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Loutkové představení
v Divadle U Jelena

Blíží se start podávání návrhů do
participativního rozpočtu 2022
STRANA 4

Speciální příloha:
Rok 2021 v našem městě
STRANA 15

T

A

FOTOZPRÁVY

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET | Od 20. 2.
můžete na webu zbystri.cz. podávat své
návrhy na využití části rozpočtu města.

SDH OUBĚNICE | Svépomocí a za
finančního přispění Města Bystřice došlo
k vybavení zasedací místnosti.

KULÍŠEK | V Kulíšku při oslavách
Hromnic proběhlo vysvěcení dle slovanské
tradice.

LÍŠNO | Vznikly úchvatné fotografie
Líšna z ptačí perspektivy. Za fotografie
děkujeme Jiřímu Zderadičkovi.

POČASÍ | Český hydrometerologický
ústav varoval před nárazy větru
dosahujícího až 70 km/h.

RE-USE SKŘÍŇ | Spoluobčané se
přidávají k tomuto způsobu předcházení
odpadů a využívají RE-USE skříň v Kulíšku.

TECHNICKÉ SLUŽBY | Služby asistovaly
při plánovaném pořezu dřevin na katastru.

DOTKNI SE KNIHY | Zdravé město
Bystřice propojilo místní subjekty a
společně naplánovaly týden plný knih.

POPLATKY ZA ODPADY | Poplatky za
odpady prosím uhraďte do 31. 3. 2022.
Můžete platit elektronicky.

DIVADLO | V Divadle U Jelena proběhlo
představení Kola Vášně od divadelního
spolku deFormace.

COVID | Od 18. února končí povinnost
plošného preventivního testování ve
školách i firmách. Zpomalil se nárůst
varianty omikron.

ZUBNÍ PREVENCE | MDDr. Nikola
Kyliánková navštívila MŠ s preventivním
programem „Zdravé zoubky“.
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ÚVODNÍK

NENECHTE SI UJÍT!

Blížící se jaro,
čas masopustu
a naděje

Blíží se start
podávání návrhů
do participativního
rozpočtu 2022
STRANA 4

Jak se daří
RE-USE skříni?

STRANA 7

Rok 2021 s MKIC
Bystřice

Text: Daniel Štěpánek,
místostarosta města Bystřice

D

ny se nám již pomalu prodlužují, ale
příroda je stále ještě ospalá. Na zamrzlých polích vykukuje
první obilí, které co chvíli přikryje nový
sníh, nebo je povytáhnou první sluneční
paprsky. Skřivánek by měl vrznout už na
Hromnice a jakýmsi předělem mezi probouzející se přírodou a zimním časem je
každoroční masopustní období.
Čas masopustu je časem maškar, tanečních zábav a venkovských zabijaček. Jedná
se o období, které začíná po Třech králích
a končí v úterý před Popeleční středou,
která letos vychází na 2. března. Také u nás
se v některých osadách stále ještě udržují tradiční masopustní obchůzky. Veselá
masopustní společnost obchází jednotlivé
usedlosti s bujarým zpěvem a tancem. Paní
domácí připraví drobné občerstvení. Lidé
se setkávají, popovídají a užívají si společnou zábavu. Baví se jak masky v průvodu,
tak přihlížející.
Masopust je oslavou předjaří a souvisí

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

STRANA 12

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
s příchodem vegetačního roku. Je to čas
mezi dvěma postními obdobími. Odpradávna tento čas doprovází veselí, tanec,
zpěv, ale i jídlo a pití se spoustou bujarých
taškařic.
Původ této veselice sahá hluboko do historie a má dlouhou tradici. Jednalo se o
oblíbenou lidovou zábavu, které se účastnili všichni lidé, ať už ti nejchudší, bohatší,
šlechtici nebo panovnický dvůr. Masopustní rej se konal ve městech i na vesnicích.
Díky svému rozšíření pak tato tradice po
staletí nevymizela a ani se ji nepodařilo
potlačit úředními nařízeními.
Také letos mají lidé v tomto období už dost
těch dlouhých zimních večerů, té samoty a
odloučení a těší se na příchod jara. Všechny
lidové tradice přece mají své hluboké myšlenkové jádro. Vždyť naděje je to, co nám
dodává elán a energii. Máme naději na lepší časy, naději na zdraví nebo na příští úrodu. Užijme si tedy ještě zbytku zimního odpočinku, ale věřme, že jaro je již za dveřmi
a že si co nevidět budeme moci dopřát nějakou tu společnou zábavu.

Uzávěrka příštího čísla
je 28. února 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 Říhová.
Grafická úprava: Denisa Říhová. Adresa redakce:
Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice. Redakční
rada: B. Kristenová - předsedkyně, R. Dvořáková,
M. Michálková, V. Hřebíčková, D. Říhová. Redakce si
vyhrazuje možnost redakční úpravy příspěvků.

E-mail: zpravodaj@mestobystrice.cz
Tel: 607 249 648
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Jednání Rady města Bystřice
Zkrácená verze zápisu konaného dne 10. 1. a 24. 1. 2022 Plnou verzi naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Rada města Bystřice dne 10. 1. 2022:
schválila vyhlášení veřejné zakázky na
stavební práce „BD Syllabova 99 – rekonstrukce bytů v 1.NP a 2.NP“ za předpokládanou cenu 2.942.172 Kč bez DPH
schválila uzavření Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru s B2K design s.r.o.
schválila vyhlášení veřejné zakázky na
stavební práce „Bystřice – památník“ za
předpokládanou cenu 2.674.397 Kč bez DPH
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2021 k zakázce „Informační kampaň“ s firmou: AQE advisors, a.s.
Tímto dodatkem se upravují podmínky stanovené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo
schválila vyhlášení veřejné zakázky na
dodávku zahradnických prací pro „Zeleň
ve městě Bystřici“
schválila na základě Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele k zakázce „Sběr,

svoz a odstraňování odpadů pro město Bystřici 2022“ výběr dodavatele: Služby Bystřice s.r.o.
schválila na základě Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele k zakázce „Vodovod Bystřice“ výběr dodavatele: VPK Suchý
s.r.o.
schválila uzavření Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru k zakázce „Spolkový
dům Líšno“ s firmou Sibre s.r.o.
Rada města Bystřice dne 24. 1. 2022:
vydala Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
schválila uzavření Příkazní smlouvy na
výkon technického dozoru investora k zakázce „Snížení energetické náročnosti základní školy – nové vyhlášení“ s Elmoz
Czech, s.r.o.
schválila sazebník úhrad pro poskytování
informací pro rok 2022

schválila uzavření Smlouvy příkazní
o výkonu autorského dozoru k zakázce „Zeleň ve městě Bystřici“ s Ing. Vítem Dvořákem
schválila uzavření Smlouvy příkazní o výkonu autorského dozoru k zakázce „Památník – Bystřice“ s JVA architekti s.r.o.
schválila vzor „Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství“
mezi městem Bystřice a jednotlivými podnikatelskými subjekty, které budou mít zájem využívat systém odpadového hospodářství města
vzala na vědomí zařazení návrhu č. 13,
č. 14 a č. 15 na změnu Územního plánu města Bystřice
schválila Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, služebnosti
stezky a cesty za účelem přístupu k protihlukové stěně pro Správu železnic

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ZBYSTŘI!

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET!

Vy navrhujete. Vy vybíráte. Společně realizujeme.
Představíme vám par�cipa�vní rozpočet, vysvětlíme pravidla
a ukážeme na vzorovém příkladu, jak projekt přihlásit.

2. 3. 2022

od 17:00
zasedací místnost
MěÚ Bystřice

BLÍŽÍ SE START PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2022
Město Bystřice se v roce 2018 připojilo do Národní sítě Zdravých
města a rozhodlo se tak stát Zdravým městem – místem, kde lidé
mohou dlouhodobě spokojeně a zdravě žít nejen proto, že se oni
sami starají o své zdraví, ale zejména díky tomu, že jejich město
funguje na zdravých základech. Tyto základy představuje kvalitní
veřejná správa i strategické plánování a řízení, které zohledňuje
udržitelný rozvoj a podporuje zdraví. Vše se navíc děje na principu
dohody s obyvateli, protože jedině pak lidé mohou svou komunitu
i krajinu považovat za svůj domov a o ně také tak pečovat.
Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv.
participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití
části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu,
zpravidla investičního charakteru.
Participativní rozpočet má 5 fází: sběr návrhů, kontrola a úprava
návrhů, posouzení návrhů komisí, prezentace návrhů a hlasování,
realizace.

Veškeré informace najdete na zbystri.cz
#nadobreceste
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V neděli 20. 2. 2022 je zahájeno podávání návrhů do participativního
rozpočtu. Návrhy můžete podávat online na webu zbystri.cz nebo
písemným formulářem z Projektové kanceláře. Dne 2. 3. 2022 se
bude konat k informačním a propagačním účelům veřejné představení participativního rozpočtu Města Bystřice 2022. Těšíme se na
vás!
www.mestobystrice.cz

KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ

Ceny města Bystřice 2021
Text a foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
V minulém čísle jsme vás informovali o předávání Cen města Bystřice, které se konaly na konci roku
2021. Volným pokračováním bychom vám rádi přiblížili, za co byli jednotlivé osobnosti nominované. Všem nominovaným i nominujícím ještě jednou děkujeme.

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVEC MĚSTA
BYSTŘICE:

Bárta Šimon: Lukostřelba, mistroství ČR,
pohár ČLS, nominace do reprezentace ČR.
Březina Jiří: Lukostřelba, mistroství ČR,
pohár ČLS, nominace do reprezentace ČR.
Březina Pavel: Jezdectví, Mistrovství Evropy seniorů, vloni kvalifikace na Olympijské
hry do Tokia.
Hodík Karel: Florbal, člen týmu reprezentace České republiky, zlatá medaile na letošním Mistrovství světa mužů do 19 let.
Kadeřábek Adam: Motokros, Mezinárodního mistrovství ČR (13. místo, 7. Čech), poháry a
ocenění z menších závodů.
Křivánek Dalibor: Lukostřelba, Pohár SK
Bystřice (1. místo), Mistrovství ČR (1. místo),
Pohár ČLS (1. místo)
Rezek Jiří: Autokros, vícemistr Mezinárodního mistrovství České republiky v autokrosu v divizi BUGGY 1600.
Vášáryová Johana: Jezdectví, drezura: 2.
místo na celosvětovém žebříčku FEI v drezuře dětí, další úspěchy na Mistrovství Evropy.
Šitlerová Viktorie: Twirling: Mistryně ČR
na Mistrovství ČR (disciplína sólo s hůlkou) a
první vícemistr ČR (disciplína rytmické taneční sólo).

OCENĚNÍ OBČANA MĚSTA BYSTŘICE ZA
VÝJIMEČNÝ ČIN:
Bílek Marek: Za přínos svými činy, foto
Bystřice a okolí bez žádosti o honorář (pravidelně do Hlasu Bystřice)
Procházka Tomáš: Za přínos svými činy,
foto Bystřice a okolí bez žádosti o honorář
Zderadička Jiří: Za přínos svými činy: foto
Bystřice a okolí bez žádosti o honorář (fotí pro
sebe převážně fotky z dronu, ale dává je Městu
Bystřice k dispozici).
Procházka Michal a Mokráňová Monika:
Uspořádání sbírky materiální pomoci oblastem Břeclavska a Hodonínska, které den
předtím zasáhlo ničivé tornádo.

OSOBNOST KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Neradová Marie: Za to, že tu celá léta vedla
kulturu.
Mácová Mirka: Od mládí vede sportovní
kroniku, trénuje mladé ve fotbalu a dalších
sportech, před pár roky sehnala všechny fotky
na sportovní výstavu a ač je po delší nemoci se
srdcem už zase se věnuje sportovcům.
Havelka Jaroslav: Motivuje děti a mládež k
aktivnímu pohybu tancem. Programy pro ZŠ.
Zakladatel taneční skupiny Dancing Crackers.
Taneční rekord v České knize rekordů.

Vyhlášení konkurzního řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní škola Bystřice,
okres Benešov, příspěvková
organizace
Předpokládaný nástup na pracovní
místo ředitele/ředitelky: 1.8.2022
Písemnou přihlášku doručte
osobně nebo zašlete doporučeně
nejpozději do 30. dubna 2022
do 10:00 hodin
Více informací a náležitosti
přihlášky naleznete na webových
stránkách Města Bystřice
www.mestobystrice.cz.

PRONÁJEM BYTU
Správa majetku vyhlašuje záměr
pronájmu bytu Líštěnecká č. p. 170,
257 51 Bystřice. Žádosti podávejte
do 23.2.2022.
byt č.4
velikost 1+kk
celková rozloha 49,70 m²
měsíční nájemné za byt činí 3180 Kč
+ záloha na služby
Kontakt: 317 783 178, jana.pospisilova@
mestobystrice.cz.

INTERNETOVÁ SÍŤ T-MOBILE
Napojena je zatím pouze ulice K
Čeperce. Síť ještě není spuštěná, ani v
tomto měsíci spuštěna nebude.
Spuštění je plánované v horizontu
3 až 6 měsíců. Nyní probíhá
upřesňování O přesnějším plánu
spuštění vás budeme informovat
v následujícím čísle.

PLATBY ZA ODPADY
FYZICKÉ OSOBY
Vyhláška 1/2001
poplatek 850 Kč na osobu prosím
uhraďte do 31. 3. 2022
Vášáryová Johana, předání ocenění

Bílek Marek, předání ocenění

Mokráňová Monika, předání ocenění

Neradová Marie, předání ocenění

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ
OSOBY
Vyhláška 2/2001
možnost vývozu a likvidace
směsného odpadu z vlastní nádoby
(v případě zájmu kontaktuje info@
tsbystrice.cz)
NOVĚ možnost využívat systém
tříděného odpadu (v případě zájmu
uzavřete smloutu s Městem Bystřice,
kterou nejdete na webových
stránkách
www.mestobystrice.cz)
v případě podnikatelů je nezbytné
hradit částku bezhotovostně
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Bystřice se rozroste o další zeleň
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice, Kateřina Adamová, projektová kancelář
Veřejné prostranství se rozroste o stromy, keře,
květiny, cibuloviny a trvalky. Jedná se o 3 oddělené lokality, které byly spojeny do jednoho
projektu za účelem veřejné zakázky
Pomník obětem 2. světové války v ulici K Letišti
a Pomník 2. světové války v ulici Dr. E. Beneše
se dočká revitalizace svého okolí. Cílem pro-

Pomník obětem 2. světové války v ulici
K Letišti (návrh řešení)

jektu je vytvořit důstojné místo památce obětem světové války. U památníku v ulici K Letišti kromě stromů a záhonů najdeme i svahové
úpravy, odpadkové koše a lavičky. Vzniknou
revitalizované prostory s kusem přírody.
Třetí lokací je centrum města před domem
čp. 115, tj. budova sídla centra Kulíšek.

Pomník 2. světové války v ulici Dr. E.
Beneše

Trvalkový záhon s dvojitým ohrazením bude
jistě větší pastva pro oči, než současný nevzhledný trávník. Autorem projektu je Ing. Vít
Dvořák, zahradní a krajinářský architekt. Veřejnou zakázku na realizaci vyhrál OK GARDEN
s.r.o. Práce by měly být dokončeny dle harmonogramu do konce dubna 2022.

