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KRONIKA

▲

Výlov Semovického rybníka
v letošním roce proběhl v důsledku pandemie COVID-19
netradičně bez účasti široké veřejnosti a bez dalších doprovodných činností, které jej tradičně
provázely a na které jsme byli
zvyklí - ať už šlo o prodej živých
ryb, ryb pečených na kameni
a dalších rybích výrobků.
Rybník byl letos loven po jednom „horku“ (jedno produkční
období) z důvodu maximalizování produkce a minimalizování ztrát způsobenými rybožravými predátory. Zmíněný
princip se nám osvědčil a přinesl uspokojivou produkci. I proto předpokládáme cenu kapra
na vánočním trhu obdobnou,
jako v minulých letech.
Ondřej Houda

▲

Poslední prázdninový vikend
se konal tradiční rybářský NOVAS CUP. Počasí nám opravdu
nepřálo, ale „opravdové“ rybáře
to neodradilo a tak závody proběhly bez zádrhelů.
Děkujeme všem , kteří se akce
zúčastnili, a městu Bystřice
za finanční příspěvek. Poděkování patří rovněž těm, kteří pomohli s organizací.
Věříme, že v příštím roce se opět
sejdeme.
Tým NOVAS CUP

▲ V bývalém srubu dělníků u Třetí skály, kteří v padesátých letech
pracovali v lomu, a později sloužil k rekreaci, je dnes odkladiště zbytečných věcí někoho, kdo je líný je dovézt do sběrného dvora. Odpad je
již poházený i po okolním lese. Chytne se viník za nos?
MM / Foto: T. Procházka
▲

Na Sládečkovém kopci nad Božkovicemi se
v sobotu 3. října sešla hojná účast nadšenců se všemi možnými draky různých barev
a tvarů. Drakiádě, pořádané MS ČČK Božkovice počasí velmi přálo, takže děti i dospělí byli velmi spokojení až nadšení - pouštět
draky totiž vydrželi až téměř do šesté večerní.
Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení a opékání buřtů. Děti ocenily i připravené menší soutěže.
Již nyní se tedy všichni těšíme na další ročník drakiády v Božkovicích. Za podporu děkujeme městu Bystřice.
Za MSČČK Božkovice
Bc. Petr Stibůrek
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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
čtenáři našeho městského
zpravodaje,
po čtyřech měsících mám tu čest vás na
tomto místě opět oslovit. Přesněji: Alespoň
na tomto místě. Bohužel doba, ve které se
nacházíme, není úplně nakloněna veřejnému dění a akcím, na nichž bychom se
mohli potkávat, hovořit, vyměňovat si názory a radovat se z běžného dění v našem
městě a osadách.

S

nad všudypřítomná nákaza COVID-19
zasáhla i naše malebné město, bohužel v nemalé míře. Ke konci října prodělalo
v Bystřici toto onemocnění, nebo se aktuálně léčí, již více než 100 našich spoluobčanů.
Pro srovnání: Před měsícem bylo v Bystřici evidováno takových případů pouze devět. Nákaza se nevyhnula ani samotnému
městskému úřadu - sedmnáct pozitivních
z dvacetičtyř pracovníků, včetně strážníků Městské policie Bystřice, na čtrnáct dnů
prakticky paralyzovalo práci celé radnice.
Bohužel se tato nemoc dostala i do mé rodiny a byť měli moji nejbližší lehčí průběh,
stejně jsem s nimi tyto nelehké chvíle intenzivně prožíval. Všichni nakažení ale nemají
to štěstí, že se u nich nemoc projeví jen jako
lehká chřipka - potýkají se i s těžšími komplikacemi. Buďme proto, prosím, ohleduplní: chraňme své blízké, pečujme o sebe, pomáhejme potřebným. V případě, že nemáte
nikoho, kdo by se o vás v době nemoci postaral, neváhejte nás kontaktovat - rádi vám
pomůžeme. I když v omezené míře, jsme tu
stále pro vás!

Stručně:
Po vyhlášení nouzového stavu aktivoval starosta města komisi rady města pro krizové
řízení.
V případě, že potřebujete pomoc, neváhejte se i nyní obrátit na vedení města, svého
praktického lékaře či terénní sociální pracovnici.
Již letos na jaře se velmi osvědčila vzájemná
výpomoc - buďte pozorní a všímejte si s laskavostí i nadále, zda vaši osamělí sousedé
v izolaci či nařízené karanténě nepotřebují
pomoc třeba s nákupem či zajištěním léků.
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Věřím, že společně toto nelehké období
zvládneme, i když bude mít negativní ekonomické dopady na nás všechny. Nepodléhejme depresi a přívalu negativních informací, které se na nás valí ze všech stran.
Choďme raději co nejčastěji do naší krásné
přírody, čerpejme energii z lesů a luk. Vždyť
podzimní krajina toho má tolik co nabídnout.
Dodržujme nejen tři základní opatření dezinfekci rukou, nošení roušek, udržování
rozestupů, ale i všechna aktuálně platná nařízení Vlády České republiky. Každý prostě
musí začít sám u sebe!
Opravdu věřím, že tuto nelehkou situaci
společně zvládneme, a až skončí všechna
omezující vládní opatření, budeme si opět
naplno užívat všedních radostí a starostí našeho života. Přeji vám všem z celého
srdce pevné zdraví, hodně sil, optimismu
a dobré nálady, i když chápu, že v posledních dnech se toto vše těžko hledá.
Myslím na vás.
Váš starosta
Michal Hodík

Důležité kontakty:
Město Bystřice
Krizová linka pro občany: 702 264 441
Krizový e-mail:
koronavirus@mestobystrice.cz
Ordinace praktických lékařů:
MUDr. Voříšková, tel. 317 793 237
e-mail: ordinace.voriskova@seznam.cz
MUDr. Dvořáková, tel. 317 793 288
e-mail: rdmed450@gmail.com
Terénní sociální pracovnice
Ilona Kuncová, tel.: 733 743 034
e-mail: bystricko@obceblizelidem.cz

NENECHTE SI UJÍT:
Služby
Říjen v podniku
Služby Bystřice
STRANA 9
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STRANA 14

Pojedou
Pavel Březina
a Cona Cia
na olympiádu?

Vzpomínky
Podzimní
procházka s trochou
vzpomínek
STRANA 17

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla
je 20. 11. 2020
Příspěvky do Hlasu Bystřice posílejte
na adresu: zpravodaj@mestobystrice.cz.
Fotografie laskavě nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě.
Pokyny pro přispěvatele, termíny
uzávěrek a statut Hlasu Bystřice najdete
na www.mestobystrice.cz v rubrice
Hlas Bystřice.
Hlas Bystřice - zpravodaj města Bystřice,
vychází 11× ročně (červenec a srpen dvojčíslo),
obvykle první pátek v měsíci.
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525.
Vychází od roku 1957.
Náklad: 2 100 výtisků,
Registrováno: u MKČR - E 10758.
Odpovědný redaktor: Vladimír Hadač
Grafická úprava: Jan Černý
Adresa redakce: Dr. E. Beneše 25, 257 51
Bystřice, e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová (předsedkyně),
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač,
V. Hřebíčková, P. Němec.
Redakce si vyhrazuje možnost redakční úpravy
příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

@mestobystrice
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Plánované změny v autobusové dopravě
M

projednat a schválit oba zřizovatelé, tedy
Středočeský i Jihočeský kraj.
Na dosavadních jednáních bylo městu Bystřice přislíbeno, že dojde k úpravě trasy linky 500, která již nebude obsluhovat zastávku Bystřice, přeložka na silnici I/3, ale linka
bude opět zajíždět do města a obsluhovat
zastávky Bystřice, nám., Bystřice, škola,
Bystřice, žel. st. a Bystřice, Líšno, rozc.
Autobus z Drachkova by měl být posunutý
tak, aby děti dojížděly do zastávky Bystřice,škola v 7.52, takže by stíhaly začátek
výuky v 8.00 hodin.
Zároveň je přislíbeno, že bude navýšen
počet autobusových spojů tak, aby byla
obsluhována zastávka na návsi v Ouběnicích. Mají být přidány ranní spoje v 6.16,
v 7.17 a 7.36 směrem na Bystřici. V Bystřici pak bude zajištěn garantovaný přestup
na spoje do Benešova.
Změny se dotknou i autobusových spojů

na Líšno, Mokrou Lhotu a Vokov. Například spoj v 15.05 by měl odjíždět přímo ze
zastávky Bystřice, škola, takže děti budou
stíhat po odpoledním vyučování i mimoškolní aktivity v Benešově.
Přislíbená je také obsluha autobusových
zastávek v Mokré Lhotě, rozc. a Bystřice,
Kobylí.
Stále ovšem jednáme o znovuzařazení autobusové zastávky Bystřice, Božkovice do jízdních řádů, a zlepšení dopravní obslužnosti
pro dětí, dojíždějící do škol ve Vlašimi. Tyto
požadavky by se mohly objevit v jízdních řádech od podzimu roku 2021.
Jak je patrno, městu Bystřice nejsou lhostejné potřeby našich občanů. Vyjít vstříc
cestujícím a odstranit komplikace, které
nastaly změnou jízdních řádů v srpnu letošního roku, se snaží i Středočeský kraj.
Mgr. Daniel Štěpánek,
místostarosta města Bystřice

