BÝCHORSKÝ ZPRAVODAJ
č. 3/2019

Obecní úřad Býchory
Býchory 57
Býchory
280 02
Tel.: 321 798 622
Email: podatelna@obec-bychory.cz
IČO: 00235296
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Web: www.obec-bychory.cz

https://www.facebook.com/obec.bychory/

Informace z obecního úřadu
Současně se svozem bioodpadu nově probíhá také svoz použitých jedlých olejů v 1,5‐2l plastových
lahvích. Lahev s použitým olejem stačí pouze položit na/k popelnici s bioodpadem.
O víkendu 2. a 3.11.2019 přijedou do naší obce pouťové atrakce, které budete moci navštívit
v prostoru bývalých zahrádek u zvoničky.

Zkrácené zápisy z jednání zastupitelstva obce Býchory
Pozemek zatím není řešen, budu řešit později. V
katastru nemovitostí je veden jako komunikace.
Stěhování hasičárny nastane, jakmile dojde k
předání zjištěných závad a nedodělků v kolně a
následné kolaudaci. Podklady čekám každým dnem.
Hasičské auto by mohlo stát za budovou OU. Ještě si
to změřím a vyjádřím se poté.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
5. Schválení účetní závěrky školy
Účetní závěrka školy byla zveřejněna na úřední
desce obce.
Usnesení
č.2/11/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje účetní závěrku školy.
6. Stavební činnost
6.1. Starosta obce znovu otevřel problematiku
komunikace u požární nádrže a informoval
zastupitelstvo, že v nejbližší době osloví minimálně
tři projektové kanceláře na vypracování požadované
PD.
6.2. Starosta obce informoval zastupitelstvo o
řešení pročištění průtočného profilu Hlubokého
potoka, a to žádostí u LČR s. p. Profil by se měl
pročistit v dohledné době.
7. Různé
7. 1. SOP a.s. ‐ proběhla valná hromada v Přelouči.
Nejvíce probírané téma je třídění odpadu a
komunikace s ním.
7.2. Byl přednesen podnět pana Votroubka ohledně
nedělního klidu v obci.

Zápis č. 11/2019 ze dne 4. 6. 2019
Přítomno: 4 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, RNDr. Goldová Ph.D., Ing. Sojková
Nepřítomni: Ing. Hruška, Ing. Vendl, Bc. Nováková
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/11/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel: Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Goldová Ph.D., Ing.
Sojková,
3. Slovo hostů:
Starosta obce uvedl pozvání paní PaedDr. Žižkové
slovy, že právě letos je polovina funkčního období
ředitele školy a je čas se ohlédnout a zhodnotit
výsledky své práce.
3.1. Slovo dostala ředitelka školy paní Žižková.
Paní ředitelka nechala kolovat zastupitelstvem
několik fotografií ukazující změny školy k lepšímu, a
to od svého nástupu do funkce.
Poté, s listinou v ruce, a po jednotlivých bodech
svého programu, který uvedla před svým nástupem
do funkce ředitele školy, hodnotila své předsevzetí z
horizontu tří let práce, dle jednotlivých kapitol.
Po přednesu paní ředitelky došlo k diskuzi.
Podrobný zápis viz. příloha.
Slovo nyní dostal pan Pavel Hamrník.
Pan Hamrník položil tyto otázky:
Co pozemek po rampě za hasičárnou?
Kdy se provede stěhování a následná rekonstrukce
hasičárny?
Kde by se mohlo parkovat hasičské auto?
Starosta obce odpověděl:

Zápis č. 12/2019 ze dne 18. 6. 2019
Přítomno: 6 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Ing. Vendl, RNDr. Goldová Ph.D., Ing.
Sojková, Bc. Nováková
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PD bude kompletní a plně využitelné jako podklad
pro zadání pro výběrové řízení na dodavatele díla.
7. Dodatek smlouvy SOP a.s.
Starosta obce přečetl zastupitelům důvody
spočívající ve změně odbytových podmínek
odběratele v kategorii odpadového dřeva a
velkoobjemového odpadu v regionu Přeloučsko.
Změna se promítne ve zvýšení cen pro likvidaci
uvedených kategorií odpadních hmot.
Usnesení
č.4/12/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje předložený dodatek se společností SOP
a.s.
8. ZŠ a MŠ – mimořádná dotace
Vedení školy předložilo OZ jedinou cenovou
kalkulaci na zajištění plánovaného generálního klíče
k budově školy.
Tento problém bude řešen na příštím OZ s vedením
školy.
9. Stavební činnost
9.1. Starosta obce informoval zastupitelstvo o
proběhnutí kolaudačního řízení na kanalizační větev
B 1.4 na pozemku p. č. 237/24 v k. ú. Býchory.
OZ bere na vědomí.
9.2. Starosta obce informoval zastupitelstvo o
hledání schůdného řešení společností Parcely
Býchory s. r. o. na dokončení vozovky a následný
prodej zbylých parcel v lokalitě Pod Horkou.
OZ bere na vědomí.
10. Různé
10.1. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Býchory
Návrh zřizovací listiny byl přečten, projednán a
připomínkován jednotlivými zastupiteli. Nový návrh
zřizovací listiny byl předložen ke hlasování o jejím
přijetí.
Usnesení
č.5/12/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje nově navrženou zřizovací listinu ZŠ a MŠ
Býchory.
10.2. Výměna matrací a podlahové krytiny ve školce
Na podnět rodičů byla paní Sojkovou provedena
kontrola ložnice v MŠ. Výskyt plísní nebyl potvrzen,
zarážející však byla kvalita lehátek. Současná
lehátka byla pořízena do bývalé MŠ v Býchorech cca
v letech 1978‐1979. Lehátka jsou již tedy naprosto
nevyhovující. Z těchto důvodů je třeba lehátka
vyměnit. Po kontrole a rozmluvě s pedagogickým
personálem MŠ došlo zastupitelstvo k závěru, že by
bylo vhodné rovněž vyměnit koberec v ložnici a
zlepšit tak zdravé prostředí pro děti.
Usnesení
č.6/12/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje nákup dětských matrací a nové podlahové
krytiny. S tímto usnesením bude seznámeno vedení
školy vč. organizace výměny podlahové krytiny.

