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Školní rok začíná!
Informace pro voliče
Zastupitelstva města Bystřice
STRANA 7

Základní škola má
novou ředitelku
STRANA 13
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FOTOZPRÁVY

Veřejné projednání změny č. 1 územního
plánu města Bystřice. Děkujeme
přítomným za účast a za dotazy.

Ještě máte poslední šanci prohlédnout
si výstavu soch na náměstí. Během září
budou sochy přemístěny.

Provádíme zkušební vrty v osadě
Tvoršovice, abychom mohli zhotovit
studnu. Vrt měl vody dostatek.

V srpnu se konal doposud největší dětský festival v historii Bystřice. Akce byla vydařenou pomyslnou tečkou za letními
prázdninami. Fotbalový stadion pojmul při této příležitosti téměř 1000 návštěvníků.

Zájezdek z ptačí perspektivy (autorem
fotografií je Tomáš Procházka).

Dokončili jsme práce na základní škole:
Práce na přivaděči vody v Nesvačilech
fotovoltaika, rekuperace vzduchu a systém jsou hotové. Nesvačily mají dostatek kvalitní
snižování CO2 ve třídách.
vody.

Léto v Bystřici pomalu končí. Dny se pomalu zkracují. Změna letního času na zimní nás ale čeká až poslední neděli v říjnu.
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ÚVODNÍK

„Demokracie začíná
oblečením saka a odchodem
k volbám a končí vhozením
lístku do urny.“

NENECHTE SI UJÍT!
Rozvoj Bystřice
v plném proudu

STRANA 9

Winston Churchill,
premiér Spojeného království

Slovo uznávané
ředitelky MŠ
Bystřice
STRANA 14

BystřiceFest – děti
jsou best (ohlédnutí
za akcí)

Text: Michal Hodík,
starosta města Bystřice

V

ážení občané města Bystřice, sousedé, voliči,
již více než 100 let mohou občané v Čechách
využívat svého ústavou
garantovaného práva – volebního práva.
Vždyť Ústava České republiky říká – cituji: „Lid je zdrojem veškeré státní moci;
vykonává ji prostřednictvím orgánů
moci zákonodárné, výkonné a soudní,“
a dále doplňuje „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo
svobodnou volbou svých zástupců,“ a „Občané mají za rovných podmínek přístup
k voleným a jiným veřejným funkcím.“
Ano, tímto úvodem jsem vám všem chtěl
připomenout, že končí aktuální funkční
období vámi zvoleného zastupitelstva města a opět budete moci využít svého Ústavou
ČR garantovaného práva demokraticky si
zvolit své zástupce do městského zastupitelstva a tím ovlivnit další vývoj našeho
města.
V letošních komunálních volbách se o vaše
hlasy budou ucházet čtyři strany, sdružení nebo volební uskupení. Je skvělé, že
tu máme tolik aktivních občanů, kteří se

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

STRANA 19

chtějí přímo zapojit do práce nejvyššího
kolektivního orgánu města – zastupitelstva.
V úvodu jsem připomněl citátem slavného
premiéra Spojeného království hlavní princip demokracie, který potvrzuje i Ústava
ČR – pokud chcete něco ovlivnit ve vývoji
města, kraje, státu tak k tomu vedou dvě
cesty – zapojit se a být volen nebo jít volit
a zvolit si zástupce, který odpovídá vašim
představám. Každý, komu volební právo
v ČR umožňuje volit, by tak měl využít tohoto svého práva.
„Ten, kdo nechodí volit, nemá právo nadávat. Kdyby totiž chodil volit, mohl by
i něco změnit.“
Luboš Podolský, básník, Třebíč
Využijete tak svého ústavního práva a přijďte ve dnech 23. a 24. září do volebních místností a dejte svůj hlas tomu, kdo podle vás
nejlépe povede naše město dále v novém
funkčním čtyřletém období. Nenechte
propadnout svůj hlas, protože právě touto
formou rozhodujete o budoucnosti našeho
krásného města.
Váš starosta
Michal Hodík

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. září 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
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ZPRÁVY

Jednání Rady města a zasedání Zastupitelstva
města Bystřice
Zkrácená verze zápisů Rady města Bystřice ze dnů 18. 7., 8. 8. 2022 a 29. 8. 2022. Plnou verzi naleznete na webových stránkách Města
Bystřice (www.mestobystrice.cz).
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

MŠ Bystřice – Žádost o udělení výjimky
z počtu dětí na třídách v MŠ na dobu neurčitou
Rada města souhlasí s udělením výjimky
počtu zapsaných dětí na jednu třídu v Mateřské škole Bystřici, okres Benešov, příspěvková organizace, Družstevní 422, 257 51
Bystřice, IČ: 750 34 492 na dobu neurčitou
takto:
1. Červená třída: z 24 na 28 dětí
2. Fialová třída z 24 na 28 dětí
3. Zelená třída: z 24 na 28 dětí
4. Modrá třída: z 24 na 28 dětí
5. Oranžová třída: z 24 na 28 dětí
Posázaví o.p.s. – Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Bystřice na jeho nejbližším zasedání
schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Posázaví o.p.s. a městem Bystřice
ve výši 134.540 Kč na vydání brožury Poznáváme Posázaví – 3 strany brožury budou
věnovány území města Bystřice, vydání
brožury Bystřice – 5000 ks, 24 stran + 4
strany obálky, natočení videospotu pro Facebook (cca 3 minuty) a Instagram (max
59 s) o atraktivitách města Bystřice a zajištění reklamy videospotů
Dotační program města Bystřice na rok
2023
Rada města schvaluje “Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu
města Bystřice – Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti a sociálních služeb v roce
2023“
Ing. arch. Martin Kraus – Smlouva o dílo
„Park pod Barevnou“
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo
mezi městem Bystřice a Ing. arch. Martinem Krausem, se sídlem: Kotnovská 165,
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390 01 Tábor, IČ: 166 83 986 za účelem zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) včetně obstarání potřebných vyjádření a stanovisek a obstarání
společného povolení a dokumentaci pro
vyhledání dodavatele stavby v podrobnosti
dokumentace pro provedení stavby – zadávací dokumentace stavby (DZS) včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr
v rámci projektu: „Park pod Barevnou –
Bystřice“ za cenu 360.000 Kč bez DPH
Pravidla pro mimořádné volební číslo
Hlasu Bystřice
Rada města schvaluje Pravidla pro tisk
a způsob dodání příspěvků volebního čísla
Hlasu Bystřice
Ofsetová tiskárna s.r.o. – Smlouva o dílo
– Dodatek č. 1
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Bystřice
a Ofsetovou tiskárnou s.r.o. na tisk městského zpravodaje Hlas Bystřice, kterou se
upravuje cena díla od 01.04.2022. Cena díla
se navyšuje v důsledku razantního navýšení
ceny papíru na trhu
Infocentrum Bystřice – Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, prodloužení termínu a vícepráce
Rada města schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 07.04.2022 na
stavbu „Infocentrum Bystřice“, sespolečností BENESOLAR s.r.o., se sídlem K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice, IČ: 267 53 421; DIČ:
CZ267 53 421, jímž se mění termín dokončení díla a cena díla. Termín se prodlužuje –
dílo bude dokončeno nejpozději do
16.09.2022. Práce na interiéru budou dokončeny nejpozději do 26.08.2022. Cena
se navyšuje o vícepráce v hodnotě
354.841,10 Kč bez DPH. Původní cena díla
1.380.794,32 Kč bez DPH, konečná cena díla
1.735.635,42 Kč bez DPH, konečná cena díla

2.100.118,86 Kč včetně DPH
Sdružení zdravotně postižených Bystřice
z.s. – Žádost o finanční příspěvek
Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Sdružení zdravotně postižených
Bystřice z.s., Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 266 11 104 ve výši 10.000 Kč
Rybářské závody NOVAS CUP 2022 – Žádost o finanční příspěvek
Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 5.000 Kč
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky
města o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Bystřice na jeho nejbližším zasedání
vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Bystřice, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 15. 12.
2021
Volby 2022 – TTP invest, a.s. – Smlouva
o pronájmu nebytového prostoru
v č.p. 1 v Líšně
Rada města schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy na nebytový prostor v č.p. 1 – Zámek a budovy v k.ú. Líšno s TTP invest, a.s.,
Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 241 41 224 pro účely zajištění voleb
do Zastupitelstva města Bystřice v termínu
od 23.09.2022 do 24.09.2022 za nájemné
ve výši 1 Kč
Povodí Vltavy s.p. – smlouva o zřízení služebnosti PVL-1432/2022/SML
– přestavba prospustku v Mokré Lhotě
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy

www.mestobystrice.cz

o zřízení služebnosti inženýrské sítě PVL1432/2022/SML vrámci dokončené stavby
„Rekonstrukce propustku v Mokré Lhotě“
mezi Povodím Vltavy s.p., IČ: 708 89 953,
se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Smíchov a městem Bystřice, IČ: 002 31 525,
se sídlem Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH ve prospěch Povodí Vltavy s.p. Pozemek p.č. 873/1
v k.ú. Líšno, celková výměra 3158 m2, způsob využití: koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, druh pozemku: vodní plocha, který je zapsán na listu vlastnictví č.
1947 u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Benešov a je
ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.
Poskytnutí vkladu do dobrovolného svazku obcí Společná voda d.s.o.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Bystřice na jeho nejbližším zasedání
schválit poskytnutí vkladu nad rámec základního vkladu za účelem vytvoření vlastního kapitálu dobrovolného svazku obcí
Společná voda d.s.o., jehož je členem, pro
Společná voda d.s.o., se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ: 174 08 288,
ve výši 2.248.107 Kč, za účelem financování
koupě obchodního podílu ve společnosti
Vodohospodářská společnost Benešov,
s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ: 475 35 865
MKIC – Žádost o předběžný písemný souhlas s přijetím finančního daru
Rada města souhlasí s přijetím daru
100.000 Kč pro Městské kulturní a informační centrum, příspěvková organizace,
Ješutovo nám. 14, 257 51 Bystřice, IČ: 098 80
674 od firmy DZV Nova, a.s., se sídlem Petrovice 11, 257 51 Bystřice, IČ: 470 48 522
ZŠ Bystřice – Žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu žáků ve třídě VIII.
Rada města souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě VIII. na
počet 32 žáků v Základní škole Bystřice,
okres Benešov, příspěvkové organizaci, Dr.
E. Beneše 300, 257 51 Bystřice
Bystřice – Žádost o příspěvek na pomůcky pro ukrajinské žáky ZŠ Bystřice
Rada města souhlasí s navýšením příspěvku Základní škola Bystřice, okres Be-
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nešov, příspěvkové organizaci, Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice, IČ: 495 28 351
o 30.000 Kč na pomůcky pro ukrajinské
žáky
Bystřice – Žádost o navýšení příspěvku
na stravné pro ukrajinské žáky
Rada města schvaluje navýšení příspěvku pro Základní školu Bystřice, příspěvková organizace, Dr. E. Beneše 300, 257 51
Bystřice, IČ: 495 28 351, ve výši 20.000 Kč
z fondu RM na stravné pro děti z Ukrajiny,
které byly zapsány k povinné školní docházce při Základní škole Bystřice. Zřizovatel poskytne finanční částku, z níž bude
čerpána poměrná část peněžních prostředků na základě seznamu žáků, jejichž
rodiče o příspěvek požádali. Částka pro
první stupeň činí 25 Kč/oběd na jednoho
žáka a pro druhý stupeň 27 Kč/oběd na jednoho žáka
XCOPY s.r.o. – Žádost o úpravu smluvních podmínek
Rada města souhlasí s návrhem společnosti XCOPY s.r.o., Štefánikova 496/10, 150
00 Praha 5, IČ: 242 60 762 ve věci zvýšení
ceny papíru – formát A4 ze 72 Kč na 110 Kč
bez DPH a formát A3 ze 144 Kč na 220 Kč
bez DPH
Odměny za výkon funkcí členů výborů,
komisí, zvláštního orgánu města
(komise pro projednávání přestupků),
kteří nejsou členy zastupitelstva města
Rada města doporučuje v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města č. 9
ze dne 19.12.2018 peněžité plnění (odměny)
za rok 2022 fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, a to za výkon
funkce členům Finančního výboru Zastupitelstva města Bystřice v částce 2 × 4.000
Kč na člena, členům Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Bystřice v částce
1 × 3.000 Kč, člence Občanské komise Rady
města Bystřice v částce 1 × 3.000 Kč, člence
Sociální a bytové komise Rady města Bystřice 1 × 5.000 Kč, členům Komise dopravy
a veřejného pořádku v částce 3 × 1.000 Kč
a 1 × 1.500 Kč a členům Komise pro projednávání přestupků dle odpracovaných hodin v sazbě 200 Kč za odpracovanou hodinu v částkách 13.800 Kč, 7.700 Kč a 6.100
Kč.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Konzultační a inženýrské práce Vodovod Bystřice –
připojení Mokré Lhoty
Rada města schvaluje Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo – Konzultační a inženýrské
práce Vodovod Bystřice – připojení Mokré
Lhoty, kterým se prodlužuje doba plnění
u bodů č. 6 a 7 z důvodu probíhajícího
správního řízení opravného územního rozhodnutí. Podání kvalifikované žádosti za
účelem vydání stavebního povolení bude
uskutečněno do jednoho měsíce od vydání
opravného pravomocného územního rozhodnutí
Vodovod Božkovice – připojení obce na
Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany
– Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, vícepráce
Rada města schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2021 na stavbu „Vodovod Božkovice – připojení obce na
Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany, se
společností Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o., se sídlem Černoleská 1600,
25601 Benešov, IČ: 475 35 865; DIČ: CZ475 35
865, spočívající ve zvýšení ceny o vícepráce
v hodnotě 491.242,28 Kč bez DPH. Původní
cena díla 6.498.341,51 bez DPH, konečná
cena díle 6.989.583,79 Kč bez DPH
Schválení přijetí dotace ze SFPI na akci
„Změna stavby a adaptace bývalé budovy
JZD na komunitní centrum Bystřice“
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Bystřice na jeho nejbližším zasedání
schválit I. přijetí dotace ze SFPI (Státní fond
podpory investic), Vinohradská 1896/46, 120
00 Praha 2, IČ: 708 56 788, na akci „Změna
stavby a adaptace bývalé budovy JZD na komunitní centrum Bystřice“ ve výši
21.862.280 Kč, II. schválit čerpání bezúročného úvěru ve výši 21.862.280 Kč poskytnutého Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, IČ: 708
56 788 se splatností do 10 let od nabytí účinnosti smlouvy, III. schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, Smlouvy o úvěru
a Zástavní smlouvy k nemovitostem mezi
městem Bystřice a Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00
Praha 2, IČ: 708 56 788
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2022

