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Listopad 2021
Lampiónový průvod v Líšně
STRANA 25

Elektronickou úřední desku
najdete na náměstí
STRANA 9

Divadelní festival
Ludvíka Němce
STRANA 13
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FOTOZPRÁVY

Místní chovatelská výstava drobného
hospodářského zvířectva a exotického
ptactva 30. 10. a 31. 10. 2021 o Cenu
města Bystřice. Foto: Denisa Říhová,
Vendula Hodíková

Prohlídka nového Parku u kostela komentována autorem projektu Ing. Vítem Dvořákem se konala 20. 10. 2021.
Foto: Tomáš Procházka

Líšeňáček z. s. za finanční podpory města Bystřice pořádal 6. 11. 2021 Lampionový průvod Líšno, letos v tématu „Mexický
karneval COCO“. Foto: Pan Doležal
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ÚVODNÍK

Odhaluji
tajemství
pro bystré
zraky

NENECHTE SI UJÍT!

STRANA 5

STRANA 7

Bystřická skříň
z druhé ruky. Víte,
že věci, které chcete
vyhodit, ještě mohou
někomu udělat
radost?

Součástí budoucího
infocentra města
Bystřice bude také
kavárna a malé
muzeum loutek

Bystřičtí podnikatelé
umožnili hasičům
zachraňovat lidské
životy defibrilátorem
STRANA 10

S

Milí čtenáři, píšu do Hlasu, ale nestává se často, že
by se naskytl prostor psát o Hlasu samotném. Tak
si říkám, kdy jindy vám sdělit informace, než při
příležitosti úvodního slova šéfredaktorky. Lehce
poodhaluji roušku zajímavostí a otevírám dveře
více přispěvatelům do místního zpravodaje. Našeho
zpravodaje.
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice

talo se vám někdy, že jste
se řízli o hranu papíru?
Nebo že jste si chtěli na
stránku Hlasu udělat
poznámku běžnou propiskou? Uvažujeme
o takovém typu papíru, který by byl měkčí,
příjemnější do ruky, byl by ohleduplnější k
naší planetě a nižší gramáží by produkoval
méně odpadu. Řešení by zároveň zachovalo
funkčnost zpravodaje a barevné fotky.
Ráda bych, abychom postupně rozšiřovali
rubriky, např. kutilství (tzn. DIY, z anglického Do It Yourself, což ve volném překladu znamená vyrob si svépomocí), recept
měsíce, zahrádkářské rady, křížovky nebo
sdílení vašich aktuálních tipů z reálného i
digitálního světa. Přidáte se k nám? Nebo
máte své téma, kterým byste chtěli přispívat? Nadšenci s dostatečným zápalem,
ozvěte se nám!

Hlas Bystřice č. 10/2021

Odhalím vám tajemství. Bystrým zrakům
jistě v minulých vydáních neunikla postava,
která má bystrost v povaze. V každém čísle najdete naši malou a vykutálenou lišku,
která si obvykle hledá svoji skrýš na nenápadném místě. Kam se poděla tentokrát?
Věřím, že díky tomuto drobnému detailu si
i naši nejmenší čtenáři v Hlasu najdou to
své.
Závěrem touto cestou děkuji všem členkám
Redakční rady za jejich bezpodmínečnou
podporu, trpělivost a týmovost. Upřímně si
jich vážím a jsou mi pozitivní motivací do
dalšího období.
Vážení čtenáři, přeji vám, ať se vám naše
nové číslo líbí. Vaše reakce jsou vítány. Pište nám na zpravodaj@mestobystrice.cz

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Uzávěrka příštího čísla
je 30. listopadu 2021.
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: 2 100 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 zápisů jednání Rady města č. 19 (4. 10. 2021), č. 20 (18. 10. 2021), č. 21 (29. 10. 2021) a č. 22 (1. 11. 2021). Plnou verzi
naleznete na webu www.mestobystrice.cz
Text: Denisa Říhová, PR města

Rada města:
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na
výkon AD k zakázce „Vodovod Božkovice –
připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ s firmou: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
bere na vědomí návrh Kupní smlouvy
mezi: České dráhy, a.s. (prodávající) a
městem Bystřice (kupující) na koupi pozemků u vlakového nádraží v Bystřici,
včetně jejich veškerého příslušenství a
součástí za částku 3.235.000 Kč
jmenuje dle § 167 zákona 561/2004 (školský zákon) členy Školské rady při Základní
škole Bystřice, příspěvková organizace, za
zřizovatele ve složení Michal Hodík, Mgr.
Daniel Štěpánek, Veronika Hřebíčková
schvaluje Smlouvu o nájmu led světelné
vánoční výzdoby se společností MK-mont
illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51
Klášterec nad Ohří – Vernéřov, IČ: 254 24
769, na sadu 10 kusů vánoční výzdoby skupiny LED AV s dobou trvání nájmu 5 let za
částku 16.000 Kč/sadu ročně bez DPH
schvaluje nový ceník Služeb Bystřice
s.r.o., Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ:
257 77 869, pro rok 2021, který je rozšířen o
ceny za provoz Traktoru T4
uděluje souhlas zřizovatele příspěvkové
organizaci Základní škole Bystřice, k přijetí účelově určeného finančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 242
31 509, v rámci charitativního projektu
„Obědy pro děti“ pro jednoho žáka v hodnotě 1575 Kč na období od 20.09 do
31.12.2021
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrských
sítí
IV-126028236/2, která je uzavřena mezi městem
Bystřice (budoucí strana povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (budoucí strana oprávněná), k pozemku p.č. 841/6, 841/5 k.ú.
Drachkov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov, na listu vlastnickém č. 10001, za
účelem akce ,,zřízení distribuční soustavy
– nový kabel NN‘‘, za jednorázovou náhra-

4

du ve výši 2.000 Kč bez DPH
bere na vědomí záměr výstavby víceúčelové haly – servisního centra na pozemku
1442/8 k.ú. Bystřice u Benešova, a rada
města nemá v současné době výhrady k
předloženému záměru firmy ACHIVA EXPERT s.r.o., Budovatelů 2623, 390 02 Tábor
IČ 061 02 336. V případě zvolení přístupu k
servisnímu centru přes pozemek p.č.
1576/3 k.ú. Bystřice u Benešova bude nutná
úprava účelové komunikace pro provoz
nákladních vozidel. Upozorňujeme zároveň, že toto vyjádření nenahrazuje zákonem pro vlastní výstavbu vyžadovaná rozhodnutí (povolení) či opatření (souhlasy)
ani rozhodnutí Zastupitelstva města Bystřice, které je jako jediný orgán města příslušné k rozhodování o pořízení případné,
konkrétně specifikované změny územního
plánu.
schvaluje uzavření Dohody o provedení
práce za fotografování vítání občánků za
jednorázovou odměnu 1000 Kč s Jiřím
Zderadičkou
schvaluje uzavření Dohody o provedení
práce na úklid volebních místností č. 1 a 2 v
Bystřici po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, s Lucií
Chlistovskou za jednorázovou částku
1200 Kč
bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Jinošice konaného dne 24. 09.
2021
schvaluje na základě Zprávy o hodnocení
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti
nabídek k zakázce „Zastávky bus na silnici
III/11437 v obci Nesvačily“ jako nejvhodnější nabídku od firmy: Skanska a.s., se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 –
Karlín IČ: 26271303 za nabídkovou cenu
1 051 070,65 Kč vč. DPH
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou: Skanska a.s., se sídlem: Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín IČ: 262 71
303 obsahovala za nabídkovou cenu
1.051.070,65 Kč vč. DPH
ukládá projektovému řízení zabezpečit
provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části I. a II. tohoto usnesení
schvaluje podání žádosti o dotaci na

projekt „Zastávky bus na silnici III/11437 v
obci Nesvačily“ do 12. výzvy „MAS Posázaví
– IROP – Bezpečná cesta nejen do školy“
schvaluje uzavření Smlouvy č. 4102467345
o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu 2021 ve městě
Bystřici“ mezi městem Bystřice (poskytovatel) a ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53
Praha 4, IČ: 452 74 649 (objednatel) za jednorázovou cenu 15.000 Kč + DPH
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na
služby „Výkon TDI stavby „Změna stavby a
adaptace bývalé budovy JZD na komunitní
centrum Bystřice““. Za předpokládanou
cenu 600.000 Kč bez DPH
schvaluje záměr prodeje nepotřebného
majetku – motorový člun včetně příslušenství v minimální ceně 40.000 Kč, která
je stanovena v souladu s odborným vyjádřením Ing. Tomáše Semráda č. 05/2021 ze
dne 08.10.2021
jmenuje Ivu Dvořákovou předsedkyní
Komise pro zdravé město a MA 21 v Bystřici, a členy komise: Michala Hodíka, Mgr.
Daniela Štěpánka, Kateřinu Adamovou,
Ing. Michaelu Kaprálkovou, Mgr. Kateřinu
Reifovou, Mgr. Martina Grubera, Radomilu Macháčkovou, Vandu Pechovou
bere na vědomí návrh ceny vodného pro
vodovod Bystřice a návrh ceny stočného
pro splaškovou kanalizaci a ČOV Bystřice a
Tvoršovice vypočtený z podkladů Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.,
Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ:475 35
865
schvaluje vypsání výběrového řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města – Letiště Benešov, p.o. s termínem odevzdání přihlášek do konkurzu do 22.11. 2021 do 9:00
hodin a termínem konání konkurzu dne
29.11.2021, se stanovením funkčního období na dobu 1 roku, a to od 01.01.2022 nebo
dle dohody, se zařazením do platové třídy
11 s pracovním úvazkem v rozsahu 40 hodin týdně. Rada města jmenuje hodnotící
komisi pro výběrové řízení v tomto složení: předseda komise: Mgr. Daniel Štěpánek, zástupce předsedy: Michal Hodík,
člen komise: Petr Fatka, náhradník: Ing.
Olga Mokošová

www.mestobystrice.cz

VOLNÁ POZICE
ŘEDITEL LETIŠTĚ

Bystřická skříň z druhé ruky

Rada města Bystřice vyhlašuje
výběrové řízení – ředitel
příspěvkové organizace města
Letiště Benešov v Nesvačilech
zajišťuje kompletní provoz
organizace
rozhoduje samostatně o
personálním složení organizace, plní
funkce zaměstnavatele
řídí rozpočet organizace a odpovídá
za jeho plnění
je povinen pravidelně při
zasedáních rady města poskytovat
informace o činnosti organizace

Nástup:
od 1.1.2022 nebo dle dohody
Termín přihlášek:
22. listopadu 2021 do 9 hodin
Více informací:
Plné znění oznámení o vyhlášení
výběrového řízení naleznete na webu
města.

Text: Iva Dvořáková, předsedkyně komise Zdravého města
„Halóó paní, vy chcete vyhodit ten kabátek? A
víte, že může někomu ještě udělat radost?“
Chcete se chovat zodpovědně k životnímu prostředí? Cítíte odpovědnost za nakládání se svým
odpadem? Nechcete zatěžovat planetu dalšími
a dalšími věcmi, které již nepotřebujete?
Udělá Vám radost věc, která je krásná funkční,
ale někomu se už jen nehodila? Ano?
Přijďte navštívit nové RE-USE centrum „Skříň z
druhé ruky“, která se otvírá již 15.11.2021 ve spolupráci MC Kulíšek a Město Bystřice.
Pro nově budované RE-USE centrum „Skříň z
druhé ruky“ jsme zvolili prostory Mateřského
centra Kulíšek v Bystřici. Společně s ředitelkou
mateřského centra Vandou Pechovou vytváříme RE-USE, které bude poskytovat prostor,

kde mohou zájemci odevzdávat nepotřebné, ale
stále plně funkční věci. Své místo zde najde použité šatstvo, hračky, kojenecké potřeby a školní potřeby. RE-USE se nachází v místech, kde
se setkávají lidé ze stejné komunity, kteří mají
stejné zájmy a potřeby. Právě tato skutečnost
vytváří příznivé podmínky proto, aby odložené
věci našly nového majitele, a tím došlo k úspěšnému předcházení vzniku odpadu.
Odevzdané věci budou kontrolovány a za symbolický poplatek nabízeny veřejnosti. Poplatek
bude sloužit na provoz RE-USE centra.
Věci, které dlouhodobě nenajdou nový domov,
budou poskytnuty k charitativním účelům.
Správný krok ke změně může být NA DOBRÉ
CESTĚ k úspěchu.

KDY BUDE SKŘÍŇ OTEVŘENÁ?

