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Slovo starosty
Vážené dámy a pánové, spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za opakovanou důvěru
v uskupení Býchoráků, kterému jste opakovaně dali nejvíce hlasů. Předsevze , která jsme si dávali v
předchozích obdobích nás zavazovala k tomu, abychom tuto obec posunuli mezi obce s kompletní
občanskou vybavenos a aby se do obce vrá la výstavba rodinných domů. Jak již bylo uvedeno v
předchozím čísle zpravodaje, v obci se prostavělo za desítky milionů korun. Ne vždy to bylo jednoduché,
ale bylo třeba se se vzniklou situací popasovat, aby obec zůstala důvěryhodným partnerem pro
poskytovatele dotací, zhotovitele i banku. V roce 2014 se připravoval projekt výstavby vodovodu a
spolkového domu, na který byla podána žádost o dotaci. Bohužel obec byla na posledním místě v
přehledu žadatelů. Situace se změnila na počátku března 2015, kdy byly uvolněny finanční prostředky, a
obec byla vyzvána, aby sdělila stav rozestavěnos . Zastupitelstvo přijalo tuto výzvu a začalo se pracovat
na stavebním povolení s m, že stavba včetně vyúčtování musí být hotová do 15. prosince daného
roku. Finanční situace nebyla dobrá, protože již byl čerpán úvěr na opravu školy a na kanalizaci a banka
nechtěla poskytnout tak vysoký úvěr. Nezbylo než jednat s developerem, aby odkoupil alespoň část
pozemků a obec tak získala prostředky na úhradu výstavby spolkového domu. Developer si dal za
podmínku výstavbu vodovodu v obci, aby lokalita Pod Horkou byla napojena na vodovod, jak bylo
uvedeno v územním rozhodnu pro lokalitu. Tok peněz se podařilo uřídit tak, že k 15. prosinci byla
výstavba spolkového domu nejen zrealizována, ale i uhrazena, a ROP mohl uhradit podíl dotace dle
předloženého vyúčtování. Obec si tak získala status spolehlivého partnera u poskytovatelů dotací i
peněžních ústavů.
Za to, co se v obci podařilo vybudovat, patří dík zastupitelstvu, které si na počátku volebního období
odsouhlasilo zřeknu se odměn, místostarosta a předsedové výborů měli výrazně sníženou odměnu
pro předchozím volebním obdobím. Tento krok přispěl k lepšímu splácení úvěrů.
Závěrem dovolte, abychom Vám poděkovali za účast a důvěru, kterou jste nově zvoleným zastupitelům
svými hlasy ve volbách vyjádřili.
Na oplátku máme i my pro Vás malé překvapení. Na počátku funkčního období nyní již bývalého
zastupitelstva obce byl obecní rozpočet za žen úvěry za kanalizaci a zateplení školy. Rok 2015 obec
ukončila s finančním majetkem ve výši 5,473 mil. Kč a úvěry ve výši 4,855 mil. Kč. Tento stav, přebytek
vlastních prostředků 0,6 mil. Kč umožnil obci žádat o úvěr na výstavbu vodovodu ve výši 13,5 mil. Kč. Na
začátku roku 2017 zastupitelstvo obce rozhodlo o splacení zbytku úvěru na zateplení školy ve výši 934
s. Kč. Díky prodeji pozemků Pod Horkou rozhodlo v říjnu 2017 zastupitelstvo obce o splacení zůstatku
úvěru na kanalizaci ve výši 2,8 mil. Kč. Řízením toku financí obce v letošním roce je stav zůstatku úvěru
na vodovod k 30. 9. 2018 12,3 mil. Kč a stav vlastních peněžních prostředků o 200 s. Kč vyšší. Obec
je tedy účetně oddlužena. Bude záležet na novém zastupitelstvu, zda rozhodne o splacení úvěru nebo
volné prostředky použije na financování inves c, například na komunikaci s dešťovou kanalizací Pod
Horkou.
Ing. Richard Severa
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Informace z obecního úřadu
Důležité body z jednání zastupitelstva obce v období červen až září 2018

Oprava hřbitovní zdi a márnice – obec získala dotaci na opravu hřbitovní zdi a márnice ze Středočeského
Fondu obnovy venkova Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 616.000,- Kč. Opravu za 870 síc
včetně DPH provádí firma Dřevokrov, spol s.r.o. Oprava by měla být dokončena přibližně na konci října.
Rekonstrukce ČOV – Zastupitelstvo obce rozhodlo o provozování čis rny odpadních vod obcí. Po
převze byl vypracován projekt na opravu. Obec se pokusila získat dotaci z prostředků určených na
opravy havarijních stavů čis ren odpadních vod z fondů Středočeského kraje. Bohužel dotaci nezískala
a opravu bude hradit z vlastních prostředků. Výběrové řízení již proběhlo a opravu za 981 síc Kč plus
DPH provede firma Voda CZ s.r.o. Práce začnou na začátku listopadu.
Oprava pomníku padlých – Z prostředků Ministerstva obrany obec získala dotaci 115 s. Kč na opravu
památníku padlým ve světových válkách. Ještě před realizací, a i v jejím průběhu dochází k ničení
pomníku mladistvými. Zde bych chtěl požádat rodiče, aby svým potomků vysvětlily, že se nejedná a
lezeckou stěnu nebo prostor pro kreslení. Oprava bude stát 145 s. Kč a provádí ji firma Kamenictví
Procházka s.r.o.
Výstavba kolny pro obecní techniku ve dvoře za obecním úřadem - její stavbou se vyřeší samostatnost
našich hasičů a oddělení obecní techniky včetně její obsluhy. Na stavbu bude využit také stavební
materiál uložený momentálně v areálu školy, stavební povolení bylo již několikrát prodlužováno –
stavbu za 755 síc bez DPH provede firma Dřevokrov, spol. s.r.o.
Komunikace u požární nádrže - starosta obce je pověřen k poptávce po projektantech na uvedenou
komunikaci
Komunikace k novostavbám v lokalitě Pod Horkou – bude provedena poptávka na dokumentaci na
dešťovou kanalizaci ke komunikaci
Rozšíření kapacity mateřské školy – byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost o
stavební povolení, bude podávána žádost o dotaci z vhodného dotačního programu.
Socha Jana Kubelíka – obec odkoupila již dříve zapůjčenou sochu Jana Kubelíka od Nadačního fondu
Jana Kubelíka za 33 síc Kč s DPH
Záhony cibulovin – byla schválena žádost spolku Fortuna Býchory na vytvoření záhonů s okrasnými
cibulovinami před mateřskou školou a napro obecnímu úřadu.
Obnova dopravního značení na místních komunikacích v obci
Jak jste již byli informováni v minulém vydání zpravodaje, v letošním roce byla podána žádost o
dotaci z grantového programu TPCA a obec získala dotaci na obnovu dopravního značení na místních
komunikacích ve výši 129 s. Kč. K výměně značení dojde v závěru října a na začátku listopadu.

