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Slovo starosty
Tak jsme uklidili Česko.
Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům a účastníkům této akce, která má za úkol uklidit širší
okolí obce. Opět se nashromáždilo velké množství odpadu, které potvrzuje statistiky, že objem odpadů
se v republice nedaří snižovat. Na této akci je hezké to, že jedni se snaží naše okolí zvelebit, smutné to,
že druzí jim tuto snahu kazí ukládáním odpadu třeba do příkopů podél cest. Jedná se například o
stavební materiál, který lze uložit u firmy ŠUMBOR, spol s r.o., Sány 88 (bývalý dvůr Hájky) tel.
607 516 017. Tento materiál neumožní odtok vody z povrchu cesty a dojde i k narušení jejích
konstrukčních vrstev. Přesto, že obec v době od dubna do listopadu, v lichých týdnech (kdy se sváží
bio odpad v hnědých popelnicích) v sobotu od 9 do 11 hodin otevírá sběrné místo odpadu, stále je
velkoobjemový domovní odpad ponecháván v okolí obce nebo i samotného sběrného místa. Chápu, že
občan se rozhodne uklízet, a obec má „smůlu“, že sběrné místo bylo v tu chvíli zavřené. Zákon ukládá
obci 2x ročně umožnit občanům odložení nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu,
elektroodpadu. V letošním roce došlo opět k navýšení cen za služby svozové firmy vyvolané mzdovými
požadavky zaměstnanců této společnosti, ale i tím, že naše obec se rozrostla o nemovitosti v lokalitě
Pod Horkou. Proto byl umístěn nový kontejner na papír u střediska PČR.
Celoročně lze ukládat větve na volný prostor vedle sběrného místa. Posečenou trávu, která se nevejde
do bio popelnic, lze uložit na volně přístupném místě u zámku směrem na Mlejnek. Tento prostor je
určen i pro ukládání pařezů, neboť ty nelze likvidovat spolu s ostatní dřevní hmotou.
Když už jsme u toho uklízení v obci a jejím okolí, zmíním se i o provozování splaškové kanalizace v obci,
které s úklidem rovněž souvisí. Někteří z nás uklízí tak pečlivě, že do kanalizačního systému opakované
vhazují vlhčené ubrousky, papírové ručníky, mopy, prádelní šňůru i s prádlem nebo prádlo samotné.
Tyto materiály v kanalizačním sytému vyvolaly opravy nejen čerpadel, ale i předělání potrubního
vedení přečerpávání splaškových vod. Někdo se dokonce pokusil obci provoz ČOV „osladit“ vlitím oleje
do kanalizace. Situaci se podařilo včas na čistírně zaregistrovat a učinit okamžitý zákrok pro udržení
kvality čištěné vody.
Je potěšující, že chceme žít v hezké a upravené obci, ale bohužel přístup některých jednotlivců tuto
snahu kazí.

Informace z obecního úřadu
Důležité body z jednání zastupitelstva obce v období únor až květen 2019
Územní plán – na pozici pořizovatele územního plánu byl schválen pan Ing. Fousek

Hlášenírozhlasu.cz – jedná se o nástroj na informování občanů v obci prostřednictvím emailů, mobilní
aplikace nebo sms zpráv. Bude využita možnost bezplatného zkušebního provozu na tři měsíce bez
závazků do budoucna