Rada města
Bystřice na jednání
12. října 2020,

vodní nádrže Radošovice s předpokládaným rozpočtem 850.000 Kč bez DPH, seznam oslovených firem a složení výběrové
komise.
 Projektový záměr na rozšíření varovného a výstražného systému města Bystřice,
především propojením všech místních částí, Základní školy a Mateřské školy Bystřice
s odhadovanou cenou projektu přibl. 3,7 mil.
Kč bez DPH.
 Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku „Zpracování generelu zeleně,
pasportu zeleně a projektu udržující péče
o zeleň města Bystřice“ jako nejvhodnější
nabídku od firmy Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.,
Podivín, za nabídnutou cenu 782 870 Kč
včetně DPH.
 Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace města Základní škola Bystřice
 Provedení kontroly hospodaření u příspěvkových organizací Základní škola
Bystřice, Mateřská škola Bystřice a Letiště
Benešov.
 Na základě návrhu tajemnice MěÚ jmenování paní Ing. Alice Černé do funkce vedoucí
Odboru investic, výstavby a správy majetku
Městského úřadu Bystřice.
 Souhlas s patrovou nástavbou a úpravou
vstupu do budovy Wellness Tvoršovice č.
p. 51 podle projektové dokumentace, předložené a. s. Golf Konopiště.

 Vydání povolení výkopových prací v katastru města Bystřice za účelem rozšíření
optické sítě společnosti T-mobile pouze
po získání písemného závazku od společnosti T-mobile a. s. včetně harmonogramu realizace všech etap připojení Bystřice
a Líšna na nově budovanou optickou síť
v návaznosti na vypořádání cen poplatků
za zřízení věcných břemen na dotčených
pozemcích, ještě před vydáním souhlasného stanoviska.
 Uzavření dohody o pracovní činnosti pomocné činnosti v městské knihovně.
 Cenovou nabídku na vyprojektování části chodníku na pravé straně silnice 11/111
za částku 75 000 Kč bez DPH.
 Předloženou příkazní smlouvu Marcely Hrdinové na zpracování veřejné zakázky
«Sběr, svoz a odstraňování komunálních
odpadů pro město Bystřici 2021“ za částku
30 000 Kč.
 Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku Parkoviště v ulicích Družstevní
a Nová, Bystřice - parkoviště 13,9, jako nejvhodnější nabídku od společnosti PL BEKO
s.r.o., Opařany, za 2 841 680,33 Kč včetně
DPH
 Na základě Zprávy o hodnocení nabídek,
posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek
na zakázku Projektová dokumentace na rekonstrukci radnice v Bystřici jako nejvhod-

konaném formou videokonference,
kromě jiného schválila:

 Poskytnutí dotací na domovní čističky
odpadních vod v Drachkově a Nesvačilech
ve výši 25.000Kč každou.
 Poskytnutí finančního daru na provoz
Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
ve výši 10.000Kč
 Poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč na vydání knihy s pracovním názvem „Na cvičišti SS“.
 Smlouvu o převzetí investorství na akci:
„Bystřice, K Nesvačilům - kNN - čp. 492“ se
společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
 Ukončení nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou a přidělení volného
bytu od 1. 11. 2020 podle doporučení Sociální a bytové komise města Bystřice.
 Uzavření smlouv o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. v Jírovicích, Bystřici a Tožici.
 Udělení souhlasu s umístěním optické
přípojky a vnitřních rozvodů pro bytové
domy v ulici Nová č. p. 486, 487, 501 a 502.
 Vyhlášení veřejné zakázky na revitalizace
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▲

ěsto Bystřice nadále jedná o změnách stávajících jízdních řádů autobusové dopravy. Stížnosti a podněty
občanů jsme v září zpracovali do uceleného stanoviska města Bystřice, které se
snažíme prosazovat při jednání se zástupci Středočeského kraje a jeho příspěvkové
organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (ISDK). V současné době se
rýsuje kompromis, který by mohl být zanesený do jízdních řádů koncem tohoto,
nebo začátem příštího kalendářního roku.
Navržené změny jízdních řádů stávajících
linek 500, 552, 553, 554 a zřízení nové linky 558 mělo být projednáno na společném
jednání dne 22. října 2020. Z důvodů hygienických opatření ovšem bylo toto jednání
odvoláno a zástupci IDSK p. o. navržené
změny projednali jednotlivě se zástupci
obcí a provozovateli autobusových linek.
Výsledný kompromisní návrh musí ještě

Příprava strategického
plánu pokračuje
Vzhledem k vývoji pandemické situace
nemůžeme dokončit plánovaná setkání
s občany v osadách v rámci příprav Strategického plánu města pro roky 2021 až 2031.
Rozhodli jsme se proto uspořádat

Setkání u kulatého stolu on-line

10. listopadu 2020 od 17.15 pro občany žijící v osadách a od 18.45 pro občany žijící
v Bystřici.
Setkání se může zúčastnit každý, kdo vyplní
dotazník na webové adrese http://dotaznik.
aqe.cz/dotaznik/571162/registrace-k-online-jednani.html a následně dostane e-mail
s pozvánkou do on-line místnosti aplikace
Zoom. Přístup k dotazníku je možný také
přes stránku www.mestobstrice.cz
Občané, kteří nemají možnost se on-line
setkání zúčastnit, mohou zaslat svůj názor
e-mailem na adresu podatelna@mestobystrice.cz; do předmětu uveďte „SP 2021-

▲

nější nabídku od firmy JVA architekti s.r.o.,
Praha 3, za 847 000Kč včetně DPH.
 Vyřazení trvale poškozeného nebo nepotřebného majetku Mateřské školy Bystřice,
příspěvkové organizace, v celkové částce
100.626,10Kč.
 Vypsání výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města - Letiště Benešov, p. o. a složení hodnotící komise.
 Uzavření příspěvkové organizace města
Mateřská škola Bystřice po dobu podzimních prázdnin od 26. do 30. 10. 2020.

Doporučila:

 Na základě závěru jednání Osadního výboru Líšno omezení veřejného přístupu
na účelovou komunikaci 31 u parc.č. 860/1
k. ú. Líšno.

Vzala na vědomí:

 Nabídku trvale nepotřebného majetku
Základní školy Bystřice, příspěvkové organizace, a nepožaduje bezúplatný převod
nepotřebného majetku do vlastnictví města.
 Protokol o kontrole z OSSZ Benešov
za období 1.10.2017 do 31.8. 2020 ze dne
22.09.2020 s výsledkem: Nebyly zjištěny nedostatky.
 Zápis č. 2/2020 z jednání Komise dopravy
a veřejného pořádku.

Hlas Bystřice 11/2020

2031“. V tomto případě zkuste odpovědět
na následující otázky:
1. Co se Vám ve městě nejvíce líbí/nelíbí? (uvítáme, když připojíte náměty
na zlepšení)
2. Kde vidíte Bystřici za 10 let?
Těšíme se na Vaše názory a děkujeme vám
za pomoc.
Vedení města Bystřice

Pozvánka na přeložené
veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice
Starosta města Bystřice Michal Hodík svolává 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice v roce 2020, které se uskuteční
v zasedací místnosti budovy Městského
úřadu v Bystřici, Dr. E. Beneše 25, ve středu
18. listopadu 2020 od 17:00 hodin. Navržený program bude vyvěšen na úřední desce
i na webových stránkách města. Také toto
jednání zastupitelů budete mít možnost
sledovat on-line na webové stránce města.

 Zařazení návrhů č. 27, 28, 29, 30 a 31
na změnu Územního plánu města Bystřice.
 Zápisy z jednání OV Ouběnice ze dne 17.
9. 2020, OV Radošovice ze dne 5. 9. 2020, OV
Božkovice ze dne 25. 9. 2020, OV Nesvačily
ze dne 29. 9. 2020, OV Nesvačily ze dne 29. 9.
2020, OV Líšno ze dne 15. 9. 2020, OV Jírovice ze dne 14. 9. 2020, OV Kobylí - Plchov ze
dne 29. 9. 2020.