POZOR ZMĚNA!!! Po instalaci dopravního značení bude v obci pla t omezená rychlost
a přednost zprava!!!!
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Oslava výročí 100 let Československé republiky
Dne 28. října proběhlo i v naší obci slavnostní položení kvě ny k příležitos výročí 100let od založení
Československé republiky v říjnu roku 1918. Zároveň jsme položením kvě ny uc li památku padlých
vojáků I. světové války a legionářů, kteří bojovali ve Velké válce.
Pamětního aktu se účastnili příslušníci jednotky dobrovolných hasičů naší obce a starosta, pan Richard
Severa.
K příležitos uctění vzniku republiky proběhne dne 17. listopadu 2018 i sázení pamětní lípy. Připojíme
se tak k sícům obcí, ve kterých je vysazován náš národní strom.
V této souvislos bychom Vás chtěli požádat o pomoc s přípravou výstavy historických podob naší obce,
kterou plánujeme na příš rok. Budeme rádi za jakékoli fotografie, které dokumentují život v naší obci
za posledních 100 a více let.
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Informace k vodovodu a kanalizaci v Býchorech
Připomínáme znovu, že pokud se majitel nemovitos rozhodne připojit na kanalizační nebo
vodovodní řad, je třeba tento záměr v předs hu oznámit na obecní úřad. V dohodnutém termínu
se dostaví zástupce obce a zadokumentuje přípojku a odsouhlasí provedení připraveného propojení.
Upozorňujeme občany, že nelze svévolně zasahovat do řadů a že tento neoprávněný zásah je
sankcionován pokutou v řádu síců Kč. Domovní rozvod vody z vlastního zdroje musí být oddělený od
rozvodu z vodovodu. Oddělení okruhů nelze řešit zpětnou klapkou.
Majitelé nemovitos také musí bezpodmínečně před zahájením odběru vody z obecního vodovodu
uzavřít s obcí Býchory písemnou smlouvu. Podrobnos a potřebné náležitos k uzavření smlouvy Vám
budou sděleny na obecním úřadě. Ti, kdo odebírají vodu pouze z obecního vodovodu, budou pla t
vodné = za odběr vody a stočné = za odvedení a likvidaci odpadních vod, pouze za takové množství,
které odebrali z vodovodu (=bylo naměřeno vodoměrem).
Majitelé nemovitos , kteří vodu z veřejného vodovodu neodebírají a využívají vlastní zdroj vody,
např. studnu, musí uzavřít s obcí Býchory smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod. Stočné je v
tomto případě účtováno podle počtu všech osob využívajících kanalizaci v dané nemovitos a to podle
tzv. směrného čísla, daného vyhláškou (1 osoba=35 m3 odpadních vod za rok). Smlouvu o odvádění
odpadních vod dosud nemá uzavřenou ještě cca 30 majitelů nemovitos . Vyzýváme proto všechny
dotyčné občany, aby se dostavili na obecní úřad k uzavření této smlouvy. Pokud smlouva nebude
uzavřena, hrozí majiteli nemovitos dle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) pokuta ve výši 20.000,- Kč za neoprávněné vypouštění
odpadních vod do kanalizace.
Provoz obecního fekálu byl ukončen, odvoz a likvidaci odpadních vod lze objednat u firmy VODOS,
s.r.o., Kolín - pan Konývka – tel. 603 557 122
Odpadové hospodářství:
Sběrné místo (na konci obce ve směru na Jelen): otevřeno v lichém týdnu v sobotu v době od 9 do 11
hodin v měsících, kdy je svážen bio odpad.
Poslední svoz bio odpadu proběhne tento rok v úterý 20.11.
Volně přístupný prostor vedle sběrného místa je určen pouze pro dřevní hmotu – větve. Pařezy na toto
místo nepatří podobně jako tráva a lis .
Tráva a lis mají vyhrazený prostor pro ukládání na pozemku u zámku po levé straně směrem na Mlejnek
(u zámecké zdi).
Stále se objevují problémy s odkládáním tříděného odpadu do kontejnerů. Proto opět upozorňujeme, že
do kontejnerů na plast je nutné vkládat PET lahve sešlápnuté, aby byl využit celý objem kontejneru. Do
těchto kontejnerů patří polystyrén, ne však ten, který slouží pro stavební účely. Zneužívání kontejnerů
pro likvidaci stavebního odpadu bude pos hováno.
Do kontejnerů na papír vkládejte krabice rozložené, jinak se odváží pouze vzduch. Do kontejneru na
papír nepatří znečištěné obaly (např. obaly od pracích prostředků).
Sklo z aut, drátosklo a zrcadla patří do sběrného místa, proto je prosím neodkládejte u kontejnerů.
Nikdo nám je nenaloží.
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Žádáme občany, aby u kontejnerů na tříděný odpad nenechávali žádný jiný odpad, který patří na
sběrný dvůr nebo do směsného odpadu. Zaměstnanci obce pak musí tento odpad likvidovat místo jeho
majitelů na úkor svých pracovních povinnos .
Kontejner na směsný odpad u hřbitova slouží pouze na odpad ze hřbitova, nikoliv jako náhradní
popelnice pro občany!!!
Na sběrné místo nepatří stavební materiál – cihly, beton, obkladačky, eternit. Pro tyto účely je nutné
objednat samostatný kontejner na suť.
Opakovaně upozorňujeme, že do kanalizace nepatří rostlinné oleje, ty lze v PET lahvích odevzdat
do sběrného místa. Dále do kanalizace nepatří hygienického potřeby, vlhčené ubrousky, apod. Tuky
způsobují sníženou průchodnost potrubí. Zároveň se tuk postupně v kanalizaci rozkládá, vznikají
tak mastné kyseliny, které zvyšují korozi stěn potrubí a kanalizačních cest. Vlivem hromadění tuků v
kanalizaci dochází ke zhoršení přístupu kyslíku do vody, čímž se výrazně snižuje účinnost biologického
odbourávání nečistot v čis rně odpadních vod. Tuky a nežádoucí předměty, které do kanalizace nepatří,
způsobují ucpávání čerpadel, v nejhorším případě spálení jejich motorů a s m spojenou nutnost
častější výměny těchto čás . (zdroj h p://www.envi-pur.cz/cz/clanky/158--boj-s-tuky/)