Trvalkový záhon v centru města před
domem čp. 115

Dotace připojení Líšna k vodovodu je nadohled
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice, Kateřina Adamová, projektová kancelář
Pracovníkům úřadu se podařilo vysoutěžit zhotovitele stavby za cenu 108,6 mil. Kč
včetně DPH. To znamená úsporu téměř 70
mil. Kč oproti předpokládané z projektové
dokumentaci, která byla 167,8 mil. Kč. Zhotovitelem stavby bude VPK Suchý s.r.o.
Jak jste již pravděpodobně zaznamenali,
pracovníci získali pro město Bystřice významnou dotaci na projektovou přípra-

vu ze Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 1,2 mil. Kč. Projektová příprava, technický dozor apod. je financován z
dotace a pozitivně se promítá do rozpočtu
města. Jak to bude finančně a časově s celou realizací?
Termín realizace lze zatím pouze předpokládat na září roku 2022, a to pouze v případě získání dotace na realizaci. Na přelomu dubna/

května je očekáváno vypsání dotačních výzev
ze Státního fondu životního prostředí ČR na
realizace vodovodů. Výsledné rozhodnutí, zda
je dotace přidělena nebo ne, by mělo nastat
v srpnu letošního roku.
Nutno podotknout, že bez této dotační podpory
vůbec nedojde k realizaci projektu, protože
částka za zhotovení představuje celý rozpočet
města Bystřice.

Železniční koridor, který zrychlí dopravu?
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice, Michal Hodík, starosta města Bystřice

Dne 12. 1. 2022 se v bystřickém sále Hostince
U Hlaváčků uskutečnilo veřejné setkání k výstavbě železničního koridoru D204, které má
zrychlit dopravu mezi Prahou a Benešovem
(Praha - Strančice - Bystřice). Výstavba železničního koridoru se bytostně týká Bystřice,
zejména občanů obce Mokrá Lhota. Aktuálně navrhovaná trasa zahrnuje podvrtání obce
Mokrá Lhota. Pozor, nejedná se o výstavbu VRT
(vysokorychlostní trati), jejíž trasa nakonec ne-
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bude zasahovat Bystřici. Setkání inicioval Ing.
Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského
kraje pro oblast regionálního rozvoje, účastnil se
i Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy
staveb pro Správu železnic. Město Bystřice
pomohlo s organizací a propagací akce. Vedení města se účastnilo setkání, aby hájilo zájmy
místních občanů.
Na setkání se dostavilo cca 50 účastníků. Diskuze byla konstruktivní, věcná, ikdyž místy bouřlivá. Hlavní dotazy směřovaly na konkrétního
řešení, které ale bohužel zatím není. Přítomné
rovněž zajímalo řešení podtunelování Mokré
Lhoty a řešení přechodu železničního koridoru
D204 u Bystřice přes silnici I/3 a II/111. Dále bylo
mnoho dotazů na možnost změny Zásad územního rozvoje Středočeského kraje především
v souvislosti s koridorem dopravní infrastruktury procházejícím osadou Líšno.

„Současný plán trasy není zcela vyhovující,
vede přes vodní zdroje (studny) města Bystřice, je příliš finančně nákladný, zintenzivní se doprava na koridoru kolem města
a tím se může zvýšit zatížení města i občanů hlukem. Navíc řešení podtunelování Mokré Lhoty je naprosto nepřípustné,“
uvádí Michal Hodík, starosta města, který
se staví na stranu občanů a už od začátku
upozorňuje na úskalí projektu, které mají
dopad na území města Bystřice.
Celá akce skončila po třech hodinách diskuzí před devátou večerní. Děkujeme panu
řediteli i panu náměstkovi, kteří trpělivě
odpovídali na dotazy a kteří uspořádali toto
setkání, aniž by měli tuto povinnost. Nejednalo se o klasické veřejné projednání,
ale o předběžné informování o záměrech
Středočeského kraje a Správy železnic.
www.mestobystrice.cz
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Jak se daří RE-USE skříni?
Text a foto: Iva Dvořáková, referentka životního prostředí
Bystřická RE-USE „skříň z druhé ruky“ je v MC
Kulíšek v provozu již dva měsíce. Za tuto dobu

Otevírací doba skříně
pondělí 14:00 - 16:00
úterý 14:00 - 18:00
MC Kulíšek

jsme rozšířily kapacitu z původní jedné skříně
na skříně dvě. Do skříně bylo za dobu jejího
fungování odloženo nespočetné množství kojeneckého, dětského, dámského i pánského
oblečení. Všichni dárci oblečení jednají velmi
zodpovědně, protože je ve skříni pro vás všechny k dispozici opravdu řada pěkných nepoškozených, a hlavně čistých kousků. Všem za toto
děkuji. Když jsme s paní Vandou Pechovou nedávno probíraly odložené oblečení, byla jsem
velmi překvapena a zároveň potěšena kolik našich spoluobčanů se společně s námi přidalo k
tomuto způsobu předcházení odpadů a využívá
„naše“ RE-USE. I já osobně jsem velmi častým
návštěvníkem skříně. Moc mě baví ten pocit
dobrodružství, když se přede mnou otevřou
dveře RE-USE skříně a já si prohlížím všechny
ty krásné věcičky, které se staly nepotřebné a
odložené. Musím se přiznat, že jen málokdy
odolám, abych si domů neodnesla nějaký ten
skvost ze skříně. Zažít podobné dobrodružství
můžete úplně všichni. V „našem“ RE-USE jste
vždy vítáni. Vy, co chcete nepotřebné věci darovat, i vy, kteří chcete dát odloženým věcem
šanci na nový život. Společně s Vandou Pecho-

vou plánujeme v květnu vyhlásit sbírku nepotřebných, ale stále funkčních školních pomůcek např. školní aktovky, penály, sálovou obuv,
počítadla apod. Vše jmenované je ve většině
případech odsouzeno k tomu, že se stane odpadem. Proč to letos nezkusit jinak a dát těmto
věcem šanci na nový život? Na každém z vás je,
jaký si zvolí životní směr. Dělat věci, které mají
smysl, stojí alespoň za zamyšlení.

Jak správně topit?
Zdroj: Příručka Jak správně topit a ušetřit, Ministerstvo životního prostředí, www.jakspravnetopit.cz,
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí znečišťujících látek,
dodržením zásad správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí.
I při dodržování všech níže uvedených zásad
správného vytápění platí, že spalovací zdroje
na pevná paliva, tedy kotle, kamna a krby, zůstávají velmi významným zdrojem emisí znečišťujících látek (především prachových částic
(PM10 a PM2,5) a na ně navázaného benzo(a)
pyrenu).

PALIVO

Používejte výhradně takové palivo, které
určil výrobce vašeho zařízení. Dodržte také
druh dřeva (např. pouze tvrdé) nebo zrnitost uhlí. Černé uhlí nelze volně zaměňovat
za hnědé, které má jiné parametry. Hnědé uhlí stejně jako dřevo obsahuje vysoký
podíl prchavé hořlaviny (plynné hořlavé
látky), která ke svému spálení potřebuje
dostatečný prostor, například klasické litinové prohořívací kotle neumožňují dostatečné prohoření hnědého uhlí, a proto do
Hlas Bystřice č. 2 / 2022

těchto zařízení nepatří. U řady zařízení je
pro dřevo stanovena jeho maximální vlhkost (většinou max. 20 % z celkové hmotnosti, což odpovídá sušení po dobu zhruba
dvou let).
Nespalujte ve svém spalovacím zařízení
žádný odpad (plasty, jakékoliv chemicky
ošetřené dřevo – např. stará okna či jinak
lakované dřevo, dřevotřísku
Spalování odpadu vede zpravidla jen k
malé finanční úspoře, ale kromě toho, že se
jedná o porušení zákona o ochraně ovzduší pod pokutou, je to především velmi nezodpovědné chování. Na poškození zdroje
způsobené spalováním nevhodného paliva
nebo odpadu se samozřejmě nebude vztahovat záruka poskytovaná výrobcem.
Zakázáno je také spalovat některé druhy
paliv, které jsou určeny pouze pro velká
zařízení, jako třeba hnědé uhlí energetické (prachové uhlí a průmyslové směsi),
lignit, uhelné kaly (floty) a proplástky.
Po dodavateli paliva můžete požadovat
doklady prokazující splnění požadavků na

jeho kvalitu (sirnatost, obsah popela, vody
a podíl menších frakcí). Dodavatel je povinen vám takový doklad vystavit. V případě
kontroly tak budete schopni prokázat, že
vaše palivo splňuje stanovené požadavky
na kvalitu. Pokud máte problémy s kvalitou
paliva nebo s jeho dodavatelem, můžete se
obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI).
U paliv pro automatické kotle je nutné dodržet určitou kvalitu (zaručenou například
nezávislou certifikací) – obsah cizorodých
příměsí a nevhodné mechanické vlastnosti,
šetření na kvalitě paliva může vést k zablokování podavače paliva či jeho poškození a náklady na opravu pak zpravidla tuto
úsporu převýší. Palivo správně skladujte (u
dřeva sušte nejméně dva roky na zastřešeném místě, dřevo by mělo být chráněno
vůči dešti a izolováno od země, mělo by být
vyskládáno tak, aby kolem něj mohl proudit vzduch). Používání suchého dřeva může
také prodloužit životnost vašeho zařízení.
Spalování nevhodného paliva či odpadu
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vede nejen k vyšším emisím znečišťujících
látek, ale způsobuje také další komplikace.
Takové spalování může např. způsobit zanášení zařízení i spalinových cest (kouřovodu a komínu) dehtovými úsadami, které
snižují přenos tepla ve výměníku a mohou
zúžit spalinové cesty a narušit jejich funkci. Především jde ale o hořlavé látky, které
mohou vést k požáru! Spalováním např.
plastového odpadu může dojít k poškození
zařízení v důsledku vysokých teplot spalování nebo vyšších koncentrací chloru.
Spalování vlhkého dřeva nebo kombinace
dřeva či uhlí a odpadu může vést ke zvýšené korozi, včetně velmi agresivní tzv. chlorové koroze.

lovací zařízení horší než 3. třídy (včetně
spalovacích zařízení vlastní výroby) – zda
právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při
povinné pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu tohoto zařízení.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE KOTLE NEBO TOPIDLA NA
PEVNÁ PALIVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE
ZÁKONA

Pokud nezajistíte kontrolu, resp. nepředložíte doklad o kontrole na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(případně nepředložíte zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření
s energií) jde o přestupek, za který hrozí
pokuta až do výše 20 000 Kč fyzické osobě
nepodnikající, nebo až do výše 50 000 Kč
pro podnikající osobu fyzickou i právnickou.

Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s
napojením na teplovodní soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím
provedení.
Provozovat nejpozději od 1. 9. 2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to jak pokud jde o
druh, tak i jeho kvalitu.
Nespalovat odpad!
Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
Mít zdroj instalován včetně souvisejících
prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací smyčka
apod.
Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a
provádět pravidelně kontrolu spalinové
cesty kominíkem.

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU
A PROVOZU KOTLŮ A TOPIDEL S
VÝMĚNÍKEM:

Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat spa-

Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být povinně jednou za tři roky
zkontrolovány a nastaveny odborníkem,
aby vydržely v bezvadném stavu. Vhodnou
obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete snížit riziko vzniku požáru v domácnosti (vyhoření sazí).

CO MI HROZÍ, POKUD KONTROLU
TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU
NEPROVEDU?

JAK PŘIJDE ÚŘAD OBCE S
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NA TO,
ŽE JSEM NEPROVEDL KONTROLU
SPALOVACÍHO STACIONÁRNÍHO
ZDROJE?

Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje je povinen předložit doklad o provedení této kontroly na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad si může také ověřit splnění
povinnosti provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje v integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností.
Ve sporných případech, může obecní úřad
obce s rozšířenou působností i přes možnost nahlédnout do dokladu elektronicky
vyžadovat jeho fyzické předložení, a to i s
ohledem na skutečnost, že nejsou ohlašovány všechny údaje z tohoto dokladu.

Týden knihy
Text a foto: Iva Dvořáková,
koordinátor projektu Zdravé město
a MA21; Zdroj: Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR,
www.skipcr.cz

S JAKÝM VÝROČÍM JE AKCE SPOJENA?

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955.
I přes původně ideologické zaměření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a
tradiční kampaň k podpoře četby a čtenářství.
Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke
kampani Březen – měsíc internetu a využily
tento měsíc k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani na propagaci
knihy a čtení.
Po několikaleté přestávce byl pak na jednání
Sekce veřejných knihoven v roce 2008 přijat
návrh RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské
knihovny v Praze, na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů
(BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá
kampaň každoročně.
Cíle celostátní akce projektu Březen – měsíc
čtenářů jsou
• Propagovat činnost a služby knihoven.
• Nabídnout nové, moderní služby.
• Propojit čtenáře a zájemce o tyto služby, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani.
• Podpořit společenský význam a prestiž četby. Dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále
hodně!

JAK VZNIKL NÁPAD USPOŘÁDAT
TÝDEN KNIHY V BYSTŘICI?

Pojem kniha je pro čím dál tím více lidí
pouze definicí: sešitý nebo slepený svazek
listů nebo skládaný arch papíru, kartonu,
pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a
opatřený přebalem. A to opravdu chceme?
Díky připravované akci máme možnost
společně poukázat na to, že čtení knih má

Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb pro ORP Benešov
Víte, že existuje Katalog sociálních a návazných služeb, který by vám měl být prospěšný při řešení nepříznivých životních
situací?
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Katalog vznikl v rámci projektu Podpora
procesu komunitního plánování sociálních
a návazných služeb na území ORP Benešov.

Online podobu naleznete na webových
stránkách města Benešov. Několik výtisků
je k dispozici na podatelně Městského úřadu Bystřice.
www.mestobystrice.cz
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KNIHOVNA - CENÍK
hluboký společenský význam, a že „dotknout se knihy“, prožívat napínavé dobrodružství kousek po kousku s hlavním hrdinou, anebo se snad něco dozvědět stojí za
strávení našeho volného času.

JAKÉ SKUPINY A SUBJEKTY JSOU
DO AKCE ZAPOJENY?

MOHOU SE NĚJAK ZAPOJIT
OBČANÉ DO PŘÍPRAV AKCE?

Každý z Vás má možnost zapojit se do bystřického týdne knihy a poslat recenzi na
svou oblíbenou knihu a doporučit jí širší
veřejnosti. Vaše tipy zasílejte elektronicky
na adresu:
zpravodaj@mestobystrice.cz.

Při přípravě týdne knihy v Bystřici jsme se
rozhodli, že podpoříme cíle celostátní akce
projektu Březen – měsíc čtenářů.
I když jsme si stanovili pro pořádání naší akce pouze jeden týden,
podařilo se nám propojit síly napříč organizacemi a institucemi a
připravit pestré aktivity pro téměř
všechny věkové kategorie. Městská
knihovna Bystřice přivítá žáky 2.,3.
a 4. ročníků ZŠ Bystřice a připraví si
pro své posluchače ve spolupráci s
paní Marií Neradovou dobrodružné
čtení z knihy Pipi Dlouhá punčocha
od švédské autorky Astrid Lindgrenové. Napínavé čtení z knihy „Policejní pohádky“ přímo od nprap.
Jaroslava Bicana čeká na naše nejmenší čtenáře, a to žáčky 1. tříd ZŠ
Bystřice a hrdé předškoláčky z MŠ
Bystřice. Láska ke knize nemusí být
jen o čtení, a proto MKIC Bystřice
připravilo ve svém programu dětOslavte s námi týden knihy
ské divadelní představení O princi
14. 3. - 20. 3. 2022
z knížky, které je určeno pro širokou veřejnost. Dnešní doba si žádá
mnoho inovací a tohoto nelehkého
úkolu se báječně zhostilo MC Kulíšek. Rádi se pohybujete v on-line
prostředí? Ano? Tak to je informace právě pro vás. Kulíšek bude celý
týden číst pohádky on-line. Stačí se
jen připojit. A na Vás, kdo má rád
klidný večer s knihou čeká v MC
Kulíšek večerní čtení s vínem.
14. 3. pro MŠ předškoláky
Předčítání policejních pohádek
JAKÉ MÁME OČEKÁVÁNÍ OD
nadpraporčíkem Jaroslavem Bicanem

Knihovna obnovila ceník
pro rok 2022. Naleznete ho na
webových stránkách města nebo
přímo v knihovně. Nově knihovna
nabízí tisk/kopírování a sazbu
dokumentů do kroužkového
vazby.
https://www.mestobystrice.cz/
volny-cas/knihovna/

místní Agenda 21

DOTKNI SE
KNIHY!
16. 3. od 17:00 pro dětskou veřejnost
MKIC | Představení O princi z knížky

AKCE?