Inzerce

od 15. 11. 2021
pondělí: 14:00 – 16:00
úterý: 14:00 – 18:00
Hlas Bystřice č. 10/2021
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Výsledky voleb 2021
aneb koho chceme ve Sněmovně?
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Zdroj: www.novinky.cz/p/vysledky-voleb/2021/parlamentni-volby

Volby vyhrálo SPOLU, ANO bylo druhé. KSČM a ČSSD jsou mimo Sněmovnu. Konečné výsledky voleb do
Poslanecké sněmovny 2021 z ČR i z Bystřice můžete nalézt níže.
ČR (účast 65, 41 %):

Obec Bystřice (účast 67,28 %):

Bystřice - okrsek 1 (účast 69,83 %):

Bystřice - okrsek 2 (účast 56,01 % ):

Bystřice - okrsek 3 (účast 69,78 %):

Bystřice - okrsek 4 (účast 74,31 %):

Bystřice - okrsek 5 (73,00 %):

Bystřice - okrsek 6 (účast 73,16 %):

Bystřice - okrsek 7 (účast 70,99 %):

Bystřice - okrsek 8 (účast 72,51 %):

Bystřice - okrsek 9 (účast 69,20 %):

Bystřice - okrsek 10 (účast 60,95 %):

Okrsek 1: ul. Karla Nového, Ke Trati, Krátká, Soukromá, K Zájezdku, Kostelní, Ješutovo náměstí, K Líšnu mimo čp. 82, Líštěnecká, Na
Homoli, U Potoka, Na Obci, Příčná, Pod Homolí, Na Čeperce. Okrsek 2: ul. K Nesvačilům, Družstevní, Nová, V Soudce, Náměstí II. odboje,
Syllabova, Dr. E. Beneše čp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 159, 238, 510, U Stadionu čp. 400, K Líšnu čp. 82. Okrsek 3: ul. Dr. E. Beneše
mimo čp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 159, 238, 510, ul. A. Kroutila, Sokolská, U Stadionu mimo čp. 400, Spartakiádní, K Letišti, Nádražní,
Semovická, Benešovská, U Splavu. Okrsek 4: Božkovice, Drachkov, Tožice, Radošovice. Okrsek 5: Jinošice, Opřetice, Líštěnec.
Okrsek 6: Jarkovice, Jírovice, Semovice, Hůrka. Okrsek 7: Líšno. Okrsek 8: Mokrá Lhota. Okrsek 9: Nesvačily, Zahořany, Petrovice,
Tvoršovice, Mlýny. Okrsek 10: Ouběnice, Hlivín, Jeleneč, Jiřín, Kobylí a Plchov, Strženec, Vojslavice.
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Součástí budoucího infocentra města Bystřice
bude také kavárna a malé muzeum loutek
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Michal Hodík, starosta města Bystřice
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Vizualizace: Jan Vaněček, architekt atelieru V.A.S.

Současné prostory bývalé kavárny v budově
U Jelena jsou prázdné. Je zde neustále diskuze
na téma jak budou prostory využity. Budou
sloužit veřejnosti? Ano. Město Bystřice směřuje síly, aby se z nich stalo plnohodnotné
infocentrum s bezbariérovým přístupem.
V přiložených vizualizacích můžete vidět nejnovější návrhy budoucí podoby bystřického
infocentra.
Projekt je v tuto chvíli koncipovaný tak, aby v
sobě měl zakomponované tři hlavní části: info-

Hlas Bystřice č. 10/2021

centrum, kavárnu a muzeum loutek. Část expozice muzea loutek na dlouhých nitích bude
tvořit základ pro budoucí muzeum loutek, které vznikne přestavbou celého objektu.
Město aktuálně náležitě upravuje plán infocentra s kavárnou a malým muzeem tak, aby
mohlo dojít k realizace během příštího kalendářního roku.
Původní nájemce skončil ze své vůle. Dřívější
kavárna je dlouhodobě uzavřena. Město vymyslelo, jak využít prostor spojením dvou základ-

ních myšlenkových pilířů. Prvním faktem je, že
součástí již existujícího Městského kulturního
a informačního centra má být infocentrum.
Zároveň bylo vyslyšeno volání občanů po tom,
aby infocentrum alespoň částečně suplovalo
provoz kavárny.
„Město proaktivně pracuje na tom, aby poptávanou službu lidem zařídilo a vrátilo. Proto
upravujeme návrh infocentra a směřujeme ke
kombinaci infocentra s kavárnou.“ říká starosta města Bystřice Michal Hodík.
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Opravy povrchů komunikací a jejich okolí
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Roman Rohlík, správa majetku | Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice

Během měsíce října a začátkem listopadu docházelo k opravám výtluků v komunikacích. Nerovnosti obvykle
vznikají vlivem klimatických změn a mechanickým opotřebováním. Město Bystřice eviduje krizová místa.
O některých se dozví prostřednictvím podnětů od osadních výborů nebo jednotlivých občanů. Příkladem je
služba zmapuj.to, kterou Správa majetku města průběžně reviduje. Věříme, že výsledky jistě potěší nejednoho
řidiče. Pojďme si udělat společnou pomyslnou projížďku a podívejme se na nově vyspravené povrchy
komunikací.
K DOKONČENÍ

Nesvačily: Práce u komunikace pro napojení na
přivaděč vody Benešov-Sedlčany.

Drachkov: Na žádost osadního výboru zpevnění
cesty recyklátem na Kobylí horu.

Drachkov: Oprava mostku. Po zpevnění cesty se
bude pokračovat v pracích (do konce listopadu).

Drachkov: Oprava poškozených obruvníků na
návsi. Vysvahování terénu.

Drachkov: Nové odvodňovací žlaby. Část žlabu
nová, část vyčištěná. Přidáno dopravní značení.

Tožice: Vyrování povrchu komunikace na návsi
asfaltovými zástřiky.

Božkovice: Nové odvodvodňovací žlaby. Budou
doplněny dopravní prvky.

Božkovice: Vyrovnání povrchu z důvodu výskytu
velkých kaluží. Dokončení během listopadu.

Kobylí: Oprava po havárii vodovodního řadu.
Provedeno v rámci běžné údržby komunikací.

Kobylí směrem do Plchova: Oprava vylámaných
krajů asfaltovými nástřiky.

Hlivín: Na povrch vytéká nespíše vodní pramen.
Během listopadu bude drenážní odvodnění.

Jinošice: Zde bude stát nová autobusová čekárna
na zastávce Jinošice. Čekáme na její dodání.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Elektronickou úřední desku najdete na náměstí
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Michal Hodík, starosta města Bystřice
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Roman Rohlík, Správa majetku
Dne 11. října byly na náměstí zahájeny práce
na nové úřední desce. Elektronická úřední
deska je dnes již naistalována a stojí na svém
místě. Venkovní veřejně přístupný panel
představuje novou službu pro občany. Pouhým dotykem se dostanete do dokumentů
úřední desky, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pořízení elektronické úřední desky nezatížilo pokladu města Bystřice. Je téměř 100%
hrazena z Operačního programu Zaměstnanost (dotace EU).
Město Bystřice má úřední desku zřízenu ze
zákona. Její obsah jste doteď mohli nacházet
na venkovních panelech a na internetových
stránkách mestobystrice.cz. Množství povin-

Hlas Bystřice č. 10/2021

ně zveřejňovaných dokumentů se stále zvyšuje. Město by muselo postupně přidávat další
a další panely, proto budou současné vývěsky
nahrazeny elektronickou deskou, jejíž kapacita omezená není. Vývěsní panely budou nově
sloužit jako informační plocha pro spolky a
příspěvkové organizace města.
Kromě obsahu úřední desky můžete přes dotykový panel vesele brouzdat i po webových
stránkách města Bystřice. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Je přizpůsobeno tak, aby ho
mohli využívat rovněž hendikepovaní uživatelé.
Úřední deska obecně slouží k uveřejňování
právních předpisů, rozhodnutí a dalších dokumentů. Zpřístupňuje informace jednotlivých

odborů a oddělení úřadu, případně jiných institucí veřejné správy.
„Do budoucna bychom rádi funkce dále rozšířili, aby měl člověk na náměstí na dosah více
informací, např. jízdní řády, turistické informace apod.,“ uvedl starosta Michal Hodík.
Možná jste si všimli, že vedle desky je ještě
rozkopaná dlažba. Instaluje se zde válcová plakátovací plocha z pozinkovaného plechu, kterou bude mít ve správě MKIC. V nejbližších
dnech dojte k dokončení. Tématicky nesouvisí
s elektronickou úřední deskou, ale záměrně
předcházíme dotazům. O plakátovací ploše vás
budeme informovat samostatně.
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HASIČI

Bystřičtí podnikatelé umožnili hasičům
zachraňovat lidské životy defibrilátorem
Text: Denisa Říhová, PR města Bystřice; Hana Hnátková, organizační referent SDH
Foto: Denisa Říhová, PR města Bystřice
Dne 25. října 2021 v Bystřici zástupce Jednotky
sboru dobrovolných hasičů převzal od místních podnikatelů automatizovaný externí
defibrilátor, který je nyní nezbytnou součástí
jejich vozidla. Podnikatelé umožnili pořízení
záchranného přístroje svými finančními dary.
Největší částkou přispěl pan Petr Ševid, majitel
firmy Elmoz Czech s.r.o., částkou 35.000 Kč.
K hlavnímu sponzorovi se připojil pan Michal
Ždych, autodoprava a zemní práce, částkou
5.000 Kč a pan Dušan Otradovec, majitel odtahové služby, rovněž částkou 5.000 Kč.
„Jménem všech členů výjezdové jednotky
chceme tímto poděkovat sponzorům za finanční částky, za které jsme mohli pořídit AED
— automatizovaný externí defibrilátor značky
BeneHeart C2 do vozidla Mercedes Benz Atego,“ děkují členové výjezdové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Tento defibrilátor Mindray BeneHeart C2 se
řadí do třídy inteligentních a plně automatických. Je schopen rozpoznat problém a poskytne podrobnější pokyny pomocí animované
grafiky a hlasu. Díky inteligentnímu systému
poskytuje záchranářům komplexní navigaci,
která jim pomáhá provádět kvalitní kardiopulmonální resuscitaci.
Nelehko si člověk představí pocit, jaký prožívá

zachraňovaná osoba při zásahu, dokud ho nezažije na vlastní kůži. Pan starosta Michal Hodík a sponzoři defibrilátoru Petr Ševid a Dušan
Otradovec tento pocit zažili v roli figurantů.
V červnu letošního roku je členové Jednotky
sboru dobrovolných hasičů vyprostili z havarovaného auta při cvičném zásahu.
Nemohu nezmínit Hanku Hnátkovou, která
vymyslela právě účast výše zmíněných sponzorů jako figurantů. A byla to právě ona, kdo
svou iniciativou docílila zajištění finanční potřebné částky na zakoupení již zmiňovaného

defibrilátoru, za což jí patří dík.
Dovolte mi veřejně ještě jednou poděkovat
sponzorům, kteří vložili své finanční prostředky pro veřejný prospěch. Asi není třeba zdůrazňovat, že defibrilátor není dárek pro hasiče, ale
zejména pro občany, pro každého z nás. Šance
na přežití tvoří hranici mezi životem a smrtí.
V tomto případě se nejedná o klišé. Sponzoři
svým darem zachrání lidské životy. Nezbývá,
než výjezdové jednotce přát, aby defibrilátor
při jejich výjezdech nebyl potřeba a aby měl
každý výjezd šťastný konec.

Činnost JSDH Bystřice
Text a foto: Lukáš Marek, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice
Jednotka měla v měsíci říjen 7 výjezdů. Dne
13.10 byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici 1/3 u Bystřice. Jednalo se o čelní
střet dvou osobních vozidel se zraněním a zaklíněnou osobou. Jednotka prováděla protipožární opatření a pomáhala zraněným osobám
z jednoho z havarovaných vozidel. Pomohla s
naložením zaklíněné osoby a transportem do
vrtulníku. Poté pomohla s úklidem vozovky.
21.10 se jednalo o výstrahu na velmi silný vítr,
který dosahoval rychlosti až 90 km/h. Jednotka
už v dopoledních hodinách zasahovala u spadlé
větve na silnic 1/3 u Jírovic.
Dále byl nahlášen spadlý strom v ulici Družstevní. Jednalo se o strom, vyvrácený přes
celou komunikaci, který svým pádem poničil plastové kontejnery na papír a plast. Zničil
dřevěné oplocení, ale naštěstí při svém pádu
10

nikoho nezranil.
Vyhlášení dalšího výjezdu přišlo za Líšno na
odbočku na Vokov. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že strom je již odstraněn. Jelikož se zjistilo, že operační středisko má plné
ruce drnčících telefonátů, povolalo jednotku
na místo po 3 hodinách od nahlášení.
Další událost pro jednotku byla opět do ulice
Družstevní. Jednalo se o chybu v operačním
středisku.
Poslední výjezd tohoto dne, byl ve večerních

hodinách na spadlý strom přes komunikaci
před obcí Semovice. Při příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že strom je rozřezán a
jednotka byla vyslána na 5 hodin starou událost..
Ve Středočeském kraji bylo evidováno okolo
2000 výjezdů. Proto mělo operační středisko
přeplněné linky a stávaly se chyby opožděného
vyslání k událostem.
29.10 jednotka vyjížděla na nahlášený požár do
Nesvačil. Oznamovatelka údajně viděla plameny a kouř. Při příjezdu na místo se jednotce
nezdálo místo nahlášení a proto volala oznamovatelce. Poté byl viděn kouř a jednotka se
k místu dostala velice rychle. Jednalo se však o
pálení na zahradě.
V současné době má jednotka za sebou celkem
64 událostí.
www.mestobystrice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Podzim je ve své polovině a zanedlouho se nám přihlásí zima. Při uzávěrce tohoto čísla nedovedu odhadnout,
zda Martin přijede na bílém koni, ale troufám si tvrdit, že i kdyby přijel na káře, tak tu husu s vínem nám
přiveze. Tedy předpokládám, že se pomějeme a na chvilku si vynahradíme to hrabání listí a přestaneme
alespoň na chvíli reptat nad vším okolo. Vždyť se blíží první advent, který připadá na neděli 28. listopadu. No
a na druhou adventní neděli, 5. prosince, těm hodným nadělí Mikuláš a s těmi zlobivými, ať si to vyřídí čert.
Užijte si tedy konec podzimu, dokud je tu.
KOMUNÁLNÍ ÚDRŽBA
Pracovníci Služeb se během října a první
poloviny listopadu věnovali převážně podzimním pracím. Nebylo ani více, ale ani
méně listí než jiné roky. Před koncem měsíce října bylo dokončeno sekání krajnic
příkopovým ramenem a do listopadu se tak
přehouplo již pouze mulčování ploch.
Byla prořezána některá místa, aby nebránila
svozu komunálního odpadu, a na další přijde řada do konce roku. Začalo se s vyřezáváním náletových křovin po celém katastru
Bystřice.
Byly vyčištěny chodníky Jírovice – Jarkovice
a chodník do Líšna od plevelů.
Pracovníci služeb asistovali při likvidaci polomů, které koncem října způsobil vítr.
Byl prováděn běžný úklid kolem odpadových nádob, jejich vývoz a likvidace materiálu.
Byly ořezány některé keře, aby umožňovaly zimní údržbu chodníků. Na konci měsíce
října byla také preventivně doplněna zásoba
inertních materiálů a posypové soli pro případ rychlé změny počasí.

