Zapojte se do hlasování
o participativním rozpočtu
STRANA 6

Nově uvnitř naleznete
Kalendář akcí
STRANA 25

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET | Od 1.6. do
JÍROVICE | Krajská správa a údržba silnic
VOJSLAVICE | V úterý 25. května
30.6. 2021 můžete hlasovat o rozdělení
Středočeského kraje dokončila v polovině proběhla závěrečná prohlídka stavby
participativní části rozpočtu města.
měsíce května opravu vozovky silnice II/114 „Rekonstrukce propustku na silnici III/1118.
Rozhoduje se mezi 4 návrhy.
v úseku Neveklov – I/3.
Obnovil se provoz na této komunikaci.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ | Město dokončilo
výstavbu nového parkoviště v ulici
Družstevní. Součástí stavby je ochranný
prvek u vchodu do mateřské školy.

ZÁPLAVY | Vytrvalé deště vzedmuly
hladiny vodních toků. Hrozil první
povodňový stupeň. Preventivně byla
redukována hladina Splavského rybníka.

ZŠ | Dne 18.5. 2021 se druhé třídy ZŠ
Bystřice po dlouhé době v rámci
environmentální výchovy vydaly na místní
exkurzi do sběrného dvora.

POSÁZAVÍ | Setkání tzv. 3K platformy
MŠ | Děti se s nadšením zapojily do
Turistické oblasti Posázaví, kterého se
projektu Ukliďme Bystřici. V tento den
účastnila ředitelka MKIC Bystřice. Tématem vyfasovaly rukavice,lopatky a kbelíčky a
bylo zvýšení atraktivity regionu.
vyčistily okolí školky.

KNIHOVNA | Máme velkou objednávku
nových knih. I nadále můžete využívat
služby rozvozu knih pro občany se špatnou
mobilitou.

FARMÁŘSKÉ TRHY | Proběhly první
letošní farmářské trhy. Akce proběhla při
dodržování protiepidemiologických
opatření.

OUBĚNICE | OV Ouběnice zorganizoval,
aby lidé věnovali svůj volný čas ve
prospěch přírody. Nasbírali 20 pytlů
odpadků v okolí Ouběnic a Jiřína.
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SÁZENÍ KVĚTIN | Byly vysazeny květiny
na obou náměstích. Technické služby
přivítali pomocníky ze školky, kteří jim
pomohli osadit květináče před Jednotou.

www.mestobystrice.cz

Osadili jsme květiny

STRANA 6

Technické Služby s
pomocníky ze školky
osadili květináče na
náměstí.

Knihovna
Horké novinky a tipy
od naší knihovny.

STRANA 16

Bystřické talenty
Gratulace vítězům a
vyhlášení fotosoutěže
na další měsíc.
STRANA 19

Dodnes si pamatuji
konec školního roku
v deváté třídě, kdy
jsme po devíti letech
odcházeli vstříc našim
životním cestám a slibovali si, že se budeme i nadále vídat.

Hlas Bystřice 6/2021
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Participativní rozpočet
města Bystřice 2021
Jméno *
...................................
Příjmení *
...................................
Bydliště *
...................................
...................................
...................................
Udělení bodů *
bod +
bod (max.2) (max.1)
č.1
č.2
č.3
č.4

Věk (nepovinné)
18 let
19 - 30 let
31 - 60 let
nad 60 let
Vyplněním hlasovacího formuláře
hlasující souhlasí se zpracování
osobních údajů ve smyslu nařízení
č. 679/2016 o ochraně osobních
údajů fyzických osob za účelem
vyhodnocení participativního
rozpočtu města Bystřice pro rok
2021.

Hlas Bystřice 6/2021
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Bude uskutečněna
vernisáž a veřejné
projednání návrhu s
občany. Na vernisáži
autor představí svůj
návrh a budeme s ním
veřejně diskutovat o
tom, co se nám líbí a
nelíbí. I vy se můžete
zapojit do diskuze.

Zadání soutěže nebylo
dodání hotového díla
na klíč. Vítězný návrh,
jak již bylo naznačeno, není definitivním
řešením.
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Nechceme redukovat zeleň. Jsem hrdý,
že na rozdíl od jiných
měst v ČR máme i zelené centrum města.

www.mestobystrice.cz

Připravujeme i další
projekty pro podporu a obnovu zeleně v
Bystřici a okolí.

Buďte s námi u obnovování zeleně.

Zeleň na náměstí vede
k příjemnému snižování teploty z rozpáleného asfaltu.

Hlas Bystřice 6/2021
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Foto: Daniel Štěpánek, místostarosta
města Bystřice

Foto: Daniel Štěpánek, místostarosta
města Bystřice
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

BYSTŘICKÉ Y
É TRH
FARMÁŘSK

26. 6. 2021
8:00 – 12:00

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

PŘÍMĚSTS KÝ
TÁBOR
12. – 16. 7. 2021 a 19. – 23. 7. 2021
Program denně od 8:00 do 16:00 hodin

ulice
í: Syllabova
místo konán

n
500 kornu
e
za d

Oběd, pitný režim a svačiny zajištěny

Program: Taneční škola Honzy Ondera, bubnování,
ukázka strašilek, závody modelů lodí a mnoho dalších aktivit
Přihlášky zasílejte Radce Macháčkové na adresu info@mkicbystrice.cz
nebo volejte na číslo 602 438 454

www.mestobystrice.cz
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Římskokatolická farnost Vo2ce a město Bystřice

