Hlas Bystřice

Kaplička u Jinošic
Kaplička mezi Jinošicemi a Ouběnicemi
se často stává terčem nenechavých
vandalů. Tentokrát byla ukradena (již počtvrté) soška svatého Jana.

Chcete se podílet na participativním
rozpočtu města?

Tříkrálová sbírka letos dosáhla
rekordního výsledku.

FOTOKRONIKA

V úterý 14. ledna navštívila divadlo U Jelena mateřská škola. Děti odcházely spokojené, stejně i paní učitelky.
V pondělí 10. ledna padnul letošní vánoční strom. Tak zase za rok!

Vyrovnat!!! (Holubi na střeše divadla U Jelena.)

Bystřická laťka, o které se dočtete na straně 17, byla letos výjimečná. Zlákat se nechaly i dvě benešovské školy, projevilo se to i na
kvalitě. Přesto jsme skvěle uspěli. Jedno vítězství a jedno druhé místo hovoří samo za sebe. V obou kategoriích jsme měli své zástupce
„na bedně“. V horní řadě fotografií vidíme technické zabezpečení (osvětlení a zvuk), stůl rozhodčích a moderátorky, na spodních fotografiích vidíme úspěšný i nevydařený pokus a oba vítěze.
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ÚVODNÍK

Zdravé město Bystřice

Město Bystřice se zapojilo do Národní sítě
Zdravých měst. Co je vlastně cílem účasti
v takové organizaci, proč se do ní naše město
zapojilo a co naše členství může přinést pro
jednotlivé občany Bystřice a všech přilehlých
osad?

NENECHTE SI UJÍT

STRANA 6

Už jste se vyjádřili?
Pro ulici Dr. E. Beneše
jsou připraveny dvě verze úpravy. I vy můžete
ovlivnit její budoucí
vzhled!

STRANA 20

Stalo se vám, že váš
pejsek utekl?
Když při placení poplatku za psa nahlásíte číslo
čipu, městská policie
nemusí takového nalezence dávat do útulku.

STRANA 21

Víte co jíst v zimních
měsících?
O tom, jak se levně a zároveň zdravě stravovat
během zimy, se dočtete
v dalším dílu „ekorady“.

Text: Pavel Němec
„ Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“
je prestižní označení pro municipalitu,
která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region)
pod patronací OSN - WHO. V rámci
jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují.
Ačkoliv Zdravé město, obec, region má
organizační zázemí úřadu, není pouhou
„ úřední aktivitou“. Je zejména projektem
komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá
města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu
strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu
zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel
na jejich názory.

pamatujeme to dobré a špatné věci
rádi zapomeneme. I mě občas napadne, že dříve... Ale pak si uvědomím, že
je to možná tím, že dříve mě nebolela
kolena, stovku jsem zaběhnul jen lehce
přes dvanáct sekund a do kopce jsem
se nezadýchával. Že spolužačkám to
víc slušelo...
Potom se ale rozhlédnu kolem sebe a
přemýšlím, kolik rodin mělo dříve na
zahradě bazén, kolik jich mělo dvě
auta, kdo jezdil pravidelně na zahraniční dovolené, jak jsem mohl ovlivnit,
co a jak se děje v mém městě. A potom si uvědomím, že na náměstí jsou
panely se dvěma projekty hlavní bystřické ulice a každý z nás může ovlivnit,
která z variant bude pro její rekonstrukci zvolena. Že mohu snadno a
rychle upozornit na to, co se mi nelíbí, že mohu prostřednictvím participativního rozpočtu dokonce přímo
ovlivnit, na co bude část městského
rozpočtu využita...

O tom, že tomu tak je i u nás, se můžete dočíst na několika místech únorového Hlasu Bystřice. Avšak přečíst
si článek nestačí! Velmi často slýchávám nářky, co všechno „ti okolo“ dělají špatně, že se nic nemění (to v lepším
případě) nebo je to dnes horší, než Chce to ale i vaši aktivitu. Nebojte se
tomu bylo dříve. Samozřejmě, všichni říci svůj názor! Pracovníci města na
máme selektivní paměť, většinou si něj čekají, určitě nezapadne!

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Uzávěrka příštího čísla je 21. 2. 2020
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)
v pondělí od 12 do 17 hodin
nebo po telefonické domluvě (731 575 072)
kdykoliv v pracovní době do redakce.
(Fotografie nevkládejte do textu,
ale přiložte je jako samostatný soubor
v co nejlepší kvalitě!)
Hlas Bystřice: zpravodaj města Bystřice,

vychází 11x ročně (červenec a srpen
dvojčíslo), obvykle první pátek v měsíci
Vydavatel: město Bystřice, IČ 00231525,
www.mestobystrice.cz
Náklad: 2 100 výtisků
Registrováno: u MKČR - E 10758
Šéfredaktor: Pavel Němec
Adresa redakce: Ješutovo náměstí 14,
257 51 Bystřice
e-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Redakční rada: B. Kristenová - předsedkyně,
R. Dvořáková, M. Michálková, V. Hadač
a P. Němec

Redakce si vyhrazuje možnost
redakční úpravy příspěvků.
www.mestobystrice.cz
Město Bystřice

www.mestobystrice.cz

@mestobystrice
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ZPRÁVY Z RADNICE

Prevence kriminality v Bystřici
Město Bystřice se přidalo k dalším městům na Benešovsku a zahájilo ve spolupráci s Centrem pro
komunitní práci střední Čechy činnosti na tvorbě strategického dokumentu s názvem „Plán prevence
kriminality města Bystřice na roky 2020 – 2024“. Tento dokument umožní obci realizovat preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality na území města, a to na základě
stanovených priorit a aktivit.
Text: Klára Škvorová
Nový strategický dokument poskytne
informace o kriminalitě na území města,
a to na základě zpracovaných analýz.
Jedná se zejména o bezpečnostní analýzu, analýzu kriminality, analýzu přestupků a sociální analýzu, která zmapuje
společenské jevy v obci a trendy sociálního vývoje z nich vyplývající. Součástí
plánu bude také institucionální analýza,
která místní samosprávu seznámí se
všemi subjekty aktivními na poli prevence kriminality. Získaná data a analýzy
vypoví nejen o stavu kriminality, ale
také o faktorech, ovlivňujících výskyt
sociálně nežádoucích jevů v obci.

V současné době působí na území města městská policie a další aktivity
realizují služby sociální prevence
zaměřené na cílovou skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením.
Těmi jsou například Magdaléna, o. p. s.
nebo preventivní programy Pečovatelské služby okresu Benešov. Preventivní aktivity jsou realizovány také základní a mateřskou školou a důležitou
roli hrají i zájmová sdružení a spolky.
Nově vytvořená strategie prevence
kriminality umožní koordinaci, vzájemnou spolupráci a podporu všech
zainteresovaných subjektů.

Tvorba plánu je podpořena nově vytvořenou platformou pro diskusi, pracovní skupinou prevence kriminality.
Ta je složena ze zástupců městské policie, bystřické základní a mateřské
školy, Městského úřadu Bystřice a dalších odborníků, kteří se na preventivních aktivitách ve městě podílí. S touto
novou činností úřadu souvisí také vznik
pozice manažera prevence kriminality,
který zajistí následnou realizaci plánu
a jeho udržitelnost.

Pocitová mapa
Vedení města Bystřice zajímá názor občanů. Rádi přivítáme návrhy na oblasti, které potřebují větší
péči a plánování investice a která místa jsou v pořádku. Pojďte nám v rámci pocitové mapy identifikovat místa, kde se cítíte bezpečně, kde rádi trávíte svůj čas, která místa by se měla upravit pro
trávení volného času, kde se cítíte ohroženi a která místa v Bystřici máte rádi a jste na ně pyšní?
Text: Klára Škvorová
Pocitová mapa je nástroj, který nabízí
občanům možnost aktivně se zapojit
do sběru informací a názorů na lokality,
v nichž bydlí. Jedná se o prostředek
participativního plánování veřejných
prostor.
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On-line verze pocitové mapy pro Bystřici a přilehlé osady je dostupná na hlavní
stránce městského webu (kliknutím na
obrázek vlevo), nebo přímo na adrese:
http://pocitovamapa.nszm.cz/bystrice-2020

Pro ty, kteří nepoužívají internet, ale
přesto chtějí touto formou projevit
svůj názor, je připravena její papírová
podoba v Městské knihovně Bystřice.