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Bystřice
Starosta města Bystřice Michal Hodík podle ustanovení §29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje volby do Zastupitelstva
města Bystřice:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.
září 2022 od 08:00 hodin do 14:00
hodin.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH
VOLEBNÍCH OKRSKŮ:
V souladu s ustanovením § 15 odst.
1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Bystřice, konané
ve dnech 23. a 24. září 2022, o počtu
a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 10
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 1 –
Bystřice je volební místnost: Městský
úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice – obřadní síň pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. Karla Nového, Ke Trati,
Krátká, Soukromá, K Zájezdku, Kostelní, Ješutovo náměstí, K Líšnu mimo čp.
82, Na Trojici, Líštěnecká, Na Homoli,
U Potoka, Na Obci, Příčná, Pod Homolí,
Na Čeperce, U Hřbitova, Votická.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Místem konání voleb do Zastupitel-

stva města ve volebním okrsku č. 2 –
Bystřice je volební místnost: Městský
úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice – zasedací síň pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. K Nesvačilům, Družstevní,
Nová, V Soudce, Náměstí II. odboje,
Syllabova, Dr. E. Beneše čp. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 44, 159, 238, 510,
U Stadionu čp. 400, K Líšnu čp. 82.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku
č. 3 – Bystřice je volební místnost:
Základní škola Bystřice, Dr. E. Beneše 300, Bystřice, – I. stupeň, přízemí
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dr. E.
Beneše mimo čp. 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 44, 159, 238, 510, ul. A. Kroutila,
Sokolská, U Stadionu mimo čp. 400,
Spartakiádní, K Letišti, Nádražní, Semovická, Benešovská, U Splavu.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 4 –
Drachkov je volební místnost: Budova města „Spolkový dům“, Drachkov
čp. 107 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Božkovice, Drachkov, Tožice, Radošovice.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku
č. 5 – Jinošice je volební místnost:
Budova města čp. 5 v Jinošicích pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v osadě Jinošice,
Opřetice, Líštěnec.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 6 –
Jírovice je volební místnost: Hasičská
zbrojnice v Jírovicích, Jírovice čp. 153
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě Jarkovice, Jírovice, Semovice, Hůrka.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 7 –
Líšno je volební místnost: Zámek Líšno čp. 1 v Líšně pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v osadě Líšno.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 8
– Mokrá Lhota je volební místnost:
Hasičská zbrojnice v Mokré Lhotě,
čp. 93 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Mokrá Lhota.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 9
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 9 –
Nesvačily je volební místnost: Budova města, Nesvačily čp. 138 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě Nesvačily, Zahořany, Petrovice, Tvoršovice, Mlýny.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 10 –
Ouběnice je volební místnost: Budova
města, Ouběnice čp. 24 – „Kampelička“ pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Ouběnice, Hlivín, Jeleneč, Jiřín, Kobylí
a Plchov, Strženec, Vojslavice.

VOLIČI BUDOU DODÁNY NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘEDE DNEM KONÁNÍ VOLEB HLASOVACÍ LÍSTKY.
NÁHRADNÍ VOLEBNÍ LÍSTKY JSOU VE DNECH VOLEB K DISPOZICI VE VŠECH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2022

Informace pro voliče
- obecné informace Sčítání hlasů proběhne v sobotu
24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do
zastupitelstev obcí hlasovat pouze
jednou.
Hlasování na území města Bystřice
proběhne ve volebních okrscích.
KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit do zastupitelstva obce má
občan Bystřice za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb, tj. 24.
9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu, a státní občan jiného členského státu EU, který alespoň
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl
věku 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič
ve volební místnosti předložením
platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci
předloží průkaz o povolení pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí být
uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu),
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
(karanténa), výkon vojenské základní
nebo náhradní služby nebo služba vo-

jáka z povolání v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad
pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který
není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu
voličů vedeného jen pro volby podle
tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství členského státu
EU a dále přihlášení se k pobytu v obci.
Z dodatku stálého seznamu voličů lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je
zapsán v seznamu; může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9.
2022, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič
hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do zastupitelstva obce není
možné hlasovat na zastupitelských
úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve stálém seznamu voličů.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Do Zastupitelstva města Bystřice se

bude v září 2022 volit 17 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku
a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu
(hlas dostanou všichni kandidáti této
strany),
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních
stran (max. 17 křížků),
označit křížkem ve čtverečku jednu
volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu
nejpozději 20. 9. 2022, případně budou
k dispozici ve všech volebních místnostech.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLIČE NALEZNETE NA WEBU
https://www.mestobystrice.cz/urad/volby/informace-pro-volice/

Hlas Bystřice č. 9 / 2022
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ZPRÁVY

Milostivé léto
Zdroj: Občanská poradna Diakonie Střed
Milostivé léto II je tady! Pokud jste nestihli využít minulého milostivého léta,
je zde druhá šance! Akce začala od 1. září
2022 a trvá opět tři měsíce.
Je určena fyzickým osobám, které mají
dluh v exekuci vůči tzv. veřejnoprávním
věřitelům, jako jsou např. dopravní podniky, technické služby, nemocnice, energetika v rukou státu (např. ČEZ) a další.
Máte znovu jedinečnou možnost zbavit se některých svých dluhů a to tak, že
zaplatíte původní dluh (jistinu nebo její
doplatek) navýšený o administrativní
poplatek a následně Vám budou odpuštěny veškeré sankce, úroky z prodlení
a další náklady související s tímto dluhem. Vaše dluhy, které po Vás exekutoři
vymáhají, se tak mohou značně snížit!
Nevíte-li, jaké exekuce máte, víme, jak to
zjistit! Máte-li více dluhů a nejste si jistí, zdali se na ně Milostivé léto vztahuje,
pomůžeme Vám je určit. Společně sestavíme písemné žádosti Vašim exekutorům
podle stanovených pravidel. Milostivým
létem Vás rádi provedeme od začátku až
do konce.
Pokud se na některé Vaše závazky Milostivé léto nevztahuje, nabídneme Vám
konzultaci na téma oddlužení soudní
cestou. Máme potřebnou akreditaci k podávání insolvenčních návrhů a rádi Vám
návrh na oddlužení sepíšeme.
Naše Občanská poradna Diakonie Střed
Vám všechny služby poskytne zcela bezplatně a to mimo jiné na pracovištích v
Benešově a ve Voticích. Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme!
Kontakní údaje pro pracoviště v Benešově a ve Voticích:
talasova.klara@diakonie-stred.cz,
tel. 603 949 113
www.diakonie-stred.cz

Získali jsme pro město

70 miliónů Kč
v dotacích!

Díky neúnavné práci našich zástupců ve vedení města, práce úředníků
Městského úřadu a zaměstnanců oddělení projektového řízení se městu
podařilo za tyto 4 roky získat více než 70 mil. Kč z dotačních výzev
na kofinancování projektů, které děláme pro naše občany.

Pronájem
městské
garáže

Městská
policie
v číslech

Hodila by se Vám garáž v centru města? Tak
nezapomeňte do. 29. 9. 2022 do 14 hodin
nabídnout nejvyšší cenu. Jak? Jednoduše
doručte na podatelnu uzavřenou obálku
s informacemi
Doba pronájmu:
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
1 roku s měsíční výpovědní lhůtou
Minimální cena pronájmu:
2.000,- Kč/měsíc
Více informací a plné znění podmínek najdete na webu mestobystrice.cz nebo na
tel. čísle 317 783 178.

V srpnu řešili strážníci v Bystřici a Neveklově:
24 přestupků v dopravě
2 odchyty zvířat
2 přijaté a prověřené oznámení
7 asistencí pro IZS
2 nálezy dokladů (předány majiteli)
1 nalezenou injekční jehlu
1 nezaplacení za čerpání PHM
1 oznámení příslušnému správnímu orgánu podezření z přestupku proti zákonu
na ochranu proti týrání zvířat

Hlas Bystřice on-line
Na webových stránkách naleznete elektronické verze tištěných
vydání, dále také aktuální ceník a pokyny pro přispěvatele.
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/
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PROJEKTY

Rozvoj Bystřice v plném proudu
Nahlédněte níže a sledujte s námi aktuální stavy, případně vizualizace dalších vybraných projektů, do kterých naši
zástupci vyvinuli velké úsilí. A ještě stále vyvíjí. Máme toho ještě mnoho připraveno.

INFOCENTRUM

KOMUNITNÍ CENTRUM

VÝTAH U STŘEDISKA

PAMÁTNÍK, „HASIČÁRNA“

MĚSTSKÉ BYTY – SYLLABOVA

Hlas Bystřice č. 9 / 2022
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, prázdniny jsou v háji, večer začínají zhasínat čím dál tím dřív a teploměr jako by se začal
bát. Vzhledem k situaci kolem by bylo přívětivé, kdyby letos to „babí léto“ opravdu přišlo a mělo vůli zůstat co
nejdéle. Na druhou stranu je potřeba si poslední letní dny užít všem okolnostem na truc, a tak je třeba tomu
věnovat pořádný kus disciplíny a nenechat se odradit předpovědí mravenců, cibulí a dalších uznávaných
meteorologů. Zapátrejte tedy v červnových plánech, jestli tam nezbylo něco, co jde udělat teď.
ZMĚNA V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ
SLUŽEB BYSTŘICE

Od 1.9.2022 nastoupil na pozici výkonného
ředitele pan Jan Kráčmera. Během několika týdnů převezme běžný chod technického zázemí společnosti, a to zejména
komunální služby, správu sběrného dvora,
odpadové hospodářství a běžnou agendu
společnosti. Kontakty na nového technického ředitele budou uvedeny na našich
stránkách.

KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se během července
a srpna věnovali téměř veškerým časem
sekání veřejných ploch. Střídání sucha
a vydatné závlahy nám občas přidělalo starosti, ale ne větší než v minulých letech.
Běžný letní stav.
Pracovníci asistovali při veřejných kulturních akcí. Někde bylo použito více technického zázemí, někde třeba jen nádoby na
odpad a úklid.

