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iNFORMÁTOR

OKEM, SRDCEM ... NÁCT I LET ÝCH ...
Bystrzyca podczas II wojny światowej
Niedawno miałem okropny sen o tym, jak Bystrzyca wyglądała podczas II wojny światowej. Sen wywarł na mnie takie wrażenie, że postanowiłem o nim napisać.
Śniło mi się, jak hitlerowcy zabierają jedzenie obywatelom wioski, jak
biją ludzi i jak zmuszają mieszkańców do patrzenia się na egzekucje
Żydów. W całej Bystrzycy było bardzo dużo gestapowców. Robili, co
zechcieli. Zachowywali się w stosunku do ludzi bardzo wstrętnie i pogardliwie. Jeden zbił piekarza za to, że nie umiał mówić po niemiecku,
a inny zbił rolnika za to, że nie wiedział, która jest godzina. Wżyłem
się do roli jednego z polskich partyzantów, który dynamitem wysadzał
transporty kolejowe, aby zapobiec dostarczaniu żywności i broni na
front żołnierzom niemieckim. Materiał wybuchowy znalazłem w lesie
za moim domem w Pasiekach. Musiałem być bardzo ostrożny, by hitlerowcy nie znaleźli mnie i żeby dynamit nie wybuchł w niewłaściwym
momencie, np. kiedy go miałem w ręce.
Pomagałem przyjaciołom w budowaniu różnych zasadzek i utrudnianiu życia Niemcom. Próbowaliśmy również ukraść im broń i amunicję.
Nie obeszło się bez ofiar, czasami ktoś zginął lub jeszcze gorzej – został
wywieziony i nikt nie wiedział, co się z nim stało.
Pewnego razu, kiedy chcieliśmy odłączyć od lokomotywy część wagonów z zaopatrzeniem, wróg postrzelił jednego z nas, a kiedy uciekaliśmy, to hitlerowcy złapali mnie i…
Nagle obudziłem się i uświadomiłem sobie, że był to tylko sen. Byłem
bardzo zadowolony, kiedy stwierdziłem, że żyję w czasach pokoju, a
nie w okresie strasznej wojny, która pochłonęła miliony ofiar.
Cieszę się, że dzisiaj nie musimy się obawiać o swoje życie. Mamy wszystkiego
pod dostatkiem, w naszej wsi żyje nam się
bardzo fajnie, mamy gdzie spędzać swój
wolny czas, nikt nas nie prześladuje i nie
musimy obawiać się o swoją przyszłość.
Adam Kowala
VIII kl PSP Bystrzyca

Obecní úřad Bystřice
internet: www.bystrice.cz • e-mail: obec@bystrice.cz
Úřední hodiny: Po a St 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
Starosta:
Mgr. Roman Wróbel
558 995 111
Místostarosta: Mgr. Marcel Čmiel
558 995 112
Tajemník:
M. Rumpík
558 995 113
Sekretariát:
J. Kluzová
558 995 110
Fax:		
558 995 120
Stavební úřad: Ing. arch. Zwierzyna
558 995 114
D. Bystroňová
558 995 116
J. Labajová
558 995 117
Bc. Jan Mončka
558 995 118
Investice:
Ing. I. Bazgierová
558 995 119
M. Kubičinová
558 995 130
R. Poloková
558 995 133
Odb. vnitřní spr.: Bc. S. Lyčková
558 995 121
Bc. H. Pilková
558 995 135
Bc. R. Staroňová
558 995 129
Bc. P. Cieslarová
558 995 122
Podatelna, pokladna: O. Husarová
558 995 123
Matrika:
A. Cienciałová
558 995 124
Odbor finanční: Ing. D. Bocková
558 995 125
M. Kaletová
558 995 126
D. Sližová
558 995 128
Ing. I. Liberdová
558 995 138
Kultura:
I. Ondraszková
558 995 127
Správce sítě: M. Slaninák
558 995 115
Komunál. služby: místostarosta, B. Kluz 558 995 139
Informační centrum Bystřice
558 995 775, 127
Dům s pečovatelskou službou
Mgr. M. Kovářová
558 995 150
Pečovatelky
558 337 473
Místní kino
558 995 127
Sbor dobrovolných hasičů • e-mail: sdh@bystrice.cz
Velitel: 602 503 719		
krizové číslo: 725 141 221
Kabelová TV: 		
Po-Pá: 9-16
Hlášení poruch, zákaznické centrum
558 995 190
ŠKOLY
Spojovatelka		
558 558 200
Školní jídelna 		
558 558 240
ZŠ a MŠ Bystřice 848
Ředitel: Mgr. J. Čechura 558 558 201, 774 298 382
Hospodářka: D. Szkanderová
558 558 200
Zástupce ředitele: M. Kozel
558 558 202
Sborovna - nová budova
558 558 203
Vých. poradce: T. Krsek
558 558 215
Sborovna - stará budova
558 558 210
Družina: M. Badurová
558 558 211, 774 729 838
Školnice: Z. Cieslarová
558 558 230
Fax		
558 558 233
e-mail: skola@zs-bystrice.cz • www.zs-bystrice.cz

Mateřská škola
Zástupce ředitele: V. Navrátíková
558 558 260
Elokované pracoviště - baráky
558 558 290
Kuchyň		
558 558 234
PSP im. St. Hadyny Bystrzyca
Dyrektor: PaedDr. R. Gill, Sekretariat
558 558 250
Zastępca dyrektora: mgr Renata Hóta
558 558 251
Pokój nauczycielski 366
558 558 252
II. pokój nauczycielski 288
558 558 255
Klasopracownia D.Cymerys
558 558 254
Doradca do spraw wychowania:
mgr G. Łuński 		
558 558 259
Świetlica szkolna		
558 558 258
e-mail: pspbystrice@seznam.cz
www.pspbystrice.cz
Przedszkole
M. Polok		
558 558 256
Základní umělecká škola
Vedoucí: Petr Vondráček DiS.
558 995 055
www.zusbystrice.cz		
777 592 588
Dům dětí a mládeže
Středisko volného času
558 995 276-277
Ředitelka J. Wróblová
558 995 275
e-mail: info@ddmbystrice.cz • www.ddmbystrice.cz
Místní knihovna
Vedoucí PhDr. Halina Paciorková
558 995 280
Půjčovna • www.knihovna.bystrice.cz 558 995 229
e-mail: mknihovna.bystrice@gmail.com
Půjčovní doba: St zavřeno, Po a Čt
12:00 – 17:00
Út a Pá
10:00 – 17:00
Česká spořitelna - pobočka Bystřice
956 760 770
Po,St
8:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Pá
8:30 – 12:00
13:00 – 16:00
Česká pošta - pobočka Bystřice
558 352 000
Po – Pá
8:00 – 11:00
13:00 – 18:00
So
8:00 – 10:00
Církev Římsko-katolická
Farní úřad Vendryně558 350 230
608 466 595
e-mail: rkf.vendryne@doo.cz • rkfvendryne.wz.cz
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.
Kancelář		
739 524 882, 558 551 223
Pastor – v případě potřeby
558 551 224
e-mail: bystrice@sceav.cz • www.bystrice.sceav.cz
Úřední hod.: Po
8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Út – Pá 8:00 – 12:00
Luterská evangelická církev a.v.
www.lecav.cz
Církevní rada – farní úřad
558 995 300 – 302
Úřední hod.: Po – Pá 8:30 – 12:00
St
8:30 – 12:00 15:00 – 17:00
Církev adventistů sedmého dne
Bystřice 443, u nádraží
608 619 906
e-mail: hynek.dona@tiscali.cz, libor.kisza@centrum.cz
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Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Irena Potyszová
sestra: 558 551 166
Po 07.00 – 11.00
Čt 07.00 – 10.00
Út 07.00 – 09.00
Pá 07.00 – 11.00
St 08.00 – 11.00
13.00 – 15.00 poradna
15.00 – 16.00 pro nemocné
MUDr. Dagmar Heczková
Bystřice pošta
		
558 353 589
07.30 – 08.00 odběry
Po, Čt 08.00 – 10.00
Út
13.00 – 15.00 poradna pro kojence
St
13.00 – 15.00 poradna jen pro zvané
Pá
12.00 – 14.00
* Nepřítomnost na www.pediatr.trinec.cz
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Zbyszko Feber
558 986 666
Po 07.30 – 13.00
10.00 – 11.30 pro objednané
Út 13.00 – 18.00
14.00 – 15.30 pro objednané
St 07.30 – 13.00
10.00 – 11.30 pro objednané
Čt 13.00 – 17.00
14.00 – 15.30 pro objednané
Pá 07.30 – 12.30
10.00 – 11.00 pro objednané
www.mudrfeber.cz
MUDr. Škňouřil Lucyna
			
558 986 656
Po 13.00 – 17.00
Út 07.00 – 12.30
12.30 – 14.00 pro objednané
St 13.00 – 17.00
17.00 – 19.00 pro objednané
Čt 07.30 – 12.30
12.30 – 13.30 pro objednané
Pá 07.00 – 12.30
Praktický zubní lékař
Bystřice – česká MŠ
MUDr. Jiří Navrátík
558 551 170, 604 327 139
Po, Út, Čt, Pá
06.30 – 14.00
St
11.00 – 17.00
MUDr. Daniel Kotas, MDDr. Anna Bieleszová
		
558 341 733, 775 570 005
Po 12.00 – 18.00
Út 08.00 – 16.00
Čt 08.00 – 16.00
Pá 07.30 – 12.30
www.olzadent.cz
Poliklinika Podlesí
Rehabilitační středisko
Po – Pá 06.30 – 14.30

Bystřice – DPS
558 337 474
Na doporučení lékaře.

