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Nový hasičský vůz
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Bystřice

„

Posezení v Radošovicích je
připraveno na první cyklisty
STRANA 5

Knižní festival „Dotkni se
knihy“ pohladil nejednu duši
STRANA 9

A

FOTOZPRÁVY

Zdravé město Bystřice – infostánek při
startu akce Ukliďme Bystřicko.

Zdravé město Bystřice – Základní škola
Bystřice při úklidu.

Vzniká nová čekárna autobusové
zastávky a nové chodníky v Nesvačilech.

Na náměstí byl umístěn kurník pro
vkládání velikonočních vajíček.

Ozdobená velikonoční bříza na Ješutově
náměstí krátce po jejím vztyčení.

Před budovou čp. 115 vzniká trvalkový
záhon. Krom trvalek se v záhoně objeví
i cibuloviny, traviny a solitérní keře.

Uzavírka silnice Nesvačily-Bystřice je
plánovaná až do 31. 5. 2022 z důvodu
opravy povrchu komunikace.

Technické služby zajistily jarní prořezávání suchých větví.

Hlediště Divadla U Jelena bylo při
loutkovém představení plné dětí a smíchu.

Bystřická ochotnice Růžena Dvořáková
získala za svůj výkon první místo v oblastním kole Pohárku SČDO.

Velikonoční výzdoba v obci Zahořany na
návsi. Při výzdobě se zapojili dospělí i děti.

Školení zaměstnanců Městského úřadu
Bystřice na setkání členů Národní sítě
Zdravých měst ČR.
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ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Kultura je to, co
je třeba pěstovat
Text: Radomila Macháčková
ředitelka MKIC Bystřice

M

ěsíc březen nám
přinesl první teplé dny, příroda se
začala probouzet a
každý majitel zahrady se s nadšením pustil do jarních prací.
Jsem jedním z nich. Nejenom že pracuji na
své zahrádce, ale snažím se hospodařit
i na té naší kulturní zahrádce, která se
nám za ten rok, co MKIC působí v Bystřici,
pěkně rozrostla.
A copak letos z té kultury zasadíme?
Letošní rok se nese ve znamení oslav.
Festival Dny loutkového divadla má 30.
ročník. A já už nyní mohu prozradit, že
slavit začneme už v červenci divadelním
příměstským táborem, na kterém se děti
mimo jiné naučí základy herectví od pohádkového prince Jana Čenského. V srpnu
u kašny na Ješutově náměstí zahraje divadlo Koňmo loutkovou pohádku „Vyprávění
starého vlka”. V září se přesuneme do divadla U Jelena, kde divadelní spolek Buchty a loutky zahraje loutkové představení
pro dospělé.
V červnu se napříč Českou republikou
každoročně slaví Noc kostelů a letoškem
počínaje budeme otevírat dveře kostela i
v Bystřici a Ouběnicích. V Ouběnickém
kostele se dveře otevřou také v červenci,
kdy si připomeneme 80. výročí heydrichiády. Vrátím se ale ještě do měsíce června
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Hasiči převzali nový
dopravní automobil

STRANA 6

Volné pracovní
pozice

STRANA 8

Povídání U Jelena:
knihovnice Jana
Kramperová

a poprosím sluníčko, aby nám pěkně posvítilo na Kroužkobraní, nebo-li prezentaci spolků a klubů, kde si budou moci
děti jednotlivé kroužky vyzkoušet. Kroužkobraní je spojené s dalším výročím 90
let SK a kromě sportu se můžeme těšit na
skvělou muziku, jmenovitě například na
kapelu Turbo. Vše se bude odehrávat na
fotbalovém stadionu stejně jako srpnový
„Bystřicefest - Děti jsou Best” - festival
hudby, pohádek, hraní a skotačení pro
všechny malé i velké.
Během celého léta se každou středu v podvečer představí u kašny hudebníci z regionu a na zámku v Líšně opět přivítáme
divadlo. V září si vyšlápneme na Bystřické
šlápotě a já pevně doufám, že už si budou moci turisté vyzvednout turistickou
známku v nově otevřeném informačním
centru, obdivovat loutky v muzeu a občerstvit se v kavárně stejně jako ochotníci,
kteří se sjedou do divadla na oblastní soutěžní přehlídku jednoaktovek. Říjen bude
tradičně měsícem Divadelního festivalu
Ludvíka Němce, na konci listopadu společně rozsvítíme vánoční strom a nebudou
chybět ani prosincové adventní koncerty
v kostele a Divadle U Jelena.
Věřím tomu, že letošní kulturní rok už
prožijeme v radosti a bez omezení a už teď
se na vás všechny těším! Vaše Radka
a MKIC.

STRANA 10

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. dubna 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 Z MĚSTA

Jednání Rady města a zasedání Zastupitelstva
města Bystřice
Zkrácená verze souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města konaného dne 9. 3. 2022 a zkrácená verze
zápisu Rady města ze dne 21. 3. 2022. Plnou verzi naleznete na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Zastupitelstvo města Bystřice:
bere na vědomí Rozpočtové opatření
č.12/2021 a Rozpočtové opatření č.1/2022
schvaluje humanitární dar ve výši
50.000 Kč jako vyjádření plné solidarity
Ukrajině a jejímu lidu. Částka bude zaslána
na účet číslo: 333999/2700, variabilní symbol 1502, Veřejné finanční sbírky na pomoc
Červeného kříže Ukrajině, která byla zřízena za účelem: zajišťování zdravotnického
materiálu pro mobilní zdravotnické týmy
Červeného kříže na Ukrajině, mobilní ambulance, převozy raněných, zdravotnické
stany, chirurgické sety, navigační prostředky, asistenci v evakuačních vlacích ČD a na
území ČR pro Asistenční centra pomáhající
uprchlíkům z Ukrajiny
schvaluje „Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21“
ukládá Radě města Bystřice na základě
projednání situace v ulici Syllabova – pěší
zóna, zajistit zpracování „Studie dopravy
v klidu“ (ověření počtu parkovacích míst
v pěší zóně pro rezidenty), a výsledek předložit na příštím zasedání zastupitelstva
schvaluje přechod ze systému místního
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na systém místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě skutečně svezeného
objemu komunálního odpadu z nemovitosti
poplatníka
ukládá Radě města Bystřice připravit návrhy obecně závazných vyhlášek a připravit
ekonomickou analýzu dopadů na rozpočet
města při přechodu na nový systém místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě skutečně
svezeného objemu komunálního odpadu
z nemovitosti poplatníka
schvaluje v souvislosti se Sdělením správce komunikace I. třídy – Ředitelství silnic
a dálnic ČR o závěrech, které plynou ze situace s projednávaným předáním mostního
objektu „Podjezd 3-024“ u obce Radošovice
s městem Bystřice, navrhovanou variantu
převzetí objektu pouze za podmínek, že
bude snesena mostní konstrukce a nahrazena lávkou pro pěší a cyklisty, při součas-
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ném zachování a opravě pilířů mostního
objektu
schvaluje čerpání finančních prostředků
z Fondu obnovy vodovodu v majetku města
Bystřice. Finanční prostředky budou čerpány dle Návrhu akcí do Plánu obnovy pro
rok 2020–2025, který vypracovala Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., ve výši
rozpočtované částky 1.100.000,00 Kč včetně DPH, § 2310 rozpočtového určení
neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 894/16 v k.ú. Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice o celkové výměře
182 m2
schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 919/1 v k.ú. Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice o výměře 111 m2
neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1129/3 v k.ú. Jírovice,
obec Bystřice o výměře 1600 m2 až 2000 m2
neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 442/38 v k.ú. Bystřice u Benešova, obec Bystřice o celkové výměře
224 m2
neschvaluje záměr prodeje celého pozemku ve vlastnictví města Bystřice, parc.
č. 273/25 v k.ú. Bystřice u Benešova, obec
Bystřice o výměře 100 m2 a část pozemku ve
vlastnictví města Bystřice parc. č. 273/10
v k.ú. Bystřice u Benešova, obec Bystřice
o výměře cca 80 m2
neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 1231 v k.ú. Kobylí, obec Bystřice
o výměře 302 m2
neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 113/3 v k.ú. Kobylí, obec Bystřice
o výměře 6 m2
neschvaluje záměr prodeje pozemků
parc. č. 883/10 o výměře 28 m2 a 883/7 o výměře cca 98 m2, v k.ú. Drachkov
neschvaluje záměr prodeje pozemků
parc. č. 585/17 o výměře cca 146 m2 a parc.
č. 585/18 o výměře cca 44 m2
schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1268 v k.ú. Kobylí, obec Bystřice o celkové výměře 531 m2
neschvaluje záměr směny části pozemku
ve vlastnictví města Bystřice, parc. č. 1539/1
v k.ú. Jinošice, obec Bystřice o výměře cca
500 m2 za část pozemku parc. č. 407/3 v k.ú.

Jinošice, obec Bystřice o výměře cca
1500 m2
Rada města Bystřice:
schvaluje předání majetku – 2 kusů plakátovacích ploch do výpůjčky v celkové
hodnotě 123.361,59 Kč. Majetek je předán do
výpůjčky příspěvkové organizace Městské
kulturní a informační centrum Bystřice,
p.o., Ješutovo nám. 14, 257 51 Bystřice
schvaluje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Bystřice
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o dílo č. 39/98 o zabezpečení provozu veřejných vodovodů v obci Bystřice–
-Nesvačily ze dne 30.08.1998 s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o.,
Černolesná 1600, 25601 Benešov, IČ: 475 35
865. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci výše roční ceny za provoz vodovodu
Nesvačily za částku 155.500 Kč bez DPH
schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu
reklamní plochy na sociální vůz se společností KOMPAKT spol. s r.o, Jiráskova 1424,
Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, IČ: 495 51
027, pro Diakonii ČCE Vlašim za částku
5.000 Kč na dobu čtyř let
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek k zakázce „Infocentrum Bystřice“
jako nejvýhodnější nabídku od firmy: BENESOLAR s.r.o, za nabídkovou cenu
1.670.761,13 Kč vč. DPH. Dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou BENESOLAR
s.r.o., se sídlem K Nesvačilům 197, 257 51
Bystřice, IČ: 267 53 421, za nabídkovou cenu
1.670.761,13 vč. DPH
schvaluje uzavření Smlouvy příkazní
o výkonu autorského dozoru k zakázce „Infocentrum Bystřice“ a „Dodávka vybavení –
Infocentrum Bystřice“ s JVA architekti s.r.o.
Cena za výkon AD stavby bude účtována
v hodinové sazbě 850 Kč bez DPH/h dle odsouhlasených výkazů práce
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na
dodávku „Dodávka vybavení – Infocentrum
Bystřice“ za předpokládanou cenu
1.000.000 Kč bez DPH

www.mestobystrice.cz
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Posezení v Radošovicích je připraveno
na první cyklisty
Text a foto: Michaela Kaprálková, projektová manažerka Městského úřadu Bystřice

Současně s probíhajícím zpracováním projektů do Participativního rozpočtu 2022 skončily
i závěrečné práce na vítězném projektu
z roku 2021 „Zastavme se – odpočívky pro
pěší a cyklisty Radošovice“. Projekt posezení
pro cyklisty i pěší uspěl nad projekty z Líšna,
Mokré Lhoty a Drachkova a byl financován
z rozpočtu Města Bystřice.
Posezení najdete v Radošovicích a okolí na 5

místech - na návsi v Radošovicích, u usedlosti v Lipinách, na kopci cestou k Tožici, u lípy
při vjezdu do Radošovic od státní silnice a nad
obcí Skuhrov u kamenného mostu nad bývalou železniční tratí.
U každého posezení je instalován odpadkový
koš a posezení na návsi v Radošovicích je rozšířeno o informační tabuli.
Zemní práce na projektu zajistila společnost

VOSA-MVS, s.r.o. z Bystřice a posezení dodala
společnost zMASIVU s.r.o. z Hradce Králové.
Vše je tedy připraveno pro první turisty, kteří si zde chtějí odpočinout na svých toulkách
v okolí Radošovic.
Loňský vítězný projekt získal ve volbě občanů
405 hlasů – vidíte, jak málo stačí k tomu, aby
i váš projekt zvítězil. Hlasujte v Participativním rozpočtu 2022!

Posázavská města a obce rozhodují
o investičních prioritách do roku 2027
Text: Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s., Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice; Foto: Archiv Posázaví o.p.s.