Volby do obecního zastupitelstva
V termínu 5. a 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí ČR. V následujícím článku Vám přinášíme
výsledky zmíněných voleb.
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 - Býchorský babinec
Pořadí
1.
2.

Jméno a příjmení
Jana Goldová
Kateřina Sojková

Věk
38
31

Pořadí na HL
1.
2.

Počet hlasů
100
75

Věk
58
33
60
52
40

Pořadí na HL
1.
6.
4.
2.
3.

Počet hlasů
221
189
164
162
162

Volební strana č. 3 - BÝCHORÁCI
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení
Richard Severa
Jakub Vendl
Václav Hruška
Roman Müller
Kateřina Nováková

Dne 30. 10. 2018 proběhla ustavující schůze obecního zastupitelstva.
Uvolněným starostou byl zvolen pan Richard Severa, který naváže na své dosavadní působení
ve vedení obce. Neuvolněným místostarostou byl zvolen pan Jakub Vendl.
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Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,
hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu
Volební strana č. 1 - Býchorský babinec
Počet hlasů pro stranu: 449, hranice: 53,9
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení
Jana Goldová
Kateřina Sojková
Mar n Synek
Romana Lipková
Daniela Janáčková
Lucie Hovorková
Hana Svobodová
Michal Jadrníček
Markéta Makovská

Počet hlasů
100
75
53
57
53
25
31
15
40

Volební strana č. 2 - Býchory 2018
Počet hlasu pro stranu: 194, hranice: 35,2
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Petr Synek
Renáta Jadrníčková
Lukáš Daneš
Petr Synek
Michaela Pavliš ková
Václav Fejfar

Počet hlasů
40
20
42
18
44
30

Volební strana č. 3 - BÝCHORÁCI
Pocet hlasu pro stranu: 1284, hranice: 156,2
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení
Richard Severa
Roman Müller
Kateřina Nováková
Václav Hruška
Lucie Stehlíková
Jakub Vendl
Jaroslav Pilc
Kateřina Orságová
Pavel Hamrník

Počet hlasů
221
162
162
164
151
189
123
55
57
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Desatero obrany před šmejdy v energe ce - Energe cký regulační úřad
1.
Nenechte se nikým do ničeho nu t. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít
vlastní ak vitou, nikoliv inicia vou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si
alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden
nabízí ERÚ: h p://kalkulator.eru.cz/
2.
Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom
veliký rozdíl. Pro každého pla jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro
odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen
nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může ch t exkluzivitu
ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele
po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3.
Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně
lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se
zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce,
že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké
dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4.
Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na
(městskou) policii.
5.
Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším
souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad
pro ochranu osobních údajů (h p://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se
nezavazujte.
6.
Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem
zneuži „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě,
kdy vám to energe cký zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“,
zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7.
Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu
žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do
aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
8.
Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli
a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte
se, zda podepíšete.
9.
Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže
dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o
problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (h p://www.coi.cz/). Pokud
nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10.
Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele
licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději
15. dne po zahájení dodávek.
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Kulturní a společenské akce
pořádané v obci Býchory do konce roku 2018

17.11.
30.11.
1.12.
15.12.
1.1.2019

Výsadba lípy k výročí 100 let republiky
Vánoční jarmark ve škole s rozsvěcením vánočního stromu (ZŠ a MŠ Býchory)
Výlet na muzejní adventní trhy do Hradce králové (Býchorský babinec)
Putování za vánočním stromkem (Býchorský babinec)
Novoroční procházka k Foltýnově lípě (obec Býchory a Ovčáry)