Hlasovat je možno do 29. 2. 2020.

Výsledky z pocitové mapy budou vyhodnoceny
a použity pro tvorbu strategického dokumentu
Plánu prevence kriminality, Plánu rozvoje
města a k dalším jednáním v plánování
investičních záměrů města Bystřice.
www.mestobystrice.cz
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Participativní rozpočet

POMŮŽEME PŘÍRODĚ?

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je participativní
rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či
určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu
na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.
Text: Klára Škvorová

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA,
HARMONOGRAM

Výše nákladů navrženého projektu není
stanovena, je omezena pouze celkovou
Participativní rozpočet slouží k realizaci alokovanou částkou.
konkrétního opatření a obyvatelům města Bystřice (případně návštěvníkům) Celkové náklady projektu zahrnují jedtak přispěje ke zkvalitnění veřejně pří- nak náklady na vlastní realizaci, ale i
stupných prostranství. Město Bystřice nezbytné náklady na související protím umožňuje svým občanům zapojit jektovou, případně jinou dokumentaci
se do rozhodování o rozvoji své obce.
(výši těchto nákladů lze v případě potřeby konzultovat s pověřeným praZastupitelstvo pro rok 2020 vymezilo covníkem MěÚ Bystřice).
z rozpočtu města 200 000 Kč na participativní rozpočet a obyvatelé mohou Navrhovatelé by měli ověřit reálnost
podávat návrhy, co by se za tyto peníze předkládaného rozpočtu.
mělo ve městě vylepšit. Navržený projekt musí splňovat následující kritéria: DŮLEŽITÉ: V případě, že předkladatel
(viz body z metodiky)
zajistí další finanční podporu projektu – příspěvek z jiných zdrojů (např.
Navržený projekt (opatření) musí spl- formou grantu od firmy, podnikatele
ňovat následující základní kritéria:
apod.), mohou celkové náklady projektu
1) Bude realizován na veřejném pro- přesahovat max. stanovenou výši o tento
stranství nebo ve veřejně přístupné příspěvek. Předkladatel je však povinen
budově (nemusí být přístupno 24 ho- doložit poskytnutí tohoto příspěvku fordin denně, ale rozhodující je volný mou čestného prohlášení poskytovatepřístup každému).
le příspěvku. Vzor čestného prohlášení
2) Bude realizován na pozemku (v budově) bude součástí návrhového formuláře.
ve vlastnictví města.
3) Bude respektovat stanovený maxi- Harmonogram pro rok 2020:
mální finanční limit.
• 1. 3. 2020 – 24. 4. 2020
4) Bude proveditelný, tj. jeho realizace
Podávání projektů
nesmí odporovat zákonům, územní- • 27. 4. 2020 – 11. 5. 2020
mu plánu, strategickému plánu a dalKontrola a úprava projektů
ším rozvojovým koncepcím města. • 11. 5. 2020 – 29. 5. 2020
5) Bude v souladu s principy a zásadami
Posouzení projektů
zdravých měst, místní Agendy 21 a
• 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020
udržitelného rozvoje.
Zveřejnění návrhů a hlasování veřejnosti o projektech
Tato kritéria je předkladatel povinen • 7/2020 – 12/2020
ověřit, resp. zajistit před podáním ná- Příprava a realizace vybraných projektů
vrhu, k čemuž může využít asistence
MěÚ (Klára Škvorová, 702 265 672,
Součástí procesu participativního rozklara.skvorova@mestobystrice.cz).
počtu je průběžná medializace a informační kampaň (web, facebook, tiskové
Předkladatelem návrhu projektu může být: zprávy, články v Hlasu Bystřice atd.)
• fyzická osoba (věk 15+) s trvalým bydlištěm v Bystřici
Kde najdete potřebné dokumenty:
• právnická osoba (firma, instituce, ne- https://www.mestobystrice.cz/
zisková organizace apod.) se sídlem mesto/zdrave-mesto-a-ma-21/
v Bystřici.
participativni-rozpocet
www.mestobystrice.cz

Projekt Čistá řeka Sázava, realizovaný společností Posázaví o.p.s., je zaměřen na úklid
okolí jedné z nejromantičtějších českých řek.
Naši přízeň si ale zaslouží každé místo, kde
žijeme, sportujeme, setkáváme se s přáteli,
kam jezdíme na výlety. Nezapomínejte, že
příroda potřebuje naši pomoc po celý rok!
Nevíte, jak na to? Nechte se námi inspirovat!
Projekt Čistá řeka Sázava je dobrovolnická,
čistě nekomerční aktivita financovaná z dotací obcí, z příspěvků sponzorů a dalších dárců.

JAK SE ZAPOJIT?

jako dobrovolník při úklidu
poskytnutím materiální pomoci
darováním příspěvku na sbírkový účet
1249-326666339/0800

PODROBNĚJŠÍINFORMACE NALEZNETE NA

W www.cistarekasazava.cz
f @cista.reka.sazava

@

rekasazava@posazavi.com

Text a foto: Posázaví o. p. s.
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Veřejné projednání studie ulice Dr. E. Beneše
Text: Klára Škvorová a Pavel Němec, foto: Pavel Němec
Územní studie ulice Dr. E. Beneše byla zpracována na základě zadání města Bystřice dle §30 odst. 2 zákona
183/2006 Sb. Územní studie, jejíž prvotní návrh je určen pro seznámení občanů se záměrem, je v současné době
zveřejněna na panelech u Ješutova náměstí a občané k ní mohou zasílat připomínky či podněty na e-mail:
podatelna@mestobystrice.cz nebo písemně do podatelny MěÚ Bystřice. Během měsíce dubna se uskuteční s autory
studie veřejné projednání, kde budou všechny došlé i na místě podané návrhy a náměty projednány s vedením
města. Přesný termín veřejného projednání bude včas zveřejněn.
Územní studie byla vypracována ve dvou variantách dle zadání objednatele. Základním požadavkem územní studie
bylo oddělení chodců od automobilové dopravy a vymezení prostoru pro bezpečný pohyb cyklistů. V obou
variantách návrhu jsou zakomponovány cyklostezky, cyklo-pruhy, komunikace v základní šířce 6,00 m,
parkovací místa a návrh nové zeleně.

„U železniční stanice“ (varianta 1)

„U železniční stanice“ (varianta 1)
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Varianta 1 je zaměřena na automobilovou dopravu a v celé řešené ulici vyčleňuje prostor pro parkovací místa. Studie
řeší bezpečné oddělení automobilové a cyklodopravy s chodci. Navrhovaná stezka pro cyklisty navazuje na ulici
Syllabovu, za odbočkou k nádraží je stezka převedena na cyklo-pruh z důvodu užšího prostoru. V místech s dostatečnou
šířkou uličního profilu je prostor doplněn o výsadbu zeleně a prostor pro chodce je oddělen rozvolněnou dlažbou se
zatravněním. Do těchto prostor jsou umístěny listnaté stromy nižšího vzrůstu a lavičky.
„Továrna“

„Základní škola“

„Hasiči“

„Náměstí II. odboje“

Varianta 2 využívá prostor řešeného území především pro oddělení automobilové dopravy od cyklistické a chodců
s výrazným podílem zeleně, která má za úkol co nejvíce zpříjemnit pobyt v území. Územní studie obsahuje keřovou
výsadbu i výsadbu nižších listnatých stromů. V území jsou místa osazená lavičkami a je zde vymezen prostor pro posezení a odpočinek v místě stávajícího nádraží. Cyklistická doprava je vedena převážně po oddělené cyklostezce.
„Továrna“

www.mestobystrice.cz

„Základní škola“

„Hasiči“

„Náměstí II. odboje“
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Tříkrálová sbírka 2020

V letošním roce mohli občané již podvacáté přispět v rámci Tříkrálové sbírky
na charitativní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí.
Text: Daniel Štěpánek
Tříkrálová sbírka 2020 probíhala v pražské arcidiecézi v termínu od 1. 1. 2020
do 14. 1. 2020. Tři králové na Bystřicku
putovali s 15 pokladničkami, do kterých
vybrali rekordních 89 792 korun.

