Slovo starosty
Vážení občané,
Dostáváte do ruky další vydání Býchorského zpravodaje, který pro vás připravila redakční rada. V tomto
vydání bych vás chtěl informovat o jednom ze základních dokumentů obce, kterým je územní plán. Ten
stávající byl schválen v roce 2000 a má 4 změny. V současné době je třeba udělat jeho revizi, reagovat
na změny, které nastaly od doby jeho vydání. Jak všichni vidíte, pokračuje výstavba Pod Horkou, kde
valná většina parcel má již konkrétního vlastníka. V současné době evidujeme více jak 20 dokumentací
k výstavbě nových rodinných domů. Obec má schválena další území pro výstavbu rodinných domů, ale
ta nejsou dosud zasíťována, některá jsou nedostupná. Z uvedeného důvodu je třeba určit pravidla, jak
postupovat dál. To vše pochopitelně souvisí s financemi. Na dotaci není právní nárok, neboť požadavek
akce nesplňuje dotační podmínky. Jako příklad uvedu opravu komunikace od obchodu k Eleonorovu,
kdy předpokládané náklady činily 10 mil. Kč. V době, kdy bylo možné získat 90%ní dotaci, obec neměla
hotovou kanalizaci a vodovod. Nemohla tak splnit podmínku, že pět let od dokončení nebude proveden
zásah do nového povrchu komunikace. Obdobně obec neuspěla s dotací na řešení havarijního stavu
ČOV, přes to, že dotační titul byl vypsán pro malé obce na řešení havarijních stavů. Oprava čistírny byla
realizována z vlastních prostředků.
Bohužel „zlaté časy“ skončily. Z developerského projektu Pod Horkou se po 10 letech podařilo získat
prostředky do rozpočtu obce a dostavět kanalizaci a vodovod. Další příjem z prodeje obecních
pozemků, v území určených pro výstavbu rodinných domů, bude možný v době, kdy se podaří vyřešit
vlastnické vztahy a nesrovnalosti v hranicích pozemků, které vyvstaly po digitalizaci intravilánu obce.
Tento problém se týká i oprav místních komunikací nebo chodníků. Jako příklad uvedu chodník k DDŠ,
který není na obecním pozemku. Obec může realizovat pouze jeho opravu z materiálu, ze kterého byl
vybudován.
Pevně věřím, že se podaří problémy vyřešit ke spokojenosti všech.

Informace z obecního úřadu
Důležité body z jednání zastupitelstva obce v období říjen 2018 až únor 2019

Navýšení zaměstnanců obecního úřadu ‐ z důvodu neustále se zvyšující administrativní zátěže bylo
odsouhlaseno posílení pracovního týmu obecního úřadu. Novou zaměstnankyní se od ledna 2019 stala
paní Ivana Lhotáková.
Odměny zastupitelů – po diskuzi byly schváleny odměny členům zastupitelstva: Uvolněný starosta
obce v plné výši dle tabulkové hodnoty, neuvolněný místostarosta ve výši 4.500,‐Kč, předseda výboru
ve výši 2.000,‐Kč, člen výboru ve výši 1.000,‐Kč. Částky před zdaněním jsou uvedeny za kalendářní
měsíc, počínaje listopadem 2018.
Splacení úvěru za vodovod – finanční situace obce umožnila jednorázovou splátkou jistiny umořit dluh
z úvěru na výstavbu obecního vodovodu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o mimořádné splátce v plné výši
čerpané jistiny úvěru
Oprava ČOV – byla dokončena oprava ČOV. Cílem této opravy bylo také popsat současně fungující
technologii čistírny tak, aby následné kroky její údržby a případné další rekonstrukce byly co nejlépe
cíleny. Souvisí s tím i podrobný popis současné technologické linky včetně elektroinstalace. Ze
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získaných informací vyplyne, jak je třeba stávající technologii provozovat, případně upravit, aby splnila
stále se zpřísňující požadavky na kvalitu čištěných vod. Následně se bude řešit navýšení kapacity
čistírny pro stále se rozrůstající obec.
Vysílačky pro naše hasiče – byla podána žádost o dotaci z Nadace Agrofert na nákup vysílaček pro naše
hasiče
Oprava misijního kříže – byl schválen návrh spolku Fortuna Býchory z.s.na opravu kříže u kostela.
Oprava se týká celého kříže včetně Krista, který potřebuje minimálně nový nátěr, i okolí kříže, tj.
odborné ošetření okolních dřevin. Předpokládaná výše finanční náročnosti opravy se předpokládá do
10 tisíc Kč.
Výstavba kolny pro obecní techniku ve dvoře za obecním úřadem ‐ konečný termín dokončení do 30.
4. 2019.
Cena za odpady na rok 2019 ‐ zastupitelstvo obce odsouhlasilo stanovení cen na likvidaci odpadů pro
občany v cenové úrovni roku 2018
Cena vodného a stočného na rok 2019 ‐ zastupitelstvo obce odsouhlasilo stanovení cen vodného a
stočného v cenové úrovni roku 2018
Rozpočet obce Býchory na rok 2019 – byl schválen rozpočet obce Býchory na rok 2019 (rozpočet viz
webové stránky obce)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Býchory – byl schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Býchory
(viz webové stránky obce)
Prodej obecního majetku ‐ zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního majetku, tj. stavebních bloků
z plynosilikátu v ceně 10,‐Kč / ks s rozměry 60cm x 50cm x 15 cm, a prodej nákladního vozu cisterny na
fekálie tovární značky Praga PV3S
Veřejného osvětlení lokalita Pod Horkou – zpracovává se projektová dokumentace na provedení
veřejného osvětlení v části lokality Pod Horkou včetně podkladů pro zajištění stavebního povolení
Oprava místní komunikace lokalita Pod Horkou – je zpracována projektová dokumentace a podána
žádost o stavební povolení
Výstavba dešťové kanalizace ve stávající komunikaci lokalita Pod Horkou – zpracovává se projekt pro
stavební dokumentaci ke stavebnímu povolení
Územní plán – probíhá vyhledání vhodného pořizovatele nového územního plánu obce