Lékárna HERBA
PharmDr. Roman Martynek
Po – Pá
07.30 – 12.00
lekherba@volny.cz
www.herba-lekarna.cz
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558 352 179
12.30 – 17.00

Oční optika Hečková
Bystřice 496
vedoucí Jaroslav Přikryl
558 353 500
• Prodej, opravy a zhotovování brýlí všeho druhu
Po, St, Pá
07:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Suder Optik
Bystřice 5
www.suderoptik.cz
558 558 058
Po
13:00 – 17:00
Út-Čt 09:00 – 17:00
Pá
09:00 – 15:00
So
08:30 – 11:30 na objednávku
Veterinární služba		
MVDr. Czeslav Wawreczka
558 551 700
Po 18:00 – 20:00
St 15:00 – 17:00
Út 15:00 – 17:00
Čt 15:00 – 17:00
Dopoledne operace po telefonické dohodě.
www.vetbystrice.webnode.cz
Zdravotnictví - pohotovost
lékař - dospělí		
So, Ne, svátky
08:00 – 20:00
Po – Pá
17:00 – 22:00
lékař - děti		
So, Ne, svátky
08:00 – 20:00
Po – Pá
17:00 – 22:00
zubní Třinec
So, Ne, svátky
08:00 – 13:00
Krizová centra
Centrum psychologické pomoci
- nonstop linka důvěry
Linka bezpečí pro děti (zdarma)
Linka pomoci pro seniory
Elpis Třinec - poradna pro oběti domácího násilí
Čísla tísňového volání
SOS pohotovostní volání 112
Záchranná služba
155
Městská policie
156
Nemocnice
Nemocnice Podlesí, Třinec
Nemocnice Třinec Sosna
Nemocnice Český Těšín

Třinec - Sosna
558 309 399

558 309 214

558 309 909

596 318 080
116 111
800 200 007
558 320 300

Hasiči
Policie ČR

150
158

558 304 111
558 309 111
558 769 211, 254

Městský úřad Třinec
pověřený úřad výkonem st. správy pro Bystřici
ústředna - spojovatelka
558 306 111/109
Policie ČR Třinec
obvodní oddělení pro Bystřici

NOVÁ TVÁŘ CENTR A. CO DÁL?
Vážení spoluobčané, možná patříte stejně
jako já k těm, kteří si ještě nenašli dostatek času
k důkladnější návštěvě nového polyfunkčního
domu, jenž se s ohledem na svou mohutnost
a majestátnost stal okamžitě dominantou centra naší obce. Možná patříte k obdivovatelům
této stavby, možná k ní máte určité výhrady, ale
pravděpodobně všichni bez výjimky jsme si vědomi toho, že realizace tohoto projektu vdechla
na několik desetiletí centrální části Bystřice zcela novou podobu. Jsme plní očekávání, jak se
projeví zprovoznění všech provozoven, zařízení
a bytových jednotek v tomto objektu na fungování nejfrekventovanější části obce. Kvitujeme
s povděkem nejen celkový vzhled, široké spektrum služeb, ale i rozšiřování tolik potřebných
parkovacích ploch jak kolem nového zařízení,
tak na zpevněných plochách za hypermarketem
TESCO. Pro úplnost uvádím, že další parkovací
místa budou postavena nedaleko bývalé autobusové zastávky naproti České pošty. Pevně
doufáme, že zpevněné plochy s prvky zeleně
kolem polyfunkčního domu budou dotvářet
celkový pozitivní dojem z díla, které vzniklo
NEUVĚŘITELNĚ RYCHLE. Byla to právě rychlost,
dále součinnost investora a zhotovitele a také
vstřícnost a shovívavost Vás - občanů, které
se celkově podílely na úspěšné realizaci. Rád
konstatuji, že spolehlivost a solventnost investorů byly hlavní determinantou úspěchu tohoto
projektu. Z pozice starosty bych proto formou
nynějšího úvodníku Bystřického zpravodaje rád
poděkoval investorům a zhotovitelům nejen za
realizaci díla, ale současně za neuvěřitelně kreativní a dynamický postup ve fázi, kdy existovala
reálná hrozba, že pozemek určený k výstavbě
polyfunkčního domu zůstane na dlouhou dobu
zabřemeněn a nezastavěn.

Dovolte několik příkladů - delší dobu se usilovně zabýváme lokalitou u nádraží a celého
přednádražního prostoru a to jak z pohledu
funkčnosti, tak provozu i celkového vzhledu.
Přiznejme, navzdory polohopisnému potenciálu, má současná estetická podoba této lokality určité nedostatky. Rádi bychom v dohledné
době začali v součinnosti s občany revitalizovat
tuto část Bystřice tak, aby splňovala jak základní
funkční, tak vzhledové parametry. První vlaštovkou budiž plánovaná rekonstrukce a výstavba
spojovacího pěšího bezbariérového traktu mezi
nádražím a centrem obce.

Vážení spoluobčané, co dál? Rétorická otázka, která nemíří do centra obce, naopak, touto
otázkou mířím ke zvelebování a rozvoji dalších
částí Bystřice, které si zaslouží naši pozornost.

Přeji krásné léto, hodně slunce a ve všem alespoň špetku legrace.

Jsme přesvědčeni, že lokality Na Pasekách a
V Pasekách by ožily instalováním venkovního
sportoviště. Budeme chtít slyšet názor občanů,
zda upřednostňují klasický plácek na volejbal
nebo v poslední době stále populárnější venkovní posilovny se stroji, hrazdami a kladkami.
Budeme současně očekávat na podněty a nápady, kam umístit tato sportoviště. Rádi využijeme
Vašich znalosti místního prostředí.
Vážení spoluobčané, mé nejzoufalejší zjištění z pozice starosty je skutečnost, že spoustu
dobrých nápadů dokáže zabrzdit, mnohdy zcela zhatit, nesmyslný paragraf. Žijeme v prostředí neuvěřitelné byrokratické tyranie, jejíž zcela
hmatatelný dopad je ten, že ve veřejné správě
jdou prostě věci ve srovnání se soukromým sektorem mnohem pomaleji. Neberte toto konstatování v žádném případě jako lítost, naopak, je
to jednoduché pojmenování věcí pravým jménem. Pro nás je to současně motivační kopanec
směrem ke zvýšení snahy o zdolání byrokratických nástrah a realizaci aktivit, které jsou smysluplné a mají pozitivního ducha.

S úctou

Roman Wróbel
starosta

558 339 712
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NEVERENDING PŘ ÍBĚH BYSTŘ ICKÉHO OTESANA
ŽR AVÉHO… FEJETON
Drazí čitatelé bystřického iNFORMÁTORU,
dovolte mi, abych opět po čase prohodil mezi
řádky pár slov o bazénu v Bystřici, abychom se
na vlnách našeho obecního koupacího zařízení,
tak trochu proletářsky a tak trochu vážně i nevážně vykoupali všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, přesvědčení, tukových zásob a hlavně
technických, odborných a jiných znalostí.
Mnozí z vás si pamatují krátký fejetonek pod
názvem „Jak slepý k houslím přišel…“ s numerem vydání 6/2015. Po roce a několika málo
měsících, kdy provozuje bazén obec Bystřice
respektive my všichni, bych se chtěl vrátit v čase
a podělit se s vámi o mnoho, převážně, konstruktivních zkušeností z krátkého období provozování bystřického bazénu, o kterých pokud
mě paměť neklame, hovořil na konci svého
volebního období pan Ladislav Olšar v televizním vystoupení. Neslouží ale paměť každému
stejně. Někdo v tomto ohledu vypadá jako slon
a jiný zapomene ještě rychleji, než dokončí myšlenku. Tak to ale v životě chodí, nikdo není dokonalý a pokud si to někdo o sobě myslí, většinou je to cesta, která pak v konečném důsledku
vede spíše do nikam. Ale to je můj subjektivní
pohled a nemusí každý se mnou souhlasit.
Mluvme ale raději o našem chlorovaném Otesanovi. Rozežral se chlapec k velmi slušnému
apetitu. Přes veškerou snahu spolykal z obecní
pokladny tři miliony korun českých a vůbec se
neodvážím předjímat, jak dlouhý život ho čeká
a jestli nebudu doufat, že ho klepne“ pepka“. Už
jen desetiletka s jeho apetitem vypadá z pohledu obecního rozpočtu hrůzostrašně. To bychom
snad mohli za tu dobu po všech uličkách v Bystřici, jezdit na „in-lineových“ bruslích, pokud by
provozní ztráty za nás platil někdo jiný. O tuto
vymoženost jsme bohužel přišli a stále, po celou tu dobu provozování bazénu, je ve vzduchu
pseudospor, který podle posledního vývoje
událostí spěje k ještě „klidnějším vodám“, než v
jakých se doposud pohupoval.
Není asi tajemstvím, že od začátku provozování
pod obcí se řeší výměna technologie, na základě které společnost Vitality Slezsko odstoupila
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od smlouvy a bazén, který chtěla provozovat
minimálně do roku 2017 podle smlouvy, vrátila obci. Tím základním důvodem proč se voda,
obrazně řečeno, přelila přes přelivový žlábek
bazénu a kanistr trpělivosti tehdejšího provozovatele přetekl, byla nemožnost provozovat bazén v hygienicky přijatelném prostředí. Ať už to
bylo díky neodborně provedené výměně filtrů
a čerpadel nebo díky UV lampě…, to ať posoudí
někdo jiný.

přelivového žlabu. Ta kapka se za hranu dostala až v okamžiku dalšího trestního podnětu na
Státní zastupitelství ve Frýdku Místku, tentokráte od neexistujícího občanského sdružení OlByst, ve kterém byla obec nařčena z nečinnosti
ve věci ochrany veřejných prostředků na bazénu
v Bystřici. Starosta potvrdí, že i o této možnosti,
že by nás mohl v této souvislosti někdo udat,
jsme hovořili. Že by to byl on? Šestý smysl. Jen
nás trochu překvapilo, že to přišlo tak brzy.