Kromě samotné Bystřice se letos koledovalo také v Božkovicích, Drachkově,
Líšně, Mokré Lhotě, Nesvačilech, Opřeticích, Popovicích, Postupicích, Radošovicích a na Tožici.
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude rozdělen
podle předem daných kritérií:
• 65% částky pomůže přímo ve farnosti,
která sbírku organizuje
• 15% částky využije na své projekty
místní diecézní charita
• 10% částky podpoří zdravotní péči
v Ugandě
• 5% bude použito v celostátních projektech
• 5% představuje režii sbírky a materiální náklady.

Jak se letos koledovalo v Bystřici a
jednotlivých osadách?
Božkovice
3 200 korun
Bystřice
21 096 korun
Drachkov
8 525 korun
Líšno
12 381 korun
Mokrá Lhota 7 016 korun
Nesvačily
4 392 korun
Opřetice
2 330 korun
Popovice
12 598 korun
Postupice
9 574 korun
Radošovice
3 870 korun
Tožice
4 810 korun

ze Zahradnic, která je po těžké dopravní
nehodě.
Římskokatolická farnost Bystřice a město
Bystřice děkuje všem spoluobčanům,
kteří přijali koledníky a finančním obnosem přispěli na potřebné sociální
projekty. Zároveň děkujeme také všem
malým i větším koledníkům, kteří se
dobrovolně zapojili do letošní Tříkrálové sbírky.

Pro letošní rok se farnost rozhodla finančně podpořit paní Martu Jurníčkovou z Postupic, která je upoutána na
vozíčkovém křesle a Marii Buriánkovou

Občanská komise informuje
BYSTŘIČTÍ JUBILANTI
V prosinci 2019 oslavili významné jubileum tito občané:
Dagmar Červová
Opřetice
70 let
Jarmila Bučinská
Bystřice
80 let
Marie Dušková
Bystřice
80 let
Jan Čejka
Nesvačily
85 let
Miloslava Jíšová
Bystřice
90 let
Jarmila Fulínová
Nesvačily
90 let

V lednu 2020 oslavili významné jubileum tito občané:
Alois Techlovský
Ouběnice
70 let
Bohumil Macháček Líšno
70 let
Marta Čáhová
Bystřice
75 let
Marie Tůmová
Mokrá Lhota 80 let
Ludmila Jedlanová Bystřice
85 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Občanská komise MěÚ Bystřice
8
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KALENDÁRIUM - ÚNOR

Josef Nalezínek

František Kůstka

Filip Bondy

narozen 2. 2. 1870 v Osičkách

narozen 2. 2. 1905 v Chotýšanech

narozen 26. 2. 1830 v Jinošicích

Významný bystřický předválečný
starosta se narodil v Osičkách nedaleko Hradce Králové.

František Kůstka se narodil v Chotýšanech, kde také navštěvoval obecnou
školu. Měšťanskou školu absolvoval
v Benešově a odtud odešel na pražský
učitelský ústav, který zakončil v roce
1925 maturitou. Pedagogickou dráhu
začal František Kůstka na obecní škole v Bílkovicích, odkud byl přeložen do
Neveklova. V roce 1930 složil odborné
zkoušky pro měšťanskou školu a vzdělání si doplnil speciální zkouškou pro
výuku psaní na stroji.

Filip Bondy pocházel z ne příliš zámožné židovské rodiny. Narodil se v Jinošicích a jeho rodiče byli obchodníci.

zemřel 5. 3. 1938 v Bystřici

Obecnou školu navštěvoval v sousedních Osicích, rodišti hudebního skladatele Františka Škroupa, autora naší
hymny.
Vojenskou službu vykonal v Josefově.
V roce 1894 byl přijat k železnici. Zprvu
pracoval jako zřízenec, výhybkář a později jako staniční podúředník v Benešově, odkud v roce 1929 odešel do
výslužby.
Už v roce 1914 byl Josef Nalezínek
zvolen do obecního zastupitelstva.
V roce 1925 se stal předsedou bystřického sboru dobrovolných hasičů,
kterým byl do roku 1937 a od roku
1927 až do své smrti vykonával funkci starosty obce. Byl také členem
místního Sokola a starostou živnostensko-pokračovací školy.
Díky Josefu Nalezínkovi stojí dodnes
v Bystřici například budova tehdejší
měšťanské školy nebo Památník
padlým ve světové válce, dnešní
hasičská zbrojnice.

zemřel 9. 3. 1993 v Prčici

V srpnu roku 1934 získal jmenování zatímním odborným učitelem pro nově
otvíranou měšťanskou školu v Bystřici,
kde vyučoval český jazyk, občanskou
nauku, dějepis a zeměpis. Stal se také
aktivním členem bystřického Sokola.
Dne 1. září 1939 byl František Kůstka
v budově školy zatčen gestapem a v následujících šesti letech byl vězněn
v koncentračních táborech Dachau
a Buchenwald.
Po válce se F. Kůstka vrátil do Bystřice a dvacet let zde vedl školu. V době
svého ředitelování se mimo jiné zasloužil o vybudování cvičné kuchyně
a dílny, na školním pozemku vybudoval cvičný včelín a vystavěl zahradní
pavilon. Na zasloužený odpočinek se
František Kůstka odebral v roce 1965.
I poté se ale aktivně účastnil společenského dění v Bystřici a byl pravidelným účastníkem debat a vzpomínkových akcí především ke druhé světové
válce.

zemřel 12. 11. 1907 v Praze

Mladý Filip Bondy vystudoval piaristické gymnázium v Praze. Jeho učitelem
byl například Václav Kliment Klicpera.
V roce 1857 získal Bondy doktorát filozofie na pražské Univerzitě Karlově,
současně soukromě studoval u věhlasného osvíceného židovského rabína
Solomona Jehudy Rapoporta a získal
hodnost rabína.
Při výuce náboženství a jazyků vždy
vystupoval jako stoupenec českožidovské vzájemnosti. V roce 1883 se
Filip Bondy stal jedním ze zakladatelů
uskupení Or-Tomid (Věčné světlo),
společnosti na podporu judaismu
v českém a hebrejském jazyce.
V roce 1886 vydal Filip Bondy první
česky psanou učebnici židovského
náboženství Učení Mojžíšovo. O pět
let později, v roce 1891 vydal Bondy
knihu Počátky vyučování náboženství
Mojžíšského.
Zemřel v Praze ve věku 77 let, pochován je na Novém židovském hřbitově
v Praze.
Jméno Filipa Bondyho a velikost tohoto českého rabína jsou zaznamenány
například v anglicky psané encyklopedii Biographia Judaica Bohemiae.

BYSTŘICKÉ OSOBNOSTI - ÚNOR:
Eduard Hlaváček (zemřel 2. 2. 1930)
• bystřický katolický kněz 1910 – 1930
• arcibiskupský vikář

Ing. František Bláha (narodil se 21. 2. 1900)
• architekt a bytový architekt

Pavel Babiš (narodil se 20. 2. 1975)
• radní a zastupitel města Bystřice v letech 2014 – 2018

Vladimír Šváb (narodil se 23. 2. 1930)
• zastupitel města Bystřice v letech 1994 – 2002

působící v národním podniku Interiér

Kalendárium připravil: Daniel Štěpánek
www.mestobystrice.cz
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Koncentrační tábor Bystřice

Jednou z temných kapitol bystřické historie je existence zdejšího koncentračního tábora. Ten se nacházel za tratí směrem na Semovice a během své existence jím prošlo 1500 až 2000 vězňů. Sonderlager
für jüdisch versippt Arier und jüdische Mischlinge, jak se tento tábor oficiálně nazýval, byl určen
pro muže ze smíšených manželství a židovské míšence. V minulém roce uplynulo právě 75 let, kdy
tento tábor vznikl. Při této příležitosti si dovolujeme otisknout několik osobních vzpomínek…
Text: Daniel Štěpánek