Nepřítomni: Ing. Hruška
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/12/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel: Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: Bc. Nováková, Ing. Sojková
3. Slovo hostů:
Slovo dostala paní Markéta Folkeová.
Paní Folkeová se hned v úvodu jasně vyhranila proti
současnému převládajícímu návrhu na využití
prostoru U zvoničky. Její představa vychází ze
založení klidného parku s dřevinami, keři a stromy,
který by plně evokoval prostor klidu, místo pro
posezení na parkové lavičce, zkrátka klidovou zónu
odpovídající představám části občanů bydlících v
okolí tohoto prostoru. Zastupitelstvo poukazovalo
na výsledky ankety a předložilo grafickou podobu
návrhu hřiště, která je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Návrh počítá s významnou výsadbu zeleně. Pan
starosta seznámil přítomné se zamítavou odpovědí
na žádost o grant. Debata ohledně využití prostoru
U Zvoničky je tak nadále otevřenou s možností
vyjádření všech dotčených obyvatel obce.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
5. Územní plán
Starosta obce otevřel kapitolu zpracování územního
plánu a požádal o dobrovolníka z řad zastupitelů,
který by byl pověřen jako kontaktní osoba při řešení
úkolů při zpracování územního plánu.
Dobrovolně se přihlásila paní Bc. Nováková.
Usnesení
č.2/12/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje pověřeného zastupitele pro plnění úkolů
při zpracování územního plánu obce paní Bc.
Novákovou Kateřinu.
6. Výběr projektanta
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obesláním
projekčních kanceláří pro zpracování projektové
dokumentace na zvýšení dopravní bezpečnosti v
obci Býchory. Myšlen je střed obce – od hostince U
Kalinů, včetně prostoru zastávek – směrem na
Němčice. Jedná se o zpracování tras chodníků a
vyřešení stavebně – technických vlastností díla.
Ucelená nabídka došla pouze od jedné projekční
kanceláře: Ing. Rozsíval, Olomouc, který předkládá
cenovou nabídku za výše uvedené zpracování PD v
hodnotě 266 tisíc Kč vč. DPH.
Usnesení
č.3/12/2019.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje přijetí cenové nabídky ve výší 265.595,‐ Kč
vč. DPH na zpracování PD projektu na zvýšení
dopravní bezpečnosti v obci Býchory. Zpracované
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10.3. Vedení ZŠ a MŠ bude vyzváno, aby zajistilo
provoz školky o prázdninách.
OZ bere na vědomí.

8.1 Bc. Nováková upozornila na neposečené plochy
v obci. Obecní úřad bude oslovovat vlastníky a
upozorňovat je na jejich zákonné povinnosti.

Zápis č. 13/2019 ze dne 2. 7. 2019

Zápis č. 14/2019 ze dne 16. 7. 2019

Přítomno: 5 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Ing. Vendl, RNDr. Goldová Ph.D., Bc.
Nováková
Nepřítomni: Ing. Hruška, Ing. Sojková
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/13/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel: Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: Bc. Nováková, RNDr. Goldová
Ph.D.
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
4. Revokace usnesení č. 6/12/2019
Starosta obce otevřel obsahovou stránku formulace
usnesení č. 6/12/2019 a navrhl upřesnění v textu v
tomto znění:
Usnesení č. 2/13/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup dětských postýlek – lehátek a nové
podlahové krytiny.
5. Návrh smlouvy o přeložce sítí ČEZ na pozemku
parc. číslo 274/64, lokalita Pod Horkou
Ve výše popsaném pozemku se nachází více
podzemních sítí různých majitelů. Přeložky těchto
sítí se budou muset provést kompletně a se
vzájemnou koordinací. Z tohoto důvodu zatím návrh
smlouvy o přeložce sítí ČEZ nebude dán k podpisu.
OZ bere na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s
obsahem rozpočtového opatření.
Usnesení č. 3/13/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje předložené rozpočtové opatření č.3/2019
dle přílohy.
7. Stavební činnost
7.1. Návrh smlouvy o dílo zpracovatele projektové
dokumentace Ing. Rozsíval
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem
SOD na PD Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Býchory. V diskuzi nad předloženým návrhem došlo
ke zjištění, že je nutné řešit rozpočtovou část.
Starosta obce vyzve zpracovatele k jejímu doplnění.
OZ bere na vědomí
8. Různé