Volební hnu Býchoráci
Domníváme se, že je vhodná doba provést vyúčtování volebního programu Býchoráků z roku 2014:
Dokončení zateplení budovy školy, výměna oken a nová fasáda – zrealizováno, navíc se opravila
střecha nad vstupní čás do budovy
Výstavba vodovodu pro celou obec – zrealizováno, včetně prodloužení
Výstavba Spolkového domu – slouží spolkům i občanům již tře m rokem
Realizace technického zázemí pro obecní techniku – zahájeno v letošním roce
Znovuobnovení stavebního rozvoje obce – předloženo cca 20 projektů na výstavbu domů
Obnova veřejné zeleně a chodníků po stavebních činnostech
Zvýšená podpora spolkům při práci s dětmi a mládeží
Ještě jednou, děkujeme za důvěru.
Ing. Richard Severa
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Základní a mateřská škola Býchory
Uplynulý školní rok 2017-2018 byl plný událos . Pokračovali jsme ve vylepšování prostředí školy, aby se
naši žáci ve škole cí li příjemně. V sedmé třídě jsme vyměnili nábytek, nová je i herna ve školní družině.
Ve spolupráci s Klubem rodičů jsme zařídili nově
školní jídelnu. Klub rodičů nám poskytli finanční dar,
který nám pomohl celou věc zrealizovat. Chtěla bych
mto poděkovat za spolupráci a doufám, že vedení
Klubu rodičů je s výsledkem spokojeno jako naše dě .
V první a v osmé třídě jsme nechali zabudovat nové
pylonové tabule. Počítáme s m, že k výměně dojde
postupně ve všech třídách. Pro dě z mateřské školy
jsme zhotovili nové pískoviště a vybavili jsme školku
novými pomůckami.
Nově vybavená školní jídelna

Velkým zážitkem pro mladší žáky loňské druhé a tře třídy byl několika denní ozdravný pobyt v přírodě
na Seči. Užili si výlety, maškarní bál, výstup ke zřícenině hradu, koupání a většina z nich i pár dní bez
rodičů. Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku jsme zajis li lekce dopravní výchovy s prak ckými jízdami
na dopravním hřiš v Kolíně. Pro dě 2. a 3. třídy, které se mají zúčastnit výuky plavání, jsme zajis li
dotaci na dopravu od MŠMT, a proto naše dě měly výuku plavání zcela zdarma, nemusely pla t ani
autobus. Starší žáci se zúčastnili zájezdu do předvánočních Drážďan. Navš vili historické památky a
slavné vánoční trhy. Pro letošní rok chystáme výlet do
Drážďan v prosinci znovu, tentokrát navš víme muzeum
a Striezelmarkt. Pro zdokonalení němčiny nabízíme
dětem od šesté třídy týdenní pobyt v Rakousku letos v
červnu. Přihlásit se mohou u Ing. Obešlové. Zájemci o
intenzivní výuku anglič ny z vyšších ročníků se mohou
zúčastnit týdenního kurzu anglické konverzace, který
povede v týdnu od 15. do 19. října rodilý mluvčí a výuka
bude probíhat denně 6 hodin pouze v anglič ně. Pro
zlepšení našich služeb jsme upravili také provozní dobu
školní družiny. Dě ji mohou navštěvovat denně od Herna ve školní družině
6.30 hod do 16.30 hod. Mohou využívat sportovní a
výtvarné kroužky. Starší žáci mohou navštěvovat kroužky, které pořádáme ve spolupráci s DDM Kolín.
Dlouhodobě spolupracujeme se psovody Policie ČR. Program, který během roku pro dě připravujeme,
je velmi pestrý. Není ani možné vyjmenovat všechna divadelní, hudební a jiná kulturní představení,
exkurze, výlety a soutěže.
Dovolte mi Vás pozvat na každoroční školní vánoční jarmark, tentokrát proběhne 30. listopadu od 17
hod. v tělocvičně ZŠ. O všech významnějších akcích informujeme průběžně na stránkách školy.
V minulém roce jsme využili služeb společnos Kalibro a nechali jsme si profesionálně zpracovat
dotazníkové šetření mezi dětmi a rodiči, které se týkalo spokojenos se školou. Velmi nás potěšila
vysoká účast i dosažené výsledky. Výuku ve škole hodno lo kladně 69,6% respondentů, zpětnou
vazbu a hodnocení žáků 80,4%, komunikaci se školou 84,5%, prostředí a organizaci 74,4%. Všeobecná
spokojenost se školou dosáhla 76,4%. Ráda bych mto poděkovala všem zaměstnancům školy za jejich
práci a rodičům a dětem za to, že jejich práci oceňují.
Doufám, že se nám naše plánované akce vydaří a oboha školní rok 2018-2019.
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Projektový den „100 let republiky“
Ve čtvrtek 25.10. 2018 proběhl na naší škole projektový den na téma 100 let naší republiky. Chtěli jsme
si se žáky připomenout a oslavit toto významné výročí české státnos . Všichni jsme si něco připomenuli
a něco se dozvěděli. Poslouchali jsme, povídali, kreslili a zpívali. Každá třída to pojala po svém a s
výsledkem jsme byli všichni moc spokojeni.
V 1. třídě se vařili švestkové knedlíky a malovali koně na počest T. G. Masaryka. Stejně tak i 2. třída si za
téma vybrala koně a nacvičila krásně písničku Ach synku, synku. 3. třída vyráběla dobové čokoládové
mince a plakát o naší krásné vlas . A všichni pak vyhráli ve vědomostní hře o Česku. I 4. třída se
trénovala hrou ve znalostech vlas vědy a hlavně připravila a namalovala tak krásné perníčkové vlajky,
že je bylo škoda sníst. Od 5. do 9. třídy prošly dě postupně pě stanoviš , kde se vždy dozvěděly něco
nového a zajímavého a navíc i něco samy vytvořily. Na prvním stanoviš četly dobové noviny a dívaly
se na ukázky z dobových, dnes již kultovních seriálů. Vždyť i Večerníček a Rychlé šípy jsou součás
novodobé historie. Když se přesunuly dále, zazpívaly si hymnu, a to nejen českou, ale i slovenskou. A
možná až nyní si uvědomily, jak se i současní populární zpěváci ve svých skladbách vyjadřují k poli ce a
naší historii. Stanoviště, kde si mohly nakreslit státní znak a zapřemýšlet, jak ho zpopularizovat v rámci
propagaci ČR v zahraničí nebo si vymyslet svůj vlastní znak, se také líbilo. Jinde se dozvěděli informace
o našich prezidentech a samy je musely poskládat do určité formy. A kdo by si nechtěl namalovat návrh
na šaty z doby 1. republiky nebo nakreslit jedno z nádherných aut, která se tehdy u nás vyráběla a
proslavila nás i ve světě?
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka školy

