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Babí léto
na Ješutově náměstí
Další velká investice do našich dětí
se blíží do finále
STRANA 10

Probíhá 15. ročník Divadelního
festivalu Ludvíka Němce
STRANA 16
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FOTOZPRÁVY

V deseti volebních okrscích proběhly
komunální volby do Zastupitelstva města
Bystřice, ve kterých občané volili 17
zastupitelů.

Stále můžete využívat Re-USE skříň,
která je plná oblečení a hraček z druhé
ruky. Najdete ji v MC Kulíček.

Aktuální stav Komunitního centra. Bývalá
budova JZD nabídne široké využití pro
veřejnost od knihovny, prostorů pro spolky
až po mateřské centrum.

Zahořaňští, vítězové participativního rozpočtu 2022, ukázkově naplňují účel – spojit se, ovlivnit, něco změnit, aktivně se zapojit a
podílet se na realizaci. A hlavně společně. Na fotkách malá ukázka z jejich „pracovních brigád“.

Vizuální styl nám krásně ladí. Modré
plakáty značí tematiku města a úřadu,
červené plakáty patří kultuře a zelená
reprezentuje Zdravé město Bystřice.

Do infocentra se chystají truhláři, aby
dokončili poslední práce. Pak už se jen
nastěhuje vybavení a provoz
bezbariérového infocentra bude zahájen.

Věděli jste, že knihovna nabízí obalování
knih? Tuto službu můžete využívat i na
učebnice v průběhu školního roku.

Bystřice v barvách babího léta. Užívejme si pestrost barevných listů, dokud ještě drží na stromech a tvoří nádherné kulisy.
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ÚVODNÍK

Český stát a demokracii
nemáme zadarmo

NENECHTE SI UJÍT!
Jak dopadly volby
do Zastupitelstva
města Bystřice?
STRANA 6

Týden zdraví byl
nabitý osvětou

Text: Daniel Štěpánek,
místostarosta města Bystřice

S

končily volby, jeden ze základních principů demokracie, a my se nacházíme v období mezi dvěma
státními svátky, které
jsou významné pro český stát. Jednotlivé
státní svátky pak mají občanům připomínat významné dějinné události, tradice
a ušlechtilé cíle, na nichž je právě jejich
státnost budována. Z pohledu dnešních
událostí na východě je dobré si připomenout, co to vlastně je stát. Obecně můžeme říci, že se jedná o mocenskou územní
jednotku, která není podřízena žádné jiné
moci. Stát je organizované společenství
lidí, kteří trvale žijí na ohraničeném území
a sami si disponují vlastní mocí vládnout.
Den 28. září nese název Den české státnosti. Jedná se o státní svátek, který připadá
na den zavraždění svatého Václava ve Staré
Boleslavi v roce 935. Svatý Václav pro nás
dodnes představuje patrona české země
a věčného panovníka, který na náš stát
shlíží odkudsi zvnějšku. Kníže Václav se
během svého života snažil státnicky řešit
zahraniční konflikty sousedních vládců
i vnitřní spory s jinými knížaty, která se
odmítali podvolit Přemyslovcům. Zároveň
přispěl k prohlubování křesťanství. Dnem
jeho úmrtí si tak připomínáme nejen jeho
skon, ale také tisícileté trvání českého státu, k jehož zakladatelům svatý Václav bezpochyby patřil.
Každoroční připomínka svátku smrti národního světce byla přirozenou tradicí už
od středověku. Každoroční poutě do Staré
Boleslavi zesilovaly Václavův kult a během
doby se vytvořila i legenda o blanických ry-
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tířích, kteří českému vojsku pomohou, až
bude zapotřebí. Za první republiky se jeho
svátek zařadil mezi dny pracovního volna a
občané nového československého státu jej
patřičně oslavovali. Po Mnichovu a v období Protektorátu Čechy a Morava byl kult
svatého Václava zatížen interpretací, že se
Václav moudře podrobil německé vládě.
V roce 1951 byla připomínka svatého Václava vypuštěna z kalendáře, kam se zákonem
v podobě státního svátku Dne české státnosti vrátila až v roce 2000.
Druhým významným státním svátkem je
28. říjen, který je v kalendáři uváděn jako
Den vzniku československého státu. Toho
dne roku 1918 proběhla celá řada událostí. Došlo k provolání samostatného státu,
Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatného státu československého a delegace v Ženevě se shodla se zahraničním
odbojem, že nový stát bude republikou
a prezidentem se stane Tomáš Garrigue
Masaryk.
Jako státní svátek se tento den slavil do
roku 1938. Za nacistické okupace byl 28. říjen jako státní svátek zrušen. Státním svátkem se opět stal po druhé světové válce, ale
komunistům se nelíbilo, že je spojován se
svobodou a demokracií, tak z něj od roku
1952 učinili Den znárodnění. Po sametové
revoluci se tomuto dnu vrátila jeho původní důležitost a s rozpadem Československa
se nadále slaví jako státní svátek České republiky.
Připomeňme si tedy v těchto dnech oba
naše významné státní svátky a uvědomme
si, že český stát a demokracii nemáme zadarmo.

Tožice oslavila 100.
výročí založení SDH

STRANA 19

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 31. října 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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Jednání Rady města a zasedání Zastupitelstva
města Bystřice
Zkrácená verze souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. 9. 2022 a zkrácená verze
zápisů Rady města ze dnů 12. 9. 2022 a 19. 9. 2022. Plnou verzi naleznete na webových stránkách www.mestobystrice.cz.
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
přijetí dotace ze SFPI (Státní fond podpory
investic) na akci „Změna stavby a adaptace
bývalé budovy JZD na komunitní centrum
Bystřice“ ve výši 21.862.280 Kč.
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
čerpání bezúročného úvěru ve výši
21.862.280 Kč poskytnutého Státním fondem podpory investic, se splatností do 10
let od nabytí účinnosti smlouvy.
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
uzavření Smlouvy o výstavbě napojení
k centrální kanalizaci mezi městem Bystřice a HK united cz, s.r.o., a HK Develop Projekt, s.r.o.
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
poskytnutí vkladu nad rámec základního
vkladu za účelem vytvoření vlastního kapitálu dobrovolného svazku obcí Společná
voda d.s.o., jehož je členem, pro Společná
voda d.s.o., se sídlem Masarykovo náměstí
100, 256 01 Benešov, IČ: 174 08 288, ve výši
2.248.107 Kč, za účelem financování koupě
obchodního podílu ve společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 35/2 a 35/3
k.ú. Bystřice u Benešova, oba zapsány v evidenci nemovitostí vedené Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č.
10001 vedeném pro obec Bystřice a k.ú.
Bystřice u Benešova za cenu 20.000 Kč.

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bystřice a společností RUAH o.p.s. se
sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ:
243 12 355 o poskytnutí dotace na nákup automobilu pro výkon sociální práce v obci ve
výši 124.768 Kč.
Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi společností
Posázaví o.p.s., se sídlem Jemniště 1, 257 01
Postupice, IČ: 271 29 772 a městem Bystřice
ve výši 134.540 Kč.
Zastupitelstvo města Bystřice vydává na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 15.12.2021.
Zastupitelstvo města Bystřice vydává na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 15.12.2021.

Zastupitelstvo města Bystřice neschvaluje záměr prodeje celého pozemku ve
vlastnictví města Bystřice, parc. č. 906 v k.ú.
Božkovice, obec Bystřice o výměře 198 m2,
druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov.

Rada města Bystřice schvaluje
přijetí investiční dotace od Ministerstva
životního prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na projekt
„Rozšíření varovného a informačního systému města Bystřice u Benešova“ ve výši
3.829.655,27 Kč.

Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje

Rada města Bystřice schvaluje přijetí do-
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tace 337.679 Kč z Programu rozvoje venkova
ČR (Vybavení spolkových domů v místních
částech města Bystřice).
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru zakázky „Vodovod Bystřice“ s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru zakázky „Vodovod Bystřice“ s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo mezi městem Bystřice
a spol. s.r.o. DOPAS, zastoupené jednatelem
společnosti, Ing. Václavem Juppou na Projekt „ Město Bystřice – Úprava ulice Kostelní a část Ješutova náměstí“ za cenu 129.500
Kč bez DPH.
Rada města Bystřice schvaluje uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrských
sítí, která je uzavřena mezi městem Bystřice (budoucí strana povinná) a ČEZ, a.s. (budoucí strana oprávněná), k pozemku p.č.
968 k.ú. Bystřice u Benešova a k pozemku
p.č. 841/1 a 954 k.ú. Drachkov, za účelem
akce ,,zřízení distribuční soustavy – nový
kabel NN a dobíjecí stanice‘‘.
Rada města Bystřice schvaluje záměr
pronájmu nemovitého majetku – nebytové
prostory garáže o velikosti 54 m2, na pozemku parc. č. 188, v Ouběnicích.
Rada města Bystřice bere na vědomí
zařazení návrhu č. 30, č. 31 a č. 32 na změnu
Územního plánu města Bystřice.
Rada města Bystřice bere na vědomí
Plán lovení podzim 2022 – Líšno a.s.

www.mestobystrice.cz

ZPRÁVY

V jakém stavu
jsou projekty
města?
Text: Michaela Kaprálková,
projektová manažerka
Níže vám přinášíme stručný přehled v jakém stavu jsou vybrané projekty:
Vodovod Bystřice-Líšno
Stav: podaná žádost o dotaci postoupila
do třetího kola posouzení.
Vybavení spolkových domů
Stav: přijatá dotace 297.277,30 Kč. V rámci
projektu bude zakoupeno 167 ks nových
židlí, 43 ks nových stolů, 1 ks stan, 1 ks
dataprojektor s držákem a projekčním
plátnem a vybaven kuchyňský kout. Realizace proběhne ještě tento rok.
Rozšíření varovného a výstražného
systému
Stav: předběžné rozhodnutí o poskytnutí
dotace, příprava soutěže pro výběr zhotovitele.
Modernizace veřejného osvětlení
Stav: rozhodnutí o přijetí dotace ve výši
2.445.269 Kč, vysoutěžený zhotovitel Elmoz Czech, s.r.o., přípravy na výměnu
osvětlení začnou ještě v tomto roce, dokončení předpokládáno v roce 2023.
Revitalizace Dr. E. Beneše
Stav: vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Spolkový dům Líšno
Stav: pozastavení stavby kvůli insolvenci
realizační firmy. Výběr zhotovitele proběhne po vyřešení ukončení spolupráce
s realizační firmou.
Sportoviště za ZŠ
Stav: příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení proběhne v letošním kalendářním roce.
Komunitní centrum
Stav: probíhá usazování oken a další stavební úpravy. Práce běží dle harmonogramu.
Městské byty – Syllabova čp. 99
Stav: obkládání koupelen a vnitřní elektroinstalace.
Infocentrum
Stav: stavební práve hotové a dílo předáno. Nyní probíhá vybavení prostorů.

Hlas
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Nabízíme pronájem
garáže ve vlastnictví města
Hodila by se Vám garáž v centru města?
Tak nezapomeňte do 31. 10. 2022 do 14
hodin nabídnout nejvyšší cenu. Jak? Jednoduše doručte na podatelnu uzavřenou
obálku s informacemi. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu 1 roku s měsíční
výpovědní lhůtou. Minimální cena pronájmu je stanovena na 2.000 Kč měsíčně.
Výběr nájemce bude proveden „obálkovou metodou“, to znamená, že nájemcem
bude určen ten zájemce, který nabídne
nejvyšší finanční nabídku pronájmu a to
současně za předpokladu splnění níže
uvedených podmínek.
Nabídka zájemce musí splňovat tyto závazné podmínky:
1) Musí být doručena v uzavřené obálce
označené ,, NABÍDKA GARÁŽ – NEOTVÍRAT ‘‘.

2) Musí obsahovat jméno, příjmení, trvalé
bydliště a datum narození zájemce.
3) Musí obsahovat konkrétní výši finanční
nabídky za pronájem daného objektu.
4) Musí obsahovat prohlášení, že nabídka je závazná a že zájemce nedluží Městu
Bystřice.
5) Nabídka musí být zájemcem podepsána
Zájemce, který nabídne nejvyšší cenu za
pronájem, bude vyzván k podpisu smlouvy o nájmu. V případě rovnosti dvou či
více nabídek zájemců, rozhodne se o stanovení konečného pořadí podáním dodatečných finančních nabídek v uzavřených
obálkách v určeném termínu.
V případě dotazů se obracejte na kontakt:
jana.pospisilova@mestobystrice.cz nebo
na pevnou linku 317 783 178.

