povinnost se
týká také stavebního a demoličního odpadu,
a to ještě před jeho vznikem, pokud odpad
sami nezpracují. U stavebního a demoličního
odpadu se tato povinnost týká i fyzických osob.
V případě komunálních odpadů se velmi často
stává, že se podnikatelé nezákonně zapojují do
obecního systému odpadového hospodářství.
Podnikatelé mohou mít uzavřenou smlouvu
s provozovatelem zařízení (podnikatel, který
má oprávnění k převzetí odpadu) nebo mohou
využít systém zavedeného obcí. Do obecního
systému má tedy podnikatel možnost předávat komunální odpad a odpady z obalů z papírů, plastů, skla a kovů, ale pouze na základě
písemné smlouvy s obcí. Za zapojení do obecního systému zaplatí podnikatelé obci úhradu.
V případě, že fyzická podnikající osoba a právnická osoba nemá smlouvou zajištěno předání
komunálního odpadu, který běžně produkuje,
nebo stavebního a demoličního odpadu, který
sama nezpracuje, vystavuje se riziku pokuty až
do výše 1 000 000 Kč.
Černé skládky – v posledních letech se tvorba
černých skládek značně rozšířila, nová legislativa upravuje povinnosti vlastníků nemovitostí
při výskytu nelegálně soustředěného odpadu.
Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně
soustředěném odpadu na svém pozemku, je
povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je
odpad soustředěn. Pokud se obecní úřad obce
s rozšířenou působností dozví, že se v jeho
správním obvodu nachází nezákonně soustředěný odpad, neprodleně se pokusí zjistit jeho
vlastníka.
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí osobu odpovědnou za soustředěný odpad, vyzve vlastníka pozemku, aby dobrovolně odklidil odpad. Obec, na jejímž území
se odpad nachází, může vlastníkovi pozemku

poskytnout součinnosti při odklízení odpadu
a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Pokud vlastník pozemku odpad
na výzvu neodstraní, může obecní úřad obce
s rozšířenou působností přistoupit ke třem
krokům. Může uložit vlastníkovi pozemku,
aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se
nachází nezákonně soustředěný odpad, proti
dalšímu návozu odpadu. Zabezpečí odpad,
který ohrožuje životní prostředí, před únikem
škodlivin do okolního prostředí. Nezákonně
soustředěný odpad odklidí a předá do zařízení
určeného pro nakládání s odpady.
Vyhláška o systému sběru, odvozu a nakládání
s odpadem příslušné obce určuje, kam je možné odpad odkládat, kdo a za jakých okolností
se může do systému obce zapojit, jak probíhá
svoz, druhy odpadů, které se sbírají odděleně.
Zákon o lesích výslovně zakazuje v rámci
obecného užívání lesa odhazovat v lese odpady
nebo odpadky. Hrozí za to pokuta až 15 000 Kč.
Jaký vliv na přírodu má chování neposlušného
dítěte, které je zde spojováno s nezodpovědnými či neznalými?
Všude přítomné povalující se odpadky, vznikající černé skládky mají neblahý vliv na přírodu kolem nás. Znečišťuje se půda, podzemní
i povrchové vody. Kontaminace vod a půdy má
neblahý dopad na zdraví a kvalitu života nás
všech.
Lesní zvěř i další volně žijící živočichové se
dostávají do „pastí“, které jim nastražil člověk
svou lehkovážností. Zcela zbytečně se trápí
a jsou nuceni pykat za něčí lenost.
Pamatujte! Jedním papírkem to začíná, černou
skládkou končí. Tam, kde někdo začne tvořit
nepořádek, byť papírkem od bonbónu, druhý
ho bude brzy následovat.
I když se nám nepodaří změnit špatné návyky
jednotlivců, můžeme společně, tak jako kdysi
v mateřince spojit síly a vytvořit si místo, kde
nás bude těšit být. A to vztekající, vzdorovité
dítě? Možná z toho vyroste! Možná dostane
přes ruku. A třeba se i poučí.
Zapojte se spolu s námi do celorepublikové
kampaně Ukliďme Česko a staňte se dobrovolníky této úklidové akce.

Více informací naleznete v následujících legislativních dokumentech:
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech;
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích.
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Jak dlouho se rozkládají odpadky
Zdroj textu: www.eprehledy.cz/jak_dlouho_se_rozkladaji_odpadky

Různé odpadky se rozkládají různou dobu.
Navíc i stejný materiál se může rozkládat
mnohem kratší či mnohem delší dobu, protože záleží na místě, kde odpadek leží. Nejvíce
záleží na vlhkosti, slunečním světle a přístupu vzduchu. U organických materiálů také na
existenci rozkladačů, tedy organismů, které se

odpadem živí nebo v něm žijí. Přesto existuje celá řada odpadků, která se rozkládá velmi
dlouhou dobu nebo dokonce nikdy. Některé
zejména organické odpadky přírodě škodit
nemusí a mohou jí dokonce prospívat. Na
druhou stranu jiné odpadky nejen že hyzdí
naši přírodu, ale mohou uvolňovat vysoce je-

dovaté látky. Člověk je součástí přírody a měl
by si uvědomit, že to, co po něm může zůstat
i tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být
hrdý.
Následující tabulka ukazuje průměrnou dobu
rozkladu odpadku, když se válí na povrchu
lesní půdy (mimo zimní období).

Ohryzek jablka, hrušky
16 dní

Papír
4 měsíce

Slupka od banánu
5 měsíců

Vlněná ponožka
1,5 roku

Krabice od nápoje bez hliníkové
fólie (kefíry, čerstvá mléka)
7 let

nedopalek cigarety
s filtrem
15 let

plechovka
15 let

Igelitový sáček či taška
25 let*

Žvýkačka
50 let

Plastový kelímek
70 let

PET láhev, plastová láhev
100 let

alobal nebo tetra-pak
s hliníkovou fólií
100 let

Jednorázové pleny
250 let

Sklo
tisíce let
(ale možná nikdy)

Polystyren
desetitisíce let
(ale možná nikdy)

Struny do sekačky
pravděpodobně nikdy**

* nové ekologické tašky se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok
** nové bio struny do 10 let
Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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UKLIĎME BYSTŘICKO!
sobota 2. 4. 2022
PRO BYSTŘICI:

PRO OSADY:

1) Infostánek
Vyzvedněte si pytle a ochranné
pomůcky. Informujte se doporučených
lokalitách pro úklid

1) Pytle a ochranné pomůcky
Vyzvedávejte u zástupců OV nebo
navštivte infostánek (viz níže)

2) Úklid
3) Sběrná místa
Naplněné pytle umístěte na jedno
z určených sběrných míst

2) Úklid
3) Odvést pytle nebo označit místo
Odvezte pytle na sběrné místo nebo do
sběrného dvoru. Můžete místo označit
v aplikaci Mobilní rozhlas nebo
zmapuj.to

infostánek bude na náměstí před MC Kulíšek od 8:00 do 9:30
pytle lze vyzvedávat i dříve na Podatelně MěÚ (po, út)
naplněné pytle nezapomeňte zavázat
pokud pytle shromáždíte mimo sběrné místo, označte ho v aplikaci Mobilní rozhlas
nebo v aplikaci zmapuj.to nebo nás kontaktujte
pokud chcete nechat pytle u silnice, umístěte je do škarpy v Bystřici a označte místo
v aplikaci Mobilní rozhlas nebo v aplikaci zmapuj.to nebo nás kontaktujte
po úklidu zasloužená odměna – opékání buřtů, areál hasičů v Bystřici, 12:00 - 14:00
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Kontakt
Iva Dvořáková
koordinátor projektu Zdravé město a MA21
iva.dvorakova@mestobystrice.cz
318 864 246
www.mestobystrice.cz
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Sběrná
místa

Spojme síly v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice;
Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

1 | Mezi ZŠ a vlakovým nádražím

Celostátní kampaň Ukliďme Česko je plánovaná na 2. 4. 2022. Svým zapojením mohou
jednotlivci, organizace i celé obce vyčistit
své okolí, ale také udělat osvětu tématům životního prostředí. Město Bystřice svoji účast
pojalo spoluprací se základní a mateřskou
školou, osadními výbory, místními organizacemi, spolky a podnikateli působící ve
správním území města Bystřice.
Vzájemným propojením dojde k odstranění
nelegálně vzniklých černých skládek a pohozených odpadků. Společná dobrovolnická iniciativa navíc otevírá cestu pro utváření
nových partnerství mezi všemi zapojenými
subjekty napříč celým regionem. Krása a

čistota veřejného prostoru člověka pozitivně
ovlivňuje a podvědomě těší. Život v místech,
o které někde pečuje, má významný vliv na
náladu a spokojenost místních obyvatel.
Úklidový program je jednou z mnoha aktivit
Zdravého města Bystřice. Město Bystřice je
členem Národní sítě Zdravých měst ČR, která sdružuje municipality se stejnými hodnotami: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj,
aktivní participace veřejnosti atp. Zdravá
města se v rámci sítě vzájemně inspirují.
Město Bystřice již bylo v tomto roce za své
aktivity zařazeno do výběru inspirací rozeslaných ostatním členům sítě Zdravých
měst.

2 | U stadionu

3 | U kontejnerů vedle pošty

4 | Před areálem technických služeb

Odpad je možné svážet i do Sběrného dvoru. V sobotu 2. 4. 2022 bude
prodloužena provozní doba do 14
hodin.
Hlas Bystřice č. 3 / 2022

Bystřice, Drachkov, Líšno, Mokrá Lhota, Vokov, Jírovice, Jarkovice, Semovice,
Zahořany, Nesvačily, Kobylí, Plchov, Hlivín, Vojslavice, Radošovice, Ouběnice,
Jinošice, Božkovice, Tvoršovice, Jiřín, Strženec, Tožice.
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Bezpečnostní pokyny pro dobrovolníky
1 NA JAKÉ ODPADY DÁVAT PŘI ÚKLIDU POZOR A JAK SE ZACHOVAT
● V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými látkami,
uhynulých zvířat apod. s nimi nemanipulujte a odešlete hlášení o nálezu do systému
www.ZmapujTo.cz.
● V případě nálezu injekčních jehel nebo munice s nimi nemanipulujte, a neprodleně
o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
● V případě nálezu tlakových nádob zajistěte, s nimi nemanipulujte, a neprodleně
informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).
● V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce
povinnosti oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.