Přítomno: 5 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Ing. Vendl, Bc. Nováková, Ing. Sojková
Nepřítomni: Ing. Hruška, RNDr. Goldová Ph.D.
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/14/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel: Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: Bc. Nováková, Ing. Sojková
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
4. SOD Ing. Rozsíval
Starosta obce předložil k přijetí návrh SOD Ing.
Rozsívala na PD Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Býchory ve stupni dokumentace pro vydání
společného povolení stavby.
Usnesení č. 2/14/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje předložený návrh smlouvy Ing. Rozsívala s
názvem Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Býchory ve stupni dokumentace pro vydání
společného povolení stavby.
5. Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB)
Jedná se o smluvně zajištěný stavební záměr
společnosti ČEZ a. s, na výměnu venkovního
nadzemního vedení elektrorozvodné sítě na
pozemku parc. číslo 462 v katastrálním území
Býchory /Na Vrších/, kde obec Býchory je druhou
smluvní stranou na zřízení věcného břemene pro
zmíněné sítě.
Usnesení č. 3/14/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje SOSB ve věci zřízení věcného břemene pro
výše popsaný stavební záměr společnosti ČEZ, a.s.
6. SOP – sběr odpadů
Jedná se o rozšíření služeb občanům, kdy svoz
jedlých olejů a tuků bude realizován v rámci svozu
BIO. Termín zahájení svozu a bližší podmínky
odběru olejů jsou v jednání se svozovou firmou.
OZ bere na vědomí.
7. Stavební činnost
7.1. Společnost Parcely Býchory s.r.o. požádala obec
Býchory k akceptování a podpisu Prohlášení obce
Býchory /viz příloha/ vydané touto společností.
Usnesení č. 4/14/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje požadované Prohlášení obce Býchory, dle
přílohy.
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přijetí dotace ve výši 3 milionu korun. Dotace byla
přidělena v důsledku navýšení rozpočtu MFČR.
Dotace musí být vyčerpána do 6. 12. 2019. Paní
Goldová a paní Sojková v rámci rozsáhlé diskuse
sdělily své důvody k nesouhlasu s přijetím dotace,
které jsou:
a) Termín vyúčtování prací do 6. 12. 2019 ‐
příliš krátký, ještě není ani vybrán dodavatel,
nebezpečí vrácení dotace
b) Rozšíření kapacity MŠ o 10 dětí ‐ není
předem známo zajištění dostatečného množství
pedagogických pracovníků
c) Nekoncepční řešení půdorysu ‐ využití
prostorů stávající MŠ by mohlo být po detailním
zvážení lepší než nynější projekt, rekonstrukce se
bude týkat jen obnovy vnějšího pláště budovy a
nově budované třídy, prostory stávající MŠ
zůstanou beze změn
d) Průběh rekonstrukce za plného provozu
MŠ
Usnesení č. 2/15/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace na stavební úpravy budovy
MŠ v Býchorech ve výši 3 milionů korun za
podmínek určených dotačním titulem.
Hlasování: Pro: 4 Proti : 2 Zdržel se : 0 (Ing. Sojková,
RNDr. Goldová)
5. Výběrové řízení na dodavatele prací stavby MŠ
Výběrovým řízením na dodavatele prací pro
stavební úpravy budovy MŠ bude pověřena smluvně
zajištěná firma WITERO s.r.o.
OZ bere na vědomí
6. Výběr na dodavatele kotle do školní jídelny
Starosta obce realizoval poptávkové řízení z více
firem pro dodávku kotle do školní jídelny, kde
hodnotící ukazatelé byly cena, rychlost dodání a
zabudování kotle na místo samé a zajištění servisu v
případě poruch. Z nabídek byla jako nejlepší
vyhodnocena dodavatelská firmy Fišer – Poděbrady
s nabídkovou cenou vč. DPH ve výši 110.715,‐ Kč.
Usnesení č. 3/15/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr firmy Fišer – Poděbrady pro dodání
kotle do školní jídelny v ceně ve výši 110.715,‐ Kč.
7. Stavební činnost
7.1. Starosta obce předložil zastupitelstvu PD na
další rodinný dům plánovaný k výstavbě v lokalitě
Pod Horkou, a to na pozemku parc. číslo 274/74
katastrální území Býchory.
OZ bere na vědomí
8. Různé
8.1. Starosta obce představil nabídku pořízení
omalovánek.
Nabídka přítomné zastupitele neoslovila.

7.2. Ve věcech stavebních záměrů v lokalitě Pod
Horkou bude nutné zajišťovat potřebné cizojazyčné
překlady úředních dokumentů a listin.
OZ bere na vědomí
7.3. Mateřská školka
Bc. Nováková seznámila přítomné zastupitele s
návrhem vnitřního uspořádání místností, poloh
oken a dveří na vlastnoručně vyrobeném situačním
výkresu, který dal vzniknout diskuzi na dané téma,
jež posunula různorodé představy k reálným
závěrům. Ing. Sojková tento návrh zpracuje a
požádá KHS o vyjádření k navrženému řešení.
8. Různé
8.1. Spolkový dům
Ve věci umístění plastiky pana Kubelíka ve
Spolkovém domu v Býchorech došlo po krátké
diskuzi k závěru, že nejlepší místo pro tuto plastiku
bude protilehlý roh společenské místnosti, ve výšce
očí na dřevěné horizontální desce, stavebně vetnuté
do zdiva.
OZ bere na vědomí
8.2. Obecní pozemky navržené pro možnou výměnu
za pozemky Čiperových
Starosta obce představil pozemky možné pro
výměnu za pozemky Čiperových, v lokalitě za
zámkem.
OZ bere na vědomí
8.3. Plán rozvoje sportu
Ve věci rozvoje sportu a vytvoření plánu pro obec
Býchory se zastupitelstvo obrátí na TJ Sokol
Býchory.

Zápis č. 15/2019 ze dne 6. 8. 2019
Přítomno: 6 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Bc. Nováková, Ing. Sojková, Ing. Hruška,
RNDr. Goldová Ph.D.
Nepřítomni: Ing. Vendl
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/15/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Richardem Severou: Zapisovatel: Ing.
Műller
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Goldová Ph.D., Ing.
Sojková
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
4. Dotace na stavební úpravy MŠ
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s
přidělením dotace z Ministerstva financí na realizaci
stavebních prací úpravy MŠ a vyzval zastupitele k
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je pravidelně udržován obcí a aktuální vzhled je
zřejmě způsoben bohatými srážkami v posledním
období a následným bujným růstem vegetace.
Údržbu pozemku kolem hasičské nádrže má na
starosti Sbor dobrovolných hasičů jako podmínku
obdržení obecní dotace.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulých OZ:
Byla provedena.
5. Rozpočtové opatření č. 4/ 2019:
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele
s obsahem tohoto RO.
Usnesení č. 2/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2019
dle přílohy.
6. Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací
v mateřské škole v Býchorech:
Na základě doporučení výběrové komise, která
rozhodovala z nabídek čtyř uchazečů na stavební
práce, je jako nejvhodnější navržena stavební
společnost DOT Servis s.r.o. Praha, která
v požadovaných hlediscích měla nejnižší nabídkovou
cenu stavebních prací a nejkratší dobu realizace
díla. Cena díla je navržena ve výši 3.298.805,‐ Kč
plus DPH, doba realizace díla je nabídnuta na 98 dní,
tj. o 12 dní méně než byl požadavek výběrového
řízení.
Detailní administrativní zpracování nabídek v rovině
dodržení všech aspektů dotačního titulu provedla
vybraná firma WITERO s.r.o.
Usnesení č. 3/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh hodnotící komise pro společnost
DOT Servis s.r.o. Praha, jako dodavatele stavebních
prací.
7. Návrh smlouvy SOD se zhotovitelem prací:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem
SOD s již vybraným zhotovitelem stavebních prací
na budově mateřské školy.
Usnesení č. 4/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh SOD se zhotovitelem stavebních
prací a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
8. Návrh dodatku se společností SOP:
7.1. Starosta obce předložil OZ návrh řešící sběr a
odvoz shromažďovaných použitých potravinářských
olejů v obci. Nově budou sváženy použité jedlé oleje
v 1,5 až 2 L plastových lahvích spolu s Bio odpadem.
Usnesení č. 5/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek ke smlouvě se společností SOP.
9. Návrh smlouvy se společností URBITECH s.r.o.
Jalubí:

Zápis č. 16/2019 ze dne 27. 8. 2019
Přítomno : 6 čl. zastupitelstva
Ing. Severa, Ing. Műller, Bc. Nováková, Ing.Vendl,
Ing. Hruška, RNDr. Goldová Ph.D
Nepřítomni: Ing. Sojková
Hosté: paní Hálová
1. Zahájení a schválení programu:
Usnesení
č.1/16/2019.
Zastupitelstvo
obce
s navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Richardem Severou:Zapisovatel: Ing.
Műller Roman
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Goldová Ph.D, Bc.
Nováková
3. Slovo hosta: paní G. Hálová
Paní Hálová položila otázky zastupitelstvu. Jaké
úpravy v obci, včetně dopravního značení OZ
plánuje pro zvýšení dopravní bezpečnosti během
trvání objížďky? Tuto otázku řešila paní Hálová
s panem starostou již v předchozích týdnech a
chtěla znát konkrétní řešení.
Starosta obce odpověděl, že v této věci proběhlo
několik jednání a to třeba s Městskou policií
v Kolíně, která však nemá dost zaměstnanců, které
by mohla propůjčit k nám do obce. Poté s Policií ČR,
kde lze objednat měření rychlosti projíždějících
vozidel, a toto měření bude probíhat. Dále bylo již
realizováno dopravní značení se sníženou rychlostí v
obci.
Další věcí, která je již v běhu je získání občanů, kteří
budou regulovat přesun osob na přechodech pro
chodce. Tito občané jsou patřičně proškolení pro
tuto funkci.
Dále paní Hálová projevila své rozhořčení nad
parkováním velkých, dlouhých nákladních aut, které
obec hyzdí, zatěžují ji výfukovými plyny při konání
technologických procesů /několik desítek minut
trvající chlazení nákladního prostoru při zastavení
auta/ a parkují, byť z části, na zelených plochách,
které devastují. Pro příklad byla vzpomenuta
lokalita kolem Zvoničky.
Na toto téma již na úřad přišlo několik dalších
stížností od občanů. Starosta uvedl, že tento
problém bude zastupitelstvo řešit v nejbližší době a
to zřejmě dopravním značením.
Dalším bodem občanky byl apel na rychlostně
rozumnou jízdu nejenom v obci, ale i mimo ní,
neboť roste počet srážek se zvěří.
Poslední připomínka paní Hálové se týkala
neudržovaného vzhledu kolem hřbitova a u požární
nádrže. Starosta uvedl, že pozemek kolem hřbitova

6

16.3. Obec komunikuje s kadeřnicí na požadavcích
pro pokračování své činnosti, protože z důvodu
rekonstrukce MŠ je nutné kadeřnictví v budově MŠ
zrušit.
16.4. Jednání s katolickou církví o pozemcích v okolí
ČOV a pozemcích kolem kostela.
16.5. Byla poskytnuta odpověď žadateli dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Jde o návrh smlouvy o poskytování služeb
Hlašenírozhlasu.cz občanům obce, po skončení
bezplatného zkušebního období.
Usnesení č. 6/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb a
pověřuje starostu obce k podpisu.
10. Výběr z poptávky na BOZP a PO:
Starosta obce provedl poptávkové řízení na výběr
dodavatele dodržování předpisů v oblasti BOZP a PO
při realizaci stavebních prací na budově mateřské
školy v obci. Poptávce vyhověla nabídka pana Ing.
Sklenaříka Jaroslava – inženýrská činnost ve
výstavbě.
Usnesení: č. 7/16/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje nabídku na dodržování předpisů v BOZP a
PO Ing. Sklenaříkem Jaroslavem a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
11. Dar pro ZŠ MŠ Býchory:
Usnesení č. 8/16/2019. Na základě předběžných
informací schvaluje OZ dar pro školu. OZ obdrží dle
skutečnosti darovací smlouvu s podrobným
rozpisem darovaných věcí.
12. Výjimka z počtu žáků:
Návrh předložila ředitelka školy. Reaguje tak na
početní stav žáků v naší základní škole.
Usneseni č. 9/16/2019. OZ schvaluje výjimku
z počtu žáku v ZŠ MŠ Býchory.
13. Příspěvek na obědy důchodcům:
Ve věci příspěvku převládl názor zachovat
současnou výši příspěvku důchodcům trvale žijící
v naší obci.
Usnesení č. 10/16/2019. OZ schvaluje zachování
stávajícího příspěvku ve výši 5,‐ Kč na osobu –
důchodce.
14. Výběr společnosti pro administraci žádosti
v rovině dotačního titulu pro zvýšení dopravní
bezpečnosti v Býchorech (výstavba chodníků a
další):
Výběr proběhl ze tří nabídek firem, z nichž jako
nejvhodnější byla vybrána společnost WITERO s.r.o.
Usnesení č. 11/16/2019. OZ schvaluje výběr
společnosti WITERO s.r.o. a pověřuje starostu obce
k podepsání smlouvy.
15. Stavební činnost:
15.1. Na pozemku par. číslo 274/98 je schválen
společný územní souhlas s ohlášením stavby RD.
16. Různé:
16.1. Diakonie Broumov požádala o sbírku oděvů.
Obec má v intravilánu již instalovaný stálý kontejner
na oděvy a proto nic nebude organizovat.
16.2. ČEZ ‐ jednání o náhradním zdroji energií.