SBĚRNÝ DVŮR

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.
Zimní období platné od 1.11.2021

lecjaký obchod. Děkujeme všem za to, že
RE-USE využíváte a dáváte ostatním možnost najít si svůj poklad.

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. Vzhledem k nárůstu
vstupů bude muset být upravena cena na
rok 2022. V době uzávěrky se připravovala
finální kalkulace předběžné ceny. Následně
bude schválená výše předběžné ceny distribuována odběratelům.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Pro případ, že bude náledí a nedej bože napadne sníh – se snažíme primárně ošetřit
místa s velkým pohybem lidí (škola, školka,
náměstí, zdravotní středisko, DPS, pošta

atd.), pak následují ostatní plochy, tak jak
přijdou na řadu.
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 téměř znemožní
údržbu daného místa. Takové místo musíme následně 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.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V následujícím období bude maximální
péče věnována zejména podzimním pracím.
Hrabání listí a pořezu náletů či prořezu křovin. Komunální technika bude v předstihu
osazena zimním příslušenstvím, abychom
byli schopni reagovat v případě zhoršení
počasí. Takže, až vás zima překvapí v polobotkách, my budeme v cajku. Teda doufám,
protože jestli ten celý katastr, všechny ty
chodníky a zbytek neuklidíme do 20 minut,
tak to zase bude kupa stížností a vtipů.

úterý
12:00 - 16:00
čtvrtek 12:00 - 16:00
sobota 9:00 – 12:00
V otevírací době můžete také navštívit naše
RE-USE centrum. Tuto možnost již pravidelně využívají mnozí občané a odkládají
věci, které jsou stále ještě funkční, ale pro
ně už z nějakého důvodu nepotřebné. V poslední době jsme přes centrum předali víc
dekorací, bytových doplňků a hraček než
Hlas Bystřice č. 10/2021
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Bystřické farmářské trhy
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
V sobotu 16. 10. 2021 se v Bystřici v Syllabově
ulici uskutečnily poslední letošní Bystřické farmářské trhy. Po domácích koláčích a výběrové
kávě se jako vždy jen zaprášilo. Kromě již tradičních stánků jsme ale tentokrát přivítali i

nové prodejce, kteří bystřické trhy navštívili se
svým zbožím poprvé. Další novinkou byly také
různé reklamní předměty města Bystřice, které byly k mání ve stánku MKIC. Největší zájem
byl o stylové modré kšiltovky s logem města.

Loutková pohádka v Bystřici
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Ve středu patřilo divadlo U Jelena v Bystřici dětem. Loutkovou pohádku „Jak se žilo drakům
v Bystřici“ zahrálo divadlo Ahoj.
Děti se aktivně do skvělé pohádky zapojovaly a
nikdo se nestyděl. Nejvíce mě pobavilo, když
herec Libor říkal, že drak žil v hustém hlubo-

kém lese a při tom připravil stromy. Z publika
se ozval hlásek malého diváka: „Ale to není
hustý, hluboký les, to jsou jenom dva stromy.“
Dětské publikum vám nic neodpustí. Už se moc
těším na první týden v listopadu, kdy začnou
Dny loutkového divadla.

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

DĚTSKÝ MIKULÁŠSKÝ KONCERT

Kateřiny Ševidové
3. 12. 2021

Divadlo U Jelena, Bystřice
Začátek 17:00, Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři MKIC Bystřice
www.katerinasevidova.cz

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Vánoční koncert

Kateřiny Ševidové
14. 12. 2021
Divadlo U Jelena, Bystřice

Začátek 19:00, vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři MKIC Bystřice
www.katerinasevidova.cz

www.mestobystrice.cz
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Divadelní festival Ludvíka Němce
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Máme za sebou velmi úspěšný ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce. Letos se
nám představily celkem tři divadelní soubory.
Festival zahájil 7. 10. DS BANDA, který divákům zahrál anekdotu z prostředí patologie s
názvem „Uklízečka“. V titulní roli zde excelovala Růžena Dvořáková. Lístky byly vyprodány
již v předprodeji a Divadlo U Jelena praskalo

Hlas Bystřice č. 10/2021

ve švech. Druhé festivalové představení bylo
v podání DS Zornice z Maršovic. Jejich hra
„Ztracená v čase“ sklidila velký divácký úspěch.
Bylo opět vyprodáno. DS Banda se poté představila ještě jednou a to 21. 10. s představením „Blázinec“, autorskou hrou Pavla Němce.
I v tento večer jsme museli z důvodů naplněné
kapacity divadla připravit přístavky, abychom
mohli uvítat více diváků. Festival slavnostně

zakončil DS Ludvíka Němce, který ovšem zahrál v sále u Hlaváčků. Představení „Holka odjinud“ se tak stalo krásnou tečkou za letošním
nad očekávání úspěšným ročníkem. Poděkování patří nejen všem vystupujícím souborům,
ale zejména vám divákům.
Dále je nutné zmínit i Město Bystřice a sponzory, bez jejichž finanční podpory by se festival
nemohl uskutečnit.
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DIVADLO

Ohlédnutí za divadelním festivalem
Text: Růžena Dvořáková, lékařka
Ve dnech 7. - 28. 10. 2021 proběhl v Bystřici už 13.
ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce.
Ještě předtím se konala jakási předpremiéra
hry Holka odjinud v podání DS Ludvíka Němce, na jehož počest i památku se zdejší festival
vlastně koná. Režii měla Marie Neradová.
V sále hostince U Hlaváčků bylo téměř plno,
obecenstvo se dobře bavilo a všichni jsme
odvedli velmi dobrý výkon. Komedie Rudolfa Trinnera pojednává o nenadálém příjezdu
příbuzné, o níž do té doby nikdo neměl ponětí.
Obsah jejího kufru zajímá celou její rodinu a
hodně zamíchá vztahy v ní. Nakonec samozřejmě všechno dobře dopadlo a diváci se rozcházeli domů s dobrou náladou.
14. 10. jsme v divadle U Jelena měli možnost
shlédnout představení souboru Zornice Maršovice, nazvané Ztracená v čase, v režii Lucie
Ježkové.
Ve skvělé komedii prakticky nebylo hluché
místo, ani slabý výkon. Příběh o tom, jak využít
vrácený čas co nejlépe, nás všechny velice zau-

jal. Možná bychom i my chtěli občas zopakovat
prožité okamžiky a snažit se jednat v podobné
situaci jinak, ač ne vždy by se to pravděpodobně povedlo. A viděli jsme, že hodně záleží i na
povaze a schopnosti sebereflexe. To vše plynulo hladce a ve svižném tempu, diváci byli nadšeni a domů odcházeli nejen s úsměvem, ale i s
příležitostí k zamyšlení.
Třetím představením byl Blázinec v provedení
souboru Banda. Autor Pavel Němec je zároveň
i režisérem a zahrál si i jednu z rolí. A ač tvrdí,
že jeho záskok byl jen provizoriem, na výkonu
všech herců to rozhodně znát nebylo! Já jsem
přestavení viděla už potřetí – pokaždé v trochu
jiném obsazení, a už poprvé jsem se zařekla, že
víckrát na tuto hru nepůjdu. Mrazivý příběh
o zneužití moci, o tom, že je možné zkorumpovat prakticky každého a nikdo není proti
tomu imunní, mě zasáhl o to víc, že se jedná
o prostředí ze zdravotnického zařízení. Představení to ovšem bylo vynikající, všichni herci
byli skvělí, ale mrazení v zádech doprovázelo

odchod domů u většiny diváků.
Festival uzavírala hra Rudolfa Trinnera Holka odjinud v podání souboru Ludvíka Němce.
Toto představení sice už nebylo tak vydařené,
ale herci hráli s chutí a odezva diváků tomu odpovídala. Několik potlesků na otevřené scéně
ukazovalo, že se představení líbilo a přispělo
k dobré náladě všech zúčastněných na obou
stranách opony.
Divadelní festival Ludvíka Němce je dokladem
o tom, že v Bystřici bylo a JE ochotnické divadlo stále živé. Doufejme, že přežije i nepřízeň
osudu, protože na nepřízeň vedení města si
stěžovat nemůže.
Loňský ročník musel být po prvních dvou
představeních zrušen a letošní vývoj pandemie
jsme všichni sledovali s obavami. Nakonec ale
všechno dobře dopadlo.
Tak tedy: skončil třináctý ročník festivalu, ať
žije ročník čtrnáctý!

Představení Holka odjinud
Text a foto: Marie Neradová, Divadelní soubor Ludvíka Němce
Vážení a milí naši divadelní přátelé !
Chtěla bych vám, touto cestou, moc poděkovat
za vaši velmi početnou návštěvu našeho divadelního představení hry „Holka odjinud“ a to
v obou termínech. Byli jste opravdu skvělí, moc
jsme se už na vás těšili a bylo i na vás vidět, že
jste přišli rádi mezi nás. Bylo to úžasné povzbuzení.
V loňském roce jsme chtěli už 3x s touto hrou
vyjet, ale vždy to bylo ukončeno nástupem Covidu. Letos jsme začali hned zkoušet, když to

bylo povoleno, ale vstoupila nám do toho nemoc a taky jsme během této pandemie museli
4x přeobsazovat některé postavy. I nyní nám
skončil mladík Pepa a tak vás prosím o pomoc.
Jestli je mezi vámi někdo, kdo by si chtěl s námi
zahrát a nebo jestli víte o někom, prosím kontaktujte ho s námi. Moc by nám to pomohlo
v naší tíživé situaci. Byla by škoda s touto čerstvě nastudovanou hrou skončit. Ještě jednou
vám moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Jak to chodí mezi ochotníky
Text: Bára Kristenová, redakce
Když mi minulý rok zazvonil telefon od Marušky Neradové, netušila jsem o co mě chce
požádat. Vypadla jim herečka z nastudované
hry, protože ji čekala daleko důležitější životní role (ale ne ta divadelní) a za dva měsíce měl
soubor vystupovat na přehlídce, měl nasmlou-
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vaná další představení a bylo potřeba herečku
zastoupit. Na mě si vzpomněla shodou náhod
a společných kontaktů. Váhala jsem. Je to zodpovědnost nejen vůči sobě, ale i vůči souboru,
publiku a rodině. Nicméně ještě během hovoru
jsem na nabídku stát se členkou souboru kývla.

Na místní divadelní představení jsem chodila
vždycky ráda a myslela jsem si, že ochotnické
soubory jsou uzavřená seskupení, která k sobě
jen tak někoho nepřiberou. O to větší to pro mě
byla výzva, čest a možná i trochu ego se načechralo.

www.mestobystrice.cz

DIVADLO

První zkouška byla hned následující týden, text
jsem si studovala ještě o víkendu a byla nervózní, jak mě vezmou ostatní mezi sebe jako nováčka. Nervozita opadla, když mě s úsměvem
přivítala Iveta Jedlanová a ostatní se mile přidávali. Po pár zkouškách jsem se stala opravdu
součástí téhle herní rodiny a cítila se mezi nimi
dobře. Nicméně ani našemu souboru se nevyhnula covidová pauza a tak jsme za pár měsíců
zapomněli text, někteří měli obavu o velikost

kostýmů a jeden ze členů od nás odešel za jinou kariérní výzvou. A tak nám bylo smutno.
Teď máme konečně po představení na Divadelním festivalu Ludvíka Němce, nejsme profesionálové a tak doufáme, že některé chyby
nám publikum odpustilo. Ale smích z vašich
řad mě přesvědčuje o tom, že jsme vás bavili
a že jste se rádi přišli podívat. Celou taškařici
má pod taktovkou režisérka Maruška Neradová, která zároveň ve hře hraje, a její nadšení mě

nepřestává fascinovat. I když jsme vůči ní někdy nevděční, tak jí všichni velmi obdivujeme a
děkujeme jí, že s námi má trpělivost.
Je to celé někdy dřina, stojí to energii, čas a
místo v paměti, ale potlesk publika je pak tuze
krásná odměna. Pokud máte divadlo rádi,
chcete se v něm realizovat, neváhejte, nečekejte na telefon, prostě to zkuste a zavolejte vy
nám. Třeba teď sháníme k sobě nějakého chlapíka, který by se nebál publika ani nás.