2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU
● Účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou
odpovědnost za bezpečnost svých dětí.
● Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a
při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost a
především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
● Nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či
utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.
● Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte
reflexní vestu, nebo reflexní prvky.
● Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná
nařízení státních institucí (COVID 19). Používejte desinfekci, po akci si umyjte ruce.

3 DÁLE
● V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej
můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad, které najdete v aplikaci
www.KAMsNIM.cz
● Nezapomeňte při úklidu fotit a zúčastněte se fotosoutěže, více informací na
www.UklidmeCesko.cz/fotosoutez
10
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Připravte se na povinné změny topení v kotlích
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Od 1. 9. 2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. emisní třídy.
Z JAKÉHO DŮVODU JE ZAKÁZÁNO
TOPIT V KOTLÍCH 1. A 2. EMISNÍ
TŘÍDY?

Jedním ze základních důvodů jsou dopady
nesprávného vytápění na zdraví. Nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je
hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR.
Znečištění ovzduší pocházející z nesprávného vytápění domácností ovlivňuje zdraví
lidí ve větší míře než průmyslové podniky.
Průmyslové zdroje mají na rozdíl od zařízení v domácnostech systémy k čištění a
záchytu emisí. Zařízení k vytápění domácností se však vyskytují po celé ČR, ve všech
sídlech, všude kolem nás.
Velkým nebezpečím nesprávného vytápění
je zejména skutečnost, že jsou škodliviny
z komínů vypouštěny nízko nad zemí, tedy
přímo do naší dýchací zóny. Prakticky tak
dýcháme zplodiny z vlastních zařízení, a to
ve velkých koncentracích, což poškozuje
naše zdraví.
Škodlivé látky se nesprávným vytápěním
domácností uvolňují jak do vnějšího, tak
do vnitřního prostředí našich obydlí (a to
buď přímo prostřednictvím krbů a kamen,
nebo větráním) a ovlivňují kvalitu života a
zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí
v okolí. Kromě toho tyto škodliviny často
obtěžují také kouřem a zápachem.
Dlouhodobá expozice znečištěného ovzduší má za následek předčasnou úmrtnost,
a to zejména na kardiovaskulární a respirační onemocnění včetně rakoviny plic.
Dochází k nárůstu nemocnosti dýchacího
ústrojí a výskytu symptomů chronického
zánětu průdušek, snížení plicních funkcí u
dětí i dospělých. Mohou se zhoršovat stavy
astmatiků a zvyšovat výskyt dalších respiračních symptomů.
Kromě toho přibývá důkazů o vlivu znečištěného ovzduší na vznik diabetu II. typu,
na neurologický vývoj u dětí a neurologické
poruchy u dospělých (např. Alzheimerova
choroba). Znečištěné ovzduší se také podílí
na zvýšené kojenecké úmrtnosti.

V JAKÉM ZÁKONĚ JE ZÁKAZ TOPIT
V KOTLÍCH HORŠÍCH NEŽ 3. EMISNÍ
TŘÍDY STANOVEN?

Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
bude povinen od 1. 9. 2022 (§ 41 odst. 16)
Hlas Bystřice č. 3 / 2022

provozovatel stacionárního zdroje, provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění a které nejsou navrženy rovněž
pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými
v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Příloha č.
11 obsahuje minimální emisní požadavky
na spalovací stacionární zdroje pro oxid
uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé
znečišťující látky (TZL). Požadavky přílohy
č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva,
které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy
(dle ČSN EN 303-5). Tato povinnost byla
stanovena nejpozději do 10 let od nabytí
účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, tj. 1.9.2012.

Pokud kotel nesplňuje
alespoň třetí třídu dle výše
uvedené normy, je nutné
ho vyměnit co nejdříve,
nejpozději k 1. 9. 2022.
JAK SE DOZVÍM, JAKOU MÁ MŮJ
KOTEL EMISNÍ TŘÍDU?

Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí
pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

POKUD PLÁNUJETE VÝMĚNU
STARÉHO KOTLE, DOPORUČUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ POSTUPOVAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

a) Začít opatřeními na snížení tepelné potřeby domu, koupě zdroje tepla s nižším
výkonem bude první úsporou, následně
ušetříte každý rok za palivo nebo energie.
Zateplení, ať již komplexní nebo dílčí (např.
jen střechy), odstranění tepelných mostů,
výměna dveří, oken, to vše jsou kroky, které je dobré provést před výběrem nového
zdroje. Na částečné i komplexní zateplení
a úsporná opatření lze dnes čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám (více

informací na novazelenausporam.cz), a to
i když je budete realizovat svépomocí. Pro
výběr vhodných opatření je dobré se poradit s odborníky a nechat si provést snímání objektu infračervenou kamerou, která
odhalí nejslabší místa domu, kudy odchází
nejvíc tepla.
b) Nechat si zpracovat výpočet tepelné potřeby domu a návrh požadovaného výkonu
nového zdroje.
c) S využitím kalkulaček dostupných na
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste, kde si můžete nastavit detaily výpočtu
(např. v případě využití stávající otopné
soustavy, komína apod.), zhodnotit všechny možné alternativy z pohledu jak investičních, tak provozních nákladů.
d) Zvážit dobře veškerá možná omezení,
úskalí a výhody jednotlivých typů vytápění.
Jen namátkou:
místní a časová dostupnost paliva;
dostupnost tříděného uhlí pro domácnosti
bude určitě klesat;
možnost navýšení elektrického příkonu pro
využití tepelného čerpadla;
prostorové nároky na nový zdroj a jeho příslušenství – včetně akumulační nádoby nebo
dřevníku pro skladování dřeva;
použitelnost stávajícího komína s novým
zdrojem – zde je vhodná již na začátku konzultace s kominíkem;
využitelnost stávající otopné soustavy – i klasická otopná soustava může při správném zapojení nabídnout kondenzační provoz plynového kotle, u tepelného čerpadla je přechod na
nízkoteplotní soustavu zpravidla nutný;
nároky na obsluhu za celou dobu životnosti
zdroje – dnes vám štípání dřeva nebo obsluha
kotle může připadat jako příjemný pohyb, za 15
let to může být velká zátěž;
možnost dálkového ovládání – u moderních
zdrojů tepla běžný standard, u některých ale
zatím nerealizovatelné;
způsob využití domu – rekreační objekty a
trvale obývané domy mají jiné nároky na způsob vytápění;
dopady v případě prodeje domu, kdy některý
typ vytápění může být výhodou a dostanete za
něj dobře zaplaceno, v jiném případě to tak být
nemusí.
e) Při vlastním výběru zdroje volit osvědčené, kvalitní značky. Některé kotle nebo
tepelná čerpadla mohou sloužit více než
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20 let, levnější značky nemusí vydržet ani
10 let. Nedívejte se pouze na cenu, ale i na
udávané parametry (účinnost, hlučnost,
topný faktor aj.), ale k těmto údajům buďte obezřetní, ne vše, co je na certifikátu
musí být nutně pravda, věnujte pozornost
i tomu, kde byl výrobek testován a certifikován.
f) Preferovat obnovitelné zdroje energie
nebo nositele energie, kde lze přechod
k obnovitelným zdrojům očekávat (elektřinu). A to nejen z důvodů ochrany světového
klimatu, ale i proto, že fosilní zdroje energie mohou být v budoucnosti zdraženy nějakou formou zpoplatnění uhlíku.

JAKÉ JSOU POSTIHY ZA PORUŠENÍ
ZÁKAZU TOPIT V KOTLÍCH
HORŠÍCH NEŽ 3. EMISNÍ TŘÍDY?

Provozovatel, který bude provozovat kotle
1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2022 riskuje
pokutu do výše 50 000 Kč.

MOHU NA VÝMĚNU NEVYHOVUJÍCÍHO KOTLE ČERPAT DOTACE?

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do
roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy
získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít
možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou
až 50 % na výměnu neekologického kotle
z dotačního programu Nová zelená úsporám.
Pokud o dotaci požádáte a doložíte
to úřadům, nebudete v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu za
nevyměněný kotel a dostanete další
rok na jeho výměnu.

DOMÁCNOSTI
S NIŽŠÍMI PŘÍJMY:
KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE
STŘEDOČESKÉM KRAJI

Základní informace: Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena
především pro nízkopříjmové domácnosti
se zájmem výměny starého kotle na tuhá
paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový
kondenzační kotel.

JAK VYPLNIT FORMULÁŘ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ?

Dotazníkový formulář je možné vyplnit
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elektronicky na webové adrese:
www. www.kr-stredocesky.cz/.
Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Středočeskému kraji slouží
pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti
a požadovaném zdroji vytápění a zároveň
pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj z Operačního programu Evropské
unie. Oficiální formulář žádosti 4. výzvy
kotlíkových dotací bude zveřejněn v průběhu jara 2022.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY A ZA
JAKÝ TYP ZDROJE SI MOHU
PŮVODNÍ KOTEL VYMĚNIT?

Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů
do maximální výše dotace. Maximální dotace záleží na druhu nového kotle:
plynový kondenzační kotel max. 100 tisíc
korun tepelné čerpadlo max. 130 tisíc korun kotel na tuhá paliva (biomasa) – se
samočinnou dodávkou paliva max. 130 tisíc
korun kotel na tuhá paliva (biomasa) – s
ruční dodávkou paliva, max. 130 tisíc korun
včetně akumulační nádrže. V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním
přikládáním je povinností žadatele pořídit i
akumulační nádobu, a to o objemu, který je
určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW
výkonu kotle.

KDO SI MŮŽE ZAŽÁDAT O DOTACI?

Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu,
bytové jednotky v bytovém domě, nebo
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu
nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou
rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá
trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení
uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou
rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý
pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním
žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).

KDO TVOŘÍ DOMÁCNOST?