„V dnešní době mnoho lidí, zejména dětí, ztrácí zájem o četbu knihy
jako takovou. Raději se věnují četbě
textů v počítači, případně v mobilu.
V rámci týdenní akce budeme rádi,
když se zapomenutých knih dotkne
lidská ruka a lidé opět najdou cestu
k tištěným knihám, i kdyby snad jen
na týden,“ uvádí Denisa Říhová, PR
města Bystřice.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

14. 3. - 18. 3. od 19:30 pro veřejnost
Kulíšek | Každý večer čtení pohádky
on- line na Facebooku

18. 3. od 19:00 pro veřejnost
Kulíšek | Večerní čtení s vínem

15. 3. a 17. 3. pro 2., 3. a 4. třídy ZŠ
Městská knihovna | Marie Neradová
předčítá knihu Pipi Dlouhá Punčocha

18. 3. pro 1. třídy ZŠ
Předčítání policejních pohádek
nadpraporčíkem Jaroslavem Bicanem

9

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Vážení spoluobčané, přehoupli jsme se do měsíce, který nám od prvního do posledního dne nadělí hodinu
a půl denního světla navíc. Únor má být mrazivý měsíc, ale to měl být leden taky, a zas tak moc se teplotně
nepředvedl. Spíše to vypadalo, že je poněkud nerozhodnutý. Díky aplikacím chytrých telefonů se často cítím
jako zdatný meteorolog přesně do té chvíle, než se převážně jasno v aplikaci mění v reálně padající sníh na
displeji mého telefonu. Jedna lety odzkoušená pranostika tvrdí, že zima nic neodpustí. Uvidíme tedy, jestli se
potvrdí a přijde řada na lyže, boby, sáňky, sněhuláky, a dokonce možná i zamrzlý rybník jako z doby dávno
minulé, nebo výjimka z letitých zkušeností potvrdí pravidlo a pomalu, ale jistě se budeme, byť zřejmě
s rýmičkou a kašlíčkem, blížit směrem k jaru.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA

Leden pro služby znamenal pestrou paletu zimních prací. Když napadl sníh, velmi
rychle se změnil v břečku a ta v některých
případech v náledí. Je až s podivem, jaké
rozdíly v našem katastru máme. Zatímco v
Bystřici a blízkém okolí je mokro a sem tam
tající sníh, tak třeba v Kobylí a v Jiříně na nás
čekalo 5 cm sněhu a zimní bílá krajina.
V období mezi údržbou komunikací se pokračovalo v prořezávkách zejména v Nesvačilech, Jinošicích, Hutích a z části i v Bystřici.
Služby asistovaly při plánovaném pořezu
dřevin na katastru a odvážely nahromaděný
materiál.

te prosím hlavně jméno a adresu, na které
je umístěna nádoba, která nebyla svezena.
Děkujeme za pochopení.
Nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou svezeny z důvodu možného
zahoření svozového vozidla. Taktéž nebudou svezeny nádoby obsahující stavební suť, eternity, zbytky asfaltových krytin
nebo bio materiál. Tyto komodity nepatří
do komunálního odpadu.
Během následujících měsíců budou postupně umísťovány čipy na všechny odpadové
nádoby tak, aby občané mohli do budoucna
využívat nových možností při výběru služeb
v odpadovém hospodářství.

SBĚRNÝ DVŮR

V lednu byly rozvezeny žluté a modré kontejnery v rámci plánované obnovy a současné výměny zvonů za kontejnery s horním
výsypem.
Od února 2022 svážíme komunální odpad
od občanů na celém katastru města Bystřice. Současně svážíme i odpad fyzických
podnikajících osob a právnických osob, které mají uzavřenou smlouvu o svozu odpadů
s naší společností. Je možné, že z časových
důvodů, nebo vzhledem k povětrnostním
podmínkám nebudou vždy včas svezeny
všechny nádoby. Prosím tedy pokud nebude
svezena vaše odpadová nádoba v den pravidelného svozu, ponechte ji na místě. Informace o nesvezení prosím posílejte výhradně ve formě SMS na číslo 733 101 051, nebo
emailem na info@tsbystrice.cz. Vždy uveď-
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Sběrný dvůr je pro občany města otevřen
v zimní otevírací době. Aktuální informace
naleznete vždy na našich stránkách www.
tsbystrice.cz a jsou distribuovány i přes náš
facebookový profil.
V případě, že pojedete do sběrného dvora
uložit odpad, prosím mějte s sebou občanský průkaz k prokázání totožnosti a bydliště
na katastru města Bystřice. Případně doklad o zaplacení odpadů v případě, že nejste
trvale hlášeni na území města Bystřice.
Otevírací doba zimní období
(od 1.11. do 31.3.):
ÚTERÝ		
12:00 - 16:00
ČTVRTEK
12:00 - 16:00
SOBOTA		
9:00 - 12:00

HŘBITOVY A SPRÁVA HŘBITOVŮ

Naše organizace pro město spravuje hřbitovy. Zejména se jedná o uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa a ostatní náležitosti spojené s provozem hřbitova. Pro tyto
činnosti je vyhrazena doba pondělí a středa od 08.00 – 12:00. Samozřejmě je možné
po telefonické dohodě přijít i v jinou dobu,
ale je nutné se domluvit předem (telefonní
kontakt 733 101 051). Celou věc lze také řešit
elektronicky přes email. Vše je tedy možné

vyřídit osobně v kanceláři ve sběrném dvoře
(Pod Barevnou 505, Bystřice 25751), nebo použít email hroby@tsbystrice.cz. Provádíme
i odstraňování hrobů a pomníků na žádost
majitelů hrobových zařízení.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kotelna kontinuálně dodává tepelnou energii po celé období. V lednu proběhlo měření
emisí, které dopadlo na výbornou a doložilo
tím, že filtr instalovaný v kotelně funguje, a
do ovzduší tedy nevypouštíme ani zdaleka
tolik emisí, kolik nám stanovuje poměrně
přísná norma.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zimní údržba je prováděna dle potřeby.
Sněhu bylo zatím minimálně, ale o to více
se podsolovaly chodníky a místa, u kterých
hrozí vznik náledí. Na komunikace vyjíždějí
v případě potřeby tři traktory, víceúčelové
vozidlo Bonetti a dva komunální traktory.
V lednu vyjížděly třikrát v plném obsazení.
Prosíme všechny, aby nedávali, pokud to
bude alespoň trochu možné, nádoby na
komunální odpad do prostor chodníku,
když bude sníh, nebo bude velká pravděpodobnost, že do rána napadne. Ztíží a
v některých případech nám to téměř znemožní údržbu daného místa. Takové místo
musíme totiž objet a vracíme se na něj až
po skončení běžné údržby. Není pokaždé
možné zastavit, odstranit nádobu a opět se
rozjíždět s radlicí plnou sněhu. Děkujeme
za pochopení.

SOUHRN ZA ROK 2021

Níže v tabulce je souhrn odpadů, které se
povedlo vytřídit na katastru města Bystřice
za rok 2021.
Pro názornost je uvedena kapacita instalovaných nádob, což je počet nádob, který
je rozmístěný ve všech sběrných hnízdech
a jejich kapacita objemu je uvedena v litrech. Dále je uveden údaj o množství svezených nádob za rok. Tento údaj je reálný
www.mestobystrice.cz

JSDHO BYSTŘICE
počet svezených nádob za rok 2021. Z tohoto
údaje je zřejmé, že Služby Bystřice vyváží
průměrně 857 nádob tříděného odpadu za
měsíc. Jsou nádoby, které se vyvážejí jednou
za měsíc, ale naopak jsou i nádoby, které
se vyvážejí 2x týdně. Do budoucna se bude
dále rozšiřovat dostupnost nádob na tříděný
odpad, a to jak množstvím nádob, tak budou
instalovány další tříděné komodity. Vše je
závislé na prostoru, kam lze nádoby umístit
a finančních zdrojích na pořízení nádob.
Průběžně jsou nádoby obnovovány tak, aby
jejich stav byl funkční z hlediska odkládání
odpadů, ale i z pohledu obslužnosti při vyvážení.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období jsou naplánovány
další prořezy dřevin na katastru. Jedná se
zejména o ošetření cest a veřejných ploch
od náletů a dále také o kácení nebezpečných
dřevin a přerostlých porostů na upozornění
od společnosti ČEZ. Na závěr bych se s vámi
rád podělil o nápad své dcery. Podle ní by se
dalo ušetřit spoustu času a peněz tak, že bychom si každý postavili ráno jednoho nebo
více sněhuláků ze sněhu, který napadne na
chodníky, parkoviště a silnice kolem našich
domovů. Nechám tedy na vás, jestli se staneme jako obec sněhulákovou velmocí.

Text: Lukáš Marek, velitel JSDHO Bystřice
V lednovém měsíci měla jednotka 5 výjezdů. Jednalo se především o:
13.1. Spuštěné poplašné zařízení v
Syllabově ulici, jednalo se o planý poplach
14.1. Požár budovy v Benešovských
kasárnách
26.1. Dopravní nehoda na silnici 1/3
u Radošovic
30.1. Spadlý strom v ulici Líštěnecká
30.1. Spadlý strom v ulici Pod Homolí

MĚSTSKÁ POLICIE BYSTŘICE
Text: Adam Semela, velitel MP
V měsíci lednu, stejně jako v předchozích
měsících přispívala především k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku. Dále se podílela na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za měsíc leden, který se ukázal
z pohledu protiprávního jednaní jako relativně klidný měsíc musela MP Bystřice
řešit celkem 30 událostí. Z tohoto počtu
bylo nejčastější řešení přestupků v dopravě, a to celkem 19krát. Hlídky MP Bystřice
také při své činnosti prováděly pravidelné
kontroly města i osad, kdy jejich přítomnost má hlavně preventivní účinek.

HASIČI OUBĚNICE
Text: Kamila Moudrá, SDH Ouběnice
Foto: Petr Kladiva, SDH Ouběnice
Nečekaná pandemická situace zasáhla do
naší činnosti, dá se říci již po dva roky.
V roce 2020 covid zastavil většinu, nejen
hasičských, akcí. V omezené míře proběhlo
několik soutěží na celorepublikové úrovni,
kterých se zúčastnil náš člen Miloš Ježek.
I přes lehké uvolnění v letních měsících nebyly pořádány žádné soutěže, kterých bychom
se mohli zúčastnit. Co však nadále probíhalo,
bylo sekání hřiště v Ouběnicích.
S novým rokem 2021 jsme doufali ve zlepšení a návrat k normálu. Bohužel to se nekonalo, ale přesto určité zlepšení, co se akcí
týká, přinesl. Okrskové soutěže se uvolnění
nedočkaly, okresní soutěž proběhla ve velmi
omezeném režimu, ale k naší radosti Mokrá
Lhota začátkem srpna uspořádala Memoriál
Josefa Stránského. Podařilo se nám sestavit
soutěžní družstvo a nakonec jsme obsadili
celkové 2. místo, v jednotlivcích se na 2. místě umístil Petr Kladiva a na 3. místě skončil
Lukáš Zdražil.
Miloš Ježek se i v loňském roce zúčastnil
Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde obsadil 6. místo s jeho nejlepším
časem 16,81 sec. Na základě svých výsledků
byl nominován na Mistrovství České repubHlas Bystřice č. 2 / 2022

liky ve výstupu na cvičnou věž, kde s časem
15,52 sec obsadil 5. místo ale bohužel
v běhu na 100 m s překážkami se nedařilo.
Dále pak v Českém poháru dvojboje, což
je součet umístění z uvedených disciplín,
dosáhl na krásné, i když trochu nevděčné,
4. místo.
Naši členové se aktivně zapojovali do organizování soutěží na okrese Benešov, jednalo se o okresní soutěž v požárním sportu,
okresní a krajské kolo hry Plamen, které
proběhly na stadionu ve Vlašimi.
Vzhledem k tomu, že se volební rok protáhl na roky dva, došlo v této době ke zvolení
okrskového a okresního vedení, kde máme
zastoupení:
Miloslav Ježek – náměstek starostky
okresu Benešov, velitel okrsku Bystřice,
Karel Drábek – vedoucí aktivu zasloužilých hasičů okresu Benešov, starosta
okrsku Bystřice,
Kamila Moudrá – vedoucí odborné rady
mládeže okresu Benešov
I v loňském roce probíhalo sekání trávy na
hřišti v Ouběnicích, dále jsme provedli sběr
železného šrotu, opravu požární stříkačky
a údržbu techniky.
Nejvíce času jsme však věnovali úklidu
a rekonstrukci zasedací místnosti v Kampeličce. Byla položena nová podlaha ve

dvou místnostech. Z kanceláře okresního
sdružení jsme bezplatně získali nábytek,
který byl použit na uložení nádobí. V kuchyňce byla dále zhotovena nová linka a do
zasedací místnosti zakoupeny nové stoly
a židle. To vše bylo realizováno převážně
svépomocí a za finančního přispění Města
Bystřice, kterému bychom chtěli tímto poděkovat.
Rekonstruovaná zasedací místnost bude
sloužit nejen jako zázemí při našich jednáních a brigádách, ale i jako volební místnost, pro potřeby osadního výboru, sokolům a ostatním obyvatelům Ouběnic.
Věříme, že se situace zlepší a v dalším
období nás již bude čekat více akcí a soutěží.
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Rok 2021 s MKIC Bystřice
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice

známější patřili například loňský oceněný
bronzový Slavík Raego, skupina Argema
nebo kapela O5 a Radeček. Největší úspěch
ale sklidila hlavní hvězda dne, zpěvačka
Anna K s kapelou. Akci navštívilo neuvěřitelných 1 600 návštěvníků, což pro nás

NA VIDĚNOU

Ve spolupráci s Police Symphony Orchestra jsme se zapojili do projektu Na Viděnou.
Nabídli jsme tak občanům v těžší covidové době bezpečnou kulturu u nás ve městě a okolních osadách. Celkem mohli lidé
potkat 30 plakátů s QR kódy. Stačilo mít
u sebe mobilní telefon, naskenovat a zaposlouchat se.

ZDOBENÍ BŘÍZY

V březnu jsme slavnostně nazdobili velikonoční břízu na Ješutově náměstí. Samotnému zdobení předcházela sbírka vajíček od
lidí. Vzhledem k tomu, že nám zbyla vajíčka
i z předchozího roku, mohla bříza zkrášlovat Bystřici a navodit tak příjemnou předvelikonoční dobu.

dílny a spoustu další zábavy.