Veřejná zeleň – tento rok průběžně dochází k údržbě a obnově veřejné zeleně. Byly odborně ošetřeny
stromy u památníku padlých, u kostela a u zvoničky, prořezány keře u mateřské školy. Dojde k výsadbě
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nových stromů (2 třešně) u kostela, dále v prostoru naproti obecnímu úřadu (nový vánoční strom) a
další zeleně v parku na Brudkách.
Veřejnoprávní smlouvy pro spolky – byly schváleny veřejnoprávní smlouvy na podporu činnosti pro
SDH Býchory – 50.000,- Kč, TJ Sokol Býchory – 70.000,- Kč a Býchorský babinec, z.s. – 40.000,- Kč
Nový řád veřejného pohřebiště - zastupitelstvo obce schválilo nový řád veřejného pohřebiště obce
dne 26. 3. 2019. Znění řádu je k dispozici na webových stránkách obce (Úřad obce/Právní předpisy
obce)
Oprava zahradních domků při MŠ – byla provedena nezbytná oprava střech dvou zahradních domků
při mateřské škole v ceně 36.000,- vč. DPH.
Letecké snímkování obce – bude provedeno nové letecké snímkování obce po přibližně deseti letech.
Byla vybrána nabídka pana Hory, který již dříve snímky pro obec realizoval.
Objekt hasičárny – proběhla demolice rampy, stávající prostor po demolici rampy bude vyklizen a
následně bude posouzen stavebně – technický stav objektu. SDH předloží návrh stavebních úprav pro
vybudování krytého stání pro os. vozidlo a přístřešek pro kontejnery na odpad. Sloupy z červeného
pískovce nalezené v základech rampy byly převezeny do Muzea lidových staveb v Kouřimi.
Dodatek ke smlouvě s nakládání s odpady - kontejner na použitý papír byl nově umístěn také u
fotbalového hřiště
Prodej nákladního vozu cisterna, fekál – byl odsouhlasen prodej již pro obec nepotřebné techniky,
nákladního vozu cisterna, fekál - PV3S a to za smluvní částku 20.000,- Kč včetně DPH.
Kolna pro obecní techniku ve dvoře za obecním úřadem - předání stavebního díla přístavby proběhlo
30. 4. 2019
Plocha u zvoničky – v roce 2017 byla provedena anketa mezi občany obce, které se zúčastnilo celkem
72 respondentů, z toho celkem 58 respondentů (80 %) bylo pro vybudování multifunkčního prostoru
v lokalitě u zvoničky. Nyní proběhla diskuze o koncepci a prostorovém uspořádání herních prvků v této
ploše a byla podána žádost o ﬁnanční podporu z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2019.
Nakládání s odpady – stále se opakuje problém s tříděným odpadem, který je vhazován do
nesprávných nádob. Jedná se zejména o neroztříděné obaly od elektroniky (v nádobě na papír je
kompletní obal vč. polystyrenové výstelky a, instalačních CD a pod), obaly od vajec a jiné. Chybně
vytříděný odpad pak obsah kontejneru znehodnocuje a komplikuje jeho další zpracování. Na
následujících stránkách naleznete přehled o tom, jak odpady třídit. Jistě vám pomůže identiﬁkovat
správné skupiny odpadů.
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Grant TPCA na obnovu dopravního značení v obcích Býchory a Němčice byl slavnostně otevřen dne
27.4.2019

Naše obec společně s obcí Němčice uspěla se žádostí o podporu v grantovém programu TPCA pro
Kolínsko 2018 s projektem Za obce bezpečnější. Cílem projektu bylo umístění nových dopravních
značek v obcích, aby došlo ke zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti. Dále byly instalovány značky,
které návštěvníky navádějí na koncovou stanici Kolínské řepařské drážky v Býchorech nebo k resortu
Vigvam v Němčicích. Obě obce získaly společně grant ve výši 175.000,‐ Kč. Slavnostní otevření
realizovaného projektu se uskutečnilo 27.4.2019 na Kolínské řepařské drážce za účasti zástupců TPCA.