Investice 2019
Hlavní plánované investiční záměry:
Oprava mateřské školy s navýšením kapacity o 10 míst – bude vyhledán vhodný dotační titul a podána
žádost o dotace
Oprava místní komunikace od čp. 155 k řepařské drážce – bude vyhledán vhodný dotační titul a podána
žádost o dotace
Výstavba dešťové kanalizace ve stávající komunikaci od čp. 155 k řepařské drážce ‐ bude vyhledán
vhodný dotační titul a podána žádost o dotace
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Veřejné osvětlení části lokality Pod Horkou

Placení poplatků v roce 2019
Odpady ‐

600,‐ Kč za osobu s trvalým pobytem
600,‐ Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu

Poplatek za psy ‐

50,‐ Kč za psa

Vodné ‐

35,‐ Kč/m3, dle stavu vodoměru

Stočné ‐

30,‐ Kč/m3, dle stavu vodoměru
1050,‐ Kč za osobu, pokud není instalován vodoměr nebo je vypouštěna voda
používaná z vlastní studny

Placení poplatků za r. 2019 je možné od 18. 3. 2019 bankovním převodem (preferujeme), případně
na obecním úřadě vždy v pondělí a středu v době od 8.00 ‐ 11.30 a od 12.30 ‐ 17.00 hodin.
č.ú. 3820151/0100, variabilní symbol: čp.

Termín úhrady:

odpady + psi

do 31. 3. 2019

vodné a stočné

do 30. 4. 2019

V termínu od 25. do 28. 3. 2019 budou provedeny odečty vodoměrů.

Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství obce – přehled 2005 až 2018
Z uvedeného přehledu je patrné, že se v obci nedaří výrazně snižovat objem odpadů celkem. Pokles
biologicky rozložitelného odpadu v roce 2018 byl výsledkem sucha. Z pohledu na financování
odpadového hospodářství je patrné, kolik obec platí v přepočtu na jednoho obyvatele, kdy poplatek
činí 600 Kč na 1 obyvatele.
S ohledem na využitelnost biologicky rozložitelného odpadu bychom rádi apelovali, na ty, jež svážejí
tento odpad do lesa. Ať už to jsou Štípky, cesta na Mlýnek nebo okolí Fortuny. Všude je možné nacházet
odpad z prořezů stromů, posekanou trávu nebo vypletý plevel ze zahrádky. Do lesa tento odpad
opravdu nepatří! K jeho uložení slouží dvě shromaždiště, a to jedno na dřevěný odpad, které je
umístěno vedle sběrného místa u silnice směrem na Jelen a druhé na trávu a jiný měkký rostlinný
odpad, které se nachází na křižovatce cest směrem na Mlejnek a k sýpce.
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Rok
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Celkem

Rok
Příjmy od obyvatel
Výdaje celkem
Výdaje na 1 obyvatele

Produkce odpadů v tunách
2005
2010
2015
0,58
2,05
3,19
3,49
4,46
4,77
2,70
5,41
9,83
48,83
65,70
191,67
151,10
138,69
206,04
231,54
233,86

2016
4,76
5,98
10,21
67,21
135,71
246,99

2017
2,93
5,63
9,59
68,29
135,14
249,94

2018
2,53
6,50
9,35
59,04
129,72
225,75

Financování odpadového hospodářství obce v Kč
2005
2010
2015
2016
243 568 231 740 341 380 346 000
368 313 549 625 606 946 645 839
702
818
977
1 040

2017
350 550
662 562
1 076

2018
337 250
626 370
1 017

Z dění v obci
Změny stavu obyvatel za rok 2018
K 1. 1. 2019 byl počet obyvatel obce 616 osob ‐ 327 muži, 289 ženy.
26. listopadu 2018 se uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Přejeme všem do života jen to
nejlepší.
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Vysazení lípy republiky
Dne 25. listopadu se v naší obci konalo slavnostní sázení stromu Republiky na počest 100. výročí
založení Československého státu. Pan starosta ve svém projevu vzpomínal jak na tuto událost, tak i na
historii výsadby památných stromů v obci. Děti ze zdejší MŠ si připravily a přednesly několik básniček,
a poté jsme si na počest prezidenta Masaryka zazpívali ,,Ach synku synku", za doprovodu Tadeáše
Janáčka. Zástupci místních spolků a zastupitelstva následně zalili lípu, aby dobře prospívala. Na závěr
čekalo všechny malé občerstvení nejen z dílny firmy Štrůdelník Kolín. Všem zúčastněným mnohokrát
děkujeme za podporu.