Projektový den - Češ preziden

Projektový den - Výroba švestkových knedlíků

Projektový den - Malování perníků v barvách ČR

Projektový den - Móda první republiky
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Býchorský babinec
Prázdniny skončily a my „býchorské baby“ pokračujeme v naší činnos . O prázdninách jsme nelenily,
připravovaly jsme potřebné dokumenty ke kandidatuře v komunálních volbách. Touto cestou také
děkujeme za Vaše hlasy. Věříme, že s ostatními zvolenými kandidáty utvoříme funkční tým, který
pozvedne fungování naší obce.
Na konci prázdnin jsme spolu s fotbalisty TJ Sokol Býchory a Spolkem dobrovolných hasičů Býchory
uspořádali pouťovou zábavu. Všichni jsme rádi, že jste i v ne úplně příznivém počasí přišli v hojném
počtu a zábavu si užili.
V novém školním roce pokračuje cvičení pilates. Cvičení probíhá každé pondělí od 18:30 do 20:00 ve
Spolkovém domě, tentokrát 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 oba kurzy jsou vždy
vítáni.
V říjnu jsme uspořádaly kurz podzimního tvoření pro dospělé, kde
jsme si vyzkoušeli vazbu věnců s podzimní téma kou. Spolkový dům
byl plný zeleně, plodů a dalšího materiálu a pod vedením lektorky paní
Aleny Hrubé vznikaly krásné věnce. Myslím, že jsme si tvoření všechny
užily a že nezůstane u jediné akce tohoto druhu.
V sobotu 3. a neděli 4.11. proběhl druhý ročník Býchorského
dýňobraní. Sobota byla ve znamení dlabání dýní. Společným úsilím
dě , rodičů i prarodičů vzniklo 45 dýňových strašidel, pochutnali
jsme si na dýňových dobrotách a zažili spoustu legrace. V neděli jsme
prošli stezku strašidelným lesem. Na malé skupinky čekala v lese
rozličná strašidla a zajímavé úkoly. Nakonec jsme se sešli na školním
hřiš a opekli si špekáčky. Celý večer proběhl pod dohledem místní
hasičské jednotky. Děkujeme býchorské firmě Štrůdelník (h p://
strudelnikkolin.cz/) za letošní skvělou specialitu upečenou pouze pro Kurz podzimního tvoření
nás na přání – štrůdl s dýňovou a dýňovo-jablečnou náplní.
Rády bychom Vás pozvaly na naše další plánované akce, které proběhnou do konce tohoto roku. Těšíme
se na Vaši účast.
V sobotu 1.12. pořádáme výlet na Muzejní adventní trhy do Hradce Králové, které nabízí velké množství
tradičních řemesel ve spojení s adventem. Odjezd je plánován na 13 hod. z autobusové zastávky. Zájemci
se mohou hlásit prostřednictvím emailu nebo u paní Horáčkové v kanceláři OÚ.
Letošní rok zakončíme 15. 12. již tradičním Putováním za vánočním stromkem.
Rády bychom opět využily zpravodaje a pozvaly mezi nás každého, kdo by měl zájem podílet se na
pořádání akcí v budoucnu. Není nás mnoho a pomoc velmi uvítáme. Informace o našem spolku a
plánovaných akcích naleznete na webových stránkách h p://bychorsky-babinec.webnode.cz/ nebo
h ps://www.facebook.com/Býchorský-Babinec-1481187425279640/ .
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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Býchorský babinec poĜádá

Zájezd na XXIII. Muzejní adventní trh do
Hradce Králové
1.12.2018

• TČšit se mĤžete na pestrou nabídku drobných dárkĤ z dílen lidových
ĜemeslníkĤ, z nichž mnozí byli ocenČní Ministerstvem kultury titulem Nositel
tradice lidových Ĝemesel a Radou Královéhradeckého kraje cenou Zlatý kolovrat.
• K vidČní budou perníky, šperky, výrobky z keramiky, dĜeva, skla, kĤže,
orobince, šustí nebo kovu, paliþkovanou krajku, svíþky, ruþnČ vinuté sklenČné
perle, foukané sklenČné vánoþní ozdoby, adventní vČnce a mnoho dalšího. V
nabídce obþerstvení nebude chybČt medovina, trdelník, ani vánoþní peþivo.
Bude probíhat soutČž o nejlepší vánoþní cukroví
• Thr probíhá v budovČ Muzea východních ýech na námČstí Svobody v Hradci
Králové i venku na ElišþinČ nábĜeží.