Na tomto místě bych chtěl ujistit všechny klienty, kteří k nám na bazén chodí rádi, že vynakládáme na péči o naše nenažrané dítě obrovské
množství energie. Snažíme se, aby návštěvníci
nejen přicházeli, ale hlavně odcházeli spokojení a rádi se vraceli. Bazénovou vodu s vypětím
všech finančních prostředků udržujeme ve vyhláškou požadované kvalitě. Že musíme vyměňovat více vody, kterou musíme ohřát na příjemnou teplotu a že to generuje další náklady
navíc, pochopí každý. Žampiony, v bazénové
hale, ale pěstovat nechceme. Chlór se nám dostal tak trochu pod kůži.

I z tohoto důvodu, se znaleckým posudkem v rukou a žádnému náznaku participace na řešení bazénové problematiky ze strany zadavatele p. Olšara a dodavatele p. Sznapky, obec byla dotlačena
k radikálnějšímu řešení s právním kontextem.

Nejen s vypětím finančních prostředků se o
bazén staráme. Poslední rok a kousek provozování nám silně zajel do rezervoáru fyzických
a především pak psychických sil. Komu by asi
přidalo na zdraví vysedávat s vyšetřovateli Policie ČR častěji, než s manželkou na kafíčku v
příjemné kavárně a zpovídat se i ze zvlášť závažných zločinů, do kterých jsme se starostou,
radními a dalšími přidruženými subjekty byli
vtaženi panem Ladislavem Olšarem. Kromě již
zmiňovaného podavatele a dopisování s panem
Sznapkou, to kupodivu byla paní, nazvěme ji XY,
která nás nejčastěji posílala za uniformovanými
kolegy. Jen jsme si se starostou obce dělali starosti, co jsme tak hrozného paní XY udělali, že
má na nás takovou pivku.
Zcela konsternován jsem osobně zůstal v okamžiku, kdy došel na obec korespondenční lístek
o mých sexuálních preferencích, se kterým paní
XY neváhala zajet do Ostravy a poslat tuto otevřenou listovní zásilku do Bystřice. Ani to ještě
nebyla poslední kapka, která překročila hranu

Mně osobně je to líto, že tato kauza nabrala ze
strany protistrany osobní rozměr, ale to ovlivnit
nemohu. Pouze se snažím plnit pracovní povinnosti co nejlépe a pokud jsem dostal úkol, zjistit
okolnosti, které vedly společnost Vitality Slezsko k odstoupení od smlouvy, tak to udělám.
Nevyslovitelně raději bych psal o příjemnějších
věcech. O tom jak jsou u nás spokojená okolní vzdělávací zařízení v plavecké škole. Jak náš
erudovaný partner, kterým je Školící a výcvikové centrum Asklepios, zapsaný spolek dohlíží na
bezpečnost našich klientů a dokonce zachraňuje životy. Mnohem raději bych zval potenciální
klienty ke sportu, zábavě a odpočinku na vlnách
rodinné atmosféry bazénu v Bystřici. Nabízel

aquaaerobic, plavání pro naturisty, plavecké
kurzy pro děti a rodiče, dospělé, seniory, handicapované občany z celého regionu.
To všechno bychom dělali raději, bohužel musíme množství energie věnovat jiným věcem
ve spolupráci s právníky. Vyjádření p. Sznapky
na posledním zastupitelstvu …“dejte to klidně
k soudu…“, mimochodem hovoří za vše, o naší
povinnosti jednat poctivě, tedy s péčí řádného
hospodáře, nehovoře.
Nás zainteresované čeká v dohledné době zabředávání spíše v bahně technologických a
právnických vyjádření. Vás klienty, otevřené
dveře bazénu v Bystřici a pohodově strávený
čas na vlnách bystřické bazénové vody s příchutí chloru. Stačí jen sáhnout po klice příležitostí
a vstoupit…
Marcel Čmiel, místostarosta

NOVÉ CHODNÍK Y V OBCI
Obec Bystřice připravila projektovou dokumentaci pro stavbu chodníků od pošty k mostku přes potok Prašivka a od mostu přes potok Hluchová k restauraci Na Škubni. Pro oba
chodníky byla připravena projektová žádost, po
vyhodnocení předpokladu úspěšnosti projektu
v dotačním titulu z programu IROP na zvýšení bezpečnosti, zpracovaném administrátorem
projektové žádosti, se však obec rozhodla realizovat tuto stavbu z vlastních prostředků.
Tuto stavbu by obec chtěla doplnit o úpravu
chodníku od nádraží k poště, který by měl být

širší, bezbariérový a doplněný o zeleň a terénní úpravy ve vazbě na okolní pozemky a svým
prostorovým uspořádáním by měl odpovídat
tomu, že se jedná o jeden z hlavních pěších dopravních tahů v centru obce. Pro jeho rozšíření
se nám podařilo získat díky vstřícnosti vlastníků
sousedních pozemků jejich část, nezbytnou pro
rozšíření prostoru pro chodník. Realizace všech
tří chodníků by měla proběhnout současně a
předpokládá se, že se uskuteční ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Ing. Arch. Petr Zwierzyna
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ZTR ÁTY A NÁLEZY
Problematiku nálezů upravuje ust. §1045 §1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo
najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji
oznámit obci (zpravidla do tří dnů od nálezu),
na jejímž území k nálezu došlo. Obec následně
informaci o nálezu zveřejní na úřední desce a na
stránkách obce www.bystrice.cz. Nepřihlásí-li se
vlastník do tří let od jejího vyhlášení, připadá
věc do vlastnictví nálezce či obce.
Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání
totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby

prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle Občanského zákoníku povinen nahradit
obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s
jejím opatrováním.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají
tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje
příslušnou agendu.
Nalezené věci, u kterých není vlastník znám,
je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Obecní úřad Bystřice – kanc. 1 – PODATELNA
Olga Husarová

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V OBCI BYSTŘICE – ROK 2016
Lokalita svozu (svozová část)
I.

II.

III.

Svozový den

U Hluchové (pravá strana řeky), Nýdecká (od kruhového objezdu
k Bowlingu), Farské, Třinecká (od kr. objezdu ke Karpentské křižovatce),
Nádražní (od kruhovho objezdu k železničnímu podjezdu)
Karpentská (od karp. křižovatky k Olši), Mroží, U Joneczka, Koňské
pleso (do Pavelca), Na Pasekách (od Olše po Křivou),
Nýdecká (od Bowlingu až po hranici Nýdek)
Škubňa (včetně levého břehu Hluchové), Suchý, Pod Špillerem,
Do Pastuszky, Do Mareczka, Hradecké zadky (Poremba, Kompařov)
Pod Gruňem, V Pasekách

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

Směsný komunální odpad - popelnice, pytle černé
Typ svozu:
Termín svozu:
1 x týdně
každý týden v příslušný den dle lokality svozu
1 x za 2 týdny
každý lichý týden v příslušný den dle lokality svozu
1 x za 3 týdny
V týdnech 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
Separovaný odpad v pytlích - papír, plasty
Typ svozu:
Termín svozu:
Týdny 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37,
43, 49 v příslušný den dle
9 x ročně
lokality svozu: viz. tabulka
vpravo »»
Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené
místo svozu (místu nakládky poblíž vozovky),
a to v příslušný den svozu na 6.00 hod. ranní.
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Separovaný odpad
Svozová část: Svozové dny:
I. část

úterý

II. část

středa

III. část

čtvrtek

Občané Bystřice mohou celoročně vyvážet
na sběrný dvůr v Třinci Oldřichovicích (na
Tyrské) velkoobjemový i nebezpečný odpad
zdarma.

SDĚLENÍ – INFORMACE – UPOZORNĚNÍ
ODPADY – VŠEHO DRUHU
U rodinných domů, které májí kombinovaný
svoz komunálního odpadu (20 a 30) se mění
četnost svozu na letní od 1.4.2016 (na 2 a 3)
1. týden roku 2016 začínal podle kalendáře
a harmonogramu firmy Nehlsen v týdnu od
4.1.2016 – 10.1.2016 – lichý.
Bohužel některé vydané kalendáře na rok 2016
uvádějí 1. týden již od 28.12.2015 – 3.1.2016 což
je chybný údaj.
Proto žádáme občany, kdo mají kalendář s tímto chybným údajem týdnů v roce, aby si spravili
tuto chybu a řídili se harmonogramem svozu
odpadu a kalendářem, který uvádí týden od
16.5.2016 – 20.5.2016 jako 20.týden v roce
– sudý – tedy svozy 0 a další týdny následující
po něm.
•• Pytle na tříděný odpad a komunální odpad
•• (papír – modrý, plast – žlutý, KO – černý,
max. 2 pytle na měsíc)
•• Přenosné tašky na papír, plast a sklo
•• Krabičky na drobné baterie
Dostanete zdarma na obecním úřadu
(kanc.č. 6 – v přízemí)