Setkání starostů posázavských měst a obcí se
uskutečnilo 31. 3. 2022 v Benešově a nechyběl
ani Michal Hodík, starosta města Bystřice.
Třicítka zástupců samospráv ze správního
území Místní akční skupiny (MAS) Posázaví
diskutovala o tématech akčních plánů na období do roku 2027.
Chtějí obce v Posázaví investovat do infrastruktury pro cyklistickou dopravu, do mateřských a základních škol či sociálních služeb, do revitalizace veřejných prostranství či
kulturních památek nebo do rekonstrukce a
vybavení knihoven? O těchto a dalších tématech akčních plánů na období do roku 2027
diskutovala třicítka zástupců obcí a měst ze
správního území Místní akční skupiny (MAS)
Posázaví na Shromáždění starostů v Benešově.
„Bavili jsme se o tom, co bychom chtěli podpořit v následujících letech v rámci připravo-
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vaných operačních programů financovaných
z evropských peněz. Starostové se musí dohodnout, která témata jsou pro ně nejzásadnější. Je zároveň třeba, aby k nim připravili
dostatek projektů, a to až do fáze vydaného
stavebního povolení, aby se mohly všechny
alokované finance smysluplně využít,“ řekl
Václav Pošmurný, odborný konzultant Posázaví o.p.s., která koordinuje činnost MAS Posázaví. Aby se žadatelé vyvarovali případných
pochybení, doporučuje všem projekty předem konzultovat s manažery Posázaví o.p.s.
Kromě IROPu připravuje MAS Posázaví pro
programové období 2021–2027 také akční plán
Zaměstnanost, na nějž je alokováno 20 milionů korun. Ten předpokládá pokračování nynějšího projektu terénní sociální práce, který
v Posázaví realizuje svazek obcí CHOPOS,
RUAH o.p.s. a město Jílové u Prahy. Další ev-

ropské finanční prostředky by do regionu
měly „přitéct“ v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP
TAK). V rámci všech operačních programů by
ve zmíněném období do roku 2027 mělo do
regionu prostřednictvím MAS Posázaví „přitéct“ kolem 160 milionů korun.
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Hasiči převzali nový dopravní automobil
Text a foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

V pondělí 21. března 2022 převzala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ( JSDHO) nový dopravní automobil značky MAN v hodnotě
1,4 milionu korun. Původní vůz již bylo nutné nahradit z důvodu jeho morální a fyzické zastaralosti. Pracovnice kanceláře Projektového řízení
MěÚ Bystřice zajistily pokrytí více než poloviny pořizovací ceny vozu z dostupných dotací. Automobil bude využíván nejen pro dopravu členů
k požáru, ale i k evakuaci osob a převozu materiálu. Vozidlo je určeno pro 8 osob, je komfortní a hlavně bezpečné. K předání došlo na symbolickém místě – před budovou hasičárny v Bystřici.
Firma Hagemann a.s. dopravila nový hasičský vůz MAN TGE 4 x 4 DA-L1Z do Bystřice
a následně ho předala veliteli JSDHO Lukáši
Markovi a panu starostovi Michalovi Hodíkovi.
Nový vůz nahrazuje stávající a již nevyhovující
vozidlo DVS 12 A31 z roku 1986. Celková cena
nového vozu činí 1 408 725,56 Kč s DPH. Část
je financována poskytnutými dotacemi, konkrétně dotací Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů

a složek IZS (300.000 Kč) a dotací Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky
(450.000 Kč).
Automobil je zapsán v Integrovaném záchranném systému, což znamená, že je vozidlo určeno k zásahům při krizových situacích, ke
kterým je přivolána JSDHO Bystřice. Vybavení
automobilu obsahuje například záchranářský
batoh, magnetické osvětlení, hasící přístroje,

ruční vyprošťovací nástroj, ruční svítilny a ruční vysílačky. „Tímto bych chtěl za celou jednotku poděkovat městu Bystřice, ale především panu starostovi, neboť bez jeho zásluhy
by nový dopravní automobil nebyl,“ říká Lukáš
Marek, velitel JSDHO Bystřice. Od začátku
roku 2022 JSDHO Bystřice zasahovala již v 18
případech a nový automobil je tak vítaným novým pomocníkem při jejich práci.

Kotlíkové dotace 2022 již brzy ve vašem kraji.
S 95% dotací navíc i na zálohu a s asistencí
Text: Tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí (MŽP)

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou připravené. Kraje spustí příjem žádostí na konci jara. MŽP a SFŽP ČR dnes pro ně spustily
výzvu a také zveřejnily finální podmínky této poslední vlny. Výzva je vyhlášena na 5 mld. korun. Jsou ale připraveny i další finanční prostředky,
které postačí k výměně dalších až padesáti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Nastavení dotací vychází vstříc nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které budou moci získat na pořízení nového ekologického zdroje dotaci ve výši až
95 %, a to včetně poskytnutí zálohy na tuto investici. Žádost o dotaci je možné podat nejpozději do 31. srpna 2022 na příslušném krajském úřadu.
Ostatní domácnosti mají možnost získat 50% podporu na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.
Od letošního září začne ze zákona platit deset
let dopředu ohlašovaný zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují
alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu od
roku 2015 tzv. kotlíkové dotace. Velmi úspěšný program, během něhož bylo vyměněno již
bezmála 100 tisíc kotlů a vyplaceno přes 10
miliard korun, měl loni skončit, ovšem díky
úspěšnému vyjednávání s Evropskou komisí
se ještě podařilo poslední vlnu kotlíkových do6

tací zařadit do Operačního programu Životní
prostředí pro období 2021-2027.
„Kotlíkové dotace jsou naší pomocí občanům
ohroženým energetickou chudobou. Na kotlíky
pro nízkopříjmové domácnosti máme připraveno přes 5 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí a pokud bude zájem,
tak můžeme využít i další finanční prostředky
z Národního plánu obnovy. Domácnosti díky
kotlíkovým dotacím dostanou poslední nanejvýš výhodnou možnost k výměně starého kotle

s dotací ještě před jejich zákazem. Jsem ráda,
že se spuštění kotlíkových dotací podařilo
s Evropskou komisí dohodnout ještě před tím,
než dojde z její strany ke schválení operačního
programu. Naší snahou je poskytnout finanční
prostředky na výměny kotlů nízkopříjmovým
domácnostem v co nejkratší době. Podmínky
ještě nebyly nikdy tak výhodné, dotace činí až
95 procent a kromě toho bude poskytována
zálohově, takže domácnostem bude stačit mít
naspořenou jen malou část vlastních prostředwww.mestobystrice.cz
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ků,“ zdůraznila ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).
Administraci žádostí včetně vyplácení finanční podpory mají ve své gesci kraje. V tomto
směru se na ně vztahuje právě i povinnost
umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši
minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli
uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka uvolněna na základě
doložení všech potřebných dokladů.

PRAVIDLA PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE
2022
Domácnosti s nižšími příjmy nadefinovalo
Ministerstvo životního prostředí na základě modelu Agentury pro sociální začleňování. Domácnost, kde její členové vydělali
v roce 2020 v průměru maximálně 170 900
korun čistého příjmu, bude mít tedy možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95%
podporou. Výdělky dětí se považují vždy
za nulové, za každé dítě se však zvyšuje
příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená,
že na dotaci dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou
dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden
z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne
více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý
rok. Domácnosti složené čistě z důchodců
pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.
Z evropských fondů je na kotlíkové dotace
vyhrazeno přes 5 miliard korun. Tato suma
by měla stačit na výměnu přibližně padesáti tisíc nevyhovujících kotlů. Konkrétně
se jedná o náhradu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. O podporu lze přitom požádat

i v případě již uskutečněné výměny zastaralého zařízení. Základní podmínkou je to,
že k výměně došlo po 1. lednu 2021.
„Své žádosti o dotační prostředky pro
poslední vlnu kotlíkových dotací mohou
všechny kraje podat do 30. června 2022.
První část alokace ve výši 1,5 mld. Kč mezi
ně bude rozdělena poměrným způsobem,
jako tomu bylo v předchozích výzvách.
V případě větší absorpční kapacity mohou
kraje obdržet i více finančních prostředků. Bude-li zájem domácností větší, než
je přidělený objem peněžních prostředků,
mohou si požádat o navýšení alokace,“ vysvětlil náměstek pro evropské fondy MŽP
Jan Kříž.

PROSTŘEDKY ALOKOVANÉ PRO
JEDNOTLIVÉ KRAJE
Středočeský kraj – podíl z alokace:
17,26 %
258 925 893 Kč
Příjem žádostí se kraje chystají otevřít na
konci jara. Probíhat bude elektronickou
formou. Pro ty, kdo si s podáním žádosti
nebudou vědět rady nebo nebudou disponovat potřebným vybavením pro podání žádosti, by v jednotlivých krajích měla
být k dispozici asistenční pomoc. Žádosti
bude možné předkládat na většině krajů
nejpozději do 31. srpna 2022. Zaregistrování žádosti do uvedeného termínu znamená pro zájemce o dotaci mimo jiné to,
že i když do této doby nestihnou kotel
ve své domácnosti vyměnit, tak jim v případě pozdější kontroly z úřadů nemusí
hrozit finanční sankce.
„Toto metodické doporučení jsme vydali
pro obce s rozšířenou působností, které
kontroly provádí, s ohledem na omezené
kapacity topenářů a dodavatelů. Věřím,
že se jím budou obce řídit. Naším cílem

není pokutovat, ale do odloženého data
neekologické kotle vyměnit, aby se nám
všem lépe dýchalo,“ vysvětlila ministryně
Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

OD PODZIMU V NOVÉ ZELENÉ
ÚSPORÁM JIŽ PŘES 5 TIS. ŽÁDOSTÍ
NA VÝMĚNU KOTLE
O finanční podporu na výměnu kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Od loňského října mohou totiž žádat o podporu
na nový zdroj vytápění prostřednictvím
programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
V něm si žádost může podat každý bez
prokazování výše příjmů po splnění podmínek programu. V NZÚ si navíc může
žadatel nakombinovat různá ekologická
opatření (např. výměnu zdroje a zateplení
objektu) a získat tak navíc finanční bonus
za kombinaci více realizovaných opatření,
tedy vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu Nová zelená úsporám je vyplácena
vždy až po realizaci opatření.
„Skrze program Nová zelená úsporám
nabízíme dotaci na nový zdroj vytápění
až do výše 50 %. O tuto podporu je mezi
lidmi velký zájem. Aktuálně evidujeme bezmála pět tisíc žádostí týkajících
se výměny neekologických zdrojů tepla,
nejčastěji žadatelé přechází na tepelná
čerpadla, které tvoří tři čtvrtiny všech
žádostí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Žádosti o podporu v programu Nová zelená
úsporám je nutné – stejně jako v případě
kotlíkových dotací – podat nejpozději do
31. srpna 2022, na všechna ostatní opatření poběží příjem žádostí i po tomto datu.
Rozhodně domácnostem doporučujeme
zvážit kombinaci výměny zdroje například se zateplením,“ připomněl Petr
Valdman.

Podnikatelé mají umožněn vstup do systému
tříděného odpadu pro občany
Zdroj: Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, www.mestobystrice.cz

Postup:
Stáhněte si vzor smlouvy, doplňte údaje a 2× vytiskněte
Podepište a dodejte / pošlete na podatelnu Městského úřadu Bystřice
Následně zpět obdržíte jednu kopii podepsanou ze strany města + fakturu na úhradu
V dalších letech již bude pouze chodit faktura na úhradu roční výše poplatku
Ceny: od 240 Kč/rok + DPH do 1800 Kč/rok + DPH dle objemové kapacity a dle typu
podnikatelské činnosti
Hlas Bystřice č. 4 / 2022
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Volné pracovní pozice
ŘEDITEL ZŠ
Vyhlášení konkurzního
řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní školy
Bystřice, okres Benešov,
příspěvková organizace.
Předpokládaný nástup na pracovní
místo ředitele/ředitelky:
1. srpna 2022
Písemnou přihlášku doručte osobně
nebo zašlete doporučeně nejpozději
do 30. dubna 2022 do 10:00 hodin
Více informací a náležitosti přihlášky
naleznete na webových stránkách Města
Bystřice www.mestobystrice.cz

ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB
Náplň práce:
Organizování práce
zaměstnanců, plánování
a koordinace zimní a
letní komunální údržby,
koordinování svozu
směsného a tříděného odpadu na katastru
Města Bystřice. Provádění fakturace,
plateb, vedení personální agendy a všech
souvisejících činností s řízením společnosti
včetně jednání s obchodními partnery.

Vedení agendy odpadového hospodářství,
evidence a vykazování odpadů ze sběrného
dvora a svozu komunálních odpadů. Vedení
agendy při správě veřejných pohřebišť.
Koordinace provozu tepelného zdroje
o výkonu 2500kW.
Předpokládaný termín nástupu: 1. června
2022 nebo dle dohody
Přihlášky s požadovanými doklady podejte
nejpozději do 30. dubna 2022
Více informací a náležitosti přihlášky
naleznete na: www.tsbystrice.cz

MŠ – ASISTENT PEDAGOGA
Za dlouhodobě nemocné kolegyně hledáme
posilu na pozici asistenta pedagoga.
Smlouva do 31. srpna 2022 na dohodu o
prove-dení práce nebo hlavní pracovní
poměr na dobu určitou.
Plat dle státních tabulek, cca 150Kč/hod.
Dotované obědy.
Požadavky: kladný vztah k práci s dětmi,
týmový duch, chuť učit se nové věci, smysl
pro humor, optimistická povaha.
Vzdělání a praxe: maturitní vysvědčení,
praxe výhodou, ale není nutná (zaučíme).
Další požadavky: čistý rejstřík trestů,
zdravotní způsobilost.
V případě, že vás nabídka zaujala,
zašlete svůj životopis na e-mail
reditelka@msbystrice.cz. Na osobním
pohovoru si řekneme více.