Nabídka domácí péče
Domácí hospic Srdcem poskytuje hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům, v pokročilé
nebo konečné fázi života v přirozeném prostředí. Lékařská, zdravotní i duševní péče je poskytována
lidem již od 18 let věku, 24 hodin a 7 dní v týdnu. Více informací na www.hospic‐kolin.cz , email:
info@hospic‐kolin.cz , mobilní tel.: 731301454
Organizace VČELKA senior care o.p.s. poskytuje individuálně, celostně nastavenou péči o jedince,
který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Kolínské středisko nabízí své služby nejen
občanům žijícím v Kolíně, ale také těm, kteří žijí v okolních obcích Kolína. Více informací na www.senior‐
care.cz , email: kolin@senior‐care.cz, tel.: 606034100
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Základní a mateřská škola Býchory
Pasování prvňáčků na čtenáře
Protože se už pomalu blíží konec školního roku a
prvňáčkové za sebou brzy budou mít důležitý první
rok školní docházky, čekal na ně významný den. Dne
28. března 2019 proběhlo jejich pasování na čtenáře.
Všichni prvňáčkové a jejich paní učitelka se v tento
den sešli společně s rodiči ve slavnostně připravené
třídě.
Po uvítání čekalo děti překvapení – přišla je navštívit
Písmenková víla, která je nakonec pasovala na
čtenáře. Před samotnou událostí musely prokázat, že
si titul „ Rytíř řádu čtenářského“ opravdu zaslouží. Každý musel přečíst část pohádky a zarecitovat
básničku od Jiřího Žáčka. Poté Písmenková víla přečetla slib, na který všichni odpověděli slovem
„slibuji“. Víla je pasovala na čtenáře a od paní učitelky obdrželi listinu s titulem „Rytíř řádu
čtenářského“ a knihu pohádek.
Program se rodičům líbil a děti si zaslouží velkou
pochvalu za šikovnost.
Odměnou prvňáčkům za jejich čtenářské dovednosti
bylo následné spaní ve škole. Nebylo to však jen tak
nějaké spaní. Čekal na ně pohádkový poklad, který jim
schovala Písmenková víla. Než se ho děti vydaly
hledat, čekalo na ně několik nelehkých úkolů, které
musely splnit dle zadání víly. Za každý splněný úkol
získaly kousek mapy vedoucí k pokladu. Žáčci
přistupovali k úkolům velmi zodpovědně a pečlivě.
Navzájem se podporovali, pomáhali si a díky této spolupráci našli i svůj poklad.
Za zdárný průběh celé akce bych ráda poděkovala
všem hostům, paní ředitelce PaedDr. Haně Žižkové a
kolegovi Pavlu Žižkovi za jejich pomoc. Dále děkuji
rodičům za podporu a čas, který věnovali nejenom
akci samotné, ale také její domácí přípravě.
Ing. Bc. Sabina Hübschmannová

Slovo ředitelky ZŠMŠ Býchory
Konec školního roku už se zase nezadržitelně blíží. Zbývá posledních pár dní a my toho ještě chceme
tolik stihnout!
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Především se hned tři třídy se chystají na ozdravný pobyt. První, čtvrtá a šestá třída vyrazí na pár dní
do přírody poznávat přírodní a kulturní památky a projít několik zajímavých turistických tras. Doufejme,
že jim bude přát počasí.
Začátkem června se naši žáci již tradičně zúčastní Kolínských sportovních her. Budou nás reprezentovat
v atletice a v kopané. Naši mladší fotbalisté se již probojovali do turnaje v Kolíně, tak jim budeme držet
palce.
No a naše nejmenší děti v mateřské škole čeká spaní ve školce. Obvykle to všechny přihlášené děti
statečně zvládnou. Tak tomu jistě bude stejně i letos.
Pro všechny školáky připravuje DDŠ Býchory dětský den. Chystá pro ně vycházkovou trasu s plněním
drobných úkolů, projížďku na koních a opékání buřtů. Děkujeme jim za tuto nabídku a budeme se snažit
být nápomocni při organizaci akce.
Pro učitele školní rok nekončí vyplněním vysvědčení. Všichni už začínají chystat program pro příští
školní rok. Tak tedy namátkou… Plánujeme uspořádat pro žáky druhého stupně lyžařský kurz.
Zopakujeme také úspěšný kurz angličtiny s rodilým mluvčím, druhá a třetí třída absolvuje kurz plavání,
pojedeme opět do Drážďan, připravíme adventní podvečer, uskutečníme exkurze a výlety…
Čeká nás spousta práce. Přeji všem učitelům a zaměstnancům školy, aby v létě načerpali nové síly,
promysleli nové nápady a odpočinuli si. Dětem přeji slunečné prázdniny, spoustu zážitků se svými rodiči
a kamarády. Všem hezké léto a v září zase na shledanou!
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka školy