Rada města
Bystřice na jednání
26. října 2020
kromě jiného schválila:

 Posunutí termínu konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice z původně schváleného termínu 4. 11.
2020 na 18. 11. 2020 z důvodu vyskytnutí se
okolností hodných zvláštního zřetele - současné epidemiologické situace a jejího dopadu na chod Městského úřadu Bystřice.
 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi městem Bystřice a společností DZV NOVA a.s. za účelem
vybudování a provozování stavby „Vodovod
Nesvacily - připojení obce na přivaděč pitné
vody Benešov - Sedlčany“.

Soutěž Stejná šance
- zaměstnavatel roku 2020
Devátý ročník soutěže pro zaměstnavatele,
kteří lidem se zdravotním postižením dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou
šanci, jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti, letos
proběhl v sedmi krajích. Ve Středočeském
kraji soutěž pořádala organizace Rytmus
Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Město
Bystřice se v ní umístilo na sedmém místě.
Úspěch nás velice těší a je pro nás motivací
do další činnosti.
Další informací najdete na webech
www.stejnasance.cz nebo
www.rytmusstrednicechy.cz.

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti“ k plánovanému vodovodu Božkovice - připojení na přivaděč
pitné vody Benešov-Sedlčany s vlastníkem
dotčených pozemků v katastrálním území
Božkovice.
 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ“, kterým se navyšuje cena díla
o 17.036,93Kč bez DPH.
 Poskytnutí dotace na domovní čističku
odpadních vod v osadě Drachkov ve výši
25.000 Kč.
 Uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo
na Rekonstrukci fasády radnice č. p. 25
Bystřice, kterým se navysuje částka za dílo
na celkem 3 019 913,52 Kč bez DPH.
 Na základě zprávy výběrové komise
jmenování paní Radomily Macháčkové
ředitelkou příspěvkové organizace města
Bystřice - Městské kulturní a informační
centrum Bystřice na dobu určitou od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2024 se zkušební dobou 6
měsíců a se zařazením do 12. platové třídy.

Vzala na vědomí:

 Zápisy z jednání OV Mokrá Lhota dne 15.
9. 2020 a OV Jinošice ze dne 25. 9. 2020.
 Zápis z jednání Kontrolního výboru města
Bystřice dne 23. 9. 2020.
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ŠKOLY

Zprávy z MŠ Bystřice
- třída Myšáci
…vítr fouká, co se děje, podzim už se na nás směje…

H

oubaření už pomalu odzvonilo a my už jsme museli sáhnout
po pláštěnkách a holínkách. Ovoce už uzrálo a na poli se vybraly brambory. Vlaštovičky už dávno odletěly a jiřičky už jsou také
na daleké cestě za moře. Už uplynuly skoro dva měsíce od seznámení nových Myšáků a děti si vytvořily nová přátelství. Společně
jsme zavzpomínali na časy našich babiček a prababiček a upekli si
brambory v ohni nebo se vydali po stopách jabloňové paní.
Také jsme si parádně užili Den zdraví na Ješutově náměstí, který připravilo město Bystřice. Děti si vyzkoušely být hasiči a mohly
uhasit „hořící domeček“ džberovou stříkačkou. Úžasný program
připravila policie: Dětem se nejvíce líbila dráha, kterou měly absolvovat se speciálními brýlemi, které navozovaly pocit stavu opilosti nebo omamných látek. Mohly si ale také sednout na policejní motocykl. Děti také fascinovala ukázka první pomoci, kterou
připravili školáci z kroužku mladých zdravotníků. Vhod nám také
přišla ochutnávka zdravých pokrmů. Rádi touto cestou děkujeme
za tento krásný program všem, kteří se podíleli na jeho organizaci
či byli přímými aktéry. Jelikož pro děti často nějaké akce sami organizujeme, dovedeme si představit, kolik času a energie příprava
a realizace zabrala. Ale stálo to za to!
Policie nás také navštívila ve školce se
svým
preventivním
programem, při němž
si děti mohly zahrát
na detektivy a objevit otisky dlaní nebo
si vyzkoušet oblečení
či pomůcky policie.
Ve školce jsme také
shlédli nádherné loutkové divadlo O Strašidýlku Bačkůrce, ze
kterého byly unešené
nejen děti.
Na začátku října jsme
ještě netušili, co nás
čeká.
Nepřemýšleli
jsme nad tím, že naše
společné radovánky
s dětmi budou možné
jen do konce měsíce. Plánovali jsme různá divadla a zajímavé akce,
posvícenské pečení, lampionový průvod, dušičkový-halloweenský
průvod v maskách nebo pouštění draků, procházky, na nichž bychom prozkoumávali podzimní přírodu a obdivovali krásy, které
dokáže jenom malíř Podzim se svou paletou barev a chutí. Bohužel, okolnosti nám nebyly příznivě nakloněny.
Co nám asi nadělí listopad? Věříme, že se pomalu vrátíme do běžných životů, protože se už moc těšíme, až se zase společně - všichni ve zdraví - pustíme do různých her, tance, sportování, využívání
center aktivit...
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Všem za celou naši školku přejeme hodně zdraví, protože je vzácné a v téhle době neuvěřitelně křehké.
Za třídu Myšáků
Alena Žáková, Helena Křiklánová

Zprávy ze ZŠ Bystřice
 Školní rok 2020/21 začal skromněji, než předcházející. Nebylo
slavnostní zahájení školního roku v hale školy, přivítání prvňáčků
proběhlo pouze ve třídách. Školní rok se nicméně rozběhl, i když
bylo čím dál složitější dodržovat přísná hygienická opatření,
postupně vyhlašovaná kvůli epidemiologické situaci.
Učitelé zjišťovali, jaké znalosti získali žáci během jarních měsíců, kdy platila mimořádná opatření. U většiny žáků byly znalosti
na ucházející úrovni. Pro žáky, kteří měli znalosti horší, jsou připraveny programy, při kterých své znalosti vylepší.
V říjnu byla bohužel žákům opět zakázána osobní účast ve škole.
Učitelé i žáci tedy přešli na on-line výuku. Žákům, kteří neměli
odpovídající technické vybavení pro on-line výuku, škola zapůjčila
sedm notebooků a 12 tabletů.
Doufám, že se situace zklidní a všichni, kterých se vzdělávání týká,
budou mít co nejlepší podmínky ke své práci.
Martin Gruber

On-line jednání školské rady
V posledním říjnovém týdnu proběhlo první on-line jednání Školské rady ZŠ Bystřice.
Na programu byly postupy distanční výuky pro první i druhý stupeň - pan ředitel vysvětlil, jak probíhala příprava
i samotné spuštění on-line vyučování. Pan místostarosta
stručně seznámil účastníky s výsledky elektronického dotazníkového šetření, jehož cílem bylo získat zpětnou vazbu
od rodičů, žáků i pedagogů na téma výuky v době koronavirové krize. Probrány byly také záležitosti, týkající se chodu
školy, a investice do vybavení, které umožní další zkvalitnění distanční výuky.
Zápis z jednání bude vyvěšen na stránkách ZŠ Bystřice.

www.mestobystrice.cz

MC KULÍŠEK

Podzimní
bazárek
S

podzimem přichází do Bystřice bazárek. Letos jsme měli velké štěstí - termín bazárku vyšel mezi dvě vlny koronavirové epidemie.
Vždy se snažíme, aby dodavatelek zboží
bylo kolem osmdesáti. Potom se totiž ještě
dají hromádky přehledně poskládat, aby se
nabízené věcí daly pořádně prohlédnout.
Povedlo se to i tentokrát. Maminky vesele snášely věci po dětech, další si je hned
kupovaly. Při tom obchodování si ještě obvykle stačí popovídat a vyměnit rady, co s
dětmi vyrábět, kam jet na výlet, co uvařit.
V tom je kouzlo bazárku – nejen za pár
korun nakoupit plnou tašku věcí, které dál
poslouží, ale odnést si i nové nápady...
Moc bych chtěla poděkovat všem ženám,
které nám ochotně a rády s bazárkem pomáhají. Letos si jejich pomoci vážím ještě
víc: opravdu nebyl žádný med být celý den
s nasazenou rouškou a u pokladny ještě
v rukavicích. Bez vás by se to tři dny trvající prodávání a nakupování prostě nemohlo
konat.
Snad se na jarním bazárku setkáme už opět
bez roušek, rukavic a omezení na deset nakupujících najednou.
Radka Macháčková

Zveme vás
- pokud to vládní nařízení dovolí - na

Rozsvícení stromu
a Betléma
v sobotu 28. listopadu. V 15.00 hod. se otevře vánoční tržiště, na kterém nebudou chybět Ježíškova pošta, andělská tombola, staročeský kolotoč, tvořivá dílna, svařák,
trdelník, vánoční zboží a dekorace.
Od 16.00 hod. začne koncert Emil Horváth bandu.