V roce 2016 je KOMPOSTÁRNA zprovozněna
od 1.4. do 14.listopadu 2016
Odběr biologicky rozložitelného odpadu (tráva,
listí, větve…) bude probíhat každou středu, pátek a sobotu.
Středa a pátek od 14.00 do 18.00 hod.
Sobota od 9.30 do 18.00 hod.
(12.00 – 13.00 polední přestávka)
Ve svátky bude kompostárna uzavřena.
Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování nebo kompostovali bioodpad v domácích
podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto
materiály nevysypávaly na březích vodních toků
a jiných lokálních stržích a abychom měli na paměti i estetické hledisko Bystřice a odpočinkové
zóny kolem řeky Hluchové.
Užitek ze zodpovědného skladování biologicky
rozložitelného odpadu na kompostárně je více
než zřejmý.
Obec Bystřice vychází vstříc svým občanům
a nabízí k zakoupení speciální čiré pytle na trávu
a listí. Cena pytle je 9 Kč. Pytle jsou k dispozici
na OÚ v kanceláři č. 6 u Bc. Petry Cieslarové.
Na místní kompostárnu v uvedené dny a hodiny
lze dovézt a zbavit se tak starých vysloužilých
elektro spotřebičů (lednice, mrazáky, TV, PC,
sporáky, bojlery a veškerý drobný elektro materiál). Ne odložit před bránu kompostárny.
Prosíme občany aby, nevytvářeli takové skládky v místech kde tyto spotřebiče nepatří (lesy,
pole, stráně ).
V případě nepřítomnosti pracovníka TS Bystřice
během otevírací doby volejte tel. č. 731 158 315
— Bogdan Kluz.
Buďme ohleduplní k přírodě, která je ohleduplná k nám. Chovejme se jako lidé a buďme vzorem našim dětem.
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MEZINÁRODNÍ SVATOJÁNSK Ý
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 2016

OZ NÁME N Í O Z MĚ NĚ S Í DL A P OL I C I E Č R

foto: ht tp:// w w w.msstavby.cz

Ve dnech 17.6 - 18.6.2016 se v Bystřici bude konat již 10. ročník
Mezinárodního svatojánského folklórního festivalu. Letos bude
možno zhlédnout vystoupení těchto souborů: Ondráš, Velký Krtíš,
Lipka, Gróniczek, Młode Oldrzychowice, Olza, Bystrzyca a Łączka.
Součástí festivalu budou tradičně i řemeslné a rukodělné dílny.
Jedná se o CZ-PL-SK folklórní festival, jehož cílem je obnovení tradic a zvyků souvisejících se dnem Letního Slunovratu tzn.
Svatojánské svátky. Tato událost přispívá k uchování kulturního
dědictví, podporuje regionální kulturu a napomáhá spolupráci
místních společenství
Obec Bystřice realizuje tento projekt za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

V rámci vybudování integrovaného výjezdního centra Třinec došlo ke dni
19.4.2016 k přemístění obvodního oddělení Třinec, dopravního inspektorátu Třinec a 2. oddělení obecné kriminality Třinec.
Z tohoto důvodu došlo ke změně adresy těchto oddělení (Frýdecká 848, 739 61
Třinec) a změně telefonních čísel.

8

Obvodní oddělení Třinec
vedoucí oddělení
sekretariát
dozorčí služba
recepce

974 742 650 (558 339 711)
974 742 659, 668 (558 339 716)
974 742 661, 662
974 742 655 (558 339 710, 712)

Dopravní inspektorát Třinec
vedoucí oddělení
sekretariát

974 742 250
974 742 259, 254 (558 339 718)

2. oddělení obecné kriminality Třinec
vedoucí oddělení
sekretariát

974 742 440 (558 338 360)
974 742 447, 449 (558 337 361, 369)
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Vážení obyvatelé Bystřice, uživatelé pečovatelské služby, přátelé a příznivci.
Jak se jistě mnohým z Vás dostalo z doslechu, v Domě s pečovatelskou službou nastala
změna.
Mgr.Gražyna Krzyžanková odešla z vedení pečovatelské služby a na její místo v měsíci únoru proběhlo výběrové řízení. Jelikož jsem se ho zúčastnila, mohu potvrdit, že bylo připraveno
s velkou pečlivostí a na profesionální úrovni. Do posledního kola jsme postoupily dvě uchazečky a k mé velké radosti a překvapení jsem byla vybrána na pozici vedoucí DPS já.
Jmenuji se Monika Kovářová. Studovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejprve
v bakalářském a potom i magisterském programu. V sociálních službách pracuji od roku
2003. Začínala jsem jako ergoterapeut v DPS v Českém Těšíně, následně jsem pracovala
jako vedoucí sociálního úseku v ISÚ Komorní Lhotka a jako vedoucí služby Domova pro
seniory v Karviné v Novém domově. Od 1. března pracuji ve Vaší malebné, podhorské obci a
vedu domov s pečovatelskou službou a s ním související pečovatelskou službu.
Po dvou měsících intenzívní práce jsem si již vytvořila obrázek o fungování pečovatelské
služby a DPS. Je spousta věcí, které bych nechtěla měnit, protože fungují výborně, ale jsou
i procesy, které je třeba změnit tak, aby byla zvýšena kvalita poskytování sociální služby.
Jedná se například o změnu některé dokumentace, většího zapojení pracovníků do vzdělávání a především zapojení uživatelů do aktivit, které jim pomohou zkrátit dlouhou chvíli a
smysluplně naplnit volný čas. V současné době navštěvujeme každý čtvrtek od 14,00 bazén,
kde si nejenom zaplaveme, zacvičíme, ale i odlehčíme unaveným kloubům a přijdeme na jiné
myšlenky. Další aktivitou je Trénování paměti (probíhá každou středu dopoledne) a cvičení
na židlích ( každý čtvrtek dopoledne). Úplně nejnovější aktivita je zapojení se do spolupráce
s nadací LA VIDA LOCA- Život v kufříku.

Dejme šanci Víře, Naději a Lásce, abychom
se stali důstojnými lidmi, nové lepší budoucnosti (Vanga)

a jak po koncertu děkuji umělcům velkým potleskem ve stoje a jak se všichni láskyplně usmívají...to je síla a krása a ...

Děkuji, za to, že díky své práci občas zažívám
pocit posilování těchto krásných hodnot

... a taky se stává, ale naštěstí málo, že neslušné až agresivní chování návštěvníků, některých
akcí nás sráží dolů a někdy ještě níž ... ale my se
nedáme, protože pevně věříme, že právě Víra,
Naděje a Láska vždy zvítězí.

... vyprávím plnému kino-sálu o filmu, který
za chvíli uvidí o jeho technických parametrech
a hlavně o jeho smyslu – filmy jako např. Píseň
moře, V hlavě, Příběh Lesa vypráví právě o naději, víře v dobro, o Lásce k přírodě, k živlům,
k blízkým i vzdáleným a potom vidím jak se 300
krásných očí naplní právě těmito hodnotami
a dětské ruce tleskají a ... to je síla a krása a ...
... pozoruji, jak vnímají diváci krásnou hudbu
během našich koncertů Troje ročních období
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Je červen 2016 spoustu akcí již proběhlo
a spoustu ještě proběhne – neustále hledáme
jak a čím naše akce obohatit, rozsvítit, zkrátka
vylepšit . Studna nápadů je stále téměř plná tak
prosím, čtěte plakáty, letáky, videotext – vnímejte naše srdečná pozvání, přijměte je a my se
těšíme zase na viděnou...bude to síla a krása a...

Protože cílem našich stávajících, či budoucích uživatelů je zachovat si soběstačnost ve svém
domácím prostředí, začali jsme uživatele ve zvýšené míře podporovat v jejich vlastních aktivitách. Například tím, že pečovatelky učí uživatele, jak zvládnout některé úkony běžné
denní praxe ať už z použitím pomůcek k tomu určených či bez nich. S uživateli pracujeme
individuálně s ohledem na jejich specifické potřeby. Vždy je pro nás prioritou domluvit s
uživatelem vše tak, aby mu to vyhovovalo, aby byly zachovány jeho zvyky a návyky, ovšem na
druhé straně, aby to nebránilo provozu pečovatelské služby.
V mé hlavě je mnoho plánů, které bych chtěla společně s týmem pracovníků realizovat, ale
vše se musí řešit postupně a od základů. Nelze začínat od střechy.
Na závěr si dovolím sdělit Vám své motto: „Nic trudnego dla chcącego.“ Poprvé jsem ho slyšela v polštině, proto jej uvádím, tak jak jsem ho slyšela. Vzhledem k tomu, že jsem Těšíňačka,
pochopila jsem hned jeho význam a držím se ho už hodně let. Ne vždy bylo v mém okolí
správně pochopeno, ale věřím, že moji kolegové v pečovatelské službě chápou, kam mířím a
pomohou mi kormidlo vést správným směrem. Pokud budete mít chuť navštívit DPS Senior
a podívat se co je nového, jste srdečně zváni!
						

Vaše Monika Kovářová

Irena Ondraszková
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Z MALÉHO SEMÍNK A
VELK Ý STROM

Z E Ž I V O TA Š K O LY *
BOŽKOVA KASIČKA

Tím malým semínkem byl nápad, který se zrodil
v oddílu házené TJ TŽ Třinec již v roce 2006. Nápad přiblížit házenou co největšímu počtu dětí
tak, aby se zařadila mezi nejoblíbenější míčové hry. Nápad přesvědčit učitele na základních
školách, aby se házená stala trvalou náplní hodin tělesné výchovy. Nápad uspořádat pro třinecké a okolní školy různé turnaje.

Tento originální název nese již 2. ročník soutěže ve finanční gramotnosti pro žáky 5. ročníků
základních škol. Akci organizuje gymnázium v
Českém Těšíně a pro naši školu se stalo již tradicí se do této soutěže zapojit.