Na konci srpna byly rozvezeny nádoby na
použitý potravinářský olej na 20 míst. Jedná se o černé, plastové 240 litrové nádoby s
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fialovým víkem.
V letních měsících se mimo sekání ploch zajištovala i zálivka vozidlem Bonetti a drobná údržba okrasných záhonů.
V průběhu léta se sekaly okraje cest a nejfrekventovanějších úseků silnic, aby se zachovala průjezdnost a přehlednost těchto
míst.
Průběžně byly udržovány hřbitovy, na kterých koncem září proběhne větší údržba
spojená s odstraněním hrobových míst
na žádost majitelů a zároveň těch, které
jsou dlouhodobě nevyplacené, stejně jako
tomu bylo v minulých letech.

o nájmu hrobového zařízení, nebo nemáte k dispozici nájemní smlouvu, je možné
si zaplacení zkontrolovat u nás v systému. Prosím kontaktujte nás na emailové
schránce hroby@tsbystrice.cz nebo na telefonním čísle 733101051 v čase od 8:00
do 12:45. Pro zjištění stavu je nutné znát
číslo hrobového místa a o který hřbitov se
jedná, nebo jiné identifikační údaje, aby
bylo možné hrob dohledat. Informace „je
to ten s nápisem vpravo vzadu“ je ve většině případů opravdu nedostatečná… Nicméně se vám budeme snažit pomoci, abychom situaci vyřešili.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu.
Aktuální informace 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, prosím mějte s sebou 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.
Standardní letní otevírací doba:

PONDĚLÍ

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

ÚTERÝ		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

STŘEDA		

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:30

ČTVRTEK

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

PÁTEK		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

SOBOTA		

9:00 - 12:00

V kotelně probíhaly údržbářské práce a revize na zařízení. Kotelna je v tuto chvíli
připravena, je zavezeno uhlí na start zimní
sezony. Vedou se jednání o ceně paliva na
zimní období. Vzhledem k docela nestálé
situaci je možné, že budeme nuceni reagovat na cenu paliv, energií a ostatních vstupů. Dosavadní průběh je na hraně predikce
z konce roku 2021. V případě, že by došlo
k dalšímu nárustu vstupů bude muset být
v souladu s nařízeními a principy ERU navýšena cena za GJ.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období budou všechny kapacity věnovány primárně na údržbu veřejných ploch. Pomalu budou dokončována
i méně frekventovaná místa. Předpokládáme, že během září se již omezí růst trávy
na minimum a bude možné se věnovat
i dalším činnostem v komunální údržbě.

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Pokud si nejste jistí platností smlouvy

www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY, ODPADY

Technické služby mají nového ředitele
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice; Jan Kráčmera, ředitel společnosti Služby Bystřice s. r. o.

TÝM TECHNICKÝ SLUŽEB SE
ROZROSTL O NOVOU POSILU.
MŮŽETE SE NÁM PŘEDSTAVIT?

Jmenuji se Jan Kráčmera a od narození bydlím zde v Bystřici, odkud pochází i celá
moje rodina. Posledních deset let jsem se
staral o nejvytíženějších 50 km dálnice D1
před Prahou v Mirošovicích, kde jsem si
prošel také její kompletní modernizací.
Zde jsem nasbíral spoustu odborných znalostí ohledně kompletní údržby komunikací (ať je to zimní nebo letní údržba), které
bych rád využil na mé nové pozici.

CO VÁS VEDLO K TOMU UCHÁZET
SE O ZAMĚSTNÁNÍ V BYSTŘICI?

MÁTE NĚJAKÉ VAZBY?

Tak v první řadě mám Bystřici rád a dle
mého názoru není nic lepšího než se starat
o místo, kde žijeme a jeho okolí. V současné době je provoz na silnicích a dálnicích
na takové úrovni, kdy jsem rád, že můžu
jet do práce na kole nebo jít pěšky... S Tomášem Semrádem se známe již léta, takže
když hledal svého nástupce, zřejmě věděl,
co ode mě může očekávat.

JSTE SPOKOJEN S DOSAVADNÍ
ČINNOSTÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB,
NEBO EXISTUJE NĚJAKÁ PRIORITA ČI ZMĚNA, KTEROU CHCETE
PROSADIT?

Služby Bystřice jsou na takové úrovni,
o kterých si může kdejaká obec nechat
zdát. Doposud odvedli všichni obrovský
kus práce, na což bych rád navázal. Tudíž
zásadní změny zatím nemám v plánu žádné. Tím samozřejmě nechci říct, že bych
Služby nechtěl posouvat kupředu.

CHCETE NĚCO VZKÁZAT NAŠIM
ČTENÁŘŮM?

Ať si i v této nelehké době všichni vážíme
svého okolí a veřejných prostor.
Velice děkujeme panu Kráčmerovi za jeho
představení a přejeme mu mnoho úspěchů v nové pracovní výzvě.

Odpady v roce 2023
aneb šíří se mnoho dohadů a spekulací
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice

To, že otázka likvidace odpadů, a hlavně ceny za tuto likvidaci začíná trápit celou Evropu, není žádné
tajemství. Podle vládního nařízení má dojít po roce 2030 k postupnému uzavření skládek na směsný
komunální odpad (s výjimkou některých druhů stavebního odpadu, sazí, popela a energeticky nevyužitelných
zbytků komunálního odpadu). Kapacita skládek v našem regionu se neudržitelně zmenšuje a cena za uložení
odpadu včetně poplatku státu s každým rokem roste. Jedinou cestou je tak efektivní třídění a recyklace
odpadu na znovuvyužitelné suroviny, které navíc částečně zbaví Evropu závislosti na těchto komoditách,
které se do EU dováží ze třetích zemí, ale přitom je jich náš odpad plný.
Právě v této souvislosti došlo k vydání
nového zákona 541/2020 Sb. O odpadech
platného od 1.1.2021. Nový zákon vytváří silný normativní i ekonomický tlak na
všechny aktéry na další posílení třídění odpadů a snižování objemu směsného odpadu. Obec je povinna zajistit, aby
odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily
v kalendářním roce 2025 a následujících
letech alespoň 60 %, v kalendářním roce
2030 a následujících letech alespoň 65 %
a v kalendářním roce 2035 a následujících
letech alespoň 70 % z celkového množství
komunálních odpadů, kterých je v daném
kalendářním roce obec původcem. Jak
Hlas Bystřice č. 9 / 2022

jsme vás již dříve informovali na stránkách městského zpravodaje HLAS BYSTŘICE právě v tomto zákonu je v příloze č.1
mimo jiné i tabulka s postupným nárůstem sazby poplatku za ukládání odpadů na
skládku z 800 Kč v roce 2021 až po 1850 Kč
v roce 2030. Pozor toto je jedna – nikoliv
jediná nákladová složka spojená s likvidací směsného komunálního odpadu. Další
je poplatek provozovateli skládky, platba
za svoz a převoz komunálního odpadu na
skládku a mnohé další. V dnešní době,
kdy stoupá cena pohonných hmot, inflace
zvyšuje tlak na mzdy a omezené množství
skládkovacích kapacit tlačí provozovatele
skládek k regulaci přijímaného množství

odpadu pomocí ceny, narůstají náklady za
likvidaci odpadu do astronomických výšin. Jaké je z této situace východisko? Jak
může obec ovlivnit množství produkovaného směsného komunálního odpadu ze
strany občanů? Jedině motivací! Motivací
k tomu, aby se třídění a snížení množství
směsného komunálního odpadu našim
občanům vyplatilo!
Stávající systém, při kterém trvale žijící
občan nebo majitel neobydlené nemovitosti zaplatí místní poplatek na začátku
roku ať už třídí nebo ne opravdu moc
motivační nebyl. Čtyřčlenná rodina tak
zaplatila v letošním roce 4x 850 Kč tj 3400
Kč / vícečlenná – dejme tomu v dvouge11

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
neračním domě 6 členů domácnosti pak
5100 Kč. Takové rodiny každý týden naplnily svojí svozovou nádobu a příliš se nezabývaly tím, jestli se něco z jejího obsahu
dá ještě vytřídit nebo ne, protože poplatek
byl zaplacený a naděje na to, že by platily
méně nebyla. Ale ne všichni byli k třídění odpadu lhostejní. Každý rok se tak na
mě jako na starostu města, ale i na další
zastupitele obraceli naši občané s tím, že
náš systém vůbec nerozlišuje, kdo a jak
třídí odpad, a tudíž je náš místní poplatek spíše demotivující. Bohužel ke stejnému závěru jsme došli i na základě detailního roztřídění svezeného směsného
komunálního odpadu o kterém jsme vás
informovali v minulých číslech městského
zpravodaje. Tyto detailní rozbory vzorků
ze sídliště i od rodinných domů jednoznačně ukázaly na vysoký potenciál dalšího možného třídění odpadů, které nyní
končí ve sběrných nádobách, a tudíž následně na skládce.
Na březnovém a červnovém zasedání zastupitelstva jsme postupně s jednatelem,
městem vlastněné společnosti Služby
Bystřice s.r.o., Ing. Tomášem Semrádem
představili, jaké možnosti nám ve směru
zvýhodnění občanů, kteří třídí komunální
odpad nabízí zákony ČR a jaké by to mělo
dopady do hospodaření města. Na svém
zasedání dne 7.9.2022 přijalo zastupitelstvo dvě nové Obecně závazné vyhlášky
a sice „Obecně závaznou vyhlášku města
Bystřice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství“ a „Obecně závaznou vyhlášku města Bystřice, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci“. Co zásadního
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tyto dvě OZV přinášejí? To nejzásadnější
je, že ten, kdo bude třídit komunální odpad, zaplatí méně! Poplatníkem poplatku
je dle nové OZV každá fyzická osoba, která
má v nemovitosti bydliště nebo vlastník
nemovitosti ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba – plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku musí
v zákonem stanovené lhůtě splnit svoji
ohlašovací povinnost a mimo jiné správci
poplatku – tedy městskému úřadu sdělit
zjednodušeně kdo a za jakou nemovitost
bude plátcem, jak velkou nádobu a jak
často chce svážet. Na základě toho zjistí
výši poplatku, kterou může uhradit bezhotovostně převodem na účet MěÚ.
Pokud se tak vrátíme ke čtyřčlenné rodině, která pravidelně třídí svůj odpad,

a tak ví, že jí stačí vyvážet nádobu o objemu 120 l jednou za 14 dnů nově zaplatí místní poplatek ve výši 2496 Kč (oproti
letošním 3400 Kč) / vícečlenná rodina žijící v dvougeneračním domě a třídící odpad se tak rozhodne, že si nechá vyvážet
240 l nádobu jednou za 14 dnů nově zaplatí místní poplatek ve výši 4992 Kč (oproti
5100 Kč v letošním roce). Samostatně žijící
důchodce v rodinném domě, který třídí,
pak může zvolit nádobu o objemu 80 l
sváženou jednou měsíčně za kterou tak
zaplatí 768 Kč (oproti stávajícím 850 Kč).
Podstatné na celé změně je to, že nyní
o výši poplatku, který zaplatíte rozhodujete právě vy – občané města. Je jen na vás
jak velkou nádobu a jakou frekvenci svozu
si zvolíte. Pokud svůj odpad vytřídíte do
sběrných nádob na tříděný komunální odpad a minimalizujete tak množství svého
směsného komunálního odpadu – můžete
reálně ušetřit. Pokud šetřit nechcete, pak
je to jen vaše rozhodnutí zaplatit za likvidaci svého odpadu více peněz. Všechny nádoby na směsný komunální odpad
budou do konce roku opatřeny čipem
a v informačním systému města a svozové firmy bude každá nemovitost spojena
s unikátním identifikátorem čipu a plátcem. Svozové vozidlo pak přesně pozná,
jak velkou nádobu a jak často si plátce
objednal a zaplatil – podle toho pak také
bude svážena.
V dalších číslech našeho městského zpravodaje vám podrobně vysvětlíme, jak splnit svoji ohlašovací povinnost dle nové
obecně závazné vyhlášky města a provést
úhradu místního poplatku dle nového
systému.

www.mestobystrice.cz

ŠKOLA

Základní škola má novou ředitelku
Text: Jana Servusová, ředitelka ZŠ Bystřice; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

PANÍ ŘEDITELKO, MŮŽETE SE
KRÁTCE PŘEDSTAVIT?

Moc ráda. Jak víte, jmenuji se Jana Servusová, jsem rodačkou z Mladé Boleslavi
a bydlím ve Čtyřkolech. Jsem letos pětadvacátým rokem šťastně vdaná a mám dva
syny, kterým je osmnáct a skoro šestnáct
let. Oba studují střední školu. Ve volném
čase se věnuji osobnímu rozvoji, háčkování
a procházkám se psem.

CO VÁS VEDLO K TOMU PODAT
PŘIHLÁŠKU DO VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ NA ŘEDITELKU ŠKOLY?