Vzpomínka osmá - JUDr. Karel Jiroušek
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Stáří už jen vzpomíná…
Text: Marie Neradová - Kocurová
Tak to říká chůva v pohádce „Pyšná princezna“ a má pravdu. K této vzpomínce mě
přivedla tři fakta na konci roku. V listopadovém Hlasu Bystřice dala Mirka Michálková do svých vzpomínek fotku domu,
kde jsem prožila velkou část svého dětství.
Hned se mi vybavilo kolikrát se naši vlastně stěhovali. Já se narodila nahoře v domě
u Dobiášů na náměstí (bývalo tam kdysi
papírnictví – nyní vedle prodejny u Pešatů), bratr se narodil v domě č. 99 na druhém
náměstí, v přízemí za krámkem – tam byla
jedna místnost (dům vedle lékárny – sousedi Mikoláškovi), pak jsme si polepšili díky
paní Věře Veselé, která nás vzala do podnájmu nahoru. Tam to bylo nádherné,
suché světlé místnosti s výhledem na celé
náměstí. Nu a pak jsme se přestěhovali
do již zmíněného domu č. 88 mezi Jedlanovy a Bučinské. Už tam nebyl krámek, ale
sklad elektrikářů. Měli jsme jedno okno
do ulice a druhá část bytu byla směrem
do dvora a na zahradu. V domě ještě vedle
nás bydleli Bečkovi.
V prosincovém Hlasu Bystřice náš loutkový
soubor zval na pohádku „Ostrov splněných přání“. Také jsme měly jako děti
takový ostrov. A už jsem byla opět ve
vzpomínkách.
Smutné završení byla zpráva o úmrtí
Zdeňky Čeňkové - Jedlanové a já jí měla
mluvit na pohřbu. Té holčině, se kterou
jsme prožívaly, děti z celé ulice, právě
v onom domě, a právě na onom ostrově
snů, své krásné, bezstarostné, ničím
nenarušované dětství.
Zahrady všech domů byly vlastně na svahu, dole za plotem už byla zátoka potoka
Bystrého, ostrov a pak hlavní rameno
potoka. Kolem dokola byly vysoké topoly,
staré vrby, olše a vše obrostlé hustým
rákosím. To byl náš ráj.

www.mestobystrice.cz

Pod každou zahradou byl krátký vstup
do vody, jen u naší byla lávka přes celou
zátoku. Konečně, přejít na ostrov se dalo i
po padlých kmenech. Uprostřed zahrady
jsme měli vyhloubenou takovou plošinku,
která nám sloužila jednou jako pokojíček,
jindy jako prodejna, auto či autobus.
Dole u plotu nám taťka postavil dřevěný
stan – bivak. A protože ploty byly všude
dřevěné, dalo se plaňkami prolézat do
zahrad k sousedům. Většinou jsme se
však všichni scházeli na ostrově. V létě to
bylo koupání a stavění různých skrýší
v rákosí, bojové přepady, dokonce nám
dědové udělali špuntovky na puškvorec.
Pěkně to prásklo, ale neublížilo.

Bratr Fanda průzkumník šel po písčitém
dně dál a dál, až najednou zapadl po zadek
do bahna. A protože se chtěl z té šlamastiky vyprostit, propadal se hlouběji a skončil na břiše. To bylo leknutí. Já, coby nejstarší, měla tu naši drobotinu na starost,
jsem musela ihned zasáhnout a brášku
z bahna vytáhnout. Dovedete si představit,
jak jsme oba vypadali. To ale nebylo
všechno. Tomu nejmenšímu mrňousovi
Evině se moc zalíbilo, jak se tam v něčem
černém a zajímavém plácáme a šla za
námi. Nepomohly ani výkřiky a výhrůžky,
ona měla radost, že je v tom s námi. Ještě,
že nejmladší bráška Ivouš se narodil později, jinak by se v tom také plácal s námi.

V zimě to bylo to samé, sáňkovalo se,
koulovalo a bruslilo na celé ledové ploše
a v závějích sněhu. Když jsme se všichni
sešli, byla nás pěkná kumpánie. Jára a Zdenina Jedlanovic, k nim přicházeli i Líba,
Jana a Jirka Babických, Miluška a Pepa
Kudrnovic, pak dál Pepan Topolů (ten
uměl dobře bruslit, a tak jsme kolikrát
nechali naši drobotinu v zátoce a objeli
jsme potok a celý Splavák), Zdeněk Hnátků,
Eva a Jirka Mikoláškovic, kluci Láďa a Honza
Jouzkovic. Z druhé strany to byli Pepa, Vláďa a Jirka Bučinských (ti pro nás ve vyhřáté
tatínkově dílně, hráli loutkové divadlo)
Jirka a Milan Chábovic, Miloš a Aleš Vilímkovic, ještě přiběhli i kluci Jára a Jirka
Hnátkovic, Zdeněk Bindlů a Maruška,
Miluška a Jirka Barešovic. Nu a z našeho
domu Věrka a Hanča Bečkovic a Maru,
Fanda, Evina a Ivouš Kocurovic. Prostě to
byla třída. V zimě se většinou odpočívalo
na pilení, které spojovalo v té nejširší
části oba břehy – ze zahrad pod Barevnu.
V takových mrazivých zimách jsme mohli
klidně dělat výpravy po potoce, kolem
kostela, až téměř ke stavidlům.

Nejmenší radost měla ovšem maminka,
divím se, že to vydržela. Asi byla v takovém šoku, že nám ani nemohla nařezat.
Já si ale spíš myslím, že byla ráda, že jsme
se z toho výlovu vůbec vrátili. Na dvůr
dala necky s vodou, postupně jsme se
odbahňovali a myli, až tam zůstalo jen
naše krásné sváteční oblečení. To už
Také jsem si vzpomněla na jednu příhodu, jsme pak na návštěvu vykračovali všichni
která se odehrála při výlovu Splavského svorně ve slušivých tepláčcích.
rybníku. Byl pohádkově krásný den,
mamka nás vystrojila do červenobílého V roce 1956 jsme se ještě jednou stěhovali,
oblečení a že půjdeme popřát babičce a a to ke škole. Dál jsme byli odchováváni
dědovi Chotašovým do Opřetic (tam jsme Splavským rybníkem, brusle jsme měli
chodili často a pěšky). Prý, zatím na mě jako tenisky, dál jsme se proháněli po
počkejte, já se rychle obléknu a půjdeme. jeho lesklé ploše, dál jsme v zimě bruslili
Ale co čert nechtěl, viděli jsme ze zahrady až k pilení. I když se na něm podepsal
prázdný potok a ten nás zlákal velice. zub času, na odpočinek a setkání to
Došli jsme až na ostrov ke vstupu do stačilo. Nu a na ostrov a kamarády jsme
potoka, kam jsme se chodili v létě koupat. nikdy nezapomněli.
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Jestli únor honí mraky...

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. To říká jedna z pranostik na tento měsíc. Ve dnech,
kdy v komíně kvílí meluzína a občas se z oblohy sype i bělostný sníh, je lépe večer se posadit v teple
domova a vyprávět příběhy třebas o tom, co se dělo v dávné minulosti. Co bylo důležité pro naše
babičky, dědy a jejich prarodiče, jaké stavby vydržely po celé věky a jak se v průběhu staletí měnily
a rostly ulice, kterými dnes chodíme.
Text: Mirka Michálková

T

ržní osada na místě dnešní
Bystřice nevznikla kolem
šlechtického sídla ani nebyla
plánovitě založena. Její jméno
je odvozeno ze staročeského bystrěc,
což znamená bystřinu. Důvod vzniku
osady je v přírodních podmínkách a také z potřeb obchodní cesty v místě,
kde poměrná rovina lákala k napojení
zvířat a odpočinku. Jak z dnešního, tak
i ze starých plánů Bystřice je vidět, že
cesta vedla asi dnešní Syllabovou ulicí
ke kostelu, kolem mlýna u Zájezdku a
dál na jih. Ve starých knihách se dočteme, že centrem duchovní správy byly
ve 12. století blízké Nesvačily. O tamním kostele se píše: Je to vynikající
dílo románského slohu, jehož podvojná
okénka ve věži datují tuto památku
spolu s jinými znaky do let 1150 - 1160.
Půdorys Bystřice souhlasí s utvářením
tržních osad z konce 13. století. Jako patron bývá označován Ondřej z Dubé, který Bystřici a kostel v letech 1258 - 1278
založil.