Pomozte nám najít posilu
na stavební úřad
Vážení občané, už delší dobu hledáme
referenta nebo referentku územního plánování a stavebního řádu. Pokud o někom
víte, prosíme o šíření této informace do
vašeho okolí.
Uzávěrka přihlášek je 25. října 2022 v 9
hodin. Šance jak pro čerstvé absolventy,
tak pro starší zkušenější zájemce.
Náplní práce je výkon agendy stavebního
úřadu a další úkoly zadané vedením města.
Požadavky zaměstnavatele:
vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru
nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
nebo střední odborné vzdělání v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe v oborustavebnictví.
Doplňující předpoklady:
zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování, v územním
plánování nebo při rozhodování na úseku

stavebního řádu a vyvlastnění – výhodou
znalost softwaru VITA
znalost správního území města Bystřice
výborné organizační a komunikační
schopnosti, umění jednat s lidmi, schopnost se rozhodovat
schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, analytické myšlení
ochota se dále vzdělávat
zodpovědnost a spolehlivost, časová flexibilita a pracovní nasazení
řidičský průkaz skupiny B.
Lhůta, způsob a místo pro podání písemné
přihlášky:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je možno v označené uzavřené obálce
buď osobně předat v podatelně Městského
úřadu nebo ji zaslat na adresu: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, do
25. října 2022 do 9:00 hodin (o datu podání
rozhoduje podací razítko podatelny MěÚ
Bystřice nebo podací razítko pošty).
Veškeré náležitosti přihlášek naleznete
na webových stránkách města Bystřice
www.mestobystrice.cz
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Jak dopadly volby do Zastupitelstva
města Bystřice?
VÝSLEDKY VOLEB V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSCÍCH
Počet hlasů ve volebních okrscích (celkem 10 volebních okrsků)
Kandidátní listina		

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

č. 8

č. 9

č. 10

Občanská demokratická strana

1394

1279

1082

561

177

339

737

785

1012

231

BYSTŘICKO “JINAK“			

788

738

796

716

199

258

278

287

533

446

Hnutí ANO a NK				

1236

1299

706

705

350

538

518

335

727

681

Sdružení nezávislých kandidátů		

946

851

441

788

130

600

296

322

234

247

STAV PŘED VOLBAMI

STAV PO VOLBÁCH

SEZNAM ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ

* zdroj: volby.cz a novinky.cz

NA ZÁKLADĚ TĚCHTO VÝSLEDKŮ VÁS ZVEME NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI ZASTUPITELSTVA,
KTERÉ SE BUDE KONAT 19. 10. 2022 V ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU BYSTŘICE.
PROGRAM SCHŮZE NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE.
6

www.mestobystrice.cz

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 1
– Bystřice byla volební místnost:
Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše
25, Bystřice – obřadní síň pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Karla Nového, Ke
Trati, Krátká, Soukromá, K Zájezdku,
Kostelní, Ješutovo náměstí, K Líšnu
mimo čp. 82, Na Trojici, Líštěnecká,
Na Homoli, U Potoka, Na Obci, Příčná,
Pod Homolí, Na Čeperce, U Hřbitova,
Votická.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č.2
– Bystřice byla volební místnost:
Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše
25, Bystřice – zasedací síň pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: ul. K Nesvačilům,
Družstevní, Nová, V Soudce, Náměstí
II. odboje, Syllabova, Dr. E. Beneše čp.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 159, 238,
510, U Stadionu čp. 400, K Líšnu čp.
82.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 3
– Bystřice byla volební místnost: Základní škola Bystřice, Dr. E. Beneše
300, Bystřice, – I. stupeň, přízemí pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni

k trvalému pobytu: ul. Dr. E. Beneše
mimo čp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44,
159, 238, 510, ul. A. Kroutila, Sokolská, U
Stadionu mimo čp. 400, Spartakiádní,
K Letišti, Nádražní, Semovická, Benešovská, U Splavu.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 4
– Drachkov byla volební místnost: Budova města „Spolkový dům“, Drachkov
čp. 107 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Božkovice, Drachkov, Tožice, Radošovice.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 5
– Jinošice byla volební místnost: Budova města čp. 5 v Jinošicích pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v osadě Jinošice,
Opřetice, Líštěnec.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 6
– Jírovice byla volební místnost: Hasičská zbrojnice v Jírovicích, Jírovice
čp. 153 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Jarkovice, Jírovice, Semovice, Hůrka.

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

Vyhlašujeme nominace
na ceny města Bystřice 2022
Text: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

Vážení spoluobčané, i v letošním roce
bychom rádi ocenili významné osobnosti „Cenou města Bystřice 2022“ v kategoriích úspěšný sportovec, osobnost
a výjimečný čin. Nominace zasílejte do
31. 10. 2022 přes formulář na webu města
www.mestobystrice.cz.
Nominovat můžete ve třech následují-

Hlas Bystřice č. 10 / 2022

cích kategoriích, stejně jako v minulých
letech:
1) Úspěšný sportovec města Bystřice
2) Osobnost kulturního a společenského
života
3) Ocenění občana města Bystřice za výjimečný čin
Je Váš kamarád úspěšný sportovec? Máte

v rodině šampiona? Anebo jste přímo Vy
v uplynulém roce dosáhl(a) významného
úspěchu? Nominujte svého kandidáta!
Pověřená komise města Bystřice následně vyhodnotí vaše návrhy a předloží je
Radě města k ohodnocení. Vítězové ankety v jednotlivých kategoriích obdrží
hodnotné ceny. Děkujeme.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, Jeden by řekl, že letošní podzim jako by připlaval. V minulém roce jsem touto dobou
hledal mrak, abychom se dočkali vody a letos hledám marně v kalendáři dva dny po sobě, kdy nebude pršet,
aby pro změnu sem tam něco uschlo. Jako by to bylo celé naruby. Ale co, k podzimu sychravé počasí patří, byť
mám pocit, že trochu toho babího léta bychom si bývali zasloužili. Takže, když uschnou nějaké klacky, udělejte
oheň a brambory, jak velí tradice, vemte si holinky a přemluvte na chvíli draka, ať se proletí, a pak si dopřejte
nějakou odměnu do čaje, protože ona se ta podzimní nálada totiž sama asi neudělá.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Pracovníci služeb se během září a října
věnovali dosekávání veřejných ploch. Neustálý přísun vody z oblohy a vlhko od spodu
celé situaci moc nepomáhají, tak vše nejde
tak rychle, jak bychom si přáli.
Služby poskytovaly technické zázemí pro
pořádané akce v našem městě.
V říjnu je naplánována údržba hřbitovů tak,
aby se vše zvládlo do Dušiček, které jsou
letos ve středu 2.11. Letos jsou tyto práce
posunuty skoro o měsíc kvůli podmáčené
půdě.
Na začátku října bylo zahájeno podzimní

informace naleznete vždy na našich stránkách www.tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš facebookový profil.

Standardní letní otevírací doba:
PONDĚLÍ

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

ÚTERÝ		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

STŘEDA		

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:30

ČTVRTEK

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

PÁTEK		

8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

SOBOTA		

9:00 - 12:00

placení zkontrolovat u nás v systému. Prosím kontaktujte nás na emailové schránce
hroby@tsbystrice.cz nebo na telefonním
čísle 733101051 v čase 08:00 – 12:45. Pro
zjištění stavu je nutné znát číslo hrobového místa a o který hřbitov se jedná, nebo
jiné identifikační údaje, aby bylo možné
hrob dohledat. Informace „je to ten s nápisem vpravo vzadu“ je ve většině případů
opravdu nedostatečná… Nicméně se vám
budeme snažit pomoci, abychom situaci
vyřešili.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zimní období (od 1.11 do 31.3.)

Městská kotelna topí v přerušovaném režimu zhruba od poloviny září. Na plný režim
naběhne až v případě, kdy venkovní teploty
klesnou na úroveň, při které bude trvalý
odběr tepelné energie.

VÝHLED DO BUDOUCNA

sekání krajů vozovek. Ty budou jako již tradičně prosekány v celé šíři, aby se omezil
vzrůst náletů. V Líšně a Ouběnicích byly
opraveny výtluky na komunikacích.
Na konci září asistovaly služby při přípravě
volebních místností, rozvozu materiálu a
opětovném svozu všeho potřebného mobiliáře.
Postupně se instalují další čipy na odpadové nádoby. Předpokládáme, že v průběhu
října již bude opatřena čipem většina nádob. Ty budou pak evidovány naším vozidlem, které je do systému nádob připojeno.

ÚTERÝ		

12:00 – 16:00

ČTVRTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA		

9:00 – 12:00

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Pokud si nejste jistí platností smlouvy o
nájmu hrobového zařízení, nebo nemáte k
dispozici nájemní smlouvu, je možné si za-

V následujícím období budou dokončeny
všechny zelené plochy. Budou začínat tradiční podzimní práce a příprava části
techniky na zimní období. Během října budou naplněny kapacity posypové soli a
štěrku, abychom měli, pokud možno, plnou kapacitu na skladu. Uvidíme, co nám
přinese svatý Martin na začátku listopadu.
Nechci malovat čerta na zeď, ale nerad
bych šel pro Svatomartinské s hrablem v
ruce.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v letní otevírací době. Tedy 6 dní v týdnu
až do konce října. Od 1.11. se překlápí otevírací doba do zimního režimu. Aktuální
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Olbramovice se dočkaly vytouženého obchvatu
Text: Marek Kočovský, idnes.cz | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/olbramovice-obchvat-otevreni-rsd-ridici-otevreni.A220930_685709_praha-zpravy_baky

Dlouho očekávaného obchvatu se dočkali
obyvatelé Olbramovic u Benešova. Místní
jej marně vyhlíželi už od začátku 90. let
minulého století. Nyní je projekt za 321
milionů korun konečně hotov.
„Sen se stane skutečností. Jinak to nelze komentovat. Už to ani nevypadalo, že
to dopadne. Pro všechny to bude úleva,
najednou ubude tisíce aut,“ netají radost
starosta Olbramovic Ivan Novák.
Právě snížení až neúnosné dopravní zátěže je pro obyvatele obce nejzásadnější.
Hlavní tah I/3 nebylo v posledních letech
možné v centru obce bezpečně přejít.
Situaci dokládá množství aut, která tudy
denně projížděla. Z původních zhruba 20
tisíc vozů včetně kamionů se postupně
hustota dopravy vyšplhala až ke 30 tisícům.
„Nový obchvat odvede tranzitní dopravu mimo Olbramovice, což přispěje k
větší plynulosti provozu i zkrácení doby
jízdy po silnici I/3, která vede od sjezdu
z dálnice D1 v Mirošovicích až na hraniční přechod v Dolním Dvořišti,“ vysvětluje
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Martin Buček.
Jak dodává, zprovoznění obchvatu o
délce více než tři kilometry by mělo mít
pozitivní dopad také na zlepšení životního prostředí. Součástí nové silnice je
mimoúrovňová křižovatka, šest mostů,
podchod pro pěší a protihlukové stěny o
celkové délce 1,2 kilometru.
Ke stavbě nicméně vedla dlouhá a komplikovaná cesta. Stavbu stát opakovaně
odkládal a vedení obce ztrácelo naději,
že doje k nějaké změně. „Že se blíží stavba, uvěřím, až když se opravdu kopne,“
opakoval starosta Novák spolu se svými
kolegy z obecního úřadu.
Když už vše vypadalo dobře, objevily se

další problémy. Třeba i s výkupem pozemků či námitkami v souvislosti s nedalekou farmou Čapí hnízdo spojenou s expremiérem Andrejem Babišem. „Stavba
olbramovického obchvatu si prošla velmi
složitou přípravou, došlo bohužel k několika odvoláním proti stavebním povolením,“ upozornil v době zahájení prací
generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Skepse podle nynějšího starosty vyvrcholila zhruba před čtyřmi roky, tedy relativně krátce před rozhodnutím o zahájení stavby. „Bylo to v době, kdy se hodně
mluvilo o nutnosti dokončit středočeské
úseky dálnice D3. Přestával jsem si dělat
naděje,“ říká Novák.
Pozitiva pak začala rychle převažovat.
Jednak bylo při průjezdu kolem místa
stavby patrné, že výpadovka se už opravdu rýsuje, jednak letos na jaře dorazila
další povzbudivá zpráva. Obchvat prý
dokončí v předstihu, dokonce o půl roku.
Původní termín napřesrok v dubnu se
posunul na konec letošního léta.
Zmiňovaná dostavba D3 je nicméně pro

region nadále zásadní, protože nyní ji I/3
v podstatě supluje. I proto je zprovoznění obchvatu u Olbramovic jen dílčím řešením. Nejen podle starosty Nováka, ale
i představitelů dalších okolních obcí totiž
nijak neřeší obrovské zatížení jednoho z
hlavních jižních tahů ze středních Čech.
Samotná příprava obchvatu se stala
i možností pro pohled do minulosti lokality v okolí obce. Ještě než místo začala
měnit v novou silnici těžká technika, vyrazili na místo archeologové. Odborný
vědecký průzkum odhalil v podloží budoucí výpadovky na I/3 zajímavé artefakty.
Například severně od takzvané bývalé císařské silnice vědci odkryli dvě pece na
pálení vápna, jejichž stáří datovali zhruba do přelomu 14. a 15. století. „Jižně od
silnice, za kapličkou, byl nález ještě zajímavější. Po sejmutí ornice se objevily zahloubené objekty, převážně kůlové jámy
nebo mělké jámy. V části objektů se nacházela keramika ze 13. století,“ uvedl
mluvčí ŘSD Buček.