UK ÁZK A ŘEMESEL
Ve čtvrtek 19. února přijeli do naší školy žáci a
studenti Střední školy technických oborů z Havířova a pod vedením svých odborných učitelů
ukázali našim žákům, kterým řemeslům je možno se na dané škole učit. V malé hale se předvedli elektrikáři, zedníci a obkladači, instalatéři,
tesaři a truhláři, kominíci, klempíři, automechanici a autotronici a každý žák měl možnost si na
všechno sáhnout a vyrobit si i malý výrobek. Na
ploše před halou si každý zájemce mohl rovněž
vyzkoušet práci s bagrem. Ve fotogalerii je zachycen zájem o jednotlivá řemesla.
Mgr. Jan Čechura,
ředitel školy

V letošním roce se zúčastnili Adéla Kajfoszová, Jakub Dalibor Sutor, Martin Urban, Matyáš
Heczko, Dominik Kobielusz, Tereza Fojkesová,
Ondřej Bajtek, Ludvík Martynek, Nikol Gajdaczová a Lucie Krčková. Tito páťáci měli možnost
poměřit své matematické znalosti a dovednosti
s žáky ostatních základních škol v okolí.
Všechny úlohy se týkaly finančnictví, hospodaření s penězi a celkového přehledu o financích.
Ukázalo se, že i navzdory jejich věku se dokážou
dobře orientovat ve světě financí. Na 2. místě
se umístili Martin Urban a Matyáš Heczko, 6.- 7.
místo obsadili Adéla Kajfoszová a Jakub Dalibor
Sutor, Ondřej Bajtek a Ludvík Martynek získali 8. místo a o 30.- 32. místo se podělily Nikol
Gajdaczová a Lucie Krčková s dalšími dvěma
dvojicemi.
Vzhledem k tomu, že soutěžících dvoučlenných
družstev bylo padesát tři, byli tito mladí, možná
budoucí, finančníci velice úspěšní. Gratulujeme!
Mgr. Radana Wapieniková

OZDRAVNÝ POBYT
Ve dnech 30. 3. až 9. 4. 2016 se v rekreačním středisku Třineckých železáren ve Žiaru na Slovensku
uskutečnil první z letošních ozdravných pobytů pro žáky 4. tříd. Pobytu se zúčastnili žáci české a
polské školy z Bystřice a Nýdku, kteří prožili v krásném prostředí deset nezapomenutelných dnů.
Nadšeni byli nejen z krásného ubytování ve srubech, ale také z moderního vybavení areálu. Navíc
krásné slunečné počasí jim umožnilo trávit většinu dne na čistém vzduchu. Kromě každodenních
her a sportovních aktivit v areálu TŽ podnikali turistické výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí,
navštívili Stanišovskou jeskyni, Medvediu štôlňu a nedaleký Liptovský Mikuláš. Provozovatelé areálu
připravili pro děti poutavé besedy o houbách, ptácích, svištích a o přírodě v TANAPu. Nejvíce se děti
těšily na setkání se členy Horské služby, které se ale neuskutečnilo z důvodu vyhlášené záchranné akce v oblasti Žiarské doliny. Zásluhou výborné spolupráce všech pedagogických pracovníků a
zaměstnanců areálu TŽ pobyt splnil všechna očekávání. Žáci si utužili zdraví v krásném prostředí
Západních Tater, našli si nové kamarády a prožili mnoho nezapomenutelných zážitků. Třineckým
železárnám srdečně děkujeme.
Mgr. Renata Krosová

12

29.4. 2016 se ve Františkových Lázních konala
celostátní soutěž žáků Základních uměleckých
škol České republiky ve hře na keyboard, ve které žák bystřické základní školy Šimon Kantor
získal krásné 2. místo.

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO
MLADÉHO CHEMIK A
Letošní ročník soutěže „Hledáme nejlepšího
mladého chemika“ byl pro naší školu velmi
úspěšný. Tato soutěž prověřuje nejen chemické
znalosti, ale hlavně praktické dovednosti v laboratoři. Důležitou součásti je aplikace teorie
do praxe.
Naší školu letos reprezentovala žákyně 9.A,
Kristýna Hejnochová, která z celkového počtu
1083 zúčastněných skončila na krásném 19.
místě. Tento úspěch i zájem o chemii ji snad budou provázet při dalším studiu na střední chemické průmyslové škole v Ostravě.
K úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
Igor Zahradník

Ze semínka vyrostl nejdříve malý stromek. Byla
založena Školní liga v miniházené. Jejich prvních
ročníků se zúčastnilo jen pár škol. Avšak během
trvání této soutěže ze stromku vyrostl mohutný
strom – za dobu své desetileté existence soutěž
přilákala k zápolení více než 100 družstev, tedy
téměř 1000 nadšených dětí. ZŠ Bystřice se zúčastnila všech ročníků, v každém z nich obsadila
některé z medailových míst. Také letošní Školní
liga byla pro naše žáky velmi úspěšná. Nejmenší házenkáři z 1. – 3. ročníku obsadili 3. místo,
hráči ze 4. ročníku 4. místo a naši nejzkušenější
reprezentanti z 5. ročníku ligu vyhráli. Podařilo
se jim vyhrát také Slezský turnaj v házené, který
byl obsazen nejlepšími týmy třineckých škol a
gymnázia. To svědčí o tom, že házená žáky baví
a že se jí na 1. stupni daří.
Všechny ty děti, které prostřednictvím házené
prožívají radost z pohybu a ze hry, mají nové
kamarády, zlepšují svou fyzickou zdatnost, jsou
jakési plody našeho pomyslného stromu. Pro
některé se tento sport stal trvalou součástí života, věnují se mu ve svém volném čase a reprezentují oddíl házené TJ TŽ Třinec v krajské
soutěži.
Strom tedy již vyrostl, přejme si, aby nepřestal
růst v následujících letech a aby ještě více mohutněl.
Marcela Svidrová,
učitelka ZŠ Bystřice

28.4. 2016 přivítali bystřičtí školáci nové
občánky naší obce a jejich rodiče pásmem
básniček, písniček a hrou na flétničky.
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SRPŠ BYSTŘICE – NOVÝ NÁZEV, NOVÁ ENERGIE

ZIMĄ NA SPORTOWO,
WIOSNĄ NAUKOWO…

Za poslední půlrok se v naší organizaci událo hodně změn a tak bych vás chtěl informovat o dění a
novinkách ve sdružení rodičů české základní a mateřské školy.

Tegoroczna zima nie dawała wiele nadziei na narciarskie szaleństwo. Pomimo nie najlepszych warunków
śniegowych naszej szkole udało się zorganizować
sztandarową imprezę polskich szkół na Zaolziu – 44.
Zjazd Gwiaździsty. Niestety zorganizowaliśmy zawody
tylko w slalomie, bez zawodów w biegu na nartach. Nie
zabrakło jednak znicza olimpijskiego, medali, emocji
czy ważnych osobistości, jak np. Konsula Generalnego Rzeczypospolitej w Czeskiej Republice Janusza
Bilskiego. Nasi uczniowie zdobyli cztery medale, co
potwierdziło ich dobre przygotowanie do rywalizacji
z innymi szkołami. Na medal spisali się nasi rodzice,
którzy bardzo pomogli nam w organizacji Zjazdu.