Domácnost tvoří kromě žadatele i další
osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené
nemovitosti, a dále ostatní osoby, které
s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí
jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti

(čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný
k datu podání žádosti o podporu. V případě
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům
vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby
s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy
je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za
členy domácnosti považovány pouze osoby
bydlící v tomto bytě.

KDO BUDE DOKLÁDAT PŘÍJMY?

Příjmy prokazují všechny osoby bydlící
v nemovitosti, výjimku tvoří:
žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
žadatel, který je nezletilý nebo student
denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu, trvale obývané
stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové
jednotky v bytovém domě,
žadatel, který v období od 1. 1. 2020 do
doby podání žádosti o podporu pobíral
dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na
bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí
a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

JAKÉ PŘÍJMY SE POČÍTAJÍ?

Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě
výše uvedených výjimek) prokazují následující typy a výši příjmů:
příjmy, které jsou předmětem daně
z příjmu fyzických osob podle zákona
o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/
potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením
o důchodu),
dávky nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství (potvrzení České správy sociálního zabezpečení),
dávky státní sociální podpory, dávky
v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek (prokázáno
potvrzením Úřadu práce ČR).
Pokud nespadáte do kategorie žadatelů
s nižšími příjmy, můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více informací
na www.novazelenausporam.cz.

JAK SPOČÍTAT PŘÍJMY DOMÁCNOSTI?

Modelové příklady pro výpočet příjmu dowww.mestobystrice.cz
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mácností:
domácnost složená ze dvou výdělečně
činných dospělých a dvou dětí - oba mohli
mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že
každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč
čistého měsíčně.
matka/otec samoživitelé s jedním dítětem - rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2 x 170 900 Kč), tzn., že
mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi
- rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem
až 42 725 Kč měsíčně.
domácnost složená z rodiče důchodce,
rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let
věku - dohromady mohli mít čistý příjem
rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se
započítává i výše čistého příjmu důchodce
(3 x 170 900 Kč).
domácnost složená ze dvou důchodců:
nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.

CO JE MOŽNÉ UHRADIT Z DOTACE
(ZPŮSOBILÉ VÝDAJE)?

nový kotel, stavební práce, dodávky a
služby spojené s realizací nového kotle,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy,
nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
náklady na zkoušky nebo testy
související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze

tové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

NA CO MŮŽE ZÍSKAT PODPORU:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2.
emisní třídy, na výměnu lokálních topidel
(krby, krbová kamna apod.) a na výměnu
elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Podpora bude poskytována formou dotace
na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši
až 50 % ze způsobilých výdajů.

CO SE BUDE DOKLÁDAT K ŽÁDOSTI?

doklad o kontrole technického stavu původního kotle,
fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso,
potvrzení o příjmech členů domácnosti,
potvrzení o běžném účtu žadatele,
písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti,
písemný souhlas druhého z manželů
v případě vlastnictví.

v období kolaudace (uvedení do trvalého
provozu), náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.

KDE ŽÁDAT:

KDY SE MUSÍ ZDROJ VYTÁPĚNÍ
VYMĚNIT?

PŘEDPOKLÁDANÉ DOKLADY K
VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT PRO
ŽÁDOST:

Výměna zdroje tepla musí být uskutečněna po 1. 1. 2021. Žádost si tedy budete moci
podat, i pokud máte výměnu již zrealizovanou, realizujete nyní nebo budete realizovat až po schválení žádosti.

REALIZACE VÝMĚNY:

Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrovaném
sběrném dvoře nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa. Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, které podporují kotlíkové
dotace (https://svt2014-2020.sfzp.cz/).
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o
objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l
vody na 1 kW výkonu kotle.
Hlas Bystřice č. 3 / 2022

Tabulka | Na co je možné získat podporu v programu Nová zelená úsporám

vyplněný formulář Závěrečné zprávy a
vyúčtování, fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla,
potvrzený
Doklad o likvidaci kotlového tělesa, faktury, kopie úhrady (výpis z bankovního
účtu/příjmový pokladní doklad, potvrzení
platby), fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,
protokol uvedení
zpráva o
nového zdroje do provozu,
montáži (plynový kotel), revize spalinové
cesty u nového spalovacího zdroje,
osvědčení osoby oprávněné k instalaci
obnovitelných zdrojů energie

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
KDO MŮŽE ŽÁDAT:

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí,
tedy rodinného nebo bytového domu, by-

Žádosti bude možné podávat od podzimu
online přes web:
www.novazelenausporam.cz

formulář žádosti o podporu;
doklad o kontrole technického stavu a
provozu původního zdroje tepla – žadatel
prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně;
doklady prokazující vlastnický vztah
k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován;
fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT PO
VÝMĚNĚ:

účetní doklady (faktury a bankovní výpisy);
fotodokumentaci nově instalovaného
zdroje tepla;
doklad o instalaci a uvedení zdroje do
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provozu, v případě obnovitelných zdrojů
energie vystavený oprávněnou osobou;
protokol o revizi spalinové cesty podle
Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým
zdrojem tepla spalovací zdroj);
protokol o revizi spalinové cesty podle
Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým
zdrojem tepla spalovací zdroj);
zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou
osobou pro instalace plynových kotlů;

potvrzení o ekologické likvidaci starého
kotle.
Povinná výměna kotlů se týká přibližně
360 tisíc kotlů. Kapacita topenářů je
omezena. Neodkládejte již řešení této
situace.

KDY A KDE MŮŽETE ŽÁDAT
O DOTACI?

Žádosti je možné podávat online přes web
www.novazelenausporam.cz
Kontakty: info@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500
Od pondělí do pátku:
7:30 do 16:00 hodin

Zdroje:
https://www.mzp.cz
https://www.sfzp.cz
https://svt.sfzp.cz/
https://www.kr-stredocesky.cz

Od října 2019 v naší obci působí terénní a komunitní sociální pracovník, na kterého se můžete obrátit v náročné životní situaci. Pomůže vám zorientovat se v možnostech řešení, bude
s vámi hledat tu nejlepší cestu ven z problémů a bude při vás stát, dokud nezvládnete vše
sami.
www.obceblizelidem.cz | +420 773 628 142 | info@obceblizelidem.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, za pár dní, nebo přesně řečeno 20.03.2022 v 16:33, kalendář s hrdostí oznámí, že dosáhl
jara. Domnívám se, že vzhledem k vývoji teplot a počasí obecně, se bude jaro velmi brzy shánět po místních
velitelích sekaček. Sníh nás v uplynulém zimním období poctil návštěvou spíše omylem. Pro jednoho tedy
úžasná zima, pro druhého smutný pohled na skoro nepoužité zimní sportovní náčiní. Na druhou stranu
hrabla časem nebude a tak snad příští rok. Užijte tedy vstup do jarní sezony a s přicházejícím sluncem se
nadechněme přicházející doby, která je jiná, jiná ve spoustě ohledech.

KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Únor pro služby znamenal primárně prořezávky. Likvidovali se letité nálety a obnovovaly se cesty a další místa, která stála
nějakou dobu v pozadí zájmu. Zejména se
prořezal prostor kolem hřiště a hasičské
zbrojnice v Nesvačilech. Téměř se dokončila
prořezávka cesty z Jinošic a došlo i na trčící
osamělé větve do silnic a přístupových cest.
Větší část dřeva z prořezávek byla seštěpkována. Jednalo se o slabší větve a materiál
bude použit na veřejných plochách. Služby
asistovaly při plánovaném pořezu velkých
dřevin, a bohužel i u toho neplánovaného.
Díky větru asistovaly i u probírek, které si
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vítr zařídil sám. Zajištován byl hlavně odvoz
materiálu a úklid.
Od února 2022 svážíme komunální odpad
od občanů na celém katastru města Bystřice. Současně svážíme i odpad fyzických
podnikajících osob a právnických osob, které mají uzavřenou smlouvu o svozu odpadů
s naší společností. Je možné, že z časových
důvodů nebo vzhledem k povětrnostním
podmínkám nebudou vždy včas svezeny
všechny nádoby. Prosím tedy pokud nebude svezena vaše odpadová nádoba v den
pravidelného svozu, ponechte ji na místě.
Informace o nesvezení posílejte, prosím,
výhradně ve formě SMS na číslo 733 101 051

nebo emailem na info@tsbystrice.cz. Vždy
uveďte, prosím, hlavně jméno a adresu, na
které je umístěna nádoba, jenž nebyla svezena. Děkujeme za pochopení.
Nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou svezeny z důvodu možného
zahoření svozového vozidla. Taktéž nebudou svezeny nádoby obsahující stavební
suť, sádrokarton, eternity, zbytky asfaltových krytin nebo bio materiál. Tyto komodity nepatří do komunálního odpadu.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v zimní otevírací době. Aktuální informace

www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

naleznete vždy na našich stránkách www.
tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš
facebookový profil.
V případě, že pojedete do sběrného dvora
uložit odpad, mějte s sebou, prosím, občanský průkaz k prokázání totožnosti a bydliště
na katastru města Bystřice. Případně doklad o zaplacení odpadů v případě, že nejste
trvale hlášeni na území města Bystřice.
Otevírací doba zimní období
(od 1.11. do 31.3.):

ÚTERÝ		

12:00 - 16:00

ČTVRTEK

12:00 - 16:00

SOBOTA		

9:00 - 12:00

Od 01.04.2022 začíná letní otevírací doba
sběrného dvoru:
Letní období (od 1.4. do 31.10.)

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

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Prosím, zkontrolujte si platnost vašich nájemních smluv. Evidujeme velké množství
neuhrazených nájmů za hrobová místa z
roku 2021. Postupně budeme vyzývat nájemce k uhrazení. Nebudeme-li mít kontaktní údaje, zanecháme upozornění na
hrobových místech. Pokud si nejste jistí
nebo nemáte k dispozici nájemní smlouvu,
je možné si zaplacení zkontrolovat u nás v
systému. Prosím, kontaktujte nás na emailové schránce hroby@tsbystrice.cz nebo
na telefonním čísle 733101051 v čase 08:00
– 11:45. Pro zjištění stavu je nutné znát číslo
hrobového místa a o který hřbitov se jedná.
Naše organizace pro město spravuje hřbitovy. Zejména se jedná o uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa a ostatní náležitosti spojené s provozem hřbitova. Pro tyto
činnosti je vyhrazena doba pondělí a středa od 08.00 – 12:00. Samozřejmě je možné

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období jsou naplánovány
poslední části prořezů a pomalu se budeme
přesunovat k jarním komunálním pracím.
Pokud nám to počasí dovolí, zahájíme zametání chodníků a dalších veřejných prostranství. Bohužel, k tomuto jsme schopni
přistoupit až ve chvíli, kdy bude důvodné
předpokládat, že již nedojde k zimnímu posypu inertními materiály.
Bude provedena jarní údržba hřbitovů a
hrobových míst. Také proběhne instalace
nového mobiliáře a systém pro tříděný odpad bude postupně doplňován dalšími nádobami.