OBCHVAT OLBRAMOVIC
O NUTNOSTI STAVBY VÝPADOVKY U OLBRAMOVIC NA SILNICI I/3 MEZI BENEŠOVEM A VOTICEMI SE HOVOŘÍ
ZHRUBA 30 LET. PODOBNĚ DLOUHO DISKUTOVANOU STAVBOU, KTERÁ SE JEŠTĚ NEDOČKALA REALIZACE, JE
V KRAJI SNAD JEN JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT PŘÍBRAMI.
S PŘÍPRAVAMI STAVBY SILNIČÁŘI ZAČALI NA PŘELOMU LET 2020/21, STAVĚT PAK NA JAŘE 2021 S TÍM, ŽE
BUDE HOTOVO V DUBNU 2023. NAKONEC SE PODAŘILO PROJEKT URYCHLIT O PŮL ROKU.
OLBRAMOVICE NYNÍ AUTA MÍJEJÍ PO 3,4 KILOMETRU DLOUHÉM OBCHVATU S 1,2 KILOMETRU
PROTIHLUKOVÝCH STĚN. STAVBA VYŠLA NA 321 MILIONŮ KORUN.
Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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ZPRÁVY

Další velká investice do našich dětí
se blíží do finále
Text: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Foto: Tomáš Procházka, občan města Bystřice, Facebooková stránka „Bystřice a okolí“

V letošním roce město Bystřice uskutečnilo další velkou investici do budovy Základní školy Bystřice v rámci
projektu „Snížení energetické náročnosti Základní školy Bystřice“. Ačkoliv se dle názvu může zdát, že hlavním
cílem byly jen a pouze úspory finančních prostředků, není tomu tak. Pojďme si to rozebrat postupně.
V letech 2017 - 2019 bylo po celé ČR prováděno měření koncentrací CO2 ve třídách všech úrovní škol s cílem odhalit jak
se projevuje zateplení pláště a výměna
oken za nová plastová, které díky dotacím
probíhalo v předchozích letech, na koncentraci CO2 v učebnách, jak případně
ovlivňuje větrání v učebnách během přestávek, ale i během vyučování, na koncentrace CO2 a kolik tepla dodávaného
radiátory do jednotlivých tříd zbytečně
uniká z budovy během větrání pomocí
otevřených oken. Výsledky byly šokující, ale téměř totožné ve všech školách
po celé ČR, které v předchozích letech
v „boji“ za snížení energetické náročnosti prošly výměnou oken a zateplením
fasád. Abych tady nerozepisoval veškeré
podrobnosti, doporučuji váženým čtenářům městského zpravodaje článek Prof.
Ing. Jana Škorpila, CSc. ze ZČU v Plzni,
fakulty elektrotechnické, katedry elektroenergetiky a ekologie s názvem: Větrání s rekuperací tepla ve školách“ (volně
k přečtení na serveru Vetrameskoly.cz
zde:
https://www.vetrameskoly.cz/clanek/14/vetrani-s-rekuperaci-tepla-ve-skolach), který popisuje stav v jedné
z měřených škol.
Já z tohoto článku zopakuji jen některé podstatné údaje. Ukazatelem kvality
vnitřního ovzduší v učebnách je zejména koncentrace oxidu uhličitého (CO2),
která by podle vyhlášky č.268/2009 Sb.
neměla v pobytových prostorách převýšit hodnotu 1500 ppm. Jaký vliv má obsah
CO2 a jeho koncentrace ve vdechovaném
vzduchu na člověka ukazuje následující
tabulka [zdroj MŽP]:
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Foto: Základní škola před naistalováním fotovoltaické elektrárny na střechu

Pokud v učebně překročí koncentrace
CO2 hodnotu 1500 ppm, mají žáci i učitelé nevhodné podmínky pro svoji činnost, objevuje se apatie i únava. Při dalším růstu koncentrace CO2 se následky
zhoršují, nastupuje ospalost, bolesti
hlavy a další nepříznivé účinky. Situaci
může dále zhoršit nevhodný teplotní režim zejména pak vyšší teplota prostředí.
Dále ve svém článku Prof. Škorpil popisuje průběh a výsledky měření v reálné učebně základní školy. Prof. Škorpil
ve svém článku popisuje měření v učebně, která byla po většinu času obsazena
15 žáky, ale v našich učebnách jich máme
téměř dvojnásobek. Výsledek jeho měření
krásně shrnuje přiložený graf.
Na výsledný průběh křivky množství CO2
v učebnách měla jen minimální vliv intenzita větrání pomocí otevřených oken

během výuky, resp. kombinace otevření
oken a dveří během přestávek. Naopak
únik tepla z prostoru učeben byl značný.
Na základě výsledků studií koncentrací
CO2 a vlivu na spotřebu tepla se rozhodlo
město Bystřice v roce 2019 připravit projekt, který by řešil tuto problematiku pomocí větracího systému s rekuperací tepla. V první části se prověřovala možnost
instalace centrálního větracího systému
s rekuperací tepla, ale bohužel kvůli kombinaci jednotlivých přístaveb i konstrukci
hlavní nejstarší budovy ZŠ následně byl
zvolen systém decentralizovaného větracího systému s rekuperací tepla v jednotlivých učebnách. K tomuto systému pak
byla vhodně doplněna také fotovoltaická
www.mestobystrice.cz

elektrárna na střechu budovy, která dále
snižuje energetickou náročnost celé ZŠ.
Co je a jak funguje rekuperace tepla v novém větracím systému ZŠ a proč od těchto prázdnin není potřeba otevírat okna
v učebnách ba naopak je to nežádoucí?
Vzhledem k tomu, že v naší ZŠ jsou použity decentralizované rekuperační jednotky od českého výrobce ATREA s.r.o.,
která na trhu působí již od roku 1990,
přidávám popis toho co je rekuperace
přímo ze stránek výrobce: Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný
venkovní čerstvý vzduch prochází přes
rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé
strany vstupuje teplý odpadní vzduch
z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe
dokonale odděleny soustavou kanálků,
aby nedocházelo ke zpětnému průniku
pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního
vzduch přechází do přívodního, který je
tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání
tepla, běžně kolem 90 %. (Pokračování
a celý článek naleznete zde: https://www.
atrea.cz/cz/co-je-to-rekuperace.)
Pokud bychom chtěli předchozí text ještě zjednodušit a „zlidštit“, tak v reálu vše
funguje následovně – decentralizovaná
jednotka rekuperace sleduje koncentraci oxidu uhličitého (CO2) v místnosti
a v případě, že koncentrace dosáhne nastavených prahových hodnot (nebo na
pokyn obsluhy) spustí výměnu vzduchu
v místnosti. Vzduch obsahující vysokou
koncentraci CO2 odchází přes rekuperační jednotku ven z budovy a po cestě
odevzdává 90% svého tepla přes výměník
čerstvému vzduchu, který jednotka nasává z venkovního prostředí a následně
přes filtry vhání do učebny. Výsledkem
je tak automatická (případně na pokyn
i manuálně ovládaná) výměna vzduchu
s minimální ztrátou tepla čímž dochází
k zásadnímu zlepšení klimatu v učebně
a zároveň snížení provozních nákladů na
vytápění budovy.
Díky tomu dojde k zásadnímu snížení
častých výskytů infekčních nemocí, díky
snížení výskytu hub a plísní v ovzduší učebny ke snížení rizika vzniku nebo
rozšíření astmatu a alergií, ale hlavně
nedochází ke zvýšení únavy a snížení
produktivity a pozornosti žáků během
výuky v důsledku zvýšených koncentrací oxidu uhličitého ve vzduchu v učebně
Hlas Bystřice č. 10 / 2022

Foto: Základní škola po naistalování fotovoltaické elektrárny na střechu

a to vše je doprovázeno snížením nákladů na vytápění díky zpětnému získávání
tepla z odpadního vzduchu.
Na celou akci město Bystřice získalo dotační podporu z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP). Tato dotace
nám umožnila rozšířit celý projekt, jak
jsem již uvedl dříve, o FVE tedy fotovoltaickou elektrárnu na střeše naší základní školy o výkonu cca. 39,5 kWp, která by
měla vyrobit v podmínkách našeho podnebného pásu v závislosti na počtu slunečných dnů ročně cca. 39,5 MWh elektřiny téměř zdarma a tím ještě více snížit
náklady na vytápění budovy naší ZŠ. Ač
se jedná o poměrně zásadní a finančně náročnou investici do budovy naší
základní školy, a tím pádem i do našich
dětí, není investicí jedinou a konečnou.
Již v příštím roce bychom rádi podali
žádost o dotaci na výměnu našeho 21 let
starého tepelného čerpadla vyhřívajícího
budovy základní školy za nové a v rámci

této akce bychom pak chtěli namontovat zcela nový systém měření a regulace,
který na jednom místě spojí informace
o požadavcích na teplotu v jednotlivých
učebnách, informace o koncentraci CO2,
o intenzitě slunečního svitu ohřívající
přes okna učebny na jižní straně budovy
a mnohé další s následnou regulací výkonu tepelného čerpadla, nebo případně
do budoucna i osvětlení a stínění oken
na jižní straně objektu školy. Výsledkem bude průběžný monitoring, měření
a regulace odpovídající požadavkům 21.
století, protože stále platí staré pravidlo
„Kdo měří – ten šetří“ a pokud nebudeme měřit – vyhodnocovat – regulovat,
tak stále budeme neefektivně vynakládat
veřejné prostředky například na to, abychom topili „pánu bohu do oken“ a to asi
nikdo z nás, v době neustále se zvyšujících cen za energie, nechce.
S pozdravem
Váš starosta
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Týden zdraví byl nabitý osvětou
Text: Iva Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 | Foto: Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice
V rámci evropského týdne udržitelného
rozvoje (ETUR) se Zdravé město Bystřice
rozhodlo uspořádat osvětovou akci „Týden
zdraví“, která byla zaměřena na bezpečnost, zdraví a prevenci. Na přípravách a
realizaci této akce se podílelo opravdu velké množství výjimečných osobností z řad
škol, organizací, zájmových spolků, podnikatelů i jednotlivců. Všem, kteří se na této
akci podíleli patře velké DĚKUJEME. Díky
společnému úsilí jsme mohli pro všechny
připravit doslova nabitý program aktivit.
V pátek 16. září se stala ZŠ Bystřice hostitelem okresního kola Středočeské in-line
brusle. Děti se skvěle bavily a byli jsme
svědky mnoha báječných sportovních výsledků. Sportovalo se i v sobotu 17. září,
kdy MKIC Bystřice pořádalo tradiční Bystřickou šlápotu. Hlavní část celotýdenního
programu „Týdne zdraví“ od 20. září převzalo Zdravé město Bystřice. Ačkoliv již

od rána bylo nepříznivé počasí a lilo jako
z konve, zdařilo se připravit pro naše nejmenší z mateřinky, pro větší ze základní
školy i pro veřejnost mnoho zajímavých
a nezapomenutelných zážitků formou veletrhu aktivit. Podařilo se shromáždit na
jednom místě složky IZS, zástupce ziskových i neziskových organizací, které informovali o své činnosti. Veřejnost měla možnost nechat si změřit tlak, vyzkoušet svou
paměť, dozvědět se něco o zubní hygieně.
Bylo možné si prohlédnout hasičská a policejní auta a velký zážitek měli všichni z aktivit, na které se v poslední době zapomíná
např. rybaření. Úterní program byl obohacen o přednášky, které korespondovaly
s tématikou bezpečnosti, zdraví a prevence.
Mohli jste slyšet přednášku na téma bezpečí na internetu, energošmejdi a poruchy
autistického spektra. Ve středu 21.9. přišel
na řadu kurz sebeobrany. Atmosféra kurzu

byla lehce bojovná, ale také plná úsměvných situací. Ve čtvrtek 22.9. byl „Týden
zdraví“ zakončen, jak jinak, než zdravím.
Přednáška prevence úrazů a první pomoci
byla doplněna celou řadou praktických rad
a ukázek, které člověk potřebuje v případě, že se ocitne v situaci, kdy jde o zdraví a
o život. Závěrečná přednáška byla věnovaná zdravému stravování. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých tipů na zdravé svačinky i spoustu zajímavých rad „jak na zdravé
stravování“.
Týden zdraví byl věnován důležitým společenským tématům, kterým v současné
době musíme čelit. Prevence všeobecně je
jedním z nástrojů, jak se úspěšně bránit
před dopadem negativních jevů. Smyslem
uspořádané akce bylo zvýšit informovanost
o zdraví a zdravém životním stylu a v neposlední řadě také o osobním bezpečí každého z nás.