Na podzim minulého roku došlo k složení funkcí předsedy, místopředsedy a pokladníka SRPŠ ZŠ
Bystřice. Jelikož hrozil zánik této organizace, dohodli jsme se se členy SRPŠ MŠ, toto nedopustit.
Nejen, že by zanikl zdroj financí na zajištění školních a mimoškolních činností žáků, ale hrozilo i zrušení školních radovánek, které bychom personálně za SRPŠ MŠ nepokryli. Na této schůzi byl zvolen
nový předseda a pokladní. Někteří z přítomných rodičů se rozhodli aktivně pracovat pro sdružení a
tak vznikl nový výbor SRPŠ, který ovšem stále hledá schopné rodiče do svých řad.
Další překážkou, kterou se nám po 2 měsících „papírování“ podařilo překonat, byla změna názvu.
Plánovali jsme sloučení se sdružením mateřské školy a tak jsme to do názvu již chtěli zakomponovat. Bohužel stanovy SRPŠ ZŠ, které byly původní z roku 1991 nespecifikovaly, kdo může za spolek
jednat a tak Rejstříkový soud v Ostravě změnu neprovedl. Dne 1.3.2016 jsme proto svolali schůzi
a schválili nové stanovy, které již byly v souladu s platným Občanským zákoníkem. Téhož dne proběhla i schůze SRPŠ MŠ a bylo odsouhlaseno sloučení se SRPŠ ZŠ. Nově se tedy jmenujeme Spolek
rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Celkem tedy sdružujeme rodiče 670 žáků navštěvujících základní a mateřskou školu v Bystřici.
Nejsme nová organizace, jen jsme se přejmenovali a i nadále budeme pokračovat v aktivitách, které
budou přinášet finanční prostředky pro naše děti v základní a mateřské škole. Nadále budeme gastronomicky zajišťovat obecní akce, pořádat školní radovánky, večírek pro rodiče MŠ, ples pro rodiče
dětí ZŠ a další akce.
Jelikož nám poslední 2 roky nepřeje počasí, zakoupili jsme párty stan 5 x 10 m, který částečně poskytne přístřeší u stánků našeho spolku nejen při školních radovánkách, ale i obecních akcích. Zvažujeme i možnost zapůjčení na jiné akce. Letos, na školních radovánkách, mají děti atrakce zdarma.
Uvidíme, jak se tento koncept osvědčí a pokud se nám podaří sehnat další sponzory, můžeme příští
rok nabídku pro děti rozšířit.
Závěrem bychom rádi poděkovali bývalému výboru SRPŠ ZŠ v čele s předsedou Robertem
Hudzieczkem, za jejich dlouholetou a příkladnou práci pro sdružení. Doufejme, že dojde ke zlepšení
situace a zvýší se zájem rodičů aktivně se zapojit do práce pro náš spolek.
Miroslav Slaninák
předseda spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice
email: srps@bystrice.cz
Pro lepší informovanost jsme zřídili stránku na facebooku,
který najdete na:
www.facebook.com/srpsbystrice
Zde se dozvíte aktuality z života našeho spolku a o připravovaných akcích.
Taktéž sledujte sekci spolku na stránkách školy – Školní komunita – SRPŠ
http://zs-bystrice.cz/index.php/skolni-komunita/srps
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Zima to również wytężony okres występów chórów
szkolnych. Młodzi śpiewacy po zdobyciu złotego i
srebrnego pasma na Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Śpiewaczych we Frydku – Mistku zaprezentowali się w
kościele ewangelickim w Bystrzycy z Koncertem Kolęd
„…by odtajało serce…“.
W styczniu w klasie IX przeprowadzono badanie wyników nauczania metodą całopaństwowych testów
SCIO. Uczniowie testowani byli z czterech zakresów:
matematyka, język angielski, język czeski oraz ogólne
predyspozycje ucznia. We wszystkich zakresach nasi
dziewiątacy uzyskali wyższe wyniki niż średnia krajowa szkół podstawowych, sześcioletnich i ośmioletnich
gimnazjów. Najlepsze wyniki osiągnęli dziewiątacy z
matematyki. Filip Łuński i Michał Wolny otrzymali wyróżnienia za najlepsze wyniki w województwie morawsko-śląskim w testach SCIO z matematyki.
Okazało się, że ten sukces nie był dziełem przypadku. Ci
dwaj uzdolnieni chłopcy pokazali, że stać ich na bardzo
dużo. W eliminacjach powiatowych olimpiady matematycznej klas IX zwyciężył Filip Łuński, a w eliminacjach
powiatowych olimpiady fizycznej klas IX zwyciężył Michał Wolny, a Filip Łuński zajął 3. miejsce. Sukcesem
jest również 6. miejsce Adama Kowali z klasy VIII. W
eliminacjach wojewódzkich olimpiady matematycznej
i fizycznej naszą szkołę reprezentowało aż 7 uczniów.
W kwietniu zorganizowaliśmy już po raz piętnasty Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych w Pływaniu. Na
starcie stanęło 98 zawodników, niemalże ze wszystkich
polskich szkół na Zaolziu i z czeskiej szkoły z Bystrzycy.
Nasi pływacy zdobyli 8 medali, w tym sześć złotych.

Również w kwietniu klasa czwarta spędziła 10 dni na
zielonej szkole w Žiarze na Słowacji. Pobyt w przepięknej tatrzańskiej scenerii przeznaczono na naukę, zabawę, ciekawe wycieczki i wykłady. Wyjazd zafundowała
huta trzyniecka.
W maju kolejną okazją do zobaczenia chórów Wiolinki i
Crescendo był coroczny Koncert Majowy pod tytułem
„Na skrzydłach roztańczonych marzeń“.
Bardzo ucieszył nas fakt zaangażowania się naszych
uczniów w konkursy języka angielskiego. W tym roku
po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w konkursie recytacji poezji angielskiej „Follow the Poem II“
oraz po raz pierwszy wystartowała w bardzo trudnym konkursie pt. „Let the Light Come to You“ zorganizowanym przez międzynarodowe gimnazjum 1-st
International School of Ostrava, gdzie wymagana była
nie tylko wiedza z tematów wcześniej podanych, ale
również bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
gdyż w czasie prezentacji posługiwano się wyłącznie
tym językiem. Tradycją dla naszych uczniów stał się
już udział w konkursie konwersacji angielskiej „Enjoy
Your English 2016“ czy w XVI Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX.
Do końca roku szkolnego pozostało już tylko kilka
tygodni. Przed nami długo oczekiwane wakacje i
pożegnanie dziewiątaków, którym dzięki solidnemu
przygotowaniu udało się dobrze zdać egzaminy do wybranych szkół średnich. Życzymy im wielu sukcesów
w nowych szkołach.
Dyrekcja PSP Bystrzyca
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KDO SE STAL
ČTENÁŘEM ROKU?

Školní rok nabitý spoustou akcí nejen pro děti
opět utekl jako voda a letní prázdniny se pomalu ale jistě blíží. Děti se už těší na volno, a aby se
nenudili, jako každý rok, pro ně bystřické DDM
připravilo bohatý program.

A to stále není všechno. Ten kdo si ani doteď
nevybral, má možnost se zúčastnit florbalového
soustředění nebo Letní taneční školy, kde bude
mít možnost se naučit něco nového a zdokonalit své hráčské a taneční dovednosti.

Připraven je pobytový tábor, který se letos
uskuteční v Bolaticích a děti se na celých 10 dní
změní na piráty a objevovatelé, kteří najdou ostrov pokladů. Na děti čekají netradiční soutěže,
bitva pirátů, hledání pokladu, ale i rukodělné
činnosti, koupání, výlety do okolí — farma pávů,
hřebčín, …….

Všechny letní aktivity pořádané domem dětí
probíhají pod vedením zkušených pedagogů, kteří dětem jistě zajistí příjemně strávené
prázdninové chvíle.

Minitábory jsou další možností jak si užít prázdniny. Týden plný dobrodružství, her a nových kamarádů, čeká na všechny zvídavé a neposedné
děti, které se mohou těšit na pohádkové bytosti,
Mauglího, vodníky a taky krásy a taje šperků.

Bc. Jarmila Wróblová,
ředitelka DDM

Podrobné informace Vám rádi poskytneme v
DDM Bystřice nebo na www.ddmbystrice.cz

TERMÍN

N ÁZ EV A KCE

VEDO UCÍ

8. - 12. 7.

FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ - pokročilí

T. Sikora, R. Badura

11. - 15. 7.

MINITÁBOR I. - Z pohádky do pohádky

B. Janovská, R. Hermanová

11. - 20. 7.

POBYTOVÝ TÁBOR v Bolaticích- Ostrov pokladů

M. Wantuloková, V. Walachová,
K. Dubská

18. - 22. 7.

MINITÁBOR II. - Mauglího dobrodružství

Š. Molinová, B. Kobieluszová

25. - 30. 7.

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA

V. Walachová, B. Janovská,
R. Hermanová, B. Kobieluszová

25. - 29. 7.

FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ -začátečníci

Z. Kawuloková, R. Kobielusz

8. - 12. 8.

MINITÁBOR III. - Vodníci aneb cesta do hlubin

B. Janovská, R. Hermanová

15. - 19. 8.

MINITÁBOR IV. - Pokladnice šperků

M. Wantuloková, K. Podolewska
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V Místní knihovně v Bystřici se letos opět rozdělovaly tituly nejaktivnějším čtenářům z řad čtenářské
obce. Cílem vyhlášení Čtenáře roku bylo ocenit ty, kteří služby naší knihovny využívají nejvíce a
zároveň také zdůraznit společenský význam čtenářství a prestiž četby.
Nejlepší čtenáři byli oceněni ve čtyřech kategoriích, a to v kategorii děti, dospělých a také v kategorii seniorů. Poprvé jsme letos vybrali k ocenění nejaktivnější rodinu, jejichž členové velice často
navštěvují naši knihovnu a knihy si půjčují samostatně, každý na vlastní registraci. Získání titulu Čtenáře roku bylo pro všechny oceněné velkým překvapením. Upřímná radost, úsměvy a spokojenost
byly pro nás velkou odměnou.
A kteří naši čtenáři se mohou pochlubit získaným nejvyšším oceněním a stát se Čtenářem roku?
Mezi dětmi tím nejaktivnějším
čtenářem byl Ondřej Bardoň. Z
řad dospělých čtenářů se oceněnou čtenářkou stala paní Ivana
Raszková. Titulem Čtenáře roku
se může také pyšnit nejaktivnější
seniorka Místní knihovny Bystřice
paní Fridolína Maroszová. A tou
nejlepší čtenářskou rodinkou se
stala rodina Štefánkova – konkrétně Marta, Kateřina, Anna a Jan.
Srdečně gratulujeme všem oceněným bystřickým čtenářům!
Na své stávající malé i velké čtenáře i na ostatní návštěvníky
knihovny, kteří si vyberou příjemné prostředí knihovny nejen
pro četbu, ale i odpočinek, se těší
Vaše knihovnice z Bystřice.
PhDr. Halina Paciorková
vedoucí knihovny
Místní knihovna Bystřice
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DIVOČÁCI A ŠKODY
NA BR AMBOR ÁCH
První divočák v Bystřici byl uloven v roce 1976. Jednalo se tenkrát o ojedinělý výskyt a byl jediný ulovený
za celý rok. Od té doby počet divočáků a zároveň počet poškozených pozemků postupně narůstal.