Posledních několik let jsem se intenzivně věnovala otázkám vývoje a směřování
českého školství a vzdělávání, ať už ve své
pedagogické praxi, při přípravě budoucích
učitelů pro neslyšící na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy či v rámci svého působení v Učitelské platformě. Rostla ve mně
chuť a odhodlání pokusit se věci dělat po
svém, v souladu s vlastními zkušenostmi a
ideály. Když jsem pak viděla, že je vypsaný
konkurz do Bystřice, úplně mě to nadchlo.
Upřímně, nikdy by mě nenapadlo, že se mi
dostane takové cti a budu moci vést takovou nádhernou školu v živém, rozvíjejícím
se městečku, které leží jen co by kamenem
dohodil od vlastního domova.

NYNÍ JSTE ŘEDITELKOU ŠKOLY.
MÁTE NĚJAKOU AMBICI NEBO VIZI,
KTEROU CHCETE, ABY SE ŠKOLA
POD VAŠÍM VEDENÍM VYDALA?
Mojí největší ambicí je vidět bystřickou
školu jako příjemné, bezpečné místo pro
všechny. Jako prostor, v němž se každý
může rozvíjet a pokusit se, byť třeba i s
velkou dopomocí, dosáhnout maxima
svého potenciálu. Cítím jako svůj hlavní
úkol podpořit všechny, kteří se na tomto
procesu chtějí aktivně podílet. Chci propojit a pomoci realizovat dobré nápady a
myšlenky, které provedou naši školu dále
do třetího tisíciletí směrem ke vzdělávání, které dokáže odpovídat na výzvy nové
doby, zároveň ale nezanedbává ani poselství humanity, sounáležitosti, vzájemné
pomoci a respektu.

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

CO BUDE VAŠÍ PRIORITOU?

Mou hlavní prioritou pro příští měsíce je
pokusit se o co nejlepší sehrání se s mým
týmem zaměstnanců školy, a to zdaleka
nemyslím jen paní učitelky a učitele – dobrou školu tvoří zrovna tak i paní vychovatelky, asistentky, kuchařky a uklízečky – a
v neposlední řadě také pánové školník a
správce haly. Společně s čipem od budovy
jsem získala i možnost pečovat o pracovní
podmínky a rozvoj těchto několika desítek zajímavých osobností. Všichni jsou mi
velmi nápomocní a já věřím, že budu mít
příležitost jim všechen ten stres ze změny vedení brzy vynahradit. Přála bych si,
abychom společně táhli za jeden provaz a
dokázali se dobře postarat o děti v této nelehké a neklidné době.
Dnes se ve všech pádech skloňuje slovo
wellbeing jako označení pro psychickou
pohodu a dobré podmínky pro práci. Ptáte se, co je mojí prioritou? Wellbeing pro
žáky, učitele i všechny ostatní zaměstnance, a to co nejvíc a co nejdříve.

úzkostnější, někteří zase nesdílejí stejný
etický rámec nebo hodnoty. Právě v této
rozdílnosti a pestrosti ale můžeme při troše snahy najít obohacení, které společnými
silami dokážeme využít ve prospěch dítěte
– vždyť právě o něj nám přeci všem jde.

CHCETE NĚCO VZKÁZAT RODIČŮM
NEBO ČTENÁŘŮM?

Všechny čtenáře, mezi nimiž je doufám i
hodně „našich“ rodičů, srdečně zdravím
a přeji jim do nového školního roku plno
elánu a sil. Zároveň bych ráda všem vzkázala, že jsou jim dveře do ředitelny vždy
otevřené a že budu vděčná za zpětnou vazbu – chvály i námětů ke zlepšení nemůže
být nikdy přespříliš. Moc se těším na spolupráci s Bystřickými!
Velice děkujeme paní ředitelce za rozhovor. Přejeme nejen jí, ale i kolektivu učitelů a všem žákům, ať se vám všem začátek
nového školního roku vydaří.

ŠKOLA MÁ PŘEDEVŠÍM VZDĚLÁVAT,
A NE VYCHOVÁVAT … TO JE VĚC,
KTEROU NĚKTEŘÍ RODIČE MOHOU
VNÍMAT JINAK. JSTE PŘIPRAVENA
SE S TÍM VYPOŘÁDAT?

Upřímně, s autorem Vašeho citátu bych
asi docela polemizovala. Výchova je, nejen
podle školského zákona, nedílnou součástí vzdělávacího i socializačního procesu.
Škola i její zaměstnanci si sotvakdy budou
klást za cíl „nalít“ do dětí celé poznání světa, aniž bychom zároveň nesměřovali svoje
úsilí ke vštípení hodnot a pravidel našeho
společenství a komunity. Etika, etiketa,
pravidla vzájemné komunikace a společenského styku jsou nejen předmětem
vyučování – samotný pobyt ve škole a příklady řešení reálných problémů v reálných
situacích děti, a tomu pevně věřím, kultivuje a ovlivňuje jejich žebříček hodnot na
celý život.
Pokud hovoříme o rodičích v souvislosti s výchovou… Je nutné říct, že rodiče a
ostatní pečující osoby vnímám jako nedílné partnery školy pro výchovu i vzdělávání. Někteří rodiče jsou třeba ve výchově
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ŠKOLKA

Slovo uznávané ředitelky MŠ Bystřice
Text: Kateřina Reifová, ředitelka MŠ Bystřice

WELLBEING JE, KDYŽ SE RÁNO
TĚŠÍM…
Září je pro všechny děti a pedagogy nový
začátek, nový začátek dalšího školního
roku. Začátek vždycky znamená, že něco
skončilo a něco nového se otevírá. Je to
skvělá příležitost ohlédnout se a začít
dělat věci jinak.
Z mezinárodních i národních šetření vyplývá, že nemalá část žáků a pedagogů se
ve škole necítí dobře, což má negativní
vliv na učení žáků a rozvoj jejich potenciálu. Tento stav také vysvětluje, proč mladí učitelé většinou školství po jednom
roce praxe opouští a ředitelé škol marně
hledají kvalitní a kvalifikované učitele.
Pokud dítě zažívá ve škole pocity strachu
nebo úzkost spojenou s učením či testováním nebo se cítí vyčleněno z kolektivu,
odráží se to v jeho celkové spokojenosti
s jeho vlastním životem.
Několik dat z doby PŘED pandemií (jaká
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data budou teď po pandemii covidu)a
stále trvající válce na Ukrajině?)
30 % žáků se setkává s šikanou
7 % žáků se trvale cítí smutně
18 % žáků není spokojeno se svým životem
čeští žáci navštěvují školu ze zemí
OECD nejméně rádi
64 % dívek cítí úzkost před testem,
přestože se na něj dobře připravily
nízká očekávání učitele a jeho přesvědčení o neschopnosti žáků zvyšují
úzkost ze školy o 60 %
ČR patří v OECD mezi pět zemí s nejnižším podílem žáků, kteří vnímají jasný
smysl svého života
každý pátý pedagog je ohrožený syndromem vyhoření
počet žáků se závažnými vývojovými
poruchami chování stoupl za uplynulých
10 let téměř čtyřnásobně
Tyto skutečnosti jsou alarmující pro rodiče i školy. Wellbeing je u nás sice nový
pojem, ale nejspíš ho budeme slýchat
více a častěji.
Wellbeing je totiž blažený stav, ve kterém
můžeme v podporujícím prostředí rozvíjet svůj nejvyšší potenciál, být prospěšní
komunitě a být spokojeni se svým vlastním životem.
Pojďme si mi „dospěláci“ vzít na tento
nový školní rok předsevzetí, že uděláme
všechno, co je v našich silách, aby se naše
děti cítily doma, ve škole i v naší společnosti dobře, a přitom neztratily smysl
svého života a samy sebe.

Všem dětem, žákům a studentům (jakéhokoli věku), rodičům, pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům, přeji
vydaření start do dalšího školního roku
a co nejvíce blaženosti na naší cestě poznání a učení!
Zdroje
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org/10.1787/acd78851-en.
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Hola, hola, Kulíšek a škola volá
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek

Prázdniny utekly jako voda a nám všem
zůstaly krásné vzpomínky, spousta zážitků a možná i nových přátelství. Doufám, že jste načerpali nové síly a s nadšením se vrháte do nových výzev, které
přináší školní rok.
Úvodem se ještě lehce ohlédnu za prázdninami. O těch letošních jsme s Kulíškem například cestovali po rozhlednách.
I přes strašná vedra jsme našlapali skoro
50 km, ochutnali spoustu zmrzlin a vypili
moře limonád. Na druhém turnusu byla
hromada experimentů a zkoumání. Kromě nových objevů si děti užily prima zábavu. Třetí turnus byl hodně tvořivý. Pod
šikovnýma rukama dětí vznikalo mnoho
krásných věcí. Na konci týdne měli sice
všichni hlínu i za ušima, ale oba stoly v
kuchyňce byly plné misek, košíčků i zvířátek.
Nyní už tu máme nový školní rok a před
námi je nabídka kroužků, ve kterých se
bude tvořit, tančit i cvičit. Tady je konkrétní nabídka:

PONDĚLÍ: 15 - 16 HOD
TANEČKY

V Kulíšku se roztančí holčičky od 5 do 9
let. Pod vedením Míši a Zuzky si zatančíte na dětské písničky i moderní hity.
Naučíte se několik sestaviček a na konci
pololetí to pořádně rozjedete na taneční
párty.

Katky Ševidové. Která holčička by nechtěla být zpěvačkou? Katka vás naučí zpívat na mikrofon, pohybovat se do
rytmu v tom správném kostýmu. Věk ani
hlas nejsou důležité. Záleží na nadšení
a smyslu pro rytmus.

ÚTERÝ: 16 -17 HOD | ATLETIKA
PRO MENŠÍ DĚTI (5-10 LET)

Hravou formou se nejen rozhýbete, zlepšíte fyzičku, naučíte základy atletiky, ale
užijete si spoustu legrace a pohybu.

ÚTERÝ + STŘEDA, 15 – 16 HOD
PING PONG

Pro všechny nadšence stolního tenisu,
více i méně pokročilé, i pro úplné začátečníky.

STŘEDA: 15 -16 HOD
ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Tvoření krásných šperků, dekoračních
předmětů i nápaditých dárků. To baví
každou šikovnou holčičku a možná i kluka. Kroužek je vhodný pro děti od 6 let.

STŘEDA: 15 – 16 HOD
ANGLIČTINA PRO DĚTI

Do you speak english? Ještě ne? Anglicky zábavně, metodou montessori budete
mluvit lépe než paní učitelka ve škole.

A OD 16 HOD SE DĚTI MOHOU UČIT
SPOLEČNĚ S RODIČI!

Klub deskových her pro děti od 7 let –
pro všechny, kdo si chtějí rozpohybovat
mozkové závity a užít spoustu legrace.

Kroužek je pro všechny, kteří mají strach
z domácích úkolů z angličtiny, pro notorické začátečníky a pro všechny, kdo
chtějí trávit účelně čas se svým dítětem
– školné je za tým = rodič + dítě.

ÚTERÝ: 16 -17
ZPÍVÁNÍ S KATKOU

ČTVRTEK – 17 – 18 | ATLETIKA
PRO STARŠÍ DĚTI (8–12 LET)

ÚTERÝ: 15 -17
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

V Kulíšku se rozezní tóny a krásný hlas

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

Hravou formou se nejen rozhýbete, zlep-

šíte fyzičku, naučíte základy atletiky, ale
užijete si spoustu legrace a pohybu.