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

KNIHOVNA

Měsíc knih a amnestie
pro zapomnětlivé

po telefonické dohodě přijít i v jinou dobu,
ale je nutné se domluvit předem (telefonní
kontakt 733 101 051). Celou věc lze také řešit
elektronicky přes email. Vše je tedy možné
vyřídit osobně v kanceláři ve sběrném dvoře
(Pod Barevnou 505, Bystřice 25751), nebo použít email hroby@tsbystrice.cz. Provádíme
i odstraňování hrobů a pomníků na žádost
majitelů hrobových zařízení.

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ
DIVADELNÍ TÁBOR

Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice,
Jana Kramperová, knihovnice;
Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

Po dobu měsíce března a dubna čtenáři Městské knihovny Bystřice jsou
osvobozeni od veškerých poplatků za pozdní vrácení výpůjček. Těšíme
se na vás!
Pokud výpůjčky nebudou vráceny včas, od
1. 5. 2022 budou účtovány poplatky za písemné upomínky dle aktuálního
ceníku pro rok 2022.
Prosíme, abyste této příležitosti využili. Kdy jindy vyrovnat své resty,
když ne teď.
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11. - 15. 7. 2022 a 18. - 22. 7. 2022
program denně od 8:00 do 16:00
Oběd, pitný režim a svačiny zajištěny

Už jste někdy tábořili v divadle U Jelena?
Čeká vás jeviště, hlediště, šatna, maskérna a spousta zábavného programu.
O herectví vám poví Jan Čenský a o loutkách Radka Macháčková.
Přihlášky zasílejte Radce Macháčkové na adresu info@mkicbystrice.cz
nebo volejte na číslo 602 438 454

www.mkicbystrice.cz
Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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KULTURA

Loutkový soubor Bystřice
Text: Mirek Macháček | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
V neděli 6. února zahrál náš soubor pohádku Jak Kašpárek vařil v pekle. Všichni
loutkáři měli tak trochu pekelnou trému.
Vybrali si pohádku z roku 1925, aby ukázali současným malým divákům, jakými
pohádkami se bavily kdysi dávno malé
děti. Hlavní roli měl Kašpárek, který se
svou hloupostí dostal do pekla. Ale to by
zase nebyl Kašpárek, aby něco nevymys-

lel. A tak začal vařit švestkové knedlíky a
čerty úkolovat. Jeden musel do Lhoty pro
mouku, druhý pro tvaroh, další pro cukr.
A protože je těch Lhot v Čechách nespočítaně. Čerti lítali, no, jako čerti sem a tam.
A tak se stalo, že najednou byl Kašpárek v
pekle sám - tak to ostatně i naplánoval a v
klidu peklo opustil. Šťastná byla nejenom
Baruška, že se jí Kašpárek vrátil a slíbil,

že bude hodný, ale i všechny děti, které
do loutkového divadla U Jelena přišly.
Protože, jak to v pohádkách bývá, všechno
dobře dopadlo.
Bystřičtí loutkáři nyní zkoušejí novou
pohádku, kterou kdysi dávno také již hráli
a její název je Míček Flíček. Tak držte
loutkářům palce a těšte se na novou
pohádku.

Z Bystřice až do Indie?
Text: Radomila Micháčková, ředitelka MKIC Bystřice
V divadle U Jelena se v úterý 1. března
konala cestopisná přednáška s názvem
„Indie: Těžko uvěřitelná země“. Diváci se
přenesli až do daleké Asie. Průvodcem jim
byl mladý ostřílený cestovatel a spisovatel
Jakub Venglář z webu Za horami.cz. Ve

dvouhodinovém povídání doprovázeném
fotkami, popsal svou měsíční cestu napříč
touto druhou nejlidnatější zemí na světě,
během které poznal spoustu krásných
míst, potkal zajímavé lidi a několikrát mu
dokonce šlo o život. Diváci si po přednáš-

ce mohli také zakoupit autorskou knihu s
názvem „Místa kam se nechodí“. Na závěr
přednášky byl prostor pro dotazy diváků.
Odpovědi na ně ještě více přiblížily
cestování a život v Indii.

Blahopřejeme k prvnímu místu v oblastní přehlídce Pohárek SČDO zdejší ochotnici paní
Růženě Dvořákové, která vystoupila s monologem „Teď jsi“ z cyklu „Neproslovené promluvy rozhořčených žen“ od autorky Caroline Bruckner. Skvělým výkonem si zajistila
postup do celostátního kola této prestižní soutěže, které se bude konat ve Velké Bystřici.
V Divadle U Jelena zahrálo 16. 2. 2022 Divadlo Úsměv dětskou poučnou pohádku „Jak si
pejsek popletl lentilky s léky.” Máme velkou radost, že naše divadlo začínají navštěvovat
diváci ze širokého okolí a jsme moc rádi, že se o něm dozvídá stále více lidí.
Představení pro děti se hrají v Divadle U Jelena každý měsíc. Kompletní program plánovaných akcí naleznete na webových stránkách www.mkicbystrice.cz. Aktuálně Vás
zveme na pohádku „O princi z knížky“, kterou zahraje 16. 3. 2022 Dřevěné divadlo.

Divadelní soubor DeFormace odehrál v úterý 8. 2. 2022 v Divadle U Jelena představení
„Kola vášně“ s podtitulkem „Univerzální mexická telenovela“. Diváci se za zvuku španělské kytary přenesli do Mexika devadesátých let. Láska, vášeň, facky, smích, pláč, intriky,
zrada, rodinná tajemství, emoce - to všechno byla „Kola vášně“. U bystřického publika
sklidilo představení velký úspěch.
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www.mestobystrice.cz

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

BYSTŘICKÝ VELIKONOČNÍ

JARMARK
10. 4. 2022
Začátek 8:00
Ješutovo náměstí
B Y S T Ř I C E

Folklorní soubor Benešáček

Dětská taneční a pěvecká vystoupení

Velikonoční farmářský trh
Dětské tvořivé dílny

Hudební pořad

Josef Fousek

ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA
12. 4. 2022 od 19:00
Divadlo U Jelena, Bystřice

Vstup 200 Kč, předprodej v kanceláři MKIC Bystřice

www.mkicbystrice.cz
MKIC Bystřice pořádá

www.mkicbystrice.cz
MKIC Bystřice a Město Bystřice Vás zvou na

Sběr vajíček

na velikonoční břízu

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Chcete aby byla Bystřická velikonoční bříza krásně nazdobená?

ZAPOJIT SE MŮŽETE I VY!
Vajíčka noste do kurníku na Ješutově náměstí od 28. 3. 2022.

www.mkicbystrice.cz

Hlas Bystřice č. 3 / 2022

STRAŠIDÝLKO BAČKŮRKA
20. 4. 2022, od 17:00
Hraje Bářino toulavé divadlo
Divadlo U Jelena, Vstup 50 Kč
www.mkicbystrice.cz
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POMOC UKRAJINĚ

Přátelé, kamarádi...
Text a foto: Marcela Tůmová., občanka | Zdroj: Facebook
Přátelé,kamarádi....
těmito slovy to předminulou neděli začalo...
Nevím přesně,jak začít,ale určitě velkým
DÍKY všem,kteří se jakkoli podíleli na sbír-

ce ve zdravotním středisku pro ukrajinské
rodiny,které musely opustit svůj domov...
nosili jste oblečení,hračky,lůžkoviny,těstoviny,rýži,luštěniny,konzervy,bramborové
knedlíky,sušenky,sladkosti,mouky,cukry,sůl,kávu,čaje,vody,mléko,brambory,ale i
plenky,ubrousky,věci osobní hygieny,prací
a mycí prostředky,šampony,mýdla...kočárky,postýlky,autosedačky,rychlovarné konvice a jinou elektroniku a mnoho dalšího...
Sbírka začala v pondělí,kdy mi moje dcera
povídá,že si myslí,že toho tolik lidé nepřinesou...po dvou hodinách,kdy jsme začali
třídit zvlášť do krabic rýži,zvlášt kartáčky s
pastami atd. jsem zjistila,že pokud bude tolik věcí i v úterý,že se nemáme šanci vejít...
odvezli jsme plný vozík trvanlivých potravin k nám do garáže a skutečně druhý den
přislo věcí ještě více...jste opravdu neuvěřitelně úžasní,jak jste se zapojili do pomoci...
V pátek nás čekalo přivítání 5 rodin z ubytovny v Baestu,resp.5 maminek a jejich
úžasných holčiček a jednoho 13 letého
chlapce.Další maminka zůstala na ubytovně s 3 měsíčním miminkem,kterému jsme
přes naši sbírku zajistili dětskou postýlku
a další vybavení a potřeby pro miminko,ať
už to byly plenky,Sunar,dudlíčky,lahvičky,oblečení,dětské krémy a šampony...
Děti byly úplně nadšené z obrovského
množství hraček...nejdříve si každý vybral jednoho plyšáka a když jsme každému dali igelitku a naznačili jim,ať si vezmou,co se jim líbí-přála bych vám vidět ty
jejich oči...stejně jako nadšení všech ma18