Hlas Bystřice 11/2020
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KALENDÁRIUM

Věra Šťovíčková - Heroldová
Narozena
3. listopadu 1930
v Praze
Zemřela
30. října 2015
v Praze

Věra Šťovíčková vystudovala reálné gymnázium v Praze a v roce 1949 nastoupila
do Československého rozhlasu. Tam v té
době probíhaly personální stranické čistky
a místa zkušených redaktorů byla obsazována mladými adepty. Podmínkou bylo
členství v komunistické straně, kde Věra
Šťovíčková setrvala následujících 20 let až
do svého vyloučení v roce 1969.
Československý rozhlas Věru nejprve zaměstnal ve zpravodajské sekci a později
v zahraniční redakci. Jazyková vybavenost,
odvaha a touha poznat nové kultury a exotické krajiny jí otevřely prostor stát se zahraniční zpravodajkou pro frankofonní oblast. Historické události a vzrůstající zájem
o africký kontinent ji stále častěji přiváděly
ke zprávám v afrických koloniích.
V roce 1958 se Věra Šťovíčková ocitla
v Egyptě, kde sledovala boj za nezávislost.
Začátkem roku 1960 odjela do Guineje,
odkud přenášela autentické reportáže.
Z Guineje přesídlila do Ghany a v následujících letech procestovala Kongo, Burundi,
Zair, Súdán, Etiopii, Jemen či Madagaskar.
Z těchto cest vznikly knihy Africké perokresby, Afrika - rok I., Prostor pro naději,
Bouře nad rovníkem atd.
Události roku 1968 ji přivedly zpět do Československa. Její hlas je posluchačům známý především z přímého vysílání československého rozhlasu dne 21. srpna roku 1968,
kdy aktivně komentovala obsazení Československa armádami Varšavské smlouvy.
Oblíbená zahraniční zpravodajka následně
musela nuceně opustit místo v rozhlase
a později se živila jako uklízečka a překladatelka na volné noze.
V roce 1977 podepsala Věra Šťovíčková
Chartu 77, načež byla pár dnů zadržována
na Ruzyni. Následovalo sledování a časté
výslechy. Své volné chvíle pak často trávila na chalupě ve Strašilově, kde našla
oázu klidu a vnitřně se vyrovnávala s psychickým nátlakem normalizační doby.
V Opřeticích překládala, ale i přijímala
významné osobnosti z redakce a českého
disentu.
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PhDr.
Jan Hertl
Narozen
5. května 1906
v Praze
Zemřel
16. listopadu 1965
v Benešově
Po studiích historie a zeměpisu odcestoval
v roce 1930 Jan Hertl na stipendijní pobyt
do Bruselu. Po návratu se stal tajemníkem
nakladatelství Melantrich a v průběhu druhé světové války se z řadového pracovníka
stal ředitelem nakladatelství Vyšehrad.
Jeho jméno je v předválečném období spojováno především s časopisem Řád, který
v roce 1933 spoluzakládal a kde se setkávala
skupina tzv. katolických intelektuálů, mezi
něž patřili například Jan Čep nebo Karel
Schwarzenberg.
V roce 1941 si významný nakladatel začal
stavět svůj dům v Jarkovicích naproti Kukačce. O rok později byl kvůli plánovanému cvičišti SS vystěhován a vrátit se zpět
mohl až po roce 1945. Během druhé světové
války musel ovšem opustit i místo ředitele
nakladatelství Vyšehrad; na řadu let se stal
gymnaziálním profesorem dějepisu a zeměpisu v Benešově.
Od padesátých let je jeho život spjat s muzejnictvím. Nejprve se stal okresním konzervátorem úřadu památkové péče a poté
ředitelem Vlastivědného muzea Podblanicka na Jemništi, později Okresního muzea Podblanicka v Benešově.

Václav
Podhorský
Narozen
3. března 1929
v Bystřici
Zemřel
27. listopadu 2000
v Bystřici
Strojní zámečník Václav Podhorský se narodil v Bystřici a po získání výučního listu
pracoval v Nářadí, později ve firmě Narex
Bystřice. Svému oboru i podniku zůstal
věrný celý život - až do penze pracoval jako
mistr nástrojař.
Od mládí chodil Václav Podhorský sledovat
a mapovat hnízdění i výskyt ptactva. Působil v aktivu dobrovolných ornitologů při
Muzeu okresu Benešov a aktivně se podí-

BYSTŘIČTÍ JUBILANTI
V září 2020 oslavili významné
jubileum tito občané:
František Císař
z Mokré Lhoty		

80 let

z Nesvačil 		

75 let

Václav Král

V říjnu 2020 oslavil významné
jubileum:
Hana Marková
z Bystřice		

90 let

z Nesvačil		

85 let

z Bystřice

70 let

z Božkovic		

70 let

Jarmila Drábová
Theodor Máca

Zdeňka Kruchňová

Všem oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu!
Občanská komise
Rady města Bystřice

lel na celostátních ornitologických akcích
kroužkování a mapování hnízdění.
Do nově založené Československé ornitologické společnosti ho přivedla hned
po válce spolupráce se zdejším rodákem
Janem Hanzákem, pozdějším dlouholetým
vedoucím zoologického oddělení Národního muzea.
Václav Podhorský je autorem či spoluautorem mnoha odborných i popularizujících studií ptáků a jejich hnízdění. Mimo
jiné se přičinil také o vyhlášení přírodní
rezervace Podhrázský rybník.

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI
Ing. Pavel Grohmann
(narodil se 8. listopadu 1925 v Praze)
- stavební inženýr, vězeň bystřického
koncentračního tábora

Ing. Olga Mokošová
(narodila se 12. listopadu 1970 v Benešově)
- zastupitelka města Bystřice, místostarostka města v letech 2010-2011

www.mestobystrice.cz

ORGANIZACE MĚSTA

Služby
Bystřice
J

e tu barevný měsíc. Sice je zima, nevlídno, rána... no o nich mluvit nebudu,
ale některé barvy se asi nikdy neokoukají.
Vzhledem k situaci má mnoho lidí na koukání nechtěně více času, než by si zřejmě
přáli, ale je to tak a nemá smysl se zaobírat
tím, co nelze aktuálně moc změnit. Neumím
predikovat, co bude v době, kdy vyjde tento
článek. Jako pragmatik a optimista doufám,
že už budeme vědět, co se děje, co přichází,
co s tím a kdy se to přesune do únosné míry,
kterou jsme ochotni akceptovat. A kdyby
přece jen chmury přetrvávaly,můžete nám
pomoct s hrabáním toho podzimního zlata...

Komunální údržba

V říjnu se pracovníci Technických služeb
věnovali převážně přípravě na podzimní
sezonu. Probíhalo dosekávání ploch, aby
přes zimu podrost nezetlel a neztěžoval
pak to jarní nástup práce na zeleni.
Probíhal běžný úklid a svoz tříděného odpadu. V rámci úklidu byly umyty kontejnery na tříděný odpad. Při tom jsme znovu oceňovali možnosti vozu Bonetti, díky
nimž jsme měli kontejnery umyty výrazně
rychleji, než v minulosti.
Pokračovalo prořezávání náletů. Do větších
ploch a vzrostlejších jedinců se pustíme, až
na to bude správná doba, tedy v zimních
měsících.
Na sklonku měsíce byly přednostně uklizeny hřbitovy, aby byly připraveny na Dušičky.

Soutěž o zaplacení poplatku za komunální
odpad na rok 2021 v době uzávěrky ještě
pokračovala, takže výherce budeme znát
až začátkem listopadu.