Oprava hřbitovní zdi a márnice
1. ledna tohoto roku proběhlo slavnostní ukončení opravy hřbitovní zdi a márnice na našem hřbitově.
Na opravu získala obec dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova Krajského úřadu
Středočeského kraje ve výši 616.000,‐ Kč. Opravu za 870 tisíc včetně DPH provedla firma Dřevokrov,
spol s.r.o. Prostředí hřbitova nyní získalo výrazně důstojnější vzhled.
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Objížďka v době uzavírky komunikace Kolín – Tři Dvory
V termínu os 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 proběhne rekonstrukce silnice II. třídy č. 322 ve směru Kolín –
Tři Dvory. Pro tento úsek jsou naplánovány dvě objízdné trasy, a to ve směru Tři Dvory ‐> Kolín, která
povede přes obce Konárovice, Býchory, Ovčáry a druhá trasa ve směru Kolín ‐> Týnec nad Labem, která
povede přes obce Jestřabí Lhota, Němčice a Bělušice.
V termínu 1. 4. – 30. 6. proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po místních komunikacích z důvodu
nárůstu dopravy přes naši obec.
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březen

Kalendář společenských událostí na rok 2019
22.3.

18:00

Fotoprezentace Norsko a polární záře

23.3.

15:00

Maškarní bál pro děti – Konárovice

Spolkový dům Býchory
Hospoda na Vinici Konárovice

6.4.

9:00

Čistý Eleonorov aneb Ukliďme Býchory III

13.4.

14:00

Velikonoční tvoření

22.4.

15:00

Misijní kříž u kostela

30.4.

18:00

duben

Sraz před MŠ, výstražné vesty s sebou
Spolkový dům, vstupné dobrovolné

květen

Sraz před kostelem sv. Bartoloměje

Slet čarodejnic
Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory
Termín i čas budou Výlet ke dni matek
upřesněny
24.5.
20:00
Noc kostelů

červen

Kostel sv. Bartoloměje

22.6.

Den dětí & letní kino
Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory, vstupné: bude
upřesněno

20:00

srpen

24.8.

Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory, vstupné 100,‐

září

28.9.

říjen

Letní pouťová zábava

listopad

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

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

Termín i čas budou Podzimní tvoření
Spolkový dům, vstupné dobrovolné
upřesněny

Býchorský
babinec

2.11.

Býchorský
babinec,
SDH Býchory

14:00

Býchorské dýňobraní – den 1. ‐ dlabání dýní
Spolkový dům Býchory, vstupné dobrovolné

prosinec

Býchorský
babinec
Obec Konárovice
Býchorský
babinec
FORTUNA
Býchory
Býchorský
babinec
FORTUNA
Býchory
Býchorský
babinec

3.11.

17:00

Býchorské dýňobraní – den 2. – Stezka
strašidelným lesem
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

Vyhrazujeme si právo na změnu.
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MŠZŠ Býchory
Obec Býchory
Býchorské spolky
Býchorský
babinec

Základní a mateřská škola Býchory
V týdnu od 15. do 19. října probíhal ve škole TÝDEN ANGLICKÉ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM.

Přihlášení žáci z druhého stupně mají možnost po
celý týden prožít šest hodin denně výuky v angličtině.
Výuka obsahuje i hry a soutěže a zaměřuje se na
rozvíjení komunikace. Zájem o zařazení do kurzu byl
velký, přestože je zpoplatněn. Nemohli jsme ani
umístit všechny, přednostně se budou moci zúčastnit
příště ti, na které se letos nedostalo.

Staré řecké báje a pověsti
Kniha Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky
patří dnes ke klasické literatuře. Již několikátá
generace se s ní setkává v hodinách českého jazyka a
je oblíbenou četbou žáků. Každý se rád ponoří do světa
starých bájí, oblíbíí si nesmrtelné bohy, krásné
bohyně, udatné hrdiny či nadpřirozené bytosti. Na
základě četby této knihy vznikl nápad žáků 6. třídy
ztvárnit oblíbené postavy také výtvarně.
Posuďte sami, jak se jim to podařilo.
Školička pro předškoláky
Pro děti v posledním ročníku mateřských škol opět
připravujeme tzv. Školičku. Uskuteční se 19.3.2019 od
16 hodin v budově naší školy. Spolu s dětmi si mohou
rodiče prohlédnout školu, družinu a jídelnu. Seznámí se s paní učitelkou budoucí první třídy a děti si
vyzkouší, jak probíhá výuka v první třídě. Těšíme se na vás.