minek,když každá odvážela velkou krabici
oblečení na své ratolesti a protože mají v
ubytovně společnou kuchyňku,dostali dohromady 3 veliké krabice s potravinami
a další dvě s hygienickými potřebami...
Podobně probíhala i sobota,kdy přijely další 4 rodiny...opět si vybraly hračky
a oblečení a každá rodina dostala velké
množství potravin a hygieny „do začátku“.
V sobotu odpoledne nás čekala trošku
náročnější práce a to roztřídit veškeré
oblečení dle velikosti a poskládat do krabic,protože v neděli byly krabice s oblečením,lůžkovinami a hračkami naloženy
nejprve do dodávky a poté ještě do nákladního vozu,protože na poprvé byla
odvezena asi čtvrtina věcí....momentálně
jsou krabice u Tomas Bartak a ve čtvrtek pojedou na Polsko-Ukrajinské hranice a dál do jedné školy,kde jsou ukryté
maminky s dětmi a tyto věci potřebují.
Mezitím mne kontaktoval Jan Zamrazil ,který v posledních dnech opakovaně jezdí trasu Ukrajina-Česko a vozí sem
děti nebo maminky s dětmi a ubytovává
je tady.Rozhodla jsem se mu alespoň trochu pomoci a na příští cestu mu věnuji sušenky,sladkosti a přesnídávky pro
děti,které sem poveze...stejně tak mu
předám z naší sbírky dva podsedáky...
Přatelé,kamarádi...asi bych tady mohla
psát ještě hodně dlouho, ale to už by pak

nikoho nebavilo číst...
Momentální situace je taková,že jsme
prozatím naší sbírkou pomohli prozatím

zhruba 50-60 ukrajinským človíčkům,kteří jsou zde ubytovaní.Byla bych moc
ráda,kdyby naše sbírka pokračovala dál.
V garáži nemám auto,ale krabice s trvanlivými potravinami a hygienickými potřebami.

Pokoušíme se sehnat vhodné prostory,kde by mohly další sbírky probíhat a kde
by mohlo být rozložené oblečení dle velikostí,aby měly ukrajinské maminky snazší výběr,kde budeme moci mít trvanlivé
potraviny a každou rodinu,která přijede
vybrat oblečení i hračky, jimi podarovat.

Moc vám všem děkuji za vše,co pro rodiny děláte,ať už tím myslím sbírku nebo vás,kteří někoho ubytovali..
A v neposlední řadě děkuji svému
týmu pomocníků,kteří se sbírkou pomáhali,třídili,nosili krabice atd atd.
Ozývají se mi lidé i z Benešova,že mají
hračky,oblečení,kočárky....všechny nabídky si zapisuju a hned,jak vyřeším to,kde
to můžeme mít,se budu všem ozývat...
Jste neuvěřitelní a ještě jednou vám všem
moc moc díky za to,že máte srdíčka na
správném místě...
www.mestobystrice.cz

POMOC UKRAJINĚ

Online skupina, která zprostředkovává pomoc
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Na webových stránkách města naleznete
sekci Ukrajina, kam umisťujeme veškeré
oficiální informace. Byla vytvořena Facebooková skupina určena pro zprostředkování pomoci a informací: www.facebook.

com/groups/bystricepomahaukrajine.
Pokud chcete nabídnout pomoc, hledáte
pomoc nebo vás toto téma zajímá, přidejte
se. Skupinu naleznete pod názvem „Pomoc Ukrajině (Bystřice a okolí) - Допомога

Україні (Бистжжице та околиці)“. Za
první den si skupina získala více než 100
členů. Přesto prosíme o další sdílení, aby
měly příspěvky potřebný dosah. Děkujeme za dosud projevenou empatii.

Díky, Bystřičáci!
Text: Růžena Dvořáková st., redakce | Foto: Miroslava Michálková, redakce
Dne 28. 2. a 1. 3. 2022 proběhla v prostorách očekávání. Většina oblečení byla velmi odevzdali do kontejneru na jiné dobročinzdravotního střediska v Bystřici sbírka na dobře zabalena a popsána podle velikostí či né účely.
pomoc Ukrajině, těžce zkoušené válkou. Se věkových kategorií, všechno bylo čisté, vy- Velký kus práce ale ještě čeká hlavní orgasobě vlastní neutuchající energií ji zorga- prané, vyžehlené, hračky v pořádku a věci nizátorku celé akce, paní Tůmovou, která
nizovala zdravotní sestra Marcela Tůmová. pro nejmenší vesměs úplně nové. Stejně bude následně celou sbírku ve svém volNa pomoc ale přišli i její blízcí a spolupra- tak ručníky, ložní prádlo a přikrývky. Lidé ném čase rozdělovat potřebným rodinám
nosili i léky, obvazy a náplasti, vitamíny, Všem, kdo se na sbírce podíleli, patří
covníci.
OPRAVDU VELKÝ DÍK.
S hrdostí mohu konstatovat, že množství nejvíc bylo trvanlivých potravin.
donesených věcí, ať už potravin, hraček, Nejvíc nás všechny překvapilo, jak málo Bystřicko se opět ukázalo v tom nejlepším
her nebo oblečení, předčilo všechna naše bylo věcí, které se nedaly použít a ty jsme světle !

INFO

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ
UKRAJINY ЦЕНТРИ
KACPU -ZРЕГІОНАЛЬНІ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

Příbram (Прібрам) (з 8 березня, 7:00)

Будинок культури, адреса: Legionářů 400 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Kutná Hora (Кутна Гора)

Конгрес-центр Галереї Центральночеського краю,
БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ
адреса: Kremnická 239/7

Mladá Boleslav (Млада-Болеслав)

Початкова школа та дитячий садок Млада-Болеслав,
17. listopadu 1325, адреса: 17. listopadu 1325 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Praha (Прага)

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Конгрес-центр Прага, адреса: 5. května 1640/65
ВОНИ НАДАЮТЬ: контактний пункт, допомогу з реєстрацією,
проживанням, медичним страхуванням, дозволом на роботу
чи соціальними виплатами, невідкладною психологічною
чи медичною допомогою.
Ви також можете отримати
інформацію на безперерв
Центральночеській лінії
допомоги центру:

226 288 400

Громадський транспорт у Середньочеському регіоні безкоштовний
для громадян України за пред‘явленням паспорта.

Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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Adam a Eva
Text: Veronika Válová, Michaela Hendrychová, žákyně 6.B
Dne 17.2. navštívila třídu 6.B lektorka s programem „Adam a Eva – nejsme stejní“. Hlavním
tématem bylo dospívání, puberta a pohlavní
styk.

Dozvěděli jsme se, jak se mění naše tělo
v průběhu dospívání. Mohli jsme se zeptat na
to, co nás zajímá. Lektorka byla moc hodná a
ochotná. Intimní věci, na které jsme se styděli

zeptat, jsme mohli napsat na papírek a hodit do
krabičky. Ona na ně poté odpověděla.
Program byl zajímavý a záživný. Moc se nám
líbil.

Besedárium
Text: Jana Dvořáková, učitelka ZŠ
Minecraft je počítačová hra, která se odehrává
v otevřeném světě, kde má hráč neomezenou
svobodu pohybu a činnosti. Byla vyvinuta v roce
2009 švédským vývojářem Markusem Perssonem. Tato hra je jako nepopsaná stránka, otevřený svět, který nabízí místo, kde si můžete
splnit své vlastní sny a prožít různé příběhy.
A právě na toto téma byl zaměřen únorový pre-

ventivní program pro žáky 1. stupně ZŠ. Paní
lektorka žákům ze 3. A velmi srozumitelně vysvětlila, na podstatě hry, důležitost: spolupráce,
přátelství, soudržnosti. Podstatu strategie postupu při hře, rozhodování, přemýšlení v souvislostech a v neposlední řadě vhodnost délky
času stráveného u počítačových her.

Poděkování za lyžák
Text: Helena Bendová, rodič
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogům ZŠ Bystřice, kteří před odjezdem dětí
z osmých tříd na lyžařský výcvik dobrovolně
učili žáky, jež se měli účastnit lyžařského zájezdu, distanční formou výuky. K tomu měli prezenčně ve škole žáky ze stejných tříd, kteří na
lyžařský výcvik odjet neměli. Velké díky panu
řediteli za to, že konzultoval situaci s KHS, zjišťoval možnosti co nejbezpečnějšího odjezdu a
přesvědčil své kolegy o tom, že si žáci tuto zvýšenou péči zaslouží.
Kvůli tehdy platícím pravidlům totiž mohla jít
v případě pozitivního testu u některého ze žáků

do karantény celá třída a na lyžařský výcvik by
nejel nikdo. Jelikož se trasovaly kontakty dva
dny zpětně, navrhl pan ředitel na on-line
schůzce rodičů řešení, které výrazně zvýšilo
pravděpodobnost odjezdu dětí. Ten byl plánovaný na neděli, v pátek musely některé děti na
testy PCR. Pokud by některému z nich vyšel
test pozitivní, šel by do karantény každý žák,
který byl s dotyčným ve třídě ve čtvrtek i ve
středu. Pan ředitel umožnil žákům účastnit se
dobrovolné distanční výuky, aby se eliminovalo
riziko hromadné karantény. Vlastně minimalizací kontaktů se snažil o to, aby žáci měli násle-

dující týden lyžařského výcviku kontakty maximální. Na vydařený lyžařský výcvik se vzpomíná
na téměř každém srazu bývalých studentů,
někdo vzpomíná na první pusu, někdo na první
sádru, další na první ředitelskou důtku či na
první čistě projetý slalom – záleží na tom, jakým se kdo zrovna věnoval koníčkům. Nezbývá
než doufat, že se naše ratolesti vrátí pouze s
pozitivní náladou a pozitivně naladěn bude i
jejich pedagogický doprovod. Velmi všem děkuji.