Dětský domov se školou Býchory
Slovo ředitele dětského domova ….
V minulém příspěvku jsem psal o své vizi vytvořit u dětí z místního dětského domova povědomí o tom,
že Býchory mohou být místem, kde děti získají pocit, že někam patří. Jako náhradu ztraceného domova,
který většina z nich postrádá. Ze zkušenosti však víme, že ani soužití s vlastními dětmi v rodině nemusí
být bez komplikací, zvláště pokud se dostanou do požehnaných let pubertálních, kdy se od nás, rodičů,
začínají nevědomě odpoutávat. Často k tomu volí svérázné prostředky. Přesto jim jaksi přiznáváme
právo chybovat omlouvaje to „(šílenou) pubertou“, na jejíž úskalí si člověk ještě většinou sám
pamatuje. V duchu se omlouvaje rodičům, protože si konečně na vlastních dětech uvědomil, co museli
prožívat…
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Čas od času se mému sluchu donesou zprostředkované informace o tom, jak naše děti fungují v soužití
s býchorskými spoluobčany. Jak už to tak bývá, většinou spíše ty nepříliš příznivé. Kdo kde co spáchal,
řekl, s kým z obce měl konflikt atd. atd. Vůbec takové zvěsti nezpochybňujeme, naopak se na ně
snažíme v kontaktu s dětmi bezprostředně a velmi důrazně reagovat.
Zároveň bych zde však rád takové výstřelky zasadil do širších souvislostí. Vývojová fáze puberty
představuje pouze jednou z nich. Některé děti v našem dětském domově mají za sebou často velmi
traumatické zkušenosti, které prodělaly v raném věku. Někdy se sám sebe táži, jak by vypadal můj život,
kdybych musel zažít to, co ony. Míra jejich psychické zraněnosti je úměrně tomu velmi značná a
projevuje se i v kontaktu s vnějším světem. Zvýšenou podrážděností, tendencí reagovat afektově,
někdy se značnou mírou vulgarity, která mnohdy přebíjí strach, které dítě v sociálním kontaktu ve
skutečnosti cítí. Pedagogové z dětského domova by mohli vyprávět…. Zvláště ti v „první linii“ mají moji
úctu a vážnost za laskavou trpělivost, se kterou podobné obtížné situace snášejí. Právě od nich jsem
slyšel nádhernou větu: „Býchory (myšleno DDŠ) mě naučily odpouštět!“ Myslím, že ji směle můžeme
použít jako určité krédo jakéhokoliv výchovného procesu, nejen toho spojeného s náhradní rodinnou
péčí.
Ale dosti již o dětském zlobení. Někdy příště mohu
přidat další skutečnosti, které možná změní něčí
pohled. Ale tak jako každá mince mají i naše děti svoji
druhou stranu či tvář. Laskavou, snaživou, toužící po
uznání a ocenění, po přijetí a láskyplném vztahu. Tety
v domově by opět mohly vyprávět o objetích, kterých
se děti dožadují (často po nějakém velmi bouřlivém
návalu zcela opačných emocí). V tomto pozitivním
duchu můžeme také hodnotit některé akce, které v
uplynulém období v DDŠ úspěšně proběhly. Ze
sportovních lze uvést pořádání tradičního turnaje ve
floorballe pro jiná podobná zařízení a fotbalový Kudlův memoriál. O jarních prázdninách děti navštívily
tajemné podzemí spojené s lomy Velká Amerika, ozkoušely si horolezectví poblíž Zásmuk, ještě za
chladného počasí začaly společně s vychovateli vyjíždět na cyklistické výlety po blízkém i vzdáleném
okolí. Účastnily se tanečního vystoupení v kolínském divadle, nově začaly trénovat s vynikající
lektorkou ze sousedních Konárovic v kroužku STREETDANCE, výuky zumby se ujala naše ekonomka.
Děti jezdí na koních a starají se o ně, hrají na bicí, zpívají na veřejných vystoupeních… V truhlárně
opravují nábytek a vyrábějí ptačí budky. Na našich inovovaných webových stránkách
http://www.domov‐bychory.org/o‐nas najdete výčet mnoha činností, za které lze malé obyvatele DDŠ
ocenit, ve kterých jsou dobří, vynikají.
Jako vstřícnou nabídku obci se všechny přítomné děti jednoho sobotního dopoledne účastnily tradiční
akce Ukliďme Česko a čistily obec i okolní lesy od odpadků. Z nastávajících akcí se nám blíží Dětský den
plný soutěží a her, který 30.5. budou pedagogové i děti z Domova pořádat v ekocentru Horka pro děti
z místní Základní školy…
Přeji všem občanům Býchor hezké a poklidné léto.
Mgr. Václav Lebduška, ředitel DDŠ Býchory
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srpen

červen

Kalendář společenských událostí na rok 2019
22.6.