Zápis do 1. třídy se uskuteční 1. DUBNA 2019 od 13,00 do 17,00 hodin.
Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 2.5.2019 od 13 do 17 hodin v budově MŠ.
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Dětský domov se školou Býchory
Vážení býchorští občané,
jmenuji se Václav Lebduška. Od 1. 1. 2019 jsem byl jmenován na post ředitele místního dětského
domova se školou. Rád bych se Vám krátce představil a zároveň nastínil několik představ o možné
spolupráci mezi domovem a obcí, o kterých jsem již také hovořil před místním zastupitelstvem.
S dětmi, které se dostaly do obtížných životních situací, i s jejich rodinami, pracuji již přes třicet let.
Podílel jsem se na vzniku prvního střediska výchovné péče v České republice, také jednoho z prvních
nízkoprahových center, vedl jsem osobnostně rozvojové kurzy pro středoškoláky, psychoterapeutické
skupiny pro děti a mladistvé. Uskutečnil jsem desítky výjezdových zážitkových programů do přírody,
lezl jsem s dětmi po skalách, sjížděl divokou vodu, prolézal jeskyně, vedl cyklovýlety… Někteří z mých
dávných klientů již dospěli, mají vlastní děti. S některými se náš vztah postupem let dostal na přátelskou
rovinu. Zůstáváme v kontaktu a s úsměvem vzpomínáme na jejich dětské zlobení. Bez nadsázky to
považuji za jednu z nejlepších odměn, kterou člověk v našem oboru může dostat.
Příběhy dětí, se kterými jsem se během řady let potkával a potkávám, jsou si v mnohém podobné. Mění
se vnější společenská realita, která se v nich odráží jako v zrcadle. Často máme tendenci ve výchovné
bezradnosti předávat vinu za veškeré prohřešky dětem samotným. Zapomínáme, že jejich provinění
jsou také vždy výslednicí mnoha vztahů, výchovných přístupů i selhání ze strany dospělých. Mnohdy
těch nejbližších, kteří nedokázali naplnit svoji rodičovskou roli nebo ji destruktivně nasměrovali proti
vlastním dětem.
Sám pocházím z vesnice v nedalekých Železných horách a své dětské klienty jsem tam v rámci výše
zmíněných „dobrodružných“ aktivit často brával. Proto si dovedu představit, jaké třecí plochy mohou
vznikat při kontaktu uzavřeného prostředí venkova s dětmi, jejichž projevy jsou často nestandardní, ať
již vlivem procesu dospívání, prožitých traumat nebo obojího. To, co jsem však vždy oceňoval, byl
soucit, který u většiny dospělých při kontaktu s často pohnutými životními příběhy dětí nakonec
převládl. Soucit, který neznamená, že přestaneme výchovně působit nebo určovat hranice toho, co se
smí a nesmí. Soucit, který je spojen se snahou porozumět, pomoci, vcítit se do dětí, dát jim šanci….
Budu moc rád, když se ve stejném duchu budete potkávat s dětmi z našeho domova také vy.
Zařízení jsem převzal v nelehké ekonomické situaci. Každý, kdo začínal jakoukoliv aktivitu s
pohledávkami z minulosti v řádech několika milionů, které převzal jako dluh někoho jiného, ví, že se
jedná o opravdu velmi obtížný start. To, co považuji v dané chvíli za pozitivní, je fakt, že se ve svém
snažení mohu pevně opřít o své kolegy, z nichž někteří jsou občany Býchor a okolních vesnic. Naší
společnou snahou je udržet chod domova tak, aby se nutná úsporná opatření co nejméně dotkla dětí.
Aby v rámci možností zůstal zachován a naplňován hlavní cíl, který má takové zařízení vůči svěřeným
dětem naplňovat. Tedy vychovávat je, vzdělávat, pomáhat jim vyrovnat se s obtížnými životními
událostmi a připravit je pro uplatnění v budoucnosti. Možná již nebude spojen s tak pompézně
velkolepými akcemi, jako v minulosti, ale pravděpodobně děti lépe připraví na skutečnou realitu, se
kterou se v budoucnu budou setkávat.
V tomto do určité míry „střízlivějším“ duchu bych rád podpořil spolupráci s obcí. Napadá mě využití
našich koní na povození dětí z Býchor, např. v rámci Dne dětí. Máme tělocvičnu, kterou rádi nabídneme
k častějšímu pronájmu, než je dosud, protože náklady na její provoz jsou značné. Pokud by někdo chtěl
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uspořádat akci v ekocentru Horka, které se nachází nedaleko Býchor, velmi rádi mu to umožníme. Naše
děti a vychovatelé uklízeli obec v rámci akce Ukliďme Česko, oceníme, když se k nim příště připojíte.
Možná máte další nápady na vzájemnou spolupráci. Neváhejte nás s nimi oslovit. Také proto, že
propojení s každodenním životem společenství Býchor při podobných aktivitách je jeden z nejlepších
způsobů, jak zprostředkovat dětem, které často postrádají svůj domov, pocit, že někam patří. Že na
tomto světě mají své místo, kde jsou s laskavostí přijímány takové, jaké jsou. Potřebují ho stejně, jako
my všichni.