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Vás srdečně zvou na

KONCERT
Bystřice 550 let erbu
a jmenování na městys

neděle 11. 7. 2021 v 18 hod.
kostel sv. Markéty Ouběnice

MUSICA DIVERSATA
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Fotbalový stadion Bystřice

Anna K | Argema

Raego | O5 a Radeček | Peter Aristone
Marcell | Adovany
Dana Jelínková – zpěv
C:rad Sedláček – zobcové ﬂétny, varhany
Petr Vobecký – recitace

Rainer Maria Rilke (1875-1926) – ŽIVOT MARIIN

Moderátor

HONZA ONDER

Skákací hrady pro nejmenší po celý den zdarma.
V předvečer akce letní kino.

(sbírka básní)

A. M. D. G.

www.mestobystrice.cz

Hlas Bystřice 6/2021
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SPEEDMAT - MATEMATIKA HROU
Text a foto: redakce
Už v roce 1998 vznikl počítačový program
pro procvičování základního učiva matematiky Speedmat. Obsahem soutěže je 27
obtížnostních testů učiva základní školy.
Ve 23. soutěžním kole ZŠ Bystřice obdržela celkem 10 diplomů. Šest z nich Ondřej
Štěpánek, dále Petr Zoul, Lucie Pazderová,
Jan Jelínek a Anna Randová. Gratulujeme

Hlas Bystřice 6/2021
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ř
e
taM

ké cen
s

murt

1. turnus

od 26.7. - 30.7. 2021

K U L Í Š E K
pořádá

D E T E K T I V N Í
příměstský tábor
týden plný záhad a luštění
týden zábavy a napětí
pro všechny zvídavé a zvědavé děti

Celé 4 dny bude detektiv Kulich se svými asistenty řešit
záhadu zmizelého.............více se dozvíte 30.7. 2021.

ř
e
taM

ké cen
s

murt

2. turnus

od 2.8. - 6.8. 2021

K U L Í Š E K
pořádá

O L Y M P I J S K Ý
příměstský tábor
týden plný sportu a soutěží
týden plný legrace a zábavy

4 dny se budou sportovci z celého světa
připravovat na velký olympijský den.
Vítězi budou radost a zážitek Kulíškovská olympiáda nezná poražených.
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Drahoslava Slabová, pejsek Sam

Helena Maršíková, pejsek Cippísek

Marek Šefčík

Markéta Bařtipánová

Eliška Leitnerová

Johanka Filípková

Šárka Štětinová

Nikol Jungmannová, fenka Tara

Aneta Rezková

Lucka Bartůšková, pejsek Chuck

Iva Repetná, pejsci Falco a Fram

Jáchym Slánský

Hlas Bystřice 6/2021

19

Foto: Archiv Pražského hradu

20

www.mestobystrice.cz

Čertova skála | autor: Marek Bílek

Hlas Bystřice 6/2021
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Pojďme si tedy novinový článek uvést
do souvislostí a také
doplnit o informace,
které se v naší rodině
ústně tradují.
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Po skončení hasičského zásahu údajně na sebe zanechal
kontakt pan František
Havlíček, bednář z
Bystřice, který slíbil,
že střechu do zimy
opraví. Svůj slib také
splnil.

Hlas Bystřice 6/2021
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Foto: Slavnostní otevření požární zbrojnice po rekontrukci
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CO NABÍZÍME?
 SLUŽEBNÍ PŘÍJEM 30 890, NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 150 000, VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK PO 15 LETECH
VE SLUŽEBNÍM POMĚRU

CO POŽADUJEME?





STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
STARŠÍ 18 LET
TRESTNĚ BEZÚHONNÝ
POTŘEBNÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ
STANOVENÝ PRO SLUŽEBNÍ MÍSTO

Územní odbor Benešov
Čechova 1996, Benešov
 607 137 116 plk. Mgr. et Mgr. Stanislav Znor, DiS. zástupce ředitele územního odboru
 stanislav.znor@pcr.cz

Hlas Bystřice 6/2021
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VZPOMÍNKY

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-

-10%
sleva při předložení
této reklamy

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - NE
8.00 - 20.00
ADRESA
jaký čas tam
také prodávali obnošené šat- a přes noc. �elou ulicí se pak až do ranních
7 dál, kde je hodin nesla omamná vůně. Dneska se udí
stvo a teď PETROVICE
je tu večerka. O kousek
nyní sklad,
bývala filiálka záložny.
elektrických zařízeních, ale tenkrát to byl
BYSTŘICE
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.

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

POSKYTUJI PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚRU
LÁZEŇSKOU
PŘÍSTROJOVOU
KOMBINOVANOU
A DALŠÍ NOVÉ SLUŽBY
APLIKACE NEHTOVÝCH ROVNÁTEK
INDIVIDUÁLNÍ SILIKONOVÉ KOREKTURY
VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
26
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Daňová a účetní firma DANĚ ZID s.r.o.
ZPRACOVÁVÁME:
účetnictví
vedení daňové evidence
daňová přiznání
mzdy
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

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

Hlas Bystřice 6/2021
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SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

#NADOBRECESTE

#NADOBRECESTE

WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