Představení Uklízečka
Text a foto: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice
Sedím v hledišti a sleduji, jak uklízečka Růženka vytírá na svém pracovišti. Pravda, patologie není moc veselé místo, ale i tam se musí
uklízet. Herečka Růžena Dvořáková, byla neskutečná. Pohledy, gesta, úsměvy a slušivá šatovka – vše do sebe zapadlo jako ten její mop
do kbelíku.
Najednou si uvědomuji, jak jsem do hry vtažena a stávám se nebožtíkem, kterému uklízečka
velice milým a veselým hláskem říká, že nám
tu uklízí ráda. V poledne vyndá jídlo, přichází
pan doktor, který nasaje vůni Růženčina obě-

da a mizí do kantýny. Role pana doktora Petru
Stibůrkovi sedla tak, jako kdyby doktorem ve
skutečnosti opravdu byl. Do zad se mu zabodává Růženčin zamilovaný pohled. Jak ráda by
se s ním o ten svůj oběd podělila. Na patologii
přichází mladá paní doktorka, té se pan doktor
také moc líbí. Sličnou doktorku si zahrála Dagmar Maierová, která si s rolí pohrála také velice dobře. Uklízečka je doktorkou ubezpečena,
že vztah se buduje na úplně jiných základech,
než je jídlo. A hele, základy se nám začínají nějak kývat. Paní doktorka přichází za Růženkou
s prosbou. Máme tu na patologii milostný

trojúhelník. Růženka uvaří jídlo, to naservíruje paní doktorka s tím, že vařila ona a pan
doktor si pochutnává. Ale copak se nám to tu
děje? Naši milenci se vrací z dovolené, na které
chybělo doktorovi nejenom Růženčino jídlo,
ale i Růženka sama. Zápletka ešusového a milostného trojúhelníku vysvětlena. Doktor (Petr
Stibůrek) si konečně uvědomil, že uklízečka
Růženka (Růžena Dvořáková) je žena jeho srdce a paní doktorka (Dagmar Maierová) se musí
smířit s prohrou.
Jsem šťastná, nadšená a mrtvá. Umřela jsem
smíchy.

Divadlo spojuje
Text: Veronika Hřebíčková, redakce
Tak jsem se konečně dočkala! Ptáte se čeho?
No přece bystřických divadelních představení, která se v roce 2020 neuskutečnila kvůli
lockdownu. Tolik jsem loni doufala, že Divadelní festival Ludvíka Němce proběhne celý,
ale bohužel se nezadařilo. O to víc jsem se letos
radovala, že se tak stalo a my, natěšení diváci,
jsme se dočkali. Odvážně jsem zakoupila dvě
celofestivalové vstupenky a plna očekávání
jsem vyrazila za kulturou.
Po covidové kulturní přestávce jsem už pár
pražských divadelních představení stihla a
opravdu jsem ráda využila každé příležitosti,

Hlas Bystřice č. 10/2021

které se mi poštěstilo. Bystřická kultura je ale
pro mě zkrátka trochu jiná. Nevím jak to nejlépe vyjádřit, správný výraz je možná osobnější.
Když jdu do divadla na profesionální představení, většinou znám pár herců - samozřejmě
ne osobně, ale třeba z televize nebo z dřívějších divadelních představení. Za to, když jdu na
ochotnické divadlo do Bystřice, tak znám nejen většinu obecenstva, ale také mnoho herců
osobně nebo alespoň od vidění, a vím, že si sem,
na divadelní prkna, vlastně tak trochu odskočili
od svých běžných životů, o to víc jim fandím při
jejich hereckém výkonu. Každé místní divadelní představení prožívám tak nějak emotivněji

a pozitivněji. Vždy odcházím s pocitem sounáležitosti, která začíná být v naší společnosti
nedostatkovým zbožím. Tedy, ne že bychom se
my Češi neuměli semknout a držet při sobě, ale
zdá se mi, že tak činíme pouze v dobách zlých.
Domnívám se, že divadlo, alespoň to ochotnické, nás spojuje i v dobách dobrých.
Letošní ročník byl plný skvělých zážitků a já
bych tímto chtěla poděkovat všem hercům,
ale také všem ostatním, kteří pro nás bystřickou kulturu chystají. Nebudu Vás tady všechny
jmenovat, ale věřte, že máte můj velký obdiv!
Díky a příště zase na shledanou!
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Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

Rozsvícení
vánočního stromu
v Bystřici
15:00
16:00
16:10
16:30
17:00

Otevření tržiště
Slavnostní zahájení
Vy s t o u p e n í M Š B y s t ř i c e
Zvonohra

Felix Slováček

17:15 Dětský sbor ZŠ Bystřice
17:30

Bára Basiková

27. 11. 2021

Ješutovo náměstí, Bystřice u Benešova

www.mestobystrice.cz
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Město Bystřice a Římskokatolická farnost Bystřice a MKIC Bystřice
Vás zvou na

ADVENTNÍ KONCERTY
Kostel sv. Šimona a Judy v Bystřici

Neděle 28. 11. 2021 v 18 hodin
Barokní hudební evropou

Collegium Proprium - Barokní soubor

Neděle 5. 12. 2021 v 17 hodin
Advent a Vánoce ve středověku

Elthin - Středověká hudba

Neděle 12. 12. 2021 v 17 hodin
Hudební rozjímání

Melos - Smíšený pěvecký sbor
Neděle 19. 12. 2021 v 17 hodin
Skladby klasické s Vánoční tématikou

Žáci a učitelé ZUŠ J. Suka Benešov

www.mestobystrice.cz
Hlas Bystřice 10/2021
č. 10/2021
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MC KULÍŠEK

Hola, hola, Kulíšek a podzim volá
Text: Vanda Pechová, ředitelka MC Kulíšek
Ze strnišť začalo foukat, draci se třepotají
nad stromy a mnozí z nás vytáhli již zimní
bundy, ale v Kulíšku je příjemné teploučko a zahřeje každého návštěvníka.
V minulém měsíci jsme úspěšně nakupovali a prodávali na bazárku - ještě jednou
děkuji panu Hlaváčkovi za příjemné zázemí a všem pomocnicím za plné nasazení.
Vydělané peníze poslouží na zaplacení
pronájmu haly ZŠ pro malé cvičence.
Máme za sebou i první snídani v Kulíšku,
kde se nám podařilo naplánovat nejen
Pochod za bramborou, ale máme i několik
inspirací na další akce.
23.10. proběhlo - Soutěžení s bramborou
– pochod po Bystřici prověřil znalost zvířátek, paměť i šikovnost účastníků. Sice
svítilo sluníčko, ale fučel studený vítr,
proto horká bramboračka v cíli přišla
vhod. Děkuji všem účastníkům i šikovným asistentkám za pomoc. A pro ilustraci přikládám veršovanou povídku, která
vznikla na základě obrázků, které bylo
nutné si zapamatovat až do cíle. (Úkol splnili všichni a texty se správnými slovy byly
nápadité a humorné - jen místo v Hlasu je
omezené):
„Po velké túře lesem za bramboračkou,
prošoupal jsem botky – jejda. V tom vidím lišku, jak v tlamě nese muchomůrku. Když najdu cestu z lesa ven, s radostí
se svezu autobusem. Jako sladkou tečku,
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dám si doma večku a k tomu sladký dort –
to byl výlet jako hrom.“
Další již tradiční akce bylo - Spaní v Kulíšku – ani tentokrát nechyběly palačinky ani večerní film. Zábavy a legrace bylo
spousta, jen toho spaní nebylo moc.
A co nás čeká?
2. kulíškovská snídaně - 14.11. od 10 hod
– pro všechny, kdo již pomáhají nebo by
rádi se zapojili do dění v Kulíšku – blíží
se rozsvěcení vánočního stromu a bude se
nám hodit každá šikovná ruka.
Setkání generací - 15.11. od 16 hod – Beseda napříč generacemi – přijďte si posedět u kávy či čaje děti – rodiče i prarodiče
(možná praprarodiče) – vezměte si s sebou fotografie a můžeme vzpomínat, porovnávat a vzpomínat, s čím si hrály naše
babičky, která byla oblíbená jídla či zvyky.
Na besedu přijde i zasloužilá pamětnice
Mirka Michálková a nepřijde s prázdnou.
Můžeme porovnat, jak vypadají třeba ob-

líbená místa vašeho dětství.
Uspávání broučků – 20.11. od 15:30 – pochod s lucerničkami nebo lampionky a
s broučkem, kterého dojdeme uspat. Od
15:30 budeme v Kulíšku tvořit broučky a
lucerničky, abychom se společně v 16:30
mohli vydat k mechovému domečku, kde
broučkům popřejeme dobrou noc. K uspávání patří ukolébavka nebo pohádka,
proto se těším na všechny šikulky, které
své broučky uspí zpěvem nebo básničkou.
Kdo nechce vyrábět společně, může se
sejít až v 16:30 před Kulíškem a projít se
s námi za svitu lampionů a lucerniček.
Mikulášské pečení perníčků – 1.12. od 16
hod – Pod odborným vedením profesionální cukrářky si upečeme a nazdobíme
výborné perníčky. Jako bonus si u vánočního stromečku zazpíváme koledy. Vítáni jsou zástupci všech generací, protože
dobrých perníčků není nikdy dost.
A na závěr jedna inspirace pro uspávače
broučků: Zalezli broučci do kapradí a spí
už ve své postýlce. Jen jeden ještě trávou pádí ve staré noční košilce. Zima mu
fouká na kolínka, v dešti se může utopit.
Kam běžíš? - Pro polínka, abych si mohl
zatopit.
Přeji vám krásné podzimní dny. Užívejte
si sluníčka a krásných barev podzimu. A
nezapomínejte, že v Kulíšku se na vás těšíme.

www.mestobystrice.cz
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Myšácké rčení: Cvičím, protože mě baví
mít dost síly a být zdravý
Text a foto: Helena Křiklánová, Martin Darkness,Zuzana Šachlová, učitelé z MŠ Bystřice
Letní hezké počasí nás již definitivně opustilo, i když sluníčko se občas prodere a vykoukne na nás přes mraky, se sluníčkem
nás bohužel opouští i zdraví. Často nyní
naší MŠ navštěvují neviditelné „potvůrky“,
které jsou nositely rýmy a kašle u dětí.
Ve třídě Myšáků jsme si řekli, že se ale nedáme a budeme se jim bránit. Každý den
s dětmi cvičíme, navštěvujeme tělocvičnu
v ZŠ a chodíme na procházky do přírody.
Velkým zážitkem pro děti byla vycházka ke
Splavskému rybníku na výlov ryb. Nejvíce
se líbil sumec, který všechny zaujal dlouhými vousy. Některé děti si ryby i pohladily. Mezi oblíbené činnosti patří vycházka
ke skřítkům Pod Homolí anebo jen obyčejné řádění v listí, které se dá úžasně rozhazovat.

Při výuce v centrech aktivit jsme v září celý
týden zaměřili na sport a zdraví.
Zdraví není jen o cvičení, ale i o radosti a
dobré náladě. Děti jistě pobavilo hudební
divadlo z Karlína, když v divadle U Jelena
shlédly Veselý písničkový pořad. Úsměv
na tváři vyloudil i pejsek Eda, který dětem
v MŠ ukázal, jaké akrobatické kousky dovede a jeho pán zase ukázal pár kouzelnických triků. Děti pejska i kouzelníka ocenily
potleskem a skandovaly „bravo“.
Naše MŠ se každý rok zapojuje do projektu
“Koukají správně“. Rodiče si mohli nechat
udělat v měsíci říjnu u dětí preventivní
screeningové vyšetření očí.
V dalších měsících se mohou těšit na další
projekty a programy, ale to zatím prozrazovat nebudeme.

MATEŘSKÉ CENTRUM KULÍŠEK
VÁS ZVE NA

MIKULÁŠSKÉ PEČENÍ PERNÍČKŮ
pojďte s námi nasát předvánoční atmosféru

1.12.2021 OD 16:00
VSTUPNÉ 30 Kč
CÍTÍTE TO?

TO JE VŮNĚ.
SKOŘICE, HŘEBÍČEK,
FENYKL, BADYÁN,
ANÝZ, NOVÉ KOŘENÍ,
VANILKOVÝ LUSK,
CITRÓNOVÁ KŮRA

ODNESETE SI VLASTNÍ
OZDOBENÝ PERNÍČEK S
VÝBORNÝM RECEPTEM

MŠ: VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
Mateřská škola Bystřice hledá do
svého týmu posily.
Nabízíme tyto pozice:
ASISTENT PEDAGOGA - HPP,
úvazek 0,5, 8 týdnů dovolené,
potřebnou kvalifikaci je potřeba si na
vlastní náklady doplnit (Kurz asistenta
pedagoga 102 hod.), nástup možný
ihned.
CHŮVA - DPP nebo DPČ, brigádně
dle potřeby MŠ, 130Kč/hod.
UKLIZEČKA - DPP, brigádně na
zástupy za nemocné paní provozní.
Dlouhodobá brigáda od 2. 12. 2021
do 31. 1. 2022.
V případě vašeho zájmu o další
informace mě neváhejte kontaktovat.

VZHLEDEM K OČEKÁVANÉ
VELKÉ ÚČASTI JE NUTNÉ
PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM NA
TEL. ČÍSLE: 608 961 919

POD ODBORNÝM VEDENÍM PROFESIONÁLNÍ CUKRÁŘKY

Mgr. Kateřina Reifová
ředitelka školy
Tel.č.: +420 702 026 580
Email: reditelka@msbystrice.cz
Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov
Družstevní 422, 257 51 Bystřice

UPEČEME A OZDOBÍME PERNÍČKY
A JAKO BONUS SI U KULÍŠKOVSKÉHO VÁNOČNÍHO
K STROMKU SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME KOLEDY
A
O
K
B
Hlas Bystřice č. O
10/2021
O
B
N
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Hurá, je 14. října 2021, tentokrát
jen ke škole, ani nemusíme dovnitř!
Text: Žáci 7.A
Optimistický začátek výuky trochu kazila informace, že půjdeme do knihovny a
to hodně zavánělo čtením, ale nevadí, „to
dáme.“
Vlak přijel načas, v Benešově jsme byli za
chvilku. A na Malé náměstí to taky není
daleko.
Vzhledem k tomu, že jsme poměrně početná třída, rozdělili jsme se na dvě části.
Jedna skupina se v knihovně pustila pod
dozorem paní asistentky do tajů nonsen-

sové poezie a druhá se s paní učitelkou
vydala do Muzea umění a designu na stejném náměstí. Tady jsme zjistili, kdo byli
Běla a Jiří Kolářovi a vyzkoušeli si skupinovou koláž.
Zhruba po hodině jsme si práci ještě vyměnili. Dopoledne uteklo jako nic, vlak
zpátky nám neujel, a tak na nás ani ve
školní jídelně nemuseli čekat.
„Odpoledka“ už proběhla zase v lavicích,
ale třeba nám paní učitelka zase nějakou
změnu naplánuje.

