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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Býšť, 533 22 Býšť 

Datum: 6. 2. 2013 18:00 h 

Akce: Kvalitativní výzkum pro Integrovanou strategii rozvoje území MAS Holicko, o.p.s. na nové 

dotační období 2014 – 2020 

 

Počet zúčastněných osob: 6 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 18:00 h – 19:30 h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Máte zájem zlepšit nebo něco vybudovat v oblasti občanské vybavenosti? 

 Dostupnost zdravotní péče shledávají občané jako vyhovující. 

 Sociální služby jsou vnímány ze dvou úhlů. Pečovatelská služba v terénu je vyhovující 

(zabezpečována Charitou z Holic, která dojíždí). Stálá pečovatelská služba v domě pro seniory 

není flexibilní, konkrétně se jedná o ubytovací kapacity pro seniory (je tu pouze dům DP 

Hrachoviště, kde se bydlí a to bez pečovatelských služeb, musí se sami o sebe postarat a 

případně si sociální služby doobjednat). 

 Poštovní a informační služby – pokrytí internetem v Býšti je na dobré úrovni kromě přilehlé 

obce Bělečka, kde internetové připojení chybí. 

 Nákupní služby dobré v Býšti a v přilehlé obci Hoděšovice, v přilehlých obcích Bělečko a 

Hrachovina nákupní možnosti chybí. Mnoho lidí si nakoupí v HK nebo v Pardubicích.  

 V oblasti rozvojových ploch pro bydlení se jedná spíše o útlum, není zájem tvořit velké 

„satelity“. Ovšem je nutné, aby obce měly dostatečnou infrastrukturu a po té rozšiřování 

ploch pro bydlení. Obec nechce více rozvíjet plochy pro bydlení. 

 Dostupnost mateřské je dostačující pro Býšť a spádové obce. Ve dvou odděleních je téměř 50 

dětí. 

 Kapacita základní školy je dostačující, mají 9 tříd. 

 Volnočasové aktivity v obci jsou na celkem dostačující úrovni, dětské hřiště se nachází v Býšti 

a ve všech spádových vesnicích. Hřiště víceúčelové je opět v každé vesnici, přičemž v Býšti je 

nové. Klubové záležitosti se konají individuálně, mají vybudovanou hasičskou zbrojnici. 

Společenské aktivity se konají v místním kulturním domě – plesy, divadlo každých 14 dní 

(ochotnická divadla z okolí). Oblast posvícení a poutí se již tolik nedodržuje, ale dodržuje se 

místní slavnost v kostele o posvícení. 

 V obci by chtěli vybudovat multifunkční společenské centrum (jednalo by se o rekonstrukci 

objektu „bývalé kotelny“ za kulturním domem), kde by bylo především informační centrum, 

dále cukrárna a vinárna. Probíhal by zde prodej regionálních výrobků (např. perníčků), obecní 

pohledy, turistické známky a zmrzlinu. 

http://www.holicko.cz/


 Obec by měla zájem o rekonstrukci sociálního zařízení a patra v kulturním domě. Celkově by 

byla třeba kompletní rekonstrukce se zateplením a výměnou oken, vybourat konstrukce 

podlahy, vytvořit nové rozvody vody atd. Bylo by nutné vytvořit i pracovní místo pro správce 

vč. bytu. 

 Bezpečnost v obci by bylo nutné zvýšit především na průjezdu R35 (konkrétně vybudování 

kruhového objezdu), jako například vybudování osvětlení přechodů a v menších okolních 

obcích vybudovat chodníky. V obci by uvítali celkovou výměnu a modernizaci veřejného 

osvětlení. Dále by měli zájem o rekonstrukci obecního rozhlasu vč. protipovodňového 

opatření. Toto rozhlasové zařízení by mělo jít ovládat dálkově přes mobilní telefon, nebo aby 

šlo naprogramovat hlášení dopředu. Bylo by nutné tento rozhlas spojit se spádovými obcemi 

dráty z důvodu nouzového zdroje energie (např. v případě kalamity). 

 Bezbariérovost obce je na takové úrovni, že v obci mají v současné době najížděcí rampu pro 

vozíčkáře nebo je na budově zvonek pro imobilní občany. Místní hospoda a pošta je 

přístupná také imobilním občanům, v obchodě je tu problém. Další problém je ve škole, která 

není uzpůsobena pro imobilní občany. 

 

2. Máte zájem zlepšit nebo nějak podpořit dosavadní vzdělávání a pracovní příležitosti? 

 Občané si myslí, že by bylo vhodné zavést vzdělávání pro seniory ohledně počítačové 

gramotnosti. Škola má počítačovou učebnu. Bohužel si však občané myslí, že by jejich účast 

ve skutečnosti nebyla vysoká, byla by třeba nejprve udělat nějaká anketa, kde by se zjistil 

případný zájem. 