UK ÁZKOVÁ ZAHR ADA
V PASEK ÁCH

Zahrada otevírá srdce. Vůně, barvy, ticho přerušované bzučením včel, výhled do přírody – to vše
upoutá a potěší každého.
V loňském roce se nám podařilo dobudovat a také otevřít zahradu, která slouží veřejnosti. V zahradě je k vidění mnoho druhů bylinek, koření a zemědělských plodin, které se pěstovaly v oblasti
Těšínska. Jsou to obiloviny, přadné rostliny, olejniny, barvířské rostliny, včelařské rostliny, zelenina
a také plevele, které již dnes zmizely z polí, jako
je např. koukol, chrpa modrák a jiné. Zahrada je
doplněna několika záhony s květinami.
V zahradě připravujeme v letošním roce historickou expozici, která bude umístěna v přístřešku
postaveném v loňském roce. Budou zde ukázky
tradičního hospodaření a života na Těšínsku,
jako je zemědělství, domácnost, řemesla a další.
Zahrada se nachází na trase naučné stezky Loučka a dorazíte k nám po necelých 10 minutách
chůze z konečné autobusu v Pasekách ve směru
na Loučku anebo můžete k nám dojet autem a
parkovat přímo u zahrady. Otevřeno máme od
1.5. do 31.10. denně od 8.00 do 18.oo hodin.
Petr Poloczek
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V posledních dvou letech už bylo uloveno po 15 kusech a škody na některých pozemcích s bramborami
dosáhly i 100 %, což nikdy nebývalo. V loňském roce
se divočáci objevovali všude, byli i 100 m od Restaurace Škubňa, byli spatřeni u Parku PZKO a na žaludy
chodili v noci dokonce pod dub u nádraží.
Takže předpoklad nebezpečí škody zejména na bramborách je i v centru Bystřice, nejen někde u lesa, jak
se někteří občané mylně domnívají.
Dle zákona je povinen každý vlastník či nájemce honebního pozemku svůj pozemek chránit proti škodám
způsobeným zvěří.

Proto škody na takto nezabezpečených pozemcích
nebudou od letošního roku uživatelem honitby HS
Loučka Bystřice uznány.

Jediným osvědčeným řešením ochrany je zabezpečení pozemku elektrickým ohradníkem nebo pevným
pletivovým plotem.

Jan Spratek
Starosta HS loučka Bystřice

O K É N KO D O H I S T O R I E
1. 1. 1948 - žilo v obci 3 755 obyvatel
7. 1. 1948 - MNV povolil zřízení polské knihovny v obci a polské mateřské školy
2. 4. 1948 - MNV pověřil Josefa Kaletu (č.p.176) a Karla Kaletu (č.p. 399)
zorganizovat Okrašlovací spolek v obci
30. 5. 1948 - se konaly volby, na jejichž základě byl reorganizován MNV,
který měl 30 členů, voleb se zúčastnilo 2 362 voličů
1. 3. 1948 - Akční výbor v Bystřici zakázal činnost Matice Slezské
30. 5. 1948 - předsedou MNV byl zvolen Viktor Heczko » » »
18. 3. 1949 - byl zvolen předsedou MNV (místního národního sboru)
Josef Rusz (Fulda) – ve funkci byl do 14. 7. 1964
5. 5. 1949 - za obecního sluhu byl přijat, po tříměsíční zkušební době, Jan Mrózek (čp. 11).
Zároveň byl pověřen dozorem na ochraně zvířat proti týrání.
30. 6. 1949 - obec postihly záplavy, Hluchová i Olše se vylily z břehů a zaplavily pole a RD.
Voda byla 3m nad normálem
1. 7. 1949 - byl v obci ustaven přípravný výbor JZD
1. 1. 1950 - počet obyvatel 3 822
r. 1950 - Přednostou v železniční stanici se stal Fridolín Piprek a doprovodní službu konali
3 výpravčí
12. 6. 1950 - byla zahájena rekonstrukce silnice do Nýdků
1. 1. 1951 - novým kronikářem se stal J. Berek
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Historie naší obce je bohatá a najdeme v ní i
řadu, z dnešního pohledu někdy úsměvných zápisů, například ze zasedání Rady MNV v Bystřici.
Rok 1948
„Rudolf K. žádá o vrácení pistole. Žádost zamítnuta. Důvod politický“
„Vyznamenání matkám početných rodin. V přípisu rozhodnutí zjistiti všechny matky, které
mají 10 a více dětí. Návrhy budou odeslány do
Jablunkova.“
„Jmenovaný P. M. vydá rychle písemné prohlášení v němž odvolá veškeré urážky přednesené
vůči MNV v Bystřici. A zároveň sám odsoudí své
neslušné chování a prohlásí, že chce být nadále
čestným a řádným občanem obce ….“
„K přečtenému zápisu z minulé schůze, žádá
občan Rudolf T., aby v zápisech ubylo používání
titulu „pan“ a psáno občan.“
„Dne 24. 11. 1948 Rada MNV zakázala prodej
jedlových vánočních stromků.“
„Podle usnesení Rady MNV ze dne 16. 9.1948 je
MNV uloženo učinit určitá okamžitá i trvalá opatření, aby se předešlo zneuctívání českého jazyka
špatnou stylizací a zejména hrubými chybami v
textech firemních štítů a vývěsech plakátů.“
„Dne 15. 12. 1948 člen rady, Josef Rusz předložil
MNV vyhotovené silniční plány a náčrt k mrchovišti, které MNV odešle ke schválení ONV.“
Rok 1949
„Dne 26. 5. 1949 se Rada obce usnesla, že zakoupí za 33 Kč brožurku o chovu bource morušového do obecní knihovny.“
„Dne 23. 6. 1949 schválila Rada MNV vybírati
dávku ze hry karet a kulečníků.“
„Dne 11. 8. 1949 navrhl člen rady MNV Jan Lasota, aby obecní cestář Jan Bocek vyčistil chodníky kolem hřbitova a kostela.“
„Dne 11. 8. 1949 navrhl člen rady MNV Jan Lasota, aby byl ohlídač masa Jan Fojtík z Bystřice čp.
173 pověřen prvotně prováděním odstraněním
uhynulých zvířat a vedení jejich evidence.“

„Občanu Aloisu Šturcovi hostinskému z Bystřice
č.p.106 se snižuje dávka z karet za rok 1948 ze
700 na 400 Kč z důvodu na nečinnost hostince
po celý rok.“
„Žádost Pavla Kubeczky o zvýšení přídělu partyzánek, (tzn. cigaret – pozn.) která došla z hlavního skladu tabáku v Českém Těšíně. Žadateli Kubeczkovi se zvýšil příděl o 28 000 partyzánek na
úkor trafikantů Němečka a Heczkové. Rada souhlasí s tím, aby Němečkovi byl zmenšen příděl s
8 000 a občance Heczkové o 20 000 partyzánek.“
„Anna B. zaplatí pokladně 50 Kč za škodu způsobenou její vinou na stromku u cesty, vedoucí
do parku KSČ.“
Rok 1951
„Na dotaz soudu o občance H. N. jakým žije
životem, Rada MNV konstatuje: Jde o osobu
nehygienickou, špinavou a její pověst je nevěrohodná…“
„Rada MNV rozhodla dne 21. srpna 1951 ve věci
odvezení občana Pavla T. do protialkoholického ústavu v Opavě takto: bude vyslána komise
složená z předsedy Josefa Rusze a Adama Klusa
do jeho bytu, kde s ním projednají, jakým způsobem má býti dopraven do Opavy.“
„Rada MNV na svém zasedání dne 2. října 1951
přidělila tři plemenné kozly těmto občanům:
Jan Supik čp. 519, Pavel Kubik čp. 476, Eva Rajcová 279. Těmto chovatelům schvaluje Rada
MNV roční odměnu za jednoho kozla 5.000 Kč.“
„Předseda MNV Josef Rusz sděluje následující:
MNV mají dbáti toho, aby místní občané měli
občanské průkazy a taktéž státní občanství. Musí
se také více zabývat otázkou cikánů a přesvědčovat je, že jsou také lidmi v lidské společnosti.“
„Na schůzi Rady MNV se dne 11. prosince 1951
dostavil příslušník SNB v Bystřici soudruh Plešek
v záležitosti nehygienického zacházení s moukou
v pekárně Wawrosz. Mouka se osívá před pecem
na betonovou podlahu. Neosetý hmyz a jiné
nečistoty, které byly v mouce se sypou vedle na
hromádku. Pak vzali lopatu na uhlí, vysypali hmyz
do uhlí před pecem. Tímto uhlím topili v peci, co
je v rozporu s hygienou při pečení chleba, kterýžto produkt jest jeden z hlavních jídel pracujícího
lidu a proto žádám o sjednání nápravy…“
PhDr. Petr Majer, Kronikář obce Bystřice

20

Loni v červenci uplynulo jubilejních 600 let
od smrti jedné z největších osobností našich
národních dějin, mistra Jana Husa.

Letos slavíme další významné kulaté
výročí, připomínáme si totiž sedmisté výročí narození císaře a krále, Otce
vlasti, vyhlášeného svého času největším Čechem historie.
Bylo to 14. května 1316, co se narodil, císař
římský a král český, Karel IV. Za těch 700 let
prošla naše země mnoha peripetiemi, obdobími slavnými i méně slavnými. Tehdy byla
taktéž vskutku doba nesnadná, nebot´ ze
školních lavic si pravděpodobně vybavíme
události jako stoletá válka, papežské schizma
nebo morové epidemie. Události, které jsem
zmínil, v nás většinou nevyvolávají kladné
pocity, ba spíše naopak. A přesto i v této době
došlo k rozvoji nových a mnohdy kvalitativně
lepších hodnot. Karel IV. v tom zajisté sehrál
svou roli. Byl to velký reformátor a státník
zcela ojedinělého rozhledu a schopností a
jeho politický, hospodářský a kulturní vliv v
mnoha oblastech přetrvává až do dnešních
dnů. Pečoval o tzv. „bonumcommune“ (obecné dobro). Vždy zdůrazňoval, že panovník,
cituji: „který sleduje jen dobro vládce, čili své dobro,

vede lid do záhuby. Pouze takový, jenž má na mysli
dobro obecné, dobro svých poddaných, prospívá lidu a
zemi.“ Karel pochopil, že zvelebení státu může

nastat na bázi křest´anství a on sám také reprezentoval autentické křest´anské ideály.