Pomoc pro lidi se zdravotním postižením
Organizace
Rytmus
Střední Čechy, o.p.s.
pomáhá žít život lidem
s postižením. Funguje
ve městech i obcích 30 km kolem Benešova. Podporu využívají často lidé s mentální
postižením, chronickým duševním onemocněním nebo jiným znevýhodněním.
Pro naše služby není rozhodující stupeň
postižení, ale to, že člověk potřebuje pomoc druhé osoby v běžných záležitostech.
Jsme tak partnery i pro rodiny, které pečují o svého člena rodiny, aby na vše nebyly
samy. Pomáháme dětem od 7 let i dospělým
do 65 let u nich doma nebo kdekoli, kde je
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naše asistence zapotřebí. A jsme dostupní
také v kancelářích v Benešově, ve Vlašimi a
Voticích.
V rámci služby sociální rehabilitace umíme
hledat s lidmi se zdravotním znevýhodněním zaměstnání, a to zejména v běžných
firmách. V roce 2021 se nám povedlo najít
zaměstnání pro 25 klientů. Učíme klienty
samostatně zvládat cestování – ať do školy,
nebo do práce, takže příbuzní už nemusí
dělat „taxikáře“. Důležitou součástí života
každého z nás je samostatnost, komunikace se svým okolím i aktivní odpočinek.
Proto nabízíme různé kurzy i asistenci při
volnočasových aktivitách. Umíme rozví-

jet dovednosti ve vaření, aby si lidé mohli
uvařit podle své chuti a nečekali doma na
„stolečku prostři se“. Když někdo potřebuje zvládat komunikaci v online prostředí a
na internetu, může využít naše individuálně nastavené kurzy práce na počítači.
Učíme od psaní dokumentů, přes odesílání
emailů až po bezpečnost na on-line sítích
a máme i rekvalifikační formu kurzu. Aktuálně vnímáme velkou potřebu lidí trávit
volný čas podle svých představ. V malých
skupinkách si lidé domluví a naplánují cestu do místa, které je zajímá. K tomu mají
podporu asistenta, aby zvládli i nečekané
překážky a mohli si užít zážitky na cestách.
www.mestobystrice.cz

Další naší službou je podpora samostatného bydlení. Během asistencí pomáháme
lidem, aby se dokázali postarat o svou domácnost, mít nakoupeno, uvařeno, uklizeno, vypráno atd. Také bezpečně doprovodíme na potřebná místa a pomůžeme zařídit,
co člověk právě potřebuje. Když se člověk
se zdravotním znevýhodněním rozhodne
přestěhovat z ústavního zařízení, protože
již nepotřebuje tak intenzivní péči nebo
chce vylétnout ze svého rodného hnízda a
potřebuje pomoc asistenta ve zvládání svého samostatného bydlení, pak ve spolupráci s městy a obcemi pomáháme vyjednávat
a podávat žádost o přidělení bytu.

V letošním roce jsme zahájili i podporu dětem se zdravotním znevýhodněním od 7 let
do 15 let. V osobní asistenci poskytujeme
takovou podporu, aby mohly žít běžný život jako jejich vrstevníci. Rodinám a dalším
pečujícím tak vzniká prostor pro nezbytný
odpočinek nebo seberealizaci. I tuto službu poskytujeme v místě, v čase a rozsahu,
který odpovídá potřebám dítěte a rodiny.
Poskytujeme podporu v péči o sebe, i v oblasti hygieny, oblékání a stravování a dle
osobních možností dítěte se snažíme o postupný rozvoj a osamostatňování. Navazujeme a podporujeme kontakty s kamarády
a vrstevníky, doprovázíme do školy i při

trávení volného času.
Chcete se o nás dozvědět víc?
Podívejte se na webové stránky
www.rytmusstrednicechy.cz
Potřebujete naši službu pro sebe nebo vaše
blízké? Kontaktujte vedoucí služeb:
Mgr. Soňa Bendová – 773 391 182, vedoucí.
bn@rytmus-sc.cz (služba Sociální rehabilitace)
Mgr. Petra Povolná – 773 391 184, vedoucí.
psb@rytmus-sc.cz (služby Osobní asistence dětem, Podpora samostatného bydlení).

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi
Zdroj: www.tridimolej.cz | Foto: Michal Hodík, starosta města Bystřice
Víte, že prakticky všechny potravinářské
oleje a tuky používané v domácnosti lze
recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z označených olejových popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak nejen předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň šetříte
přírodní zdroje a podílíte se na snižování
emisí CO2.
Jak na to? Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské oleje a tuky:
z konzerv, z marinád, salátových zálivek,
nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze smažení. Stejně tak sem patří také
máslo, sádlo nebo výpek z masa. To vše
může ještě dobře posloužit, a přitom vám
neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kterou jste zvyklí třídit.

Plnou a dobře uzavřenou lahev pak odneste do označeného kontejneru na třídění oleje. Mapu kontejnerů zapojených do
našeho projektu najdete na www.tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic, kde si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.
A co se stane s vytříděným olejem dál?
Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává
hodnotnou surovinou, například pro výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že
olej recyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely – jeden olej je zkrátka použit dvakrát. Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás doma
i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední
řadě tímto procesem dochází k úsporám
CO2.
Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte odpadu šanci být znovu
užitečný!

ROZMÍSTĚNÍ NÁDOB NA OLEJ V BYSTŘICI A OKOLÍ

Bystřice: Dr. E. Beneše 496 (naproti přes komunikaci) K Zájezdku 76 Nová 486 Pod Barevnou 505
Líštěnecká 212
Dr. E.
Beneše 25 ( ve dvoře) | Okolí Bystřice: Líšno 192 ( u Trafostanice) Mokrá Lhota 10 (hasičárna) Nesvačily (náves vedle požární
nádrže) Tvoršovice 28 (náves)
Jarkovice 14 (proti restauraci na Kukačce)
Opřetice (stání u můstku) Jarkovice 25 , u bytovky
Jinošice (náves)
Ouběnice (náves)
Vojslavice (u autobusové zastávky)
Drachkov (hasičárna)
Božkovice (náves) Radošovice (náves)
Tožice (náves).

Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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Září v MKIC Bystřice
Text a foto: Kolektiv MKIC Bystřice

OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA JEDNOAKTOVÝCH HER

V Bystřici v Divadle U Jelena se v sobotu 10.
září konala oblastní přehlídka jednoaktových her v podání amatérských divadelních souborů. Hry o postup do národního

17. ROČNÍK POCHODU BYSTŘICKÁ
ŠLÁPOTA

V pochodovém duchu se nesla v Bystřici sobota 17. září. Na Ješutově náměstí od
sedmé hodiny ranní probíhal start tradičního bystřického turistického pochodu.
Pro malé i velké turisty byly nachystány
čtyři trasy. V délce 25, 15 a 5 kilometrů vedly
okolím města. 5-ti kilometrová „kočárková“

PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZNÉ SVINĚ V
DIVADLE U JELENA

Divadlo Buchty a loutky zahrálo v bystřickém divadle U Jelena 20. září výborné
loutkové představení pro dospělé s názvem
Vítězné svině. V hodinu a půl dlouhém
představení nebyla nouze o vtipné dialogy
a scénky promyšlené do posledního detailu. Diváci byli nadšeni a celé představení si
opravdu užívali.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

kola se zúčastnily Divadelní spolek Banda
s anekdotou Rozvod režiséra Pavla Němce, a Divadelní spolek Proměna s inscenací
Čas pro život režisérky Heleny Kubů.
Odborná porota ve složení předsedy pana
Milana Schejbala - režiséra, dramaturga,
pedagoga, Pavlíny Schejbalové - dramaturgie a dále herce, režiséra Bohumila Gondíka, bohužel nedoporučila do dalšího kola
ani jeden ze zmíněných souborů. Cenu za
herecký výkon v inscenaci Rozvod však získala Růžena Dvořáková. Patří ji velká gratulace.

trasa vedla přes různá soutěžní stanoviště
skrze Bystřici, kde děti plnily připravené úkoly. Na trase i v cíli bylo pro všechny
účastníky přichystané občerstvení.
I přes nepříznivé počasí první turista – běžec vystartoval přesně v 7 hodin a pak se
již začali na start trousit další skupinky
i jednotlivci. Přijeli turisté z různých koutů
České republiky, například z Prahy, Mladé
Vožice a podobně. Celkový počet zúčastněných se vyšplhal téměř ke stovce.
Děkujeme všem účastníkům a spolupořadatelům: Klubu českých turistů, Vodácko-turistickému kroužku a také městu Bystřice. Těšíme se na další ročník.
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Malí bystřičtí diváci se mohou těšit na
další, tentokráte dětské představení,
které divadlo Buchty a loutky odehraje
v rámci Dnů loutkového divadla v pátek
11. listopadu v dopoledních hodinách.
Nejbližší chystaný program v divadle
U Jelena láká diváky dne 1. října na Besedu o Africe se spisovatelkou paní Hanou
Hindrákovou, jejíž tituly jsou mezi čtenáři velice známé a oblíbené. Besedu doplní divadelní představení Jedem do Afriky
v podání divadla Šumajzl z CSS Tloskov.
O tom, že to v Bystřici kulturně žije, dokazuje již 15. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce, v rámci kterého nám
ochotnické soubory zahrají každý čtvrtek
jedno představení:
6. 10. 2022 Kapka medu pro Verunku,
muzikál v podání ZUŠ Benešov
13. 10. 2022 Taková normální rodinka,
komedii zahraje DS Béčko Červený Újezd
20. 10. 2022 Rozvod, anekdota od DS
BANDA
27. 10 .2022 Oskar, komedie v podání
Komorního studia Áčko
Na své si přijdou také děti, které čeká 19.
10. loutková pohádka Příběhy malé Lupitiny Gonzáles. Vstupenky na jednotlivá představení na vás čekají v kanceláři
MKIC Bystřice.
A na co, kromě Dnů loutkového divadla,
se můžete těšit v listopadu? 1. 11. vystoupí
v divadle U Jelena oblíbená zpěvačka Kateřina Ševidová se svým pořadem Písně
mého srdce a 15. listopadu nás čeká beseda o knize, která nás provede životem
slavného komika Felixe Holzmanna. Také
už vám můžeme prozradit, že 26. 11. se
bude v Bystřici konat rozsvícení vánočního stromu s bohatým programem a tradičními adventními trhy.

www.mestobystrice.cz

20. 10. 22 od 19 h: ROZVOD - DS BANDA
Divadlo U Jelena; předprodej v MKIC Bystřice
27. 10. 22 od 19 h: OSKAR - Komorní studio Áčko

Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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Představujeme vám Bohuslava Horu,
zástupce ředitelky školy
Text: Bohuslav Hora, zástupce ředitelky ZŠ Bystřice | Denisa Havelka Říhová, PR města Bystřice

V minulém čísle jsme vám představili ředitelku Základní školy Bystřice Janu Servusovou. Tentokrát jsme
položili několik otázek dalšímu představiteli vedení školy – Bohuslavu Horovi, zástupci ředitele.
náziu v Rokycanech. V srpnu 1994 jsem
odešel do Tábora za svojí manželkou, začal jsem učit na velké městské škole. Odtud
jsem se v roce 2005 přesunul do obce, ve
které bydlím – do Plané nad Lužnicí, po
roce jsem zde začal pracovat jako zástupce
ředitelky. Čekalo mě zajímavých a profesně
náročných dvanáct let. Hodně jsem se toho
v této škole naučil. V roce 2018 jsem ze školy odešel, nechtěl jsem pokračovat v praxi
učitele pod novým vedením. Tehdy mě zaměstnal pan Karel Derfl v ZŠ a MŠ Chraštice jako učitele informatiky. Také jsem
pronikl na částečný úvazek do soukromého
školství, chvíli jsem pracoval jako zástupce
ředitele v jedné pražské soukromé škole.
Jak už jsem psal výše, mám zkušenosti také
se supervizí, mentoringem, koučováním,
pracuji jako lektor formativního hodnocení
a digitálních kompetencí.

DOBRÝ DEN, PANE ZÁSTUPCE. PRO
ČTENÁŘE, KTEŘÍ VÁS JEŠTĚ NEZNAJÍ – MOHL BYSTE SE KRÁTCE PŘEDSTAVIT?

Hezký den všem čtenářům. Jsem kozoroh,
manžel, otec dvou dospělých dětí, učitel.
Učím žáky už 28 let, původně to byla čeština a dějepis, krátce po nástupu do praxe také informatika. Pracuji jako lektor
v několika společnostech zabývajících se
dalším vzděláváním učitelů. Několik škol
mě využívá i jako mentora nebo supervizora. Pracuji jako člen výkonného výboru
v profesním sdružení Učitelská platforma,
sleduji z pozice člena dozorčí rady své budoucí kolegy ze spolku Otevřeno. Donedávna jsem pracoval pro Dům zahraniční
spolupráce MŠMT jako ambasador mezinárodní spolupráce mezi školami pod názvem eTwinning. Na svém kontě mám také
3. místo v profesním ocenění Global Teacher Prize Czech Republik, nebo rozhovor
pro ekonomický časopis Forbes jako jedna
z inspirativních osobností roku 2018. Zabývám se rozvojem digitálních kompetencí
a budováním digitální gramotnosti žáků i
dospělých. Baví mě navštěvovat památky, cestovat, fotit a upravovat fotky. Rád si
přečtu dobrou knihu, chodím do přírody.
Kolem mého bydliště – Planá nad Lužnicí
– je mnoho lesů a přírodních zajímavostí.
Každý týden ještě stíhám napsat článek do
blogu dejtemipevnybod.cz, který spoluvedu s kamarádkou Petrou Boháčkovou.

2) JAK PROBÍHAL VÁŠ PŘIJÍMACÍ
PROCES DO POZICE ZÁSTUPCE ŘEDITELE?

Paní ředitelka o mně věděla, slíbil jsem jí,
že pokud vyhraje konkurz, budu jí dělat zástupce ředitele. Mám v této pozici dvanáct
let zkušeností, pomáhal jsem paní Haně
Vellánové spoluvést a rozvíjet Základní
školu v Plané nad Lužnicí. Poslední čtyři
roky před nástupem do Bystřice jsem pracoval jako učitel v ZŠ a MŠ Chraštice, okres
Příbram, a jezdil po celé ČR jako lektor.
Tyto moje zkušenosti a můj zájem rozhodly
o tom, že se mnou paní ředitelka podepsala
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VYUČUJETE TAKÉ NĚKTERÉ PŘEDMĚTY? KTERÉ?
pracovní smlouvu.