KONCERTY U KAŠNY

Během prázdnin se uskutečnily tři hudební večery u kašny na Ješutově náměstí. Vystoupili Štěpán Kojan, mladá místní kapela

FARMÁŘSKÉ TRHY

Během roku jsme uspořádali celkem čtyři farmářské trhy. Oslovovali jsme desítky
prodejců s různým zbožím. Sortiment byl
opravdu široký a lidé si měli z čeho vybírat. Prodejcům jsme připravili co nejkomfortnější podmínky. Nevybírali jsme žádný

bylo, i přes trvající protiepidemická opatření, kterým akce podléhala, velmi milé
překvapení.

HRY PRO DĚTI

Spojení a country skupina Šlahouni.

DIVADLA NA ZÁMKU V LÍŠNĚ

Letní scéna Divadla U Jelena se přesunula do amfiteátru zámku Líšno. Odehrála
se celkem dvě představení Smím prosit
a Jenom život, která se těšila velkému diváckému zájmu. Na divadelních prknech se
vystřídaly takové herecké kapacity, jakými

Během roku jsme připravili pro děti celkem tři zábavné hry, za které jsme všem
účastníkům rozdělili odměny v podobě
sladkostí a hodnotných cen od města Bystřice. Cílem bylo motivovat děti k venkovním vycházkám, zvláště v době, kdy trávili
hodně času doma na distanční výuce.
Nejprve počítaly velikonoční vajíčka, která
zajíc poztrácel po celé Bystřici. Potom se
zapojily do Mikulášské hry a na závěr roku
mohly zazpívat Ježíškovi v rámci Betlémské
hry.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

poplatek z pronájmu prodejního místa,
dokonce jsme nabízeli zapůjčení stánků
zdarma. I přes to většina prodejců bohužel
účast na našich farmářských trzích odmítala z důvodu malé kupní síly.
Pokud máte doma například nějaké přebytky ze zahrádek, vajíčka či jiné produkty,
rádi vás uvítáme na trzích mezi prodejci
také.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pro nejmenší Bystřičáky jsme v prvním
prázdninovém měsíci připravili dvoutýdenní příměstský tábor s bohatým programem. Jan Onder naučil děti tančit v taneční
školičce, modelářské závody lodí, ukázky
strašilek, muzikoterapie, výlety, tvořivé
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jsou Igor Bareš, Jan Révai, Kateřina Janečková, Antonie Talacková a další.

BYSTŘICEFEST

V srpnu jsme uspořádali první ročník rodinného multižánrového festivalu Bystřicefest, který se konal na fotbalovém stadionu. Vstup do festivalového areálu byl
pro veřejnost během celé akce zdarma. Pro
nejmenší návštěvníky zde byly přichystány skákací hrady. Na pódiu se během dne
vystřídalo spoustu interpretů. Mezi ty nej-

V září jsme společně s SDH Bystřice uspořádali městské slavnosti na počest 550. výročí erbu a získání titulu městys. Akci symbolicky zahájil příjezd Jiřího z Poděbrad na
koni se svou družinou. Ti přivezli prapor
s městským erbem, kterému následně požehnal pan farář. S akcí bylo spojeno ještě
jedno významné výročí a to 90 let zmíněného SDH Bystřice. Celý den se tedy nesl
také v hasičském duchu. Viděli jsme ukázky
hasičského sportu, vyprošťování z vozidla
i hašení požáru. K poslechu zahrála Malá
muzika Nauše Pepíka, Horváth Band a kapela Coda.

DIVADELNÍ FESTIVAL LUDVÍKA
NĚMCE
Tradiční bystřický festival ochotnického
divadla se letos těšil velkému úspěchu.
www.mestobystrice.cz

MKIC
Všechna čtyři představení se vyprodala.
Hrálo se hlavně v Divadle U Jelena, ale závěrečné představení v podání DS Ludvíka
Němce se uskutečnilo v sále U Hlaváčků.

DNY LOUTKOVÉHO DIVADLA
V loňském roce se uskutečnil také 29. ročník festivalu Dny loutkového divadla, který
se jako vždy konal v Divadle U Jelena. Dětským divákům se představilo pět divadelních souborů s pěti různými pohádkami.
Vystoupil soubor Buchty a loutky, který
v loňském roce oslavil již třicáté výročí
od svého založení. Moderní pohádku Superkluk přivezla divácky oblíbená Damúza.
Čmukaři odehráli Pletené pohádky. Bářino

ADVENTNÍ KONCERTY
V kostele svatých Šimona a Judy se jako již
tradičně uskutečnily čtyři adventní koncerty. První neděli vystoupil barokní soubor Collegium Proprium. Poté následovala
středověká hudba v podání skupiny Elthin.
Třetí adventní neděli vystoupil smíšený
pěvecký sbor Melos. Závěrečný koncert
patřil žákům a učitelům ZUŠ Josefa Suka
Benešov, kteří zahráli vánoční melodie.

DALŠÍ ČINNOSTI MKIC
Video průvodce Bystřicí
Video vzniklo za účelem pozvat a provést
nové návštěvníky, představit místním obyvatelům budoucí plány a ukázat veřejnosti

ruchu a kultury ve městě. První materiál
pojednával o historii a tradici loutkářství
v Bystřici, druhý materiál shrnul veškeré
možné sportovní vyžití v Bystřici a poslední, nejrozsáhlejší materiál, byl vydán na
počest 550. výročí od získání erbu a titulu městys. Byla v něm stručně zpracována
historie města, obohacená o dobové fotografie a mapu.
Umístění v průvodcích
Bystřici se nám také podařilo dostat do
materiálů dalších vydavatelů. Objevila se
v brožuře Posázaví nebo například v Průvodci po středních Čechách.
Prodejní místo Ticketlive
MKIC Bystřice se také na jaře roku 2021
stalo prodejním místem Ticketlive. To znamená, že vstupenky na koncerty či divadelní představení z této prodejní sítě můžete
pohodlně zakoupit i u nás.
Spolupráce s okolními TIC
Během roku jsme navázali úzkou spolupráci s turistickými informačními centry
v okolních městech, která spočívala ve vzájemné marketingové a konzultační pomoci.

toulavé divadlo přivezlo představení Pasáček vepřů a nechyběl ani domácí LS Bystřice pod vedením principála Mirka Macháčka s pohádkou Zlatovláska.

ONLINE ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Akce, do které nám bohužel na poslední
chvíli zasáhla vládní opatření a my jsme
ji byli nuceni ze dne na den transformovat na online vysílání, abychom natěšeným
občanům mohli zprostředkovat připravený bohatý program alespoň touto formou.
Bylo se opravdu na co dívat. Celým vysíláním diváky provázel moderátor Jan Onder,
který si pro nejmenší diváky připravil hravou taneční školičku. Dále zahrál na svůj
soprán saxofon známé melodie sám Felix
Slováček. Zlatým hřebem večera pak bylo
vystoupení zpěvačky Báry Basikové. Slavnostní rozsvícení proběhlo jako vždy na Ješutově náměstí, kde nejdříve zatančily děti
z MŠ Bystřice. Poté za tónů písně „Kdepak
ty ptáčku hnízdo máš“ pan starosta Michal
Hodík rozsvítil vánoční strom.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

město z komplexního pohledu. Jsme velmi
rádi, že se role průvodce zhostil herec Jaromír Nosek, který má k našemu kraji lesů
luk a loutek srdečný vztah a rád ho navštěvuje. Diváky vezme na zajímavá místa
v Bystřici, příslušných osadách a představí
jim zdejší historické dění. Video vzniklo na
počest 550. výroční erbu města a získání
titulu městys. Natáčení probíhalo během
letních měsíců.
Turistické propagační materiály
Během roku jsme vydali tři samostatné
turistické propagační materiály, které se
následně distribuovaly po celé České republice. Jejich účelem bylo zpracování
nosných témat pro podporu cestovního

Stánek MKIC Bystřice
Pořídili jsme také mobilní stánek, který
slouží primárně k prezentaci města a činnosti MKIC na různých venkovních kulturních a společenských akcích, či k prodeji
reklamních předmětů. Vidět jste ho mohli
již na Bystřických farmářských trzích nebo
na letošním Setkání starostů v Tvoršovicích.
Tiskneme a kopírujeme
V naší kanceláři poskytujeme kopírovací
služby. Tiskneme a kopírujeme až do velikosti A3. Můžete k nám kdykoliv zajít a tyto
služby využít.
Výlepové plochy
Nově zajišťujeme i výlep na městské plakátovací plochy. Na našem webu je k nahlédnutí kompletní ceník s obchodními podmínkami.
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DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

O PRINCI Z KNÍŽKY
hraje Dřevěné divadlo

cestopisnou přednášku

Indie: Těžko uvěřitelná země
přednáší Kuba Venglář - Za horami.cz

1. 3. 2022 od 18:00

16. 3. 2022, od 17:00

Vstup 100 Kč, předprodej v kanceláři MKIC Bystřice

Divadlo U Jelena, Bystřice

Divadlo U Jelena, Bystřice

Vstup 50 Kč
www.mkicbystrice.cz
MKIC Bystřice pořádá

Sběr vajíček

na velikonoční břízu

www.mkicbystrice.cz
Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

BYSTŘICKÝ VELIKONOČNÍ

JARMARK
10. 4. 2022
Začátek 8:00
Ješutovo náměstí
B Y S T Ř I C E

Folklorní soubor Benešáček

Dětská taneční a pěvecká vystoupení
Chcete aby byla Bystřická velikonoční bříza krásně nazdobená?

ZAPOJIT SE MŮŽETE I VY!

Velikonoční farmářský trh
Dětské tvořivé dílny

Vajíčka noste do kurníku na Ješutově náměstí od 28. 3. 2022.
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ROK 2021
V NAŠEM
MĚSTĚ

Foto: Jiří Zderadička

Zpracovali jsme pro vás
souhrnnou zprávu města
a Městského úřadu Bystřice. Rádi bychom zavedli
tradici a jednou ročně
vás informovali formou
speciální přílohy. Naším
záměrem je společně se
ohlédnout a přiblížit vám
významné projekty, kterých se nám společnými
silami podařilo docílit v
místě kde žijeme.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

#nadobreceste
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Kde pomáhají dotace?

Realizovali jsme

Město získává dotace z programů, které mají
napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů.

Parkoviště před MŠ
a v ulici Družstevní
Zvýšení počtu parkovacích míst
Oblast v ulici Družstevní a okolí mateřské školy se dlouhodobě potýkala
s nedostatkem parkovacích míst a
s organizací zaparkovaných aut. Město dokončilo výstavu dvou parkovišť.
Součástí stavby je ochranný prvek
u vchodu do mateřské školy.

Napojení nesvačilského
vodovodu na přivaděč
Benešov — Sedlčany

Zajištění dostatečného množství
a kvality pitné vody
Město Bystřice se v posledních letech
zaměřuje na rekonstrukci a výstavbu
své vohodospodářské infrastruktury.
Součástí projektu je napojení Nesvačil
a Božkovic na procházející skupinový
vodovod Benešov — Sedlčany. V roce
2021 byla zahájena stavba přivaděče
vody do Nesvačil. Projekt je financován z dotací Státního fondu životního
prostředí ČR.

dotace

Stavební povolení na projekt
Vodovod Bystřice — Líšno

Vodovod Bystřice - Líšno
Studie a projektová dokumentace na
Vodovod Bystřice — Líšno (2018) byla
rozšířena o prodloužení vodovodu do
osady Mokrá Lhota. V roce 2021 byla
dokončena projektová dokumentace
včetně vodojemu Na Rozvozech a bylo
získáno stavební povolení. Stavba
bude zahájena v roce 2022. Projekt je
financován z dotací Státního fondu
životního prostředí ČR.

dotace
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Proč usilujeme o dotace?
Čerpání dotací sice obnáší větší administrativní a procesní náročnost,
ale šetří nám nemalé peníze z rozpočtu. Město Bystřice pak ušetřené
finanční prostředky může použít jinde. Ve výsledku to znamená více
realizací, aniž by docházelo k dalšímu zadlužování.

Revitalizace části ulice
Dr. E. Beneše

Kvalitní chodník
Ústřední a frekventovaná ulice
města je téměř 2 km dlouhá, proto je
nevyhnutelé provádět revitalizaci na
etapy. Vrchní elektrické vedení bylo
přeloženo do země, povrch chodníků
byl nahrazen kvalitní zámkovou dlažbou, zastaralé a technicky nevhodné
osvětlení nahradilo nové veřejného
osvětlení, které je energeticky úspornější, vizuálně vhodnější a splňuje
náležitosti konceptu Smart city.

Nástavba domu čp. 99
Nové městské byty
Nástavbu domu čp. 99 vznikly dva
nové městské byty. Nástavba se vydařila. Nový přírůstek rozšířil celkový
počet městských bytů, kterých je
v současné době více než 60.

Vznik nové příspěvková
organizace města

Městské kulturní a informační
centrum
Od ledna 2021, kdy ogranizace začala
působit, je jejím hlavním úkolem koordinovat veškeré kulturní a společenské dění jak v samotné Bystřici, tak
i v jednotlivých osadách. Instituce
tohoto typu jsou standardem většiny
měst a obcí, které dbají o své tradice.
Bystřice chce stavět především na
dlouholeté divadelní tradici, a to jak
divadla ochotnického, tak loutkového.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022
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Realizovali jsme
Vozidlo Mercedes—Benz
Atego

Nové hasičské auto
Jednotka JSDH Bystřice obdržela novější CAS (cisternovou automobilovou
stříkačku) a kompletní sadu WEBER
HYDRAULIK pro vyprošťování zraněných účastníků dopravních nehod.
Součástí daru od HZS Středočeského
kraje byla i elektrocentrála, přetlakový ventilátor a další základní vybavení
vozu. Od 1. července 2021 začala
bystřická jednotka zasahovat
u dopravních nehod.

Stavební povolení na
výstavbu Spolkového
domu v Líšně

Spolkový dům v Líšně
(realizace bude zahájena
v roce 2022)
Multifunkční prostor převážně pro
spolkovou činnost bude stát v Líšně
nad vagónem. Dům využije pro svou
činnost jak osadní výbor a Spolek
Líšeňáček z.s., tak i obyvatelé pro
setkávání, tradiční sousedská posezení apod. Návrh počítá se sportovními
aktivitami a tancem.

Rychlostní radary v osadách
Jírovice — Jarkovice

Zvýšení dopravní bezpečnosti
Úsek Jírovice — Jarkovice už přestával
být bezpečný pro účastníky dopravního provozu. Řidiči nerespektovali
zpomalovací semafory, proto město
přistoupilo k měření rychlosti pomocí
radarů. V rámci spolupráce s benešovským zastupitelstvem je městu
Bystřice předávána část příjmů z vybraných pokut. Město Bystřice z nich
pokrývá náklady na provoz radarů.

18
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Komunitní centrum s knihovnou
dotace

Komunitní centrum
z bývalé budovy JZD

Pracovníci Městského úřadu ve spolupráci s Posázavím o. p. s. uspěli při podání žádosti v programu pro
revitalizaci tzn. brownfieldů od Státního fondu podpory investic. Zastupitelstvo akci podpořilo a v roce
2022 bude zahájena rekonstrukce.

Digitalizaci veřejné správy

dotace
Elektronická úřední
deska na náměstí

Město Bystřice pořídilo Elektronickou úřední desku
v rámci procesu digitalizace veřejné správy. Úřední
deska byla hrazena z Operačního programu zaměstnanost Evropské Unie. Pouhým dotykem mají občané
k dispozici dokumenty úřední desky, a to 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.