V souvislosti s jeho životem se mi vybavil
výrok z Bible z Matoušova evangelia 5,13-16:

„Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chut´, čím bude
osolena? Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji
pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v
domě. Tak at´vaše světlo září před lidmi, aby uviděli
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který
je v nebesích.“

„Sůl země“ je podivné spojení, vždyt´ sůl přece do země nepatří, činí ji neúrodnou. Ale
sůl také konzervuje. Všichni Ježíšovi tehdejší
posluchači znali slanečky, solené maso a řadu
dalších jednoduchých konzerv. Takže mohli pochopit: Jako maso potřebuje sůl, aby se
uchovalo a nepodlehlo do týdne zkáze, tak i
země potřebuje lidi, co umí být věrní, poctiví,
láskyplní, milosrdní, ohleduplní a také přejícní a tolerantní, aby se uchovala a nepodlehla
zkáze. Tito jsou prostředkem, jenž brání silám

rozkladu v jejich zhoubném díle a uchovává
Boží řád. Bůh tuto funkci daroval těm, kdo o
to stojí, řídit se jeho Slovem, navzdory jejich
nehotovosti, navzdory tomu, že jsme stále na
cestě, navzdory tomu, že se stále učíme chybami, že stále hledáme. Bůh nás očistil od hříchu (o tom byly Velikonoce), a stále nás chce
naplňovat oním novým Božím obsahem, přebývat v nás svým Duchem lásky.
Druhý příměr zní: „Vy jste světlo světa“. Když
se rozsvítila taková olejová lampa a pověsila
na stojan, tak osvítila značný prostor, i když
nevýrazně. Náš život je takovou lampou světa - má být a je na očích všem. A když už je
na očích, pak by to měl být vždy život Božích
svědků, dobrosrdečných lidí, těch, kdo to
dobré od Boha bytostně okusili a nyní k tomu
zvou další a rozdávají, co od Boha přijali, dál.

„Tak at´ svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše
dobré skutky“. To, co svítí, čeho si lidé všimnou,

jsou předně naše skutky. Lidé na nás musí
něco pozoruhodného vidět. Musí uvidět, že
děláme všelijaké nesamozřejmé věci. Jak si
třeba uděláme čas, i když z toho nic nemáme. Jak se snažíme pochopit člověka, i když
nás první setkání s ním šokovalo. Jak sloužíme, i když nemusíme a nic nám nehrozí. Jak
neoplácíme zlým za zlé. Jak z nás cosi září, i
když,lidsky viděno, nemáme proč mít dobrou
náladu. Mým přáním pro Vás i pro sebe je, at´
lidé kolem nás vidí ony blahoslavené postoje,
jak nás provází pokoj a moudrost, takže na co
sáhneme, směřuje k dobrému.
At´ každý na nás uvidí cosi, co
přesahuje rámec běžné člověčiny a patří k onomu životu,
který přinesl Pán Ježíš mezi nás
o velikonočním jitru. Nakonec
mé reflexe dovolte ještě tři citáty toho velikána Karla IV.:

„Nezávid´te jeden druhému,
ale mějte raději lásku mezi sebou,
nebot´ závist plodí zášt´.“
„Nedopřávejte u sebe místa
hněvu, ale mírnosti; nebot´
mírnost vítězí nad hněvem
a trpělivost nad špatností.“
„Kdo nenávidí, není milován
a ve své zlobě zahyne.“
Roman Raszka
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Libor Dubský
tel.: 608 747 346
Obecní úřad Bystřice nad Olší, 1. patro
Úřední hodiny: Středa 9.00–11.30 / 12.30–16.00
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602 539 388
588 363 024
728 898 833
724 780 451-2
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(vedoucí)
(privát)
(řidič)
(řidič)
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BETONOVÉ
VÝROBKY

Hospoda
„Na Szkubni“
Bystřice 145, 739 95
Tel.: 558 995 622, 725 613 643

ZAJIŠTUJEME:
• Svatební snídaně
• Oslavy jubileí
• Smuteční kar až pro 100 osob
Nově rekonstruované WC
a také salónek s kapacitou 18 osob.

Otevřeno
Po
13.00 – 17.00
Út – Čt
9.00 – 17.00
Pá
9.00 – 15.00
So
na objednávku

vidět,
Perfektně at!
ad
skvěle vyp

Zbygniew Matuszny

Vendryně 893, tel.: 734 332 489
e-mail.: z.matuszny@centrum.cz

Restaurace Koliba - Špeluňka

-čepujeme Svijany a Radegast
-na zahrádce ohniště + gril
/možnost grilování/
Bystřice Paseky
-nekuřácká hospůdka
Koliba č.p. 1071
26

Bystřice 5
www.suderoptik.cz
info@suderoptik.cz
tel. 558 558 058, 605 507 206

FINANČNÍ PORADNA
• spoření • úvěry • hypotéky •
pojištění • oddlužení občanů
Obecní úřad Bystřice, 1.patro
Úřední hodiny:
Pondělí 9.00-11.30 / 12.30-16.00

Bystřice 496

www.herba-lekarna.cz
lekherba@volny.cz
tel. 558 352 179
Otevřeno:
Po-Pá 7:30-12:00
12:30-17:00

Kontakt: 702 293 383
e-mail: pavlina.kufova@seznam.cz

Pečujeme o Vaše zdraví.
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SPORTOVNÍ HALY

CENÍK BAZÉN BYSTŘ ICE 2016

ZŠ A MŠ BYSTŘICE 848
Den v týdnu
pondělí až pátek

Čas
14.00 – 22.00 hod.

sobota, neděle, svátky

08.00 – 22.00 hod.

Velká hala:
Malá hala:
Sauna:
Squash:

400 Kč/ hod.
210 Kč/ hod.
180 Kč/ hod.
180 Kč/ hod.

(na objednávku od 14.00 hod.)

BAZÉN BYSTŘICE
AREÁL ZŠ A MŠ BYSTŘICE 848
Tel. pokladna:
Tel. vedoucí:
Den v týdnu
pondělí až pátek

úterý až pátek

sobota
neděle
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Vratná záloha na čip k šatní skříňce
2 hodiny základní vstup

Jednorázový vstup / 120 min.
dospělý
senior 60 - 70 let
student
ZTP
dítě /3 - 15 let/
dítě /1 - 3 roky/, senior nad 70 let,
ZTP/P + doprovod,
osoba v den svých narozenin

Vstup na permanentku/minutový

558 558 225
604 591 900

Plavání
kondiční plavání - veřejnost

Časový interval
06.00 – 09.00 hod.

kondiční plavání - veřejnost

06.00 – 08.00 hod.

plavecká škola

08.00 – 12.00 hod.

základní školy Bystřice

12.30 – 14.00 hod.

kondiční plavání veřejnost

14.00 – 16.00 hod.

SC moderní pětiboj

16.00 – 17.30 hod.

veřejnost

18.00 – 21.00 hod.

kondiční plavání - veřejnost

06.00 – 08.00 hod.

veřejnost

08.00 – 21.00 hod.

kondiční plavání - veřejnost

06.00 – 08.00 hod.

veřejnost

08.00 – 21.00 hod.

Změny provozní doby vyhrazeny.
Podrobné informace o provozní době viz:
týdenní rozpis provozní doby www.bystrice.cz

ZAPLATÍŠ 1 HODINU,
KOUPEŠ SE 2 HODINY!

Mgr. Marcel Čmiel
vedoucí provozu

dospělý
senior 60 - 70 let
student
ZTP
dítě /3 - 15 let/
Jednorázový nákup permanentky
Nabití permanentky minimálně 200 Kč

Rodinné vstupné /120 min.
1 dospělý + 2 děti do 15 let
2 dospělí + 1 dítě do 15 let
2 dospělí + 2 děti do 15 let
2 dospělí + 3 děti do 15 let

Ceník infra sauna

10 minut
Minimální doba saunování je 20 minut

50 Kč

70 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
40 Kč

Snížené vstupné nebo vstup
zdarma lze uplatnit pouze po
předložení průkazu totožnosti
nebo jiného průkazu

zdarma

0,80 Kč/min
0,60 Kč/min.
0,60 Kč/min.
0,60 Kč/min.
0,50 Kč/min.
100 Kč

140 Kč
170 Kč
200 Kč
230 Kč

Skupinové vstupné

6 a více klientů sleva 20% z běžného vstupného

30 Kč

Ceník pronájmů

Dráhy pro kondiční plavání 1, 2
200 Kč/hod./dráha
Dráhy 3 + 4
500 Kč/hod.
Záliv s atrakcemi pro děti s hloubkou 0,7 – 0,9 m
400 Kč/hod.
Celý bazén
1300 Kč/hod.
Pronájmy jiného druhu
dohodou

Poznámky:
Překročení limitu 120 min. v bazénové hale / záloha 50 Kč na klíč k šatní skříňce se nevrací !
V případě kumulace čipů - rodinné vstupné - překročení limitu v bazénové hale / záloha za čip
k šatní skříňce 50 Kč se nevrací pouze jednou.
Změny ceníku bazén Bystřice vyhrazeny…
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