24.8.

Den dětí & letní kino

20:00

Letní pouťová zábava

Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory
vstupné kino 50,‐ Kč
Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory, vstupné 100,‐

září

28.9.

říjen

15:00
21:30

Bude
Výstava – 100 let republiky v Býchorech,
upřesněno slavnostní instalace busty Jana Kubelíka

Termín i čas budou
upřesněny

Spolkový dům, vstupné dobrovolné

2.11.

Býchorské dýňobraní – den 1. ‐ dlabání dýní

14:00

Podzimní tvoření

prosinec

listopad

Spolkový dům Býchory, vstupné dobrovolné

3.11.

17:00

Býchorské dýňobraní – den 2. – Stezka
strašidelným lesem

Babinec,
SDH Býchory,
TJ Sokol Býchory
Babinec,
SDH Býchory,
TJ Sokol Býchory
Obec Býchory
FORTUNA
Býchory
Býchorský
babinec

Býchorský
babinec,
SDH Býchory

Sraz před MŠ, vstupné dobrovolné

29.11.

17:00

Rozsvícení vánočního stromu

14.‐15.12.

16:00

Putování za vánočním stromkem
Sraz u hostince U Kalinů

ZŠMŠ Býchory
Obec Býchory
Býchorské spolky
Býchorský
babinec

Vyhrazujeme si právo na změnu.

9

Býchorský Babinec
Náš spolek Býchorský babinec má aktuálně 10 členů. Pokračujeme ve své činnosti a snažíme se pro
občany organizovat akce s různým zaměřením.
V březnu proběhla ve Spolkovém domě beseda pana Synka o jeho cestách do Norska nejen za polární
září.
Před Velikonoci jsme uspořádali druhý ročník
velikonočního tvoření, kde si všichni příchozí mohli
vyrobit různé velikonoční dekorace, naučit se plést
pomlázku a užít si hezké tvořivé odpoledne.
A již 14 dní na to tu bylo oblíbené pálení čarodějnic.
Pro děti byla opět připravena stezka lesem
s čarodějnickými úkoly – letos slalom, míchání
lektvarů, začarované žížaly, čarodějnická lávka a
zastávka u perníkové chaloupky. Na hřišti TJ Sokol
Býchory nám hasiči z SDH Býchory nachystali ohýnek
na opékání špekáčků a hlavně pořádnou hranici na spálení velké čarodějnice. Počasí se nakonec
vydařilo a všichni jsme si akci užili.
Po Velikonocích také začaly pravidelné lekce aerobiku‐bodystilingu pod vedením lektorky paní Jitky
Gregorové. Cvičení probíhá pravidelně každý čtvrtek od 18.45 v tělocvičně ZŠ Býchory. Cena za lekci
50,‐ Kč, mládež zdarma.
Stále pokračuje i cvičení pilates zaměřené na posílení svalů celého těla. Cvičení probíhá každé pondělí
od 18:30 do 20:00 ve Spolkovém domě pod vedením lektorky paní Jaroslavy Sehnalové. Cena za lekci
je 70,‐ Kč.
Pokračují také kurzy keramiky pod vedením paní Evy Mojžíšové, které se konají ve Spolkovém domě
každý sudý čtvrtek od 17:30 do 19:30. Cena za lekci je 100,‐ Kč.
Noví zájemci o kurzy jsou vždy vítáni. Všechny kurzy cvičení a keramiky budou probíhat do konce
školního roku a poté opět po prázdninách.
Ještě než začnou letní prázdniny zveme vás všechny na dětský den, který se bude konat v sobotu 22.6.
na hřišti TJ Sokol Býchory od 15.00. Pro děti bude přichystán zábavný program s plněním úkolů a
dalšími atrakcemi. Večer je ve spolupráci všech býchorských spolků pro všechny premiérově
připraveno letní kino. Přijďte, těšíme se na vás.
Informace o našem spolku a plánovaných akcích naleznete na webových stránkách http://bychorsky‐
babinec.webnode.cz/
nebo
https://www.facebook.com/B%C3%BDchorsk%C3%BD‐Babinec‐
1481187425279640/. Rádi přivítáme nové členy do našeho spolku, informace najdete na uvedených
webových stránkách. Přihlásit se k nám do spolku můžete také u paní Horáčkové na OÚ nebo přijít na
jakoukoliv z našich schůzek. Dotazy a připomínky můžete také posílat na náš email
bychorsky.babinec@seznam.cz
Za spolek Býchorský babinec zapsala Jana Goldová
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FORTUNA Býchory
Výsadba cibulovin v r. 2018
Většina z vás si asi již všimla kvetoucích záhonů cibulovin v centru obce, které jsme vysázeli na
podzim loňského roku spolu s dětmi z MŠ Býchory. Sami jste se mohli přesvědčit, že jednotlivé druhy
dokázaly kvést postupně od konce února až do června. Velice nás těší mnohé pozitivní ohlasy.
V plánu máme další výsadby pro oživení vzhledu obce.