Býchorský Babinec
Dvanáct měsíců uteklo jako voda a je tu rok 2019. Tak jako vždy, i v loňském roce se náš spolek snažil
přispět ke zpestření života v Býchorech.
Na konec roku jsme nachystaly výlet na řemeslné adventní trhy do Hradce Králové, aby se všichni mohli
patřičně vánočně naladit. Poslední naší akcí v loňském roce bylo Putování za vánočním stromkem 15.
prosince. Tentokrát kromě andělů s úkoly na všechny čekala také Sv. Barbora, Sv. Mikuláš a Sv. Lucie.
Děti si vyrobily ozdobičky na vánoční strom, přinesly ovečky a dárečky Ježíškovi do Betléma a za
odměnu dostaly balíček od Mikuláše, který se s nimi ještě přišel rozloučit. Všichni jsme si za doprovodu
Tadeáše Janáčka na klávesy zazpívali koledy a užili hezké předvánoční pozdní odpoledne. Za skvělé
dobroty opět musíme poděkovat býchorské firmě Štrůdelník.

Zde je stručná rekapitulace našeho roku 2018: V březnu jsme uspořádaly velikonoční tvoření. Poslední
dubnový den patřil tradičně sletu a pálení čarodějnic pořádanému společně s fotbalisty z TJ Sokol
Býchory a hasiči SDH Býchory. Na konci května jsme pořádaly ke dni dětí výlet na zámek Berchtold. Na
konci prázdnin proběhla opět ve spolupráci všech spolků pouťová zábava. V říjnu jsme připravily kurz
podzimního tvoření pro dospělé. Na začátku listopadu proběhl druhý ročník Býchorského dýňobraní s
dlabáním dýní a pochodem strašidelným lesem. A jak již bylo zmíněno, na konci roku jsme uspořádaly
výlet na řemeslné adventní trhy do Hradce Králové a Putování za vánočním stromkem.
Kromě těchto akcí celoročně probíhaly kurzy keramiky a cvičení pilates.
Na svoji činnost v roce 2018 obdržel spolek Býchorský babinec 40.000,‐ Kč z rozpočtu obce. Děkujeme
za poskytnutí uvedené finanční dotace. Za pomoc na mnoha akcích děkuje také členům SDH Býchory.
Za skvělé štrůdly a další dobroty na řadě našich akcí děkujeme ještě jednou všem z firmy Štrůdelník. Za
poskytnuté občerstvení děkujeme také panu Míčovi z místního obchodu s potravinami.
V neposlední řadě děkujeme všem za účast na našich akcích, budeme v jejich organizaci pokračovat i v
tomto roce.
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V letošním roce opět pokračuje cvičení pilates. Je to cvičení zaměřené na posílení svalů celého těla,
zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. 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 oba kurzy jsou
vždy vítáni.
Na jaro chystáme novinku, začne probíhat cvičení aerobik pod vedením lektorky Jitky Gregorové.
Cvičení bude probíhat v úterý nebo čtvrtek (podle zájmu) od 18.45 do 19.45 v tělocvičně ZŠ Býchory.
Cena za lekci 70,‐ Kč. Proběhnou 2 ukázkové hodiny v úterý a čtvrtek zdarma. 1. lekce se uskuteční
během března, budeme vás včas informovat.
Zveme Vás také na besedu/fotoprezentaci Norsko – země hor, fjordů a trollů, a Tromso – hlavní město
polární záře. Ta se uskuteční v pátek 22. března od 18.00 ve Spolkovém domě v Býchorech. Pan Synek
bude vyprávět o své účasti na Husky expedici spolu s dalším účastníkem této expedice do Norska za
polární září.
13. dubna pro všechny chystáme opět velikonoční tvoření. Přijďte si s námi vyrobit velikonoční
výzdobu.
Rády mezi námi uvítáme 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
http://bychorsky‐babinec.webnode.cz/
nebo
https://www.facebook.com/B%C3%BDchorsk%C3%BD‐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