REFERENT/KA ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Popis práce:
výkon agendy
stavebního úřadu
další úkoly zadané
vedením města
Předpokládaný nástup
na pracovní místo
1. června 2022
Písemnou přihlášku doručte osobně nebo
zašlete doporučeně nejpozději
do 22. dubna 2022 do 10:00 hodin
Více informací a náležitosti přihlášky
naleznete na webových stránkách Města
Bystřice www.mestobystrice.cz

PRACOVNÍK KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBY
Společnost Služby Bystřice, s. r. o. přijme
pracovníka do hlavního pracovního poměru
do úseku komunální údržby.
Předmětem práce je údržba zeleně, letní a
zimní údržba chodníků a svoz směsného
komunálního a tříděného odpadu.
Nástup možný ihned.
Informace:
tel.: 731440426 nebo
e-mail: tomas.semrad@tsbystrice.cz

Od 1. dubna se mění ceny
jízdného ve Středočeském
kraji
Zdroj: Webové stránky Pražské integrované
dopravy (PID) www.pid.cz

Od 1. dubna 2022 dochází v návaznosti na
úpravy výše celostátních slev ke změnám cen
jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji. Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26
let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze
75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdné-
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ho pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které budou nově poloviční oproti plné
ceně. Další změnou bude zavedení zlevněného
jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
ve Středočeském kraji, kteří budou mít nově
slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohl cesto-

vat v autobusech zdarma).
Výše ani rozsah slev na území Prahy se nemění.
Stejně tak zůstává v platnosti i po 1. dubnu 2022
možnost bezplatné přepravy pro seniory nad
70 let v příměstských autobusech PID na území
Středočeského kraje.

www.mestobystrice.cz
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Knižní festival „Dotkni se knihy“ pohladil nejednu duši

knihy“ pohladil nejednu duši

Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

V měsíci březnu jsme prožili týden, který se
nesl v duchu oslav knihy a čtenářství. Při přípravách týdne knihy v Bystřici jsme se rozhodli, že podpoříme cíle celostátní akce projektu Březen – měsíc čtenářů. I když jsme si
stanovili pro pořádání naší akce pouze jeden
týden, podařilo se nám propojit síly napříč
organizacemi a institucemi a společně jsme
vytvořili krásný týden. V týdnu od 14. 3. do
20. 3. jsme se „dotkli knihy“ a prožívali nezapomenutelná dobrodružství.
Druhé, třetí a čtvrté ročníky ZŠ se seznámily
s neobyčejnou Pipi Dlouhou punčochou. Jistě
jí všichni znáte. Je to malá svéhlavá pihovatá holčička se zrzavými vlasy spletenými do
dvou trčících copů. Jedná se o hlavní postavu
z dětské knihy Pipi Dlouhá punčocha od švédské autorky Astrid Lindgrenové. Energická
dívenka Pipi nám všem utkvěla v paměti díky
krásnému předčítání Marušky Neradové
v Městské knihovně Bystřice.

Napínavé okamžiky také prožili předškoláci
a žáci prvních tříd ZŠ, kteří měli možnost slyšet poučné policejní pohádky, jejichž autorem

je soudce Roman Pokorný. Každý příběh provází zajímavá zápletka s následným poučením. Tyto pohádky předčítala policejní prap.

Kateřina Křížová a nadprap. Jaroslav Bican.
Oba policisté dětem obohatili literární zážitek o policejní přednášku na téma bezpečné
chování dětí. Předčítání probíhalo v Městské
knihovně Bystřice a v ZŠ Bystřice.

kouzelného utrženého sluchátka zažili nejedno dobrodružství. Pohádku na dobrou noc

předčítala Vanda Pechová a Hanka Vosátková.
Páteční večer v Kulíšku patřil humoristickému románu Saturnin od autora Zdeňka Jirotky. Předčítání probíhalo ve velmi příjemné
a milé atmosféře. Večerní četba byla obohacena skleničkou lahodného vína.
Ne vždy je nutné knihu jen číst. Zajímavostí
týdne knihy bylo divadelní představení
O princi z knížky, které pořádalo MKIC
Bystřice v Divadle U Jelena.
Pevně věřím, že i vás oslovil tento týden a byl
příjemným zpestřením všedních dní.

Dnešní doba si žádá mnoho inovací a tohoto
nelehkého úkolu se báječně zhostilo MC Kulíček. Celý týden jsme měli možnost poslouchat
příběhy Macha a Šebestové od spisovatele Miloše Macourka. Úderem půl osmé večerní se
na Facebooku MC Kulíšek rozezněly napínavé
příběhy dvojky žáků třetí B, kteří za pomoci

místní Agenda 21

Iniciativu Ukliďme Bystřicko podpořili
lokální podnikatelé
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21; Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

V rámci celorepublikové kampaně Ukliďme
Česko proběhla v sobotu 2. 4. 2022 úklidová
akce Ukliďme Bystřicko.
K propagaci této úklidové aktivity byla zorganizována kampaň zaměřená na osvětu týkající
se ochrany životního prostředí a zlepšování
kvality života v našem regionu. Do samotné
úklidové akce se zapojila ZŠ a MŠ Bystřice,

Hlas Bystřice č. 4 / 2022

přilehlé osady a zájmové spolky.
Účastníci obdrželi úklidové pomůcky, které získalo město Bystřice darem od partnerů akce. Uklízelo se na celém území Bystřice
takřka od zahájení kampaně, postupně došlo
k likvidaci několika černých skládek a celkově
bylo sebráno 2,637 tuny odpadků.
Tímto děkujeme všem, kteří se do úklidu ak-

tivně zapojili, MC Kulíšek, Sboru dobrovolných hasičů Bystřice a Službám Bystřice s.r.o.
za pomoc při organizaci akce. V neposlední
řadě děkujeme partnerům akce: TTP invest,
a.s., Zámek Líšno, Tora, spol. s r.o., ACOLOR
s.r.o., NATU s.r.o., KVARTO s.r.o., Líšno a.s.,
Mydlářka a.s., Elmoz Czech, s.r.o., DZV NOVA,
a.s a HYDROHROM s.r.o.
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Povídání U Jelena: knihovnice Jana Kramperová
Otázky: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice | Odpovědi: Jana Kramperová, knihovnice
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Foto: Jan Chudan, pracovník produkce a zástupce ředitelky MKIC

V Divadle U Jelena vznikají rozhovory s místními osobnostmi z Bystřice a okolí, např. s ředitelem základní
školy, ředitelkou mateřské školy, se starostou, místostarostou a dalšími. MKIC Bystřice následně zveřejňuje
videa na internetu na svém YouTube kanálu. Ráda bych rozhovor zprostředkovala těm čtenářům Hlasu
Bystřice, ke kterým se rozhovor nedostal nebo kteří se v online světě nepohybují. V měsíci březnu – měsíci
knihy – byla pozvána knihovnice Městské knihovny Bystřice Jana Kramperová. Tématem rozhovoru jsou
samozřejmě knihy, knihovna a čtenáři. Otázky klade Radomila Macháčková, ředitelka Městského
a informačního centra Bystřice.
AHOJ JANO, JAKO MALÉMU DÍTĚTI ČETLA TI BABIČKA, MAMINKA
NEBO TATÍNEK POHÁDKY?

„Ahoj. Moc si nepamatuji, ale z těch střípků si myslím, že ano. Knížky u nás doma byly, takže určitě
nějaké pohádky proběhly.”

HRÁLA SIS JAKO MALÁ HOLČIČKA
NA PANÍ UČITELKU, CO SI VEZME
DO RUKY KNIHU A ČTE POHÁDKU
PANENKÁM, MEDVÍDKŮM?

„Určitě ne. Já jsem takový typ rozhodně nebyla.
Pro mě bylo všechno lepší než sedět doma. Byla
jsem spíše venku, hlavně u koní. Doma jsem se
opravdu moc nezdržovala, jakmile to šlo, byla
jsem stále pryč. Takže nějaká paní učitelka? Ne ne,
to nebylo nic pro mne.”

KDYŽ V BYSTŘICI SHÁNĚLI KNIHOVNICI, TAK JSI SE PŘIHLÁSILA. PROČ
PRÁVĚ KNIHOVNA, KDYŽ MILUJEŠ
KONĚ A ZVÍŘATA?

„Zřejmě člověk dozrál do nějakého věku. Říkala
jsem si, že by mě bavilo pracovat s knihami a také
mě lákalo setkávání s lidmi.”

TAK TO JE PRAVDA. KNIHOVNA, TO
JE SVATOSTÁNEK.

„Je to tak. Lidé se v knihovně opravdu potkávají,
popovídají. Je to příjemná práce, která mě baví
dodnes.”

NAVŠTĚVUJÍ KNIHOVNU VÍCE ŽENY
NEBO MUŽI?

„Samozřejmě, že ženy. My ženy převládáme, ale
muži nezůstávají pozadu a chodí docela pravidelně.”

MAJÍ ČTENÁŘI, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ
KNIHOVNU, Z ČEHO VYBÍRAT? KOLIK JE V NÍ TITULŮ?

„Myslím si, že čtenáři opravdu mají z čeho vybírat. Svazků máme cca 17000. Je to velké množství, jenž se každoročně navyšuje. Snažím se ročně
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přikoupit minimálně 500 knížek. Jedná se nejen
o novinky, na které čtenáři čekají, ale i jiné tituly
od romantiky po thrillery, aby nabídka byla pestrá
a každý si přišel na své.”

KDYŽ PŘIJDU K TOBĚ DO KNIHOVNY A NEMÁŠ V NABÍDCE TITUL,
KTERÝ BYCH CHTĚLA, EXISTUJE
VÝPŮJČKA MEZI KNIHOVNAMI?

„Určitě existuje a funguje. Naše knihovna převážně spolupracuje s benešovskou knihovnou. Pokud
se jedná o odbornější titul, lze požádat Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Knížky nám
na písemnou nebo telefoní žádost zašlou poštou,
v případě Benešova pro knihy většinou zajedu
osobně. Spolupráce mezi knihovnami po celé republice funguje a říká se jí Meziknihovní výpůjční
služba. Co nemáme my, má vždycky nějaká jiná.”

TAK TO JE VELKÁ VÝHODA. TY
TAKÉ PASUJEŠ MALÉ DĚTI NA
ČTENÁŘE. JAK TO PROBÍHÁ? JAK
SE TO JMENUJE?

„Pasování jsme zavedli pro žáky druháčky, protože se domnívám, že v druhé třídě si již všechny
děti osvojily písmenka a mohou si něco přečíst.
Pozvu žáky, oni nám přečtou nějaký text, abychom si ověřili, zda umí opravdu číst a my je mohli pasovat do Řádu rytířského čtenářského a tím
z nich udělat čtenáře. Na památku od nás dostanou malou knížečku, dokonce i medaili, ale hlavně průkazku, se kterou jim zjednodušíme vstup
do knihovny. Kartičkou se mohou prokazovat až
do 15 let, dokonce máme nastaveno členství pro
děti zdarma. Mohou k nám libovolně chodit a nemusí platit žádné poplatky.”

ALE VÝPŮJČNÉ NENÍ TAK DRAHÉ.
KOLIK STOJÍ ČLENSTVÍ?

„V průměru roční členství pro pracující stojí
80 Kč, pro seniory, důchodce a studenty je členství
za 50 Kč ročně.”

NEPŮJČUJEŠ KNÍŽKY JENOM

V BYSTŘICI, TY JE PŮJČUJEŠ
I V NESVAČILECH. JE TO TAK?

„Ano, v Nesvačilech je půjčuji jednou týdně v pátek. Když odpoledne skončím v Bystřici, tak se na
hodinku přesunu do Nesvačil. Mám tam svých
pět žen, které dochází pravidelně každých 14 dní
a půjčují si v rozmezí 8 – 10 kusů. Mají z čeho
vybírat, jelikož titulů je v tamní knihovně zhruba
2000.”

JANI, U TEBE SE PŮJČUJÍ NEJEN
KNÍŽKY, ALE I ČASOPISY. PRO
MUŽE, PRO ŽENY, PRO DĚTI. JAKÉ
TITULY MÁŠ NA VÝBĚR?

„V časopisech je také výběr. Opravdu ženský časopis je Paní domu. Pro muže bych vypíchla Epochu
a historické časopisy, 100+1, ale i dříve jsme odebírali např. Motocykly a Motosport. Pro děti máme
Mateřídoušku, ABC (ábíčko), které se stále vydává
a moje srdcovka Koně a hříbata.”

TAK TO MÁME ČASOPISY A JEŠTĚ
NĚCO MÁŠ V KNIHOVNĚ ZAJÍMAVÉHO? TŘEBA INTERNET ZDARMA.

„Ano, čtenáři mohou využívat internet zdarma
půl hodiny. Ještě máme jednu novinku – půjčujeme deskové hry.”

TAKÉ MÁŠ KOPÍROVACÍ SLUŽBY,
ŽE?

„Nově jsme je letos zavedly. Fotíme, tiskneme, skenujeme i laminujeme a pokud bude zájem, zařídíme kroužkovou vazbu.”

LETOŠNÍ BŘEZEN BYL OPRAVDU
PESTRÝ DÍKY AKCI DOTKNI SE
KNIHY, KTEROU PŘIPRAVILO MĚSTO
BYSTŘICE. MY JSME SI POZVALI
LOUTKOVÉ DIVADLO, KTERÉ HRÁLO
POHÁDKU O PRINCI Z KNÍŽKY,
V KULÍŠKU SE ČETL MACH A ŠEBESTOVÁ A SATURNIN A U TEBE SE
ČETLA PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA.
KOLIK DO KNIHOVNY PŘIŠLO DĚTÍ
www.mestobystrice.cz

A JAK TO CELÉ PROBÍHALO?