Sběrný dvůr

Na sběrném dvoře je vše v chodu. Od 1. listopadu 2020 jsme přešli na zimní otevírací
dobu:

Úterý
Čtvrtek
Sobota

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
9.00 - 12.00

Provoz sběrného dvora nebyl v době uzávěrky dotčen žádnými dodatečnými nařízením vlády v souvislosti s pandemií
COVID-19. Pokud se tak stane, budeme

pochopitelně tato nařízení respektovat;
všechny informace budeme aktuálně zveřejňovat na našich webových stránkách,
propojených se sociálními sítěmi města.
Slibně se rozjíždí RE-USE centrum - začíná
se plnit mnohdy zajímavými kousky. Takže
vás zveme na návštěvu - buď s něčím, co
již nepotřebujete, ale myslíte si, že by se
někomu mohlo hodit, nebo se podívat, zda
na regálech nenajdete věc, bez které prostě nemůžete odejít. Služby RE-USE centra,
které je přístupné v otevírací době sběrného dvora, jsou zdarma!
Pro jistotu opakuji: Aktuální informace
o provozní době a případných výjimkách
naleznete na stránkách www.tsbystrice.cz.

Tepelné hospodářství

Kotelna v Bystřici je v provozu. Průběžně navážíme palivo, abychom stále měli
dostatečnou rezervu pro případ výpadku
logistiky. Kotelna je pod stálým dohledem
a i díky pečlivé údržbě běží bez problémů.

Výhled

Komunální údržba bude prováděna standardně podle počasí a potřeb města. V listopadu bude zřejmě likvidováno spadané
listí, hlavně v druhé polovině měsíce. Mezitím bude prováděna běžná údržba městského mobiliáře. Takto řečeno to vypadá
velmi jednoduše, ale věřte, že nás čeká
spousta práce.

Ing. Tomáš Semrád

Hlas Bystřice 11/2020
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obce blíže lidem

- projekt, který pomáhá napříč společností
Maminky samoživitelky, lidé v tíživé finanční situaci, mladé rodiny s nečekaným
zdravotním omezením, osamělí senioři i senioři potřebující zdravotní péči, to všechno jsou
klienti, kterým pomáhá projekt Obce blíže lidem. V našem regionu má čtyři pobočky
- v Bystřici, Čerčanech, Sázavě a Týnci nad Sázavou.

Z

a bystřickou pobočku odpovídala
na otázky sympatická Ilona Kuncová.

Co vlastně vaše služba obnáší?
Jde o pomoc lidem v náročných životních
situacích. Jsme terénní sociální pracovníci.
Pomocí může být jak jednorázová konzultace, tak dlouhodobé poradenství. Součástí naší práce je i doprovázení lidí na úřady, do jiných institucí a organizací. Lidé
ke mně přicházejí s různými problémy
a společně pak hledáme cesty, jak je vyřešit
nebo alespoň částečně eliminovat.
Kolik máte přibližně klientů?
Momentálně mám v našem systému kolem
šedesáti jmen. Jsou to klienti krátkodobí
i dlouhodobí. S některými již v kontaktu
nejsem, protože se problém podařilo vyřešit, nebo jsem klienta odkázala či doprovodila k jiné sociální službě.
Jezdíte vy za klienty, nebo za vámi chodí
do kanceláře?
Ve většině případů jezdím za nimi domů.
Občas ale někdo přijde i sem do kanceláře
v budově staré školy na náměstí II. odboje č. p. 115 (bývalá sázková kancelář). Vždy
záleží na domluvě a na tom, co je pro konkrétního člověka příjemnější.
Co s klienty nejčastěji řešíte?
V současné době jde nejčastěji o finanční
problematiku. Dluhy, exekuce, nedostatek finančních prostředků a pád do dluhové pasti.
Jak v takové situaci pomáháte?
Spolupracujeme s občanskou (dluhovou)
poradnou v Benešově a tak se nám daří
uspět i v insolvenčních řízeních (oddlužení). Tato poradna má akreditaci, díky které
mají klienti tuto službu zdarma. Pak je to
samozřejmě pomoc při vyřizování splátkových kalendářů, jednání s konkrétními
společnostmi, u nichž mají klienti pohledávky atd.
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Co považujete za úspěch ve vašem projektu?
Dělá mi radost, že s námi spolupracuje
mnoho organizací. Nerada bych na někoho
zapomněla, ale určitě je skvělá spolupráce s městem Bystřice, se zmíněnou dluhovou poradnou, občas spolupracujeme
i s Rytmusem nebo Magdalénou. Ale častá
je i spolupráce s pečovatelskými službami
a společností RUAH (domácí péče, domácí
hospicová péče, sociální služby).

U pečovatelské péče bych jen ještě zdůraznila, že většinou jde o pomoc s běžnými
denními úkony - třeba s úklidem, běžnou
hygienou nebo jen dovozem teplého jídla.
Žádají vás o pomoc častěji sami senioři,
nebo jejich děti?
Ve většině případů volají sami senioři, nejčastěji proto, že jim soused či sousedka
o takové službě řekla a ujistila je, že služba
je bezplatná a „bezpečná“. A samozřejmě
volají i jejich děti. Je to případ od případu.
Kde cítíte, že je na Benešovsku ještě třeba
nějaké zlepšení sociálních služeb?
Máme i klienty s psychiatrickou diagnózou,
s nimiž je sociální práce velmi náročná.
Těmto lidem nemůžeme poskytnout komplexní pomoc, jakou by jim poskytl specializovaný odborný pracovník. Psychiatrická
pomoc jako taková má vůbec na Benešovsku omezenou kapacitu. Organizaci, která
by poskytovala pomoc lidem s psychiatrickým onemocněním, na Benešovsku postrádáme nejvíc a snažíme se na to upozorňovat na všech významných místech.
Co byste občanům vzkázala?
Aby se nebáli požádat o pomoc. Všichni
jsme jen lidi a jako takoví děláme chyby,
které se zpravidla dají napravit. Vnímejte
víc dění kolem sebe, lidi kolem sebe, mějte
oči otevřené. Může se stát, že soused nebo
sousedka potřebují pomoc - doporučte ji naše služby. Neomezujeme se pouze
na Bystřice – jsme tu i pro obyvatele osad.
Jsem plně mobilní, mám auto, se kterým se
dostanu i na samotu v lese. Nebojte se - volejte, přijďte.
Připravila: Barbora Kristenová
Kontakt:
Ilona Kuncová, Dr. E. Beneše 115, Bystřice
Návštěvní hodiny: ve středu od 13.00
do 16.00 hod., nebo po domluvě na telefonním čísle 733 741 034
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I.C.E. karta
neboli seniorská obálka je určena především pro seniory a občany, u kterých je
vyšší riziko vzniku zdravotních komplikací v jejich domácím prostředí. Posláním
seniorské obálky je maximálně zefektivnit
zásah složek integrovaného záchranného
systému při poskytování první pomoci. Jde
vlastně o standardizovaný formulář, který
v případě potřeby poskytne záchranářům
nejdůležitější údaje.
Vystřihněte či vyřízněte připojený formulář
a v klidu jej čitelně vyplňte. Nakonec kartu
přišpendlete či přichytněte lepicí páskou
na vnitřní stranu vstupních dveří do domácnosti (doporučeno), nebo magnetem
na dveře chladničky tak, aby byla snadno
viditelná a dostupná pro záchranáře, kteří
vám v případě potřeby přijeli pomoci.

Vakcína proti
chřipce
Vážení pacienti,
dovolujeme si vám oznámit, že
vakcína proti chřipce letos není
a nebude. Máme ji k dispozici
pouze pro pacienty, kteří ji
měli minulý rok. Vakcíny se
u distributora objednávají již
v lednu na příští sezónu, tudíž
jsme nemohly tušit, že letošní
poptávka bude mnohem vyšší, než
v minulém roce. Vakcíny navíc
neobjednáváme, jelikož je musíme
hradit ze svého a neaplikované
vakcíny musíme na vlastní náklady
nechat zlikvidovat. Pokud máte
zájem objednat si u nás vakcínu
na příští rok, prosíme o ZÁVAZNOU
objednávku u našich sestřiček
nejdéle do 30. 11. 2020.
Děkujeme za pochopení.
Vaše praktické lékařky
MUDr. Jana Voříšková
MUDr. Růžena Dvořáková st. i ml.

Hlas Bystřice 11/2020
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KULTURA

Divadelní festival

Ludvíka Němce
Zahájení Divadelního festivalu Ludvíka Němce bylo naplánovano na pondělí 6. října do sálu U Hlaváčků, kde
měl zahrát divadelní spolek Netopýr z Týnce nad Sázavou
dětem pohádku O jedné Karkulce a třech vlcích. V důsledku covidových opatření se ale soubor omluvil. Dětské
představení jsem však nevypustili, jen jsme je museli přemístit do hlavní budovy mateřské školy.