Vzpoura úrazům
Text: Renata Pluskalová a Zuzana Jirotová, učitelky ZŠ
Žáky 1. a 2. tříd dne 24.02.2022 navštívili ambasadoři projektu Vzpoura úrazům, kterou
zajišťuje VZP. Dva páni Jan a Pavel dětem pověděli své příběhy, jak se dostali na vozíček.
Také děti poučili hravou formou o tom, jak se
mají chovat, čemu se mají vyhnout, co mají
a nemají dělat a jak se chovat v neznámém i
známém prostředí.
Prostřednictvím interaktivního programu
se žáci seznámili s bezpečnostními pravidly
v různé životní, sportovní i společenské situaci. Také viděli ukázky některých sportů
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Paralympiády.
Všechny děti celá akce velmi zaujala, všichni
se hlásily a projevily sounáležitost a pochopení takto závažné situace. Páni ukázali dětem, že upoutáním na vozíček život nekončí,
ale stává se velmi obtížným. Děti se aktivně
hlásily, zajímala je celá situace a akce přinesla přesně to, k čemu je určená. Přinesla zamyšlení, zájem, ale i pochopení vážnosti situace a lepší obezřetnost u žáků.

www.mestobystrice.cz

Návštěva Muzea fantastických iluzí
Text: Ludmila Dvořáková, Veronika Horáková, žákyně 7.A
Ve čtvrtek 10.2.2022 naše třída 7.A vyrazila na
výlet do Prahy. Po příjezdu jsme měli krátký
rozchod na Václavském náměstí. Potom jsme
šli do galerie Myšák, kde jsme navštívili Muzeum fantastických iluzí. Muzeum se nám moc

líbilo, máme spoustu skvělých, neobyčejných
fotek, některé i s paní učitelkou. Po opuštění
muzea jsme měli rozchod na oběd. Po obědě
jsme se sešli u sochy sv. Václava „pod ocasem“ a
společně vyrazili na vlak, který nás dovezl

domů. Nikdo se neztratil, máme spoustu nových zážitků a těšíme se na další výlet s naší
paní učitelkou!

Policejní prevence
Dne 14. 2. proběhla policejní prevence pro
žáky 3. a 5. tříd. s nprap. J. Bicanem.
Text: J. Dvořáková. M. Gruberová
3. ročník - Bezpečná cesta do školy
Formou hry si děti procvičily výběr správné a vhodné cesty (frekventované ulice), že
nesmí chodit s cizími lidmi, musí držet se
v bezpečné vzdálenosti, nesmí pouštět nikoho neznámého domů. Děti se dozvěděly,

jak postupovat při nálezu munice, zbraní,
injekční stříkačky.
Text: J. Zemanová. S. Němcová
5. ročník - Závislost
Žáci byli poučeni, že se nejedná jen o závislosti na lécích, alkoholu a drogách, ale především na telefonech a počítačových hrách.
Přednášku doplňovala krátká videa, která je
zaujala a byla pro ně velkým přínosem.

Lyžařský zájezd 8. A a 8. B
Text: Helena Bendová, Eliška Bartošová, žákyně 8. B
Dne 6.2. jsme plni elánu a touhy užít si týden s
kamarády odjeli na lyžařský kurz do Strážného v Krkonoších. Cesta proběhla hladce a bez
komplikací. Ve vánici nám z autobusu naše zavazadla vyložili naši spolužáci a k chatě vyvezl
skútr. Po zbytek dne jsme se seznamovali s
prostředím a obdivovali množství sněhu všude
kolem.
V pondělí jsme byli rozřazeni do skupin podle
našich lyžařských dovedností. Odpoledne už
každý jezdil se svým družstvem a začali jsme se
učit nebo zdokonalovat naše lyžařské schopnosti. Každý večer si pro nás některý pokoj připravil společenskou hru. V úterý si skupina
zdatnějších lyžařů vyzkoušela jízdu v neupraveném terénu. Družstvo začátečníků během
Hlas Bystřice č. 3 / 2022

jednoho dne obrovsky pokročilo a někteří začali zkoušet jízdu na vleku. Ve středu byl odpočinkový den, takže nám vůbec nevadil lehký
déšť, protože jsme lyžovali jen dopoledne. Odpoledne jsme strávili volnou zábavou nebo
procházkou. Ve čtvrtek se patnáct nejschopnějších lyžařů vydalo na celodenní výlet do ski
areálu Bubákov – Herlíkovice. Ostatní lyžovali
poblíž chaty, někteří si vyzkoušeli improvizované sjezdové závody, a i úplní začátečníci už
uměli sjet mírnou sjezdovku! Kurz byl večer
zakončen předáním diplomů a diskotékou. V
pátek jsme dobalili poslední věci a u snídaně
dostali balíčky jídla na cestu. Ke škole jsme se
vrátili v pořádku, bez zranění a dalších zdravotních potíží. Moc děkujeme personálu chat

Popelka a Baraba za ubytování a dobré jídlo.
Velké poděkování patří také našim učitelům a
instruktorům. Jsme opravdu vděční, že jsme
mohli na hory vyrazit a strávit týden mimo školu pohromadě.
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ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍDY ZŠ BYSTŘICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
5. dubna (úterý) 13.00 – 17.00 hod
6. dubna (středa) 13.00 – 16.00 hod
v ZŠ Bystřice (1. stupeň)
Zapisují se dě�, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
nebo kterým již byl povolen odklad povinné školní docházky.
K žádos� o přije� k základnímu vzdělávání i k žádos� o odklad je nutné předložit k nahlédnu�
svůj občanský průkaz nebo cestovní pas (případně jiný doklad, který slouží k iden�ﬁkaci osoby)
a rodný list dítěte.
Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena dvěma dokumenty:
Doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
a odborného lékaře
(dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře, pokud má dítě zdravotní po�že léčené odborným lékařem),
nebo
doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
a klinického psychologa.
Zákonní zástupci mohou využít aplikaci zápis OnLine. V této aplikaci po vyplnění základních údajů je možné
je možné
www.mestobystrice.cz
22vygenerovat žádost o přije�, kterou po vy�sknu� je možné podepsat. Při využi� aplikace zápis OnLine
zarezervovat termín, kdy budete zapsáni bez zbytečného čekání. Nebo si zákonní zástupci mohou Formulář
žádos� o přije� k základnímu vzdělávání stáhnout z webových stránek školy. Formulář žádos� o přije�

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Únorové radovánky ve třídě Berušek
Text: Petra Pešková, Ivana Hrušková, Marie Pavlasová, učitelky MŠ; Stepanova Daria, asistentka pedagoga
Začátek února k nám zavál trochu sněhu
a my - nejmenší Berušky se vydali po stopách s myslivcem za zvířátky. Máme totiž
to štěstí, že naše paní učitelka je myslivkyně. Měli jsme možnost si s ní popovídat
o lesní zvěři, pojmenovávat a prozkoumávat vypreparovaná lesní zvířátka, paroží a
určovat stopy jednotlivých zvířátek. Nenechali jsme to jenom tak a vydali jsme se
zvířátka a jejich stopy také hledat. Vycházku k lesíku na Homoli jsme všichni zvládli
a dokonce jsme nenesli prázdné batůžky,
měli jsme je plné dobrot pro zvířátka, abychom jim to mrazivé počasí usnadnili. Zvířátka jsme sice neviděli, ale jejich stopy a
zálehy jsme objevili.
Na zimní olympijské hry jsme se těšili, asi
jako všichni ostatní fanoušci sportu. Čeští sportovci se vydali vybojovat medaile a
my si to ve třídě zkusili také. Zahajovacím

ceremoniálem jsme zimní olympijské hry
přivítali a sportovní radovánky mohli začít. Vyzkoušeli jsme si všechny zimní sporty, které na ZOH 2022 jsou, a za odměnu
jsme získali medaile.
Proniknout do doby ledové není jen tak, ale
nám se to ve třídě v druhé polovině února
povedlo. Proměnili jsme se v pračlověka,
tančili jsme pravěký tanec kolem ohně za
doprovodu bubnů a vymýšleli si vlastní řeč
– to bylo legrace. Zkusili jsme také nechat
vybuchnout sopku, udělat si kamennou
stopu své nohy ze slaného těsta, malovat
v jeskyni a dokonce jsme se vydali i hledat
mamuta. Na kmenové radě pak proběhlo
pasování každého dítěte na lovce mamutů.
Nejen naše třída oslavila na konci února
MASOPUST. Uspořádali jsme si ve třídě
karneval a užili si den plný zábavy, tance
a soutěží v kostýmech. Také jsme se poko-

chali kostýmy dětí z ostatních tříd, které se
nám přišly ukázat a udělaly stejně jako my
průvod po celé školce. Nezapomněli jsme si
ani masku vyrobit. Vyrobili jsme si masku
berušky a prošli jsme se po Bystřici a udělali si tak třídní masopust. Třeba jste měli
štěstí nás potkat. ☺ Také jsme zašli navštívit paní v podatelně na městském úřadě,
kde jsme jim zazpívali píseň Beruško půjč
mi jednu tečku a zarecitovali báseň s pohybem Šašek. Také jsme zaměstnankyním
úřadu předali kytice z větviček s pomalovanými srdíčky a kytičkami ze slaného
těsta, které jsme vyrobili. Přinesli jsme
jim tak trochu jara, které se nám pomalu
hlásí. Za odměnu jsme z městského úřadu
dostali dobroty od Natu, na kterých jsme si
pochutnali a tímto děkujeme.
Přejeme v této nelehké době klidnou mysl
a co možná nejvíce úsměvu na tváři.