„Upozorním, že všechno dala dohromady Iva
Dvořáková, koordinátorka Zdravého města
Bystřice, takže tímto bych jí chtěla poděkovat za
hezké zorganizování. Podílela se i Maruška Neradová, která dětem Pipi předčítala a následně pár
otázkami prověřovala, zda dávaly pozor na text,
zda poslouchaly bedlivě a pečlivě. Na závěr čtení
děti dostaly předpřipravenou záložku s bavlnkou.
Záložku si dotvořily různým proplétáním a odnesly si ji domů na památku. V úterý a ve čtvrtek
přišly děti z prvního stupně základní školy, vždy
postupně tři třídy. Ve středu nás navštívil nprap.
Jaroslav Bican, preventista policie, se svojí kolegyní a předčítal pro změnu dětem z mateřské
školky Policejní pohádky. Za tři dny trvání akce
se prostřídalo téměř 180 dětí. Samotnou mě tento
vysoký počet překvapil.”

CHODÍ ŠKOLA A ŠKOLKA BĚHEM
ROKU NAVŠTÍVIT KNIHOVNU?

„Ano, chodí. Samozřejmě v “době covidové” byla
návštěvnost knihoven dost omezená, ale mateřské školky přichází pravidelně na jaře, kdy máme
březen – měsíc knihy a na podzim v říjnu, který
je měsíc knihoven. To jsou dva měsíce, kdy děti
v dopoledních hodinách přijdou a společně si povídáme o pohádkách, knížkách. V knihách i časopisech listujeme, prohlížíme si je a říkáme si, jak se
k nim mají chovat, co by s nimi měly nebo naopak
neměly dělat.“

KOLIK DĚTÍ TAK POTOM PŘIJDE
S MAMINKOU SI VYPŮJČIT KNÍŽKU?

„To už je samozřejmě slabší. Samotné děti, ať už
školkového nebo školního věku jsou z návštěvy
u nás nadšení. Hlásí se a slibují, že přijdou a že se
vrátí, ale ve finále se k nám zpětně dostane zlomek
Hlas Bystřice č. 4 / 2022

dětí. Já to v dnešní uspěchané době chápu. Rodiče
musí do práce, zařizují důležitější věci a nemají
tolik času, ale celkově se všichni snaží a to se cení.”

očista. Jezdím s kamarádkou, se kterou si máme
stále o čem povídat. Když přeje počasí, tak je to pro
mne to nejvíc, co může být.”

JAKÝ JE LETOŠNÍ KNIŽNÍ TRHÁK? CO SE HODNĚ PŮJČUJE ZA
KNÍŽKY? JSOU TAKOVÉ TITULY
HODNĚ ŽÁDANÉ?

A KDYŽ POČASÍ NEPŘEJE, ZAVRTÁŠ SE KE KNÍŽCE? MÁŠ NĚJAKÝ
OBLÍBENÝ TITUL NEBO ČTEŠ KNIHY
PODLE NÁLADY?

„Máme docela dost současných českých spisovatelek, ale nejvíce se půjčuje Alena Mornštajnová
a její knížky (Listopad, Hana a Slepá mapa atd.).
To jsou opravdu tituly, které se točí. Dále je hodně
oblíbená slovenská spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková, která vydala již cca třicet románů,
čtenářky je mají rády a půjčují si je stále. Jinak je
zájem víceméně o všechno, o jakýkoliv žánr. Čtenářky, když si přijdou půjčit knížku, tak nepůjčují
jen zamilovanou romantiku, ale sáhnou klidně
i pro thrillery.“

JAK TY ODPOČÍVÁŠ? JAK RELAXUJEŠ? ŘÍKALA JSI NA ZAČÁTKU, ŽE
JAKO MALÉ DÍTĚ JSI MĚLA RÁDA
ZVÍŘATA.
„Můj největší relax je, pokud počasí umožní, procházky se psem. Ty mám hodně ráda. Pak ještě samozřejmě relaxuji u koní.”

MÁŠ VLASTNÍHO KONĚ?

„Určitě také sáhnu po knížce, ale vždy, když mám
jen dobrou náladu. Jsem typ spíše na romantickou, oddechovou nebo vtipnou četbu. V poslední
době jsem četla moc hezkou knížku, která mne
opravdu pobavila. Jedná se o knihu Malý pražský
erotikon od Patrika Hartla. Doporučuji k přečtení.”

JANI, NAŠE POVÍDÁNÍ JE U KONCE.
JÁ TI PŘEJI KRÁSNÉ JARO, BŘEZEN,
MĚSÍC KNIHY, KRÁSNÉ LÉTO. UŽÍVEJ SI ŽIVOT V KNIHOVNĚ A JÁ SE
ZASE BUDU TĚŠIT NĚKDY PŘÍŠTĚ
NA POVÍDÁNÍ TADY U JELENA.
„Já děkuji za pozvání. Ahoj.”

Plné znění rozhovoru a další díly
naleznete na YouTube kanálu:
MKIC Bystřice

„Ne, já jezdím na koni ve stáji. Užívám si to tímto
způsobem.”

KDYŽ JEDEŠ NA KONI, CO SE TI
HONÍ HLAVOU?
„Vůbec nic.”

naskenujte QR kód

ČISTO.

„Úplně prázdno. Kochám se krajinou. Je to taková
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ŠKOLSTVÍ

Události Základní školy Bystřice
ADAM A EVA ANEB NEJSME STEJNÍ
Text: Romana Müllerová, učitelka ZŠ
Bystřice
Preventivní program Adam a Eva aneb
nejsme stejní proběhl na naší škole v průběhu února a zúčastnili se ho žáci šestých
a sedmých ročníků. Téma bylo zaměřené
na pubertu a změny spojené s dospíváním.
Se svou sedmou třídou jsem se zúčastnila
celého devadesátiminutového programu,
který byl dle mého názoru pro žáky sedmého ročníku velmi přínosný. Některé děti
se o pubertě s rodiči bavit nechtějí, proto si
myslím, že pro ně bylo přínosné, když jim
paní lektorka řekla, co u nich v těle právě
probíhá nebo bude v brzké době probíhat.
Je pravda, že se někteří žáci v průběhu
programu červenali, zejména když dostali
otázky typu: co se vám kluci líbí na holkách,
co je to menstruace a poluce, atp. Paní nikoho nenutila odpovídat, když se vyloženě
sám nepřihlásil, takže se nikdo nedostal do
nepříjemné situace.
Líbilo se mi, že byl výklad z biologického
hlediska odborně správně a už se těším, až
budeme člověka probírat v rámci přírodopisu v 8. ročníku. Po programu jsem se
žáků zeptala, zda si odnesli, alespoň jednu
novou informaci a ve většině případů byly
odpovědi kladné. Myslím, že bylo hlavně
dobře, že kluci slyšeli o „holčičích“ věcech
a holky zase o „klučičích“.

výuky žáci 6. A zúčastnili programu pro
stmelení a restart třídního kolektivu.
V rámci „přípravy na dobrodružnou expedici“ zažili pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci
a kreativitu. Cílem programu bylo posílení
vztahů mezi dětmi, správné formování kolektivu, tvůrčí spolupráce, respekt a vzájemná úcta ve skupině, prevence výskytu
agresivity a dalších typů rizikového chování. Na konci expedice žáci získali osvědčení
o absolvování zážitkového programu s výstižným mottem: „Odmítej zlo a čiň dobro,
vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ Zkusme se
tím všichni řídit.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Text: Alena Stibůrková, učitelka ZŠ
Bystřice

DOTKNI SE KNIHY
Text: Milena Gruberová, učitelka ZŠ
Žáci naší školy se zapojili do projektu
Dotkni se knihy, která probíhala v týdnu
od 14. 3. do 18. 3.

EXPEDICE: TAJEMNÝ OSTROV
Text a foto: Jana Mácová, učitelka ZŠ
V úterý 29. března se během dopolední

Maruška Neradová četla úryvek z knihy
Pipi Dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové. Přednes paní Neradové byl úžasný
a její čtení nás pohladilo na duši. Pak si děti
s paní knihovnicí Janou Kramperovou vyrobily krásnou záložku do knížky s motivem Pipi. Žákům první třídy četla policejní
pohádky zaměřené na dopravní výchovu
paní prap. Kateřina Křížová. Děkujeme
Městu Bystřice za organizaci projektu a
všem zúčastněným.

Děti z druhých, třetích a čtvrtých tříd navštívily městskou knihovnu, kde jim paní

Dne 25. 2. 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Soutěž je jednotná pro
celou Českou republiku a je organizována
ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Tematické zaměření celého
ročníku bylo „Šlechta v proměnách času“.
První kategorie, jejímž tématem byla
šlechta od konce raného středověku do
roku 1648, byla určena žákům 8. a 9. tříd.
Školního kola se zúčastnilo šest soutěžících. Tři nejlepší řešitelé postoupili
do okresního kola, které se konalo 22. 3.
v budově Gymnázia Benešov. Zde nás reprezentovaly Lucie Ševidová, Anna Bartůšková a Lucie Pazderová. Ze 45 účastníků se
Lucie Ševidová umístila na krásném třetím
místě. Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou přípravu a gratulujeme k umístění.

KAMARÁD
Text a foto: Jana Dvořáková a Milena
Gruberová, učitelky ZŠ Bystřice
Dne 11. 3. 2022 proběhl na ZŠ ve třetích třídách preventivní program Etické dílny „Jak
se stát dobrým kamarádem“. Zahrnul téma
číslo jedna, což bezesporu kamarádství
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mezi vrstevníky je. Žáci si společně vyzkoušeli různé aktivity, které napomáhají
vzájemnému porozumění a přátelství. Žáci
si odnesli poučení, že když chci být kamarád, musím pro to něco udělat.
Recept na dobré přátelství:
2 díly laskavosti
1 díl úcty
Přidáme hezká slova, pomoc a zastání.
Promícháme a dochutíme špetkou nadhledu.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

nebezpečnými vetřelci. Cesta byla dobrodružná, plná nástrah a mise vyžadovala vyřešení nelehkých úkolů.

Text a foto: Zuzana Šlampová, učitelka
ZŠ Bystřice
Dne 22. 2. se na ZŠ Bystřice konalo školní
kolo olympiády v anglickém jazyce. Ve dvou
kategoriích soutěžilo celkem 33 žáků. Děti
z pátých tříd si soutěž zkusily „mimo hru“,
a přesto, že ještě nemají možnost postoupit
do okresního kola této soutěže, zdatně se
s úkolem popraly a velmi mile nás překvapily svými schopnostmi. Všichni účastníci
na začátku splnili poslechové cvičení, poté
hovořili na vylosované téma a popsali obrázek.

Program obsahoval poutavé aktivity, které
byly zaměřeny na spolupráci dětí ve třídním kolektivu.
Děti měly dobrý pocit z toho, že se jim
společnými silami podařilo ostrov zachránit.

VZPOURA ÚRAZŮM VE 3. A A 3. B

V kategorii IA pro žáky šestých a sedmých
ročníků základních škol nás v okresním
kole, které se konalo 16.3. v Benešově, reprezentovala Ludmila Dvořáková ze 7. A
a v kategorii II A pro žáky osmých a devátých ročníků Tereza Trochová z 8.A. Oběma
děvčatům patří velký dík za reprezentaci
školy a všichni účastníci si zaslouží velkou
pochvalu za to, jak jsou schopni v cizím jazyce komunikovat a reagovat.

Text a foto: Jana Dvořáková, učitelka ZŠ
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky (VZP ČR) VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod
u dětí a mladistvých. Formou besed, které
poskytuje všem školám bezplatně. Informují děti o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

VÝUKOVÝ PROGRAM 5.A
„MISE – TAJEMNÝ OSTROV“
Text a foto: Jiřina Zemanová, učitelka ZŠ
Bystřice
V rámci dopolední výuky zažili žáci
5.A během programu „Mise – Tajemný
ostrov“ spoustu dobrodružství. Společnými silami museli zachránit ostrov před
Hlas Bystřice č. 4 / 2022

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se
prostřednictvím organizovaných setkání
na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze
vhodnými preventivními opatřeními tato

rizika omezit na minimum.
Naši školu navštívili dva ambasadoři tohoto projektu. Pan Zbyněk Švehla a pan Pavel
Brož. Pohovořili o svém úrazu a o životě
s následným postižením. Součástí setkání
byly také interaktivní soutěže a diskuse na
téma úrazů.
Oba ambasadoři z vlastní zkušenosti vědí,
jaké je to žít s trvalými následky po úrazu
a dokážou děti motivovat k zodpovědné
péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich
okolí. Děkujeme za setkání a předání zkušeností.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Text: Jana Mácová, učitelka ZŠ Bystřice
Koncem ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 32
žáků ve třech kategoriích. Tři nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie postoupili
do kola okresního, které se uskutečnilo 23.
února online formou přes informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI. Testy
okresního kola (práce s atlasem, test geografických znalostí, praktická část) se otevíraly postupně dle jednotlivých kategorií
v časových rozmezích a na řešení každé
části byl daný časový limit.
Z našich reprezentantů byla nejúspěšnější Eliška Leitnerová, v kategorii A získala 7.
místo. Ve stejné kategorii obsadil Ondřej
Popelka 16. místo a Kateřina Bartůšková 24.
místo. V kategorii B skončil Matěj Dolejší
na 11. místě, Liliana Jirásková na 15. místě a Tadeáš Jelínek na 16. místě. Z osmých
a devátých ročníků (kategorie C) si nejlépe vedla Františka Sedláčková na 10. místě, následovaná Ondřejem Čekalem na 12.
místě a Anežkou Sedláčkovou na 19. místě.
Okresního kola se z celé České republiky
zúčastnilo kolem 10 000 soutěžících. Děkujeme našim žákům za velmi dobrou reprezentaci školy, zodpovědný přístup
a také za jejich volný čas, který v odpoledních hodinách strávili vyplňováním testů
v počítačové učebně školy.
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ŠKOLSTVÍ, MATEŘSKÉ CENTRUM

Hrátky s pohádkami a vítání jara u Myšáků
Text a foto: Zuzana Šachlová, Martin Darkness, Helena Křiklánová, třídní učitelé; Barbora Čapková, asistentka pedagoga
Začátkem měsíce jsme vyrazili autobusem
do Pražského Divadla Gong na představení Malá Čarodějnice. Ač bylo představení
strašidelné, dětem se v divadle moc líbilo.
Březen je u Myšáků měsícem Knih a Pohádek. Naše třída se proměnila v pohádkový
svět plný bytostí, skřítků a zvířátek – užili
jsme si spoustu legrace. Děti si vyrobili originální záložky do knížek, masky pohádko-

Zápis do MŠ
Dne 28. 3. byl spuštěn nepovinný elektronický předzápis, který potrvá až do 8. 5.
V pondělí 9. 5. a v úterý 10. 5. 2022 proběh-

vých bytostí a společnou ,„Myšáckou knihu
pohádek“. Uprostřed týdne jsme se vydali
do městské knihovny, kde jsme se dozvěděli, jak se správně starat nejen o pohádkové knížky. V knihovně nás čekalo překvapení ze strany policie ČR a to v podobě
čtení příběhu, jak se zachovat v krizových
situacích. Po ukončení programu nám pan
policista věnoval malý dáreček.