Oprava památky

dotace
Oprava kapličky
v Drachkově

Kaplička svatého Václava v Drachkově z počátku
18. století prošla během let pouze nejnutnějšími
opravami a tomu odpovídal její stav. Kaplička se
dočkala kompletní rekonstrukce exteriéru i interiéru.
Byla vyměněna střešní krytina i s trámy, položena
nová dlažba, omítnuty stěny a zrestaurovány dřevěné
prvky včetně sochy svatého Václava.

Modernizace jídelny a školní kuchyně
dotace
Úprava akustiky
jídelny ZŠ a nové
vybavení kuchyně

Základní škola prošla úpravou akustiky jídelny a
byla rozšířena o vybavení školní kuchyně, konkrétně
elektrickým tenderizérem, elektrickou fritézou a
míchacím varným kotlem. Oba projekty byly spolufinancovány dotací Evropské Unie.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022
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Další naše úspěchy

Výsadba alejí v osadách města Bystřice

Dokončena výstavba tůní osadách
města Bystřice

dotace
dotace

Dokončena pasportizace zeleně v intravilánu města a zpracován generel
zeleně včetně plánu údržby zeleně

Snížení energetické náročnosti budovy
ZŠ rekuperací a fotovoltaikou vč. měření
CO2 ve třídách (vysoutěžen zhotovitel)

Vybavení kuchyně MŠ
dotace

dotace

Stavba komunikace
ve Vojslavicích

20

Stavba propustku v Mokré
Lhotě

Projektová příprava a stavební povolení na výstavbu venkovních učeben LAB a LOĎ v areálu ZŠ
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Dokončovací práce na sportovním
stadionu Bystřice

Příprava projektové dokumentace na
přestavbu budovy radnice, která by
umožnila bezbariérový přístup do 2NP

Oprava požární nádrže Radošovice

Nové prvky MIOSu města — válcové
plakátovací plochy

Oprava vnitřních prostorů v čp. 115 a venkovní dvůr, který
užívá Květinka

Obnoven městský mobiliář na náměstí II. odboje

V rámci participativního rozpočtu
nákup mobiliáře cyklozastavení
v okolí osady Radošovice

Hlas Bystřice č. 2 / 2022
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Vize, směr a úkoly
MÁME ZA SEBOU NELEHKÝ ROK

Vážené dámy, vážení pánové – občané města
Bystřice,
máme za sebou další nelehký rok ovlivněný
probíhající pandemií nemoci COVID-19, nemoci,
která ovlivnila nejen naše životy, ale i ekonomiku
celého státu a s tím i práci vedení města a celého
městského úřadu. I přes tuto nepříznivou situaci
se nám v uplynulém roce podařilo realizovat
většinu plánovaných investic ze schváleného
rozpočtu roku 2021 a nejen to. Díky kvalitně
nastavenému rozpočtu, získávání dotací na
kofinancování investičních akcí města ze státních
i evropských fondů a odpovědnému hospodaření
s veřejnými financemi se nám podařilo dokončit
loňský rok s hodnotami 107.535.914 Kč na
příjmové straně rozpočtu a 99.964.252 Kč
na výdajové straně rozpočtu roku 2021. Po
úhradách splátek úvěrů (rekonstrukce městské
kotelny) a odečtení DPH za IV. kvartál roku 2021
byla navýšena rezerva na účtech města pro
financování investičních akcí v následujících letech
o 3.589.818,05 Kč. Pokračujeme tak v nastaveném trendu odpovědného hospodaření
s veřejnými financemi zahrnující vytváření rezerv
pro kofinancování investičních akcí na běžných
účtech města, společně s postupným snižováním
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+ 20.783.124 Kč
Získaných dotačních prostředků
za rok 2021

816.368 Kč
Dotace na zvýšení akceschopnosti
JSDH Bystřice

7.712.900 Kč
Dotace na obnovu, výstavbu a projektovou přípravu vodovodní infrastruktury
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úvěrové angažovanosti města (viz. obrázek č.1) což
nám umožní v dalších letech realizovat některé
z větších plánovaných investic bez ohrožení
finanční stability.

ROZPOČET PRO ROK 2022

Dne 15. prosince loňského roku na svém
pravidelném zasedání Zastupitelstvo města
Bystřice většinovým hlasováním schválilo
návrh Rozpočtu města Bystřice na rok 2022
připravený vedením města. Vedení města navrhlo
stejně jako v předchozích dvou letech schodkový
– proinvestiční rozpočet města, který v letošním roce počítá s ambiciózními výdaji ve výši
158.760.723 Kč, které by měly být kryty příjmy jak
ze státního rozpočtu, místních daní a poplatků,
tak i dotacemi získaných na jednotlivé investiční
akce v celkové výši 136.963.616 Kč, zapojením
22.817.438 Kč ze zůstatku finančních prostředků
na účtech z roku 2021 a zapojením části Fondu
vodovod na krytí nákladů spojených s obnovou
vodohospodářské infrastruktury města. Rozpočet
roku 2022 je opravdu ambiciózní – jen pro vaši
představu například před deseti lety v roce 2012 byl
příjem rozpočtu města ve výši 56 mil Kč, výdej 70
mil Kč, tedy ani ne polovinu výdajů plánovaných na
letošní rok. V roce 2017 byl příjem rozpočtu města
84,4 mil. Kč, výdej 85,8 mil. Kč tedy o něco více než
poloviční oproti plánu na letošní rok.

INVESTIČNÍ AKCE A PRIORITY ROZPOČTU MĚSTA

Asi největší investicí v nadcházejícím roce bude
zahájení přestavby budovy bývalého ředitelství
JZD na nové Komunitní centrum Bystřice
s knihovnou. O této investiční akci jsme vás již
informovali na stránkách městského zpravodaje
stejně jako o další z větších investičních akcí,
kterou je bezpochyby zahájení výstavby budovy
Spolkový dům Líšno. I tato stavba byla vedením
města dlouho připravována a konečně se dočkala
zahájení realizace. V přízemí budovy čp. 14 Dům
U Jelena vznikne nové Infocentrum s kavárnou
a minimuzeem, které bude sloužit nejen pro
návštěvníky našeho města, ale také pro naše občany.

Rekonstrukcí projde také budova Památníku
obětem válek – požární zbrojnice Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Bystřice včetně předprostoru
do ulice Dr. E. Beneše. Jednotka SDH Bystřice
by měla v letošním roce obdržet nový dopravní
automobil MAN 4x4 na jehož pořízení získalo
město dotaci jak z Generálního ředitelství HZS, tak
i od Středočeského kraje. Zdravotní středisko
Bystřice získá nový výtah, který umožní
bezbariérový přístup do druhého nadzemního
podlaží. Proběhne rekonstrukce tří bytů
v domě čp. 99 v Syllabově ulici, aby bylo možné
nabídnout všech pět bytů novým nájemcům.
Budova Základní školy Bystřice bude v letošním roce vybavena systémem rekuperace se
snímáním koncentrace CO2 v jednotlivých
učebnách a fotovoltaickou elektrárnou na střeše
v rámci projektu Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Bystřice podpořené z dotace Státního
fondu životního prostředí. V městské části
Nesvačily bude dokončeno napojení místního
vodovodu na přivaděč vody ze Želivky,
obdobně v městské části Božkovice bude zahájena
stavba napojení místního vodovodu na tento
přivaděč vody, což vyřeší dlouhodobý nedostatek
pitné vody a kvalitu pitné vody v těchto částech
města. Ve městské části Ouběnice je plánována
oprava hřbitovní zdi za podpory
z dotace, výstavba studny s napojením obecních
nemovitostí – čp. 24 (Kampelička), čp. 10 (obchod)
a čp. 44 (bytový dům), které se dlouhodobě potýkají
s nedostatkem vody nebo příprava projektové
dokumentace na chodník vedoucí z centra
Ouběnic na autobusovou zastávku Bystřice,
Ouběnice, Dubovka. V oblasti životního prostředí
bude dokončena výsadba alejí, na kterou město
získalo dotaci a zahájena realizace výsadby trvalkových záhonů v centru města spojená s revitalizací okolí památníků obětem II. světové
války u bývalého podniku INTERIÉR BYSTŘICE
a obětem koncentračního tábora v ulici K Letišti.

PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

Stranou nezůstane ani pokračování příprav
projektových dokumentací pro výstavbu v dalších
letech. Kromě již zmiňované přípravy projektu

Hlas Bystřice č. 2 / 2022
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chodníku v Ouběnicích bude dokončena příprava
projektu na připojení městské části Mokrá
Lhota na vodovod v Líšně, započne příprava
projektové dokumentace bezpečného přístupu
k autobusovým zastávkám na silnici I/3
v městské části Tožice nebo nové čistírny
odpadních vod a kanalizací pro jednotlivé
osady dle schválené aktualizace Technickoekonomické studie zásobování pitnou vodou
a odvádění a čištění odpadních vod městských
částí města Bystřice. Budou pokračovat práce
na projektu revitalizace náhonu k mlýnu
Zájezdek v Bystřici nebo nového Parku pod
Barevnou u areálu Sběrného dvora. Po veřejných
projednáních by také měly být dokončeny změny
Územního plánu města Bystřice č.1 a č.2 nebo
Územní studie ÚS5, ÚS8 a ÚS11.

CO NAJDEME V ROZPOČTU KROMĚ INVESTIČNÍCH AKCÍ

Samozřejmostí jsou pak běžné výdaje rozpočtu
spojené se službami pro naše občany jako
jsou výdaje na školství – příspěvky zřizovatele pro
ZŠ a MŠ, náklady na opravy bytového a nebytového fondu, údržba zeleně, opravy a údržba
infrastrukturního majetku, zimní údržba a
následné opravy komunikací, úpravy drobných
vodních toků, provoz městské knihovny, městské
policie nebo jednotky hasičů, opravy kulturních
památek, provoz a opravy místního rozhlasu,
veřejného osvětlení a podobně. Rozpočet také
pamatuje na podporu komunitního života
v podobě finanční podpory na činnost spolků,
mateřského centra nebo domu s pečovatelskou
službou a počítá také, stejně jako v minulých letech, se zapojením veřejnosti do
participativního rozpočtu, tvorbou
jednotlivých fondů na obnovu teplovodů,
vodovodů, kanalizací včetně čistírny
odpadních vod a rozpočtovou rezervou.
Určitě nemá smysl vypisovat všechny výdaje
tvořící běžné výdaje města (mandatorní
výdaje) a tak se podívejme alespoň na základní
procentuální rozdělení výdajů:
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#nadobreceste

•

V paragrafu Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství – 16,28 % celkových výdajů,

•

V paragrafu Služby pro obyvatelstvo 58,70 %
celkových výdajů

•

V paragrafu Sociální péče a politika
zaměstnanosti – 0,60 % celkových výdajů

•

V paragrafu Bezpečnost a požární ochrana –
5,54 % celkových výdajů

•

V paragrafu Všeobecná veřejná správa
a služby – 18,88 % celkových výdajů

DLOUHOBÁ NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE

Rozpočet města je finančním plánem a takový
plán podléhá změnám v průběhu plnění. Jak
pevně věřím, povede se nám v letošním roce na
základě získaného stavebního povolení a dokončené soutěže na zhotovitele získat dotaci
na realizaci vodovodu v městské části
Líšno spojené s výstavbou vodojemu Na Rozvozech a napojením Líšna a Bystřice na přivaděč
vody ze Želivky. Tato investiční akce je dlouhodobě připravována vedením města na realizaci
a měla by být největší investiční akcí nadcházejících let.

Jsem si jistý, že všechny naplánované investice a opravy pro letošní rok
zvýší úroveň služeb, které město
poskytuje pro své občany a posune
celé město Bystřice o kousek dál
#nadobreceste.

Michal Hodík
starosta města

www.mestobystrice.cz

KALENDÁRIUM

KULÍŠEK

Text: Daniel Štěpánek, místostarosta

Text: Vanda Pechová,
ředitelka MC Kulíšek

Antonín Kroutil

prof. Ing. Josef Šmerha, Dr.Sc.

* 31. 5. 1900 Nehvizdy
† 6. 2. 1942 Osvětim

* 28. 2. 1912 Bystřice
† 16. 3. 1986 Praha

Bystřický učitel a sokolský činovník. Po
absolvování učitelského ústavu v Praze
přišel v září roku 1919 do Bystřice, kde byl
nejprve ustanoven zatímním a později
řádným učitelem obecné školy. V letech
1926 až 1929 byl bystřickým sokolským
náčelníkem. Jako sokolský vzdělavatel se
zasloužil o výstavbu bystřické měšťanské
školy, kde začal od 1. září 1934 vyučovat.
V Bystřici založil kino a sám byl dokonce
členem předsednictva biografického odboru Československé obce sokolské. Během druhé světové války se stal starostou
sokolské župy Blanické. Osvětová a kulturní činnost přivedla Antonína Kroutila
k odbojové činnosti. Na podzim roku 1941
byl gestapem vzat do zajišťovací vazby,
odkud byl transportován od koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynul.
V roce 1950 byl in memoriam ustanoven
ředitelem bystřické školy.

Bystřický rodák a vysokoškolský pedagog. Po studiích nastoupil jako asistent
do Ústavu nauky o výživě a krmení hospodářských zvířat při ČVUT, odkud musel v souvislosti se zavřením vysokých
škol v roce 1939 odejít. V květnu 1945 založil na pokyn ministerstva školství Ústav
výživy a krmení hospodářských zvířat.
V letech 1948 až 1977 přednášel J. Šmerha
na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Zde byl nejprve v roce
1959 jmenován docentem a v roce 1961
profesorem obecné a speciální zootechniky. Roku 1967 byl ustanoven vedoucím
katedry chovu skotu a mlékařství. Ve
funkčním období 1985-1990 byl prof.
Šmerha čestným členem vědecké rady
agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze.

MATRIKA

Text: Občanská komise MěÚ

STATISTIKY

V lednu 2022 oslavili významné
jubileum tito občané:

Počty obyvatel
na začátku roku 2021: 4350.
na konci roku 2021: 4333.

Nina Jermolajeva
Bystřice, 70 let
Vladislav Bučinský
Bystřice, 80 let
František Vrtiška
Bystřice, 85 let

Pohyby obyvatel v roce 2021:
přistěhovaní +114
narození
+43
odstěhovaní -115
úmrtí		
-59
celkem		
-17

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, spokojenost a pohodu!

Zajímavosti:
nejvíce dětí se narodilo v měsíci březnu (7 dětí)
nejpočetnější věková skupina
je ve věku 40-49 let

Pozn. Jména všech uvedených osob
jsou zveřejněna na základě jimi daného písemného souhlasu.

Aktuální počet obyvatel:
celkový počet: 4335
z toho 2159 mužů a 2176 žen.