FORTUNA Býchory
Výsadba cibulovin v r. 2018
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji, v loňském roce jsme za pomoci dětí z místní MŠ
osázeli záhony před OÚ a MŠ jarními cibulovinami. Naše snažení už nese své plody, vlastně květy.
Cibulky začaly rašit. Ostatně můžete se o tom sami přesvědčit.
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Čistý Eleonorov aneb Ukliďme Býchory III
Tak jako v minulých dvou letech budeme letos pořádat úklid Býchor a jejich blízkého okolí. Hlavním
cílem je uklidit mnohaletou skládku u zemědělského družstva, kam se ukládá odpad už minimálně 30
let a podél cesty na Jestřabí Lhotu. Stejně jako v minulých letech budeme spolupracovat s dalšími
místními spolky, obcí, školou i dětským domovem. Protože ale dobrovolníků z řad občanů bývá
minimum, chtěli bychom Vás požádat o zapojení se do této akce. Čím více nás bude, tím více odpadu
budeme moci zlikvidovat a tím méně hrozí možnost například poranění se v lese o vyhozený hrnec.
Misijní kříž
Jistě jste všichni zaznamenali probíhající opravu misijního
kříže před kostelem sv. Bartoloměje. Kříž byl sejmut
v listopadu loňského roku za pomoci SDH Býchory.
V současné chvíli hledáme vhodnou dřevinu na jeho
vyhotovení. Postavu Krista maluje pan Petr Peřina, který
maloval např. i postavu Krista na kříži u Němčic. V okolí kříže
dojde v následujících dnech k prořezání a úpravě dřevin.
Slavnostní odhalení nového misijního kříže bude na
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 od 15.00 hod. Čeká na Vás
drobné občerstvení a doprovodný program.
Aktuality můžete sledovat na našich webových stránkách
https://fortuna‐bychory.webnode.cz nebo na FB stránce
události
https://www.facebook.com/events/2766215016937504/
Noc kostelů 24. 5. 2019
Ze společné schůzky se zástupci římskokatolické církve v Kolíně, pod kterou spadá správa místního
kostela sv. Bartoloměje, vzešla iniciativa uspořádat i u nás Noc kostelů. Jedná se o republikovou akci,
díky níž jsou otevřeny kostely široké veřejnosti. My pro Vás připravujeme kromě možnosti prohlídky i
doprovodný program. Více informací o celorepublikové akci naleznete na https://www.nockostelu.cz
program pro kostel sv. Bartoloměje v Býchorech bude zveřejněn během dubna na našem webu a FB
stránce události.
Výstava 100 let republiky v Býchorech
Spolu se zástupci obce připravujeme na letošní září výstavu pod názvem 100 let republiky v Býchorech.
Pro tuto výstavu hledáme vhodné fotografie například z otevření budovy mateřské školy v Býchorech
v prostorách dnešního DDŠ nebo z konání Májův 60. letech apod. Budeme vděčni za zapůjčení Vašich
fotografií. Fotografie můžete předat panu starostovi, paní Horáčkové nebo paní Lhotákové v kanceláři
OÚ. Pokud byste rádi přispěli svojí fotografií, ale bojíte se jejího znehodnocení, stačí se zastavit na OÚ,
váš záměr říci panu starostovi, který nám informaci předá, a naši zástupci se za Vámi osobně zastaví a
fotografie ofotí. Předem děkujeme všem za poskytnutí fotografií.
Za spolek Fortuna Býchory z.s. zapsala Kateřina Sojková
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Sbor dobrovolných hasičů Býchory
První sobota v tomto roce se stala nejen výročním setkáním našich členů Sboru dobrovolných hasičů,
ale zároveň startem do již sto‐sedmého roku existence.
Zúčastnilo se ho 15 z 20 členů, starosta ing. Richard Severa, RNDr. Jana Goldová, PhD. a Ing. Kateřina
Sojková, jako představitelky spolků Býchorský babinec a Fortuna.

Prvním letošním zásahem byla likvidace malého požáru, ke
kterému došlo již 56 minut po silvestrovské půlnoci, ke kterému
nás vyslal KOPIS Kladno. Spolu s námi se na likvidaci podílel i HZS
Ovčáry.
Pozn. (KOPIS – krajské operační a informační středisko HZS se
sídlem v Kladně).

Výjezdy a zásahy patří k nejdůležitějším úkolům našeho sboru, ale
abychom tuto činnost mohli vykonávat, musíme se věnovat
údržbě a opravě naší výzbroje a výstroje, stejně tak našeho
zázemí – hasičské zbrojnice. Nemalý čas věnujeme i odborné a
vzdělávací činnosti v průběhu celého roku.

Nejenom, že sami pořádáme akce pro naše občany, pomáháme i ostatním sdružením a spolkům naší
obce v této činnosti. V minulém roce jsme byli požádáni celkem 10x o spolupráci a ve všech případech
jsme vyhověli. Tímto děkuji všem, kteří se ve svém volném čase podílejí na akcích určených ostatním
občanům.
Fungování našeho sboru v nemalé míře závisí i na finanční podpoře, zejména pak ze strany
zastupitelstva obce.

Tento rok chceme pokračovat v naší práci, budeme se snažit
zmodernizovat naši techniku a vybavení a samozřejmě i nadále
spolupracovat s ostatními spolky obce, aby většina občanů byla s
naší činností spokojená.

Většina občanů možná nezná rozdíl mezi JSDHO a SDH. V krátkosti
se pokusím o vysvětlení:
JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je jednotka
požární ochrany (JPO) se zřizuje na základě zákona na základě §29
a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
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Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně
a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce
působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací
techniky a řidiče. V naší obci jde o 9 členů
SDH – sbor dobrovolných hasičů, tzn. jedná se o zájmovou organizaci, jako např. Býchorský babinec
nebo TJ Sokol Býchory. Celkem 20 členů, z toho 9 působí i v JSDHO.