Strašidýlko Bačkůrka, aneb
jak se Bačkůrka skamarádil

J

ako náhradu jsme zvolili Bářino toulavé divadlo, které nám přijelo zahrát loutkovou pohádku Strašidýlko Bačkůrka, aneb jak
se Bačkůrka skamarádil. Jelikož prostory ve školce nejsou tak velké
jako v sále U Hlaváčků, rozhodli jsme se dětem pohádku zahrát
hned dvakrát.
O čem vlastně ta hra byla? Tak to se jednoho dne do starého hradu nastěhovala rodina pana kastelána se dvěma malými dětmi,
Cyrilem a Bětkou. Nikdo z nich však netušil, že hrad je již dávno
obydlen a že strašidýlko Bačkůrka je zvyklé na svůj klid. Po sérii
malých i větších nedorozumění se Bačkůrka nakonec stal přítelem
dětí a pomohl tam, kde ho bylo nejvíce zapotřebí.
Podle reakcí malých diváků bylo jasné, že děti byly opravdu nadšené. Když Cyril s Bětkou prozkoumávali starý hrad, děti byly napjaté, že bylo slyšet i šustění vodicích nití loutek. V závěru pak děti
hlasitě povzbuzovaly strašidýlko, aby zachránilo Cyrila s Bětkou,
které spadli do hladomorny.
Daniel Štěpánek

Teta pana Charleyho

P

ředstavení formace Ačko z Benešova otevíralo „dospělou“ část festivalu. Teta pana Charleyho rozesmála sál
U Jelena. Právě představitel „tety“ ukázal
neuvěřitelné herecké nadání, navíc místy předváděl až kaskadérské kousky. Získal si největší pozornost i díky slušivému
kostýmu - hlavní pointě celého příběhu,
který je jistě všem dobře znám. Pravá teta
z jižní Ameriky samozřejmě přivezla sebou
jeho ztracenou lásku a všichni byli nakonec
šťastni tak, jak jim osud předurčil.

Barbora Kristenová
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lová jako jeho žena mu byla velmi dobrou
partnerkou.
Postavy realitního agenta Marka a tchyně Marcie by lehko svedly k přehrávání
a laciným efektům, ale jejich představitelé – Lukáš Křišťan j. h. a Zlatica Denerová
s k tomu nenechali svést.
Herecky vděčná postava strážného anděla
v podání Martiny Konvalinkové vzbuzovala
úsměvy a dobrou náladu. A dvojice mladých manželů nám vlídně předvedla slasti
i strasti bydlení v domě, kde žijí duchové.
Divadelní soubor Svatopluk z Benešova
nás všechny přítomné potěšil a budeme
jen doufat, že za lepších okolností přijedou
zahrát své velmi zdařilé představení znovu.
Růžena Dvořáková

T

eta pana Charleyho je představení,
které se mi velice líbilo. Kdo měl štěstí
a získal 6. října vstupenku, užil si spoustu
humorných situací, jež na jevišti vznikaly.
Příběh je o jednom drobném podvůdku,
kdy se muž převlékne za ženu, aby kamarádům pomohl ke schůzkám s vytouženými dívkami. Tato situace poskytla hercům
možnost dostatečně se na jevišti vyřádit.
V první chvíli jsem si říkala, jak se chce
tenhle statný muž proměnit v ženu? Když
se ale po chvilce vrátil na jeviště převlečen
za dámu, nestačila jsem se divit. Příběh
měl spád, o komické situace nebyla nouze.
Zápletka se nakonec vysvětlila, zamilované
páry se našly a také představitel Charleyho tety získal ruku své vyvolené - tentokrát
již správně oblečen. Všichni herci byli odměněni velkým zaslouženým potleskem,
představení se nám všem opravdu líbilo.
Jen škoda, že vzhledem k situaci si na další
divadelní zážitky musíme počkat. Tak snad
někdy jindy.

herci předvedli vzácně vyrovnané výkony
a bylo vidět, že se dobře baví jak hlediště,
tak i jeviště.
Opravdu vynikal Ladislav Musil jako Jack
- jeho závěrečné prozření bylo procítěné,
ale ne planě sentimentální. Ivana Danie-

Foto: B. Kristenová, E. Kovaničová – Deník,
D. Štěpánek
Divadelní festival je kvůli epidemiologické situaci přerušen, rezervace vstupenek
jsou zrušeny. O dalším vývoji budeme informovat.

Miroslava Michálková

Láska mezi
nebem, a zemí

D

ruhý večer desátého ročníku divadelního festivalu Ludvíka Němce jsme
měli možnost shlédnout hru Pam Valentine
Láska mezi nebem, a zemí.
Tento den byla vyhlášena nová omezující
opatření v epidemii COVID-19, a tak v sálu
U Hlaváčků moc diváků nebylo.
Divadelní soubor Svatopluk z Benešova se
i tak předvedl v nejlepším světle. Všichni

Hlas Bystřice 11/2020
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Pavel Březina a Cona Cia náhradníky
na olympiádu v Tokiu

N

a posledních letošních závodech v polské Strzegomi absolvoval Pavel Březina s klisnou Cona Cia soutěž CCI4*-L.
Dvojice podala skvělý výkon především v terénní části soutěže,
a přestože v závěrečném parkuru klisně trochu došly síly, celkový výsledek stačil na splnění mezinárodního kvalifikačního limitu na Mistrovství Evropy i olympijské hry. Díky tomu je v současnosti dvojice v pozici náhradníků na Olympijské hry do Tokia
v roce 2021, kam má Česká republika do soutěže všestrannosti
zajištěna dvě místa.
Chovatelem i majitelem klisny je VOŠ a SZeŠ Benešov, kde je zaměstnán jako učitel odborného výcviku i jezdec Pavel Březina.
Jde o velký chovatelský úspěch, na nějž by měli navázat další
mladí koně, odchovávaní ve stájích VOŠ a SZeŠ Benešov.

Ohlédnutí za sezónou 2019/2020
oddílu lukostřelby SK Bystřice
D

o sezóny jsme vstupovali s několika hlavními úkoly: kvalitně připravit
Přebor ČR žáků do 10 let v halové lukostřelbě, přestěhovat střelnici z prostor základní
školy do areálu fotbalového stadionu a samozřejmě být aktivní a úspěšní ve sportovní činnosti.
Přebor ČR žáků do 10 let
Příprava byla prověřena na závodě v bystřické hale 12. ledna za účasti 42 střelců ze
tří oddílů. Závod potvrdil, že po technické
stránce jsme připraveni uspořádat přebor
žáků v termínu 21. března. Zbývalo doladit dodržování pitného režimu, pořadatelskou službu, zajistit poháry a ceny pro
vítěze i upomínkové předměty pro účastníky. To se nám sice podařilo, ale nebylo to
nic platné: Nařízení vlády nám týden před
konáním závod znemožnilo přebor uskutečnit. Po uvolnění situace jsme zahájili
jednání s Českým lukostřeleckým svazem
o náhradním termínu. V nabitém kalendáři
lukostřeleckých závodů jsme našli náhradní termín 17. října. Naší snahu opět zmařilo
nařízení vlády o zákazu sportovních aktivit.
Přebor ČR žáků do 10 let v halové lukostřelbě se tak jako jediný vrcholný závod letos
neuskuteční. ČLS nám pro příští sezonu
dal přednostní právo na uspořádání Pře-
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boru ČR žáků do 10 let. Nabídku jsme přijali a valné shromáždění ČLS 24. října naši
kandidaturu schválilo.
Přestěhování střelnice
bylo plánováno do konce června, abychom
prostor u školy uvolnili pro výstavbu atle-

tického hřiště. Výstavba však byla odložena, proto nebylo nutné pospíchat. Do nových prostor jsme se tedy v klidu stěhovali
až do konce srpna. Tréninkový plán nám
potom ale trochu zkomplikovalo opožděné
zatravnění našeho nového areálu - nemohli jsme střílet v určeném prostoru. Trénovat jsme tudíž museli vedle asfaltové dráhy, kterou využívají běžci, cyklisté, jezdci
na kolečkových bruslích a to jak dospělí,
tak i ti nejmladší. Tím to se chci sportujícím občanům Bystřice omluvit za komplikace, které jsme jim mohli způsobit. Věřím,
že na jaře již budeme trénovat v prostoru
určeném pro lukostřelbu.
Sportovní činnost
V rámci ČLS je hodnoceno pět oblastí: halová, terčová, terénní, 3D lukostřelba a lukostřelecký biatlon. Lukostřelci z Bystřice
se zapojili do halové, terčové a terénní lukostřelby.