Zápis č. 17/2019 ze dne 10. 9. 2019
Přítomno: 4 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Ing. Vendl, Ing. Sojková
Nepřítomni: Ing. Hruška, RNDr. Goldová Ph.D., Bc.
Nováková
Hosté: paní Buřičová, pan Pavel Hamrník, pan Radek
Dvořák
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/17/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel : Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: Ing. Sojková, Ing. Vendl
3. Slovo hosta: pan Radek Dvořák a pan Pavel
Hamrník za hasiče
Pan Pavel Hamrník pochválil obec za odklizení věcí,
materiálu a strojů pro údržbu obce z prostor
hasičárny.
Zároveň však připomenul
slib
zastupitelstva o rekonstrukci prostor hasičské
zbrojnice, která se sestává z revize rozvodů
elektřiny, opravy rozvodů vody, opravy omítek,
revizi a opravu stropní konstrukce včetně jejího
zateplení. Dále upozornil zastupitelstvo na nutnost
odklizení suti po rozebrané rampě. Suť by se mohla,
dle vyjádření pana starosty, použít na vyspravení
cesty k ČOV. Další případná řešení přemístění suti
budou projednána v následujícím týdnu.
Zastupitelstvo bylo rovněž informováno o již těžko
udržitelném technickém stavu hasičského vozidla
Avie, která má od minulého týdne nefunkční
výstražná světla. Vozidlo tak není použitelné pro
výjezdy a muselo být odhlášeno ze záchranného
systému. Jednotka se tak stala neakceschopnou.
Nákupní cena světel bez práce činí okolo 30.000,‐
Kč. Ekonomicky rozumné by bylo staré Avie se
zbavit a zakoupit zánovní hasičské vozidlo. Obecní
dotace 50.000,‐ Kč na provoz této staré techniky
nestačí. Problém je však nejenom výše investice do
zánovní techniky, ale uvědomit si rozměry stávající
hasičské zbrojnice ve vztahu k rozměrům nového –
zánovního vozu. Jinými slovy, uvedl pan Dvořák,
nebylo by lépe pomýšlet na novou hasičskou
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objízdné trasy navrhuje starosta obce odměnu pro
vyškolené pracovníky 100,‐ Kč za hodinu.
Usnesení č.2/17/2019. Zastupitelstvo obce souhlasí
s navrženou odměnou pro pracovníky regulace
dopravy na přechodech pro chodce po dobu trvání
objízdné trasy ve výši 100,‐ Kč za hodinu práce.

zbrojnici, která by plně vyhovovala novým
předpisům a větším rozměrům nabízené zánovní
techniky? Rovněž je nasnadě řešit způsob držení
hasičské techniky. Pan Dvořák s panem Hamrníkem
doporučí přechod na obecně zavedený způsob v
jiných obcích, a to držení techniky v majetku obce.
Jednotce SDH by tak odpadly náklady spojené s
opravami.
Paní Buřičová se zeptala na průběh oprav mateřské
školy. Starosta obce všechny přítomné seznámil s
harmonogramem stavebních prací, které započnou
16. 9. 2019 bouráním vnitřních konstrukcí. Ukončení
prací je předpokládáno na 3. 12. 2019. Dále
informovala o třídní schůzce rodičů v MŠ.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ.
Byla provedena.
5. Výběr dodavatele projektové dokumentace na
pozemní komunikace
Starosta obce oslovil tři projekční firmy, kdy obci
došly dvě cenové nabídky na vyhotovení projektové
dokumentace na pozemní komunikace. Na základě
seznámení s požadovanou výší finanční odměny
došlo OZ k závěru, že zatím se nebude vybírat žádný
dodavatel pro PD na místní komunikaci.
OZ bere na vědomí
6. Projednávání nového územního plánu v Jestřabí
Lhotě
Dne 17. 9. 2019 se uskuteční společné jednání na
seznámení se s návrhem nového územního plánu
obce Jestřabí Lhota, kterého se zúčastní dotčené
orgány státní správy a sousední obce.
Tuto problematiku bude obec řešit individuální
konzultací se starostou obce Jestřabí Lhota.
OZ bere na vědomí
7. Stavební činnost
7.1. Projekt na zvýšení větší dopravní bezpečnosti v
obci, spočívající v nově vytvářeném projektu
chodníků ve středu obce, proběhl připomínkováním
zastupitelstvem s následnou diskuzí k dílu. Hlavním
bodem diskuse bylo budoucí vedení chodníků,
přechodů a úprava prostoru pro parkování vozidel
před MŠ.
7.2. Dne 12. 9. 2019 proběhne kolaudační řízení
přístavby OÚ Býchory.
7.3. Byla předložena žádost o stavbu RD v lokalitě
Pod Horkou na pozemku par. číslo 274/97
katastrální území Býchory.
7.4. Na pozemku par. číslo 274/63 proběhne stavba
zastřešené pergoly a to na územní souhlas.
8. Různé
8.1. Ve věci zajišťování regulace dopravy na
přechodech pro chodce v obci po dobu trvání

Zápis č. 18/2019 ze dne 24. 9. 2019
Přítomno: 5 čl. zastupitelstva Ing. Severa, Ing.
Műller, Ing. Sojková, Bc. Nováková, RNDr. Goldová
Ph.D.
Omluveni: Ing. Hruška, Ing. Vendl
1. Zahájení a schválení programu Usnesení
č.1/18/2019. Zastupitelstvo obce s navrženým
programem souhlasilo
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni předsedajícím
schůze – Ing. Severou: Zapisovatel: Ing. Műller
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Goldová Ph.D., Bc.
Nováková
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ: Byla
provedena.
4. Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Starosta
obce se zúčastnil jednání na SFDI v Praze, s
projektem navrhované nové podoby chodníků,
přechodů pro pěší od DDŠ do středu obce. Jednalo
se o konzultaci projektu s úředníky SFDI. Na základě
konzultace dojde k zapracování mnohých odchylek
od předloženého stavu. Podání žádosti o dotaci
proto proběhne až v příštím roce. OZ bere na
vědomí 5. Dodatek smlouvy se společností WITERO
s.r.o. Zastupitelstvu byl předložen dodatek smlouvy
se společností Witero s.r.o. Tento dokument nikdo
ze zastupitelstva neinicioval a proto společnost
Witero s.r.o. bude vyzvána k podání vysvětlení. OZ
bere na vědomí
6. Stavební činnost
6.1. Obec obdržela Rozhodnutí povolení stavby RD
na pozemku parc. č. 274/100, 274/101, 274/102,
274/125.
7. Různé
7.1. Ve věci náhlého úmrtí významného občana
obce Býchory OZ navrhuje zakoupení pohřebního
věnce. Usnesení č.2/18/2019. Zastupitelstvo obce
souhlasí s nákupem pohřebního věnce.
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Základní a mateřská škola Býchory
Školní rok 2019‐2020 se už rozběhl na plné obrátky. Přípravy však začaly již v květnu.
Ještě během prázdnin jsme připravili novou počítačovou učebnu. Třída je teď světlá a vzdušná a je
vybavena novými notebooky. A pro děti v mateřské škole jsme na zahradě zabudovali pružinové
houpačky.