Rekapitulace činnosti JSDHO za rok 2018
Jednotka vyjela celkem k 19 událostem:
‐ požár 2x
‐ čerpání vody 2x
‐ odstranění nebezpečných látek (olej) 2x
‐ odstranění stromů 4x
‐ likvidace nebezpečného hmyzu 6x
‐ požární dozor 3x

Hasiči Býchory

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 Kutílek.
Oddíl kopané má 4 mužstva, a to 2 mládežnické‐ mladší přípravka a mladší žáci, a dvě mužstva
dospělých. “ A“ mužstvo je v polovině sezóny 2018/19 na 2. místě okresního přeboru se čtyřbodovou
ztrátou na Tři Dvory. Jarní část sezóny zahájí 24.3. od 15.00 na domácí půdě derby s Jestřabí Lhotou.
Do boje o 1. místo půjde pod vedením Michala Škopka, Marka Chvalovského a Petra Chlumského ,
vedoucím mužstva je Olda Havlík. „B“ mužstvo je v půlce sezóny na 4. místě IV. třídy a jarní část zahájí
23.3. od 15.00 domácím zápasem s mužstvem Tři Dvory C. O fungování béčka se stará Petr Revenda.
Mladší žáci hrají okresní přebor a nyní jsou na 6. místě. Mladší žáky trénuje dvojice Adam Vyhnánek a
Petr Chlád. 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 děti
od 5 do 12 let.
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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 děti 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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ST Býchory
ST Býchory – stolní tenis nebo lidověji „ping‐pong“ má v Býchorech dlouholetou tradici.
V posledních letech se družstvo propadá okresními tabulkami stále níž a níž. V minulé sezóně –
2017/2018 nám po nevalných výkonech náležel samotný chvost.
Letošní sezóna patří již k těm vydařenějším, v současnosti se pohybujeme uprostřed tabulky. Zejména
pak proto, že jsme změnili nasazení ve čtyřhrách, kde stálé dvojice, až na výjimky, tvoří Čížek J. +
Vyhnánek J. a Fejfar V. + Vyhnánek V. Téměř s pravidelností aspoň jedna dvojice svůj zápas vyhraje,
což hraje podstatnou roli pro vývoj zbylého utkání. Ve dvouhrách jsou hlavními oporami Jiří Čížek a
Jakub Vyhnánek, kteří patří v procentuální úspěšnosti k těm lepším, dokonce nejlepším. Dalšími členy
jsou V. Vyhnánek, V. Fejfar, R. Lipka, M. Filip a O. Martínek. Snažíme se, aby si tzv. zahráli všichni, ale
to v rámci jednoho zápasu není možné, proto se na jednotlivá utkání střídáme. Jelikož se zápasy hrají
ve všedních dnech večer, musíme nasazení hráčů přizpůsobit i pracovním směnám, rodinným
povinnostem atd.
V minulosti jsme hrávali v Býchorech, ve školní tělocvičně. To se nám však nadále nepodařilo skloubit
s jinými sportovními činnostmi, které se tam také konají, raději jsme se proto uchýlili do herny ST
EUROMASTER v Kolíně. Sice tam platíme nemalé částky za pronájem, ať již za tréninky, tak i za zápasy,
ale máme tam odpovídající zázemí. Vzhledem k tomu, že nemáme žádné sponzory a nedostáváme ani
žádné příspěvky, hradíme si vše z vlastních prostředků.
Rádi přivítáme do našich řad další zájemce. Pokud by byl dostatečný počet stabilních členů, nebrání nic
tomu, aby se založilo druhé družstvo.
V případě dotazů nebo zájmu kontaktujte vedoucího družstva, Vojtu Vyhnánka. Osobně nebo e‐
mailem: sparowhawk@email.cz
Členové stolního tenisu…
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Z býchorské kroniky
Artéské studně
Tentokrát jsem pro vás vybrala z kroniky záznam o vrtání artéských studní v okolí naší obce, které
probíhalo na počátku 20. století.
________________________________________________________________________________
Za mistra Jana Kubelíka byl v zámku pociťován nedostatek vody, poněvadž zámecký vodovod plně
nedostačoval. Voda dosavadní byla špatné jakosti a páchla příchutí asfaltových rour. Tím dán podnět
k hledání lepších a hodnotnějších pramenů – později i léčivých. Mistr Jan Kubelík, dle hlasů tehdejších
novin, oddával se již delší dobu myšlence založiti lázně blízko svého sídla – býchorského zámku. Proto
jeho paní, rodilá Maďarka, pozvala paní Charlotu Tüköry d‘Algyest, choť velkostatkáře z Piešťan na
Slovensku, aby jako zkušená v hledání pramenů nalezla na zdejším panství nové vydatné prameny. Tato
po ohledání okolí „ proutkem“ shledala a stanovila prameny. Tak rozpoznala, že od Homole sbíhají se
prameny k Němčicům a pak dále k Sánům. Kde udala místo pramene, tam později vrtáno.