Koncem měsíce jsme vyráběli Moranu
z pečiva, kterou jsme v průvodu s kamarády z ostatních tříd Lvíčat, Tygrů, Ježků odnesli za doprovodu orfových nástrojů a vrbových proutků ozdobených pentlemi ke
Konopišťskému potoku u kostela v Bystřici.
Za pomoci říkadla „Zimo, Zimo už jdi pryč“
jsme hodili Moranu do vody a vrbovými
proutky přivítali dlouho očekávané jaro.

https://www.msbystrice.cz/pro-rodice/zapis-deti-do-nasi-ms
ne Den otevřených dveří naší školy a řádný
osobní zápis, kdy je potřeba se dostavit
osobně s dítětem do MŠ a dodat všechny

potřebné dokumenty. Veškeré informace
naleznete na našich webových stránkách
www.msbystrice.cz.

Hola, hola, jaro a Kulíšek volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Za okny svítí sluníčko, jarní kytičky již vystrkují kvítka a vše se začíná probouzet.
Uplynulý březen byl ve znamení čtení.
Četlo se všude a tentokrát i v Kulíšku. Každý večer jste si mohli poslechnout pohádku na naší facebookové stránce. Množství
zhlédnutí bylo důkazem, že se vám knížka
Mach a Šebestová líbila. Aby to dospělákům nebylo líto, v Kulíšku se četla knížka
Saturnin spolu s ochutnávkou vína.
My tu již ale máme duben a s ním Velikonoce. K těm neodmyslitelně patří vajíčka,
mazance, perníčky a pomlázka. Na sobotu 9. 4. byla naplánována akce v Kulíšku:
pečení a nazdobení perníčků, pletení po-
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mlázky, malování vajíček a tvoření svíček
z včelího vosku s panem včelařem Dvořák.
Měsíc květen je pro Kulíšek obzvláště významný. Dne 5. 5. 2005 se Kulíšek narodil,
takže letos spolu oslavíme již 17. narozeniny. Ve čtvrtek 5. 5. od 16 hod proběhne
v Kulíšku narozeninové setkání. Společně si pohrajeme, zasoutěžíme, zamlsáme
a všichni si to užijeme. Zváni jsou samozřejmě malí i velcí.
Mám pro vás ještě jednu důležitou informaci. Již tradičně proběhne příměstský
kulíškovský tábor.
25. 7. – 29. 7. (první turnus) – rozhlídneme
se po kraji. Společně navštívíme rozhledny

a vyhlídková místa v okolí.
1. 8. – 5. 8. (druhý turnus) bude ve znamení historie a poznávání, zahrajeme si
na reportéry a zpravodaje. Připomeneme
si bystřická významná místa, navštívíme
místní podniky, uděláme rozhovory se zajímavými Bystřičáky. Rozhovory a zdokumentovaná místa otiskneme v zářijovém
zpravodaji.
8. 8. – 12. 8. (třetí trurnus) bude tentokrát
tvořivý. Celý týden se bude tvořit, výletovat
a soutěžit.
Těším se, až se sejdeme v Kulíšku nebo na
některé z našich akcí.
www.mestobystrice.cz

SPOLEČNOST

Události v osadách
DĚTSKÝ KARNEVAL V DRACHKOVĚ
Text a foto: Miloslav Baťha, SDH
Drachkov
Místní hasiči spolu s Osadním výborem
a TJ Drachkov pořádali 12. března po dvouleté odmlce dětský karneval ve spolkovém domě. Návštěva byla hojná, atmosféra
a nálada perfektní. Sešlo se mnoho různých masek. Děti roztančily parket kolem
perníkové chaloupky, přednášely básničky,
za které dostaly od ježibaby krásné dárky
a malé pohoštění. Závěrem proběhla tombola o krásné ceny. Za pořadatele si myslím, že se děti pobavily a pěkně si užily sobotní odpoledne. Tak zas někdy příště při
dalších akcích.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
co nám pomáhali s přípravami celé akce.
Zvláště pak Míle a Petře Sejkovým za moderování a vedení celého karnevalu. Na závěr patří poděkování Městu Bystřice za finanční podporu.

ně skromném počtu, ale odvedli pořádný
kus práce. Křoviska před hřištěm prořídla
a byla vyčištěna, stejně tak i živý plot, jímž
je obehnáno ze dvou stran dětské hřiště, je
krásně zastřižený.		
Na sobotu 26. 3. 2022 byla svolána další brigáda, tentokrát s cílem přichystat májku,
která bude posledního dubna slavnostně
ozdobena a vztyčena na návsi u kapličky. Oslava Čarodějnic je v naší vsi hojně
navstěvována a dává prostor pro sousedská
setkání a pohovoření po dlouhé zimě.
K jaru neodmyslitelně patří oslava Velikonoc. Aby byly naše domácnosti na tuto
sváteční příležitost krásně vyzdobené,
proběhne začátkem dubna dětské velikonoční tvoření, kde si budou moci děti sami
vyrobit březové věnce a další dekorační
předměty.
Z Mokré Lhoty vám přejeme krásné jaro
a příjemně strávené Velikonoce!

trocha „truňku“. Průvod končí kolem 14.
hodiny a všichni se těší, až si odpočinou
ve vytopené hasičárně, kde zábava ještě
nekončí a pokračuje dál až do večerních
hodin.
Akci si všichni pořádně užili a poděkování
patří všem, kdo pomáhali, všem maskám
a muzikantům.
Díky patří též Městskému úřadu v Bystřici
za finanční příspěvek.

VANDAL ŘÁDIL V OUBĚNICÍCH
Text a foto: Hana Bartáková,
OV Ouběnice

MOKRÁ LHOTA
KDYŽ SE BLÍŽÍ JARO
Text a foto: Veronika Hřebíčková,
OV a SDH Mokrá Lhota
Zima končí a ve vzduchu už chvílemi můžeme cítit přicházející jaro. To je březen,
čas kdy začínáme přírodu chystat na její
probouzení. A protože přesně tento čas je

vhodný k řezu stromů a vykácení náletů
a sušin, byla v sobotu 12. 3. 2022 v Mokré
Lhotě uspořádána brigáda na jarní prořez
křovin u hřiště. Osadníci se sešli v poměrHlas Bystřice č. 4 / 2022

MAŠKARNÍ PRŮVOD V BOŽKOVICÍCH
Text: Zdeňka Kruchňová
Foto: Marie Bartůšková
V sobotu 26. února 2022 se naše malá ves
probudila do pošmourného dne. Přes den
přišla i sněhová přeháňka, ale na chvíli zasvítilo i sluníčko.
Nastal den na masopustní průvod. I když
situace není příznivá na velké veselí a taškařice, tradice se musí dodržovat.
V dopoledních hodinách se před naší hasičárnou schází masky. Jde ženich s nevěstou, tři zdatné uklízečky, cukrář Láďa, který všem mazal sladký sníh kolem „huby“.
V průvodu jde i řezník se širočinou, vodník,
babka, malá a velká panda, žirafa, mnich
a další.
Tato směsice masek se vydala na pochod
po naší vsi v deset hodin dopoledne za doprovodu šesti muzikantů v maskách berušek. Masky byly ve všech staveních přivítány dobrým pohoštěním a nechyběla ani

Ouběnická náves, jedna z nejhezčích na
Bystřicku, vyniká vzrostlými, více jak sto
let starými lípami. Od roku 2001 krášlí náves strom tisíciletí sekvojec obrovský. Další
ozdobou jsou již plodící dva jedlé kaštany.
Právě jeden z nich se někdo rozhodl zničit!
Kmen je obléván olejovitou látkou, která
vzlíná kůrou stromu. První záchyt menšího množství oleje se objevil u jedné z lip
a postupně následovalo další přilévání
ke kaštanu. Těžko pochopitelné chování.
Tohle neudělá normální člověk. Asi proto
neví, že páchá trestný čin a hrozí mu vysoká pokuta.
Událost byla nahlášena na Městskou policii, MěÚ Bystřice a dále na Odbor životního
prostředí Benešov.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, jaro je kalendářně v plném proudu a co nevidět se přižene velikonoční zajíc. Duben začal
skoro až mrazivě a já doufám, že to bylo poslední pomyslné škobrtnutí na krásném jarním počasí. Sice nám
to můžou ještě zhatit ledoví muži v květnu, ale s tím se tak nějak musí počítat. Je načase tedy oprášit zahradní
grily, kola a jiné další, přívětivé drobnosti, aby nás pěkné počasí nezastihlo nepřipravené. K těmto obyčejným
věcem je potřeba přistoupit s určitou dávkou disciplíny. Protože on se ten jarní duch sám neudělá.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Březen byl pro služby měsíc ve znamení
prořezů, úklidu a postupného přechodu na
jarní období roku. Do začátku dubna musely být provedeny poslední velké prořezy
a povolená kácení, abychom dodrželi období vegetačního klidu a nezasahovali již do
nástupu jara. Byly prořezány poslední větší
větve zasahující do prostoru vozovky na přístupových komunikacích pro svozová auta.
Prořezávka cesty z Jinošic byla dokončena
a během dubna bude seštěpkován materiál.
Současně s prořezy byly opravovány dílčí části mobiliáře a doplňovány nové kusy.
Byly přistaven nový stůl na hřiště v Drachkově a odpočívku v Božkovicích. Je naplánována výměna laviček na bystřickém hřišti
v Družstevní ulici, kde se čeká na materiál,
a současně s tím budou opraveny i další lavičky, jak v Bystřici, tak v osadách.
Byl uklizen prostor kolem bývalé nádražní
budovy a celá budova byla zevnitř vyčištěna
od různých letitých zbytků a nepořádku.
Služby asistovaly při úklidu Bystřice a osad.
Postupně jsme sváželi nasbírané pytle od
občanů z celého katastru. Chci tímto podě-

kovat všem, kteří se zúčastnili. Nasbíraného
materiálu bylo opravdu hodně.
Byla provedena jarní údržba hřbitovů. Voda
na zalévání je již v provozu a byly také přidány nové konve. Opět se pokusíme průběžně
doplňovat kropítka, která se zřejmě stávají
cenným artefaktem. Chci proto poprosit ty,
kteří si je odnáší domů jako ukradený poklad, aby vždy alespoň jedno na hřbitově
ponechali.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. 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.
Letní období (od 1.4. do 31.10.):

PONDĚLÍ

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

ÚTERÝ		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

STŘEDA		

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:30

ČTVRTEK

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

PÁTEK		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

SOBOTA		

9:00 - 12:00

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
8:00 – 11:45. Pro zjištění stavu je nutné znát
číslo hrobového místa a o který hřbitov se
jedná.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Foto: Instalovaný stůl u kapličky v Božkovicích
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Prosím zkontrolujte si platnost vašich nájemních smluv. Stále ještě evidujeme několik neuhrazených nájmů za hrobová místa.
Vzhledem k tomu, že se nám nedaří dohledat spojení na některé vlastníky, umístíme
před Velikonoci na tyto neuhrazené hroby
kartičku s upozorněním. Pokud ji najdete
na hrobě, prosím kontaktujte nás, ať celou
záležitost vyřídíme. Pokud si nejste jistí,

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období jsou naplánovány
úklidové práce spojené s nástupem jarního
období. Během dubna bude zametán zimní
posyp na komunikacích a zejména na chodnících. Prosíme respektujte dopravní značení a neparkujte na místech, kde bude probíhat plánovaná údržba povrchu.
www.mestobystrice.cz

INZERCE

Výroba firmy BTL v Benešově
je součástí světové medicíny
Nejmenší profesionální EKG na světě, laser na léčbu plic po covidu, jediný přístroj v neinvazivním tvarování
svalů a redukci tuků na světě nebo unikátní přístroj na inkontinenci. To jsou příklady výrobků, které díky
provozu plném špičkových technologií BTL Medical Technologies ve středočeském Benešově, používají
pacienti po celém světě.
lem neinvazivních estetických přístrojů
ve Spojených státech amerických.
Přestože benešovská výroba rok od roku
zvyšuje produkci, není to podle ředitele Tomáše Drbala primárním cílem. Tím
je podle něj udržení kvality, unikátnosti
všech produktů a také stabilního zázemí.
Dokládá to i věrnost zaměstnanců, z nichž
někteří zde pracují i 25 let.