Mistr ČR žák Dalibor Křivánek

Halová lukostřelba
Uspořádali jsme čtyři závody. V žebříčku
ČLS, sestavovaném podle nejlepšího výsledku, dosaženého v dané sezóně, máme
hodnoceno 20 střelců.
V Poháru ČLS se hodnotí průměr tří nejlepších výsledků v sezóně; v něm je hodno-
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ceno 19 lukostřelců z Bystřice. Dalibor Křivánek je vítězem v kategorii mladších žáků.
Ondřej Chlupsa je druhý v kategorii žáků
do 10 let. Hana Chlupsová je rovněž druhá
v kategorii seniorů. Do dlouhodobých soutěží družstev jsme přihlásili družstvo žáků
a družstvo žen. Družstvo žáků po loňském
postupu do ligy oddílových družstev žáků
v této soutěži obsadilo páté místo (ligu
střílí osm družstev z celé republiky, sestupuje jedno družstvo). Družstvo žen startovalo v přeboru oddílových družstev žen,
který vyhrálo a vybojovalo možnost startu
v lize oddílových družstev žen.
O účasti na Mistrovstvích ČR jsem informoval průběžně, takže jen připomínám
největší úspěchy: Na MČR žáků 22. a 23.2.
v Humpolci vybojoval Dalibor Křivánek 1.
místo a družstvo mladších žáků skončilo
druhé. Na MČR dospělých 7. a 8.3. v Prostějově zvítězila Hana Chlupsová.
Terčová lukostřelba
Uspořádali jsme pět závodů. V žebříčku ČLS
je hodnoceno 14 lukostřelců z Bystřice. V poháru ČLS máme hodnoceno 9 lukostřelců.
Ondřej Chlupsa a Dalibor Křivánek skončili na 1. místě, Hana Chlupsová na 2. místě.
V dlouhodobých soutěžích družstev jsme
měli zastoupení jen v přeboru oddílových
družstev žactva. Náš tým obsadil 6. místo,
když se v nejsilnější sestavě sešel až na poslední kolo, v němž skončil čtvrtý. Zúčastnili
jsme se MČR dospělých 21. a 22. srpna v Plzni-Lobzích - 1. místo vystřílel Míra Háva, 2.
místo Hana Chlupsová a společně vybojovali
druhé místo v soutěži mix týmů v kategorii
seniorů. Na MČR žactva 12. a 13. září v Chebu zvítězila v soutěži mix týmů naše dvojice
mladších žáků Filípková a D. Křivánek, třetí
místo obsadilo družstvo mladších žáků (Filípková, D. Křivánek a Tomis). Na přeboru
ČR žáků do 10 let 19. září v Šanově zvítězil
Ondřej Chlupsa, třetí místo pak vystřílela
Adéla Šusserová.
Terénní lukostřelba
Uspořádali jsme dva závody. V žebříčku
ČLS je hodnoceno 8 lukostřelců z Bystřice. V Poháru ČLS máme hodnocené dva
lukostřelce - na třetím místě skončil starší žák Matyáš Křivánek, Alžběta Vašáková
byla devátá mezi kadetkami. V terénní lukostřelbě se pořádá méně závodů, neboť
jejich příprava je značně náročná. Proto
je mnohem obtížnější splnit podmínku účasti na třech závodech pro zařazení
do poháru. Dlouhodobých soutěží družstev
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Na MČR žáků v Chebu startovali (zleva) Spálenková, Filípková, D. Křivánek, M. Křivánek,
Spálenka, …sedící zleva Vrtišková, maskot Evžen, Tomis a Vašáková
se nemůžeme zúčastnit, protože jsou vypsané pouze pro dospělé a družstvo musí
tvořit po jednom lukostřelci z kladkového
luku, reflexního luku a holého luku; takové lukostřelce zatím v Bystřici nemáme.
Na MČR žáků 26. září v Plzni-Doubravce
vybojoval 1. místo Dalibor Křivánek, družstvo mladších žáků (Křivánek, Filípková
a Budínová) bylo druhé.
Místní závody
Bystřické ligy 2020, tvořené jedenácti závody, se zúčastnilo 113 lukostřelců z 18 oddílů
z celé republiky. Za každého poraženého
soupeře na závodě získává střelec 2 body,
Ondřej Chlupsa, Hana Chlupsová a Míra
Háva na MČR Plzeň dospělých

za remízu 1 bod. Nejlépe si vedli lukostřelci z Votic, kteří obsadili prvních pět míst
v pořadí Vít Pavlas (599 bodů, Tomáš Veselý
ml. (539 b.), Antonín Peterka (522 b.), Viktorie Budínová (487 b.), Šimon Bárta (484 b.),
šestý byl Ondřej Chlupsa z Bystřice (477 b.).
První čtyři absolvovali všechny závody. Šimon a Ondra nebyli na třech závodech.
Další celoroční soutěží je Pohár SK Bystřice. V něm hodnotím účast na trénincích,
brigádách, závodech a úspěšnost na MČR
a PČR a to jak jednotlivců, tak družstev.
Letošní ročník byl již osmnáctý. Vítězem
se stal Dalibor Křivánek, který nasbíral 1175
bodů, druhé místo patří Haně Chlupsové
za 935 bodů, třetí je Ondřej Chlupsa s 882
body, čtvrtá Johanka Filípková s 816 body.
Celkem bylo v Poháru SK Bystřice hodnoceno 17 členů oddílu.
Za to, že můžeme informovat o těchto
sportovních úspěších, pořádání závodů
či budování nové střelnice patří velký dík
vedení města Bystřice, bez jehož podpory
bychom tak bohatou činnost nedokázali.
Dále chci poděkovat všem lukostřelcům
za reprezentaci oddílu i města Bystřice
na závodech a soutěžích a ještě jednou jim
gratuluji k dosaženým výsledkům. Všem
rodičům pak děkuji za podporu, kterou věnují svým dětem.
Bohumil Spálenka,
vedoucí oddílu lukostřelby
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POSTŘEHY

Jak zůstat pozitivní, i když jsem pozitivní?
M

nohokrát za svůj život jsem od svých blízkých nebo kolegů slyšela větu „Nebuď negativní!“. Přátelé, teď mám černé
na bílém, tedy jestli se to dá říct i o SMS, že jsem POZITIVNÍ! Překvapivě to ovšem nebyla novinka radostná. Pokud si k tomu člověk
ještě zapne televizi, mohl by snad podlehnout depresivní náladě.
Já ale mám oficiální zprávu, že jsem pozitivní, tak se toho hodlám
držet. Nějaká karanténa mě nerozhází, už na jaře jsem vydržela
doma dva měsíce, tak těch deset dní zvládnu. Rozhodla jsem se, že
jakmile to můj zdravotní stav, karanténa, počasí a vůbec všechny
ostatní okolnosti dovolí, budu chodit ven, do lesa, užiju si krásy
podzimu a poslední podzimní sluneční paprsky.
Zatím se snažím v té změti zpráv, které kolem mě jdou, hledat alespoň nějaké dobré. Jednou z těch, které mě potěšily, byla informace o zakoupení
ozonového generátoru Městským
úřadem Bystřice.
Domnívám
se,
že snaha dezinfikovat
veřejně
přístupná místa
úřadu a knihovny a vytvořit tak
bezpečnější prostor pro zaměstnance i občany, kteří tato místa
navštěvují, je opravdu chvályhodná. Takže děkuji paní knihovnici
Janě Kramperové, která s touto myšlenkou přišla a věnovala čas
vyhledání vhodného přístroje.
Další potěšující zpráva, o kterou bych se s vámi chci podělit, přišla v e-mailu panu místostarostovi. Paní Slánská píše:
Dnes se náš syn Jáchym s kamarádem Vojtou rozhodl čistit les za cedulí „Skládka zakázána pod pokutou 50.000 Kč“. V příloze máš fotku
kluků se dvěma velkými pytli, které se jim podařilo naplnit za pouhou půlhodinu. Jen samotná cedule zkrátka les nevyčistí. Chce to
něčí čas a energii. Klukům díky za jejich práci a tobě za případný
nápad na vydatnější osvětu občanů.
Mě osobně je téma úklidu přírody blízké. Mnohokrát jsem se
účastnila akcí, při kterých jsem se nestačila divit, co všechno jsou
lidé schopní odnést nebo dokonce odvézt do lesa nebo pohodit
u cesty. Jednou jsme na dvou metrech čtverečních našli - kromě dalšího - dvě záchodové mísy! Proč někdo, kdo naloží do auta
nebo na vozík odpad, ho doveze jen do zatáčky za ves, místo aby
dojel do sběrného dvora, kde může odpad nechat ekologicky zlikvidovat? Takové jednání opravdu nechápu. O to víc si vážím dobrovolné aktivity, kterou Jáchym s Vojtou pomohli přírodě a tím
také nám všem. Děkuji a tleskám vám!
Nakonec bych vám všem chtěla popřát mnoho zdraví - jak fyzického, tak i psychického (rodiče školních dětí jistě vědí, že ho
budeme ještě potřebovat). Také bych vás chtěla požádat, abyste
s námi sdíleli svoje dobré zkušenosti, zážitky nebo aspoň fotografie z přírody a krásných míst v okolí našeho města. Můžete tak
činit prostřednictvím Facebooku, kde ve svém příspěvku označíte
stránku Město Bystřice, příspěvky do Hlasu Bystřice nebo mi napište na e-mail veronika.hrebickova@mestobystrice.cz. Zůstaňte
pozitivní!
Veronika Hřebíčková
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BEZOBALOVÝ
OBCHŮDEK
Úterý 13.00 - 18.00
Čtvrtek 13.00 - 18.00
Sobota 9.00 - 12.00
www.mandalka.cz