• odjezd ve 13.00 od autobusové zastávky

PĜ
ih
lá
š

pĜihášky emailem bychorsky.babinec@seznam.cz
nebo na OÚ u paní Horáþkové
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Fortuna Býchory
Jak jsme již psali v minulých číslech BZ, spolek FORTUNA Býchory z.s. vznikl mimo jiné jako okrašlovací
spolek pro obec Býchory. V této souvislos nás na jaře nadchly kolínské záhony okrasných cibulovin
a my si řekli, proč nemít pár vesele rozkvetlých záhonů i u nás v obci. Slovo dalo slovo, vybrali jsme
krokusy, narcisy a okrasné česneky a začaly hrátky s pastelkami a
počítáním vhodné skladby a rozestupů mezi jednotlivými cibulkami
v záhonech. Při hrubé kalkulaci jsme spočítali, že bude třeba
500 - 1000ks od každého druhu rostliny, podle toho, jak daleko
budou zasazeny od sebe. Vytvořili jsme tedy dvě možné varianty,
vybrali vhodná místa pro záhony a předložili návrhy obecnímu
zastupitelstvu ke schválení. Žádos bylo vyhověno a vedením obce
byla vybrána varianta s 550ks cibulí od každé rostliny s osázením
travnatých ploch před Obecním úřadem a MŠ. S pomocí pana
Pomichálka jsme objednali veškeré cibuloviny a čekali na lepší počasí. Nakonec jsme během jednoho
týdne s pomocí našich rodinných příslušníků osázeli jak travnatou plochu
mezi chodníkem a silnicí napro Obecnímu úřadu a obchodu, tak plochu
mezi pokácenými lipami na křižovatce u MŠ. V souvislos s vytvořením
záhonu před MŠ jsme oslovili paní učitelky ve školce, zda by s dětmi
nechtěly sázet cibulky s námi. Paním učitelkám se nápad moc líbil, a tak
jsme s dětmi 19. října zasadily do záhonku před MŠ hned několik řádků
cibulek. Dě byly nadšení spolupracovníci. Teď už se nemůžeme dočkat
jara, až cibule krásně rozkvetou, a doufáme, že budou dělat radost oku
všech občanů Býchor. Proto Vás všechny prosíme, abyste zejména na
jaře nevstupovali do prostoru osázených ploch, aby nedošlo k pošlapání
rašících rostlin. Pokud vše poroste, jak má, měly by záhony rozkvétat od
konce února kroskusy, později se přidají narcisy a nakonec až do června
by měly kvést česneky.
Název spolku napovídá, že náš spolek má co dočinění s pavilonem na minerální vodu, který můžete najít
při procházkách lesem vlevo směrem na Němčice. Rádi bychom tento pavilon opravili, vrá li mu jeho
původní krásu a vytvořili z něj jeden z turis ckých cílů naší obce, přestože je v soukromých rukách. Nyní
jsme se zase o krůček přiblížili našemu vysněnému cíli. Po roce jednání s majiteli stavby jsme uzavřeli
dohodu o užívání a rekonstrukci. Můžeme tedy začít s hledáním sponzorů a dobrovolníků, kteří by nám
pomohli uskutečnit náš záměr.
Rádi mezi sebou přivítáme jakéhokoli dobrovolníka, který by se chtěl podílet na činnostech, které
organizujeme. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailové adrese fortuna.bychory@gmail.
com.
Za spolek Fortuna Býchory zapsala Kateřina Sojková
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TJ Sokol Býchory
TJ Sokol Býchory má v současné době 74 členů registrovaných Fotbalovou asociací ČR . Současná členská
základna je od roku 2012 řízena a evidována Fotbalovou asociací ČR.
Fungování TJ zajišťuje výkonný výbor ve složení: Marek Beneš- předseda, Petr Chlumský-místopředseda,
, Ludmila Podnecká- hospodář, Oldřich Havlík, Marek Chvalovský, Petr Revenda. Správci areálu jsou p.
Jiří Podnecký a p. Josef Ku lek.
Oddíl kopané má čtyři mužstva, a to dvě mládežnická - (mladší přípravka a mladší žáci) a dvě mužstva
dospělých. “A“ mužstvo v sezóně 2017/2018 skončilo na 4. místě okresního přeboru. V podzimní
čás nové sezóny je na 4. místě a funguje pod vedením Michala Škopka, Marka Chvalovského a Petra
Chlumského , vedoucím mužstva je Olda Havlík. „B“ mužstvo, skončilo v minulé sezóně na 8. místě IV.
třídy sk. A. V půlce podzimní čás nové sezóny je na 5.místě. O fungování béčka se stará Petr Revenda.
Mladší žáci hrají okresní přebor a v půlce podzimu jsou na 5. místě. Mladší žáky vede Petr Chlád a Luboš
Hála. Mladší přípravka tuto sezonu není přihlášena do soutěže, ale pilně trénuje a hraje přátelská utkání
pod vedením M. Beneše. Stále probíhá nábor do přípravky i mladších žáků- rádi přivítáme dě od 5 do
12 let.
Další aktuální informace o klubu a jeho chodu,výsledcích atd. je možné najít na našich webových
stránkách- www. tjsokolbychory.webnode.cz a Facebookovém profilu
Areál TJ neslouží jen fotbalu, ale konají se zde akce pro dě a kulturní akce-„Čarodejnice“, dětský den,
Pouťová zábava atd…
Chtěl bych poděkovat obci Býchory a všem sponzorům, kteří podporují naši činnost.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za podporu a věřím, že i dále budou hnacím motorem
pro všechny týmy.