Ukliďme Býchory aneb čistý Eleonorov
Mnohokrát bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili úklidu v sobotu 6. 4.
2019. Jako obvykle nejpočetnější skupina byla z místního dětského domova, odkud přišly 4 skupiny po
cca 7 dětech a jejich vychovatelé. Stran obce se účastnilo letos minimum občanů. Nejvíce maminky s
dětmi. Tatínkové byli 4. Celkem se úklidu účastnilo 81 dobrovolníků, z toho 51 dětí.
11

Úklid byl rozdělen do dvou etap. Cestu na Mlejnek uklidili už na Apríla děti z místní základní školy.
Eleonorov se nám bohužel nepodařilo vyčistit. Na skládku, která tam byla budována několik desetiletí
naše síly nestačily. Odvezla se cca jedna tuna směsného odpadu, separovaně pak pneumatiky, stavební
odpad a něco málo odpadu tříděného a kovů. Na úhradě nákladů za likvidaci odpadu se podílela obec
a sestry Čiperovi. Následně po akci jsme na obecní facebook vyvěsili anketu z dotazem, zda úklid
zopakovat. Pro bylo 12 hlasů, proti 1. Tak uvidíme. Fotografie naleznete na https://fortuna‐
bychory.rajce.idnes.cz/Uklidme_Bychory_2019
Misijní kříž
Velmi se omlouváme za zrušení slavnostního odhalení misijního kříže. Bohužel nastaly technické
komplikace s dokončení dřevěného kříže i samotné malby Krista. Děkujeme za Vaši shovívavost. O
novém termínu Vás budeme včas informovat.
Noc kostelů 2019
V pátek 24. 5. 2019 se kostel sv.
Bartoloměje v Býchorech poprvé
zapojil do akce Noc kostelů. Kostel byl
pro veřejnost otevřen od 20 do 23
hodin a nabízel prostor pro modlitbu,
meditaci a možnost zapálení svíčky za
blízké. Příchozí si mohli při skrovném
osvětlení pomocí svíček a elektrických
světýlek prohlédnout nejen interiér
kostela, ale i obrázky dětí ze základní
a mateřské školy v Býchorech a
poslechnout skladby hrané na klávesy
a na kytaru. Kostel si v průběhu večera
prohlédlo 90 návštěvníků z Býchor a blízkého okolí. Mnohokrát děkujeme všem, kdo se zapojili do
příprav a podali nám pomocnou ruku při uskutečnění této události. Budeme se těšit na příští rok opět
na viděnou.
Za spolek FORTUNA Býchory zapsala Kateřina Sojková
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Sbor dobrovolných hasičů Býchory
Zhodnocení a přehled činností v měsících březen až květen:
Stáž – začátkem dubna proběhla v HZS Ovčáry stáž, které z naší jednotky zúčastnilo 6 osob. Náplní byla
teoretická i praktická část zaměřená na vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu
pomocí vyprošťovacího hydraulického zařízení. Dalším tématem bylo hašení požáru v uzavřených
prostorech a hašení vozidla lehkou pěnou. A samozřejmostí bylo zdokonalení se v oblasti zdravovědy.