V červnu se na nás obrátil pan docent Kodejška z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
požádal nás o spolupráci při ověřování inovativních metod, které nejenom rozvíjejí dovednosti dětí,
ale přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji prostřednictvím integrace hudby s ostatními uměleckými
oblastmi, které děti zajímají. Mgr. Marie Dunovská, která je výborná houslistka, klavíristka, zpěvačka
a vyučuje studenty PedF UK, bude na naší škole pracovat na svém rozvojovém grantu a disertační
práci v oblasti hudební výchovy. Velmi nás zájem pedagogů z vysoké školy potěšil. Je to milé ocenění
naší dosavadní práce a věříme, že spolupráce s fakultou bude úspěšná.

Pro první pololetí školního roku plánujeme několik větších akcí. V říjnu se bude konat namísto
tradičního přespolního běhu Target Sprint. Je to nová rozvíjející se disciplína, která kombinuje běh na
střední vzdálenost a střelbu na terč. Závodníci uběhnou tři úseky o délce 400 m a mezi nimi absolvují
dvě střelecké zastávky s pěti terči. Střelba z laserových pušek probíhá vleže nebo vestoje dle věkové
kategorie. V listopadu uspořádáme projektový den zaměřený na výročí 17. listopadu‐Dne boje za
svobodu a demokracii a 29. listopadu proběhne také tradiční adventní jarmark. V prosinci se zájemci
mohou zúčastnit již potřetí zájezdu do Drážďan. V lednu ještě před pololetním vysvědčením je pro
žáky 2. stupně připraven lyžařský kurz.
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok a spoustu zážitků i při mimoškolních akcích.

Dětský domov se školou Býchory
To za našich mladých let nebývalo ….
(z historie péče o opuštěné děti na Kolínsku)
Nedávno se mi dostal do ruky velmi zajímavý historický materiál. Archiv Okresního sirotčice v Kolíně
od roku 1921. Tento ústav byl v roce 1957 přestěhován na býchorský zámek, kde se z něj
přejmenováním stal Okresní dětský domov Býchory. Následně si ještě několikrát prošel změnou
názvu až k dnešnímu Dětskému domovu se školou.
Omšelé papírové desky ukrývají spisy několika set dětí, kterým se zmíněná instituce stala na kratší či
delší dobu přechodným domovem. Důvody se mnohdy zdají být podobné současným – většinou
absence rodinného zázemí a z toho vyplývající problémy. Měly však leckdy výraznější dramatický
dopad v sociální rovině – například v podobě získávání obživy žebrotou nebo pouliční hrou na nějaký
nástroj, na kterou byly děti vysílány. Oproti současnosti do zařízení více přicházely děti podvyživené a
celkově zdravotně zanedbané.
V osudech dětí se také odrážela společenská realita. Až dojímavě působí příběh čtyřletého
německého chlapce, který skončil v kolínské nemocnici s tyfovým onemocněním v rušných
květnových dnech roku 1945 při útěku rodiny před postupující Rudou armádou. Rodiče následně
uprchli a opuštěné dítě po uzdravení putovalo z nemocnice do sirotčince. Při četbě kritických zápisů
vypovídajících o jeho „zlostné a prudké povaze“ člověka napadne, do jaké míry se v nich odráží
čerstvě poválečné protiněmecké nálady nebo zda zaznamenávají celkem pochopitelnou reakce
malého dítěte na nečekanou ztrátu nejbližších. Pouť chlapce po různých podobných zařízeních měla
trvat ještě více než dva roky, než se díky úsilí známého humanisty Přemysla Pittera dostal do
Německa ke své rodině.
V archivních materiálech je oproti současnosti patrný největší rozdíl v jejich rozsahu, který se v
porovnání s dnešním stavem zdá být více než úsporným. K zaznamenání veškerých několikaletých
náležitostí spojených s jednotlivým dítětem většinou stačila dvojstrana formátu A3, občas spojená s
několika dalšími listy příloh. Proto se všechny spisy za několik desetiletí vešly do výše zmíněných
desek, které mají asi 30 centimetrů tloušťky. Každé dítě bylo fotografováno při příchodu a odchodu,
díky hezkým černobílým fotografiím mají spisy i vizuálně příjemnou podobu. Kromě základních údajů
(datum narození, bydliště, datum příchodu do ústavu atp.) jsou zde zaznamenány důvody přijetí,
několikařádkový popis chování za každý rok spojený s případnými udělenými „disciplinárními tresty“
a konečně také se zprávou o zaměstnání a chování po propuštění dítěte ze sirotčince.
Načrtnuté příběhy dětí mi přišly natolik zajímavé, že si některé na závěr dovolím uvést. Dostávám se
tak vlastně obloukem k názvu svého příspěvku, protože je patrné, že děti v oněch dávných dobách
osoby odpovědné za jejich výchovu těšily či zlobily úplně stejně jako ty dnešní. A že přesto přese
všechno většinou úspěšně nalezly své místo ve společnosti.
Jaroslav H. setrvával v ústavu od roku 1918, kdy mu bylo sedm let. Oba rodiče mu zemřeli. V deseti
letech se „jedenkrát zapomněl a odcizil 50 K.“, což bylo řešeno blíže nespecifikovaným „tělesným
trestem“. Úspěšně, protože se „krádeže již více nedopustil“. Po odchodu ze sirotčince v patnácti
letech začal pracovat v koloniálním obchodě pana Ježka ve Zbraslavicích., kde se nadále choval
„vzorně“.
Devítiletý Josef Ch. byl umístěn do ústavu v roce 1929, protože jeho byl otec „pro nemoc neschopen
živiti rodinu“. Hoch byl charakterizován jako „velmi neposlušný, svévolný“, díky čemuž „častěji musel
býti kárán, někdy potrestán“. Ve škole měl potíže s prospěchem a „nedbalostí, nerad pracoval“. V
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roce 1932 se však chlapec „poněkud zlepšil“, kolem čtrnáctého. roku, kdy „zesílil v těle i hlase“ „býval
moc nedůtklivý a haštěřivý“, což se však postupně zlepšovalo. Zdárně se vyučil u kováře v Němčicích.
Na závěr zmiňme příběh Anny G., které se stal sirotčinec skutečným domovem. Přišla do něj ve svých
devíti letech, protože ji zemřeli rodiče. Ve čtrnácti byla hodnocena jako „velmi líná“, za což ale patrně
také mohla její celkově slabá fyzická konstituce. Řešeno „napomenutím“. O rok později je stále ještě
popisována jako „dosti lenivá“, ale zároveň také jako „přívětivá, zvláště k malým dětem“. V šestnácti
letech se dívka „velmi přičinila a lenivost překonala“. Dále až do roku 1932 následují samé pochvaly
oceňující její přátelské chování k ostatním dětem i personálu. Anna nakonec v zařízení zůstala po celý
život jako pomocná pracovní síla. Po její smrti v roce 1967 ji vedení domova dokonce zřídilo
pomníček na kolínském hřbitově...
Mgr. Václav Lebduška, ředitel Dětského domova se školou.