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

Vítejte v novém pololetí, které se nám
trochu zamrzle, ale přeci jenom rozjíždí.
Všechny kroužky mají ještě volnou kapacitu a lektoři se na vás těší. Přesný přehled najdete na našich nástěnkách nebo
na stránkách www.mckulisek.cz, tak neváhejte.
Hned začátkem února jsme si trochu zatvořili v duchu Hromnic. Vznikly krásně
ozdobené svíčky i květináčky – na jaře se
ukáže, zda naše snažení i vykvete. Každopádně byla spousta legrace i poučení.
Pomalu se nám blíží březen. Kromě toho,
že se těšíme na jaro, tak březen je měsíc knihy. Kulíšek je zvídavý a ke knížkám
má hodně blízko, proto budeme v březnu hodně číst. V týdnu od 14.3. do 18.3. si
můžete každý večer od 19:30 poslechnout
on-line pohádku na facebooku MC Kulíšek.
V pátek 18.3., aby to rodičům nebylo líto,
bude dospělácké čtení v Kulíšku. Pohádky vyměníme za detektivku a pro každého posluchače bude připravena i sklenka
vína. Sejdeme se v 19 hod a doufám, že si
večer užijeme.
Výzva – nafoťte svou knihovnu či knihovničku a třeba se podělte, jaká kniha je
ta vaše nejoblíbenější. Své fotky můžete sdílet na FB nebo poslat mailem na
kulisekbystrice@seznam.cz. Na konci
března pak vybereme největší nebo nejzajímavější nebo jinak „nej“ fotku.
A malé moudro nakonec od Julia Zeyera:
Dům bez knihy je jako tělo bez duše.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLSKÁ RADA
CO JE ŠKOLSKÁ RADA, KDO
JI VOLÍ A ČÍM SE AKTUÁLNĚ
ZABÝVÁ?
Text: Libor Kožíšek, předseda školské
rady

PREVENTIVNÍ POŘAD „ROZUMÍME SI“

Text a foto: Milena Gruberová, učitelka ZŠ
V pondělí 17. ledna 2022 se děti ze třídy 5. B ZŠ
Bystřice zúčastnily tříhodinového programu
s názvem Rozumíme si. Lektorky Besedária
navodily příjemnou atmosféru a pomocí her a
scének vedly děti k rozebírání vztahů v třídním
kolektivu. Děti byly aktivní, dobře spolupracovaly při řešení zadaných úkolů, zapojovaly se do
hodnotících rozhovorů. Program, který obsahoval i možnost navrhovat řešení konfliktní situace ve třídě, byl pro děti určitě přínosný.

TANEČNÍ KURZ NA ZŠ BYSTŘICE

Text a foto: Zdeňka Kramperová a Nela
Zdražilová, žákyně ZŠ
Na podzim roku 2021 jsme se přihlásili do
předtanečních kurzů. Od října jsme se každé
úterý scházeli v aule školy a učili se základní
kroky některých standardních a latinskoame-

rických tanců. Zároveň jsme byli poučeni o základech společenského chování a etikety. I přes
„covidové“ přerušení jsme se protančili až k
závěrečnému věnečku, který se konal 18. ledna
2022. Na věnečku jsme rodičům předvedli Waltz, Cha Chu, Jive a další tance. S tanečními partnery jsme si navzájem předali kotiliony a květiny na památku a rozloučili se s taneční školou
Blanky Takáčové. Bylo to příjemné zpestření
školních aktivit.

DOBROČINNÉ ÚČELY NA ZŠ BYSTŘICE
Text a foto: Helena Bendová 8.B
Peníze, které jsme jako žáci naspořili, jsme věnovali Marušce Buriankové a PARAZOO Vlašim. Byla to částka 4 159 Kč. V anketě, ve které
měli možnost hlasovat všichni žáci, vyhrál návrh na podporu Marušky ze Zahradnic. Částku
jsme rozdělili na dvě části, 3 241 Kč jsme věnovali Marušce a 918 Kč PARAZOO Vlašim.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAK JSME PŘIVÍTALI NOVÝ ROK 2022 VE TŘÍDĚ TYGRŮ
Text a foto: Michaela Kolínská, Lenka Lapáčková, učitelky MŠ
Dne 6. ledna jsme se vypravili na návštěvu do
místního kostela. Pan farář nám povyprávěl o
tradici Tří králů, ukázal dětem betlém i trpělivě
zodpovídal dětské dotazy. Dětem ukázal i vonnou pryskyřici, kterou zapálil, a její vůní provoněl celý kostel. Jako poděkování za prohlídku
kostela mu děti zazpívaly koledu My tři králové.
Protože se povídání o Třech králích dětem líbilo, hned následující den po návštěvě kostela
jsme si společně vyrobili masky Třech králů a
obešli všechny třídy v naší MŠ. Děti si tříkrálové
koledování náramně užily.
13. ledna naši třídu navštívila paní zubařka
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MDDr. Nikola Kyliánková, a to s preventivním
programem „Zdravé zoubky“, který si připravila pro naši MŠ zcela zdarma. Společnost jí dělal
její plyšový kamarád dráček Mráček, na kterém
dětem ukázala, jak si mají správně čistit zoubky.
Poté se děti učily správnému čištění zoubků s
vlastním zubním kartáčkem. Děti si vyposlechly
pohádku o nemocném zoubku i se naučily třídit potraviny na ty, které našim zoubkům prospívají a které jim škodí. Na závěr programu si
všechny děti odnesly obrázek a vzorek zubní
pasty. Paní zubařce touto cestou moc děkujeme
a vážíme si toho, že si ve svém volném čase připravila pro děti velice pěkný program, který je
moc bavil.
I když si sněhu moc neužíváme, nezapomínáme
na ptáčky, kteří mají v zimním období o potravu
nouzi. Pravidelně jim sypeme slunečnicová semínka do krmítka a na keře před MŠ jim zavěšujeme lojové koule s ptačím zobáním. Odměnou je pro nás krásná podívaná na krmítko a keř
plný ptáčků zobající pochoutky, které jsme jim
nachystali.

Školská rada je orgán školy umožňující
rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu při ZŠ Bystřice ustanovil
zřizovatel – Město Bystřice, který zároveň stanovil počet jejích členů na devět,
kdy třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období
členů školské rady trvá tři roky.
Volby pro zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky proběhly dvoukolově v termínu od 13. září 2021 do 8. října
2021 v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon). Ačkoliv byly informace
o volbách zástupců do školské rady zveřejněny na webových stránkách školy a v
informačním systému Bakaláři, tak účast
v hlasování ze strany rodičů byla poměrně
nízká.
Členové školské rady jsou:
a) za zřizovatele – M. Hodík, V. Hřebíčková, Mgr. D. Štěpánek
b) za rodiče – Mgr. J. Hendrychová, Ing. L.
Kožíšek, Ing. K. Šilhová
c) za pedagogy – Mgr. V. Kohoutová, Mgr.
P. Štěpánková, Mgr. I. Vohralíková
Na úvodním zasedání školské rady byla
schválena novela jednacího řádu školské
rady, proběhla volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen Ing. Libor
Kožíšek a místopředsedkyní Mgr. Jitka
Hendrychová. Na listopadovém zasedání
se školská rada zabývala zejména „Výroční
zprávou o činnosti školy ve školním roce
2020/2021“ a aktualizací „Školních vzdělávacích plánů“.
Pro komunikaci se školskou radou byla
zřízena speciální emailová adresa:
skolskarada@zsbystricebn.cz.
Veškeré podrobné informace o činnosti
školské rady při ZŠ Bystřice, včetně zápisů
z jednání naleznete na webových stránkách školy v záložce škola – školská rada
(https://www.zsbystricebn.cz/skola/skolska-rada/).
www.mestobystrice.cz

SPOLKY A SPORT

V

Zpráva o činnosti TJ Sokola Drachkov
Text: Miroslav Souček, předseda TJ Sokol Drachkov, z.s.

ážení spoluobčané a sportovní
přátelé, rád bych Vás informoval
o činnosti a aktivitách TJ Sokola
Drachkov v roce 2021. Přestože
bylo v této nejisté covidové době těžké cokoliv
plánovat, uskutečnit a připravovat, nakonec
jsme rádi, že se vše vydařilo.
Poslední dvě fotbalové sezóny byly poznamenány nebezpečnou nákazou koronavirem
Covid-19. Fotbalová asociace ukončila sezony
nedohrané bez postupujících a sestupujících
ve všech nižších soutěží. Jelikož se jarní část
nehrála, tak jsme měli velkou šanci dohnat tréninkové manko a dobře se připravit do nové
sezony 2021/2022.Bohužel všichni hráči rychle
zapomněli na to, že hned po postupu se velmi
tvrdě trénovalo a my jako nováček soutěže jsme
první 3 zápasy vyhráli a 9 bodů nás všechny
velmi těšilo. Zde se projevila právě ta příprava
a příkladný přístup a zodpovědnost. Ale to už
je dávno pryč. Tréninky začaly v rámci covidových možností už od konce ledna. Trénovalo se
hodně tvrdě, ale bohužel s velmi nízkou účastí
hráčů. I přípravnou soutěž OFS Benešov hranou v červnu, jsme kvůli tomu ani nemohli přihlásit. To už něco signalizovalo. Abychom jako

výbor Sokola byli spravedliví při rozhodování
jakou soutěž přihlásit, nechali jsme demokraticky všechny hlasovat. Ač se to výboru nelíbilo,
nechali jsme rozhodnutí hrát dále III. třídu na
hráčích. Mě jako předsedu by mělo těšit, že se
hraje III. třída, ale jako trenér se 2 roky přesvědčuji, že na to tam hrát nemáme. Proto po
podzimní části jsme poslední s několika velmi
ostudnými výsledky a výkony. Jestli se chceme
někde udržet, tak prostě musíme makat, scházet se a připravit se na lepší zítřky.
Naopak velkou radost mi dělá, že jsme tady
v Drachkově díky Martinovi Sejkovi založili
družstvo mladší přípravky. Při vedení a výuce základů fotbalu mu pomáhají Patrik Rezek
a Jaroslav Hlaváč. Děti hrají s velkým zaujetím
a elánem.
I díky sponzorům jsou děti vybaveny na tréninky i zápasy vč. sportovního náčiní.
V našem areálu ale není vše jen o fotbale. Po
uvolnění situace s Covid-19 za určitých bezpečnostních podmínek pořádal v posledním
červnovém týdnu zase po roce náš hráč Luboš
Nerad ve spolupráci s dvěma DJ Nacal a DJ Petrix sérii diskoték. Další následovaly v půli července a poslední týden v srpnu. Počasí se nám

vždy vydařilo. Všichni se po době, kdy bylo vše
zavřené, náramně bavili a zábava byla až do pozdních hodin. Akce se dle počtu zúčastněných
vydařily a všem se líbily. Konec srpna pořádal
opět osadní výbor ve spolupráci se Sokolem na
našem hřišti dětský, resp. sportovní den. Pro
děti byly připraveny různé soutěže, které byly
rozmístěny po hrací ploše. Za jejich úsilí byly
děti odměněny balíčky bonbonů, sušenek a čokolád. Závěr patřil už tradičně opékání buřtů.
Také se musíme starat o náš areál. Na podzim
loňského roku jsme museli udělat průřez smrků okolo hřiště, které napadl kůrovec. Doufáme, že jsme to nejhorší zastavili. Hned jsme ale
také vysadili mladé smrčky a jedličky. Opravili
jsme osvětlení části hřiště.
V rámci kabin jsme museli vyměnit podlahovou krytinu a vymalovat v šatně rozhodčího.
Na závěr bych rád poděkoval Městskému úřadu
Bystřice za každoroční podporu a finanční pomoc. Také bych chtěl poděkovat i naším partnerům-sponzorům. Jejich loga nosíme na dresech a trenýrkách při zápasech. Děkujeme
a i v dalších letech chceme pokračovat ve vylepšování areálu a doufáme, že nám bude i nadále
město Bystřice nakloněno.

BC Benešov a Slavoj Litoměřice

T

Text: Michaela Hovorková, členka týmu BC Benešov
ěsně po vánočních svátcích 27. 12.
2021 odehrály holky U12 z BC Benešov přátelský dvojzápas s týmem děvčat ze Slavoje Litoměřice.
Členkami benešovského týmu byly i holky z
Bystřice, které začínaly s basketbalovou přípravkou v Bystřici a trénoval je pan Jiří Mazur.
Při tomto přátelském utkání sehrál roli rozhodčího. Hráčky to měly těžké, protože rozhodčí byl přísný. V první čtvrtině holky z Benešova vyhrávaly o dva body, pak to bylo dlouho
vyrovnané. V dalším průběhu zápasu je holky z
Litoměřic ve skóre předběhly a dlouho vyhrávaly. Holky z Benešova se je snažily dohnat, ale
moc jim tam koše nepadaly, a tak první zápas
vyhrála děvčata z Litoměřic. I přes velkou snahu a bojovnost prohrály naše dívky i druhý zápas. Pro zpestření soutěživého ducha proběhly
mezi zápasy různé soutěže. Pět hráček, které
soutěže vyhrály, získalo zajímavé dárky od
města Bystřice. Dále byly rozdány symbolické

Hlas Bystřice č. 2 / 2022

ceny pro trenéry a rozhodčího a malou drobnost si odvezla každá z účastnic. I přes porážku
si to všichni moc užili.
Za tým dívek U12 z BC Benešov děkuji městu
Bystřice za krásné ceny a panu řediteli ZŠ Bystřice za zapůjčení sportovní haly.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ
ČINNOSTI
Místní skupina ČČK Líšno oznamuje, že
k 31.12.2021 ukončila po 68 letech svou
činnost. Nadále budeme spolupracovat
s osadním výborem a Líšeňáčkem. Děkujeme všem členům za činnost a podporu,
všem spoluobčanům za účast na našich
akcích.
Marcela Macháčková
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PODNIKATELÉ

Jóga s Lucií Marešovou
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Lucie Marešová, lektorka
Foto: Archiv Lucie Marešové

Možná jste také někdy prošli okolo plakátu s nápisem Jóga s Luckou. Když jsem s Lucií mluvila v rámci
přípravy na rozhovor, dozvěděla jsem se, že nepůsobí jen v Bystřici a že se nevěnuje jen józe. Byť je paleta
jejích činností velmi pestrá, přesto jsou jednotlivé barvy propojeny, a to stejnou filozofií. Lucie se kromě
jógy zajímá o děti, angličtinu, vzdělávání, seberozvoj a tyto oblasti vzájemně kombinuje. V rozhovoru jsme
se zaměřily na jógu, fyzické a duševní přínosy, zapojení dětí a aplikovatelnost jogínského učení do západní
civilizace.
JAK JSTE SE DOSTALA K JÓZE? POPIŠTE NÁM PROSÍM SVOU CESTU.
DALO BY SE ŘÍCT, ŽE SE VÁŠ VZTAH
K JÓZE VYVÍJEL S VĚKEM? POKUD
ANO, JAK?

Nejprve bych ráda touto cestou chtěla poděkovat
za možnost představit sebe a svou práci prostřednictvím bystřického zpravodaje.
Cesta k józe byla dlouhá, pozvolná. Vše začalo láskou ke sportu, kterou jsem v sobě objevila
v 16 letech, kdy jsem začala velmi intenzivně cvičit
aerobik. Ve fitku jsem trávila 3–4 večery v týdnu.
Při mém prvním zahraničním pobytu v Severním Irsku se k aerobiku přidala láska k cyklistice.
Díky kolu, jsem dostala možnost poznat téměř celé
východní pobřeží a podívat se na jih do městečka
Newry. Sportovat jsem nepřestala ani při mých
ostatních zahraničních pracovních pobytech
v Anglii, Itálii a Francii, které jsem absolvovala
v letech 1998–2003. Nejlepší podmínky na cvičení
jsem měla v Itálii. Na pobřeží nedaleko Portofina,
kam jsem dojížděla na kole, bylo skvělé spinningové studio. Lekce byly sice v italštině, kterou jsem
tehdy moc neovládala, ale zvládala jsem je. Stejně
tak lekce dance aerobiku. Nakonec jsem dostala
klíče od místní posilovny, kam jsem mohla chodit
neomezeně. Ráda jsem této možnosti využívala
v době siesty. Ale zpátky k józe. Poprvé jsem jógu
vyzkoušela v roce 2003. Byla to powerjóga od
Vaška Krejčíka, u kterého jsem pak o mnoho let
později absolvovala lektorský kurz. Ihned po první lekci jsem pocítila rozdíl oproti účinkům běžné
lekce aerobiku, po které jsem byla vždy příjemně
unavená. U jógy to bylo ale jinak. Po lekci jsem cítila energizující účinek. A jestli se můj vztah k józe
vyvíjí s věkem? To jistě. Jóga představuje opravdu
širokou oblast, které se věnují miliony lidí po celém
světě. Většinu lidí, stejně tak jako mne, nejprve zaujme praktikování ásan tzn. fyzické cvičení, později pak většina jógujících projeví zájem o hlubší
poznání jógy. Stejně tak i já se snažím vlastním
seberozvojem rozšiřovat znalosti i jógovou praxi.