TRHY V ASII, EVROPĚ I USA

Skupina BTL vznikla v roce 1993 v České
republice a za téměř třicet let si vydobyla postavení předního globálního výrobce
zdravotnické techniky pro fyzikální terapii, kardiologii a estetickou medicínu.
V 65 zemích zaměstnává více než 2400 lidí
a patří k nim i dvě stovky zaměstnanců benešovské výroby.

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VÝROBU

Když v první polovině 90. let firma BTL
hledala na území Benešova vhodné prostory pro výrobu, řešila mimo jiné i to, aby její
zaměstnanci měli blízko do města, školek,
na oběd či autobus. Místo našla nedaleko
centra a od roku 1994 zde provozuje výrobu, která se v současnosti již řadí ke světové špičce v oboru.
„Tenkrát jsme chtěli, aby to zaměstnanci
měli všude blízko a práce je těšila,” vzpomíná na začátky ředitel BTL Medical Technologies Tomáš Drbal. „Nyní jsme druhým
největším zaměstnavatelem na Benešovsku. Zaměstnáváme zde přes dvě stě lidí,
což je půl procenta obyvatel Benešova,”
dodává.
Místní výrobní haly se rozkládají na celkem pěti tisících metrech čtverečních. Pro
firmu BTL jsou klíčové. Vyrábějí se zde
komponenty pro všechny přístroje, které celosvětově produkuje. Od uskladnění,
Hlas Bystřice č. 4 / 2022

osazení, strojního a ručního pájení, po obrábění, montáže a testování. Tyto součástky se poté jednou až dvakrát týdně přepravují kamionem do bulharského Plovdivu,
druhé výroby firmy BTL, kde se kompletují
do finální podoby výrobků, a poté distribuují do celého světa.

ROSTOUCÍ POPTÁVKA ZVYŠUJE
VÝROBU

Loni se benešovská výroba zdvojnásobila,
co do počtu nových zaměstnanců. Jde zejména o manuální a technologické profese,
které ve výrobě převažují. Práci ve výrobě
našli operátoři, skladnici, technici i nákupčí.
„Vytvořili jsme mnoho nových pozic, některé outsourcované služby jsme se rozhodli pokrýt našimi zaměstnanci vzhledem
k narůstající agendě a obsáhlosti (správce
servisu a údržby, IT support), jinde jsme
potřebovali týmy budovat a rozšiřovat, jako
strategický nákup, technologické oddělení,
kvalitu nebo HR,” popisuje ředitel Tomáš
Drbal.
Od začátku letošního roku již výroba přijala 38 nováčků a nyní hledá nejméně dalších
37 zaměstnanců. „Dá se tedy očekávat nárůst do konce roku na celkový počet 250,”
zdůvodňuje kroky vedení šéf BTL, která se
před třemi lety stala největším dodavate-

Také ve fyzioterapii patří BTL Medical
Technologies ke světové špičce. Jejími nejsilnějšími trhy jsou Evropa a Asie. Loni
Skupina BTL dosáhla rekordního obratu
11,7 miliardy korun, polovinu z něj tvoří
zdravotnické přístroje z estetické medicíny, další obory fyzioterapie a kardiologie se
dělí o jeho druhou část.
K nárůstu obratu výrazně přispěl přístroj
pro estetickou medicínu zvaný EMSCULPT
NEO, který odborníci hodnotí jako průlom
v neinvazivním tvarování těla. Zájem měli o
něj klienti zejména z USA.

V příštích měsících plánuje BTL podle ředitele Tomáše Drbala v benešovské továrně
rozšířit výrobu o novou řadu přístrojů pro
měření EKG. „Měly by se tam zavádět naše
nové modely, které představují špičku
v oboru. Z estetické medicíny to bude přístroj pro redukci vrásek, pro který zde budeme vyrábět komponenty,” prozrazuje šéf
firmy, která podle žebříčku Forbesu patří
mezi deset největších donátorů v Česku.
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SPORT

Zprávy ze sportu
7. AMATÉRSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ DVOJIC - BYSTŘICE
12.3.2022

Text a foto: Olga Mokošová zastupitelka
Města Bystřice
Veškeré restrikce konečně zmizely, a tak už
jsme konečně mohli uspořádat amatérský
turnaj v badmintonu dvojic. V sobotu se
v naší sportovní hale sešlo 16 párů. Hrálo
se až do 14 h a to v pořadí zápasů a soupeřů
sestavovaných „Švýcarem“. Každý si zahrál
6 zápasů. Po úvodních dvou rozehřívacích
kolech systém postavil proti sobě vyrovnané soupeře. Byly k vidění krásné a těžké zápasy. Každému vyhovovalo, že vždy 8 párů
si chvíli oddychlo a mohlo nabrat nové síly
k dalšímu zápasu či si chvíli popovídat
u kávy v kiosku…
Vzhledem k tomu, že Bystřici trénují naše
mladé juniorské naděje, mohli se ti zkušenější zapsat i se svými rodiči, jako tomu
bylo v minulých letech. Že byl turnaj určen
pro širokou věkovou kategorii? Ano, nejmladšímu účastníkovi bylo 14 let a nejstaršímu 70 let.
Nakonec jsme vyhlásili vítěze ve čtyřech
kategoriích. Děkujeme Městu Bystřice za
věnované sponzorské ceny.
Celkovým vítězem turnaje se stal pár Miroslav Měchura a Jiří Čuřík.

Kategorie mix:
1. Mokošová Olga + Buben David
2. Klinderová Iva + Svašek Jan
3. Červenková Jitka + Uhlík Jiří
4. Urbánková Jana + Chrobok Pavel
5. Blažková Lucie + Turek Jan

Kategorie „mládí“:
1. Štěpánek Jan + Štěpánek Daniel
2. Mrva Jan + Mrvová Lucie
3. Ularich Vojta + Sojková Martina
A pevně doufáme, že na podzim se zase
v hojném počtu sejdeme v hale.

PŘEBOR ČR V LUKOSTŘELBĚ.

Text a foto: Bohumil Spálenka, ředitel
závodu

Kategorie muži:
1. Měchura Miroslav + Čuřík Jiří
2. Beneš Theodor + Kupča Zdeněk
3. Šplíchal David + Vála Martin
4. Křiklán Petr + Mlejnek Pavel
5. Kott Martin + Barochovský Pavel
Kategorie ženy:
1. Slavíková Sára + Slavíková Anna
2. Jedlanová Kristýna + Jedlanová Iveta
3. Olbrichová Monika + Bařtipánová Adéla
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Z pověření Českého lukostřeleckého svazu
a pod patronací města Bystřice uspořádal
Sportovní klub Bystřice oddíl lukostřelby
v sobotu 19. března ve sportovní hale u ZŠ
Přebor České republiky žáků a žákyň do 10
let v halové lukostřelbě.
V rámci slavnostního zahájení přivítal
účastníky starosta města Bystřice p. Michal
Hodík. Po slibu závodníků a rozhodčích, že
budou soutěžit (rozhodovat) dle pravidel
a v duchu fair play do rukou zástupce svazu
pí. Kateřiny Končalové, ta prohlásila Přebor za zahájený.
Následovala kontrola nářadí, trénink
a vlastní závod. V pěti kategoriích jednotlivců a dvou kategorií družstev soutěžilo
42 malých lukostřelců ze 13 oddílů z Čech
i Moravy. Byly jsme svědky velmi zajímavých situací, kdy se pořadí v kategoriích
měnilo po každé sadě (sada tři šípy). To
umožnila aplikace rcherz pro zpracování

výsledků, kdy střelci zapisují zásahy klasicky do papírové bodovačky a zároveň
do elektronické. Okamžitý stav tak mohou
sledovat zájemci v celé republice.
A jak to dopadlo? Titul Přeborník ČR získali ve třídě reflexní luk kategorie žáci do
10 let Tomáš Kočí z JIM Archery club Kyšice, kategorie žákyně do 10 let Sofie Vaško
z Lukostřelby Kroměříž, kategorie žáci
do 8 let Jakub Šugárek z SK policie Vsetín
a družstva žáci do 10 let Lukostřelba Kroměříž. Ve třídě holý luk kategorie žáci do
10 let Ondřej Šugárek z SK policie Vsetín,
kategorie žákyně do 10 let Tereza Velebná
z LO TJ Jiskra Humpolec a družstva žáci do
10 let Lukostřelci Českého lesa.
Umístění bystřických lukostřelců: Bartoloměj Sedláček byl druhý v kategorii žáků
do 8 let RL, Adéla Šusserová skončila čtvrtá
v kategorii žákyň do 10 let RL o pouhé tři
body za první Sofií Vaško. Ve stejné kategorii startovala také Josefína Sedláčková a
byla osmá. Obě naše lukostřelkyně si vytvořily osobní rekordy. Společně s Bartolomějem se v soutěži družstev žáků do 10
let umístili na čtvrtém místě a od třetího
družstva TJ Sokol Šanov je dělilo 15 bodů.
Na vyhlášení výsledků obdrželi vítězové
od ČLS medaili a diplom a od pořadatele
pohár a věcné ceny. Všichni účastníci dostali od pořadatele upomínkové předměty
na tento Přebor.
Závěrem chci poděkovat Městu Bystřice
za podporu a pomoc při pořádání Přeboru,
bez níž bychom se o pořádání tohoto závodu nemohli ani ucházet. Dík patří také
všem členům a rodičům, kteří se na přípravě a průběhu Přeboru podíleli. A samozřejmě děkuji za vzornou reprezentaci oddílu i města Bystřice Bartoloměji, Adélce
a Josefíně.

Foto: Adéla Šusserová, Josefína
Sedláčková, Bartoloměj Sedláček
www.mestobystrice.cz

SPORTOVNÍ DĚNÍ V TJ SOKOL
DRACHKOV
Text: Miroslav Souček, TJ Sokol
Drachkov z.s. | Foto: Martin Sejk

Jarní sezónu jsme začali prvním kolem
s Jírovicemi, které jsme před diváckou kulisou zvládli a vyhráli 2:1.
Našim nejmenším fotbalistům jsme přes
zimu zajistili trénování ve sportovní hale
Neveklov. Nyní již trénují na našem hřišti.
V březnu se konal dětský karneval, kde
jsme pomáhali s organizací.
O dalších akcích vás budeme dále informovat.

V odvetném zápase před velmi pěkně zaplněnou halou ZŠ Dukelská v Benešově družstvo BC Benešov svou převahu potvrdilo
vítězstvím 63:27. Tímto vítězným finále se
družstvo BC Benešov kvalifikovalo na Národní finále alias Mistrovství České republiky, kde se v termínu 30. 4. – 1. 5. představí
v Děčíně.
Všechny hráčky tohoto družstva prošly
basketbalovou přípravkou Basket Club Benešov, která pokračuje i v současnosti
v hale ZŠ Bystřice a to v termínech pondělí
15:30 – 16:30, středa 15:30 – 16:45. V druhém
pololetí tohoto školního roku doplňujeme
družstva chlapců a dívek ročníku 2010 –
2015. Touto cestou by vás bychom vás rádi
pozvali, abyste si k nám přišli tuto báječnou hru vyzkoušet. Kontakt na jednoho
z trenérů email: adamslansky@quick.cz,
tel. 607732186. Přijďte se i s rodiči podívat
a zdarma si basket vyzkoušet.

nisty co nejdříve najdou nové adekvátní
prostory pro trénování tak, aby mohli Bystřici dobře reprezentovat i nadále.

Seznam: Přebor mládeže

ŽÁKYNĚ ZŠ BYSTŘICE POSTOUPILY
V DRESU BASKET CLUB BENEŠOV
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Text a foto: Adam Slánský, trenér Basket
Clubu Benešov

V termínu 16. 2. 2022 a 10. 3. 2022 se uskutečnilo finále kvalifikace Středočeského
kraje o Národní finále v basketbale v kategorii nejmladších minižákyň. V tomto
dvojzápase proti sobě nastoupila družstva
dívek BC Benešov a favorizovaný tým BK
Sadská. V dresu BC Benešov nastoupily žákyně ZŠ Bystřice a to jmenovitě Elen
Zdražilová a Laura Ševčíková z 5.A a Lucie
Mrvová, Lucie Lazárková, Eliška Dolejší a
Amálka Slánská z 5.B. V prvním utkání na
půdě BK Sadská zvítězilo po velmi bojovném výkonu družstvo BC Benešov 72:47.