Kalendář společenských událostí na rok 2019
2.11.

14:00

Býchorské dýňobraní – den 1. ‐ dlabání dýní

leden

prosinec

listopad

Spolkový dům Býchory, vstupné dobrovolné

3.11.

17:00

Býchorské dýňobraní – den 2. – Stezka
strašidelným lesem

Býchorský
babinec,
SDH Býchory

Sraz před MŠ, vstupné dobrovolné

29.11.

17:00

Rozsvícení vánočního stromu

15.12.

16:00

Putování za vánočním stromkem s vánočním
koncertem v kostele sv. Barotloměje

MŠZŠ Býchory
Obec Býchory
Býchorské spolky
Býchorský
babinec

Sraz u hostince U Kalinů

1. 1.2020

15:00

Obec Býchory

Novoroční pochod k Foltýnově lípě
Sraz před OÚ

Vyhrazujeme si právo na změnu

Rozpiska zápasů TJ SOKOL BÝCHORY
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Býchorský babinec
Prázdniny jsou za námi a my opět plánujeme různé akce pro občany (nejen) Býchor. Než Vás
pozveme na další z nich, ještě bych ráda vzpomněla na dětský den, který jsme spolu se Spolkem
dobrovolných hasičů Býchory a TJ Sokol Býchory pořádali 22. června. Odpoledne jsme přichystali
zábavný program pro děti s diskotékou, malováním na obličej, skákacím hradem a výbornou
zmrzlinou, s fotbalisty si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost s míčem a hasiči měli pro všechny
nachystanou ukázku hašení požáru. Večer zakončilo dětský den letní kino pro všechny s rodinným
filmem Špunti na vodě. Obě části programu se vydařily a děkujeme všem za účast.

Na konci prázdnin jsme opět spolu s SDH Býchory a fotbalisty TJ Sokol Býchory uspořádali pouťovou
zábavu. Jsme rádi, že jste přišli v hojném počtu a zábavu si užili.
V novém školním roce pokračuje cvičení pilates. Cvičení probíhá každé pondělí od 18:30 do cca 20:30
ve Spolkovém domě, pod vedením skvělé lektorky paní Jaroslavy Sehnalové. Nejen, že si skvěle
zacvičíme, hodně se zapotíme a protáhneme, ale taky se hodně zasmějeme (alespoň zezačátku :‐)).
Cena za lekci je 70,‐ Kč.
Kurzy keramiky pro dospělé také pokračují. První kurz keramiky nyní proběhl 24. 10. 2019 a bude
každých dalších 14 dní vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.30 ve Spolkovém domě v Býchorech. Cena za
lekci je 100,‐ Kč. Kurz je zaměřen na modelování a tvarování z volné ruky, stavění z plátů a činnosti
bez použití hrnčířského kruhu. Více informací pro případné zájemce u paní Horáčkové v kanceláři OÚ.
Lekce aerobiku‐bodystylingu pod vedením lektorky paní Jitky Gregorové nyní probíhat nebudou.
Pokud by znovu probíhaly, budeme Vás včas informovat.
V sobotu 12. října jsme pořádali kurz podzimního tvoření pro dospělé, letos to byla nejen vazba
věnců s podzimní tématikou, ale i další dekorace na stůl. Tvoření se stejně jako loni vydařilo,
účastnice si odnesly krásné výrobky a užili jsme si příjemné podzimní odpoledne.
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Dále bychom Vás rády pozvaly na naše další plánované akce, které proběhnou do konce tohoto roku.
Těšíme se na Vaši účast.
V sobotu 2. a neděli 3. listopadu proběhne již třetí ročník Býchorského dýňobraní. V sobotu bude ve
Spolkovém domě od 14.00 hodin probíhat dlabání dýní s doprovodným programem, lžíce a nože
všichni s sebou. Dýně jsou pro všechny zajištěny. Můžete přinést ochutnat Vaši oblíbenou dýňovou
pochoutku. Můžete se opět těšit i na výborný dýňový štrůdl od firmy Štrůdelník, speciálně pro nás
upečený. V neděli 3.11. startuje v 17.00 hodin stezka strašidelným lesem. Start u MŠ Býchory.
Vezměte s sebou masky, lampiony, elektrická světélka, baterky, dobrou náladu, a v cíli si budete moci
opéct vlastní špekáčky.
Putováním za vánočním stromkem již také plánujeme, a to na neděli 15. prosince. Letos budeme
putovat za stromečkem do našeho kostela sv. Bartoloměje, kde pro všechny účastníky chystáme
vánoční koncert. Začátek v 16.00 před hostincem U Kalinů.
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 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
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FORTUNA Býchory
Misijní kříž
Nový termín pro slavnostní odhalení této novodobé památky byl zvolen na býchorské posvícení,
které spadá na 24. srpna. Konstrukce kříže je vyrobena z modřínového dřeva. Jako úprava hran bylo
zvoleno jemné frézování a do středu křížení byla vsazena hvězdice z původního kříže. Postavu Krista
maloval pan Petr Peřina, a to bez nároku na honorář. Ještě jednou děkujeme.