Naši předkové si považovali hlavně do
dálky viditelné ciferníky hodin, které
byly v té době bílé a černé ručičky jasně
označovaly čas. Znak v závěrovém svorníku v presbytáři je rodu pánů z Dubé,
kteří byli tedy patrony při stavbě chrámu. Kostel byl těžce poškozen 7. března 1645, kdy Švédové po bitvě u Jankova
vyplenili a zapálili městečko i kostel.
Bystřická fara je patrová stavba se zaobleným nárožím a ozdobným štukem
kolem oken. Stojí blízko u kostela – odděluje je jen ulice. Byla postavena koncem 18. století v barokním slohu. K faře
patří i stodola, zahrada a menší hospodářské budovy. V památní knížce
Martina Ješuty se píše, že při projíždění
vzácných návštěv byla právě fara jediným vhodným místem k jejich přenocování. Mezi nejvýznamnější, o kterých
se zmiňuje, jsou cesty císařů Františka II.
a Ferdinanda V. a jeho sestry Marie
Louisy, manželky Napoleonovy, a ještě
pražského arcibiskupa Chlumčanského.
Při procházkách tedy naše kroky prochází místy, kde drnčela kola kočárů a
vzácní hosté vstupovali do dveří fary.
Důležitou budovou je kostel. Věž, nesoucí na svém vrcholu kříž, je vidět z dálky.

Teprve roku 1666 byl opraven na náklady Josefa Priama z Rovoratu; tehdy
dostal barokní úpravu a byla přistavěna i kostelní loď. Další pohroma přišla roku 1813, když 3. dubna odpoledne
vypukl v Bystřici požár a poničil kostelní věž, a dokonce se žárem roztavil
jeden zvon. Ostatní čtyři naštěstí ohnivé peklo přečkaly.
Až v roce 1899 proběhla veliká oprava,
kterou celou hradil pan Vincenc Daněk,
šlechtic z Esse, který žil v líšenském
zámku. Kostelu věnoval tři vitrážová
okna, jedno vzorkované na památku
pětadvacetiletého kněžství tehdejšího
faráře Emanuela Laštovky, a dvě figurální, zobrazující sv. Vincence a sv. Alžbětu. Obraz na hlavním oltáři namaloval
J. Zapletal v roce 1875.

Ke břehu potoka Bystrého přilehl blok
nejstarší zástavby, ke které patřil i kostel. (Podrobnější informace lze najít
ve sbornících vlastivědných prací z Podblanicka.)
Fara je obydlí a zároveň úřadovna faráře, úřední sídlo farnosti a případně
i místo jejích dalších, zejména neliturgických aktivit. Po kostele a rychtě jde
vlastně o nejdůležitější budovu v obci.
Na faře se většinou odehrávaly důležité
okamžiky lidských osudů: domlouvaly
se zde ohlášky, křtiny i pohřby.
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Při pohledu na strop uvidíme nad obloukem, oddělujícím presbytář od lodi,
vlevo znak pánů z Dubé s letopočtem
1258 a vpravo znak Daňků s letopočtem
1872. V kostele bývala i krásná, mistrně
řezbářsky udělaná patronátní lavice,
ale ta byla přibližně ve třetí čtvrtině
XX. století přemístěna do Nesvačil do
kostela Nalezení sv. kříže.

Ve věži visí dva zvony: jeden má nápis
„Léta Páně 1553 slit jest tento zvon ke
cti a chvále Pánu Bohu, P. Marii i vší říši nebeské, Šimoniše a Judy a vší osady
Bystřické ve městě Benešově skrze mne,
Matěje Špice Slepýho“. Na plášti je znak
šternberský a jméno Voldřich Holický
ze Šternberka. Druhý zvon asi z XV. století má na sobě nápis gotický, ale nebyl
nikdy rozluštěn. (Posvátná místa království Českého, 1908.)
Jen pro zajímavost uvedu, že byl v Bystřici farářem i Jan Protiva z Nové Vsi.
Když založil rytíř Jan z Mülheimu Betlémskou kapli, za jejího prvního správce
se všemi právy a náležitostmi ustanovil prostřednictvím generálního vikáře
arcibiskupského Jana z Pomuku. 5. července 1391 Jana Protivu z Nové Vsi. Jeho
působení v Betlémské kapli bylo jeho
nejdelším působištěm, později měnil
svá místa častěji a po kratší době. Pobyl při kapli betlémské pět let, přijal
farářství v Bystřici, k jejímuž kostelu
měli podací právo páni z Dubé. A mistr
Jan Protiva dostal tuto bystřickou faru
právě toho roku, kdy se ujímal po svém
otci Ondřeji z Léštna Václav z Dubé,
který doprovázel Husa do Kostnice.
Bystřickou faru si ponechal dost dlouho, i když se při ní trvale nezdržoval,
protože byl zároveň kazatelem v kostele Panny Marie před Týnem v Praze.
www.mestobystrice.cz

R. 1407 se stal farářem v kostele sv. Klimenta v Praze Na Pořičí. V letech, kdy
byl farářem v Bystřici napsal postilu,
patrně ze svých betlémských kázání,
asi roku 1397. (Informace z knihy Malá
knížka o husitech, autor PhDr. Jan
Hertl.)
Zajímavým únorovým dnem jsou Hromnice („na Hromnice o hodinu více“), takový malý náznak jara a také příležitost
k ochraně před ohněm, blesky a bouřkou. Ten den se totiž v kostele světily
svíčky (hromničky), ty se pak dávaly
za bouří za okno a jejich úkolem bylo
chránit stavení.
Zimy v dobách našich předků byly krutější než dnes. Sněhová nadílka bývala
mnohem větší a také mrazy byly silnější. Sněhová pokrývka je i nyní pro
nadcházející úrodu velice důležitá.
Země pod ní odpočívá a díky ní získává
vláhu. Ozimy jsou chráněny před vymrzáním. Pro většinu zimních měsíců
byl dříve sníh samozřejmostí. Únor
však svým záludným počasím nadělal
vrásky nejednomu hospodáři. Holomrazy, sněhové přeháňky, slunce, kterému
přibývá síla, větrno a vlhko, počasí
prostě nestálé. Jaro se blíží a začíná se
nesměle hlásit o slovo. Ve dne se příroda těší ze slunečních paprsků, v noci
udeří mrazy, za které by se ani leden
nestyděl. Ani déšť v tomto měsíci podle
jiné únorové pranostiky úrodě nepřeje:
„Únorová voda – pro pole škoda“. Voda
v tomto období odteče po promrzlé
zemi bez užitku. Ale zmrzlá sněhová
pokrývka, která vydrží, ta se při pozvolném tání do země dobře vsákne.
Únor je důležitý pro uchování vláhy
pro nadcházející jarní období a růst
vegetace. Je to ale také měsíc, kterému
se už zima nechce poslouchat. Dělá si
prostě, co chce. Jedna z pranostik říká:
„Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich,
nadělá je“. Zima tedy ještě vládne.

Blíží se březen a jak se povídá: „Březen,
za kamna vlezem, duben ještě tam budem.“ Tak nejen únor, ale i nadcházející
měsíce nám mohou ještě pořádně zimu
připomenout.
Kolem kostelů bývala většinou místa
posledního odpočinku a jeden z pamětnických příběhů se odehrál právě
tam. Povím jej tak, jak mi byl vyprávěn: „Bylo to v únoru a všude leželo
ještě dost sněhu, v němž si prošlapávala cestičku dvojice lidí. Přijeli ke
hřbitovu na kopci za vsí tatraplánem
a šli zapálit svíčku na hrob rodičům.
Strejda byl veselá kopa, nesl v ruce
kytici a teta držela velkou svíci. Pomalu
se přiblížili k vysokému náhrobku.
Strejda položil do sněhu kytici, poodstoupil a sledoval tetu, jak do sněhu
zastrčila svíčku a vykročila dlouhým
krokem na obrubu, aby ji mohla zapálit.
Vtom jí ujela noha, pootočila se, aby
to vyrovnala zamávala ještě rukama a
vzápětí sebou praštila rovnou na hrob.
Muž jen se smíchem konstatoval: „No,
prosím tě vstávej, válíš se tu jak vepř
v bukvicích“ a podával jí ruku, aby mohla vstát. Ona na to odpověděla: „Tak
teď už vím, jak se mi tu bude jednou
ležet, jen počkej až se tobě něco stane.“
„Ale co by se mně mohlo stát, až dojedeme ke švagrovi, už bude jen dobře,“
prohlásil strejda. Došli k autu, které
stálo na kopci, a když teta usedla, strejda otevřel z druhé strany dvířka, která
se ovšem otvírala v té době opačně, než
se dnes běžně u aut otevírají. A v tom
okamžiku se dalo vozidlo do pohybu a
než stačil nastoupit tlačilo ho před sebou z kopce. Statečně běžel asi 50 metrů, než upadl, zadní kolo mu přejelo
nohu a teta s vozem skončila o kus dál
v naváté závěji. K příbuzným je dotáhl
až cestářský povoz s koňmi, který tudy
jel a pohazoval silnici škvárou.
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Zločin v Ouběnicích