FINÁLE STOLNÍHO TENISU

Text: Jitka Hendrychová, matka mladého
stolního tenisky | Foto: Theodor Máca
Dne 26. 3. 2022 se v Ostředku uskutečnilo
finále o RP mládeže družstev ve stolním tenise. Družstvo Bystřice D ve složení Jakub
Vála, Dalibor Křivánek a Ondřej Hendrych
obsadilo 1. místo a získalo zlatý pohár. Velký dík patří jejich trenérovi, panu Karlu
Nedvědovi, který se nehledě na svůj věk
obětavě věnuje tréninku bystřické mládeže
a vede kroužek stolního tenisu pro děti.
Proto doufáme, že se pro mladé stolní te-

Seznam: Okresní přebor IV.třída

BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ

Velofox, prodej a servis kol
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Libor Fox, podnikatel
Foto: Archiv Libora Foxe

1) ZAJÍMALO BY MĚ, KDY JSTE
ZAČAL KOKETOVAT S MYŠLENKOU
PODNIKÁNÍ?

To se musíme vrátit do opravdu hluboké minulosti
– tedy alespoň mně to tak připadá. Od malička
jsem měl rád sport a mé dětství s ním bylo pevně
spojeno. Z běhání s kamarády po Vlašimi se postupně stal koníček, kdy jsem začal běhat závodně,
Hlas Bystřice č. 4 / 2022

a od toho již byl jen kousek k velké – jak se ukázalo časem – životní lásce, což je cyklistika. Nejezdil
jsem jen pro radost, začal jsem závodit a později se
ke mně přidal můj bratr.
Po vyučení v roce 1980 ve Vlašimi jsem pak přešel
do vývojového střediska společnosti Technosport,
kde jsem se mnoho naučil a časem si tady vyrobil i spoustu nářadí pro servis kola. Když jsem se
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BYSTŘIČTÍ PODNIKATELÉ
oženil, byla každá volná chvilka vyplněná buď
časem s rodinou a dětmi nebo cyklistikou. Po změně režimu jsem začal uvažovat o možnosti začít
podnikat – spojit svoji lásku k cyklistice a zaměstnání, ale oficiálně jsem otevřel svůj první obchod
a cykloservis v garáži našeho rodinného domku
v Kladrubech až v roce 1995. Do Bystřice jsem
přišel až v roce 1997 a spolu a bratrem jsem zde
otevřel provozovnu .

2) PROČ PRÁVĚ VE MĚSTĚ
BYSTŘICE?

Jak jsem v předchozí odpovědi uvedl – Bystřice
nebyla prvním místem mého podnikání. Dům,
kde mám v současnosti obchod, vlastnili manželé, kteří před rokem 1989 emigrovali do Švýcarska
a do Čech se vraceli pouze náhodně, takže se rozhodli dům prodat. .

3) A PROČ KONKRÉTNĚ JÍZDNÍ
KOLA?

Když uvažujete o změně zaměstnání a zjistíte, že
by se váš největší koníček mohl stát i vaším zaměstnáním, tak je rozhodování velmi snadné!
Řada lidí by to označila jako „značka ideál“.

4) JAK DLOUHÁ DOBA UPLYNULA
NEŽ SE ROZHODNUTÍ PODNIKAT
STALO SKUTEČNOSTÍ?

Mezi úvahou a rozhodnutím uplynulo skoro 6 let.
Přece jenom máte rodinu a pravidelný příjem je
nutností. Jakmile jdete do podnikání, jdete do rizika. Na počátku mi velmi pomohl můj bratranec
Luděk Fox, který vlastní velkoobchod zaměřený
na cyklistiku Velox sport.

5) KDY SI VÁS LIDÉ NAŠLI A VY JSTE
SI MOHL ŘÍCI: „UŽ SE O MĚ VÍ“?

Můj táta mě toho spoustu naučil – mám na mysli
různá řemesla, no a možná i proto, že jsem vyučený nástrojař, bylo pro mne přirozené si od mládí
na svém kole dělat servis sám. Později, jak jsem
závodil, jsem začal být mezi cyklisty na Vlašimsku a Benešovsku poměrně znám, takže mi svá
kola vozili na servis a zvykli si, že jsem pečlivý
a snažím se objevit i závady, na které jinde nepřišli. Takže když jsme otevřel oficiální servis, neměl
jsem o zákazníky nouzi.

6) JAKÁ JÍZDNÍ KOLA SI MOHU U
VÁS ZAKOUPIT A PRO JAKOU VĚKOVOU SKUPINU JSOU URČENÁ?

V sortimentu mám v současné době patrně vše,
co si zákazník představí – od silničních kol pro
hobby cyklisty i závodníky přes horská kola, treková i městská, a samozřejmě dle trendu doby
i elektrokola. Opravdoví nadšenci pak přijdou ne
pro konkrétní kolo, ale se svojí vlastní představou,
jak by ten jejich „stroj“ měl vypadat a společně kolo
sestavíme.

20

Dále jsou v poslední době populární i koloběžky a
jako zpestření čas od času sháním dvojkolo – kolo
pro dva.

7) MÁTE JEN JÍZDNÍ KOLA NEBO I
JINÁ „VOZÍTKA“?

„Vozítka“ mám pouze pro ty nejmenší – tříkolky
nebo malá kola, nic speciálního v obchodě nemám.

8) JDE VÝVOJ ŠLAPACÍCH KOL
KUPŘEDU?

Máte na mysli klasické kolo bez elektropohonu?
Samozřejmě se každý rok prezentují dodavatelé
s novým designem nebo různými kombinacemi
materiálů, odlehčených rámů apod. Zlepšuje se
kvalita brzd a rozšiřují se bezpečnostní prvky především na městských kolech.
Co se týče váhy kol, tak i ve střední cenové třídě
lze zakoupit lehké karbonové kolo, ale i hliníkové rámy jsou velmi odlehčené. Velmi se posunula
kvalita odpružení kol, což umožňuje pohodlné
ježdění v terénu.
V případě silničních kol je znatelný posun směrem
k čistotě vzhledu kol – všechna lanka jsou buď
umístěna v rámu nebo se přechází na bezdrátová
ovládání.

9) V PRVNÍ ROCE „KOVIDOVÉHO
OBDOBÍ“ V MÉDIÍCH PROBĚHLA
ZPRÁVA, ŽE ČEŠI SE VRÁTILI K CYKLISTICE A KOLA JSOU VYPRODÁNA A NOVÁ NELZE NASKLADNIT.
BYL TO I VÁŠ PROBLÉM A JAKÁ JE
SOUČASNOST?

I já jsem zaznamenal zvýšený zájem o kola – ve
všech druzích a typech. Naštěstí se mi podařilo zajistit si poměrně velké zásoby, i když to znamenalo
v tomto nejistém období určité finanční riziko, ale
vyplatilo se.
No a současnost? Prakticky nelze objednat zcela
běžné součástky, jsem rád, že za dobu podnikání
jsem spoustu věcí a dílů nevyhodil, ale schoval.
Dnes z těchto zásob řeším mnoho problémů svých
zákazníků a kamarádů.

A nová kola? Řekl bych, že jakmile mám možnost
objednat zboží, které považuji za kvalitní, tak neváhám. Pokaždé mě mrzí, když nejsem schopen
zákazníkovi vyhovět. Realita je, že pokud sháníte
konkrétní typ, tak je objednací doba 1 až 1,5 roku.
Je to absurdní situace.

10) CO SI U VÁS KROMĚ KOL MOHU
KOUPIT?

Můžete si zakoupit veškeré příslušenství ke kolu,
tzn. od vybavení kola jako světla, navigace, držáky, tašky, náhradní díly, duše apod. až po součásti
výbavy jako je cyklistická helma, rukavice, návleky nebo v omezeném sortimentu i dresy.

11) NABÍZÍTE I JINÉ SLUŽBY? POKUD
ANO, JAKÉ?

Kromě prodeje a servisu kol vám mohu ještě nabídnout upřímnou radu – cyklistika vám dá radost a dobrou kondici.

12) VAŠE PROVOZNÍ DOBA?

Každý den od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin.

13) PLÁNY DO BUDOUCNA, NĚJAKÝ
NOVÝ SEN?

Tak to vás asi zklamu – já nejsem typ člověka,
který má sny a plány. Spíše se těším na každý nový
den, kdy bude krásně slunečno a teplo a já budu
mít čas vyrazit na další vyjížďku.

14) CHCETE VZKÁZAT NĚCO
ČTENÁŘŮM HLASU BYSTŘICE?

Všem čtenářům bych přál, aby si i v dnešní podivné době zachovali lásku ke sportu a je jedno,
jestli je to cyklistika nebo turistika nebo jiný druh
pohybu, protože tím si uchováte zdraví a dobrou
náladu, a to je nejvíc, co si člověk může přát .
A pokud patříte mezi ty, které učarovalo kolo, tak
ať vám to šlape na rovině i v kopcích, za sluníčka
i za deště, a třeba se někde potkáme – hodně zdraví a najetých kilometrů bez nehod!

www.mestobystrice.cz

LIDÉ A SPOLEČNOST
KALENDÁRIUM
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Ladislav Jedlan
*16. dubna 1922 v Bystřici
† 11. října 1974 v Benešově

Václav Jedlan
* 17. 10. 1926 v Bystřici
† 8. 4. 2007 v Benešově
Václav Jedlan pracoval celý svůj život
v zemědělství. Láska k zvířatům ho přivedla i do Československého svazu chovatelů, kde dlouhá léta zastával funkci
předsedy. Rád sportoval a zajímal se
i o veřejné dění. V roce 1990 se za Zemědělskou stranu stal bystřickým zastupitelem a členem rady obce. Tyto funkce
zastával do roku 1994. Jeho největším koníčkem byla historie a sběratelství. Zajímal se o místní fotografie, pohlednice,
kroniky i knihy.

Jméno Ladislava Jedlana je v Bystřici spojováno s divadlem. Hrál nejen s bystřickými ochotníky, ale v 50. a 60. letech byl
principálem zdejšího loutkového souboru. Za jeho vedení se bystřičtí loutkoherci
pětkrát účastnili Loutkářské Chrudimi
a z této celostátní přehlídky si odvezli celou řadu ocenění. V roce 1958 byl sám L.
Jedlan v Chrudimi oceněn za režii divadelního představení Hadrián z Římsů.
Ocenění získal za experimentování a novou tvorbu. Úsilím L. Jedlana, F. Havlíčka
a L. Němce bylo v roce 1958 vybudováno
divadlo U Jelena. Jednalo se o moderní sál
se sešikmeným hledištěm, který setrval
v původní podobě až do své rekonstrukce
v roce 2012.

Pavel Fořt
*26. dubna 1947 v Praze
Český kytarista, kapelník a skladatel žijící
v osadě Jiřín. Svou muzikantskou dráhu
začínal v hudební skupině Mahagon.
V roce 1966 vytvořil s Přemyslem Černým
skupinu Flamengo, která hrála s Petrem
Novákem, Viktorem Sodomou nebo Karlem Kahovcem. Jako aranžér a kytarista
se výrazně podílel na hudebním albu
Kuře v hodinkách, které zhudebnilo básně Josefa Kainara. Následovala spolupráce s Vladimírem Mišíkem a od roku 1974
vystupoval v orchestru Ladislava Štaidla.
Tato kapela doprovázela až do roku 1989
mimo jiné zpěváka Karla Gotta. Později se
Pavel Fořt odstěhoval z Prahy a působil
v hudební skupině Elefant. Od roku 2006
vyučuje na Základní umělecké škole v
Sedlčanech a je člen rockové kapely Flamengo Reunion Session.

HASIČI
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE BYSTŘICE

V NAŠEM SERVISU VÁM NABÍZÍME:

Text: Lukáš Marek, velitel JSDHO Bystřice

MECHANICKÉ OPRAVY

Za měsíc březen měla hasičská jednotka 8 událostí.
Jednalo se o:
4× záloha na vlastní zbrojnici
požár komínu v Nesvačilech
požár travního porostu v Benešovských kasárnách
požár travního porostu v Bystřici
požár domu s pečovatelskou službou v Benešově

PNEUSERVIS
KLIMASERVIS
✓
✓
✓

detekce úniku vodíkem
dezinfekce systému
plnění chladivem R134A / R1234YF

ZAJIŠTĚNÍ STK
VÝMĚNA AUTOSKEL
NÁHRADNÍ VŮZ
Strážovice 23, 257 56 Křečovice
608 924 956

www.senkmotorsport.cz
Hlas Bystřice č. 4 / 2022

Inzerce

servis@senkmotorsport.cz
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HISTORIE

Rok 2005
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

MATEŘSKÉ CENTRUM KULÍŠEK

Dne 5. května 2005 proběhlo slavnostní
otevření Mateřského centra Kulíšek v čp.
115. Přítomní si mohli vyzkoušet a prohlédnout hernu. V kuchyňce na ně čekalo
drobné občerstvení. S myšlenkou založit
mateřské centrum přišly Vanda Pechová,
Jitka Kropáčková a Dáša Buchalová, které
od konce roku 2004 připravovaly za mateřské centrum první akce pro děti.

a.s. o odkupu svých zbývajících akcií společnosti. Cena jedné akcie byla stanovena
na 2 750,- Kč. Město Bystřice jich vlastnilo
2 909 kusů.

DVA BYTOVÉ DOMY

Ve čtvrtek 18. srpna proběhla slavnostní
kolaudace dvou bytových domů v ulici Nová

Na zahradě obecní nemovitosti čp. 118 (bývalý dům s pečovatelskou službou v ulici
K Líšnu) bylo začátkem listopadu uvedeno
do provozu moderní dětské hřiště. Dětské
hřiště vzniklo z podnětu MC Kulíšek a finančních prostředků města Bystřice.