JAKÁ JE HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ
ZÁSTUPCE? JE JIŽ V TUTO CHVÍLI
VAŠE PRACOVNÍ NÁPLŇ UKOTVENA, NEBO SE JEŠTĚ BUDE FORMOVAT?
Zástupce ředitelky poskytuje podporu své
ředitelce, přináší svůj pohled na některé
skutečnosti ve škole, poskytuje podporu
pedagogickému sboru, hledá řešení složitých situací, o které ve škole rozhodně
není nouze. Pracovní náplň se vždy formuje, protože jde o práci kreativní. Rozhodně bych se chtěl více věnovat pedagogice,
podpoře dobré výuky, vztahům mezi skupinami školního společenství – žáky, pedagogy, provozními zaměstnanci, rodiči,
zřizovatelem.

JAKÉ JSOU VAŠE PROFESNÍ ZKUŠENOSTI? POPIŠTE NÁM PROSÍM VAŠI
CESTU.
Učit žáky jsem začínal v roce 1994 na Gym-

Na střední škole jsem studoval rostlinnou
výrobu na zemědělské škole v Chebu. Od
toho jsem tedy zběhl k učitelství, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni.
Paradoxně to ale nebyla biologie nebo chemie, ale čeština a dějepis. A před více než
20 lety mi tehdejší pan ředitel před prázdninami oznámil, že budu učit informatiku,
protože to nemá kdo učit. Tak jsem to vyzkoušel. Vždycky mě technologie zajímaly, hlavně jejich smysluplné využívání napříč předměty. Do informatiky pašuji jiné
předměty, do své češtiny a dějepisu zase
včleňuji technologie a informatické myšlení. Žáci na takové průniky vždy reagovali
pozitivně, tak snad se to daří i v naší škole
v Bystřici.

UPLYNUL TEPRVE PRVNÍ MĚSÍC
ŠKOLNÍHO ROKU. JAKÉ MÁTE ZATÍM
DOJMY? Z ČEHO MÁTE NEJVĚTŠÍ
RADOST?

Víc než měsíc je to se žáky, před tím to byl
měsíc seznamování se se školou. Nebudu zastírat, že to není vždy jednoduché,
ale postupně se vše uklidňuje. Zvykáme si
www.mestobystrice.cz

na sebe jak s dospěláky, tak se žáky, kvůli
kterým školu organizujeme. Baví mě, když
žáci pozitivně reagují na moje nápady, když
se domluvíme a společně pracujeme, když
se nedaří, hledáme společně konstruktivní
řešení. Mám radost, když se všem ve školním společenství daří, pak se daří i obci,
ve které taková škola je. Jsem přesvědčen
o tom, že ve škole pracuje dobrý tým, a

z toho mám radost. Radost mám i z toho,
že se všichni snažíme na sobě pracovat tak,
jak nejvíce můžeme.

CHCETE NĚCO VZKÁZAT RODIČŮM
NEBO ČTENÁŘŮM?

Chtěl bych vzkázat všem, aby se nebáli přijít do školy, když potřebují řešit to, co by
chtěli jinak. Ne vždy jim můžeme vyhovět,

máme nějakou státní zakázku, ale můžeme společně vymyslet řešení, které bude
ku prospěchu věci. Naučíme se společně
spolupracovat a vnímat toho druhého jako
partnera.
Velice děkujeme, že jste našel čas na rozhovor. Přejeme, ať se Vám na pozici zástupce ředitelky daří a ať Vás dny ve školy
těší.

Zdravý týden – článek z hodin českého jazyka
Text a foto: Žáci 7. B; učitelský dovětek Bohuslav Hora, učitel češtiny
V úterý 20. 9. 2022 jsme šli na program
s názvem Zdravý týden na náměstí II.
odboje. Cílem akce bylo rozšíření znalostí obyvatel Bystřice v prevenci zdraví
a bezpečnosti.
Jednalo se o tyto aktivity: první pomoc, resuscitace, měření krevního tlaku, testování
paměti, sociální služby, prevence hasičů
a policie, péče o planetu, cyklistiku, stravování, duševní zdraví, rybaření, mezigenerační dílna, prevence zubního kazu a
péče o dutinu ústní a mnoho dalšího. Nejprve jsme se přemístili k městské policii.
Tady nám paní ukázala prostředky na odchyt psů, neprůstřelnou vestu a ostatní policejní prostředky. Pak následovalo třídění
odpadu, kde jsme se dozvěděli, jak správně
třídit, co vše se s odpadem stane, když ho
odvezou na skládku nebo do spalovny.
Dále jsme šli ke stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zde nám paní povídala
o tom, co všechno práce ve VZP zahrnuje,
co tam vlastně dělají. Na závěr jsme se šli
podívat na zdravotnický stánek. Tam nás
učili, jak správně ošetřit zranění, a ukazovali nám, jak zahájit masáž srdce. Nakonec

nám u rybářského stánku ukázali velkého
sumce v kádi a poznávali jsme další ryby.
A to byl konec, už jsme museli do školy.
Akce se nám líbila, jen nemuselo pršet.

DOVĚTEK UČITELE:

Jsme rádi, když je práce žáků smysluplná
a využitelná mimo vyučovací hodiny. Proto jsme se společně se žáky 7. B na hodině
češtiny rozhodli pro skupinovou práci, na
jejímž závěru bude článek o Zdravém týdnu v Bystřici.
Nejdříve musíme vytvořit týmy, rozdělit
si role – kdo bude fotit, kdo sbírá reklamní materiály, jestli je vůbec potřebujeme
v papíru, jestli bychom nemohli využít více
našich mobilních telefonů. Kdo si bude zapisovat poznámky, jestli nevznikne nějaký
rozhovor... Na sedmáky hodně informací.
Vyrážíme, počasí nám moc nepřeje, ale jak
říkají Islanďané – Není špatného počasí,
jen špatného oblečení. Materiál je sesbírán, začíná fáze sestavování textu, výběr
fotografií. Každý žák má svoje postřehy na
sdílených dokumentech platformy Google
Workspace, každý tým má nasdílený jeden

výsledný článek.
Nastává poslední fáze, dáváme dohromady jeden článek za třídu, sestavujeme fotogalerii. Tiskneme naše textové pokusy,
pomocí nůžek a lepidla sestavujeme výše
uvedený článek. Vybíráme v albu fotografie, sdílíme je. Překonáváme „digitální překážky“. A teď už zbývá jen zveřejnění.
Hezké čtení.

Preventivní program Radka Bangy
Text a foto: Milena Gruberová, učitelka ZŠ Bystřice
Dne 14.9. proběhl na naší škole pro žáky
4. až 9. tříd preventivní program Radka
Bangy s názvem “Když chceš, tak to dokážeš.“ Celé vystoupení bylo provázeno jeho
písněmi, zazněly jeho největší hity jako
Desperado a Žigulik. Žáky velmi oslovila
úvodní otázka: „Kdo zná GTA?“ a následná
úvaha o tom, jestli se může realita střetávat
s virtuálním světem. Tímto si pan Banga
získal pozornost dětí. Témata, kterých se
poté dotknul – např. bezdomovectví, šikaHlas Bystřice č. 10 / 2022

na, záškoláctví, výtržnictví a užívání drog,
udržela žáky ve stavu téměř dvouhodinové
pozornosti.
Příběhem opuštěného
neoblíbeného žáka nám poukázal na to,
proč je důležité se v kolektivu respektovat.
Zdůraznil, jakou velkou potřebu má člověk
někam patřit a cítit se být přijatý.
Program pana Bangy děti zaujal nejen hudbou ale také jeho přirozeným hraným projevem, zajímavými historkami, postřehy ze
života a prostředí školy.
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Hola, hola, Kulíšek podzimně volá!
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek

Listí se barví do červena, vítr fouká ze
strnišť a déšť nám bubnuje na střechy.
My ale využijeme poslední slunečné dny
k boji o princeznu. V teple Kulíšku zase
můžeme tvořit a soutěžit. Tak co nás
čeká následující měsíc?
BAZÁREK – 6.10. – 8.10. v sále U Hlaváčků prodáváme a nakupujeme dětské
oblečení a tentokrát darujeme hračky!
Na bazárku bude připravena krabice pro
děti z Dětského domova Pyšely a děti
z dětské motolské onkologie. Budeme
rádi, když přispějete hezkými hračkami,
které se díky Marcele Tůmové dostanou
do správných ručiček. Vítány jsou nové

i použité (jako nové) hračky, které zpříjemní mikulášskou nadílku těm, kteří
neměli tolik štěstí.
15.10. – DRAKIÁDA ANEB VYSVOBOĎ
PRINCEZNU – akce pro všechny odvážné
děti, které se nebojí draka a chtějí osvobodit princeznu. Společně pak vypustíme draky a vyhlásíme rytíře a rytířky.
Sraz je ve 14 hod na Čeperce. Vstup volný.
19.10. – DUŠIČKOVÉ TVOŘENÍ – od 18
hod v Kulíšku si posedíme u voňavého
čaje a vytvoříme si společně dušičkovou
výzdobu. A zavzpomínáme na časy minulé.
5.11. – VELKÉ PTAČÍ ODPOLEDNE – od
15 hod – v Kulíšku si můžete vytvořit kr-

mítko nebo budku pro ptáčky. Vyslechneme besedu a vymalujeme ty nejznámější opeřence. Spolu si pak projdeme
ptačí kamínkovou stezku a umístíme krmítka na náměstí.
Všude se zdražuje kromě u nás. My naopak jdeme proti proudu. Připomínám
– u sportovních kroužků v hale ZŠ platí
vždy jen jeden ze sourozenců a při účasti na úterní i čtvrteční atletice, se platí
pouze jeden termín. Využijte této jedinečné možnosti sportování za polovinu
peněz.
Užívejte barevný podzim a zpříjemněte
si čas s kulíškovskými akcemi.

SPOLKY A OSADY

Jiřín | Dobrý skutek
Text: Eva Neradová, občanka | Foto: Tomáš Feřtek
V dnešní uspěchané době jsou často opomíjené skutky občanů. Jeden dobrý skutek
je u nás v Jiříně. Pan a paní Novákovi z čísla
18 zrekonstruovali křížek u lesa Húrčice.
Tento zde stojí už dlouho. Postavit ho dali
rodiče na památku svého synka z domu
č. 1. Chlapec utonul ve zdejším rybníčku
v 7 letech.
V roce 2007 však přišel orkán Kiril a zde-

vastoval celý kříž. Velké a statné duby, které stály blízko kříže úplně tento kříž přelomily. Duby byly vyvráceny a zakryly celý
kříž. Kiril nadělal mnoho škod v celé naší
republice.
Tímto chci poděkovat za naše jiřínské spoluobčany manželům Novákovým za jejich
snahu. Velice dbají o svůj domeček a jeho
okolí. Je to moc pěkné a záslužné.

Božkovice | MS ČČK Božkovice
Text a foto: Za MS ČČK Božkovice, Petr Stibůrek*
Dne 27.8. proběhlo Posezení u ohně, tradiční setkání členů a příznivců ČK, letos se
sportovním duchem – turnajem v ping
pongu. Na začátek září jsme připravili zájezd nejen důchodců do lázní Sárvár. Letos
se nám povedlo počasí a využívali jsme i
léčivé prameny v zahradě. 17. září 2022
jsme absolvovali celodenní výlet na Humpolecko. Prošli jsme hrad Lipnici, rodiště
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spisovatele Jaroslava Haška (v domě kde se
narodil má penzion jeho pravnuk – J. Haška výborně tam vaří). V Humpolci jsme vystoupali na vyhlídku pivovarského komína
a rovněž prohlédli luxusní pivovar Bernard. Po obědě jsme současně s prohlídkou kláštera a kostela shlédli derniéru divadelního představení Ze života J. Santiniho
v Želivi.

www.mestobystrice.cz

SPOLKY A OSADY

Tožice oslavila 100. výročí založení SDH
Text: Helena Bendová, Spolek přátel Tožice
Je sobota 16.7. a na Tožici se slaví! A není to
oslava ledajaká, místní sbor dobrovolných
hasičů slaví 100 let od svého založení. Od
rána panuje na návsi čilý ruch a všichni
přikládají ruku k dílu – nafukují se balonky, chystá se květinová výzdoba, zázemí
pro kapelu a stoly se plní dobrotami. Počasí nám přeje, jen nás trochu znepokojují
poryvy větru, ale nakonec to odnese jen
pár prasklých balonků.
Před polednem přijíždějí atrakce pro děti
– kolotoč a skákací hrad a nechybí ani velké pískoviště. Dospělí zase obdivují parní
stříkačku, která dorazila z Tábora a kterou
hned roztápějí uhlím. Také se chystá výstavka „Po 100pách hasičů“, kde si návštěvníci mohou prohlédnout, jaké měli hasiči
vybavení v průběhu historie, a vyslechnout
si zajímavý komentář dobrovolného hasiče
Petra Štěpánka a naší amatérské tožické
historičky Jany Matějovské.
V 13.00 už je vše nachystané a začínají
proudit první hosté. Vítr se utišil a všechny vítá prosluněná náves. Pozvaní hosté z
okolních SDH se nám zapisují do pamětní
knihy a na podiu už je připraven Mirek Macháček a pouští hudbu.
V 13.30 se mikrofonu ujímá starosta SDH
Tožice Jan Sekáč a jako profesionální moderátor všechny vítá. Náves na chvíli ztichne, aby místní hasiči mohli položit věnec k
uctění památky padlých z 1. sv. války. Následuje předávání pamětních plaket starostovi Města Bystřice Michalu Hodíkovi,
starostům okolních SDH a dalším pozvaným hostům. Poté se mikrofonu ujímá Jiří
Urban se zdravicí za SDH Tožice a následuje křest knížky, kterou ke stému výročí SDH
napsala Jana Matějovská. Publikace je plná
zajímavých informací z historie nejen tožického sboru dobrovolných hasičů a mů-