PRO NEJMENŠÍ: KAŽDÉ PONDĚLÍ
A ČTVRTEK OD 9:30 DO 10:30

V Kulíšku cvičí ti nejmenší již od 3 měsíců. Každé úterý od 8:45 do 9:45 cvičí miminka od 18 měsíců a maminky v hale ZŠ

PRO DOSPĚLÁKY:
JÓGA A PILATES S IVONOU

Čeká vás protažení, posílení celého těla,
harmonizace orgánů a meditace pod vedením profesionální lektorky (s více než
14 ti lety praxe) Ivony Pobežalové.
Všechny kroužky začínají v týdnu od
19.9. (s Katkou začnete zpívat až od 27.9.).
Přihlášky jsou ke stažení na stránkách
mckulisek.cz nebo přímo v Kulíšku.
Kompletní informace najdete také na
stránkách- mckulisek.cz, na kulíškovských nástěnkách (před Kulíškem, u školy, u pošty i u Jednoty) a samozřejmě na
T: 608 96 19 19

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?
PODZIMNÍ BAZÁREK: 6. 10. – 8. 10.
V SÁLE U HLAVÁČKŮ

Již tradičně můžete pročistit skříně
od dětských věcí, kterým již vaše dítě
odrostlo a mohou ještě posloužit někomu dalšímu. Ve čtvrtek přijímáme dětské
oblečení, sportovní vybavení, kočárky
i hračky. K účasti na bazárku je nutno se
předem zaregistrovat – to znamená vyzvednout si své číslo a formulář (lze zaslat i emailem).
Za všechny z Kulíšku se na vás těším
na některém z našich kroužků nebo
na podzimním bazárku a přeji vám krásné podzimní dny.
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Heydrichiáda v Ouběnicích
Text a foto: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

Město Bystřice si 10. července připomnělo
80. výročí heydrichiády v Ouběnicích. Jednalo se o vzpomenutí 21 obětí z Ouběnic
a blízkého okolí, které jsou spojeny s plánovanou operací k odstranění zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Tento atentát, který se stal symbolem národního vzdoru, vyvolal následnou protiakci v podobě represí, které vyvrcholily
památným vypálením Lidic a Ležáků.
Německé represe na českém civilním obyvatelstvu zasáhly v roce 1942 i naše město
a jeho okolí. Dne 21. července 1942 v Ouběnicích zazněly výstřely, které ukončily život
doktora Břetislava Lyčky a Františka Kotrby. V následujících hodinách a dnech se
rozeběhlo nacistické běsnění, které ukončilo život několika hrdinů a změnilo osudy
mnoha rodin v Ouběnicích a jejich okolí.
Jména obětí, jejichž činy nebyly z pohledu
demokracie zbytečné, jsme v letošním roce
nechali vytesat do nové pamětní desky, jehož autorem byl sochař Kurt Gebauer.
Břetislav Lyčka, syn rolníka ze Staré Bělé
na Ostravsku byl lékařem, který osobně
ošetřoval parašutisty Kubiše s Gabčíkem.
Dne 14. července musel se svou manželkou
opustit svůj karlínský byt a hledat si úkryt
před zatčením. Zatímco manželka Františka byla už 15. července před odjezdem
na Moravu zatčena na pražském nádraží,
doktor Lyčka opustil Prahu a 15. července
se spolu s řídícím učitelem Františkem
Kotrbou ubytovali v rodině Ludvíka Vaňka
v Ouběnicích. Tady je také vypátralo gestapo a oba jak František Kotrba, tak doktor
Lyčka si v domě u Vaňků vzali svůj život,
aby zabránili následným výslechům a nesnesitelnému mučení.
Ludvík Vaněk byl zástupcem jednatele
místní skupiny Sokola. Sám pracoval jako
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vedoucí v nábytkářské firmě Svědínek v
Bystřici. Jeho domek na okraji Ouběnic byl
ideálním místem pro úkryt. Dalšími sokolskými činovníky byl ředitel drachkovské
školy Vladimír Vyhnis, který se dobře znal s
Františkem Kotrbou jakousi spojkou s odbojovou skupinou z Prahy. Oba dva byli následně popraveni.
Zatčeni a popraveni byli také Vaňkovi nejbližší spolupracovníci z bystřické nábytkářské továrny Emanuel Vejvoda, Karel
Jedlan a František Karabel. Emanuelu Vejvodovi se přes všechno podařilo v Táboře
prchnout z věznice a několik dnů se skrýval u svého tchána Antonína Čuříka, šafáře
líšenského dvora. Na svobodě nepobyl ani
pět dní, aby se znovu dostal do táborského
vězení, kde v zoufalosti z mučení vyskočil
během výslechu z okna a smrtelně se zranil.
Dalšími jmény našich statečných spoluobčanů jsou četnický strážmistr Jan Heš z
Bystřice, městský tajemník z Votic Antonín Opička nebo František Trojan. Bohužel
s těmito oběťmi byly často v koncentračním táboře v Mauthausenu popraveny také
jejich manželky a jejich děti byly dány na
převýchovu.
Červencové slavnostní připomenutí tragických událostí roku 1942 začalo v Ouběnicích mší v kostela sv. Markéty. Následovalo položení květiny na hrob ouběnického
rodáka a významného historika prof. Josefa Petráně, který tyto válečné události
podrobně zmapoval a historicky zaznamenal. Poté se slavnostní průvod za zvuku
pochodových písní vydal na ouběnickou
náves, kde pan starosta, pan místostarosta, zástupci spolků a další hosté vzdali hold
všem obětem a slavnostně odhalili pamětní
desku na památníku.

Součástí slavnostního pouťového dopoledne bylo také odhalení pamětní desky prof.
Josefa Petráně na budově bývalé četnické
stanice čp. 44. Pamětní desku nechalo vyrobit město Bystřice již v roce 2020, kdy se
plánovalo velké společenské setkání u příležitosti nedožitých devadesátin slavného
historika. Návrh desky zpracoval zdejší
sochař a restaurátor pan Daniel Talavera.
Epidemie koronaviru ale nedovolila plánované setkání přátel a žáků prof. Petráně
v roce 2020 uskutečnit, a tak bylo rozhodnuto využít letošní příležitosti k veřejnému
odhalení pamětní desky.
Profesor Josef Petráň žil v letech 1030 až
2017 a je jedním z nejvýznamnějších českých historiků evropského formátu, který
se v Ouběnicích narodil a obdržel v roce
2008 za svůj přínos nejvyšší státní vyznamenání Medaili za zásluhy. Podblanicko
a Ouběnice se přitom staly celoživotním
vědeckým tématem tohoto historika.
V roce 1995 se prof. Josef Petráň stal čestným občanem obce.

www.mestobystrice.cz

Divadelní příměstský tábor v Bystřici
Text a foto: Kolektiv MKIC Bystřice

V Bystřickém divadle U Jelena to ožilo
malými herci. MKIC Bystřice p.o., zde pořádalo v termínech 11.-15.7. a 18.-22.7.2022
Divadelní příměstský tábor. Oba běhy
byly zcela zaplněné. Děti se seznamovaly
s jevištěm, hledištěm, šatnou, maskérnou,
jevištní řečí a pohybem. Učily se malovat
kulisy, ale hlavně hrát divadlo. Nastudovaly pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků,
kterou zahrály na konci tábora rodičům.
Na táboře vznikaly i videoklipy, ve kterých
si všechny děti nadšeně zahrály. Zapoji-

ly se do kurzu muzikoterapie, kde si vyzkoušely snad všechny hudební nástroje a
naučily se, jak se zahrají veselé, smutné i
napínavé melodie. Prohlédly si sochy, které jsou celé léto vystavené na Ješutově náměstí, obdivovaly nové květinové záhony
a v parku u kostela Šimona a Judy, odstartovaly kamínkovou stezku plnou postav
z Večerníčků.
Děti se vracely do divadla celé natěšené,
jak se naučí vodit loutky a propůjčí jim své
hlasy v loutkovém divadle, které je hned

za jevištěm. Dny byly plné dobrodružství
a pohybu.
Táborníky dále na Stadionu čekalo poutavé povídání o RC modelech motorek, aut a
letadel, kde si vše samozřejmě vyzkoušely.
Poznaly také svět masožravých květin, život psí, čili psí agility.
Malí herci byli z Divadelního příměstského tábora nadšení a poznali, že když se
řekne Bystřice, tak je to město plné zábavy a kultury. Nevěříte? Přijeďte se k nám
podívat.

Koncerty u kašny
Text: Kolektiv MKIC Bystřice | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

MAJDA ČEJKOVÁ A JAN LEJČKO

Ve středu 27. 7. 2022 se konal v pořadí
druhý koncert letních bystřických setkání
u kašny. Vystoupili na něm Majda Čejková
a Jan Lejčko. Představili publiku své oblíbené písničky z minulých let i ze současnosti. Nechyběly hity Čejkabandu ani
společně nazpívaný duet Jedině tam. Lidé
si užili příjemný baladický podvečer v doprovodu sympatické dvojice a známých
písníček.

ŠTĚPÁN KOJAN

K začátku srpna v Bystřici patří již tradičně hudební vystoupení Štěpána Kojana.
Ani letos tomu nebylo jinak, ve středu 3.

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

8.2022 Štěpán dorazil se svojí kytarou ke
kašně a odehrál spoustu známých písní,
které si lidé broukali a zpívali s ním. Jak
je Štěpánovým zvykem, písně prokládal a
uváděl vtipnými historkami, při kterých
každého musela přejít špatná nálada.

ŠLAHOUNI

Ve středu 10.8.2022 se na bystřickém Ješutově náměstí sešli diváci, kteří si přišli
užít hudební vystoupení skupiny Šlahouni. Po celou dobu si přihlížející diváci
pozpěvovali spolu s hudebníky, kteří letos slaví 40. let společného hraní. Známé
trampské písničky spolu s úchvatným zá-

padem slunce dotvářely romantickou atmosféru, kdy nebylo těžké uvěřit, že jsme
se přesunuli k táborovému ohni uprostřed
trampské osady.

VANDA A JEJÍ BANDA

Sérii letních koncertních setkání u kašny v
Bystřici zakončila ve středu 17. 8. 2022
skupina Vanda a její Banda. Představila
publiku nejen folkové, ale i popové oblíbené hity z let minulých i ze současnosti.
Skupina byla odměněna velkým aplausem
a pokřikem: „Chceme přidat ještě jednu!“
Byl to příjemně strávený letní podvečer,
který si všichni užili.
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Komedie v prostorách areálu zámku Líšno
– Na poslední chvíli –
Text: Kolektiv MKIC Bystřice | Foto: Tomáš Procházka

V zámeckém amfiteátru na Zámku Líšno
mohli návštěvníci v neděli 24. 7. 2022
zhlédnout komedii Raye Cooneyho Na poslední chvíli. Představení bylo vyprodané.
Diváci navíc využili příležitosti a prohlédli si krásný areál zámku. V hlavní roli se
zaplněnému amfiteátru představil famózní Václav Vydra, jemuž zdatně sekundoval

Josef Carda. Právě jejich vzájemná spolupráce a komediálnost vyvolávala salvy
smíchu od začátku do konce. Ostatně,
v díle plném neuvěřitelných zmatků a improvizací se neztratily ani Zuzana Slavíková, Kamila Špráchalová, či Karolína
Vágnerová. V duchu typické anglické komedie obstáli na výbornou i Miloslav

Mejzlík a Miroslav Sabadin. Široko daleko
neseděl nikdo, kdo by neměl pusu od ucha
k uchu, což v závěru všichni svorně potvrdili ohlušujícím potleskem. V zákulisí
a před divadlem byly slyšet poznámky ve
stylu: „Ohromně jsem se bavila. Super
představení. Krásné místo.“ A tak to má
být.

Divadlo Koňmo představilo u kašny pravou
verzi Červené Karkulky
Text a foto: Kolektiv MKIC Bystřice
Poslední středeční kulturní setkání u kašny tohoto léta se neslo v pohádkovém duchu. Divadlo Koňmo přivezlo 24.8.2022 do
Bystřice představení Vyprávění starého
vlka aneb pravda o Karkulce, které přítomným vyjevilo pravou verzi událostí
onoho inkriminovaného dne, kdy Karkulka vyrazila přes les za nemocnou babičkou

a setkala se cestou s vlkem. Přestože částečně loutková a částečně živě hraná pohádka byla určena především pro malé
diváky, skvěle se bavili nejen oni, ale také
dospělí. Smích zněl z bystřického Ješutova
náměstí téměř nepřetržitě po celou dobu
představení.

Poděkování dcerám Radka Pilaře – paní
Odvárkové a Komrzýové
Rádi bychom poděkovali dcerám předního českého výtvarníka, akademického malíře Radka Pilaře, za to, že mohla vzniknout Kamínková cesta za Večerníčkem v kraji, kde to tvůrce pohádkových postav Radek Pilař měl rád a kde na své chalupě i tvořil. Generace dětí milují postavu Večerníčka a jsme rádi, že tvořením podobných aktivit jeho odkaz žije dál. Velké poděkování patří především paní Kristýně Vilímkové, která kamenům vtiskla pohádkový život v podobě jednotlivých postaviček. Kamínkovou cestu si
můžete procházet se svými dětmi i nadále, mapky jsou stále k dispozici v Papírníctví, Karla Nového 22, Bystřice.
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Kolektiv MKIC Bystřice, p. o. přeje Všem dětem úspěšný start do nového školního roku a rodičům mnoho pevných nervů.

Bystřicefest – děti jsou best
Text: Kolektiv MKIC Bystřice | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Skutečně velkolepě se rozloučili s létem návštěvníci Bystřicefestu, který se
uskutečnil v sobotu 27. srpna na stadionu
v Bystřici. Druhý ročník, tentokrát s podtitulem „Děti jsou best“, jak už sám název
naznačuje, byl věnovaný především dětem. Zábavný rodinný festival s nabitým
programem si nenechalo ujít bezmála
1.000 účastníků.
Oblíbené písničky zazněly v podání Kateřiny Ševidové, ke které se všechny děti
s radostí připojily. Dále vystoupil Muzíček
- Fidlík, teta Květa a Violenka, známé postavičky z TV pro děti nadchly především
mladší dětské publikum.
Při koncertu kapely Pískomil se vrací si
přítomní užili vtipné, originální a poučné
texty písníček, barevné kostýmy a skvělou
práci s publikem. Při všech hudebních vystoupení se bavili nejen děti, ale i rodiče.
Na všechny čekal bohatý doprovodný program.