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Se začátkem školního roku bylo v Bystřici
zpřístupněno nové hřiště. Náklady na výstavbu dosáhly 264 000,- Kč. Z rozpočtu
školy bylo uhrazeno 100 000,- Kč. Sdružení rodičů a přátel školy, které bylo iniciátorem celé myšlenky 70 000,- Kč a zbytek byl
převeden z rozpočtu města. Hřiště svými
rozměry splňuje požadavky pro volejbalisty, basketbalisty a nohejbalisty.

LUDVÍK NĚMEC – ČESTNÝ OBČAN

Zastupitelstvo města Bystřice ocenilo
u příležitosti 10. výročí úmrtí důležitost
osobnosti Ludvíka Němce slavnostním
udělením čestného občanství města.

4000. OBČAN MĚSTA

Dne 20. srpna 2005 se Bystřice rozrostla
na čtyři tisíce obyvatel. Jubilejním čtyřtisícím občanem města se stal Jan Lukůvka.
Pamětní list spolu se čtyřtisícovou finanční

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ULICI K LÍŠNU

Foto: Bytové domy v ulici Nová
(čp. 501 a 502). Stavební povolení bylo vydáno v září roku 2003 a po necelých dvou
letech se do bytů stěhovali první obyvatelé.
Celkové náklady na výstavbu třiceti nových
bytových jednotek se vyšplhaly na 47,5 milionu korun.

ÚPRAVA JEŠUTOVA NÁMĚSTÍ

Foto: Předání odměny rodičům
čtyřtisícého občana města Bystřice
odměnou si rodiče převzali na slavnostním
zasedání zastupitelstva města dne 5. října
2005.

PRODEJ AKCIÍ STŘEDOČESKÉ
ENERGETICKÉ A.S.

V srpnu rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Středočeská energetická
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Město Bystřice využilo podzimních slunečných dnů k rekonstrukci Ješutova náměstí.
Za čtyřicet dní zde upravilo nejen parkové
chodníčky, ale vybudovalo i jakousi klidovou zónu a celé náměstí vybavilo novým
osvětlením. Klidová zóna „Parku v parku“
má obdélníkový půdorys o rozměrech 7 × 12
metrů, který je ohraničen vyvýšenou zídkou. Vedle laviček a zasazených dřevin sem
pan architekt Ing. Jan Beran umístil malé
vodní zřídlo kruhovitého miskovitého tvaru, kde v bílém provrtaném křemenu pramení voda. Ta dále jednoduchým přepadem teče na zem, obtéká sochu a na konci
se ztrácí v zemi.

Foto: Hřiště za školou

KOMUNIKACE JARKOVICE

Výstavba rodinných domů v osadě Jarkovice si vyžádala vybudování nové místní komunikace. Ta se nacházela na pozemcích
města v souladu s územním plánem. Město
na stavbu ze svého rozpočtu vyčlenilo 2,1
milionu korun. Obslužná komunikace
v déle 252 m je řešena jako jednopruhová
obousměrná cesta. Kolaudace stavby proběhla dne 15. prosince 2005.

www.mestobystrice.cz

POVĚST
POVĚST

Vyzradilka – příběh druhý
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Je tomu již dávno, kdy naším krajem táhla
cizí vojska a vsi i města se po bojích dlouho
vzpamatovávaly. Příběh, který se po generace vyprávěl za dlouhých zimních večerů,
spadá právě do takové doby. Strašilov byl
nechvalně známý les na kopci, kam moc
lidí nechodívalo. Říkalo se, že tam skutečně straší a zvuky, co se za nocí odtud nesly, nepatřily k ničemu, co lidé znali.
Bylo to prý nedlouho po bitvě u Jankova. Tenkrát se čas od času začaly lidem
v okolí ztrácet různé věci a drůbež, kozy
i ovečky. Pak došlo k několika podvečerním přepadením, kdy se lidem na cestách
znenadání objevil zpoza keřů nebo stromů
vysoký zarostlý muž se šavlí v jedné ruce
a zakřičel s cizím přízvukem: „dej co maš,
nebo smrt!“ Ubozí pocestní zahodili, co
nesli a loupežník s věcmi zmizel ve tmě.
Bylo zvláštní, že část lupu někdy zůstala
ležet na cestě bez povšimnutí. Obíral lidi
hlavně prý o oblečení a jídlo, také hrnčířovi sebral část jeho výrobků, nebo obral
dřevorubce o nářadí. Nikdy však nikoho
o život nepřipravil. Loupeže se ale většinou odehrávaly spíše v okolí vsí Jinošic,
Opřetic, Ouběnic a na Podhrází. Zdánlivě
byl tedy v našem městečku klid. Blížil se
podzim a uhodily první mrazíky. Sníh ale
zatím nenapadl. Po vesnicích opět začaly
mizet slepice i jiná drůbež. Nikdo si však
ničeho podezřelého nevšiml. Jen se říkalo,
že to má na svědomí jistě ten loupežník,
ovšem ani po něm nebylo nikde ani vidu
ani slechu. Zima mnoho sněhu nepřinesla,
tak stopy které by ukazovaly na to, že tu je

Hlas Bystřice č. 4 / 2022

někdo cizí nebylo vidět.
Přišlo jaro, pasáčci husí a dobytka znovu vyhnali svá hejna a stádečka na zelené
pastviny pod lesem. Jeden z nich pásl až
skoro v lese a ovečky se zatoulaly i mezi
stromy. Když je vyháněl, ucítil kouř. Skoro
jako by nedaleko někde bylo ohniště, ale
když si naslinil prst, aby zjistil, zda jde vítr
od vsi uvědomil si, že ze vsi to nemůže být.
Znovu se rozhlédl, jestli mu nechybí nějaká ovce a vykročil na pastvinu. Vůně kouře
mu připomněla jídlo, ale zatím bylo časně, do oběda bylo daleko a v trávě zatím
bylo jen pár kvetoucích fialek a sedmikrás,
nebo šťovík a ten by mu hlad nezahnal. Posadil se pod břízu a zahleděl se nahoru do
korun stromů. Břízky se začínaly zelenat
a také modřín pod kopcem měl již pěkný
zelený kabátek. Zato starý dub byl nějak
zvláštní, skoro jako v modravém proužku
mlhy. Chlapec si promnul oči a najednou
věděl co to je! Vždyť je to kouř, ale nikde
není vidět žádný oheň, to se mu zdálo
divné. Vstal a pomalu se vydal za tajemným kouřem. Než došel k dubu pozorně si
z dálky kmen prohlížel a viděl že lehounký
skoro průhledný dým jde z dutiny co byla
vysoko v kmenu. Dub byl již hodně starý
a proschlý. Ve stráni, kde byly kořeny
a jeho kmen, rostla spousta trnek, starých
ostružin i mladého smrčí. Houština to byla
skoro neproniknutelná. Opatrně zpovzdálí celý ten zarostlý kout obešel, ale ničeho
se nedopátral. Najednou i kouř nebylo vidět ani cítit, tak si pomyslil, že se mu to jen
zdálo. Za pár dnů hnal opět na stejné mís-

to a znovu cítil kouř, to už šel najisto. Tentokrát zahlédl i vysokého, vousatého, hrozivě vyhlížejícího muže, co rozhrnul část
křoví a proplazil se jím někam dovnitř.
Strach ho donutil vrátit se co nejrychleji
ke stádu a potom i domů. Nebyl si jistý, zda
ho neznámý nezahlédl, a když měl znovu
hnát na pastvu, vymlouval se, jak jen to
šlo, že nahoru na pastvinu k lesu nepůjde.
Hospodář na něj uhodil, ať mu poví, proč
tam nechce pást, tak mu chlapec prozradil, co tam viděl. Jak bylo tajemství vyzrazeno, obešel hospodář všechny chlapy
v širokém okolí a na neznámého si počíhali. Po jeho dopadení zjistili, že to byl jeden
ze švédských vojáků, co tu po bitvě zraněný zůstal. Domluvit se neuměl, místních se
bál, tak loupil po okolí, co mohl zužitkovat.
Ve svahu měl prý důmyslný podzemní
úkryt a dutina ve starém dubu mu sloužila jako komín. Prý tam měl i vyhloubený sklípek a v něm zásobu uzeného masa.
Udírna s dlouhým tunelem z jílu mu vlastně sloužila i jako zdroj vytápění po celou
zimu a vchod do podzemí mu kryly ovčí
a kozí kůže ze zvířat, co po okolí na podzim uloupil. Někteří z těch, co tam tenkrát
byli a udírnu viděli, doma si vyrobili prý
podobné.
Dnes je kopec Strašilov skoro holý, mladé
stromy porostou celá dlouhá léta, než pokryjí celou vykácenou plochu po kůrovcem napadených stromech. A kde přesně
býval úkryt loupežníka, také nikdo neví.
Jen název Vyzradilka tu zůstal jako připomínka.
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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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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 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/

Hlas Bystřice č. 4 / 2022
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www.mestobystrice.cz

Kalendář akcí
KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
STRAŠIDÝLKO BAČKŮRKA
20. 4. 2022
Divadlo U Jelena, Bystřice

SPORT
SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE
S TENISOVOU AKADEMIÍ JANA
VÁNI (TAJV) V BYSTŘICI
21.4.2022 od 10:00
Sportovní hala ZŠ Bystřice

SPORT
POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH
HASIČŮ
23. 4. 2022

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
STAVĚNÍ MÁJE
30. 4. 2022
Bystřice, Líšno, Mokrá Lhota

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
POVÍDÁNÍ S OBČANY NA TÉMA:
SPORTOVIŠTĚ V BYSTŘICI
3. 5. 2022 od 18:00
Zasedací síň MěÚ Bystřice

KULTURA
NAROZENINY MATEŘSKÉHO
CENTRA KULÍŠEK

5. 5. 2022 od 16:00
MC Kulíšek, Bystřice
Společně si pohrajem, zasoutěžíme, zamlsáme a všichni si to užijeme. Zváni jsou
samozřejmě malí i velcí.

KULTURA
HISTORICKÉ SETKÁNÍ
VZPOMÍNKY NA TÁBOR
10. 5. 2022 od 18:00
Divadlo U Jelena, Bystřice
Přednáší Daniel Štěpánek

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
POVÍDÁNÍ S OBČANY NA TÉMA:
KOUPALIŠTĚ V BYSTŘICI
27. 5. 2022 od 18:00
Zasedací síň MěÚ Bystřice

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KAŠPÁREK S HONZOU, POSLEDNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ

KULTURA
NOC KOSTELŮ

10. 6. 2022
Ouběnice, Bystřice

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
UKLÍZEČKA
16. 6. 2022
Divadlo U Jelena, Bystřice

LETNÍ TÁBOR
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MKIC
BYSTŘICE (1. TURNUS)

11. 7. - 15. 7. 2022, od 8:00 do 16:00
Už jste někdy tábořili v divadle U Jelena?
Čeká vás jeviště, hlediště, šatna, maskérna
a spousta zábavného programu. O herectví
vám poví Jan Čenský a o loutkách Radka Macháčková. Přihlášky zasílejte Radce
Macháčkové na adresu:
info@mkicbystrice.cz
nebo volejte na číslo 602 438 454.

LETNÍ TÁBOR
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MKIC
BYSTŘICE (2. TURNUS)

18. 7. - 22. 7. 2022, , od 8:00 do 16:00
Už jste někdy tábořili v divadle U Jelena?
Čeká vás jeviště, hlediště, šatna, maskérna
a spousta zábavného programu. O herectví
vám poví Jan Čenský a o loutkách Radka Macháčková. Přihlášky zasílejte Radce
Macháčkové na adresu:
info@mkicbystrice.cz
nebo volejte na číslo 602 438 454.

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - MARIE
ČEJKOVÁ A JAN LEJČKO
27. 7. 2022
Ješutovo náměstí, Bystřice

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (2. TURNUS)

1. 8. – 5. 8. 2022, od 8:00 do 16:00
Seznamujeme se s historií Bystřice, pátráme po zajímavých místech, bystřických firmách, besedujeme s Bystřičáky
a vše zpracujeme do reportáže.
Pro děti 6-12 let. Cena: 2500,- / týden (v
ceně: svačiny, oběd, pitný režim, vstupy
a doprava na výlety)
Přihlášky: kulisekbystrice@seznam.cz
nebo volejte: 608 961 919.

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - ŠTĚPÁN
KOJAN
3. 8. 2022
Ješutovo náměstí, Bystřice

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (3. TURNUS) – KERAMICKÝ

8. 8. – 15. 8. 2022, od 8:00 do 16:00
Čekají nás hry, výlety, keramikování, soutěže a kupa zábavy. Věk: od 5let (mladší
po dohodě). Cena : 2.990Kč (zahrnuje jídlo, pití, program). www.lamamka.cz
Přihlášky: kulisekbystrice@seznam.cz
nebo volejte: 608 961 919.

KULTURA
KONCERTY U KAŠNY - FANDA
TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
20. 7. 2022
Ješutovo náměstí, Bystřice

LETNÍ TÁBOR
KULÍŠKOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
2022 (1. TURNUS)

25. 7. – 29. 7. 2022, od 8:00 do 16:00
Pro děti 6-12 let. Cena: 2500,- / týden (v
ceně: svačiny, oběd, pitný režim, vstupy
a doprava na výlety).
Přihlášky: kulisekbystrice@seznam.cz
nebo volejte: 608 961 919.

15. 5. 2022
Divadlo U Jelena, Bystřice

Hlas Bystřice č. 4 / 2022
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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