Za TJ Sokol Býchory
Marek Beneš
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Sbor dobrovolných hasičů to je od hasičů býchorských
Nejprve si dovolíme blahopřát všem nově zvoleným členům zastupitelstva obce, kterému
chceme být užitečnými pomocníky v oblas požární ochrany a v situacích s ní souvisejících.
Fotografie v naší vývěsní skříňce na návsi vám nyní dávají nahlédnout
do činnos jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v té čás ,
kterou nazýváme zásahová činnost.
Jedná se mimo jiné o likvidaci sršňů a včel na různých místech naší
obce, požár u Š pek, odstranění následků vichřic a bouřek, dále
ak vní účast na „Dni záchranářů“ v Kolíně, kde jsme předváděli
jednu z hasičských činnos při povodních - stavění hráze z pytlů
plněných pískem.
Mimo to ve středu 26. září proběhlo v naší obci tak cké cvičení
hasičských jednotek v čele s HZS Kolín za účas HZS Ovčáry a JSDH
Býchory a JSDH Velký Osek. Naši členové se musí pravidelně účastnit
ve svém volném čase mimo pracovní dobu, kdy se ostatní věnují
svým rodinám, přátelům nebo zájmům, různých školení a stáží.
Poslední z nich proběhla na HZS Ovčáry v rozsahu 12 hodin a byla
věnovaná zdokonalování se v zásahové činnos , což se projeví při
našem nasazení v krizových situací v obci.
Dalším, v nejbližší době konaným školením, bude zdravotnická
příprava pod vedením zdravotníků z rychlé záchranné služby Kolín.
Veškerá naše činnost se děje podle oficiálních pravidel na výzvu
operačního střediska Hasičského záchranného sboru nebo na
výzvu starosty obce. Proto nás velmi mrzí, pokud se někteří naši
spoluobčané domnívají, že naše činnost a vůbec přítomnost v obci je
zbytečná. Naši hasiči zajištují i řadu dalších akcí obecně prospěšných
celé obci i mimo požární ochranu. Spolupracujeme s ostatními
spolky v obci při zajišťování a pořádání kulturních a společenských
akcí jak pro dě , tak pro dospělé.

Rádi mezi námi přivítáme nové
členy jakéhokoli věku (dě , ženy i muže). Případní zájemci, ale i ,
kteří potřebují naši pomoc, se mohou obrá t přímo na velitele JSDH
Pavla Hamrníka, tel. 606223315.
Za sbor dobrovolných hasičů zapsal Václav Zatloukal
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Z býchorské kroniky
Když v Býchorech hořelo
Jistě si všichni pamatujete, že 13. srpna 2018 odpoledne došlo k výpadku elektrického proudu. Byl
způsoben poruchou na elektrickém vedení za naší obcí. V důsledku velkých teplot došlo k přepálení
drátů, které způsobily požár. Díky zásahu hasičských jednotek se příliš nerozšířil, shořela pouze tráva,
keře, několik stromů v okolí strouhy, podél které elektrické vedení vede, a mladé stromky vysázené na
okraji lesa, kterému se říká Š pky. Na místo dorazili nejprve místní hasiči a později jim pomohli hasiči z
Kolína a Týnce nad Labem.
Mezi lety 1912 až 1958 zasahoval místní hasičský sbor u požárů v obci celkem dvacetkrát. Podle
záznamů v kronice v roce 1913 hořelo na osmi místech. 24. dubna oheň zničil nebo poškodil domy
pana Drahoráda, čp. 30, pana Chvalovského a pana Pavla Mar nka. 29. července hořelo u Jíšů čp. 68, u
pana Josefa Vošmrdy, ten samý den vyhořely domy pana Brtka, tesaře Havránka a pana Palečka čp. 84.
Jediné, co bylo na těch neštěs ch dobré, byla skutečnost, že si všichni pos žení postavili nové domky,
a tak si zlepšili bydlení, jak uvádí místní kronikář. 24. ledna 1914 shořelo stavení čp. 31, byla to pěkná
staročeská lomenice, bohužel se nedochovala. V srpnu roku 1933 hořelo u pana Václava Svobody, uhasit
oheň bylo z ženo velkým suchem. Téhož roku v prosinci ještě hořelo u pana Václava Hrušky a pana Jana
Jiráka. V roce 1934 hořelo celkem čtyřikrát – v lednu stodola pana Karla Novotného, na Velikonoce
hos nec pana Aloise O a, v říjnu dům pana Oldřicha Štechra a v prosinci pana Jana Rejska. V roce 1936
v říjnu shořely dva stohy slámy a mlá cí stroj panu Bohumilu Součkovi, nájemci dvora Eleonorov. 1.
července 1953 shořela střecha dvojdomku, ve kterém bydleli pan J. Vach a pan P. Kolínský. 26. září téhož
roku shořelo stavení čp. 25, ve kterém žil pan Fr. Jareš, předseda MNV. Podle zápisu v kronice byl požár
úmyslně založen. V roce 1958 vyhořela 20. března usedlost pana J. Smutného.
Hasičský sbor byl v naší obci založen v roce 1912. Ustavující schůze se konala 22. února, sbor měl 29
členů, hasičskou stříkačku jim propůjčil místní velkostatek. V roce 1919 začalo jednání o stavbě hasičské
zbrojnice. Stavba, která byla dokončena v roce 1924, stála 27 000 Kč. Po 2. světové válce dostala obec
novou stříkačku a nákladní automobil. V letech1974 – 1976 byla v obci vybudována nová požární nádrž,
která nahradila rybník Brudka. Ten byl v polovině šedesátých let zavezen. Od roku 1984 získali hasiči
lepší vybavení.
Sbor dobrovolných hasičů pomáhá lidem v obci nejen při požárech, ale i při jiných živelných pohromách.
Všichni jsme rádi, že pomáhají, ale raději je vidíme, když pořádají s ostatními spolky v obci akce, které
mají především občany pobavit. Patří jim za to náš dík.
Mgr. Naděžda Nováková
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Stopy slavných neznámých osobnos v Býchorech
Smutný příběh – Jaromír Smutný
Další osobnos , která v Býchorech zanechala stopu, tentokrát diploma ckou nebo státnickou, a která
si bezesporu zaslouží, aby byla připomenuta, je Jaromír Smutný, „muž v pozadí“ prezidenta dr. Edvarda
Beneše.
Poli ci a státníci na celém světě se neobejdou bez spolupracovníků-tajemníků a poradců, kteří vytvářejí
zázemí pro jejich činnost. Tito lidé mají podstatný zákulisní vliv a mnohdy hrají důležitou poli ckou roli,
důvěrně znají přednos i slabiny, pracovní styl, způsob myšlení a také soukromý život svých šéfů, s nimiž
jsou v každodenním styku a provázejí je v okamžicích úspěchů, vítězství i proher. Širší veřejnos jsou to
lidé zpravidla nepovšimnu , byť se stávají přímo účastníky historických dějů, které ze svého postavení
sledují, ale poněkud jiným pohledem než bezprostřední protagonisté. Jejich svědectví ale přesto, či
právě proto, mívá pro historiky zvláštní cenu.
Mezi takové postavy patřil i Jaromír Smutný, jeden z
nejbližších spolupracovníků prezidenta dr. Edvarda
Beneše. Obratný diplomat a precizní úředník,
kterého si Beneš všimnul na zdravotní dovolené ve
Francii, kde Smutný vykonával konzulární službu, a
který s prezidentem Benešem prožil deset let. Mimo
jiné mnichovské dny, léta druhé světové války, tři
drama cké poválečné roky, únor 1948 a zůstal mu
nablízku až do konce jeho života. Jaromír Smutný
byl mužem v prezidentově s nu, který viděl i věděl
mnohé, ale jen malou část z toho zaznamenal pro
budoucnost.
Jaromír Smutný (1892-1964) bojoval během I. světové
války v čs. legiích, od r. 1919 působil v diploma ckých
službách, nejprve ve Francii a v letech 1931 až 1938 ve
Varšavě. Od r. 1938 byl šéfem protokolu ministerstva
zahraničí a v roce 1939 byl konzulem v Istanbulu. Za
druhé světové války byl ak vním členem zahraničního
odboje, v letech 1940 – 1948 působil jako kancléř
prezidenta dr. Edvarda Beneše, krátce pak i Klementa
Go walda, když s Benešovým souhlasem hrál „dvojí
roli“ coby zdroj cenných informací pro dr. Beneše o
dění ve vládních kruzích.
Smutný byl po deset let Benešovým spolehlivým, oddaným, diskrétním spolupracovníkem, ale též
kri ckým pozorovatelem, který dobře znal prezidentovy nedostatky, viděl ho ale realis cky a nečinil si o
něm iluzí. Na rozdíl od jiných pronikl Smutný do osobité logiky Benešova myšlení, uvažování a chování,
takže jím nemohl být prak cky překvapen či zklamán. Dovedl prezidenta pochopit a v řadě ohledů
se s ním cí l niterně spřízněn, což sám vyjádřil v deníkové úvaze z roku 1940: „Pro mne není Beneš
záhadou; snad proto, že mám v sobě velkou řadu jeho vlastnos , které analyzuji stále a docházím skoro
s matema ckou jistotou k týmž závěrům, k jakým dochází Beneš.“
Po smr prezidenta Beneše 3. září 1948 se situace rychle změnila a na konci roku 1948 je Jaromír Smutný
19