Originální dřevěný kolotoč na ruční pohon, který vyřezal a také osobně roztočil
řezbář Matěj, byl v neustálé permanenci.
Pro děti bylo také připraveno dřevěné kozí
taxi nebo dračí a mravenečníkova houpačka.
Festivalový program doplnil bublinový
workshop – dílnička, kde si malí i velcí
návštěvníci mohli vyzkoušet profesionální
bublifukovou směs. Velké barevné bubliny, které děti s radostí vytvářely, poletovaly nad sluncem zalitým stadionem.
Spoustu zábavy přichystalo také na Pohádkové království na cestách – deset
speciálních pohádkových, tvořivých či
soutěžních stanovišť, po jejichž splnění čekal na všechny poklad, který dětem
rozdělil sám pan král. Nechyběly ani další
atrakce, jako velký nafukovací hrad překážková džungle a velká skluzavka Titanic,
kde si děti vyzkoušely obratnost, šikovnost a ohleduplnost.

Na závěr si rodiny vychutnaly letní kino
pod hvězdami s velmi podařeným českým
animovaným filmem Myši patří do nebe.
V průběhu celého festivalového dne se
návštěvníci mohli zastavit u stánků, kde
se podávalo vynikající občerstvení.
Naším cílem při chystání festivalu bylo,
aby si den užila opravdu celá rodina. Příprava festivalu pro nás byla velkým testem
a soudě dle rozzářených obličejů malých
i velkých návštěvníků věříme, že se nám
to povedlo a všichni byli spokojení.
Rádi bychom poděkovali vedení města
Bystřice, které poskytlo finanční prostředky a umožnilo tak uspořádání této
krásné akce. Poděkování patří i sponzorům DZV NOVA a.s. a společnosti Petr
Šach stavební s.r.o. i výtvarníkovi Vladimíru Rozkovcovi za zapůjčení vyřezávaného dřevěného křesla s korunou, na kterém se každý mohl vyfotit jako král nebo
královna.

„Holka odjinud“ zavítala do Líšna
Text a foto: Za divadelní soubor, Marie Neradová
V pátek 12. srpna 2022 se na zámku v Líšně
uskutečnilo divadelní představení „Holka
odjinud“ od Rudolfa Trinnera v podání
místního Divadelního souboru Ludvíka
Němce.
Přes občasný déšť se k večeru začalo počasí uklidňovat. Nevyhnula se nám však
pěkná sprška při stavění scény. Pak už
se nad námi nebe slitovalo a diváky vítalo
v pohodě. Bylo sice chladno, to však naše
známé, přátele a kamarády vůbec neodradilo. V krásném prostředí Líšenského
zámku nám vytvořili nádhernou atmosféru. Po těch třech letech perné práce
Hlas Bystřice č. 9 / 2022

v době Covidu, jsme konečně sklidili tu
třešničku na dortu. Chtěla bych jménem
souboru poděkovat vedení zámku, že nám
umožnilo zahrát si mezi profesionály právě „u nás, vlastně u Vás, na zámku“, Kateřince Čížkové, která o nás vzorně pečovala, děvčatům na MKIC Bystřice a dalším
skrytým pomocníkům, Městu Bystřice za
finanční podporu, která nám umožňuje
věnovat se divadlu, panu starostovi Hodíkovi a jeho ženě, za předání kytiček a
v neposlední řadě vám všem, našim stálým příznivcům a divákům, za návštěvu
našeho představení, jenž jste nás přišli,

v tak hojném počtu, povzbudit a podpořit.
Ještě jednou díky všem a těšíme se na další setkání!
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KULTURA, OSADY A SPOLKY

Pěvecký sbor MELOS provede Mozartovo
Requiem
Text: Marek Staša, Radošovice
Oslovuji bystřické spoluobčany ze dvou
důvodů:
Za prvé rád zveřejňuji srdečné pozvání na neděli 18.9. do auly benešovského
gymnázia, kde toto výjimečné sborově-orchestrální dílo zazní v neobvyklém
spojení s verši Jaroslava Seiferta Noční
divertimento. Na provedení se v doprovodu komorního orchestru kromě našeho
benešovského smíšeného sboru MELOS
budou podílet také dva další sbory z Prahy
a Roztok - L‘Asenzio a Rosa. Slyšet přes
80 účinkujících v krásné aule bude silným
zážitkem, který si nenechte ujít.
Za druhé budu poněkud osobnější a pokusím se oslovit vás, kdo možná máte podobné pocity. Měl jsem štěstí, absolvoval
jsem základní školu i hudebku v blízkos-

ti hudby. Jako kluk jsem měl dojem, že
zpívat je běžné a přirozené, v rodině, ve
škole, v hudebce. Dokonce jsem si všiml,
obklopen v rodném Hradci Králové (i za
předchozího režimu) dobrou církevní
hudbou, že zpívat a poslouchat zpěv je
navíc velmi krásné. Chrámové sbory pod
vedením Jiřího Strejce nebo Václava Uhlíře měly totiž jméno a úroveň, a aniž bych
to tehdy zpracoval rozumem, jejich hudba
se mi moc líbila. Několikrát v životě jsem
mohl na své hudební dětství navázat. Jako
vysokoškolák, později jako otec rodiny
a návštěvník koncertních sálů nebo jako
varhaník. Takže nakonec ani moc nevadilo mé období vzdoru, kdy jsem s klavírem
a muzikou „sekl“. V Melosu, naší dobré
partě, kde si teď zpěv rádi a dosyta užívá-

me, asi nejsem sám.
Pěvecký smíšený sbor Melos v Benešově vznikl v roce 2018 jako malé komorní uskupení. Dirigentem a sbormistrem
je Tadeáš Tulach. Věnujeme se klasické
sborové tvorbě, převážně, ale nejen, duchovní, od renesance po současnost. Svůj
domov cítíme jednak v kostele sv. Anny
v Benešově, kde pravidelně koncertujeme, jednak na gymnáziu, kde každé úterý
zkoušíme. Za krátké období existence si
dovolím tvrdit, že sbor povyrostl do kvality a krásy.
Červnové provedení Mozartovy Korunovační mše mělo kladné a silné ohlasy.
Přijďte se podívat na koncert. Pokud byste
se k nám chtěli přidat, obzvláště tenoři
jsou vítáni.

VÝKUP

JABLEK
JÍROVICE 1
Zahájení výkupu:

27. 8. 2022

Kontaktní osoba: Monika Brejlová - tel.: 739 320 292
Tomáš Brejla
- tel.: 777 333 266
Fb: Výkup Jablek Jírovice 1
Ig: @vykupjablekjirovice1

Nejvyšší výkupní ceny
Hlas Bystřice č. 9 / 2022

Inzerce

Výkupní doba: Po - Pá 16 - 19 hod
So - Ne 11 - 19 hod
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Zprávy ze sportu
Z LUKOSTŘELBY
Text a foto:
Bohumil Spálenka, vedoucí oddílu

Od 19. do 21. srpna proběhlo 88. Mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě reflexních luků v Plzni. Mezi
100 lukostřelci z 24 oddílů reprezentovali Bystřici Hana Chlupsová a Miroslav
Háva, za Votice střílel náš člen Filip Pertlík. V páteční kvalifikaci byla Chlupsová
třetí nástřelem 514 bodů, Háva druhý nástřelem 592 bodů a Pertlík šestý nástře-

TRIATLON KONOPIŠTĚ
Text a foto: Luděk Procházka
V zámeckém parku v Konopišti se 16.
července uskutečnil další závod Českého
poháru v triatlonu. O body do něj bojovali nejen dorostenci, junioři a dospělí, ale
také děti do 15 let. Spolu s nimi byli v akci
i hobby triatlonisté a pro některé to byl
úplně první triatlon v životě. Záměrem
organizátorů bylo spojit špičkový triatlon
se závodem pro širokou veřejnost.
V hlavním závodě dne SPRINT TRIATLONU, který nesl podnázev „Velká cena
Benešova“, změřilo své síly 90 mužů a 36
žen na tratích 0,75–20–5 km. Těsné rozestupy po plavání trochu rozdělila už
členitá cyklistická část. V cíli druhé disciplíny vedl Filip Václavík z TITAN TRILIVE a svůj náskok si pohlídal až do konce.
O druhé a třetí místo sváděla souboj
dvojice Jakub Homola z Triathlon Team
Tábor a Jakub Marek z 4SPORTS TEAM.

lem 628 bodů. Mix tým seniorů Chlupsová – Háva byl třetí a družstvo mužů Votic
také třetí.
Ze sobotních eliminací se do nedělních
finálových soubojů neprobojovalo družstvo mužů Votic když ve čtvrtfinále podlehlo 2:6 mužům z Olomouce. Nepostoupil ani mix tým Bystřice po prohře 4:5 ve
čtvrtfinále, kde o jeho neúspěchu rozhodoval rozestřel, kde měl více štěstí soupeř z Chrástu u Plzně. Při schodných zásazích 8 a 6 měl svůj nejlepší šíp o 2 mm
blíže středu terče. Haně Chlupsové nesvědčilo deštivé počasí,které lukostřelce
provázelo celou sobotu a ve čtvrtfinále
podleha Dalimile Mališové z Prostějova
4:6. Do nedělních soubojů tak postoupil
Miroslav Háva a Filip Pertlík.
V nedělním finále o titul Mistr ČR Míra
Háva souboj s Hoffmannem z Kroměříže
prohrál a získal stříbrnou medaili. Filip
Pertlík prokázal pevné nervy a ve finále

zvítězil nad Erikem Ebermannem z 1.LK
Plzeň a získal titul Mistr ČR v terčové lukostřelbě mužů reflexní luk pro rok 2022.
26. - 28. srpna proběhlo 31. MČR v terčové
lukostřelbě dorostu ve Voticích. Mezi 94
lukostřelci z 19 oddílů SK Bystřici reprezentovala juniorka Alžběta Vašáková. V
páteční kvalifikaci se umístila na osmém
místě nástřelem 452 bodů. Pro bouřkové počasí a prudký déšť byla kvalifikace
ukončena o sadu dříve. V sobotní eliminaci se Bětka utkala s Terezou Mundlovou ze Startu Praha. Ve vyrovnaném souboji prohrála a patří jí dělené 9. místo.
Všem lukostřelcům děkuji za reprezentaci SK Bystřice a blahopřeji k dosaženým
úspěchům.
V měsíci září mají zájemci možnost vyzkoušet si lukostřelbu vždy ve středu a ve
čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. na střelnici za fotbalovými kabinami na stadionu.
Případné dotazy na tel.736155080.

Vítězně z něj vyšel prvně jmenovaný.
Na triatlonu v Konopišti měla stánek také
organizace DEBRA pomáhající pacientům s nemocí motýlích křídel. Zároveň
díky této akci měl premiéru tým „NADOTEK“ a výtěžek díky výzvě a prodeji triček byl více jak 15 tisíc korun. Navíc firma Pinko věnovala DEBŘE část z prodeje
zmrzlin při akci.
Hostem akce byl bronzový medailista
z olympiády Jan Řehula, který vítězům
předával ceny spolu se zástupci partnerů
a také hejtmankou Středočeského kraje
Petrou Peckovou.
O skvělou atmosféru se postaral moderátor Marcel Forejt a DJ Tomáš Vácha.
Poděkování patří městu Benešov, ČTA,
všem partnerů akce a velké řadě dobrovolníků, včetně čtyř sborů dobrovolných
hasičů (Neveklov, Tisem, Bukovany, Bystřice), a městským policistům z Benešova
a Bystřice. Těch, co se zapojili do aktivní

pomoci, bylo téměř 130.
Celkem se na start postavilo v sobotu
v Konopišti 507 triatlonistů, což potvrdilo, že o triatlon je velký zájem a kombinace pohárového závodu a open může nalákat nové příznivce k tomuto krásnému
sportu. Zároveň se tato akce zařadila
mezi největší triatlony v ČR. Letošní
úspěch motivuje organizátory akci dál
vylepšovat.