Výlet do knihovny a do muzea
Text: Žáci 8.A
21. října 2021 – datum jako každé jiné,
pro nás ale přeci trochu změna. Hned po
ránu vyrážíme do Benešova, do knihovny
a místního muzea. Počasí nám moc nepřeje, od rána prší. Ale nejsme z cukru!
I přes neideální podmínky a mírné zpoždění vlaku, jsme na místě včas.
Polovina z nás si to nasměruje k Muzeu umění a designu a druhá půlka do
knihovny. Tématy našich výukových programů jsou Daisy Mrázková a komiks.

Hasík

Text: Renata Pluskalová, učitelka ZŠ
Dne 25. října 2021 zavítali do naší školy, do 2.
tříd, hasiči s ukázkou programu „Hasík“. V
rámci dvou vyučujících hodin si s námi popovídali o jejich zajímavé, leč náročné profesi.
Prostřednictvím interaktivní tabule nás seznámili s popisem jejich pracovního obleku s helmou i dýchacího přístroje.
Dokonce si jeden z přednášejících nasadil
helmu s dýchacím přístrojem na hlavu, také
navlékl větší rukavice a připevnil postroj na
záda. Takto nás obcházel po skupinkách a zjiš-

Stejně jako sedmáci minulý týden, i my se
zhruba po hodině vyměníme. Doufejme,
že neuděláme ostudu a naše spolupráce
bude na pochvalu!
Jak jinak, pochvala přijde a dokonce i počasí si zlepšilo náladu a přestalo pršet!
Takže vzhůru na vlak, tedy vlastně na autobus, protože jsme se trefili do výluky
trati. Na obědě jsme ale i my byli načas a
odpolední vyučování také proběhlo beze
změny.

ťoval, zda ho dobře slyšíme.
Dále jsme si společně zopakovali nejdůležitější
telefonní čísla IZS, zkusili jsme si zahrát improvizovaný rozhovor ohlášení požáru. Následně jsme si mohli prohlédnout obleky s výstrojí
a potěžkat je.
Přednáška se nám moc líbila. Všichni jsme byli
odměněni sladkostí a dárkem v podobě různých omalovánek. Moc se těšíme na další možné setkání. Děkujeme panu Dvořákovi a panu
Švecovi.

Beseda s policistou
Text: S. Šmahová a N. Jirotová, žákyně 8.B
Dne 15.10. přijel na naší školu pan nprap. Jaroslav Bican, aby s žáky 8. tříd probral závislosti
na návykových látkách a sociálních sítích. Uká-
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zal jim na fotografiích, jak mohou dopadnout,
když budou užívat návykové látky a jak by mohli vypadat. Beseda byla zajímavá a poučná.

www.mestobystrice.cz
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15. ročník Středočeské In-line brusle
Text: Veronika Kohoutová, učitelka ZŠ Bystřice
V pátek 17. září 2021 se na stadionu SK
Bystřice uskutečnilo okresní kolo Středočeské In-line brusle. Letos se soutěže
zúčastnilo celkem 45 závodníků, kteří byli
rozděleni do šesti kategorií podle ročníku narození. Závodit mohli žáci základních škol z celého benešovského okresu,
poměřit síly s naší základní školou si ale
letos nikdo netroufl.
I přes chladné počasí žáci statečně a s
chutí bojovali mezi sebou. V kategorii
Nejmladší dívky (ročník narození 2012 a
později) obsadila 1. místo Sedláčková Josefína, 2. místo Chobotská Stella a 3. místo Bautkinová Marie. Kategorii Nejmladší
chlapci (2012 a později) suverénně ovládl
Slabý Nicolai, který si dojel pro 1. místo, 2.
místo získal Šachl Ondřej a 3. místo Tůma
Miroslav.
Stupně vítězů v kategorii Mladší dívky
(ročník narození 2009 až 2011) ovládly žákyně Nevanová Alžběta (1. místo), Lazárková Lucie (2. místo) a Nevanová Františka
(3. místo). V kategorii Mladší chlapci (2009
až 2011) si 1. místo vybojoval Žížala Matěj,
2. místo Vobecký Filip a 3. místo Zárybnický Adam. V kategorii Junior dívky (ročník
narození 2006 až 2008) obsadila zlatou
pozici Tůmová Natálie, která byla sama
sobě jediným soupeřem. V poslední kategorii Junior chlapci (2006 – 2008) měla
naše škola pouze dva zástupce, a to Hendrycha Ondřeje a Křivánka Matyáše. Kluci
závod pojali vážně a s velkým nadšením
mezi sebou soupeřili. Ondra získal zlatou medaili a Matyáš medaili stříbrnou.
Žákům gratulujeme za krásné výsledky,
děkujeme za reprezentaci školy a za příjemně strávené sportovní dopoledne!
Chtěli bychom poděkovat mnoha sponzorům, kteří naši akci podpořili peněžními
prostředky a mnoha reklamními předmě-

ty. Všichni závodníci si tak mohli na památku odnést reflexní pásky, propisky a
jiné drobnosti. Díky velké štědrosti našich
sponzorů jsme předali hodnotné ceny
(zejména medailovým pozicím), ale také
jsme v každé kategorii vyhlašovali prvních
6 závodníků. Právě to se u dětí setkalo s
radostným ohlasem, což nás organizátory velice těší! Ze sponzorů bychom chtěli jmenovat ZŠ Bystřice, Město Bystřice,
VHS Benešov s r.o., ELMOZ CZECH, s r.o.,

vání patří panu Theodoru Mácovi, který
celou akci moderoval a organizoval tak,
aby měli závodníci co největší pohodlí a
průběh akce byl plynulý. Poděkování si
jistě zaslouží i Technické služby města
Bystřice za úklid tratě, montáž a demontáž stanů, pod kterými měli závodníci své
stanoviště.
Naši žáci se zúčastnili ve středu 22. září
krajského kola v Benátkách nad Jizerou,
kde reprezentovali nejen naši školu, ale

F AIR, spol. s r.o., SPORT HOBBY Benešov
a ALPLA, spol. s r.o., Niersberger Instalace, s r. o. a Jasa s r.o.
Největší poděkování ale patří žákům
8. B, bez nichž by se tyto závody nemohly
uskutečnit. Jmenovitě děkujeme Trochové Tereze, Randovi Davidovi, Svejkovské
Lindě, Červové Elišce, Zdražilové Nele,
Hendrychu Štěpánovi, Brejlovi Tomášovi,
Mrvovi Janovi, Karbanové Lence, Kramperové Zdeňce. Další nemalé poděko-

celý okres Benešov. I tam jsme zaznamenali několik medailových úspěchů. Sedláčková Josefína obsadila 1. místo (kategorie Nejmladší dívky). V kategorii
Nejmladší chlapci si naši reprezentanti
odvezli shodné medailové pozice, které
obsadili i v okresním kole – 1. místo Slabý
Nicolai, 2. místo Šachl Ondřej a 3. místo
Tůma Miroslav. Nevanová Alžběta si vyjela
stříbrnou medaili v kategorii Mladší dívky.

Po dlouhé době výlet!
Text: Helena Bendová, Kristýna Kožíšková žákyně 8.B
V úterý 5. 10. jsme spolu s 8. A vyrazili objevovat
krásy naší země.
Nejprve jsme byli v Koněpruských jeskyních,
kde jsme viděli spoustu zajímavostí včetně pozůstatků nejstarší Evropanky. Bylo úžasné po-

Hlas Bystřice č. 10/2021

zorovat, co všechno umí příroda vytvořit!
Poté jsme pokračovali na hrad Karlštejn, ke
kterému jsme museli vystoupat do úmorného
kopce.
Při komentované prohlídce hradu jsme se do-

zvěděli mnoho informací o životě Karla IV. a
korunovačních klenotech.
Celý den byl moc zajímavý, hodně jsme se toho
dozvěděli a konečně si také užili trochu společného času mimo školní budovu.
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Exkurze v Praze
Text: Žáci 9.B
Od začátku září nám neustále někdo připomíná, že už jsou z nás deváťáci a musíme se podle toho chovat. A tak jsme 6.
října 2021 velmi „uvědoměle“ vyrazili na
naší první deváťáckou exkurzi. V Národním
muzeu se nám k letošní výuce hodila výstava Dějiny 20. století. Povinně jsme si samozřejmě prohlédli všechno, ale kromě toho
si opravdu každý našel něco zajímavého, co

stálo za bližší prozkoumání.
Druhou neobyčejnou budovou, kterou nás
třídní „donutila“ dobrovolně navštívit, byl
Obecní dům. Tady jsme prohlédli tvorbu
významného malíře. Takže už víme, že Mucha byl Alfons a co je to vlastně ta secese.
Cesta vlakem do Prahy i zpět proběhla bez
problémů. Doufejme, že stejně tak bez problémů budeme smět vyrazit zase co nejdříve.

Výlet na Blaník
Text: Eliška Leitnerová, žákyně 6.A
Slunečné podzimní dny si třídy 6. A a 6.
B zpříjemnily dne 5. října společným výletem na horu Blaník. Autobus nás dovezl
na parkoviště u Kondrace. Odtud jsme šli
naučnou stezku „S rytířem na Blaník“, která vede až na vrchol Velký Blaník. Zde jsme
mohli vylézt na rozhlednu a kochat se výhledy do podblanické krajiny, a také si kou-

pit suvenýry.
Poté jsme sešli kopec směrem k parkovišti
u Louňovic, kde čekal autobus a popovezl
nás k Muzeu včelařství. V nově zrekonstruovaném domku vedle louňovického zámku
jsme si prohlédli expozici včelařství a poslechli si naučný program se včelařem. Výlet se nám moc líbil a děkujeme paním učitelkám za organizaci.

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

SECONDHAND
BYSTŘICE
Fyzioterapeutickou přednášku
McKenzie Metoda

Totální výprodej
50% sleva na veškeré zboží
do 22. 12. 2021

přednáší Alan Bláha, cert. MDT
9. 12. 2021 od 19:00,

SECONDHAND BYSTŘICE
Jiřina Dušková
Syllabova 52

cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku

Divadlo U Jelena, Bystřice

Inzerce

Vstupné 70 Kč

www.mestobystrice.cz
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Reakce na článek o nových
stomatologických ordinacích
z minulého vydání Hlasu

OZNÁMENÍ LÉKAŘŮ

Pozn.red.: Reakce na článek „Stomatologická péče
v Bystřici málem zanikla“, Hlas Bystřice č. 9/2021, str. 10
Text: Marcela Pešicová, zubní lékařka
Po přečtení článku „Stomatologická péče
v Bystřici málem zanikla“ jsem zůstala v
němém úžasu.
Je to již skoro 3 roky, co mě oslovila MDDr.
Zavadilová, že má zájem převzít mojí ordinaci. Domluvily jsme se, že jí ordinaci přenechám až dosáhnu důchodového
věku, tedy počátkem roku 2021. Do té doby
jsem o odchodu do důchodu neuvažovala.
MěÚ Bystřice jsem ani jednou neoslovila
s prosbou o pomoc při zajištění návaznosti
mé stomatologické praxe po odchodu do
důchodu.
Paní doktorka se nakonec rozhodla přijít
do Bystřice se svojí kamarádkou MDDr.
Kyliánkovou, která převzala praxi od
MUDr. Sedláčkové.
Je skvělé, že MěÚ v Bystřici se rozhodl investovat do přestavby části budovy zdravotního střediska. Byla to první investice
do rozvodů a interiérů od otevření střediska v roce 1986!
Nicméně, vybavení zubní ordinace jsem
průběžně po dobu mé praxe dovybavovala
a modernizovala na vlastní náklady v souladu se standarty moderní stomatologie i
parametry kontrol např. ze Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, Státního úřadu
pro kontrolu léčiv, GDPR, BOZP, hygieny
a jiné. Poskytovala jsem standartní zubní péči dostupnou pro širokou veřejnost.
Ostatně i v Hlasu Bystřice po modernizaci jsou zveřejněny fotky mé původní zubní
soupravy (s modrým křeslem).

Chápu, že mladá krev má ty nejvyšší cíle. A
to je dobře, ale nelze shazovat vše minulé.
Opravdu mě rozzlobil článek v Benešovském deníku od redaktora Kellnera, který
nezná danou situaci a čerpá pouze informace z druhé ruky. V tomto případě od
našeho pana starosty. Cituji z Benešovského deníku: „Když zubařky viděly ordinace
z druhé půlky osmdesátých let minulého
století, zhrozily se a říkaly, že v takovém
prostředí se moderní stomatologická praxe provozovat nedá. řekl starosta.“ To se
představitel města opravdu chlubil Benešovskému deníku, že město Bystřice poskytovalo nevyhovující prostory pro zubní
ordinace a nadále tyto nevyhovující prostory z poloviny osmdesátých let pronajímá ostatním lékařům?
Proto se musím ptát. Čí je to vina, že modernizaci prostředí na zdravotním středisku majitel, tedy město, neprovedl dříve? Kvůli tomu byla má péče špatná? A co
ostatní lékaři na středisku? Také poskytují
neadekvátní péči?
Poskytovala jsem zubní péči v Bystřici 35
let, aniž by MěÚ Bystřice musel řešit jakoukoliv stížnost na moji práci. Byla jsem
vychovávaná v duchu, že se odcházejícímu
poděkuje a popřeje zdraví. Nikoliv, že se na
veřejnosti jeho práce shazuje.
Všechny svoje bývalé pacienty chci ujistit,
že jsem se o ně starala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

INFORMACE
O 3. DÁVCE OČKOVÁNÍ
Vážení pacienti,
rády bychom Vám sdělily, že 3.
dávku očkování proti onemocnění
COVID-19 v našich ordinacích
neprovádíme a provádět nebudeme.
Obraťte se, prosím, na očkovací
centra.
Děkujeme za pochopení
Vaše praktické lékařky
MUDr. Jana Voříšková
MUDr. Růžena Dvořáková st.
MUDr. Růžena Dvořáková ml.