Vrtání artéských studní prováděla firma Artesia – inženýrem Hájkem v Praze. Vrtáno na podzim v září
1911, nejprve v Písečníku u Jelena, v Oboře nad rybníčky. V hloubce 7 metrů shledán vydatný pramen
dobré pitné vody, nikoliv však minerální. Pak vrtáno v Oboře pod školkou s tímtéž výsledkem. Třetí
studně vrtána stranou dvora Eleonorova u silnice Němčické, v poloze zvané „ V zahradách “, kde býval
za rytíře Horského rybník a višňové sady. Tam byl nalezen vydatný pramen silně železitý. Bubliny
bahenního plynu neb kysličníku uhličitého vystupovaly z vykopané studně velmi vydatně. Čtvrtá studně
vrtána do značné hloubky, 90 m, za Havraním lesem, poblíž Ohař, Němčic a Jestřabí Lhoty, v poloze
řečené „Na dlouhých“. Po proražení opuk a vápenců z křídového útvaru naraženy byly v hloubce 46
metrů vodovodné pískovce téže formace. Podlahovitý útvar prahorních břidlic dosažen v hloubce 75
m. Tyto vrstvy jsou zeleně zbarveny a možno je mineralogicky řaditi k chloritovým břidlicím. Podobně
jeví se vrstvy v téže hloubce v Bělušicích, z čehož lze souditi, že obě obce leží na témž prahorním
podkladě. Hlubším sondováním přes 75 m, aby se získalo větší množství vody, bylo dle úsudku
pedologického oddělení technické kanceláře zemědělské rady bezúčelné. Dle analysy všeobecného
ústavu pro zkoumání potravin v Praze, kam zasláno pět vzorků vody z různé hloubky, uznána voda
z těchto býchorských artéských studní za slabě alkalickou a zařazena mezi slabě alkalické kyselky.
V zimě roku 1912 započato s vrtáním páté artéské studně ve „ Spálence“ poblíž silnice vedoucí
k Němčicům. Tato studně nachází se nedaleko třetí studně. Průměr vrtaných rour byl 36cm. Po
proražení opuk a vápenců křídových, naraženy v hloubce 21 m pískovce téže formace. Tyto jdou až do
hloubky 33 m, čili vykazují mocnost 12m. V dalším postupu naraženy vrstvy jílu, a to písčitého, sahající
do hloubky až 41m, mocné 8m. V hloubce 41 metrů shledány vrstvy krystalinických břidlic a amfibolové
pevné břidlice, ve kterých, ovšem s velmi značnými obtížemi, se vrtalo do hloubky až 50 m. Za celodenní
vrtání postoupilo se o 12 cm a za vrtání nočního o 15 cm do hloubky. Patrně asi tím, že noční chlad více
chladil vrtačky než denní vzduch. Kovář nestačil kaliti vrtací dláta, ježto byla hned vytupena. Pokud se
týče poměru vod podzemních, nutno považovati pískovce v hloubce 21‐33 m za vrstvy vodovodné a
pevné břidlice v hloubce 21‐33m za vlastní pevné dno a shromaždiště podzemních vod.Vzhledem
k vodní vydatnosti sondy ve „Spálence“, možno prohlásiti, že delší hloubení ve vrstvě, jež tvoří vlastní
podlahu shromaždiště vod podzemních, jest bezúčelno, neboť nelze tím počítati na nějaký větší příron
vod.
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Pavilon Fortuna ‐ Analysou vody z 50 m hloubky ze „Spálenky“ zjistilo se, že voda ta jest minerální,
náležející do skupiny alkalicko‐muriatických kyselek. Vystavěn tedy ve „Spálence“ vkusný
železobetonový pavilon, okrouhlý, s kopulí pobitou měděným plechem, s umělecky provedenými
dveřmi zhotovenými rovněž z mědi. Uvnitř pavilonu jest umístěna betonová mísa, spočívající na sloupě,
a na ní stojí socha Hygie, která nalévá vodu proudící do číše. V pozadí při zdi jest z porcelánu, zeleně
polévaného, zhotovena zvláštní mušle, umělecky zhotovená a zdobená. Je to výrobek anglický. Této
mušle mělo se používati k pití na vodu. K tomu účelu byla také zhotovena. Stranou od této mušle vlevo
jest přístroj k plnění lahví. Pavilon zhotovila firma Hrůza a Rossenberg v Praze.
Další studně, dle počtu šestá, vyvrtána byla do hloubi 120m. Nachází se v parku poblíž samého zámku.
Sedmá studně jest u nového, velmi vkusného letohrádku mistra J. Kubelíka, hloubená do 46 m hloubky,
přímo na nejvyšším kopci býchorského okolí, Homoli.
__________________________________________________________________________________
Tolik záznam z kroniky. Pavilon Fortuna se dochoval, jeho vzhled však dávno neodpovídá tomu, jak
vypadal v době svého vzniku. Naši nejstarší obyvatelé si asi pamatují, že býval takový, jak jej popsal
první býchorský kronikář pan Jan Komers v roce 1929. Čas a lidé způsobili, že pavilon teď vypadá tak,
jak vypadá.
Mgr. Naděžda Nováková
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