 

3. Chtěli byste něco zlepšit nebo vybudovat v oblasti dopravní a technické infrastruktury? 

 Místní komunikace jsou třeba udržovat především na úrovni přilehlých chodníků. Jejich 

údržba a vybudování tam, kde chybí. Případně chodníky vybudovat společně s cyklostezkou. 

 Problémem je také přetížení dopravních komunikací, konkrétně v Býšti, kde je velká hustota 

dopravy. Občané, kteří jedou směrem na Hradec, mají problém se díky hustotě dopravy 

napojit na silnici. 

 Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je dobrá (každou hodinu), tato obec je spíše 

spádovější do HK, do krajského města Pardubice je dostupnost horší, díky špatné kvalitě 

místní komunikace. 

 Kanalizace v obci není, chtěli by propojit Bělečko a Hoděšovice. 

 Plynofikace a vodovod v obci je. 

 Úprava veřejných prostranství je nutná především v intravilánu – revitalizace (staré stromy 

padají uvnitř zástavby), proto by bylo nutné je skácet a vysázet nové, především v Bělečku. 

 Techniku na údržbu zeleně mají, pouze je nutná její obnova po letech používají (nedávno do 

techniky investovali). Obec vlastní les (46 ha), který je třeba udržovat, proto je nutné pořídit 

něco na jeho údržbu (např. traktor s mechanizací). 

 

 



4. Máte zájem zlepšit nebo vybudovat něco v oblasti podpory cestovního ruchu? 

 Měli by zájem vybudovat rozhlednu, napojenou na cyklostezku. Rozhledna by byla 

vybudována na místě širokého rozhledu u Bělečka na kopci „Hlásňák“. 

 Problém je s tím, že okolní spádové obce napojeny na cyklostezky jsou, ale Býšť jako taková 

napojená není, proto by bylo nutné propojit Hoděšovice s Býští cyklostezkou. Jinak 

cyklostezky vedou přes les Mazurku (který je na katastru obce Býště, ale patří HK, který 

udělal z tohoto lesu spíše park než les). Přes Bělečko vede také mezinárodní cyklotrasa 

tzv.“Hradečnice“(Německo – Rakousko), která ovšem není jako taková označená, že se jedná 

o mezinárodní trasu. 

 Odpočinková místa mají ve všech obcích kromě Hoděšovic. Informační tabule mají ve všech 

vesnicích. Pouze by bylo potřeba napojit obce na cyklostezky a konkrétně napojit Býšť na 

Holice, ale bohužel z důvodů majetkových poměrů nelze podél silnice č. 35. 

 Viz. infocentrum 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Hluk a kvalita ovzduší je ovlivňována silnicí č. 35. Mimo jiné byla v sousední obci Dříteč 

vybudována bioplynová stanice, která uzavřela smlouvu s místním družstvem o zásobování 

zelenou hmotou, díky tomu také dojde k přetížení místní komunikace třetí třídy. 

 Jinak je problém s udržováním čistoty veřejného prostranství majiteli psů, kteří mnohdy 

nedodržují čistotu veř. prostranství. Poplatky za psy neřeší tuto údržbu, jelikož jsou velmi 

nízké. 

 V obci je vybudován sběrný dvůr. Do budoucna bude nutné, aby obec vybudovala místo pro 

biologický odpad. 

 Obec má problém s výskytem černých skládek, jelikož se nachází v blízkosti města HK. Černé 

skládky se vyskytují nejvíce v lesích a příkopech. Vyváží se tam mnohdy i biologický odpad ve 

velkém množství (větve a tráva ze zahrádek). 

 Znečištění odpadních vod je velkým problémem, jelikož v Býšti není kanalizace a ČOV, je tu 

místní struha. 

 V obci je mnohdy půda ohrožena erozí a povodněmi, především na kopcích při pěstování 

kukuřice. 

 Zateplování veřejných budov v obci je nutné pouze na OÚ, školku a školu mají zateplenou. 

 

6. Myslíte si, že je třeba v novém dotačním období podporovat zemědělce a drobné podnikatele? O 

jakou podporu byste měli zájem? 

 V Býšti se nachází několik drobných živnostníků, konkrétně dva zemědělci. (konkrétní projekt 

zájem o vyklápěcí vlek 2,5 t) 

 Bylo by vhodné podporovat živnostníky zaměřené na rostlinnou a živočišnou výrobu. 

 

7. Máte jiné návrhy, popřípadě záměry, které tu během společné diskuze ještě nezazněly? 

 