PLÁNOVANÁ DOVOLENÁ
DĚTSKÉHO STŘEDISKA
Ve dnech 10.11.- 22.11.2021 dětské
středisko neordinuje z důvodu
čerpání dovolené.
MUDr. Březinu bude zastupovat
MUDr. Zelenáková vždy po
předchozím telefonickém objednání.
Děkuji,
MUDr. A. Březina

Mrzí nás, pokud někomu obsah vyzněl tak jako paní doktorce Pešicové.
V článku se jednalo o stav budovy a vnitřních prostor, které potřebují opravu.
Nebyl a není žádný záměr poškodit jméno či zpochybňovat kvalitu péče,
kterou MUDr. Pešicová dávala svým pacientům po dobu svého působení.
Děkuji za Váš podnět a omlouvám se za případné nedorozumění.
Michal Hodík, starosta
Hlas Bystřice č. 10/2021
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Zemědělský rok 2021 v DZV NOVA
Text a foto: Pavel Dvořák – ředitel DZV NOVA, a.s.
V minulém článku, na jaře letošního roku,
jsem se vám snažil přiblížit projekt nové
Farmy Petrovice. Stavba probíhá dle harmogramu a již na konci černa 2022 bychom měli základní stádo dojnic, v počtu
740 kusů, převádět do nových produkčních
stájí a začít dojit na kruhové dojírně, na
které bude umístěno 40 dojicích robotů. Pokud by vás zajímaly nějaké detaily
ohledně této stavby, ale i souvislosti s ní,
můžete mi napsat na email pavel.dvorak@
dzvnova.cz. Rád vám je zodpovím.
Po několika letech se klima v roce 2020 a
2021 vrátilo do „normálu“. V loňském roce
2020 v období leden – září naměřila naše

jeme monitorovat a činit opatření k omezení následků přívalových dešťů, neboť
zamezit jim nejde.
Žňové sklizňové práce letos začaly stejný
den, jako v loni, a to 13.7.. Počasí komplikovalo průběh žní, které letos skončily až
5. září, o 15 dnů později než loni. Výnosy
jednotlivých plodin byly srovnatelné s rokem 2020, jen u jarní pšenice byl výnos o
15% nižší. Celkem DZV NOVA sklidila 15,8
tisíce tun komodit z 2.925 ha. Výnosy jednotlivých plodin uvádí tabulka níže.

meteostanice v Bystřici celkem 548 litrů/
m2 srážek. Ve stejném období roku 2021
to bylo 529,75 litrů/m2 srážek. Statisticky je
to srovnatelné, ale v některých lokalitách
Bystřicka v období června a začátku července proběhly přívalové deště s enormním úhrnem srážek. Srážky zde naměřené
tak mohou být o desítky litrů na m2 vyšší.
Konkrétně v osadě Mlýny jsme se snažili
ve spolupráci s Městem Bystřice pomoci
s úklidem splavené zeminy. I když nám to
legislativa neukládá, rozhodli jsme se pro
zatravnění asi 4 hektarů půdního bloku
nad osadou Mlýny. Podobné úpravy jsme
v minulých letech provedli u Semovic, nad
Mokrou Lhotou a v Božkovicích. I v budoucnu chceme pole, která obhospodařu-

litě a nyní jednáme s Pivovarem Ferdinand
v Benešově. Dále máme pro Sedlčanský
mlýn uskladněno v Bystřici 1.700 tun pšenice. Jde nám o to, abychom svou produkci v maximální míře uplatnili v regionu.
Nadprůměrná byla i produkce pícnin, trav
a kukuřice na siláž, díky čemuž vytvořila
naše společnost dostatečné zásoby krmiv
pro skot i bioplynovou stanici na minimálně 1,5 roku.
Mnoho z vás určitě registruje nárůst cen,
nejen energií. V zemědělství tomu není jinak. Zvláště ceny průmyslových hnojiv za
posledního půl roku vzrostly o 150 – 300%,
což razantně omezí jejich používání. Cena
železa se projevila v ceně opotřebitelných
dílů na pluhy a ostatní stroje na přípravu
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Letos se podařilo sklidit 350 tun sladovnického jarního ječmene ve velmi dobré kva-

půdy. V kombinaci s velmi suchým podzimem 2021 (srážky za září a říjen byly
27 litrů/m2, kdežto za stejné měsíce 2020
byly 135 litrů/m2) opotřebení a spotřeba těchto dílů vzrostly skoro o 100%. Na
druhé straně rostou i ceny komodit, konkrétně pšenice se nyní obchoduje za cenu
6.000 – 6.500,- Kč za tunu s DPH a u ječmene za cenu 4.500 – 5.000,- Kč za tunu
s DPH. Je však otázkou, jestli tyto ceny vydrží do sklizně roku 2022, neboť velmi vysoké náklady se do polní výroby promítají
již dnes. Taktéž se nenechte mást médii,
že zemědělci zvyšují cenu mléka. Zemědělci cenu mléka neovlivňují, protože jsou
odkázáni na mlékárny, které cenu stanoví
v závislosti na ceně mléka v ČR, Evropě a
ve světě. Společnost DZV NOVA zpeněžovala mléko v lednu 2021 za cenu 8,66 Kč/
lt bez DPH a za září 2021 za cenu 8,86 Kč/lt
bez DPH při kvalitativních složkách 3,77%
tuku a 3,32% bílkovin. DPH je u mléka 15%.
Nárůst ceny byl za 9 měsíců o +0,20 Kč/lt.
Sami si můžete vyhodnotit, že na nárůstu
cen mléčných výrobků se zemědělec podílí

jen nepatrně. V této turbulentní době je tak
velmi složité pracovat s rostoucími vstupy
v rostlinné výrobě, ale i živočišné výrobě, a
přitom nevědět, za kolik se bude prodávat
obilí v srpnu a září 2022.
Stejně, jako mnoho dalších odvětví, potýká
se i DZV NOVA s nedostatkem pracovníků a
to v rostlinné i v živočišné výrobě. Proto
kdyby vás práce v zemědělství zajímala,
zavolejte, napište a rádi s vámi volné pozice probereme osobně. Informace najdete i
na našich webových stránkách www.dzvnova-as.cz. Ano, práce zemědělce je náročná a požadovaná hlavně, když je pěkné
počasí bez ohledu na den v týdnu. Na druhé straně není stereotypní a umožňuje
každému svůj způsob realizace.

www.mestobystrice.cz

SPOLEČNOST

Lampionový průvod v Líšně
COCO – mexický karneval
Text: Zuzana Dvořáková, Líšeňáček z.s. | Foto: pan Doležal
Dne 6. listopadu se od 16:00 hod konal
v Líšně již tradiční lampionový průvod.
Letošní téma mexického karnevalu bylo
inspirováno nádherným pohádkovým
příběhem z animovaného filmu COCO.
Myslím, že to byla úžasná volba, protože
nejen děti, ale i dospělí, si toto odpoledne
užili na 100%. Ostatně i my organizátoři,
tedy spolek Líšeňáček, jsme se v maskách
a výzdobě vyřádili nejvíc jak to jen bylo v
našich silách. Pro všechny návštěvníky byl
připraven bohatý program, takže se rozhodně jistě nikdo nenudil.
Po příchodu dětí i dospělých se všichni
mohli občerstvit nápoji i jídlem, přeci jen
čekalo nás toho mnoho. Přálo nám počasí, tedy nepršelo, chladno bylo, ale děti se
mohly zahřát u soutěží a společného nácviku mexického tance. Proběhlo představení nového maskota naší veverky Čiperky, se kterou se děti mohly vyfotit. Byl také
připraven fotokoutek a koutek malování
na obličej. Někdo si dal páreček v rohlíku,
někdo teplou kukuřici a rodiče samozřejmě nepohrdli svařákem.
Hlavní program byl zahájen hudbou a my
jsme začali své putování říší zemřelých. Po
setmění se připravila naše líšenská bubenická kapela LÍŠAMANI, bez ní by lampionový průvod neměl svou jiskru. Průvod

vedl hlavní lampion s malým Miguelem,
tedy hlavní postavou tohoto večera, za
nimi bubeníci a pak ten obrovský dav. Takovou návštěvnost jsme ještě opravdu neměli, dorazilo přes 300 dětí!
Nebudu přehánět, když řeknu, že po cestě
jsem sama opravdu žasla z výzdoby, kterou nám připravili líšeňáci v ulicích, kde
průvod procházel. Upřímně? To byla bomba. Všem vám patří velké díky, protože jste
nám dokonale pomohli dotvořit tu nádhernou atmosféru. Cestou byly 2 zastávky,
kde děti dostaly malý dáreček a bonbonek.
U kostlivce Honzíka se děti statečně pode-

psaly na památnou listinu.
Po příchodu k vagonu uspořádali bubeníci
ještě jedno představení tak, aby si opravdu všichni mohli v klidu užít jejich rytmy
a melodie. Poté nastoupili na jeviště „Páni
ze zvěřince“ s jejich ohnivou show. Nebyli
u nás poprvé a věřím, že ani ne naposled.
Byli skvělí, ohnivý drak v jejich provedení je fenomenální. Následovalo kytarové
vystoupení místních mužů a tanec s dětmi. Dále bylo k vidění taneční vystoupení
hlavních hrdinů, tj. Imeldy a Ernesta a následovalo zakončení našeho pohádkového
příběhu. Vyvrcholením byl nádherný ohňostroj, který byl důstojnou tečkou tohoto
večera.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a pomáhali při organizaci. Dále děkujeme městu Bystřice za finanční příspěvek na tuto akci.

Koncert Musica Diversata v kostele
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice | Foto: Daniel Štěpánek, Tomáš Procházka
Také v letošním roce zpřístupňuje město
Bystřice spolu s Římskokatolickou farností
Bystřice jednotlivé kostely svým občanům
a posluchačům vážné hudby. V neděli 24.
října vystoupilo v kostele sv. Šimona a Judy

Hlas Bystřice č. 10/2021

v Bystřici hudební uskupení MUSICA DIVERSATA. Na flétnu a zobcovou flétnu zahrála Ivana Masnicová, zpěv a housle slyšeli posluchači v podání Marie Čejkové,
kytaru v podání Adama Pavlíčka a na zob-

cové flétny a varhany hrál Ctirad Sedláček.
Na programu koncertu se objevily například skladby J.S.Bacha, P. Peuerla, A. Corellioho, ale také písně olbramovického
rodáka Josefa Machoně.
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Svatá mše k 25. výročí vysvěcení na kněze
Text: Marie Neradová | Foto: Josef Pilát
Stříbrná primice je významný milník v životě duchovního pastýře. Jsme Pánu Bohu
vděčni, že jsme mohli být účastni tohoto
krásného jubilea právě v naší farnosti. Páter Antoni Košmidek právem patří do života našeho města a celého okolí. Účastní
se všech významných událostí, pečuje o své
farníky, je jim velkým vzorem a podporou.
Na slavnosti dne 31. 10. 2021 se sešlo mnoho farníků z celé naší oblasti. Jako hosté
byli přivítáni přátelé a kněží z blízkého

okolí našeho důstojného pána. Ze zdravotních důvodů se omluvil Litoměřický biskup Jan Baxant, který je v Bystřici známou
osobností. Bystřičtí farníci se podíleli velkou měrou na přípravách této slávy. A tak
tato slavnostní mše byla zakončena básní,
velkým dárkem - úlem, doplněným dýmákem, krásnou kyticí 25 bílých růží, pak ještě spousty dárků od jednotlivých farníků a
nakonec se před kostelem otevřel ráj nepřehledného množství dobrot od našich

farnic. Důstojný pane Košmidku, vyprošujeme Vám milost, zdraví, radost a hodně
elánu do Vaší nelehké práce. Pán Bůh Vám
žehnej a zachovej Vás pro nás v dobré kondici i do dalších let! Vzkaz pátera A. Košmidka: Vděčný rodičům za dar života, Bohu
za dar kněžství, lidem za modlitbu, v 25.
výročí kněžského svěcení - žehná páter
Antoni Košmidek.