na vlastní žádost přeložen do trvalé výslužby. V březnu 1949 byl ministrem školství prof. Nejedlým
jmenován generálním inspektorem objektů spravovaných Národní kulturní komisí. V červenci 1949, ač
policejně sledován, se mu podařilo odejít do exilu, usadil se s rodinou v Londýně, kde měl četné kontakty
z doby svého válečného působení. V roce 1950 tam zakládá Ústav dr. Edvarda Beneše pro poli cké a
sociální studium, který řídí až do jeho zániku počátkem 60. let. Zde také v letech 1953-1956 zveřejňuje
pě svazkové svědectví Únorový převrat 1948 a v roce 1956 také studii Němci v Československu a
jejich odsun. Tyto soubory textů jsou zřejmě posledními významnými, u nás dosud nepublikovanými
dokumenty z pera osobního účastníka a přímého svědka československého poli ckého dění let 19451948. Vynikají jak pohledem do zákulisních jednání, tak i množstvím dokumentárního materiálu.

V kronice obce Býchory je kancléř Jaromír Smutný zmíněn několikrát. V zápise z roku 1947 se uvádí, že
novým majitelem tzv. Richterovy vily, která propadla státu jako majetek kolaborantky, se z rozhodnu
ministerstva zemědělství, stává právě kancléř Jaromír Smutný. Žádos obce Býchory o přidělení vily
tehdy nebylo vyhověno. V dalším zápise je zmínka o účas kancléře Smutného na slavnos dne 28.
10. 1948 při zakládání Sadu prezidenta Edvarda Beneše v Býchorech, kde kancléř pronesl projev,
připomínající boj československého lidu za svobodu a zasadil jednu z dese třešní. Poslední zmínka
v býchorské kronice je o odchodu kancléře Smutného dne 12. 7. 1949 z republiky, 26. 7. 1949 byla
Richterova vila zkonfiskována a přidělena jako byt nadlesnímu Flanderovi.
Zdroje: kniha Jaromír Smutný, Svědectví prezidentova kancléře, Mladá fronta 1996;
kronika obce Býchory.
fotografie - archiv ČT
Petr Synek
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