V sobotu 5. ledna vysílala Česká televize při příležitosti 130. výročí narození spisovatele
Karla Čapka inscenaci jeho povídky Zločin na poště. Čtenáře Hlasu Bystřice by mohlo zajímat,
že námět k této povídce čerpal spisovatel s velkou pravděpodobností právě v Ouběnicích

K

Text: Václav Kladiva Foto: Pavel Němec a archiv Václava Kladivy

arel Čapek občas pobýval na
letním bytě u svého přítele
Františka Khola, dramaturga Národního divadla, v Podhrází - Skuhrově. Khol zde nejprve
bydlel v podnájmu, ale kraj si oblíbíl,
zakoupil tu pozemek a nechal si postavit dům. Takzvaná Kholova vila
stojí v Podhrází dodnes.
Čapkova povídka vyšla poprvé v srpnu 1928 v Lidových novinách a o něco
později (v roce 1929) ve sbírce Povídky
z jedné kapsy.
Dne 1. ledna 1925 nastoupila do služby
na ouběnické poště sedmnáctiletá Otilie
Gabrielová z Nového Bydžova. Hezká
a veselá dívka se stala brzy oblíbenou
a často navštěvovala rodiny ouběnických sousedů, například rodinu mého
pradědečka. 18. září 1927 spáchala
mladičká Otilie sebevraždu utopením
v Podhrázském rybníce. Podnětem k jejímu činu byl schodek v pokladně
pošty, zjištěný náhlou kontrolou poštovním revizorem. Výše schodku není
zcela jasná. Policejní zápis uvádí 250 Kč,
nástupce Otilie na poště 50 Kč, pamětníci 200 Kč. Částka se z dnešního pohledu zdá malá, ale plat poštovní úřednice tehdy činil 675 Kč měsíčně. Ani
příčina náhlé kontroly na poště není
známa. Nejpravděpodobnější se jeví
udání například odmítnutého nápadníka nebo žárlivé manželky.

Podrobně se příběhu z ouběnické pošty
věnuje profesor Josef Petráň ve svých
knihách Ouběnice ve 20. století a Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic.
Obě knihy jsou dychtivým čtenářům
k mání v městské knihovně v Bystřici.

na jejím místě v takzvané "Akci Z" vybudována stávající prodejna. Z původní budovy zbyl jen malý kousek,
právě ten, ve kterém byl poštovní
úřad. Stojí vedle prodejny vpravo.

Na fotografii je domek - obecní pastouška čp. 10, ve kterém byl v době
působení Otilie Gabrielové umístěn
poštovní úřad. Jsou to dveře a okno
zcela vpravo. Dvě velká okna vlevo
patří místní kovárně. Snímek je pravděpodobně z roku 1977, v tomto roce
byla budova zbourána a později byla

V Drachkově se sešli u stromečku podesáté

Text, foto: Luboš Holoubek
Ve čtvrtek 26. prosince 2019 se v Drachkově konal již 10. ročník vánočního setkání
u stromečku. Chvíli před začátkem (start byl naplánovaný na 17. hodinu) sice
začalo pršet, ale Drachkováky to neodradilo, a snad i díky tomu, že počasí se
nakonec umoudřilo, vystřídalo se u stromečku více než 100 lidí.
Jako každoročně zahrál na harmoniku Miroslav Tlamicha, připraveno bylo bohaté
občerstvení, ať už pro dospělé, nebo sladkosti pro děti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě krásného podvečera a večera pro
své sousedy a městu Bystřici patří náš dík za finanční pomoc.
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Poděkování z Božkovic

M

Jménem všech členů hasičského sboru v Božkovicích děkujeme městu Bystřici
a panu starostovi Michalu Hodíkovi za dar pro naši hasičskou zbrojnici.
Text: Zdeňka Kruchňová, SDH Božkovice

ěsto nám věnovalo starší
stoly a židle ze zasedací
místnosti MěÚ Bystřice. Též
nám přispělo na nákup nových ubrusů. „Naše hasičárna“ je opravdu
naše, i když je v majetku města Bystřice.
Jsme družná ves a hasičárnu využíváme
po celý rok již hodně dlouhou dobu.
Od roku 1976 slouží nám i přespolním,
kteří se s námi akcí účastní. Stala se naším komunitním centrem a konají se zde
všechny akce hasičů, osadního výboru
i červeného kříže.

diční rozsvícení vánočního stromu,
které se konalo 7. prosince 2019. Přišli
občané, rodiče s dětmi a také přespolní
sousedé. Od slavnostně rozsvíceného
stromečku na návsi jsme šli do hasičárny, kde na naše děti čekal malý zářící
stromeček. U něj za básničku nebo
písničku děti dostali malé předvánoční
překvapení.

Na nových stolech bylo již tradičně prostřeno výborné občerstvení od našich
hodných a šikovných hospodyněk. Všichni jsme poseděli a zavzpomínali na
minulá léta, na minulé stromečky a na
V sobotu 23. listopadu 2019 se konala jiné společné zážitky.
valná hromada hasičů a nové vybavení
se všem velice líbilo, sál se stal mnohem My všichni z Božkovic přejeme všem
útulnější. Též děkujeme městu Bystřici občanům na bystřicku šťastný nový rok,
za finanční příspěvek na naše již tra- hodně zdraví, radost a spokojenost.

Dvojí poděkování z Jinošic

Nejen malé děti se těšily na Štědrý den, ale moc jsme se těšili i my dospělí.
Nebylo to ale na dárky, bylo to na půlnoční mši svatou.

J

ako tradičně, tak i letos byla v Ouběnicích od půl deváté večer. Přišlo mnoho lidí, přijeli i z okolních
vesnic, do lavic se ani všichni nevešli. Hodně jich stálo nebo byli nahoře
u varhan.

Text a foto: Otilie Aixnerová

vová z Ouběnic vypátrala a požádala
ho, zda by mohl na Štědrý den přijet
mezi nás. Měli jsme velkou radost, že
se můžeme po létech zase vidět. Bylo
to veselé, bylo to úžasné. Na památku
se s námi i vyfotil. Doufám, že ho mezi
„děvčaty“ najdete.

Moje druhé poděkování bohužel není
veselé, ale smutné. Patří zloději, který
nám mezi 19. a 21. lednem ukradl ze
zamčené kapličky za vsí směrem na
Ouběnice dalšího, v pořadí už čtvrtého
svatého Jana.

Prostřednictvím Hlasu Bystřice bych
chtěla moc poděkovat paní Kladivové
za její úsilí pana faráře sehnat a nám
všem tím udělat velkou radost. Odcházeli jsme domů veselí a šťastní. Moc
a moc jí děkujeme.

Mši totiž sloužil pan farář Jan Böhm,
který kdysi v Ouběnicích mše měl. Pak
odešel na misi do Afghánistánu, kde byl
několik roků. Nyní slouží mše v Uhlířských Janovicích. A tak ho paní Kladiwww.mestobystrice.cz

Asi aby ho chránil od nemocí, neduhů,
od starostí, od dluhů.
Snad mu to pomůže.
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SDH
Ouběnice
v
roce
2019
Rok 2019 byl pro nás posledním z pětiletého volebního období, ale než vykročíme do toho nového,

V

dovolte nám, abychom se nejprve ohlédli za tím, co jsme v loňském roce dělali.
Text: Kamila Moudrá, SDH Ouběnice

sobotu 25. května se v Olbramovicích konala okrsková
soutěž, při níž se setkávají a
mezi sebou každoročně utkávají sbory z našeho bystřického a sousedního olbramovického okrsku, jako
družstvo jsme zde skončili na krásném
3. místě.