Zpráva o činnosti Klubu seniorů Nesvačily
Text a foto: Martina Stibůrková, koordinátorka Klubu seniorů při TJ Sokol Nesvačily

V březnu 2017 vznikl při TJ Sokol Nesvačily
Klub seniorů. Co děláme? Vzděláváme se,
posilujeme tělo i mysl, trénujeme paměť,
posilujeme vytrvalost, zlepšujeme koordinaci pohybů, hrajeme hry, chodíme na vycházky do přírody, jezdíme na výlety.
V letošním roce jsme uskutečnili čtyři setkání. Po jarní covidové přestávce jsme se
sešli na odpoledním posezení na hřišti.
Sluníčko nás naplnilo energií, rádi jsme se
viděli a k dobré náladě přispěl i připravený
doprovodný program – malování na sklo a
kámen. Domů jsme odcházeli s originální
vázou, která nás bude těšit určitě po celý
rok.
Na začátku prázdnin je už zvykem vyrazit
na společný vlakový výlet. Tentokrát jsme
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zamířili do Zruče nad Sázavou a už samotná cesta pro nás byla nevšedním zážitkem.
Krajinou luk, políček, lesů a klikatící se
řeky Sázavy jsme minuli Sázavský klášter,
hrad Český Šternberk i zámek a pivovar v
Kácově. Vystoupili jsme na nádraží ve Zruči a krátkou, nenáročnou vycházkou jsme
se dostali k zámku. Prošli jsme si rozkvetlou zámeckou zahradu provoněnou růžemi
a obdivovali jezírko s lekníny. S průvodcem
jsme si prohlédli krásné interiéry zámku
včetně velmi moderní koupelny se zabudovanou vanou. Ti nejzdatnější ještě vystoupali na věž, odkud se naskýtal široký výhled
na park, město a řeku. Na závěr jsme poseděli u kávy a zákusku v zámecké cukrárně.
V září jsme vyměnili kulturu za sport a se-

šli se na 2. ročníku Sportovních her seniorů. Pro nepřízeň počasí jsme se sice museli přesunout ze hřiště do tělocvičny, ale
nenechali jsme si zkazit soutěžní náladu a
s chutí se pustili do plnění soutěžních disciplín. Úkoly zaměřené na koordinaci pohybů, přesnost, rychlost, či paměť jsme zvládli velmi dobře. Po sečtení všech bodů jsme
vyhlásili vítěze, rozdali ceny od sponzorů a
měli radost z pěkně stráveného odpoledne.
26. října proběhla komentovaná procházka
vsí na téma „Jak to tenkrát bývalo“ a v listopadu si společně vyrobíme vánoční dekoraci.
Děkujeme Městu Bystřice a TJ Sokol Nesvačily za podporu a finanční příspěvek na
činnost našeho klubu.
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TIPY

Užitečný digitální nástroj.
Aplikace TEČKA na prokázání
COVID bezinfekčnosti

Polly
Zubatá
KNIHOVNA
TIP PRO ROMANTIKY
Anna Jacobsová
Kavárna U Anděla
Kategorie: historický román

Text:
Denisa Říhová,
redakce

Žijeme v době covidové. Respirátory,
rozestupy, desinfekce, testování a
očkování. Vládní opatření se mění v čase
dle aktuální situace, ale mám pro vás tip,
který se vám může hodit v přísnějším i
rozvolněnějším období. Aplikaci Tečka
můžete mít kdykoliv při sobě ve svém
chytrém telefonu. Umožňuje prokazovat
se certifikátem o očkování, prodělané
nemoci nebo negativním testu. I když
zrovna nepotřebujete předkládat vaši
bezinfekčnost, aplikace vám poslouží
jako praktický přehled, kdy jaký cerfikát
vyprší.
Tečka svůj název spojuje se sloganem
„Udělejme tečku za koronavirem.“ Aplikace umožňuje okamžitou kontrolu, která
je vždy po ruce. Vše je podle webu Ministerstva zdravotnictví v souladu s nařízením EU. COVID certifikáty v České republice využívají technických standardů EU.
Prokazování zdravotního stavu vzhledem
k COVID-19 (očkování, prodělaná nemoc,
výsledky testů) je v souladu jak s nařízením
EU, tak s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Při užívání aplikace máte možnost evidovat více osob, např. členy vaší rodiny. U
každé osoby můžete mít přiřazeno vícero
certifikátů. Platných i neplatných. Barevné
ukazatele znázorňují stav platnosti certifikátu. Platné jsou označeny zeleně a vypršené červeně.
Jak probíhá samotná kontrola? Jak postupovat? Když budete potřebovat prokázat
bezinfekčnost, otevřete si aplikaci, vyberte
osobu (položka s vaším jménem) a zvolíte
certifikát (položka s vaším certifikátem).
Přes celou obrazovku chytrého telefonu
se zobrazí QR kód, který není náhodou
pro svoji podobu označován jako čtverec
plný rozsypaného čaje. Kontrolující osoba
použije čtečku QR kódu, bezkontaktně se
přiblíží k vašemu mobilnímu zařízení a je

Hlas Bystřice č. 10/2021

TIP PRO DĚTI
Lucy Astner
Polly Zubatá
Kategorie: pro děti, dobrodružné

hotovo.
Pro použití aplikace je nezbytné mít chytrý
telefon. Po instalování Tečky do mobilního zařízení budete vyzváni k registraci, a
to jedním z několika možných způsobů.
Já osobně jsem zvolila první způsob přes
„e-identitu“, protože mám tuto službu aktivovanou. Tento krok ale vyžaduje předchozí ověření identity přes Českou Poštu
nebo přes vybrané banky. Svým rodičům
jsem proto registraci udělala jiným způsobem, a to přes „QR kód“, tzn. vložením QR
kódu z aktuálního certifikátu, který obdržíte při očkování. Třetí, aktuálně poslední
možností je registrace přes SMS. Zadáte
své osobní údaje a potvrdíte vaši totožnost
vložením kódu, který je vám zaslán formou
SMS.
Podle mého subjektivního názoru má aplikace prostor být jednodušší na ovládání.
Na druhou stranu, ovládání není natolik
složité, že by ho nešlo pochopit. Proto nevidím důvod aplikaci předem zavrhnout.
Pokud nejste technický typ, nestyďte se
oslovit někoho blízkého ze své rodiny nebo
ze svého okolí, komu důvěřujete. Věřím, že
nikdy není pozdě učit se novým věcem a
není důvod omezovat své možnosti využívání dnešních vymožeností jen proto, že
jste si neřekli o pomoc.

TIP PRO SILNÉ POVAHY
Steve Berry
Varšavský protokol
Kategorie: dobrodružné, thriller

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.30
úterý
8.00 – 11.30, 13.00 – 15.00
čtvrtek 13:00 - 16:30
KONTAKT
+420 722 969 879
mestska-knihovna@mestobystrice.cz
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Kalendárium
Text: Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice

div. gen. Stanislav Čeček
* 13. listopadu 1886 v Líšně
† 29. května 1930 v Českých
Budějovicích

Mgr. Václav Krása
* 24. listopadu 1951 v Benešově

Významný československý generál a vojevůdce, který se svým osobním nasazením
významně zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. V roce 2018 získal in
memoriam Řád Bílého lva I. třídy.
Stanislav Čeček se narodil v rodině lesmistra
na líšenském panství. Obecnou školu navštěvoval v Bystřici a poté nastoupil na reálné
gymnázium v Táboře. Po dostudování nižšího gymnázia přešel na obchodní akademii a
poté na Vysokou obchodní školu v Lipsku. Do
Ruska, kde ho zastihl začátek první světové
války se dostal v roce 1911 jako zástupce auto-

mobilové společnosti Laurin a Klement.
Už koncem srpna 1914 vstoupil S. Čeček do
České družiny, vojenské jednotky složené
z uprchlých Čechů a Slováků. Brzy byl jmenován velitelem čety a za svou statečnost a
výjimečné velitelské schopnosti byl později
jmenován velitelem československého pluku.
Dne 2. září 1918 byl S. Čeček povýšen na generála. V červenci roku 1921 nastoupil na Vysokou válečnou školu v Paříži, kterou dostudoval a v roce 1923 se stal přednostou
vojenské kanceláře prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka.

Dnes je jméno Václava Krásy spojeno především s Národní radou zdravotně postižených
ČR. Společností, která zastřešuje jednotlivé
organizace zdravotně postižených a zároveň
prosazuje zájmy občanů se zdravotním postižením ve společnosti.
Václav Krása onemocněl v osmi měsících svého věku dětskou obrnou s trvalými následky.
Studium získal na Střední ekonomické škole
v Janských Lázních a po jejím zakončení nastoupil od července roku 1970 jako účetní v
Domově důchodců v Tvoršovicích. V únoru
roku 1987 vystřídal místo účetního za post
ředitele a tvoršovický domov důchodců vedl
pět let až do roku 1992, kdy byl zvolen do Po-

slanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Do politiky se tehdejší ředitel Domova důchodců zapojil už v revolučních dnech roku
1989. To se stal signatářem benešovského
Občanského fóra a v následujícím roce byl za
OF kooptován do Okresního národního výboru Benešov. V roce 1991 stál V. Krása u zrodu ODS Benešov. V roce 1998 zakládal Unii
svobody, kde byl tehdy zvolen místopředsedou. Od roku 2002 je předsedou Národní
rady osob se zdravotním postižením. V roce
2020 kandidoval neúspěšně za Trikolóru do
Senátu Parlamentu ČR. V letošním roce byl
prezidentem republiky oceněn Medailí Za
zásluhy o stát I. stupně.

ŽIVOTNÍ JUBILEA A GRATULACE

VZPOMÍNKA

Text: Občanská komise MěÚ

Vzpomínka na Miloslavu Šindelářovou

V červnu 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
Dagmar Vnoučková, Bystřice, 85 let
V září 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
Václav Vejsada, Nesvačily, 94 let
V říjnu 2021 oslavili významné jubileum tito občané:
Jaroslav Vondruška, Bystřice, 70 let
Petr Krampera, Nesvačily, 80 let
Hana Marková, Bystřice, 91 let

Děkujeme všem přátelům a známým
za projevení účasti a květinové dary při
posledním rozloučení s paní Miloslavou
Šindelářovou. Též děkujeme paní
Neradové za hezkou smuteční řeč.

Výročí sňatku SMARAGDOVOU SVATBU oslavili v měsíci říjnu
2021 Pavel a Eva BUDOŠOVI. Srdečně blahopřejeme.

Zarmoucená rodina

Všem našim oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Pozn. Jména všech uvedených osob jsou zveřejněna na základě
jimi daného písemného souhlasu.
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Úžasné obrázky - jako živé
Text: Veronika Hřebíčková, redakce

Když mi Mirka Michálková na říjnové
schůzce redakční rady navrhla, že společně navštívíme pana Urbana, malíře
z Líšna, nejen že jsem byla překvapená
(my máme v Líšně malíře?), ale především
jsem se začala opravdu těšit. A jak se ukázalo, bylo na co!
Jednoho říjnového odpoledne jsme se
tedy s Mirkou setkaly v Líšně a vydaly se
na návštěvu k manželům Urbanovým. Dostalo se nám moc milého přivítání a hned
jsme byly pozvány do Mistrovy pracovny. V útulné podkrovní místnosti, kde na
svislých stěnách visí tolik obrázků, že již
nezbývá kousek místa pro žádné další, má
pan Urban celé své království. Je zde pracovní stůl s malířskými potřebami, stůl
s osobním počítačem, ale také pohodlný
kout pro přijímání návštěv. Okamžitě po
vstupu do této kouzelné místnosti mi došla slova, a to se mi často nestává. Nejen,
že obrázky byly všude, ale jeden byl hezčí, než druhý a já jsem okamžitě zatoužila
mít jich doma hned několik. Bez mučení
přiznávám, že malovat, ani kreslit neumím, ale to co dokáže s barvami pan Urban, je pro mě skutečně nepochopitelné.
Zcela fascinovaná jsem se trošku vyptávala a zde se pokusím reprodukovat náš
rozhovor.
Jak malujete tyto krásné obrazy, vydáváte se na obchůzky blízkého okolí a tam
tvoříte?
Ne, většinou si spíše místo vyfotím a potom podle fotografie doma tvořím obraz.
Moc se mi nechce vysedávat venku, tady
v mé pracovně se mi tvoří lépe.
Všechna místa z Vašich obrázků jste tedy
navštívil?
Hlas Bystřice č. 10/2021

Všechna ne, maluji také podle pohledů a
fotografií svých známých, dále se inspiruji i obrazy slavných malířů. Když mě
nějaký obraz zaujme, pokusím se vystihnout použitou techniku. Lidé mi také nosí
obrazy, které se jim líbí a rádi by měli podobné doma.
Znamená to tedy, že si u Vás můžu obrázek objednat?
Ano, je možné se domluvit na vytvoření
obrázku dle Vašeho přání.
Vaše obrazy jsou opravdu neuvěřitelně
krásné a realistické, studoval jste malířství?
Ne, nikdy jsem malířství nestudoval, jen
mě malování celý život baví. I moje sestra
vždy krásně malovala.
Nechtěl byste například uspořádat výstavu svých obrazů?
Teď už asi ne, dříve jsem vystavoval v Čerčanech a také jsem v Bystřici U Jelena svoje obrázky prodával, ale to už je dávno.
Návštěva u manželů Urbanových, kdy
jsme s Mirkou poslouchaly příběhy jednotlivých obrazů, mě po volebním víkendu přivedla na veselejší myšlenky, ale také
mi nasadila brouka do hlavy. Moje dilema
se samozřejmě týká otázky, jaké obrázky
pana Urbana si nutně potřebuji pořídit.
Děkuji za krásně strávený čas a milé „vykolejení“ z mého všedního dne.
Ti z vás, kteří by měli zájem se s panem
Urbanem spojit, mohou tak učinit prostřednictvím e-mailu: mirurba@seznam.
cz.
P.S.: Na mém seznamu pro Ježíška se již
objevilo první přání.
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2000
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

MIKROREGION DŽBÁNY

Dne 19. ledna se sešla ustavující schůze zástupců obcí Bystřice, Jankova, Neustupova, Olbramovic, Ratměřic, Votic, Vojkova,
Vrchotových Janovic a Zvěstova, aby založili budoucí mikroregion. Prvotní spor o
název vyústil v pojmenování „Mikroregion
Džbány“, sdružení obcí Voticka a Bystřicka.
Předmětem činnosti nového mikroregionu
bylo řešení problematiky přesahující rámec
a možnosti jednotlivých obcí. Mikroregion
se zaměřoval především na témata cestovního ruchu, ekologie, školství nebo kultury.
Sídlem mikroregionu byly stanoveny Votice,
kde mělo vzniknout informační centrum.
Prvním předsedou mikroregionu byl zvolen
bystřický starosta Pavel Chlistovský a poradcem byl jmenován Ing. arch. Michal Postránecký z Milovic, později Mgr. Sedláček
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

VODOVOD A KANALIZACE

Nejdůležitějšími investičními záměry města
byly v roce 2000 opět výstavba kanalizace
a vodovodu v samotné Bystřici. Důležitosti
výstavby této infrastruktury si byla vědoma
většina občanů, a proto byla ochotna tolerovat rozkopané komunikace a zvýšenou
hlučnost. Dokončené etapy výstavby se postupně uváděly do provozu. Provozování vodovodu měla na starosti společnost VHS Benešov. Vodné bylo v roce 2000 stanoveno ve
výši 14,- Kč za 1m3. Problém s vodními zdroji
vznikl v Bystřici po krachu závodu Interier.
Jelikož Bystřice neměla dostatek financí na
odkoupení úpravny a vodních zdrojů, byla
urychleně dojednána nájemní smlouva, ve
které se obec zavázala místo nájemného
dodávat do areálu bývalého Interieru vodu.
Stočné v Bystřici bylo dohodnuto s provozovatelem společností AQUACON Benešov ve
výši 15,95 Kč za 1 m3.
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ODPAD

Zatímco v samotné Bystřici musel mít každý občan svou popelnici, řada okolních
obcí shromažďovala svůj odpad stále do
přistavených kontejnerů. Svoz popelnic z
osad měl být v roce 2000 rozšířen na osady
Ouběnice, Jinošice a Opřetice. Tomuto záměru ale zabránila petice, kterou si zdejší
občané vymohli i nadále přítomnost kontejneru v obcích. Z důvodu narůstajícího odpadu ale město přešlo na platbu poplatku za
osobu. Pevnou sazbu poplatku stanovovalo
městské zastupitelstvo a občané se již nemohli dovolávat toho, že svůj odpad likvidují na své zahradě. Každý tedy musel zaplatit
poplatek bez ohledu na to, jak často se jeho
popelnice vyvážela.