Odstranění rampy u hasičské zbrojnice – po dohodě se zastupitelstvem obce jsme odstranili již dlouhou
dobu nepoužívanou nakládací rampu u hasičské zbrojnice. Důvodem bylo zejména vlhnutí přilehlého
zdiva zbrojnice. V tomto místě uvažujme o vybudování přístřešku, který bude sloužit jednak pro menší
hasičské vozidlo a také pro popelnice, které se v tomto prostoru nachází. O tomto záměru jednáme
s obecním zastupitelstvem.
Čarodějnice – jako každý rok, i letos jsme připravili hranici na tradiční pálení čarodějnic. S touto činností
nám pomáhali i členové TJ Sokol Býchory. Při samotném pálení jsme byli přítomni jako požární dozor.
Den Záchranářů – dne 8. 5. 2019 jsem se, již tradičně, účastnili dne záchranářů, který probíhá
každoročně v Kolíně na Ostrově. Naše jednotka prováděla ukázku „práce při povodních“.
Výjezdy – v tomto období došlo ke třem výjezdům a sice:
‐ 11. 3. 2019 v 0:25 jsme byli vysláni KOPIS Kladno ke spadlému stromu přes komunikaci mezi Býchory
a Němčicemi.
‐ 5. 4. 2019 v 13:15 jsme byli vysláni KOPIS Kladno k požáru polního porostu u Mlýnku. Společně s námi
zasahovali HZS i SDH Ovčáry a HZS Kolín.
‐ 23. 4. 2019 v 14:10 jsme byli vysláni KOPIS Kladno k technické pomoci (odstranění nebezpečných
stavů) ve výcvikovém středisku Policie ČR v Býchorech.
Sponzorské dary
‐ firma Kopos Kolín nám věnovala 10ks reflexních zimních bund.
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‐ nadace Agrofert nám poskytla finanční dar ve
výši 19.00,‐ Kč na pořízení dvou ručních
radiostanic
pro
efektivnější
komunikaci
s operačním střediskem a dalšími účastníky při
zásahu.

Nejbližší plánovaná akce – na den 22. 6. 2019 chystáme spolu s dalším býchorskými spolky dětský den,
který bude zakončen večerním promítáním putovního kina na místním fotbalovém hřišti. Promítat se
bude film Špunti na vodě.
Hasiči Býchory