žete si ji půjčit v bystřické knihovně. Křest
moderuje Hanka Harvanová a kmotrou
knížky se stala nejstarší obyvatelka Tožice
a také členka SDH Tožice Jiřinka Ebertová.
A nakonec se na podium hrnou tožické děti
s oslavnou písní pro tožické hasiče, a především jejich starostu. Tím končí oficiální
část a jdeme se bavit!
Nejprve parní stříkačka – táborští hasiči ukazují, jak stříkačka funguje, a všichni
jsou překvapeni silou proudu vody. Kolotoč se vůbec nezastaví a také skákací hrad i
pískoviště jsou pořád plné.
Navíc místní hasiči připravili pro hasiče
z okolí zajímavé soutěže – přijela k nám
družstva z Mokré Lhoty, Křešic, Božkovic
a Tomic – tomickým se někde po cestě zatoulali dva členové, ale neváhaly je doplnit
ženy! Soutěží se ve třech disciplínách –
loutkohra, kroužkohra a vodoteč – a je to
strhující, zábavné, a nejen voda teče všude
kolem. Slovy to popsat nelze, tak se podívejte na fotografie na https://prateletozice.
estranky.cz/fotoalbum/2022/100-let-sdh/
a také na našem FB. Trefným komentářem vše doplňuje Jenda Sekáč, kterému
sekundují dva rozhodčí. Všichni soutěží do
roztrhání těla, ani ženy se ničeho nebojí,
Mokrá Lhota zůstává věrna svému jménu –
v mokrých disciplínách jim to prostě jde.
Ale nezaostávají ani ostatní týmy a baví se
úplně všichni! Na závěr se rozezní hasičská
siréna, protože hoří!!! Hoří malý domeček!!! Ale tožické děti nelení a ve speciální
uniformě – tričku s nápisem BUDOUCNOST TOŽICE – se chopí ručních stříkaček
a hasí… nejdříve domeček, pak okolí, a nakonec samy sebe.
Rozhodčí to nemají vůbec jednoduché, po
velkém rokování nakonec přicházejí s verdiktem, že zvítězila Tožice, děti dostávají

od starosty Města Bystřice zlaté medaile a
ostatní týmy si své pořadí musí vylosovat.
Ale zvítězili úplně všichni.
Následuje volná zábava a samozřejmě jídlo
a pití – a že se toho nakonec snědlo a vypilo! To by jeden nevěřil! Večer ještě přijíždí
skupina Coda a hraje až do brzkých ranních hodin a na podiu pod kaštany se tančí
a zpívá. Kolem desáté náves rozzáří ohnivá
show Ondry Staši.
Vyšlo to náramně, doufáme, že byli všichni
spokojeni a my jsme rádi, že velké úsilí nepřišlo vniveč. Děkujeme opravdu všem,
kteří pomáhali. Nejvíc toho měl na bedrech
Jenda Sekáč a popasoval se s tím skvěle.
Děkujeme také všem hostům, Mirkovi Macháčkovi, Kubovi Matějovskému a jeho
týmu za skvělou obsluhu, Milanovi Rezkovi
za točení piva, Honzovi Provazníkovi za
skvělé maso a brambory, manželům Stašovým za svázání knihy, Ondrovi Stašovi za
skvělou show, Petrovi Štěpánkovi, Mirkovi
Dvořákovi a Janě Matějovské za zapůjčení
historického vybavení. Dále děkujeme
Městu Bystřice a Nadaci pro podporu hasičského hnutí v ČR za finanční podporu. A
všem dalším, které zde neuvádíme jmenovitě.

Tožice | Přivítání školního roku 2022
Text: Helena Bendová, Spolek přátel Tožice
Další již tradiční akcí na Tožici se na sklonku léta stává rozloučení s prázdninami neboli přivítání školního roku. Většinou se
po prázdninách sejdou menší i větší děti
se svými rodiči z Tožice a blízkého okolí
a na návsi stráví příjemné odpoledne. Letos jsme se loučili a vítali v sobotu 3. září
Hlas Bystřice č. 10 / 2022

a čekalo nás i velké překvapení. Rozhodli
jsme se vyzkoušet méně tradiční formu zábavy a přijela k nám Terezka Macháčková
s muzikoterapií. Nikdo netušil, co nás čeká,
když se na návsi začaly objevovat podivné
krabičky. Prvotní rozpaky ale po chvíli
opadly a děti i rodiče hodinu a půl cesto-
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vali s hudbou po celém světě a nesmírně
je to bavilo. Nejen na návsi se ozývalo bubnování do cajonů, cinkání trianglů, australské didžeridu, různá chřestítka a další
nesmírně zajímavé nástroje. Děti si mohly
vyzkoušet opravdu všechny! A když už byly

unavené, dojely si hudebním vláčkem pro
občerstvení v podobě limonády a speciálně
usmažených domácích brambůrek.
Moc děkujeme všem organizátorům, a
hlavně Terezce Macháčkové za skvělé
představení, úžasnou schopnost navázat

s dětmi kontakt a velkou odvahu, kdy své
nástroje svěřila do rukou i těm nejmenším.
Také děkujeme Městu Bystřice za finanční
příspěvek, všem proolejovaným brambůrkářům a také všem, kteří přišli.
Tak uvidíme, co nás bude čekat příště.

Dětské rybářské závody ČRS, z.s. MO Bystřice
Text a foto: za RK ČRS, z.s., MO Bystřice, Vítězslav Maier

Dne 3.9. 2022, na revíru Konopišťský potok
2, proběhly dětské rybářské závody pořádané vedením místního rybářského kroužku.
Celkem si přijelo zachytat 41 dětí.
Byl krásný sluneční den. Rybám se sice nechtělo moc spolupracovat, ale i přesto se
většině dětem povedlo nějakou rybu chytnout.
Pro účastníky závodu bylo zajištěno občerstvení zdarma. Červená malinovka tekla
proudem a párek s chlebem a kečupem byl
„hitem“ dne.
Byly uděleny 4 hlavních ceny, ale nezapomnělo se ani na ty kterým se dařilo méně.
Každý si odnesl tašku plnou zajímavých
cen a dobrot od našich sponzorů.
První tři ceny byly uděleny za největší počet bodů a čtvrtá byla udělena za největší

ulovenou rybu.
S předáním pohárů nám pomohl starosta
města Bystřice pan Michal Hodík.
Výsledky závodu:
1. Filip Hlaváček, celkem, 244 bodů
2. Liliana Jirásková, celkem 154 bodů
3. Ondřej Houda, celkem 142 bodů
4.Ondřej Houda, největší ryba 56 cm úhoř
Náborová akce do Rybářského kroužku:
Spolu se závody probíhala i náborová akce
pro nováčky do našeho rybářského kroužku, který opět startuje 13.9.2022
Pro děti byly připravena, „poznávačka“ ryb,
vodních živočichů a organismů. Pro děti
byly připravené pruty nejen na chytání,
ale i na vyzkoušení rybolovné dovednosti –
hod „kapkou“ na terč.
Každé z dětí si odneslo nějakou sladkost,
informace spojené s rybařením a propa-

gační materiál s informacemi, jak se přihlásit do rybářského kroužku a v budoucnu
se stát rybářem.
Veliký dík patří sponzorům závodu:
Město Bystřice, ČRS, z.s., Středočeský
územní svaz, Narex Bystřice s.r.o., Stavebniny DEK a.s., Elmoz Czech, s.r.o., Petr
Šach stavební s.r.o., Daně ZID s.r.o., Schürmann s.r.o., WPOcarp Petr Štěpánek, FishMaster.cz, Tomáš Kubásek, Michal Procházka, Jiří Musil, Karel Voňavka.
Rád bych také poděkoval našim kamarádům – dobrovolníkům:
Marcela Kadeřábková, Miloš Repetný, Jiří
Maršík, Lukáš Maršík, Tomáš Zbořil, Jan
Budil, Vít Maier a Jiří Skřípský.
Věřím, že všem se závod líbil a příští rok se
opět těšíme na setkání.
Petrův zdar.

Ve vodě nežijí jen Vodníci
Text a foto: Vítězslav Maier, vedoucí rybářského kroužku MO Bystřice
V Bystřici 20.9.2022, se na bystřickém náměstí uskutečnil náborový projekt ČRS
SÚS pro děti a mládež „Ve vodě nežijí jen
Vodníci“.
Ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Bystřice jsme pozvali na „Vodníky“ děti z těchto
škol. Vodníci proběhli v rámci plánované
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akce Zdravé město, které pořádalo město
Bystřice. Se zástupci města jsme se domluvili na prezentaci našeho kroužku a uspořádání akce „Ve vodě nežijí jen Vodníci“.
„Vodníci“ byli rozděleni na tři samostatné
náborové akce. Klíčem byl věk dětí. Ráno
jsme akci uspořádali pro MŠ Bystřice – 98

dětí. Pak nás čekalo dopolední kolo pro
první stupeň ZŠ Bystřice, kterého se zúčastnilo 195 dětí a odpoledne nás čekal
druhý stupeň ZŠ se 162 dětmi.
Pro děti bylo připraveno:
1. poznávání ryb a seznámení s vodní faunou a florou, včetně živých ryb (sumec,
www.mestobystrice.cz
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perlín, kapr…)
2. rybářské náčiní, pomůcky a návnady
k lovu ryb
3. děti si mohly vyzkoušet jak „bere“ sumec
(samce „nahradil“ vedoucí Miloš)
4. pro děti byly připraveny propagační
a zábavné materiály, které poskytl odbor
mládeže Středočeského rybářského svazu
5. a nesmíme zapomenout na sladkosti,
které měly velký úspěch u všech dětí bez

ohledu na věk
Děti odcházely spokojené a plné rybářských zážitků. Na závěr děti dostaly upomínkové předměty včetně diplomu a pozvánky do rybářského kroužku.
Velké poděkování patří Českému rybářskému svazu SÚS za upomínkové předměty, Ministerstvu zemědělství za finanční
podporu a městu Bystřice za umožnění
prezentace.

Záchrana kapličky svatého Václava
Text a foto: Hana Bartáková, Osadní výbor Ouběnice
Výňatek z kroniky pana Otradovce z Ouběnic: „Zásluhou faráře Sedláčka postavena byla na paměť milenia knížete Václava
svatého r. 1929 kaplička na rozcestí silnic
Ouběnice-Tomice-Jiřín, v níž je pěkný obraz knížete Václava s pozadím Ouběnic.
Projektoval ji jinošický rodák, architekt
Chotaš z Prahy. Ku stavbě různými dary
přispěli farní osadníci, hlavně majitel dvora Jan Počepický a sestra rolníka Kalouse
z Dánska.“ Pan architekt již dávno odpočí-

Kaplička postavena v roce 1929

vá na hřbitově blízko kostela, jeho kaplička
však stále stojí na rozcestí. Bohužel, tak jak
to v dnešní době bývá, byla poškozována
vandaly, o zbytek se postaral zub času. Několikrát bylo rozbito sklo, v jednom místě
byl obraz probodnut, odcizeny byly vrátka
a nakonec i měděná stříška.
Žijí mezi námi ale občané, kterým nebyl lhostejný žalostný stav této historické
památky. Před dvěma lety zajistil opravu
stříšky pan Petr Hajda z Ouběnic. V roce

Kaplička v roce 2019

letošním se zasloužil o vyčištění prostoru
kolem , opravu zídky a nový „kabát“ celé
kapličky pan Jaromír Hedvik z Jiřína. Pan
Hedvik plánuje ještě další úpravy a výsadbu nových lip.
Co dodat. Věřím, že všichni kolem jdoucí,
jedoucí, turisté, výletníci, se u naší kapličky v dobrém zastaví, protože svítí široko
daleko. Velké a srdečné poděkování panu
Hedvikovi a Hajdovi každopádně patří.
Pánové, ještě jednou, obrovské díky!