K létu a první srpnové sobotě již neodmyslitelně patří memoriál Josefa Stránského, který pořádají hasiči z Mokré
Lhoty, ani tentokrát jsme nevynechali.
Z pohledu našeho sboru to byla vcelku
vydařená soutěž. Miloš Ježek vyhrál
v běhu na 100 m s překážkami, podařil
se nám třetí nejrychlejší požární útok
a v součtu těchto našich výkonů jsme
se mohli radovat z celkového 2. místa.
Jméno našeho sboru se neztratilo ani
za hranicemi naší obce. Miloš Ježek absolvoval Český pohár ve dvojboji (běh na
100 m s překážkami + výstup do 4. nadzemního podlaží cvičné věže), který
zahrnuje 6 závodů po celé České republice (Ostrava, Plzeň, Hradec Králové,
Hranice na Moravě, České Budějovice
a Uherský Brod).

V

Dlouholetý starosta sboru Karel
Drábek vede Aktiv zasloužilých hasičů
okresu Benešov.
V závěru roku jsme si dne 30. 11. 2019
zvolili nové vedení:
• starosta: Miloslav Ježek
• místostarosta: Karel Drábek
• velitel: František Kolář
• zástupce velitele: Miloš Ježek
• referent prevence: Jiří Vojtěch
• hospodář: Kamila Moudrá
• referent MTZ: Alan Štěpánek
• revizor: Josef Vítovec
I v nadcházející sezóně se vynasnažíme svou obec co nejlépe reprezentovat
a budeme rádi, když nám budete držet
palce.

Na okresních a krajských soutěžích se
již pravidelně v roli rozhodčích můžete
setkávat s Miloslavem Ježkem – náměstkem starostky OSH Benešov a
Kamilou Moudrou – vedoucí okresní
odborné rady mládeže. Oba se mimo
to spolupodílí na organizování okresních akcí, za zmínku jistě stojí Mistrovství České republiky ve hře PLAMEN, které proběhlo na přelomu
června a července ve Vlašimi nebo
příprava celorepublikového plesu
SH ČMS, který se uskuteční v Benešově v sobotu 15. února 2020.

Také v Opřeticích se koledovalo
Text a foto: Marie Neradová

Opřeticích se vydali tři králové na koledu v sobotu 13. 1. 2010
v dopoledních hodinách. Počasí bylo po ránu nevalné, spadlo i pár kapek, ale nakonec se umoudřilo.
Navštívili jsme všechna obydlí, místní
i víkendová. Ve většině už nás obyvatelé
očekávali a kde nebyli doma, dostali
16

Ze 142 závodníků profesionálních i dobrovolných hasičů obsadil celkové 11.
místo. Po celý rok se snažil vylepšovat
své výkony i na dalších pohárových
závodech, kdy účast na Polabském
stovkování vynesla 1. místo s nejlepším
osobním časem 16,72 s a výstup do 4.
nadzemního podlaží cvičné věže se
mu nejlépe povedl na Krchlebské věži
s časem 15,05 s.

alespoň nálepku Tří králů na vrata, aby
je štěstí také provázelo po celý tento rok.
Díky spoluobčanům v naší malé osadě
a pár našim příznivcům se vybrala slušná částka 2.330 Kč.
Ještě jednou děkujeme.
www.mestobystrice.cz

ŠKOLSTVÍ

Paní zimo, hola, hej, vstávej a již nemeškej

S

Text, foto: Alena Žáková

polečně s dětmi z Tygříků jsme
prožili úžasný rok. Našli jsme
si nové kamarády, sdíleli spoustu krásných chvil a zažili mnoho legrace. Stařík rok předal vládu novému svěžímu roku 2020. Co nového
nám asi tento rok přinese? Svět skrývá
tolik krás a štěstí kolem lítá, a tak jsme
si ho trošku nachytali. Děti říkají, že
svět se v lednu třpytí jako drahokamy.
Náš zrak směřuje k obloze s velkým
toužebným přáním. „Sněží, sněží, na
domy, louky, na špičky věží.“ Už dlouho očekáváme sněhovou nadílku, ale
leden si hoví na blátě. Ani nám nepřijde, že už je roční období zima.
Nejspíš paní zima zaspala anebo je
nemocná. Má určitě vysokou teplotu
a všechny vločky rozpustí, než spadnou
na zem. A tak naše kalhoty zatím znají
jen bláto.

Když sníh ne a ne přijít, tak jsme si na
dobu ledovou alespoň hráli. Věřte nebo
ne, ale ulovili jsme dokonce i mamuta
a kousek si upekli ve školce. Byl opravdu
výborný, ale bylo ho málo. Děti se pak
po této delikatese ptaly každý den.
Když budete chtít udělat dětem radost,
kupte jim kus mamuta, třeba bude
chutnat i Vám.

My Tygři rozhodně nezapomínáme
ani na lesní zvěř a ptáčky. I když ně- Do roku 2020 Vám přejeme mnoho
koho po cestě bolely nohy, překonali radosti, pohlazení a klid v duši.
jsme i nekonečně vysoký, strmý kopec
a dobili hluboký les. Krmelce už nebyly prázdné, ale byly poloplné. Zvířátka
určitě ocenila i pěkně ozdobené větvičky dobrotami.
„My tři králové jdeme k Vám, …“ Tuhle
písničku milujeme. Dost často u nás
ve třídě zazní ještě teď.

Čtvrtý ročník Bystřické laťky
Text: Zuzana Červová

V úterý 28. ledna se konal 4. ročník zá- Mediálně nás podporuje Hlas Bystřice
vodu ve skoku vysokém, který organizují a Posázaví. Všem upřímně děkujeme.
žáci naší školy.
Letos nás navštívili kamarádi ze ZŠ
Přípravy vyžadují čas a nasazení dětí. Jiráskova a Dukelská z Benešova. Soutěž
Je třeba naučit se koordinačně poměr- obohatili a bylo to znát i na výkonech.
ně náročný pohyb, musí se také potrénovat. Dívky moderují celé dopoledne,
ozvučení a světla perfektně připravují
chlapci. Další žáci mají na starosti focení. Neobejdeme se samozřejmě bez
zápisu závodu, nad dodržením pravidel
bdí ostražití rozhodčí z řad našich žáků. Další chlapci se starají o úpravu
doskočiště tak, aby každý závodník měl
ty nejlepší podmínky pro svůj pokus.
A v neposlední řadě je třeba vytisknout
diplomy a laminovat je.
Od prvního ročníku nás podporuje firma Elmoz, věnuje ceny do naší soutěže – peněžní poukázky do obchodu se
sportovním zbožím Krupičkovi v Benešově. Město Bystřice nám pomohlo se
zajištěním doskočiště, které zapůjčila
ZŠ Jiráskova v Benešově.
www.mestobystrice.cz
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ZE SPOLEČNOSTI

Setkání starosty s občany v Nesvačilech
V rámci spolupráce s osadními výbory a naplňování aktivit Zdravého města Bystřice nabídl
starosta města Michal Hodík předsedům osadních výborů možnost setkání s občany.
Text: Martina Trochová, Vladimír Hadač

První proběhlo v pátek 17. ledna v Nesvačilech. Předseda osadního výboru
pan Josef Sládeček na něm přivítal více
než 40 spoluobčanů z Nesvačil i Zahořan. V úvodu byly shrnuty projekty,
které se v posledním roce podařilo
uskutečnit či dokončit. Potom pan
starosta představil prioritní projekty
vodovodů a kanalizace včetně nahlédnutí do zpracovávaných studií a dokumentace. Tajemnice MěÚ Bystřice představila projektové karty a požadavky
na opravy a údržbu majetku města,
které se již podařilo vyřešit, které jsou
v plánu na letošní rok a jakým způsobem
bude dále pracováno s požadavky např.
na údržbu komunikací, zeleně, veřejná
prostranství a veřejné osvětlení.
Přítomní vznesli řadu dotazů, připomínek a podnětů, na které představitelé

města hned odpovídali a zaznamenávali je pro další zpracování. Došlo tak
třeba na intergraci dopravy na území
města Bystřice a možnosti obslužnosti
jednotlivých osad, průjezd těžkých nákladních vozidel přes osady, dopravní
řešení křižovatky na návsi nebo dodržování rychlosti v osadě.

v centru města včetně oprav fasád budov ve správě majetku města.