Z býchorské kroniky
Jak se žilo nejen v Býchorech v době 1. světové války
V létě 1914 vypukla světová válka. Nikdo tehdy netušil, jak hrozná a dlouhá ta válka bude. Přestože se
v naší zemi nebojovalo (boje probíhaly na frontách ve Francii, v Rusku, Srbsku a v Itálii), obyvatele
čekaly těžké čtyři roky. Byl to po dlouhých letech míru konflikt, který ochromil život v mnoha zemích
Evropy nečekanou silou. V tehdejším Rakousku‐Uhersku, jehož součástí byly české země, byla
vyhlášena všeobecná mobilizace. Tak jako v celé zemi museli i v Býchorech muži opustit své rodiny a
odjet do války. V letech 1914 – 1918 odešlo do války celkem 139 mužů. Podle záznamů v místní kronice
16 mužů padlo nebo zemřelo na následky zranění, 7 mužů vstoupilo do československých legií v Rusku
nebo v Itálii. Několik mužů se vrátilo s trvalými následky. Do zajetí hlavně na ruské frontě padlo 22
mužů, vrátili se domů až po válce.
Život v obci se změnil k nepoznání. Chyběli tu muži, jejich práci museli zastat ženy, děti a starci. Rodiny
mobilizovaných mužů dostávaly zaopatřovací příspěvky na výživu, případně i na byt. Celková podpora
nesměla být vyšší než průměrný denní výdělek mobilizovaného. Kvůli pravidelnému zásobování vojska
a obyvatelstva byly prováděny soupisy obilí. V roce 1915 byly v důsledku nedostatku potravin zavedeny
chlebenky, které určovaly, kolik mouky a chleba si lidé mohou koupit. Rozdílení chlebenek prováděly
zásobovací komise. Po žních v roce 1915 byly zavedeny mlecí výkazy, které museli vést mlynáři. Veškerá
sklizeň roku 1915 byla zestátněna a převedena na Válečný obilní ústav. Zemědělci si mohli ponechat
jen tolik, kolik spotřebují dle určených dávek, jež činily 320 g mouky denně na osobu při hospodářství
a 400 g pro pracující při sklizni. Ostatní osoby, většinou nezemědělské, dostávaly 200 g mouky na den.
Prodat obilí mohli hospodáři pouze komisařům Válečného obilního ústavu. Dávky, které si lidé měli
právo podle chlebenek ponechat, byly velmi malé, a proto se rozmohl černý trh. Ceny potravin byly
často velmi vysoké a obyvatelé trpěli hladem. V Býchorech, jak píše kronikář, nebyla bída tak křiklavá,
protože většinou občané byli malorolníci, jejichž ženy i za potraviny pracovaly u větších rolníků, kteří
jejich ruce potřebovali. Lidé se snažili získat potraviny různým způsobem, obcházeli nařízení státu, i
když jim hrozily přísné tresty. Nedostatek obilí donutil lidi péct chleba z různých náhražek. Mouku
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nejdříve nahrazovali vařenými brambory, později pilinami, rozemletým dřevem, rozstrouhanou kůrou,
šrotem ze sviňských bobů a kaštanů. Nikdo z nás si nedovede představit, jak chutnal takový chléb.
Ve válce byl také citelný nedostatek cukru, který se vydával na lístky zvané cukřenky. Na každou osobu
byl povolen 1 kg cukru na měsíc. Lidé si doma vařili také pivo, když nechtěli pít pivovarské patoky.
Býchorské hospodyně si sdělovaly recepty na vaření piva a podle pamětníků vařily pivo dobré. Doma
si lidé vařili také mýdlo, které se těžko shánělo. Kávu, která jim rovněž chyběla, nahrazovali praženým
žitem nebo ječmenem. Zemědělcům byl úředně odebírán i dobytek. Během války se vyprázdnily chlévy,
mnohde zůstala pouze jedna kráva. Kolik kusů dobytka kdo odevzdá, určoval starosta obce, který měl
nejen kvůli tomu v obci velkou moc. Hospodáři museli odvádět mléko a sádlo.
Mezi nedostatkové zboží se po dvou letech války zařadily také látky. Chyběly totiž suroviny na jejich
výrobu. Vlnu, bavlnu a len nahradily kopřivy a v obchodech se začaly prodávat kopřivové látky. Velký
problém znamenala koupě bot, byly velmi drahé, ne každý si je mohl dovolit. Během války probíhal
sběr kovů, které byly potřeba na výrobu zbraní. Došlo i na kostelní zvony. V Býchorech byl zabaven
roku 1917 pouze jeden zvon. Zásluhu na tom má podle kroniky bývalý býchorský nadlesní pan
Hořovský. V jiných obcích byly zabaveny všechny, jen umíráček jim byl ponechán.
Život za války nebyl vůbec jednoduchý. Nejen na frontách umírali vojáci, protože jejich vládci chtěli mít
větší moc. Umírali i civilisté, protože jim chyběly základní životní potřeby, trápily je nemoci. Dnes si to
většina z nás nedovede představit. Udělejme všechno pro to, aby se něco takového neopakovalo.
Mgr. Naděžda Nováková

Zpravodaj vydává obecní úřad Býchory, Býchory 57, 280 02, Býchory
2. vydání / červen 2019
Vydáno v Býchorech v nákladu 260ks
Periodický tisk územního samosprávního celku
Povolení MK ČR ev. č. E 14435
Vychází jako občasník, uzávěrka dalšího vydání: 13. 9. 2019
Za vydání zpravodaje je zodpovědná redakční rada.
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