Ve věku 93 let zemřel František Fiktus, bývalý fotbalista vršovických celků Slavie a Bohemians. O úmrtí klubového kapitána z přelomu 50. a 60. let informovali Bohemians na klubovém webu. Někteří bystřičtí fotbalisté si pana
Fiktuse ještě jistě pamatují, když je trénoval.
Mistrovství světa v letecké akrobacii
Akrobati klubu „GAC-Glider Aerobatic Club, letecká a akrobatická škola Miloše Ramerta“ se staly mistry světa v
kategorii Advanced (pokročilí). Gratulujeme!
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Zprávy od osad, spolků a občanů
ÚSPĚŠNÝ MLADÝ KYTARISTA
Text a foto: Daniel Štěpánek
Mladý kytarista Ondřej Štěpánek, žák
pana učitele Adama Pavlíčka v ZUŠ Josefa Suka v Benešově, získal v letošním
roce cenné zkušenosti a úspěchy na
mezinárodních kytarových soutěžích
v České republice.
Koncem června se Ondřej Štěpánek zúčastnil 9. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad Sázavou, která
byla letos věnována památce prof. Milana Tesaře. V druhé kategorii určené pro
kytaristy narozené v letech 2010 a 2011,
v níž patřil Ondra k nejmladším, obdržel
za své vystoupení čestné uznání. Porotu
tvořilo sedm pedagogů a kytarových interpretů z Česka, Polska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. Předsedou poroty byl profesor Pražské konzervatoře a
profesor kytary na Hudebním gymnáziu

POSEZENÍ U ZVONIČKY V ZAHOŘANECH
Text a foto: Zdeněk Fatka
Je ráno. Dnes je 20. srpna 2022. Celkem
obyčejné datum. Venku silně prší. Již od
noci. Celkem by se nemělo nic dít. Zapršet bylo potřeba. Jenže ejhle. Vždyť je sobota a dnes by dole na návsi mělo být ve
dvě hodiny odpoledne „Posezení u zvoničky“, které pořádá místní spolek Zahořany sobě. Takže asi průšvih. No nic. Do
odpoledne je ještě dost času a snad počasí bude mít rozum. Naopak nerozum.
Je poledne a stále hustě prší. Tak to už
začíná být kritické. No což. V nejhorším
případě nikam dolů na náves nepůjdu a
zůstanu doma za pecí.
Po druhé hodině k nám nahoru dolehly
zvuky hudby. Tak přece? Že by? Narychlo
balím fotoaparáty a zvědavě jdu směr náves. Za bývalou zahořanskou hospodou
se mě otevírá nečekaný pohled. Přes ne-

POSEZENÍ V RADOŠOVICÍCH
Text: Lenka Hlaváčová, OV Radošovice
Foto: M. Tikovský
I přes nepříznivé počasí jsme se sešli
v hojném počtu. Na ohni se grilovala krůta a kýta, uvnitř bylo přichystáno občerstvení, které přinesli místní občané. Zábavu nám zpestřilo soutěžení v netra-

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

v Praze Václav Kučera.
O měsíc dříve, v pátek 6. května, se Ondřej Štěpánek zúčastnil XIII. ročníku ve
hře na klasickou kytaru PRAGuitarra
Clásica. V první kategorii pro kytaristy narozené v letech 2011 a 2012 obsadil
mezi 22 soutěžícími za skladby F. Sora,
T. Stachak a M. Pasieczny druhé místo.
Porota s předsedou doc. Petrem Saidlem
navíc ocenila jeho hru i diplomem za mimořádnou interpretaci skladby F. Sora.
Úspěch zaznamenal i 29. dubna na V. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže
Fernanda Sora ve Frýdku-Místku, kde
ho porota s předsedou MgA. Ondřejem
Gilligem z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ocenila druhou cenou a diplomem
za nejlepší interpretaci skladby Fernanda Sora.
Za letošní úspěchy se Ondřeji Štěpánkovi dostalo pozvání vystoupit na koncertu

přízeň počasí je vše nachystáno. Hudba,
občerstvení a stan pro hosty. Vše, jak má
být. A to leje jak z konve. Dokonce i hostů
je tam požehnaně. Tak teď jsem si uvědomil, že jsem Zahořany a její osadníky
podcenil. Další a další hosté přicházeli,
ba i auty přijížděli.
Jen tak tak jsem stihl projev Tomáše
Pechače (předseda občanského spolku
ZAHOŘANY SOBĚ, z.s.) a jeho poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli.
Včetně jeho poděkování Městskému úřadu města Bystřice za pomoc a podporu
na této akci. Poděkování pan starosta
Michal Hodík s úsměvem přijal. Byl zde
přítomen osobně.
Hudba hraje, hosté se začínají bavit. Něco
se v zákulisí děje. A je to tady. Na Tomáše Pechače si pan Jan Sekáč, velitel sboru dobrovolných hasičů Tožice, vymyslel
cosi, co se podobá šibenici s provázky a
plošinkou s pivem. Úkol pana Pechače

Mladí laureáti v Dolních Břežanech, kde
se na pódiu objevil například vedle houslisty Daniela Matejči, letošního vítěze
Eurovize mladých hudebníků, či Martina Kota, akordeonisty a držitele ocenění
Zlatý oříšek udělovaného nejtalentovanějším dětem České republiky.
Velké poděkování patří především panu
učiteli Adamu Pavlíčkovi za jeho pedagogické úspěchy a práci, kterou vynaložil,
aby Ondru na soutěže kvalitně připravil.

bylo (po patřičném ustrojení do tohoto), se pomocí provázků piva napít. Po
několika marných pokusech a několika
politích úkol zvládl. Sklidil zasloužený
potlesk.
Zábava pokračovala, Zahořanami se rozezněla hasičská siréna. Na náves se blížil
traktor s hasičskou stříkačkou v závěsu.
Seběhli se všichni bývalí dobrovolní hasiči. Stříkačku vyndali, nastartovali a
napojili hadice. Pak pomocí dvou proudnic zlikvidovali imaginární požár. Nutno
podotknout, že stříkačka je z roku 1954
a nebyla celých 13 let v provozu. Celkem
lehce nastartovala, byť v ní byl i původní
benzín.
A poté se opět jedlo, pilo, hodovalo.
A tancovalo. Až do večerních hodin. Poslední hosté se rozešli těsně před půlnocí. Ani po setmění déšť nepolevil, ale nikomu to až tak moc nevadilo.

dičním pití piva, za což děkujeme sousední Tožici. Svou návštěvou nás poctil
i pan starosta s manželkou. Děkujeme
všem, kteří se této akce zúčastnili a děkujeme i městu Bystřice za finanční podporu. Věříme, že i náš kamarád Jarda, se
na nás tam shora díval a akci si užil
s námi.
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SPOLEČNOST

Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Marie Hrušková
* 1. listopadu 1933 v Benešově
† 14. září 2017 v Sedlci-Prčici

Miroslav Matoušek

Bystřická paní učitelka, která celý svůj život
zasvětila dětem a divadlu. Do bystřické základní školy nastoupila v roce 1971 a na prvním stupni zde učila až do svého odchodu do
důchodu. V místním ochotnickém souboru
si zahrála roli Fanky v Čapkově Loupežníku
už v roce 1961. Od té doby byla stálicí tohoto

souboru. Nezapomenutelná byla například
v roli Valči ve Šrámkově Létě, Doni Pauli ve
hře Maribel nebo tetičky ve hře Věčně tvá
nevěrná. Později se věnovala také divadelní
režii a dětskému divadlu. V roce 2008 stála u
zrodu divadelního souboru Chodidlo.

Velkou láskou Miroslava Matouška byla hudba. V roce 1948 přišel do benešovské kapely Pacholata. Orchestr se tehdy rozšiřoval
o saxofony, trubky a trombony. Během následujících let si na lidové konzervatoři dodělal
hudební vzdělání a v roce 1961 se ujal řízení

celého orchestru. Pacholata pak vedl dlouhých 30 let až do roku 1991, kdy pomyslnou
dirigentskou taktovku předal mladším. Miroslav Matoušek byl v letech 1990-1991 také
zastupitelem obce Bystřice.

Vězeň bystřického pracovního tábora Přemek Neumann se narodil ve smíšené křesťansko-židovské rodině. Otec katolík pracoval jako úředník na Okresním úřadě v Jičíně,
matka židovského původu musela v roce 1942
nastoupit do transportu do Terezína, odkud
se naštěstí vrátila. Mladý Přemek byl za války
vyloučen z gymnázia a nastoupil do učení na
elektrikáře. Učení nedokončil, protože byl v

létě 1944 transportován do Bystřice. Po válce
dostudoval gymnázium a v roce 1947 nastoupil na Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Už za
studia mu byla nabídnuta možnost zaměstnání na fakultě. Stal se asistentem u měřících přístrojů na Katedře slaboproudu.
V roce 1968 se rehabilitoval a v devadesátých
letech dosáhl profesury na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze.

* 11. prosince 1927 v Postřižíně
† 20. září 2007 v Benešově

Přemek Neumann
* 30. září 1927 v Jičíněvsi
† 27. října 1921 v Praze

Občanská komise informuje
V květnu 2022 oslavila významné jubileum tito občané:
Lidmila Klavrzová, Bystřice, 92 let
V červnu 2022 oslavila významné jubileum tito občané:
Alena Soukupová, Jinošice, 90 let
V červenci 2022 oslavila významné jubileum tito občané:
Miroslav Stuchlík, Drachkov, 70 let
Jaromír Fatka, Bystřice, 70 let
V srpnu 2022 oslavila významné jubileum tito občané:
Hana Fulínová, Jarkovice, 80 let
Miroslav Kuthan, Zahořahy, 70 let
Lidmila Hovorková, Bystřice, 75 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu! Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.
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VZPOMÍNKY
Vzpomínáme

Dne 30. srpna tomu bylo 23 let, co nás
opustila naše dcera Olga Votrubová z
Drachkova. Stále vzpomínají rodiče a sestra
s rodinou.
Dne 18. srpna uplynulo 13 smutných let
od úmrtí naší maminky a babičky Emílie
Tlamichové z Drachkova. Děkujeme všem,
kteří si vzpomněli s námi. Dcera Jitka s
manželem a vnučka Jitka s rodinou.
Dne 4. 6. uplynulo 6 let co zemřel Jindřich
Tlamicha, syn Emílie Tlamichová. S láskou
vzpomínáme.
www.mestobystrice.cz

HISTORIE

Rok 2009
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

SPORTOVNÍ HALA

Začátkem měsíce dubna dokončila stavební firma Sládek group a.s. dílo „Přístavba
školní tělocvičny a stavební úpravy Základní školy Bystřice“. Stavba byla zahájena
v lednu roku 2008 a město Bystřice
coby investor přezvalo dílo k 30. dubnu
2009. Kolaudace stavby proběhla v pátek
29. května a v pondělí 15. června 2009 se
hala slavnostně otevřela široké veřejnosti.
Celkové náklady na stavbu byly vyčísleny na 45 milionů korun. Samotné stavební
práce byly fakturovány v celkové částce
42 897 922,- Kč. Sportovní hala slouží nejen
žákům zdejší ZŠ, ale také široké veřejnosti. Na ploše 20x40 m se nachází centrální
hřiště pro volejbal. Hřiště pro basketbal
je vybaveno dvěma sklopnými koši umístěnými na dřevěných vaznících. Sportovní
hala je dále vybavena čtyřmi šatnami, vždy
dvěma pro muže a dvěma pro ženy. Dvě
šatny mají společné umývárny se sprchami
a umyvadly. Hrací prostor je doplněn ještě
hledištěm pro cca 130 diváků. Návštěvníci
mohou využít také řady parkovacích míst
před budovou.

CENA MĚSTA BYSTŘICE

Nově vybudovaný „Opřetický dvůr“ zahájil jezdeckou sezónu roku 2009 v parkurovém skákání prvním ročníkem soutěže
Ceny města Bystřice. První vítězkou této

soutěže se 11. dubna stala Iva Holíková
s klisnou Fabienne.

BYTOVÝ DŮM ČP. 524

Ke konci školního roku proběhla kolaudace dalšího bytového domu v ulici Nová.
Bytový dům má 19 bytů se čtyřmi vnitřními parkovacími stáními. Dalších patnáct parkovacích míst je podél komunikace před samotným domem. Vlastnicky
se majitelé bytů dohodli na Společenství
vlastníků jednotek. Barevnost fasády, tentokrát kombinaci zelenožluté, oranžové
a šedivé barvy opět navrhoval doc. Jaroslav Kadlec.