KAM AŽ SAHAJÍ PRAMENY JÓGY?
JAK SE ODLIŠUJE PŮVODNÍ JÓGA
OD DNEŠNÍ „ZÁPADNÍ“ JÓGY?
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Na to, kam až sahají prameny jógy, existuje mnoho názorů. Můžete nalézt zdroje, které uvádějí,
že jóga sahá až do 15. stol. před naším letopočtem
tzn. před Kristem. Některé zdroje spojují vznik
jógy s védami a upanišádami a datují se od 5. stol.
př. n. l. Obecně je známo, že historie jógy je vázána na území dnešní Indie. O čem se už ví méně,
je fakt, že nacisté zneužili árijce a svastiku ke své
propagandě. Árjové neboli Árijci byly indoíránské
kmeny, které přibližně v letech 1500–800 př. n. l.
osídlily území dnešní Indie a svastika kdysi bývala symbolem štěstí a naděje. Pokud se podíváme
na rozdíly mezi východními a západními styly
jógy, tak jsou výrazné. Jóga v původní zemi je
pojímána jako životní filozofie a představuje trpělivou a soustavnou celoživotní praxi na zdokonalování vlastní osobnosti. Podstatou praktikování jógy je vyhnout se egocentrickým tendencím
a uvědomění, že smyslem našeho života je více o
vytváření pocitu sounáležitosti v celé společnosti
než pouhé uspokojování vlastních potřeb.

JOGÍNSKÉ UČENÍ BYLO ZÁLEŽITOSTÍ MUŽŮ? PROČ MYSLÍTE, ŽE
SE DNES JÓZE VĚNUJÍ PŘEVÁŽNĚ
ŽENY? A JE TOMU TAK VŮBEC,
NEBO SE JEDNÁ POUZE O STEREOTYP SPOLEČNOSTI?

Je to tak, historicky byla jóga v zemi původu doménou mužů. Ženy byly, jako již tradičně, v ústraní, kde se věnovaly například tantře. Na otázku,
proč se dnes v západním světě věnuje józe více žen,
existuje jednoduchá odpověď. Ženy jsou vystaveny tlaku společnosti, aby zvládaly svou práci, péči
o domácnost i na výchovu dětí jsou často samy.
Někde si prostě potřebují odpočinout a získat
energii. Jógamatka je ideální nejen pro protažení
fyzického těla v ásanách, ale i pro uvolnění těla
i mysli v relaxaci či meditaci, což je důležité pro
udržení fyzického i mentálního zdraví.

TUŠÍM, ŽE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU NEEXISTUJE JEDNODUCHÁ A
RYCHLÁ ODPOVĚĎ. POKUSILA BYSTE SE POPSAT PRINCIP ENERGIE A
ČAKER VE SVĚTĚ JÓGY?

Odpovědět na systém a fungování čaker není
jednoduché, ale pokusím se o to ve třech bodech,
které se budou věnovat práně (naší životní energii), nádím (drahám, které vedou naši životní
energii) a v závěru se dostane i na čakry (energetická centra). Dle jógového přístupu je prána naší
životní energií, která řídí vše – náš dech, trávení,
tep, pohyb na buněčné úrovni, nervové přenosy,
a tím i myšlení. Pokud si chceme udržet zdraví
nejen fyzické, ale i psychické, je naprosto zásadní,
aby v nás volně proudila kvalitní prána. Prána je
po našem těle vedena energetickými kanály, kterým říkáme nádí. Existuje jich přibližně 72 tisíc.
Mezi nejdůležitější patří sušumna, která prochází
páteřním kanálem a dále ida a pingala představující lunární (měsíční) a sluneční energii. No
a konečně čakry jsou energetická centra, ve kterých se protínají naše energetické kanály nádí.

JAK VNÍMÁTE PROPOJENOST MEZI
FYZICKÝM ZDRAVÝM S MENTÁLNÍ
STAVEM ČLOVĚKA?MOHLA BYSTE
ČTENÁŘŮM VYSVĚTLIT TENTO ROZDÍL
NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU, NAPŘ.
NA SPRÁVNÉM DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ
TĚLA?

Samozřejmě správné dýchání a držení těla je důležité z hlediska proudění prány tzn. naší životní energie. To vše jóga učí. Nejjednodušší nácvik
správného stoje je v tadásaně neboli v pozici hory.
Co se týká správného dýchání, tak v józe existuje mnoho dechových technik a mnou nejčastěji zařazovanou je plný jógový dech, při kterém
se propojuje břišní (neboli brániční), hrudní a
podklíčkový dech. Jóga nám dává návod, jak lze
pomocí různých dechových technik ovlivňovat
tělo i mysl. Způsob, jakým dnes dýcháme, se však
bohužel velmi vzdálil přirozenému a správnému
dýchání. Nácvik plného jógového dechu může vést
k obnovení zdravého způsobu dýchání. K dotazu
na propojenost fyzického zdraví a mentálního
stavu člověka jen doplním, že nelze oddělit fyzické
zdraví od mentálního. Dle jógy je vše propojeno
v jeden celek, a tak je třeba vnímat i své tělo. Nelze
své tělo živit negativní pránou a očekávat, že mi to
v budoucnu zajistí zdraví.
www.mestobystrice.cz

DRŽENÍ TĚLA A VYSOKÉ PROCENTO SKOLIÓZY PÁTEŘE U DĚTÍ JE
V MODERNÍ SPOLEČNOSTI VELKÉ
TÉMA. MŮŽE JÓGA POMOCI? JE
JÓGA VHODNÁ PRO DĚTI?

Ano, ten stav je jistě alarmující, ale souvisí to se
změnou životního stylu, kdy děti tráví daleko více
času hraním her na nejrůznějších platformách.
Jóga je vhodná pro děti trpící poruchami pohybového aparátu, ale doporučuji vážnější stavy
konzultovat s odborníkem a poradit se o vhodnosti praktikování jógy. Jsem přesvědčená o tom, že
jóga je vhodná pro děti, pokud je vedena zábavnou
formou, děti baví a mají z ní a sebe dobrý pocit.

EXISTUJE SPODNÍ VĚKOVÁ HRANICE?

Co se týká spodní hranice věku dětí, tak tady nelze
univerzálně říct, kdy je dítě připraveno samo na
jógovou praxi. Doporučuji při zájmu dítěte o jógu
přijít a lekci vyzkoušet. Co se mi jeví jako vhodné je od 3–3,5 let vyzkoušet lekce jógy pro rodiče
s dětmi a od 5–6 let se mohou děti hravou formou
seznamovat s jógou na skupinových lekcích. Měla
jsem na lekci holčičku, které bylo i 2,5 roku, ale
byla s maminkou fyzioterapeutkou. Opravdu jim
to spolu šlo velmi dobře. Ale obecná doporučení
jsem popsala výše.

CO PŘINÁŠÍ JÓGA DĚTEM? JAK
DĚTI VNÍMAJÍ JÓGU?

Jóga dovoluje dětem vnímat vše odlišně a různě
nejen sebe a své tělo, ale i prostředí, ve kterém se
pohybují. Každé dítě dostane prostor a možnost
projevit své emoce, potřeby, tužby a spolu s dětmi
se učíme vytvářet bezpečné prostředí pro takové
sdílení bez zbytečného posuzování. Na závěr lekce
se děti velmi těší, protože je čeká relaxace s aromaterapií, kterou zařazuji i do dětských lekcí. Děti
upřednostňují zábavnou formu jógy. Klasické jógové pozice pro dospěláky děti určitě bavit nebudou, a navíc nejsou pro děti ani vhodné.

ČÍM JE DOBRÉ ZAČÍT DOMA U NEJMENŠÍCH DĚTÍ?

Pro začátek mohu doporučit knihu Matějova akrobacie, jejíž autorkou je Rika Taeymans z Belgie.
Měla jsem tu možnost setkat se s ní osobně na
školení lektorů „Základy cirkusové akrobacie“
v pražském Cirqueonu. Z tohoto setkání čerpám
dodnes a děti její cviky milují. Jsou netradiční
a natolik vzdálené tomu, jak se běžně v našich
podmínkách s dětmi cvičí. Obohacuji tím i cvičení
neuro-vývojové stimulace. Pokud rodiče cvičí jógu
před dětmi, je to skvělá motivace a příklad, který
děti často následují.

A NA CO JE TŘEBA DÁT POZOR? CO
BÝVÁ OPOMÍJENO.

Asi je dobré pečlivě vnímat, zdali jóga děti opravdu baví, dále by děti neměly v jógových pozicích
Hlas Bystřice č. 2 / 2022

zůstávat dlouho a už vůbec by se neměly děti
v jógových pozicích opravovat. Korekce v pozicích
je sporná i u lekcí s dospělými.

JEDNÍM Z MNOHA ZPŮSOBŮM,
JAK POMÁHÁTE DĚTEM, JE NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE. V ČEM
SPOČÍVÁ A PRO KOHO JE URČENA?

Ano, je to velmi zajímavé cvičení, které pomáhá
dětem s potížemi v chování a učení. Neurovývojová stimulace vychází z vývojové kineziologie,
kdy správným kineziologickým vývojem dochází
k utlumení primárních reflexů. Pokud se tak nestane, primární reflexy přetrvávají a způsobují
řadu potíží, které se často schovají za diagnózu
ADHD, ADD a různé dys poruchy. V tuto chvíli se
věnuji individuálně chlapečkovi, který byl ochrnutý. Cvičíme spolu 2× týdně a vidím jeho pokroky, které mne velmi těší.

ZVLÁDÁTE MÍT TZN. PRACOVNÍ
ODSTUP OD SVÝCH KLIENTŮ? V
NĚKTERÝCH PŘÍPADECH TO MUSÍ
BÝT VELMI NÁROČNÉ.

Pracovní odstup se mi daří držet s většími či
menšími úspěchy. U individuálních lekcí je to ještě obtížnější, ale jsem vděčná za přátelství, která
vznikají a trvají. Jsou velmi obohacující, protože
především při józe probíhají otevřenější rozhovory. Stane se mi, že klient, kterého učím angličtinu,
začne navštěvovat lekce jógy. Nebo naopak. Někdo
mě zná z jógy a potřebuje pomoct s angličtinou.

VE VAŠEM VÝČTU VZDĚLÁNÍ A
PRAXE JE KURZ, KTERÝ SE ZABÝVÁ
JÓGOU DLE ROČNÍHO OBDOBÍ. CO
JE PRO OBDOBÍ ÚNORA A POMALU
SE BLÍŽÍCÍHO JARA CHARAKTERISTICKÉ?

Existuje mnoho stylů jógy, které se dají přizpůsobit
např. věku, ročnímu období, zdravotnímu stavu,
ale i procesům v našem těle z pohledu východní,
tj. tradiční čínské medicíny, která na lidské tělo
nahlíží podobně jako jóga. V tradiční čínské medicíně se životní energie nazývá čchi a energetické
dráhy, kterými čchi proudí jsou meridiány, které
vedou čchi do celého těla. Určité styly jógy např.
jin jóga se zaměřuje právě na správné proudění energie čchi. Ročnímu období lze přizpůsobit nejen stravu, ale i samotnou jógovou praxi,
ve které bychom se měli soustředit na ásany podporující funkci orgánů, které jsou v daném období
v oslabení. V únoru to jsou ledviny, v březnu žlučník a v dubnu játra. Mnoho lidí má jaro spojené
s detoxikací organismu, v tomto ohledu bych byla
opatrná a doporučila pouze menší detox, protože
tělo může být po zimě vyčerpané. Větší detoxikační
kúru doporučuji vždy na podzim.

JÓGA JE PLNÁ HLUBOKÉHO
POZNÁNÍ. JEDNÁ SE O FILOZOFII,
KTERÁ JE APLIKOVATELNÁ I DO

Kontakt
Lucie Marešová
LucyMares@seznam.cz
FB: Jóga s Luckou pro zdravé tělo i mysl
FB: Play & Learn English Grammar with Fun
www.cadj.cz/cvicitele/Marešová-Lucie

SOUČASNÉHO KAŽDODENNÍHO
ŽIVOTA? KDYBYSTE MĚLA MOŽNOST PŘENÉST JEN JEDNO MOUDRO (JEDNU MYŠLENKU) NAŠIM
ČTENÁŘŮM, ALE I CELÉ SPOLEČNOSTI, CELÉMU SVĚTU, JAKÉ BY
BYLO?

Není lehké aplikovat jógové učení do současného světa, ale postupný vliv je patrný a důležitý
nejen pro zdraví jednotlivce, ale celé společnosti.
Asi bych každému doporučila, aby pečoval o své
zdraví fyzické i duševní a neopomíjel seberozvoj
a vzdělávání se.

JAKÉ JSOU VAŠE AKTUÁLNÍ KURZY
PRO BYSTŘICI A OKOLÍ? CO PLÁNUJETE NA ROK 2022?

V současné době vedu v Bystřici 90 min lekci jógy
ve středu ve sportovní hale. Mé plány pro rok 2022
jsou velké, ale nerada bych něco zakřikla. Čeká
mne školení do projektu „Malá jóga“, kde budu pomáhat jógou dětským onkologickým pacientům
s návratem do života po náročné léčbě, chystám se
na seminář „Jóga pro děti s vadným držením těla“.
Do lekcích jógy pro dospělé budu zařazovat rollfit s
pěnovými válci (masáže fascií a cviky na hluboký
stabilizační systém), dokončuji dva větší projekty
týkající výuky angličtiny pro děti. Těším se.
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HISTORIE

Rok 2003
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

FINANCE MĚSTA

Celý rok 2003 byl z pohledu města v rovině
stabilizace financí. V předešlých letech došlo k velké kumulaci investic a zadluženost
včetně zástavy majetku přesahovaly reálné
možnosti městského rozpočtu. Z tohoto
pohledu byl rozpočet města na rok 2003
sestaven tak, aby se umořovaly úvěry, proběhla závěrečná vyúčtování jednotlivých
investičních akcí a dotací a raději se příliš
nepokračovalo v dalších zásadních projektech.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SAHARA

Začátkem roku začali občané Bystřice
upozorňovat na vodu, ztrácející se ze soukromých studní. Důvodem mohlo být buď
geotermální vytápění základní školy, nebo
dlouhodobě vypuštěný rybník Splav, kde
se opravovala hráz. Pro vyřešení situace
nechalo město zpracovat hydrogeologické
posouzení, které ukázalo, že důvodem nižší
hladiny spodních vod je nejspíše vypuštěný
rybník Splav a upuštěný rybník v Nesvačilech. Občané se však s nastalou situací nechtěli smířit, a tak si nechali 1. dubna zapsat
občanské sdružení Sahara, které mělo hájit
zájmy občanů při ztrácející se vodě. Když
se situace s poklesem hladiny ve studních

ZÁNIK BYSTŘICKÉHO UČILIŠTĚ
V lednu roku 2003 proběhla na Krajském
úřadu Středočeského kraje jednání ve věci
sloučení Středního odborného učiliště
stavebního Benešov a Odborného učiliště
stavebního a Praktické školy Bystřice. Ke
sloučení škol došlo k 1. září 2003, nástupnickou organizací se stalo SOU Benešov.
Důvodem byl pokles dětí, ale i trvalý nezájem žáků o přípravu na uplatnění v dělnických profesích. V Bystřici bylo tehdy 7 tříd
s 81 žáky. Po vypovězení nájemní smlouvy
ze strany SOUS Benešov měly do čp. 115
nastoupit děti z odloučeného pracoviště
kuchařů v Chlistově. Vlašimské učiliště nakonec od smlouvy upustilo kvůli nízkému
počtu přihlášených dětí a budova čp. 115
zůstala prázdná.