Foto: Kanalizace K Líšnu

NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

Letiště Benešov se sídlem v Nesvačilech
získalo začátkem března od Úřadu pro civilní letectví ČR statut neveřejného mezinárodního letiště. Statut byl starostovi města
osobně předán v září u příležitosti konání
tradičního leteckého dne. Neveřejné mezinárodní letiště opravňovalo letiště přijímat
lety ze zahraničí, což bylo podmíněno celním a pasovým odbavením. V souvislosti s
tím vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí
č.9/2000, kterým byl na letišti zaveden celní
provoz. Z tohoto důvodu byla pro mezinárodní provoz stanovena ohlašovací povinnost u dispečera 48 hodin předem.
Letiště Benešov provozovalo město Bystřice
na ploše, kterou mělo pronajatou od státu.
Na letišti vykonávalo svou činnost šest organizací, které zaměstnávaly cca 25 zaměstnanců. Počet organizací i vzletů byl smluvně
omezen a regulován.

BYTOVÉ DOMY V ULICI NOVÁ

Během roku 2000 probíhala v Bystřici v ulici Nová výstavba dvou bytových domů po 19
bytových jednotkách. Financování výstavby
zajišťovaly družstevníci z Bytového družstva Bystřice a dotace ze Státního rozpočtu.
Členové družstva měli své finance uloženy

Foto: Bytové domy v ulici Nová

www.mestobystrice.cz

HISTORIE
HISTORIE
v Doudlebské záložně v Českých Budějovicích, která však během roku vyhlásila konkurz a BD Bystřice bylo nuceno přijmout hypotéční úvěr od Českomoravské hypotéční
banky ve výši 20 milionů korun. Město, které
v budoucí stavbě vlastnilo poloviční podíl, se
proto za splátky družstevníků zaručilo svými budoucími finančními příjmy.

Barevnost fasád a nevšední střešní modrou
navrhl na novostavbách doc. architekt Jaroslav Kadlec z Vokova.

KINO

Z rozhodnutí rady města bylo uzavřeno kino
v Bystřici, které se provozovalo v sále U Hlaváčků. Důvody byly jednak technické a jed-

nak finanční. Pro nemoc paní Brožové chyběl personál, který by zajišťoval provoz kina.
Samotné promítání bylo velice ztrátové. Při
vstupném 20,- Kč za představení chodilo do
kina kolem 20 lidí, což nepokrylo ani půjčovné filmu, které činilo 1500,- Kč. Navíc ne
všechny nové a moderní filmy se na bystřickém zařízení nechaly promítat.

Pověst o dušičce
Text: Miroslava Michálková, redakce | Foto: Marek Bílek
Příběhy z dávných časů nejsou jen o pokladech, některé jsou i docela záhadné a trošku
strašidelné. Slýchávali jsme je jako děti hlavně v době draní a velice jsme se na ten čas a
vyprávění těšívali.
Listopad je měsíc, kdy nejen padá listí, ale i
příroda se ukládá ke spánku. Hned na začátku měsíce je den věnovaný vzpomínce na ty,
kteří již svět živých opustili. Tehdy se místa
jejich věčného odpočinku rozzáří množstvím
svíček a světýlek, které přinášejí ti, co na své
bližní vzpomínají.
Je to už dávno, co na zdejším hřbitově bylo
uloženo tělíčko malé dívenky. Prohrála svůj
boj o život s tuberkulózou, která ji sužovala
od útlého věku. Měla moc ráda písničku „Pod
naším okýnkem“ a tu jí také muzikanti naposled zahráli. Na poslední cestě ji doprovázelo veliké množství družiček, byl listopadový,
podmračený již trochu mrazivý den, tak se po
obřadu všichni rychle vraceli do chalup, kde
přívětivě hřála kamna.
Zatím se setmělo, obloha se zatáhla a začal
padat sníh. Do hodiny nastala taková chumelenice, že to mnozí ani nepamatovali. Takhle
sníh padal až do druhého dne. Tehdy se vydali s lopatami a hrably obyvatelé městečka
ven, aby bílé nadělení odklidili. Když si v závějích vyhrabali a proházeli chodníčky kolem
domů, teprve se začal sníh odklízet z cest
mezi vesnicemi. Až odpoledne se odklízel
sníh na cestě přes kopec do Líšna. Tam byly
teprve pořádné závěje. Před hřbitovem byly
zasazeny mladé lípy, kterým ze závějí sněhu nyní trčely jen holé větve korun a kousek
kmene. Chlapi už měli té lopoty dost, také
se blížila tmavá mračna, která slibovala další
možný sníh a na vrchol kopce byl ještě pořádný kus cesty. Ale ta poslední lípa byla nějak
divná, všem ostatním byla koruna vidět, jen
tahle byla nachýlená, koruna celá zasněžená a zvláštně obsypaná sněhem, který tvořil
navátý kopeček. Jeden z mužů se rozhodl, že
jí korunu alespoň uvolní, aby se stromek neHlas Bystřice č. 10/2021

zlomil a prohazoval si k ní úzkou cestičku, až
se dostal téměř ke stromu a najednou lopata
narazila na něco nezvyklého, tmavého a byla
to bota! A k botě patřila i něčí noha, to už volal
na všechny, aby mu šli pomoci, že tam někdo
asi umrznul. Když nešťastníka vyhrabali, byl
odnesen do nejbližšího stavení a tam kupodivu zjistili, že neznámý není úplně zmrzlý a
když mu přiložili zrcátko před ústa ukázalo
se, že slabě dýchá. Zahřívali jej tedy a třeli mu
ruce i nohy celé prokřehlé chladem. Nakonec
se úplně probral a vyprávěl, že ve vánici zabloudil, sešel z cesty, zakopl a pochroumal si
nohu. Pro velkou bolest nemohl jít dál, snažil
se rozhlédnout, kde asi tak je a zdálo se mu,
že jen o kousek dál někoho zahlédl, plazil se
tím směrem, ale nahmatal jen kmen mladé
lípy. Rukou obejmul kmen stromku, u něhož
se pak schoulil a čekal až chumelenice poleví.
Stále si říkal, že nesmí usnout, chvíli mu byla
i hrozná zima a najednou prý uslyšel, jak si
nějaký slabý hlásek zpívá: „Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže…“ a náhle, kde se
vzala, tu se vzala, stála u něj holčička a když
dozpívala řekla, aby jen počkal, že všechno
dobře dopadne.
Všichni ve světnici se po sobě podívali a pak
mu vyprávěli, co je při jeho povídání napadlo
a kdo ta tajemná holčička asi byla.
Zima přešla a poutník se prý vrátil a v hlavách rovu, kde odpočívala ta dívenka umístil
zvláštní věc. Je to křížek, o který se opírá docela malý andílek.
Už je to pěkná řádka desetiletí, co se prý tenhle příběh stal. Rov již dávno zarostl travou,
křížek i andílek jsou posety rzí. Jen slova příběhu utkvěla v paměti dětí, co jej tenkrát poslouchaly. Z dětí jsou dnes již také staří lidé a
příběh zvolna upadá v zapomnění.
Čas od času však, když v ty listopadové dny
začíná za větru poletovat sníh, můžete prý v
těch místech zaslechnout její píseň a někdy
dokonce dušičku i na krátký okamžik zahlédnout.
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| PODZIMNÍ RELA X ACE|
Hledáte místo, kde relaxovat
a načerpat energii?
Navštite Spa & Wellness
na Čapím hnízdě. Z naší pestré
nabídky si určitě vyberete.

Spa & Wellness Čapí hnízdo

Jóga

Pro dokonalou relaxaci je pro Vás v našem Spa & Wellness
k dispozici parní lázeň, sanárium, zážitkové sprchy,
Kneippův chodník, unikátní hydromasážní lehátka,
vyhřívaný bazén s vodními prvky a venkovní terasa
s vířivkou. Po celou dobu pobytu je Vám poskutnuta minerální
voda a drobné zdravé občerstvení. To zní dobře, co myslíte?

Najděte své já, sjednoťte tělo, dech i mysl a nechte tak
odplynout stres a napětí ze svého života. Těšit se můžete
na hatha jógu, power a jin jógu v 60 minutových lekcích
pod vedením zkušených lektorů s celosvětovou praxí.
Veškeré vybavení je možné zapůjčit na recepci
Spa & Wellness.

120 minut | 590 Kč za osobu

60 minut | 150 Kč za osobu

Masáže

Romantic Spa

Při masážích používáme pouze 100% přírodní éterické oleje,
které pro nás destilují v různých zemích světa, mícháme
je s přírodními oleji jako je kokosový, olivový či arganový.
Většina našich masáží má původ ve východním stylu učení
a u hmatů a technik wellness specialit jsme se inspirovali až
u starověkého národa Berberů. Celou nabídku najdete na
www.capihnizdo.cz.

Unikátní privátní prostor, speciálně navržený našimi
designery, nabízí netradiční romantickou atmosféru
pro chvíle ve dvou. Ať již budete pozorovat společně
hvězdy z venkovní vířivky nebo relaxovat u hořícího krbu,
Romantic Spa bude k dispozici pouze Vám. Společné chvíle
zpříjemní soukromá terasa s vířivou vanou, finskou saunou
a ochlazovací kádí.

Saunové večery
Welcome drink, peeling v parní komoře, saunové
ceremoniály od profesionálních saunerů, výběr výborných
finger foods a sklenka prosecca. To vše Vás čeká při našich
saunových večerech.

PRO REZERVACI NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

4 hodiny | 1300 Kč za osobu

NA E-MAILU SPA@CAPIHNIZDO.CZ

ČAPÍ HNÍZDO
DVŮR SEMTÍN 1
259 01 OLBRAMOVICE
WWW.CAPIHNIZDO.CZ

32
FCH_inzerce SPA_210X297_rijen_V2.indd 1

Inzerce

NAŠI RECEPCI NA TELEFONU 317 716 280 NEBO

www.mestobystrice.cz

02.11.2021 11:50

Inzerce
Inzerce

Hlas Bystřice č. 10/2021

33

INZERCE
VZPOMÍNKY

Nabízíme mobilní čištění

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 a celý Středočeský kraj.
•
•
•
•
•

Koberce
Kontakt:
Sedačky
Jiří Dušek
Čalouněnéný nábytek
+420 730 828 897
Interiéry osobních aut
cistenibenesov@seznam.cz
Interiéry nákladních
aut IČ: 64002047,
jaký čas tam také prodávali
obnošené šat- aDIČ:
přes noc.CZ7304152394
�elou ulicí se pak až do ranních
FOTO: Miroslava Michálková

FOTO: Miroslava Michálková

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

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

Inzerce

www.cistenikobercuasedacek.cz
www.cisteninakladnichaut.cz

PEDIKÚRA

Michálková Martina
733 214 147

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

Inzerce

VHODNÉ I PRO DIABETIKY A DĚTI
NA VAŠE OBJEDNÁNÍ
S KVALITNÍ PÉČÍ
34
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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. 10/2021
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UŽ MÁTE V TELEFONU MOBILNÍ ROZHLAS?

PRO INFORMACE Z MĚSTA BYSTŘICE UŽ NEMUSÍTE CHODIT NA ÚŘAD NEBO SLEDOVAT OBECNÍ VÝVĚSKU. NA NÁSTĚNCE NAJDETE VŠECHNY DŮLEŽITÉ ZPRÁVY, KTERÉ MĚSTO POSÍLÁ
SVÝM OBČANŮM PŘES MOBILNÍ ROZHLAS. TAKÉ BYSTE RÁDI DOSTÁVALI INFORMACE PŘÍMO
DO VAŠEHO TELEFONU? ZAREGISTRUJTE SE K JEJICH ODBĚRU!

SLEDUJTE SOCIÁLNÍ SÍTĚ MĚSTA

ZAČNĚTE NA WWW.MESTOBYSTRICE.MOBILNIROZHLAS.CZ

@mestobystrice

@mestobystrice

#NADOBRECESTE
WWW.MESTOBYSTRICE.CZ

#NADOBRECESTE