Týden plný zdraví
Text a foto: Kateřina Hasselrot a Lucie Skřipská, učitelky MŠ
U Ježků probíhal týden plný zdraví. Děti se
učily správně pojmenovat části těla. Vyprávěly, které nemoci prodělaly ony i jejich
nejbližší. Vzpomínalo se na babičky a dědečky, kteří již nejsou mezi námi. V centrech aktivit děti vymýšlely nové léky - hrály si na vědce v laboratořích, chystaly

Hlas Bystřice č. 3 / 2022

zdravou hostinu z ovoce pro všechny své
kamarády nebo třeba ztvárňovaly vir pomocí papíru. Ve středu jsme namasírovaly
svaly a vydaly se na polodenní zdravotní
procházku. Poslední den zasvěcený tématu
jsme strávily všichni v pyžamu. V rámci
pyžamového dne se děti dozvěděly, jak je i

spánek pro naše zdraví důležitý. Ve školce
jsme ale i lumpačili! Mezi polštáři jsme
tancovali, běhali, i na polštářovou bitvu
došlo! Byl to den plný legrace! A jestli si
myslíte, že děti v pyžamu znamenají klidné
děti, tak alespoň v Ježkách to neplatí. Paní
učitelky uvítaly nadcházející víkend.
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Oslavte s námi

VELIKONOCE
2 22
V BYSTŘICI
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Sběr vajíček na velikonoční břízu
Od 28. 3. 2022 na náměstí
MKIC Bystřice

Výstava výtvarných prací na téma
Velikonoce, 4. 4. - 6. 4. 2022
ZŠ Bystřice

Tvořivé Velikonoce v Kulíšku
9. 4. 2022 od 14:30
MC Kulíšek, vstupné 50 Kč

Velikonoční jarmark
10. 4. 2022 od 8:00, Ješutovo náměstí
MKIC Bystřice

www.mestobystrice.cz

MC KULÍŠEK

Hola, hola, Kulíšek jarně volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Rozfoukaný únor nás poponesl do veselejších jarních dnů a všichni již vyhlížíme
teplejší paprsky. Proto všechny pozvánky
budou vonět po jaru.
Pomalu uzavíráme přihlášky do kroužků, ale stále jsou ještě volná místa. Kdo
si chcete protáhnout tělo, můžete cvičit
ve středu a ve čtvrtek večer jógu, pilates
nebo PortDeBras . Malí sportovci a atleti
se prohánějí po hale ZŠ v úterý od 8:45 hodin, dále odpoledne
od 16 hodin a ve
čtvrtek od 17 hodin (Cvičení pro malé děti
a Atletika). Zdravě se protáhnout při józe v
Kulíšku mohou děti ve středu od 15 hodin
( Jóga s Aničkou). Stále hrajeme stolní tenis
v pondělí a úterý od 15 hodin. Jestliže potřebujete k pohybu pěknou muziku, každé
pondělí od 15 hodin zní Kulíškem jeden hit
za druhým a žádná holčička nesedí v koutě,
protože tančí s Olinkou. Kdo raději tvoří
něco hezkého, ve čtvrtek od 15:30 se na něj
v Kulíšku těší Jitka, která má stále nové a
nové nápady (Kreativec). Všechny aktuální
informace najdete na našich stránkách –
www.mckulisek.cz
Co nás čeká v březnu? V březnu budeme
především číst. Město Bystřice zaštítilo
celý týden čtení pod názvem Dotkni se
knihy. Bude se číst ve školách i ve školkách
a Kulíšek tentokrát přijde s pohádkou až
k vám domů. Od 14.3. do 18.3. se můžete

přihlásit na volně přístupnou facebookovou stránku – MC Kulíšek a od 19:30 si
poslechnout pohádku online. V pátek 18.3.
zveme všechny rodiče, aby si přišli do
Kulíšku užít večer s knížkou a skleničkou
vína. Hlasováním byla vybrána ryze odpočinková knížka Saturnin. Všichni jste srdečně zváni (vstup dobrovolný).
V dubnu bude jarní bazárek ! 7.4. – 9.4. se
opět sejdeme v sále U Hlaváčků. Prosím,
díky velkému zájmu si vyzvedněte v Kulíšku formulář s přiděleným číslem, kterým
bude popsáno i prodejní zboží. Formulář
a číslo je možné zaslat i emailem – stačí si
zavolat.
Symbolem jara jsou především Velikonoce a Kulíšek se už moc těší. V sobotu 9.4.
budeme malovat vajíčka, plést pomlázku,
péct perníčky a beránka. Jako bonus nám
pan Dvořák přijede povídat o včelkách a
spolu si vyrobíme opravdové včelí svíčky.
Začínáme od 15 hodin – materiálu je dost,
takže stačí jen přijít.
Jsem ráda, že přestože Kulíšek funguje v
omezeném režimu, než když byla v centru
placená koordinátorka, daří se nám udržet pravidelné kroužky a každý měsíc se
můžeme těšit na nějakou akci. Nově si do
Kulíšku našli cestu například společnost
Bruno Gröninga nebo seskupení Svépomoc. Obě sympatické skupiny jsou ote-

vřeny i nově příchozím. Bruno Gröning byl
znám svými léčitelskými schopnosti a jeho
postupy pomáhají dodnes lidem po celém
světě.
Skupinky Svépomoc vznikly po celé republice asi před rokem. Hlavním cílem
bylo spojovat lidi v dané lokalitě. Jak už
říkal pan Werich – ten umí to a ten zas tohle - a je dobré to o sobě vědět. Prožíváme náročné období, mnozí se cítí se svými
názory sami, mnozí řeší hodně praktické
problémy. Svépomoc nevyřeší vše, ale je
dobré vědět, že jsou v okolí lidé, kteří třeba umí namíchat bylinky, mají přebytky na
zahrádce nebo umí opravit sekačku. Nadstavbou jsou příjemná povídání a sdílení o
věcech pozemských i nadpozemských. Je
milé zjištění, že je mnoho lidí, kteří jsou
tolerantní k názorům ostatních, jsou soucitní s pocitem sounáležitosti. Teď když
jsem to napsala, mi to zní jako klišé, ale je
to tak.
Závěrem vás všechny zvu na některou z
našich akcí nebo činností. Stále platí, že
Kulíšek má dveře dokořán pro všechny
děti i dospěláky a samozřejmě i pro všechny aktivity, které by vám konkrétně dělaly
radost.
Za účast i inspiraci vám děkuje
Vanda.

9. dubna od 14:30

Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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HISTORIE

Rok 2004
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

GEOTERMÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ŠKOLY

Na základě loňských čerpacích pokusů bylo
rozhodnuto o úpravě systému vytápění základní školy a vybudování nových jedenácti
geotermálních vrtů. Vrty včetně přímotopných kotlů na elektřinu zařídila společnost
pana Ing. Kodiše za částku 1, 3 milionu korun bez DPH.

ŠKOLNÍ BUDOVA V OUBĚNICÍCH

Středočeský kraj se dohodl s městem na
převodu budovy bývalé školy v Ouběnicích
do majetku města. V budově ouběnické
školy bylo v posledních letech umístěno
technické a materiálové středisko, které zabezpečovalo materiálové základy pro
rozvíjení, zkvalitňování a prohlubování polytechnického vyučování škol okresu Benešov.

sového hlášení do 2 minut částkou 50,- Kč
a za každou další započatou minutu dalších
50,- Kč. Zákaz vyhlašování měly politické
akce a pozvánky na politické mítinky. Místní společenské organizace, charitativní a
veřejné prospěšné akce do 2 minut byly vysílány zdarma.

PLATBA ČIPOVOU KARTOU V AUTOBUSU

Od 1. května byl v autobusech společnosti
ČSAD Benešov a.s. zaveden nový způsob
odbavování cestujících. Vedle platby v hotovosti bylo možné poprvé zaplatit jízdné v autobusu čipovou kartou. Jednalo se
o plastovou kartu velikosti bankovní platební karty s logem společnosti, kterou
bylo možné nabít na částku od 100,- do
1000,- Kč. Při placení řidič na odbavovacím zařízení navolil odpovídající jízdenku
a cestující si ji po zaplacení a vytištění ze
strojku sám odebral.

ZRUŠENÍ POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY

Foto: Budova bývalé školy
v Ouběnicích, vyfoceno v roce 2022

ZPOPLATNĚNÍ ROZHLASOVÉHO
HLÁŠENÍ

Město Bystřice zrekonstruovalo veřejný
rozhlas a na úřadě se začaly množit stížnosti na hlasitost a jeho časté vysílání.
Z tohoto důvodu stanovila rada města pouze dva časy vysílání a to v 15.00 a v 17.00
hodin. Zároveň město zpoplatnilo rozhla-
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Z důvodu neefektivnosti pobočky České
spořitelny a.s. byla k 1. červenci uzavřena
pobočka v čp. 26 v Bystřici. Zaměstnanci
pobočky i účty klientů byly převedeny do
pobočky v Benešově. V Bystřici pak zůstal
jen bankomat pro hotovostní transakce.
Pro tento bankomat se uzavřela nová nájemní smlouva mezi Českou spořitelnou a
městem, kde zůstala zachována původní
cena nájmu i velikost pronajatých prostor.
Změnil se pouze předmět nájmu. Před
uzavřením nové smlouvy byly prostory nabídnuty k pronájmu ještě Komerční bance
a.s., ČSOB a.s. a GE Capital Bank a.s. Nikdo
z nich však neprojevil zájem otevřít v Bystřici svoji pobočku.

ci těchto oslav vystoupil dětský dechový
orchestr pod vedením Václava Turka, dechový soubor Petra Stibůrka a benešovské
mažoretky. Vedle kulturního programu
připravila základní škola i vydání pamětní
brožury, den otevřených dveří a výstavu o
historii školy. Na fotografiích si příchozí
návštěvníci mohli prohlédnout výstavbu
školy, třídní kolektivy, pedagogy i fotografie ze školních aktivit. Ve třídách pak byly
k vidění historické i současné školní pomůcky. Po skončení akce byla výstava fotografií přemístěna do Domu U Jelena.

VOLBY

V roce 2004 proběhly v České republice
dvoje celostátní volby. Ve dnech 11. a 12.
června proběhly historicky první české
volby do Evropského parlamentu a ve
dnech 5. a 6. listopadu se uskutečnily druhé
demokratické volby do krajského zastupitelstva. Podzimní volební účast do krajského zastupitelstva ukázala celostátní nezájem občanů o volby. Celostátní průměr
účasti byl 29.62 % a v Bystřici dosáhla voličská účast pouhých 27,31 %.

VÝROČÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začátkem měsíce září se v budově bystřické základní školy uskutečnily oslavy
k 70. výročí otevření školní budovy. V rám-

Foto: Logo voleb do Evropského
parlamentu

www.mestobystrice.cz

POVĚST
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Kořenářka
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Když ranní slunce ozáří vrcholky lesa před oknem, prořídlými řadami stromů vidím až na louku pod
Vyzradilkou. Někdy vidím i lidi, jdou k útulku na Vyzradilce, aby si půjčili a vyvenčili čtyřnohého parťáka. Asi
jen málo z nich ale ví, jak to místo k názvu přišlo.
V dobách, kdy zranění, nemoci a někdy
i mor trápily obyvatele našeho kraje, nezbývalo mnoha nemocným, než spoléhat na bylinky či kořínky. Ne každý se ale
v nabídce matky přírody vyznal. Naštěstí skoro všude žil nějaký bylinkář, poustevník, nebo bába kořenářka. Tito lidé
často bydlívali na okraji obce, nebo zcela
na samotě. Celý rok sbírali a sušili nejrůznější kvítí, listy a kořínky, o nichž
věděli, jakou nemoc zaženou. Jejich pověst se zpravidla rychle rozšířila po kraji, takže nemívali nouzi o návštěvníky.
U nás žila šikovná bába kořenářka v dřevěné chaloupce, obklopené břízami, téměř
v lese, na kopci nad Opřeticemi, kde se
říká Strašilov. Nikdo neznal její pravé jméno. Říkalo se jen „Jdi za kořenářkou“. Časem ale přece jen jméno – vlastně spíš přezdívku – dostala.
Sbírala i pěstovala různé bylinky a koření, které sušila a prodávala. Rok co rok
obcházela s nůší, ve které byly kornouty
s kořením i kameninové hrnky plné
různých mastí, trhy v okolí a vydělávala
si tak na skromné živobytí.
Kdo neměl na lékaře, kterých navíc bylo
v kraji tuze málo, obracel se často právě
na ni, aby mu pomohla od různých chorob, horkosti a jiných neduhů. Uměla pomoci nejen lidem, ale i koním a dobytku.

Hlas Bystřice č. 3 / 2022

Protože její lektvary opravdu pomáhaly,
mnozí věřili, že bába kořenářka musí jistě
čarovat. Tomu vydatně napomáhalo, že ji
za úplňku vídávali na kraji lesa sbírat kapradí i jiné, jistě čaromocné byliny. Kdo tedy
měl pocit, že je mu zle, protože byl uřknut
nebo dokonce proklet, dožadoval se také
její pomoci či ochranného škapulíře.
Nespoléhala ale jen na bylinky: Nedaleko
sídlil starý selský rod, který majetek rozmnožoval tím, že jeho mládenci se ženili
jen se vzdálenějšími příbuznými, aby majetek zůstal v rodině. Jednomu dědici však
osud nepřál. První synek se narodil slabý,
pořád marodil a do roka se s tímto světem
rozžehnal. Další dítě bylo také neduživé,
přes veškerou péči neprospívalo a také
brzy zemřelo. K dovršení všeho špatného
si po předčasném porodu všemohoucí vzal
k sobě i jeho ženu. Jeho matka byla přesvědčena, že je někdo snad proklel, a tak
vyrazila pro radu k babce kořenářce. Ta
ovšem věděla, že se ovdovělému statkáři
líbí děvečka, co na jejich statku sloužila.
Statkářka by mu ji však jako nevěstu nikdy
neschválila. Babka se tedy uchýlila k malé
lsti. Řekla, že kletba pomine tehdy, vezme-li si její ovdovělý syn právě tuhle děvečku.
Stará selka váhala, ale nakonec ke sňatku
svolila. Dobře udělala: potomstvo, které
z manželství vzešlo, bylo prý zdravé a silné,

přesně jak babka předpověděla. Což kořenářce jen vylepšilo již tak dobrou pověst.
Nejčastějšími klientkami kořenářky bývaly ženy. Svěřovaly se jí s bolestmi tělesnými a někdy i trápením, co je tížilo
na duši. Některým pomohly bylinky, aby
jejich neduh za pár dnů zmizel, jiné ji
navštěvovaly dlouhý čas. Všechny však
našly u kořenářky porozumění, dobrou
radu i návod, jak svou situaci vyřešit.
Babka kořenářka byla známá i tím, že pokud někdo ubližoval ženě či dítěti, došla
si s dotyčným promluvit. Když domluva
mezi čtyřma očima nepomohla, neváhala
o bezpráví mluvit veřejně – nebylo-li zbytí, černé dosud tajemství vyzradila. Lidé jí
tak začali přezdívat bába Vyzradilka, čímž
ovšem vyjadřovali obdiv k její upřímnosti.
V chaloupce na kraji lesa žila mnoho let.
Cestička na „Vyzradilku“ byla vyšlapaná
chodci i vyježděná povozy, které ke kořenářce mířily pro radu i léky. Ještě jako hodně stará babka, již ohnutá k zemi, sbírala
bylinky a sušila je na slunci pod plátýnkem
nebo ve stínu doma nad kamnovcem. Obvykle se bylinkaření dědí v rodině, ale bába
Vyzradilka žila sama. Když jedné noci zemřela, byla prý stará dřevěná chalupa hned
při první bouřce zasažena bleskem a celá
shořela. Nám po ní zůstal jen ten název...
a jedna stará pověst.
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MATRIKA

KALENDÁRIUM
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Text: Občanská komise MěÚ
V únoru 2022 oslavili významné
jubileum tito občané:
Hana Turková
Jírovice, 70 let

Ladislav Rychman

Vincenc Daněk

* 9. 10. 1922 Praha
† 1. 4. 2007 Praha

* 5. 4. 1827 Choltice
† 19. 3. 1893 Praha

Filmový režisér, který se díky svému položidovskému původu na konci druhé
světové války ocitl v pracovním táboře v
Bystřici, odkud se 2. května 1945 pokusil
utéci. Na útěku byl zastaven hlídkou SS,
která jej na místě odsoudila k trestu smrti zastřelením. Sám si spolu s kamarády
měli vykopat hrob. Nakonec je naštěstí
zachránily tvrdá zem a hádka mezi dozorci.
Po válce nastoupil Ladislav Rychman do
Divadla satiry. Začal studovat FAMU, kterou nedokončil a nedostudoval ani estetiku na Filozofické fakultě. Jeho kroky se
postupně ubíraly k filmu, kde zanechal
nesmazatelnou stopu. Pokoušel se o první filmové muzikály, vymyslel první reklamy a je pokládán i za zakladatele českých videoklipů. Všeobecného uznání
sklidily jeho filmové muzikály a filmy
Starci na chmelu, Dáma na kolejích nebo
Hvězda padá vzhůru.

Český průmyslník, konstruktér a zakladatel budoucí firmy ČKD. V roce 1854
koupil spolu se starostou Karlína strojírenský závod, který vyráběl stroje pro
cukrovary. V roce 1871 svou firmu prodal
nově založené akciové společnosti Breitfeld, Daněk a spol., která v roce 1927 přešla do koncernu ČKD. V roce 1861 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu
a za zásluhy ve válce v roce 1866 mu císař
udělil rytířský Řád Františka Josefa. V
roce 1878 byl povýšen do šlechtického
stavu (von Esse). Byl majitelem panství
Tloskov a hradu v Líšně.

Eduard Hlaváček
* 18. 3. 1867
† 2. 2. 1930 Bystřice
Katolický farář a arcibiskupský vikář přišel do Bystřice z Křečovic. V Bystřici působil v letech 1910 - 1930. „V Bystřici byl
velmi oblíben. Jeho pohřbu se účastnilo
30 kněží a pohřební průvod sahal od
mostu až ke hřbitovu.“ Kronika města
Bystřice s. 378.
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Oldřich Houška
Bystřice, 75 let
Jiřina Ebertová
Tožice, 80 let
Růžena Dlabalová
Jírovice, 90 let
Josef Vosátka
Nesvačily, 93 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Pozn. Jména všech uvedených osob
jsou zveřejněna na základě jimi
daného písemného souhlasu.

Hlas Bystřice
7. 3. 1957
První číslo Hlasu Bystřice bylo vydáno
dne 7. března 1957. Šlo o mimořádný výtisk „místního zpravodaje občanů v Bystřici u Benešova“ a jak je patrné z data,
měl „zpravodaj“ připomenout především
mezinárodní svátek žen. Na třech stranách se tu objevily zprávy o činnosti
místního národního výboru, jednotného
zemědělského družstva, základní školy,
sportovců a loutkoherců.

POLICIE

I Ty se můžeš stát jedním z nás!
Chceš dělat práci, která má opravdu smysl,
kde budeš mít jistotu místa i platu, ale zároveň se můžeš věnovat i dalším aktivitám,
studiu VOŠ či VŠ a kde máš širokou škálu
pracovních pozic?
Co musíš splňovat?
- být občanem České republiky
- být starší 18 let
- být bezúhonný
- mít středoškolské vzdělání s maturitou
- zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
Co budeš k přijímacímu řízení potřebovat?
- platný občanský průkaz
- životopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
(min. maturitní vysvědčení)

www.mestobystrice.cz
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Inzerce

CO NABÍZÍME?







SLUŽEBNÍ PŘÍJEM 26.420,- Kč.
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 150 000,- Kč
STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK 2.500,- Kč
6 TÝDNŮ DOVOLENÉ, ZÁKONNÁ VOLNA
37,5 HOD. ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY TÝDNĚ
VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK PO 15 LETECH VE
SLUŽEBNÍM POMĚRU, ODCHODNÉ PO 6 LETECH

CO POŽADUJEME?

CO POŽADUJEME?





STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
STARŠÍ 18 LET
TRESTNÍ BEZÚHONNOST
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

Územní odbor Benešov
Čechova 1996, Benešov
 607 405 547 plk. Mgr. Lucie Ratajová - zástupce ředitele územního odboru
Inzerce

 lucie.ratajova@pcr.cz

Pokud se chcete informovat o stavu kriminality, ať už u nás, nebo v jakékoliv jiné obci,
můžete využít níže uvedenou webovou stránku. Online mapa umožňuje filtrovat záznamy dle zvolené obce, období a kategorie.
https://kriminalita.policie.cz

Hlas Bystřice č. 3 / 2022
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VZPOMÍNKY

Kvalitní čistění a úklid

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

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

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

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
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www.mestobystrice.cz

Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.

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

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Veterinární ordinace
v Bystřici
Oznamuje obnovení pravidelné ordinační doby:
Každou STŘEDU 16:00 – 18:00 BEZ OBJEDNÁNÍ.
Termíny operací dle domluvy.
Těším se na vás.

Inzerce

MVDr. Hana Hauserová Vachalcová
www.baruskvet.cz, +420 734 711 725

Hlas Bystřice č. 3 / 2022

31

SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