IN-LINOVÁ DRÁHA

Město Bystřice ve spolupráci s SK Bystřice
a díky dotaci Středočeského kraje zajistilo rekonstrukci veřejného sportoviště na
Stadionu. Byl obnoven tenisový a nohejbalový kurt, opraveno a natřeno hrazení
kolem fotbalového hřiště, osazeno 10 nových laviček, a především položen nový
asfalt s obrubníky na přístupovou cestu,
který začal sloužit jako první krátká in-linová dráha v Bystřici. Celá rekonstrukce
proběhla v termínu od 1. července do 15.
září a stála 392 076,- Kč. Město Bystřice
z této částky zaplatilo 199 941 korun, Středočeský kraj 185 000 korun a SK Bystřice
7 135 Kč.

SLUŽBY BYSTŘICE S.R.O.

Vedení města Bystřice rozhodlo rozšířit
a zefektivnit činnost společnosti Služby
Bystřice s.r.o. Prvním krokem bylo převedení zaměstnanců městského úřadu zajišťujících úklid města z městského úřadu
do společnosti Služby Bystřice s.r.o. Následovalo zakoupení malého traktoru New
Holland T 3030 s příslušenstvím, který byl
společnosti předán dne 3. dubna. Dalším
krokem bylo obnovení sběrného dvora
v areálu Pod Barevnou.

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM

V rámci 25. ročníku hudebního festivalu
Podblanický hudební podzim vystoupil
v bystřickém sále U Hlaváčků jeden z nejlepších českých houslistů Jaroslav Svěcený.

JSDH BYSTŘICE

Koncem roku 2009 zakoupilo město Bystřice za symbolickou částku 62 tisíc Kč cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25
LIAZ 101, která byla určena pro zásahy
bystřické Jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Do výjezdu byla liazka oficiálně
zařazena od 1. dubna 2010 a v roce 2011
byla pak provedena celková repase vozidla
v částce 750 000 korun.

Informace k vítání občánků
Rodiče narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se této akce, mohou
průběžně podávat přihlášku. Formulář je dostupný na webu města Bystřice, v kanceláří č.3 či podatelně MěÚ Bystřice, popřípadě si ho vyžádejte na telefonu: 317783181 či e-mailu petra.leitnerova@mestobystrice.
cz. Vítání občánků se koná 2x ročně, většinou v jarních a podzimních
měsících. Na základě podané přihlášky budou rozesílány před určeným
termínem pozvánky na akci.

Hlas Bystřice č. 9 / 2022
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POVĚST

Světélka u Líštěnce
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Když nastaly podzimní plískanice a rychle se stmívalo, babičky nám vnoučatům
a často i dětem ze sousedství vyprávěly
pověsti z okolí. Některé babičky se narodily ještě před rokem 1889, ty mladší až
po roce 1900, proto jejich příběhy vyprávěly o dobách opravdu dávných.
Kolem stavení bylo vždy hodně práce.
Proto bylo velice vítané, že se děti zabavily
a rodiče mohli po příchodu ze zaměstnání dodělat, co bylo potřeba. Autobusů nejezdilo mnoho, ani auta nebývala vidět na
ulici často. Do školy tedy děti z okolních
obcí chodívaly denně pěšky. Přespolní žáci
si cestu krátili pěšinkami v polích, loukách
nebo i lesem. Některé louky ale nebyly pro
takové zkratky bezpečné. V zamokřených
částech luk se půda houpala, byla místy
bažinatá, dokonce zarostlá rákosím, a hrozilo zapadnutí do bahna a snad i utopení.
Kolem těchto míst bývalo zvykem zapíchnout zkřížené dlouhé větve se slaměnými věchýtky, aby pocestné před vstupem
varovaly. V době jarní a na podzim se tam
z bahna uvolňovaly plyny, které se někdy
vznítily a ve tmě tak bývala k vidění tajemná světélka.
Jedna taková bažinatá louka byla u lesa
pod Líštěncem, jehož tři usedlosti nad
křižovatkou jsou známé již od roku 1544.
V jednotlivých domech vždy byly děti.
Podle věku pomáhaly buď okolo drůbeže,
nebo hlídaly mladší sourozence, aby se
rodiče mohli starat o pole a dobytek. Na
podzim však začínala i pro ně škola. Cesta
ze školy proto bývala dobou, kdy se mohly
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i trochu pobavit, hrát si na honěnou nebo
na schovávanou.
V podzimních měsících se rychle šeřilo a tak jednou, když se opět podle cesty
kluci honili, zapomněli na čas a hodně se
setmělo. Pojednou se objevilo v houstnoucím šeru malé světélko. Kluci se navzájem
ujistili, že jej všichni vidí, a hádali, co by
to mohlo být. Světélko se houpalo nahoru
i dolů a trochu se přiblížilo, změnilo barvu
na jasnější a zdálo se i větší, ale nikdo, kdo
by jej nesl, nebyl vidět. Snad jde někdo po
cestě dolů a svítí si lucernou, myslil jeden
hoch. Druhý však zvolal, že vidí další světélko o kousek dál, a nakonec bylo světlých
bodů už tolik, že by je jeden ani nespočítal, jak rychle se pohybovaly. Kluci se
pořádně vyděsili a rychle se rozeběhli po
cestě k chalupám. Občas se některý ohlédl a zakřičel, že jdou světla za nimi. To je
podnítilo k opravdovému úprku a do vrat
prvního stavení vběhli celí uřícení.
Hospodyně v síni se pořádně lekla, když
vrazili dovnitř a vypadali, jako by je něco
pořádně vystrašilo. Překotně vyprávěli, co se jim po cestě přihodilo, a tak sám
hospodář vyšel s lucernou na cestu, aby
se podíval, co kluky tak vystrašilo. Všude
ale byla jen tma – nic zvláštního neviděl.
O to víc byl překvapen, že sotva za sebou
zavřel dveře od světnice, uslyšel bouchání
na vrata. Znovu vzal lucernu a šel otevřít.
Venku stál kalounkář s trakařem, celý vystrašený, a prosil, aby ho hospodář pustil na noc do dvora, že ho honila světýlka
z bažinaté louky a notně se bál, aby ho do

bažiny nezavedla. Znovu zvedl hospodář
lucernu do výšky a podíval se dolů, kde
byla louka, ale zase viděl jen černočernou tmu a světlo nikde žádné. Pozval tedy
starého kalounkáře dál, aby tam přespal
a pokračoval v cestě až ráno. Ten mu po
večeři vyprávěl, že tudy chodí již pár desítek let a se světýlky už se párkrát setkal,
ale vždy bylo jen šero, tak měl od nich pokoj – držela se v povzdálí. Tentokrát jej
ale tma zastihla znenadání a světýlka se
k němu přibližovala stále víc, až před nimi
musel poslední metry utíkat, neboť netušil, co by mu mohla provést.
Hospodář mlčel. Dosud se se světýlky nesetkal, ačkoli od svých rodičů a prarodičů
slýchal, že se tu po jaru a na podzim někdy objevují, a proto za soumraku už má
být vše živé pod střechou a nikdo se nemá
nezdržovat na cestě. Že prý nočního chodce svým světlem omámí tak, že zabloudí,
mnohdy prý až k vodě jej vedou, kde teprve chlad vody jej dokáže vzpamatovat a na
správnou cestu znovu se pak dát. Zapudit
se dají prý jen pokřižováním a modlitbou.
Dnes jsou mokré a bažinaté louky většinou
zmeliorovány. Močály jsou pryč a s nimi
i plyny, z nichž snad světélka pocházela.
Jen kus louky pod Líštěncem je stále dost
mokrý, a tak tam roste rákos a kyselá tráva. Místa, kam není radno vstupovat, jsou
označena barevnou páskou. Seno z letošních otav je dávno usušeno a uklizeno. Za
večerního šera tu můžeme vidět jen srnky,
když jdou pít k potoku a pak zmizí v blízkém lese zvaném Strašilov.

www.mestobystrice.cz
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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
O kousekCZ7304152394
dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
Interiéry autstvo a teď je tu večerka.DIČ:
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
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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

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

Inzerce

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Zdeněk Dvořák

Hlas Bystřice č. 9 / 2022
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místní Agenda 21

TÝÝÝDEN
ZDRAVÍ
ROZŠIŘTE SI OBZORY V OBLASTECH:
PREVENCE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
16. 9. - 22. 9. 2022 | BYSTŘICE
ZDARMA
PÁTEK 16. 9. 2022 | od 8:00 | Fotbalový stadion
STŘEDOČESKÁ INLINE BRUSLE 2022 (16. ROČNÍK)
Okresní kolo soutěže pro děti a mládež. Rodiče mohou přijít fandit.

SOBOTA 17. 9. 2022 | od 7:00 | Bystřice | 30 Kč
BYSTŘICKÁ ŠLÁPOTA
Turistický pochod 5 / 15 / 25 km. Start od infocentra (Ješutovo nám.)
ZDARMA
ÚTERÝ 20. 9. 2022 | 10:30 - 17:00 | Zasedací síň MěÚ
DOPORUČUJEME REGISTRACI*
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Bezpečí na internetu, Energošmejdi, Poruchy autistického spektra
ZDARMA
ÚTERÝ 20. 9. 2022 | 9:00 - 15:00 | Bystřice, náměstí
VELETRH AKTIVIT
První pomoc, resuscitace, měření tlaku, testování paměti, sociální
služby, prevence hasičů a policie, péče o planetu, cyklistika, stravování,
duševní zdraví, rybaření, mezigenerační dílna, prevence zubního kazu
a péče o dutinu ústní a mnoho dalšího

STŘEDA 21. 9. 2022 | 17:30 - 19:00 | Sál u Hlaváčků
DOPORUČUJEME REGISTRACI*
KURZ SEBEOBRANY

ZDARMA

ZDARMA
ČTVRTEK 22. 9. 2022 | 17:00 - 20:30 | MC Kulíšek
DOPORUČUJEME
REGISTRACI*
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Prevence úrazů a první pomoc, Praktické tipy pro zdravé stravování

Mgr. Milena Gruberová
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MDDr. Nikola Kiliánková MUDr. Růžena Dvořáková st.

www.mestobystrice.cz

Kalendář akcí

VÝSTAVA SOCH POD ŠIRÝM NEBEM
Bystřice, Ješutovo náměstí
PÁTEK 16. 9. 2022 | od 8:00 | Fotbalový
stadion | ZDARMA
STŘEDOČESKÁ INLINE BRUSLE 2022
(16. ROČNÍK)
Okresní kolo soutěže pro děti a mládež.
Rodiče mohou přijít fandit.
SOBOTA 17. 9. 2022 | od 7:00 | Bystřice |
30 Kč
BYSTŘICKÁ ŠLÁPOTA
Turistický pochod 5 / 15 / 25 km
START: Informační centrum (Ješutovo
náměstí, Bystřice)
ÚTERÝ 20. 9. 2022 | 10:30 - 17:00 |
Zasedací síň MěÚ | ZDARMA
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Osobní bezpečí ve virtuálním světě
(10:30 - 12:00)
(přednáška pro seniory od Národního
úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost)
Nekalé praktiky energošmejdů (13:00 14:30)

Hlas Bystřice č. 9 / 2022

(přednáška od Energetického
regulačního úřadu)
Poruchy autistického spektra (15:30 17:00)
(přednáška od Fokus Praha, z.ú.)
ÚTERÝ 20. 9. 2022
„VÍTĚZNÉ SVINĚ“
Divadelní představení pro dospělé
Bystřice, divadlo U Jelena
ÚTERÝ 20. 9. 2022 | 9:00 - 15:00 |
Bystřice, náměstí | ZDARMA
VELETRH AKTIVIT
První pomoc, resuscitace, měření
tlaku, testování paměti, sociální služby,
prevence hasičů a policie, péče o
planetu, cyklistika, stravování, duševní
zdraví, rybaření, mezigenerační dílna,
prevence zubního kazu a péče o dutinu
ústní a mnoho dalšího
STŘEDA 21. 9. 2022 | 17:30 - 19:00 | Sál u
Hlaváčků | ZDARMA
KURZ SEBEOBRANY

ČTVRTEK 22. 9. 2022 | 17:00 - 20:30 | MC
Kulíšek | ZDARMA
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY:
Prevence úrazů a první pomoc
(17:00 - 18:30)
Praktické tipy pro zdravé stravování
(19:00 - 20:30)
6. 10. 2022 od 18:00
KAPKA MEDU PRO VERUNKU
Muzikál v podání ZUŠ Benešov
13. 10. 2022 od19:00
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Komedii zahraje DS Béčko Červený
Újezd
20. 10. 2022 od 19:00
ROZVOD
Anekdota od DS Banda
27. 10. 2022 od 19:00
OSKAR
Komedie v podání Komorního studia
Áčko
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SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

KAM SE UKRYLA LIŠKA?

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

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

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

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBOVÉ STRÁNKY
@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