Závěrem byly představeny projekty týkající se bystřických škol: hydroizolace
MŠ, zřízení lesní mateřské školy, rekonstrukce polytechnických dílen v ZŠ,
rekuperace a fotovoltaika v ZŠ, vybudování nových odborných učeben v ZŠ
na předměty fyzika, chemie, přírodopis
a cizí jazyky, vybudování nového sportovního areálu při ZŠ a projekt venkovních učeben ZŠ. Občané se mohli
seznámit také s připravovanými projekty při úpravě veřejných prostranství

"Osadní výbor Nesvačily toto setkání
vnímá jako přínosné. Děkujeme panu
starostovi za osobní návštěvu v pátečních podvečerních hodinách a ochotu
nabídnout občanům vysvětlení a odpovědi na konkrétní dotazy všech
přítomných", zhodnotil setkání pan
Sládeček.

Nejvzácnější věc pod sluncem

Je třeba poděkovat osadnímu výboru
za přípravu setkání, které se neslo ve
velmi přátelském duchu, k čemuž
přispělo i příjemné prostředí nově
rozšířeného spolkového domku.

Dalším, kdo projevil zájem o setkání,
byl předseda osadního výboru v Líšně
pan Milan Svejkovský.

Čtečka čipů ve výbavě MP

Od začátku letošního roku vstoupila v platnost povinnost
čipovat psy. Proto byla pro strážníky MP Bystřice pořízena
čtečka čipů, a ti tak od ledna mohou identifikovat zatoulané
psy. Samotné číslo čipu, které strážníkům čtečka prozradí,
však nestačí. K úspěšnému dohledání majitele a předání
pejska je zapotřebí propojit číslo čipu s databází, ve které
bude jméno a bydliště (ideálně i telefonní číslo) majitele.
Tím lze předejít umisťování psů do útulku a urychlit jejich
návrat domů.
Z tohoto důvodu prosíme občany Bystřicka, aby při placení
poplatku za psa nahlašovali v podatelně MěÚ i číslo čipu a
kontakty potřebné k jejich úspěšnému dohledání. Děkujeme.
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Čím v zimě krmit... SEBE

Přemýšleli jste někdy nad tím, že my Češi (respektive my, obyvatelé mírného pásu) se během roku
dokážeme vyrovnat s poměrně extrémními změnami počasí? Se zimními minimy –20 °C a letními
maximy okolo 30 °C je to celých 50° rozdíl! Dnes už na nás tyhle změny tolik nedolehnou, protože
jsme vymysleli spoustu vychytávek, jak si od takových extrémů oddechnout: topení, klimatizace,
či dovolená v tropech. Ale přece jenom je tu něco, s čím nám ani ty nejlepší vynálezy nepomohou.
Něco, co si za staletí zvyklo, že v zimě je všechno úplně jinak než v létě. A cože to je? Naše trávení!

A

bychom pochopili, jak může
trávení souviset se změnami
ročních období, musíme se
podívat zpátky do minulosti,
do dob, kdy byla většina lidí odkázána
na vlastní políčko a hospodářství. Čeho
se jim během roku dostávalo? Od jara
to byla hojnost listových zelenin, poté
v létě nastoupilo ovoce a zelenina, na
podzim se přidaly obiloviny a ořechy
a v zimě byli naši předci odkázáni na
zásoby z léta a podzimu, případně na
maso. Samozřejmě to neznamená, že
lidé na jaře jedli pouze listovou zeleninu
(měli přece celoroční zásoby obilovin
a luštěnin) – ale že právě na jaře, ne
na podzim, ne v zimě, se saláty a čerstvé
bylinky konzumovaly ve velké míře.
A přesně na tohle jsme pořád ještě přizpůsobení my, představte si to!
Každý z nás si určitě všimnul, že od
podzimu jeho tělo začne hezky syslit
kalorie, „ukládat na zimu“, což se obvykle projeví příbytkem na váze. Někteří
cukrovkáři možná zaregistrovali, že při
stejném jídelníčku mají na podzim
vyšší hladiny cukru v krvi než na jaře
(ostatně právě cukru bychom se měli
přes zimu vyhýbat nejvíc). Potřeby těla
se koneckonců poznají i na tom, na co
obvykle máme chuť, když přijdeme

Text: Eliška Kuťáková

zvenku: málokdo se po zimní lyžovačce s chutí zakousne do lehkého salátu a
raději sáhne po husté polévce. Ano, ano,
naše tělo pořád ještě vnímá roční doby,
přizpůsobuje se jim a také potřebuje
právě takové jídlo, jaké mu po tisíciletí
dávali naši předci. Ale ne všechny příklady jsou tak jasné jako salát a polévka.
Jak tedy poznat, na čem postavit svůj
zimní jídelníček? Obecná odpověď je
snadná: sezónní potraviny vám vždy
zaručeně udělají nejlépe.

Když v zimě omezíme konzumaci rajčat,
salátů či tropického ovoce, prospějeme
nejen sobě, ale také snížíme produkci
skleníkových plynů, protože podobné
potraviny se buď pěstují pod umělým
osvětlením, nebo se dovážejí na velké
vzdálenosti. Milovníci čerstvé zeleniny
ovšem nemusí truchlit, protože i v zimě
lze vykouzlit mnoho zázraků s použitím
mrkve, červené řepy či vitaminy nabitých
čerstvých klíčků. A co všechno v kuchyni
dokážeme připravit z pórku, celeru,
dýní či kapusty! Tak oprašte kuchařku
To, co je nejlepší pro nás, je zároveň po prababičce, tu italskou si nechte
nejlepší i pro životní prostředí (nehledě zase na léto – a s chutí do toho! :)
na to, že tím ušetříme spoustu peněz).
A to je super, ne?
START
Byla vypěstována ve skleníku?

Je potravina z Čech?

V zimě vám prospěje

Mohla by být z Čech?

(Je odjinud, ale vyrostla by i u nás?)

Je to obilovina, luštěnina nebo ořech?

V zimě raději omezit

Potraviny na pomezí

(Lze konzumovat celý rok, ale s mírou.)

Čínští studenti na letišti jsou pod kontrolou
Text: Vladimír Hadač

Čínští studenti, kteří momentálně absolvují letecký výcvik u společnosti F AIR,
sídlící na letišti Benešov, nemají v současnosti žádné zdravotní problémy. U všech
studentů uplynula od jejich příchodu
inkubační doba (více než 10 dní), přesto
jsou každý den kontrolováni.

která potvrdila, že pokud se virus dosud
u studentů neprojevil, není důvod k obavám. Zároveň potvrdila, že v případě
potřeby nebude problém studenty
otestovat.

Preventivně mají všichni studenti od nás
i svého zaměstnavatele (čínské letecké
Společnost F AIR je v kontaktu s hygie- společnosti) zákaz setkávání s přáteli či
nickou stanicí Středočeského kraje, příbuznými mimo naši leteckou školu.
www.mestobystrice.cz

Další skupina studentů, která v Číně
čeká na zahájení výcviku v ČR, je rovněž pod dohledem a pokyn k cestě
k nám dostanou až po absolvování
lékařské prohlídky s negativním výsledkem a v případě, že bude v Číně
eliminováno riziko přenosu nákazy.
Společnost F AIR je v této záležitosti
v kontaktu s Ministerstvem vnitra ČR,
ambasádami i obchodními partnery.
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KOVÁŘSTVÍ
A ZÁMEČNICTVÍ
kované brány, branky, ploty
mříže
svícny, svítidla
krbové příslušenství
renovace starých prvků, pozlacování
návrhy
ostření seker, sekáčů, atd.

721 538 61 9
rudolsky.pavel@seznam.cz
Božkovice 32
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REKLAMA

zpracováváme:

• účetnictví
• vedení daňové evidence
• daňová přiznání
• mzdy

pro plátce DPH: • zpracování podkladů pro DPH
Bystřice:
Dr. E. Beneše 26

• 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

• kontakt: mobil: 604 700 1 23, e-mail: zid@centrum.cz nebo osobně v naší kanceláři

www.mestobystrice.cz
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Kostel sv. Šimona a Judy

únor 2013 a 2020
Tyto dvě fotografie od sebe dělí
na den přesně 7 let.
Poznáte, která je letošní?