FARMÁŘSKÉ
TRŽIŠTĚ
Podporujeme české farmáře
a výrobce nákupy na
www.scuk.cz/bystrice-utery
- výdej v úterý
www.scuk.cz/bystrice
- výdej ve čtvrtek
Těším se na Vás!
Jana Austová,
Bystřice, Dr. E. Beneše 35
Tel.: 604 226 580
IČO: 03353338

www.mestobystrice.cz

VZPOMÍNKY

Podzimní procházka
Je skoro poledne. Čas, kdy v ulicích
mnoho lidí nepotkáte. Paprsky sluníčka jsou již slabší a dopadají do korun zlátnoucích stromů na náměstí.
Listy zvolna opadávají, stejně jako
před téměř šedesáti roky, kdy jsem tu
chodívala cestou ze školy. Teď tudy
občas chodím na procházku s vnuky.
Ten starší si rád čte čísla na domech
- některá jsou moderní, další jsou
již poznamenaná časem i počasím.
Druhý vnuk chvíli pozoruje z kočárku
padající listí, ale dlouhé procházky ho
brzy unaví.

S

tojím na stejném místě jako před lety
a myšlenky se snadno vrací do té doby.
Vnuk zatím sbírá spadané listí a dělá si z něj
hromádky. Místo trávy, do které je dává, já
v duchu vidím kamenné kočičí hlavy, co tu
tenkrát byly. Tam kde je betonová ohrada,
stál dřevěný plůtek se stříbrným smrčkem.
Svatý Jan Nepomucký stál o hodně níž
mezi kmeny dvou lip. Ráda jsem sedávala
na školní brašně a dívala se na jeho posmutnělou tvář, tmavý plášť a čapku. Hned

Mapy výletů po Posázaví
Tipy na vycházky, projížďky na kole či lodí
i vícedenní putování nabízejí dvě nové
Mapy výletů po Posázaví, které vydala Posázaví o.p.s. Jsou aktualizovanou a doplněnou verzí populární série skládacích
kapesních map, která poprvé vyšla před
třemi lety. Obsahují 29 návodů, jak zajímavě prožít volný čas v regionu mezi řekami
Vltavou a Sázavou. K mání jsou zdarma
v posázavských informačních centrech,
u vybraných partnerů a v kanceláři Posá-
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za sochou, jen přes ulici, byl krámek - papírnictví u Dobiášů. Výloha byla malá, ale
plná krásně vystavených věcí - kalendářů,
psacích potřeb i knížek. Za dveřmi krámku
na pultu tvaru písmene L bývaly nařezané
archy balicího papíru, pergamenový papír a velké metrové pravítko. Papír krásně
voněl. Dlouho jsem nevěděla, k čemu bylo
to pravítko. Až jednou jsem šla s maminkou a ta kupovala «úklidový papír», který
byl odměřován právě tímto metrem. Tento
papír se vkládal na dno šuplíků a do poliček v kredenci, aby hrnce nepoškodily jejich dřevo. V přihrádkách za pultem byly
narovnané bílé čtvrtky, barevné papíry,
pijáky, podložky do nelinkovaných sešitů,
spousta kancelářských potřeb a také knihy. V prosklené části pultu byly vystaveny
tesařské tužky, gumy, inkoustové tužky,
krásné červenomodré tužky, plnicí pera
i barevné pastelky. Vlevo při straně byla
obyčejná stříbrná ořezávátka a za nimi hit
tehdejší doby, ořezávátka v podobě míčku,
ze kterého se nic nevysypalo. To si přálo
mít snad každé dítě.
Za pultem prodávala většinou paní Dobiášová, štíhlá a čilá paní, která při obcho-

zaví o.p.s. na Masarykově náměstí v Benešově. Ke stažení jsou také na www.posazavi.com v rubrice Multimédia.

du zvládala i domácnost. Ruce jí jen hrály
a spočítat čtvrtky dokázala doslova bleskově. Bylo dobré mít vše napsáno na papírku
- než se člověk nadál, měl vše na pultě. Pan
Dobiáš byl vlídný, usměvavý pán, co nikdy
nespěchal. Zákazníky vítal slovy: Dobrého dne přeji, tak čím posloužím? Na psaní si vždy nasadil brýle a účty psal pečlivě,
krásnými číslicemi. Znal obsah snad každé
knihy, kterou měl v obchodě, a dobře věděl,
kdo co rád čte. Pro zákazníky prostě bylo
vždy v tomto krámku vše, co si přáli.
Nejkrásnější výloha bývala vždy v předvánočním období. Okno výlohy bylo po stranách ozdobeno třpytivými kousky třepení
a z výšky byly spuštěny bělostné vločky vystřihané ze čtvrtek. Uprostřed bývala zlatá
papírová hvězda a dole byl rozložený papírový Ladův betlém. Všechny děti i dospělí
se nezapomněli zastavit a podívat se na tu
parádu.
Je to už dávno, vše odnesl čas. Zatímco
jsem si zavzpomínala, nasbíral vnuk pěknou kopku listí a skáče do ní. Je čas se vrátit domů. Žluté listí padá do trávy - je jako
podzimní koberec, co krášlí všední dny,
než kraj zahalí mlhy a pak i jinovatka. Než
zase přijdou chvíle na šálek dobrého čaje
u teplých kamen...
Miroslava Michálková

„Proti předchozím vydáním jsme mapy
upravili. Jsou jen dvě, vyšly ve větším rozměru a rozlišení a doplnili jsme je o nové
tipy na výlety. Myslíme si, že by mohly být
dobrou inspirací pro všechny, kteří chtějí
někam ‚utéct’ před starostmi,způsobenými koronavirovou pandemií. A posázavská
příroda se k tomu přímo nabízí,“ řekla
ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Jaroslava Tůmová,
PR Posázaví o.p.s.
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Second
hand
Bystřice, Syllabova ulice č. p. 52

V novém obchodu můžete nakoupit
dětské, dámské a pánské oblečení
a různé doplňkové zboží
- například plyšové hračky, boty,
nové kabelky a dárkové předměty.
Otevírací doba:
Po - Pá
So

8.00-12.00   12.30-16.30
8.00-11.00

Těšíme se na vaši návštěvu!
18

www.mestobystrice.cz

FOTOSOUTĚŽ

Podělte se o potěšení z vaší zahrádky
Uzávěrka fotosoutěže, vyhlášené v květnovém vydání Hlasu Bystřice, byla 31. 10.
2020. Přinášíme tedy poslední výběr ze
soutěžních fotografií.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v prosincovém vydání Hlasu Bystřice. Autoři tří vítězných fotografií obdrží ceny,
věnované městem Bystřice – poukázky
na zahrádkářské potřeby v hodnotě 1500,
1000 a 500 Kč. Dvě desítky fotografií, které
budou vybrány do finálového hodnocení,
budou vystaveny na panelech na Ješutově
náměstí.
▼ Letecký den na rozkvetlých astrách
– fotografie Jaromíry Otradovcové

▲ Modřín v podzimním zlatém hávu na snímku Marka Bílka

▲ U babičky
fotografovala Linda
Nováková

▲

Krásně
zbarvené psí víno
vyfotografovala
Eva Rozkovcová

▲

Krásu podzimu
zachytil i Miroslav
Urban

Hlas Bystřice 11/2020
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DŘÍVE A NYNÍ

Foto: Miroslava Michálková a archiv
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