Kaplička v roce 2022

TRADIČNÍ SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU se bude konat v pátek 21. 10. 2022 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v
sobotu 22. 10. 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hod. ve vagónu v Líšně. Sbíráme šatstvo pro humanitární účely, staré
hadry (čisté), hračky, boty a jiné. Všem předem děkujeme.
Přátelé, kamarádi, díky sbírce pro prchající ukrajinské rodiny jsem se seznámila s úžasným človíčkem, který má své srdíčko
rozhodně na tom správném místě. Je to Monika Mokráňová. Ve sbírkách jsem pak spolu i spolupracovaly. Teď Monča pořádá další sbírku – tentokrát pro děti z dětské onkologie v nemocnici v Motole a také pro děti v DD v Pyšelích. Jedná se o
sladkosti na Mikulášskou nadílku. Ale nejen sladkosti – perníčky, kalendáře, bombonky, překvapení, ale také třeba dětské
náplati, nové hračky, hry… Pojď me v dnešní nelehké době udělat radost dětem, které neřeší zdražování elektřiny, kdo bude
naším prezidentem, ale těší se na nadílku od Mikuláše a pak také od Ježíška. Jsou to přece ještě děti.
Moc ráda Monče pomohu vybrat nějaké dárečky pro děti. Všem, kdo by nám chtěl do sbírky přispět, budeme moc vděčné.
Můžete mi nosit sladkosti do ordinace nebo mimo ordinační dobu se můžeme domluvit na předání.
Marcela Tůmová, zdravotní sestra
Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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Lukostřelba
Text a foto:
Bohumil Spálenka, vedoucí oddílu

O víkendu 10. - 11. 9. se konalo na lukostřelnici SK Cheb 31. Mistrovství České
republiky v terčové lukostřelbě žactva.
SK Bystřice reprezentovali mez mladším
žactvem Ondřej Chlupsa a Adéla Šusserová. Mezi starším žactvem Dalibor Křivánek, Radek Tomis a Johanka Filípková.
V sobotní kvalifikaci byl Dalibor pátý, Radek sedmnáctý, Johanka třicátá, Adélka
dvanáctá a Ondra vyhrál obě kvalifikační
vzdálenosti a tím i celou kvalifikaci. Za
tratě veze do Bystřice zlaté medaile. Mix
tým mladších žáků byl čtvrtý, družstvo

starších žáků páté a mix tým starších
žáků obsadil desáté a místo a jako jediný
nepostoupil do eliminačních soubojů.
V eliminacích mezi 16 postoupil Dalibor
i Radek. Radek zde svůj souboj prohrál
s vítězem kvalifikace Rambouskem, Dalibor zvítězil nad kuličkou z Opavy. Mezi
8 nastoupil proti domácímu Kábovi se
kterým prohrál a skončil tak na děleném pátém místě. Johanka prohrála svůj
souboj mezi nejlepších 16 s Veronikou
Doležalovou. Adélka na svém prvním
startu na Mistrovství svůj první souboj
s domácí Brettlovou sice prohrála, ale
po velmi vyrovnaném průběhu. Ondra
potvrzoval svou pozici vítěze kvalifikace
a postupně vyřadil Adama Lokaje z Ostravy, Zdeňka Sádlovského z Odolené
Vody, Teodora Zaujce z Votic a ve finále
se utkal s Vítkem Pavlasem také z Votic
a po vítězství 7:3 získal titul Mistr ČR
v terčové lukostřelbě mladších žáků.
V eliminaci nastoupilo družstvo starších
žáků proti družstvu Votic, souboj prohrálo a do soubojů o medaile nezasáhlo.
Mix tým mladších žáků ( Ondřej a Adélkou ) v prvním souboji zdolali domácí
Esku Cheb až v rozestřelu a postoupili do

bojů o medaile. O postup do finále stříleli proti vítězi kvalifikace Ostravě, souboj
dospěl opět až do rozestřelu, ostraváci
byli lepší o jeden bod. Souboj o bronzovou medaili s týmem z Kyšic, vyhráli 5:3
a získali bronz.
V sobotu 24.9. se konalo 23. Mistrovství
ČR v terénní lukostřelbě žactva v Přehýšově u Plzně. Technicky zajišťující oddíl 1.
LK Plzeň připravil zajímavou trať v krásném prostředí Přehýšovských rybníků.
Bystřici reprezentovali Radek Tomis a
Dalibor Křivánek v kategorii starší žáci.
V kvalifikaci byl Dalibor druhý a Radek
sedmý. Do semifinále postoupil jen Dalibor zvítězil nad Martinem Matějkou
z Odolené Vody. Ve finále se utkal Matějem Rambouskem, souboj prohrál a veze
do Bystřice stříbrnou medaili.
Mezi těmito dvěma mistrovstvími jsme
uspořádali v Bystřici 21.9. 6. kolo Bystřických terčových závodů. V kategorii žákyně do 10 let holý luk překonala o tři body
český rekord výkonem 609 bodů Terezie
Velebná z TJ Jiskra Humpolec.
Všem ještě jednou děkuji za vzornou reprezentaci SK Bystřice a gratuluji k dosaženým úspěchům.

Basketbal | Labský pohár 2022
Text a foto:
Adam Slánský, trenér

Nejmladší minižákyně BC Benešov doplněné o stejně staré oddílové kolegy se
jako jedno družstvo společně vydalo první zářijový víkend do Pardubic. Zde se
zúčastnilo vyhlášeného předsezónního
basketbalového turnaje- Labského poháru 2022. První ostrý zápas po letním soustředění čekal naše družstvo již v pátek.
Soupeřem bylo družstvo BK Brandýs -
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chlapci. Naše družstvo vstoupilo do zápasu nervózně, jak to už u prvních zápasů v sezóně bývá. Zápas skončil naší
prohrou 24:36. Ve druhém zápase nás
čekal domácí celek BK Studánka Pardubice. V tomto zápase se naše hra podstatně zlepšila a díky tomu jsme získali první
pohárové vítězství 63:20. Druhý den nás
čekal vítěz skupiny D, družstvo Sokola
Dubeč. V zápase jsme se dlouho přetahovali o výsledek, který byl po třetí čtvrtině
vyrovnaný. Bohužel poslední čtvrtinu
nás soupeř přehrál a zápas jsme prohráli
42:26. Po tomto zápase bylo jasné, že na
turnaji budeme hrát o 5. - 8. místo.
Ve druhém sobotním zápase jsme se potkali s druhým domácím celkem SŠB
Pardubice. Zápas se nám herně velice
podařil a nakonec jsme vyhráli vysokým
rozdílem 42:14. Po tomto zápase jsme se
společně těšili, že se v neděli porveme o
konečné páté místo. Druhý den byl tedy
našim soupeřem tým BK Jihlava. Po vy-

rovnaném začátku zápasu nás soupeř
přetlačil svojí rychlostí a zaslouženě vyhrál 37:22. Naše družstvo U11 mix tedy na
turnaji skončilo na krásném šestém místě. Po celou dobu turnaje se velmi dobře
prezentovaly žákyně ZŠ Bystřice Kateřina Zahradníčková, Ema Popová a Anička
Randová, které prošly bystřickou basketbalovou přípravkou. Za trenérský tým
musíme pochválit všechny holky a kluky
za jejich přístup k zápasům. Pro některé
to byly první zápasy v životě, ve kterých
všichni statečně bojovali a na palubovce
nechali celé srdce. Pořadatelům turnaje
děkujeme za skvělou organizaci. Poznali
jsme skvělé lidi a také samotné město
Pardubice, neboť jsme během poháru
toto město hodně procestovali. Na úplný
závěr bych rád poděkoval městu Bystřice
za finanční podporu, díky které jsme se
mohly tohoto velmi dobře obsazeného
turnaje zúčastnit a získat tak tolik důležité herní zkušenosti.
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Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Ladislav Rychman
* 9. října 1922 v Praze
† 1. dubna 2007 v Praze

Jiří Šimáček

Český filmový režisér L. Rychman unikl jen
zázrakem v květnu roku 1945 v Bystřici zastřelení. Tehdy mu bylo 23 let a v bystřickém
koncentračním táboře pobýval jako vězeň. Po
válce nastoupil do Divadla satiry. Začal studovat FAMU, kterou nedokončil a nedostudoval ani estetiku na Filozofické fakultě. Jeho
kroky se postupně ubíraly k filmu, kde zanechal nesmazatelnou stopu. Pokoušel se
o první filmové muzikály, vymyslel první reklamy a je pokládán i za zakladatele českých
videoklipů. Do paměti mnoha diváků se za-

psal především filmovým muzikálem Starci
na chmelu. Všeobecného uznání sklidily i filmy Dáma na kolejích nebo pořad Laterny
magiky Revue z bedny pro světovou výstavu
Expo v Montrealu. Rychmanova normalizační tvorba už není odborníky tolik ceněna. Za
zmínku přesto stojí filmy Hvězda padá vzhůru v hlavní roli s Karlem Gottem nebo Jen ho
nechte, ať se bojí s Helenou Vondráčkovou.
V devadesátých letech se Rychman věnoval
televiznímu archivu. Sám uváděl například
pořad Trochu šafránu.

Bystřický rodák Jiří Šimáček zde vychodil
obecnou a měšťanskou školu a vyučil se ve
firmě A. Melichar. V roce 1943 odešel do Prahy a následně do Ústí nad Labem, kde se stal
ředitelem Městských kin Ústí nad Labem.
V roce 1971 se zasloužil o zastřešení ústecké-

ho letního kina, které sloužilo pro 3500 diváků a bylo otevřeno trempskou Portou. V té
době se jednalo o třetí největší stavbu svého
druhu na světě. Před ním už bylo jen zastřešené letní kino v Západním Německu a v Austrálii.

Předseda, později starosta Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici se narodil v Mokré
Lhotě. Základní školu navštěvoval v Bystřici, odkud odešel na Průmyslovou školu do
Čáslavi. Po studiích nastoupil povinnou vojenskou službu a byl odvelen do Volar k pohraniční stráži. Po skončení povinné vojny
se vrátil do Bystřice, kde začal pracovat jako
mistr v národním podniku JAWA.

V roce 1964 se stal členem dobrovolných hasičů v Bystřici a v roce 1969 nastoupil v Benešově coby hasič z povolání. V roce 1982 byl za
svoji práci jmenován náčelníkem Okresní
inspekce požární ochrany a po roce 1989 ředitelem územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se
sídlem v Benešově. Tuto funkci vykonával až
do roku 2002, kdy odešel do důchodu.

* 17. ledna 1924 v Bystřici
† 13. října 1997 v Ústí nad Labem

Josef Dvořák
* 22. října 1942 v Mokré Lhotě
† 8. května 2010 v Benešově

Občanská komise informuje
V srpnu 2022 oslavili významné jubileum tito občané:
Zdeněk Dvořák, Bystřice, 70 let
V září 2022 oslavili významné jubileum tito občané:
Jiří Šebor, Mlýny, 70 let
Marie Jiroušková, Bystřice, 90 let
Václav Štěpánek, Líštěnec, 91 let
Václav Vejsada, Nesvačily , 95 let

VZPOMÍNKY

Vzpomínáme
„Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.“
Dne 30. října 2022 uplyne 10 let od úmrtí
pana Pavla Dvořáka z Nesvačil.
Vzpomíná rodina Dvořákova.

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu! Pozn. Jména všech uvedených osob jsou
zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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HISTORIE

Rok 2010
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

ANKETA K SUPERMARKETU

Koncem roku 2009 se na vedení města obrátili investoři s nabídkou výstavby supermarketu v Bystřici. Supermarket měl být
umístěn v lokalitě ulice Nová, kde územní
plán města počítal s bytovou výstavbou.
Zastupitelé města tedy rozhodli uspořádat
anketu přes zpravodaj města Hlas Bystřice.
K anketní otázce „Souhlasíte s výstavbou
nového supermarketu v Bystřici“ se vyjádřilo 198 občanů, z toho 151× zaznělo ANO,
46× NE a dva lístky byly neplatné. Z důvodu
nedostačující kapacity dešťové kanalizace
a obtížně dopravně technického řešení napojení lokality na příjezdovou komunikaci
investor od svého záměru nakonec odstoupil.

POBOČKA ČESKÉ SPOŘITELNY

Starosta města po jednání s ředitelem oblastní pobočky České spořitelny v Příbrami podal oficiální žádost o znovuobnovení
bystřické pobočky spořitelny. Pobočka
České spořitelny, a.s. byla v Bystřici oficiálně zavřena rozhodnutím generálního
ředitele ČS a.s. ke dni 1. července 2004.
Starosta města ve své žádosti argumentoval především nárůstem obyvatel, výstavbou rodinných i bytových domů, a především uzlovým bodem v síti autobusových
spojů. Po posouzení ze strany České spořitelny bylo rozhodnuto z důvodu ekonomické neefektivnosti pobočku znovu neobnovovat.

KOMUNIKACE V LÍŠNĚ

Postupná výstavba rodinných domů v líšenských parcelách si vynutila výstavbu
nové komunikace. Náklady na její výstavbu byly vysoutěženy v částce kolem deseti milionu korun. Do konce roku 2009
se podařilo vystavět základ komunikace
v plánované šíři dvou jízdních pruhů. Na
jaře roku 2010 po získání krajské dotace
ve výši 3, 7 milionu korun provedla společnost Proxima dokončení povrchu a výstavbu jednostranného chodníku včetně
veřejného osvětlení.
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GOLF RESORT KONOPIŠTĚ – DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Golf resort Konopiště připravil začátkem
srpna veřejně přístupný dětský den otevřených dveří. Golfový klub návštěvníkům
předvedl základy golfové hry a provedl je
resortem. Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce, projížďky golfovými vozíky, soutěže i projížďka na koních.