VÝSTAVBA NÁJEMNÍCH BYTŮ
Dubnové zastupitelstvo města rozhodlo
o výstavbě dvou nových bytových domů v
ulici Nová (lokalita Na Olši). Za tímto účelem byla uzavřena Smlouva o sdružení
mezi městem a Bytovým družstvem Bystřice, která stanovila, kdo co zaplatí a jaké
podíly budou mít oba subjekty na získaném
majetku. Na základě této smlouvy požádalo
město Státní fond rozvoje bydlení o dotaci
na výstavbu nájemních bytů. Podmínkou
dotace přitom bylo vybudování dvou bytů
zvláštního určení pro zdravotně postižené

osoby. Výstavbu bytových domů zajišťovala
stavební firma Petra Šacha. Každý bytový
dům zahrnoval 15 nájemních bytů. Kolaudace domů proběhla v září 2005.

VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ

Správu dolní nádrže převzali v roce 2003
místní sportovci. Město zainvestovalo do
sociálního zařízení a nové stavební buňky, z níž nájemce nabízel prodej nápojů.
V pronajatém prostoru se uskutečnila i celá
řada hudebních produkcí. Vodní nádrž na
Lístěneckém potoce byla v letních měsících hojně navštěvovaná. Koupání bylo na
vlastní nebezpečí, ale příjemné. Návštěvníci si mohli lehnout na deku či upravený
trávník, ve vodě byla skluzavka a odstupňované dno. Horní nádrž spravovali bystřičtí
rybáři, kteří zde měli nasazený rybí plůdek
a starali se o břehy. V následujících letech
zájem o provozování vodní nádrže ze strany sportovců opadl a rybáři převzali do nájmu i dolní nádrž.

ÚPRAVY V ZŠ

Z důvodu blížícího se výročí školy zainvestovalo město do výměny vchodových dveří
na druhý stupeň. Nové dveře vyrobila Bystřická truhlárna a při montáži se opravilo i
vstupní kamenné schodiště. Manželé Kadlecovi z Vokova pak projekčně navrhli
úpravu šaten, které se zrekonstruovaly a
vstup do budovy získal modernější ráz.

Foto: Geotermální vrty u ZŠ
nezlepšila ani s napuštěním rybníka, přistoupilo město k rozsáhlejšímu čerpacímu
pokusu, který potvrdil, že na výši hladiny
podzemních vod má geotermální vytápění
školy zásadní vliv. Následovala úprava systému vytápění základní školy, která celou
situaci vyřešila.
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Foto: Vchod do základní školy
www.mestobystrice.cz

POVĚST

Pověst o kočáru, utopeném u Zájezdku
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek

Snad každá babička zná tu dobu, kdy se vnoučata i děti ze sousedství vyptávají na blízké okolí a jejich
zvědavé: „Babi, jak to bylo?“ pokouší trpělivost dotazovaných. Nejinak to bývalo i v dobách dětství dnešních
seniorů. A co je tenkrát zajímalo? Třeba pověsti z nejbližšího okolí. Televizory ještě nebyly a rozhlas
vysílal jen jednu pohádku týdně – v neděli po obědě. Když se naskytla příležitost, hned chtěli slyšet nějaké
strašidelné vyprávění.
Tenhle příběh se stal už moc dávno, kdy ještě
jezdívaly po cestách kočáry tažené koňským
spřežením. Takový pár kočárových koní stál
spoustu peněz. Vlastnil jej tedy pouze ten,
kdo si takový přepych mohl dovolit. Kočáry

bývaly různé – některé byly kryté, jiné jen takové vyhlídkové bryčky do pěkného počasí.
Používaly se na delší cesty a při slavnostních
příležitostech. Cestování v nich nebylo moc
pohodlné; cesty byly nezpevněné, křivolaké
a drncání by někdy spíš přivodilo újmu na
zdraví než požitek z jízdy. Proto se jezdívalo
spíš opatrně a kočí museli být zkušení.
Kolem rybníků, potoků a v údolích podél říček bývaly mokřady a bažiny. Zdálo by se, že
kolem našeho městečka nic takového nebylo. Dnes je ale krajina hodně upravená a na
mnoha místech meliorovaná, aby byla zemědělská půda maximálně využitelná pro pěstování kulturních plodin. Bahnité a mokré
louky se ovšem tehdy daly najít i u nás.
Za dávných časů byla u rybníka Zájezdek
hodně podmáčená louka. Na jaře bývala posetá květy blatouchů a pryskyřníků, jinak
na ní ale rostla jen kyselá tráva. Jejím středem se prý táhla hluboká a nebezpečná bažina, lemovaná temně zelenou vysokou trávou, pokřivenými olšemi a trochou rákosí a
Hlas Bystřice č. 2 / 2022

puškvorce. Také cesta do Opřetic bývala jiná
– žádná široká asfaltová silnice, jen hliněná,
místy kamenitá, takže za deštivého počasí v
ní povozy vyjezdily hluboké koleje.
Byl začátek jara a konečně roztála spousta
sněhu, kterou toho roku zima nadělila. Počasí bylo nestálé, o dešťové přeháňky nebyla
nouze. Hospodáři se radovali, že obilí v půdě
nasycené vláhou dobře vzejde, skřivánci vyzpěvovali radostnou jarní píseň. V dálce, nad
vsí Opřetice, se k nim přidal zpěv děvčat a
mládenců. Lidé na polích se ohlíželi, co se
děje. Za chvilku uviděli pentlemi vyzdobený
kočár, tažený krásnými bělouši. Za ním se
objevily další povozy – nejspíš nějaká bohatá svatba. Kdo tu cestu zná, ví že kopec
je dlouhý a strmý a cesta je hodně klikatá.
Klapot kopyt postupně zrychloval. Zkušení
hospodáři s obavami sledovali jízdu nazdobeného kočáru. Už se zdálo, že na rovince
pod kopcem kočí spřežení přeci jen zvládne,
když najednou z louky od rybníka před kočár
vyběhly srnky. Náruční kůň se lekl, zaržál a
pokusil se vzepnout. Kočímu vyletěly ruce do
výšky a leknutím pustil opratě, aby se zachytil kraje kozlíku. Spřežení vyrazilo po cestě
mezi stromy lesa a kočár za hrozného rachotu kol na kamenité cestě zmizel lidem na polích z dohledu. Ostatní povozy se svatebčany
teprve pomalu dojížděly na rovinku pod vsí.
Z lesa, v němž zmizel kočár se splašenými

koňmi, bylo slyšet křik, který náhle ustal.
Několik lidí se vydalo zjistit, zda posádka kočáru nepotřebuje pomoc. Když se dostali za
lesík viděli, že koleje od kočáru sice vedou do

zatáčky, ale z ní rovnou přes mez na louku
a dolů k olším za bažinou. Kočár s lidmi ani
koně ale nikde nebyli. Když muži doběhli
blíž, uviděli, že stopy kol i koní vedou přímo
doprostřed nebezpečné bahnité oblasti. Jen
věneček, visící na vyšších trsech trávy, pár
barevných pentlí, polámaný rákos a velký
kruh černého bahna naznačovaly, kam se
propadl kočár i se spřežením. I když se spustil další jarní deštík, lidé bez hnutí nevěřícně
hleděli na místo, kde skončily životy těch, co
ještě před chvilkou stáli na začátku společného života.
Tenhle příběh si předávalo mnoho generací
– snad proto, aby byl varováním a ponaučením, že spěch a rychlá jízda nebývají vždy tou
nejlepší volbou.
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DALŠÍ
HISTORIE
LIDÉ
HISTORKY Z LÉKAŘSKÉ ORDINACE
Text: Růžena Dvořáková st., lékařka
Vietnamské přísloví: Jen choď k lékaři, nemoc už se najde...
Dotaz: „Kde pracujete?“ Odpověď: „No přece
s tátou!“
„Paní doktorko, asi už na mě přišla ta stařecká dimenze...“ No, chvilkami to tak vypadalo.
Manželka pacienta, kterého doprovází na
prohlídku: „Zakažte mu všechno, jenom dělat
může!“ V té chvíli mi ho až přišlo líto…
Pán vtrhl do ordinace se slovy: „Říkala ta vaše
vrchní sestra, že máte na stole nanometr.“
Pacient, bývalý voják z povolání: „Když jste
sem vešla, chtěl jsem srazit podpatky – ale,
v těchhle botách mi to, bohužel, nejde!“
Výrazně obézní pán: „To jsou ale vedra.
V práci už se potěj i ty hubený – a to je konec!“

Paní telefonuje, že nutně potřebuje poukaz
na ty antikoncepční vložky.
Pán se omlouvá, že přichází pro recept velmi
brzy ráno: „Promiňte sestřičko, že vás budím.“
Před obstřikem bolestivých míst na páteři:
„Nemáte tam něco silnějšího, než ten Sunar?“
Velmi špatně chodící stará paní, která ale neztrácí smysl pro humor: „Kdyby mi nohy šly
tak, jako huba, tak přeskočím horu Blaník!“
„Paní doktorko, já jsem tak ráda, že mám tolik nemocí – protože k vám můžu často chodit.
Nemohla byste mi, prosím, najít ještě nějakou?“
A protože to bylo řečeno s úsměvem, brala
jsem to jako poklonu.
Pacientka si stěžuje, že je dušná, když dobíhá
autobus: „Mám jít rovnou na plicní?“ Paní bylo
tehdy 88 let a celý život těžce pracovala v zemědělství.

Sestra hledí do počítače, když vtom zazvoní
telefon a ona do sluchátka rovnou vyhrkne:
„Rivotril!“ Tak nevím – byl to název ordinace,
nebo její příjmení?
„Paní doktorko, když mi bylo tolik, co vám,
měl jsem tak dobré oči, že jsem viděl na miličínské věži mouchu, jak si drbe nos!“ Nojo, ale
já mám léta 5 dioptrií.
Upozornění na doplatek na léky: „Nojo, dřív
jsme to nosili k řezníkovi, dneska do lékárny.“
A nakonec citace z nemocniční propouštěcí
zprávy: „Pacient udává, že se cítí jak chcíplej
Indián!“

měděný a měl minimální obsah stříbra.
Když tedy někdo neměl ani vindru, byl
opravdu bez peněz.
Rčení „Přijít na buben“ znamenalo
zkrachovat. Takové vyjádření s bubnem

opravdu souviselo. V minulosti se informace sdělovaly ústně a aby přilákaly pozornost
občanů, doprovázelo je bubnování. Tak
pověřený zřízenec vybubnoval i něčí
úpadek – krach.

Takže vám všem čtenářům i potenciálním pacientům přeji, abyste se cítili v letošním roce
podstatně lépe.

ZAJÍMAVÁ
HISTORIE RČENÍ
LIDÉ
Text: Paní Horniecká, občanka
Rčení “Nemá ani vindru“ je totéž, jako
nemá ani groš či haléř. Vindra byl tzn.
vídeňský groš – Wienergros. Peníz byl

TŘÍKRÁLOVÁ
HISTORIE
SBÍRKA
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Zdroj: www.trikralovasbirka.cz
V letošním roce mohli občané již po dvaadvacáté přispět v rámci Tříkrálové sbírky
na charitativní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzím.
Tříkrálová sbírka je největší charitativní
sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se
podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje
na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím
Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.
K zapečeťování kasiček došlo ještě v době,
kdy Charity očekávaly tradiční způsob
koledování. Všechny evidované kasičky
budou řádně dle zákona rozpečetěny a
vykázány, bez ohledu na to, zdali byly pro
koledování využity či zůstaly prázdné.
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Ve sbírce se letos vybralo celkem 26 184
Kč. Do kasiček se naplnilo 14 782 Kč (Líšno, pan Sedláček), 3 162 Kč (Bystřice),
5 050 Kč (Tožice, pa Nevan) a 3 190 Kč
(paní Kruchnová). V Drachkově proběhla
samostatná sbírka mimo Charitu.
V celostátním měřítku letošní Tříkrálová
sbírka, při které naši koledníci po loňské
pauze opět vyšli koledovat do ulic, skončila velkým úspěchem. Sbírka dosáhla rekordního výsledku, a to přestože i letos do
koledování zasáhla pandemie. Na sbírkovém kontě se díky štědrým dárcům ke
3. únoru 2022 nashromáždilo rekordních
137 601 351 korun pro potřebné.
V neděli 16. ledna 2022 ukončili po celé
republice koledníci svoji dvoutýdenní
pouť se zapečetěnými kasičkami, nicméně sbírka pokračovala ve virtuálním
prostředí v podobě online koledy až do

31. ledna. Koledníci ze všech koutů naší
země vykoledovali do kasiček 128 309 943
korun, online koledování nyní vykazuje
částku
3 629 595 korun a bezhotovostní dary tvořily k dnešnímu dni 4 592 769 korun. Diváci tradičního Tříkrálového koncertu,
který vysílala Česká televize v neděli
9. ledna, přispěli do pomyslné kasičky
sbírky sumou 1 069 044 korun.

www.mestobystrice.cz

NAREX BYSTŘICE
rozšiřuje pracovní tým a hledá nové kolegy/kolegyně na pozici:
Firemní výhody

• Pracovník expedičního skladu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(příprava objednávek, vybírání zboží, kontrola zboží pomocí
čteček, balení zásilek, práce s VZV výhodou, nástup ihned)
Kontakt: Ing. F. Staněk - 604289868

• Seřizovač/ka obráběcích strojů
(dvousměnný nebo třísměnný provoz ve výrobě, seřizování
nových robotizovaných pracovišť, praxe v obsluze obráběcích strojů výhodou, zaškolíme, požadujeme technické myšlení a spolehlivost, nástup ihned. Dobré platové ohodnocení)
Kontakt: S. Pištěk - 604231963

Inzerce

•

týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na dovolenou
věrnostní odměny
výkonnostní odměny
poskytování návratných půjček
zaměstnanecká sleva na výrobky
průběžné vzdělávání, zvyšování
odbornosti
příjemný kolektiv

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK

27
let

150
Zaměstnanců

250 mil. Kč
roční tržby

BEnEšoV

č
K
,
0
0
0
.
0
5

Inzerce

www.elmoz-czech.cz/kariera/
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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
a teď je tu večerka.
O kousekCZ7304152394
dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
DIČ:
Interiéry autstvo
nyní sklad, bývala filiálka záložny.
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Zdeněk Dvořák
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

Hlas Bystřice č. 2 / 2022
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SLEDUJTE MĚSTO BYSTŘICE NA FACEBOOKU

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ
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