ZATEPLENÍ BUDOVY I. STUPNĚ ZŠ

S koncem školních prázdnin a blížícím se
podzimem byla zateplena budovy prvního
stupně základní školy. Původní šedá panelová budova s velkými tepelnými úniky
drahého tepla získala vyhovující izolační
vrstvu s vkusnou modro bílou omítkou.
Výměny se dočkala i všechna původní
okna jednotlivých tříd.

sef Petráň oslavil osmdesáté narozeniny.
Pro tuto příležitost nechalo města Bystřice vytvořil v karlovarské společnosti
Moser originální dárek v podobě skleněné knihy s motivem profesorova rodiště.
Autorem díla byl sklářský designér Lukáš
Jabůrek.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V areálu bystřické mateřské školy bylo
dne 13. října slavnostně uvedeno do provozu dopravní hřiště pro žáky mateřské
i základní školy. Šlo o první dopravní hřiště na okrese Benešov. Na původně nevyužívaném prostoru školní zahrady vzniklo
několik křižovatek a kruhový objezd, kde
si děti na kolech a odstrkovadlech mohly
vyzkoušet dopravní značky v praxi. Dětské
cyklistické hřiště tak přispělo ke zkvalitnění dopravní výuky v Bystřici a podtrhlo
úspěchy dětských cyklistů v celostátní dopravní soutěži mladých cyklistů, které se
již 25 let se svými žáky účastnil pan učitel
Josef Jirovský.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

V komunálních volbách, které se konaly
ve dnech 15. a 16. října 2010 zvítězila kandidátka ODS. Ze zvolených zastupitelů
byli starostou města zvoleni Mgr. Daniel
Štěpánek, místostarostkou Ing. Olga Mokošová a členy rady Ing. Josef Šembera,
Milan Vosátka mladší a Theodor Máca.

PROF. JOSEF PETRÁŇ OSLAVIL 80.
NAROZENINY

Čestný občan města Bystřice, historik Jo-

www.mestobystrice.cz

POVĚST

O vzniku osady Líštěnec
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Stejně jako dnešní děti také jsme za prarodiči vlastními i našich kamarádů chodili s věčnými otázkami jako třebas: proč jsou v
Líštěnci jen tři statky a kdo je tam postavil a proč? A jak to tenkrát vlastně bylo? Až se někdo ze starších dal do vyprávění a vzpomínání a všichni poslouchali. Obvykle příběh začínal slovy - to prabába mojí báby jednou vyprávěla, že to mohlo být asi takhle:
Bylo pozdní odpoledne, když se tenkrát po
prašné a kamenité cestě od Jinošic blížil
vůz s poněkud nesourodým spřežením.
Byl tažený koníkem, po jehož boku byla
zapřažena kravka. Obě zvířata byla viditelně unavená, šla jistě z větší dálky. Na boku
korby byla zavěšena klec, ve které sedělo
pár slepic, vzadu za vozem šel velký huňatý pes a za ním ještě pár větších dětí. Na
voze seděla žena a dvě menší děti spaly na
houních pod kusem plachty. Podle spřežení kráčel muž a pozorně se rozhlížel kolem sebe. Najednou uslyšel zurčení vody,
tak zastavil u kraje cesty na plácku blíže
k lesu. Žena sestoupila z vozu a s košem
se vydala s většími dětmi do blízkého lesa.
Bylo léto a tak se daly nasbírat houby nebo
jahody a muž vzal vědro a šel pro vodu,
aby napojil žíznivá zvířata. Menší děti stále spaly, pod korunami stromů byl klid a
příjemný chládek. Muž pro vodu musel
několikrát, aby oba tahouni i drůbež měli
vody dost. Pak obě zvířata vypřáhl a popocházel s nimi podle cesty, aby se také napásla. Žena se vrátila skoro za soumraku,
větší děti nesly klestí na otop a v koši byly
vidět houby i nějaké maliny. Muž s pomocí
troudu a křesadla rozdělal oheň. Hospodyně vylezla znovu na vůz, aby připravila
věci potřebné na přípravu jídla. Na houních stále spalo nejmenší dítě ale druhé,
asi čtyřletý chlapec už ve voze nebyl. Hned
začali všichni hledat v blízkém okolí a volali, aby se vrátil, ale les byl tichý a nic se
nikde ani nehnulo. Tma zahalila les i okolí,

Hlas Bystřice č. 10 / 2022

pocestní byli kolem ohně tiší a nešťastní,
ani připravené jídlo jim nechutnalo. Pořád
poslouchali, zda se přeci jen neozve dětský pláč, nebo volání. Ale jen sýček houkal
do tmy a tak plynula celá dlouhá noc.
Za svítání znovu všichni prohledali blízké
okolí, ale bezvýsledně. Jen zjistili, že jim
zmizel i pes, nu snad se zatoulal v lese někam za zvěří, myslil si muž. Ten se neztratí
a jistě je dožene. Jeho tvář byla zasmušilá a po probděné noci mu přibyla nejedna vráska. Doba byla neklidná, pořád se
někde válčilo, na západě probíhaly selské
války a v kraji nebylo bezpečno. Museli
vyrazit zase dál. Hospodář zapřáhl znovu
obě zvířata a vůz se rozkodrcal po cestě do
mírného kopečku.
Rodina utíkala z kraje, kde probíhaly nepokoje, dům jim do základů vyhořel a tak
se vydali na cestu ke vzdáleným příbuzným. Cesta z nejistoty zas do nejistoty
a teď ještě zmizel jejich malý synek. Žena
krmila nejmenší dítě a slzy jí stékaly po
tvářích. Z korby se rozhlížela po okolí
a modlila se za záchranu a nalezení svého
dítěte. Musili však dál, aby mohli hledat,
bylo nutné dojet někam, kde by byli lidé
ochotní jim pomoci. Vůz vyjel na mírný
kopec a začal sjíždět tam, kde se cesta po
levé straně v dálce stáčela dolů. V časném
ránu bylo vidět, že se tam vznáší dým z nějakých vzdálených komínů. Inu hospodyně
musily vařit od časného rána a jinak než
na rozpálené plotně to nešlo. Topit v kamnech se muselo, i když bylo venku horko.

Po pravé straně cesty rostlo husté křoví ze
samých lískových ořechů, kterým se teprve začínaly bělat skořápky plodů. Za keři
byl kopec a u lesa nějaká louka. Náhle se
ozval od lískových keřů známý štěkot psa.
Všichni poznali jeho hlas a dívali se, odkud
vyběhne, ale nikde se neukázal. Vůz se blížil ke křoví, odkud byl štěkot s přestávkami slyšet. Pořád se ale nikde pes neobjevil.
Hospodář potah zastavil a z vozu si vzal do
ruky velkou sekyru. Rozhrnul houští a vydal se za hlasem svého psa.
Musel se prodrat porostem plným lískových prutů, hustého maliní a divokých ostružin. Psa stále slyšel a věděl, že je od něj
jen pár kroků, přesto jej nikde neviděl.
Náhle mu ruka se sekyrou, kterou si razil
cestu, mávla do prázdna, a kdyby udělal
ještě krok, spadl by do hluboké jámy, kde
na dně štěkal pes. A za psem se krčilo dítě.
Chlapec, kterého hledali a málem již oplakali, najednou uviděl otce a zdvihal ruce,
aby jej mohl vyzdvihnout k sobě. To však
nešlo hned, nejprve bylo nutno nasekat
v okolí maliny, větve a pár větších kamenů
aby se po nich nejprve dostal ven pes a pak
i chlapec. Bylo to šťastné shledání, a když
rodina doputovala k příbuzným, tak se jim
po čase podařilo domluvit si propachtování a později odkoupení pozemku v okolí
městečka. Protože považovali za šťastné
místo právě to, kde nalezli své dítě, postavili svůj dům právě tam. Snad právě podle
lísek, kterých rostlo v okolí mnoho, se osadě začalo říkat Líštěnec.
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najdete vždy ty nejlepší akční nabídky.

NOVĚ OTEVŘENO
BENU Lékárna, Bystřice

Syllabova 450, 257 51 Bystřice
Provozní doba: pondělí - čtvrtek: 7:30 - 16:00, pátek: 7:30 - 14:30

Odměna pro nové
zákazníky BeNU PLUS.

Dárek

při založení karty

BeNU PLUS.

V případě Vaší osobní registrace jako nového člena zákaznického programu BENU PLUS v nově otevřené BENU Lékárně na adrese Syllabova 450, 257 51 Bystřice (“Lékárna“) a získáte jeden z vybraných produktů značky LIVSANE (vybrané produkty: LIVSANE Šumivé tablety Hořčík černý rybíz
20 ks - doplněk stravy, LIVSANE Balzám na rty Sensitive, 4,8 g – dermokosmetika, LIVSANE Bonbóny Hroznový cukr rolka jahoda, 44 g - doplněk stravy), dle Vaší volby, jako dárek. Upozorňujeme, že doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Uchovávejte je mimo dosah
dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Tato akční nabídka platí pouze od 10. 10. do 30. 11. 2022 nebo do vydání/vyprodání zásob. Akční nabídky nelze využít jinde než v Lékárně, nelze ji ani využít opakovaně. Jakékoliv změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Hlas Bystřice č. 10 / 2022

Inzerce

www.benu.cz
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VZPOMÍNKY

Kvalitní čistění a úklid

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

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

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

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
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Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.

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

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

Inzerce

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

Inzerce

ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy

Zdeněk Dvořák

Hlas Bystřice č. 10 / 2022
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BYSTŘIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI ZVOU NA

PODZIMNÍ VÝSTAVU
Z NAŠICH ZAHRAD

MŮŽETE SE TĚŠIT NA VÝPĚSTKY OVOCE, ZELENINY, NA KVĚTINY A KAKTUSY,
PRODEJ MEDU, KOŠÍKÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, ROSTLIN, VÝROBKŮ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
SÁL RESTAURACE U HLAVÁČKŮ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Inzerce

29. – 30. ŘÍJNA 2022
9.00 - 16.00 HOD

30

POŘÁDÁ ZO ČSZ BYSTŘICE
S PODPOROU MĚSTA BYSTŘICE
www.mestobystrice.cz

Kalendář akcí

15. 10. 2022 od 14:00

5. 11. 2022 od 15:00

25. 11. 2022

ZÁBAVA PRO DĚTI

ZÁBAVA PRO DĚTI

UDÁLOST

19. 10. 2022 od 18:00

5. 11. 2022

Na Čeperce
Drakiáda aneb vysvoboď princeznu

ZÁBAVA PRO DĚTI
Bystřice, MC Kulíšek
Dušičkové tvoření

20. 10. 2022 od 19:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Bystřice, MC Kulíšek
Velké ptačí odpoledne

ZÁBAVA PRO DĚTI
Líšno
Lampionový průvod
5. 11. 2022

UDÁLOST

Bystřice, Divadlo U Jelena
Rozvod – Anekdota od DS Banda

Radošovice
Podzimní brigáda

27. 10. 2022 od 19:00

7. 11. - 11. 11. 2022

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ZÁBAVA PRO DĚTI

Bystřice, Divadlo U Jelena
Oskar – Komedie v podání Komorního
studia Áčko

Bystřice, Divadlo U Jelena
30 let Dnů loutkového divadla (dopolední
představení pro mateřské školy, případně
pro veřejnost)

29. 10. 2022, 8:00 - 17:00
30. 10. 2022, 8:00 - 15:00

12. 11. 2022

VÝSTAVA

UDÁLOST

Bystřice, sál U Hlaváčků
Místní výstava drobného
a hospodářského ptactva
(Cena města Bystřice)

Líšno
Podzimní brigáda

29. - 30. 10. 2022

Tožice, kostel
Svatomartinský koncert C. Sedláček, A.
Pavlíček a jejich žáci

VÝSTAVA

Bystřice, areál Pod barevnou
Podzimní výstava z našich zahrad

30. 10. 2022 od 18:00

KONCERT

Bystřice, kostel sv. Šimona a Judy
Podblanický smíšený sbor a orchestr

1. 11. 2022 od 19:00

KONCERT

Bystřice, Divadlo U Jelena
Kateřina Ševidová - Písně mého sdrce

Hlas Bystřice č. 10 / 2022

13. 11. 2022 od 17:00

KONCERT

15. 11. 2022 od 19:00

BESEDA

Mokrá Lhota
Rozsvěcení Vánočního stromu pro
občany Mokré Lhoty (z kapacitních
důvodů)

26. 11. 2022

UDÁLOST

Bystřice, Ješutovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

26. 11. 2022

UDÁLOST

Ouběnice
Rozsvícení vánočního stromu s
Mikulášem pro občany Ouběnic
(z kapacitních důvodů)

26. 11. 2022

KONCERT

Bystřice
1. adventní koncert

27. 11. 2022

UDÁLOST

Líšno
Rozsvícení vánočního stromu pro občany
Líšna (z kapacitních důvodů)

2. 12. 2022

UDÁLOST

Radošovice
Rozsvícení vánočního stromu pro občany
Radošovic (z kapacitních důvodů)

Bystřice, Divadlo U Jelena
Holzmann kniha - beseda

19. 11. 2022 od 17:00

ZÁBAVA PRO DĚTI

Mokrá Lhota
Dětské Mokrolhotské tvoření II.
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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