Dne 24. srpna proběhlo slavnostní odhalení misijního kříže. Po strhnutí plachty přednesly děti několik
básniček. Následně pan farář Ján Halama posvětil kříž a pronesl krátkou modlitbu. Návštěvníci se
mohli následně vydat na prohlídku kostela.
Mnohokrát děkujeme všem účastníkům této slavnostní události.
Výstava 100 let Býchor ve fotografii
Sv. Václav byl letos nejen státním svátkem, ale pro některé býchoráky se stal i dnem vzpomínek na
dětství nebo výletem do dob dávno minulých. K loňskému výročí 100 let naší republiky jsme připravili
výstavu fotografií mapující uplynulých 100 let naší obce. Ve spolkovém domě jsme měli totiž tu čest
přivítat zástupce dvou organizací, které se starají o odkaz světoznámého hudebníka Jana Kubelíka.
Vážené paní Gabriele Valentinová (Nadační fond Jana Kubelíka) a Marie Forštová (Společnost Jana
Kubelíka v Kolíně) slavnostně odhalily bustu Jana Kubelíka, kterou nadace Jana Kubelíka předala obci
v roce 2016. K příležitosti odhalení busty jsme připravili výstavu fotografií, které provází návštěvníky
posledními 100 lety v naší obci. Na sedmi panelech můžete jednak nahlédnout do kulturních a
společenských akcí, které v obci probíhali, tak i zjistit, jak se měnil ráz obce v důsledku jejího
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rozšiřování nebo např. rušení úzkokolejné dráhy či rybníka na Brudkách.
Jeden z panelů je věnován přímo Janu Kubelíkovi.
Velice nás těší, že výstavu navštívila i nejstarší rodačka naší obce paní Růžena Severová (94), která
navíc obohatila výstavu svým vyprávěním k místům, které z nás nikdo nepamatuje. Mnohokrát
děkujeme za její návštěvu a přejeme jí pevné zdraví.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo zapůjčili své fotografie. Největší dík pak patří paní Haně
Svobodové, paní Naděždě Novákové a panu Václavu Zatloukalovi, kteří zapůjčili své fotografie a
pomáhali nám jak s výběrem fotografií, tak i identifikací míst a času na nich .
Výstava bude přístupná trvale, v týdnu na požádání na Obecním úřadě a o víkendech po domluvě s
panem Zatloukalem.
Úklid a úprava zeleně na hřbitově
V souvislosti s odhalením busty Jana Kubelíka jsme se vydali na místní hřbitov za účelem úklidu
hrobky sester Kubelíkových. Místo pouhého zametení náhrobku nakonec přišla na řadu i těžká
technika v podobě křovinořezu. Odplevelili jsme část chodníků, prořezali thuje za márnicí, aby se pod
nimi opět dalo procházet a ořezali keře za branou, kde opět vzniklo místo pro lavičku….

Plány do budoucna
V současné chvíli plánujeme pokračování výsadby jarních cibulovin. Dále přemýšlíme o možnostech
využití kostela pro kulturní akce a zejména se chceme soustředit na zpřístupnění a rekonstrukci
pavilonu Fortuna. V novém roce nás pak čeká již 4. ročník akce Ukliďmě česko a v květnu bychom rádi
zopakovali v letošním roce tolik úspěšnou Noc kostelů.
Rádi bychom oslovily zájemce o rozšíření našich řad. Pokud máte zájem se s námi zapojit do aktivit
podobného rázu, o kterých jste mohli číst, máte nápad na zvelebení našeho okolí nebo byste rádi
finančně přispěli na některé z našich aktivit, neváhejte nás kontaktovat. fortuna.bychory@gmail.com
https://fortuna‐bychory.webnode.cz, transparentní účet ‐ Fio banka 2001338387/2010

15

Hasiči Býchory
Zde je v krátkosti přehled posledních událostí a aktivit SDH a JSDH Býchory od června tohoto roku:
‐ SDH si za vlastní náklady pořídilo starší vozidlo – Citroen Berlingo, které bude sloužit k dopravě na
různá školení, schůze a kurzy, pro která jsme doposud používali naše soukromá vozidla.

‐ v měsíci červnu prošli naši členové pod odborným vedením školení na nové vysílačky na HZS Kolín
‐ dne 22.6. proběhl dětský den a večer se promítalo představení letního putovního kina, kterého se
zúčastnilo cca 70 diváků včetně dětí. Tato akce byla pořádána všemi býchorskými spolky.
‐ červenec a srpen byl z hlediska výjezdů a nasazení poklidný, vyjížděli jsme pouze 1x ke spadlému
stromu na komunikaci
‐ v srpnu jsme se zúčastnili závodů Hasičské Polabské ligy v Sendražicích, kde jsme se umístili na
krásném 5. místě z celkového počtu 10‐ti účastníků.
‐ poslední víkend v srpnu jsme pořádali, tentokrát za pěkného počasí, taneční zábavu. Na této akci se
také podíleli všechny místní spolky.
V minulém zpravodaji jsme informovali o odstranění rampy u hasičské zbrojnice.
Od té doby se snažíme se zastupitelstvem obce dohodnout na dalším postupu. Na místě odstraněné
rampy leží nepořádek (hromady písku a cihel) – viz. přiložená fotografie.

My jsme se nabízeli, že zbývající hromadu odklidíme do kontejneru sloužícího k odvozu suti, ale obec
slíbila, že si to odstraní sama, případně někde použije. My hasiči ale neprávem slýcháme kritiku, že se
to v takovémto stavu stále nachází. Na toto místo jsme navrhovali vybudovat větší přístřešek, který
by z poloviny sloužil pro ukrytí zde postavených kontejnerů a z poloviny pro garážování hasičské
techniky. Toto prozatím není možné, protože uvedený pozemek (včetně parku s dětským hřištěm) je
na Katastrálním úřadě veden jako „komunikace“. Obec přislíbila, že tuto situaci bude řešit.

16

Vnitřek hasičárny, který doposud sloužil jako společný prostor pro nás i pro zaměstnance obce, kteří
zde skladovali veškerou svoji techniku a nářadí je v dezolátním stavu a je třeba celková rekonstrukce.
(vlhké zdivo, opadaná omítka, nefunkční elektroinstalace)

Obcí bylo přislíbeno, že tato rekonstrukce bude provedena do konce tohoto roku.
Stav budovy ohrožuje nejen naše zdraví, ale narušuje i stav našeho vybavení i techniky (vlhnoucí
zásahové oblečení).
Dalším problémem je odhlášení našeho zásahového vozidla – Avia z výjezdů. Důvodem je technická
závada na vozidle, kdy by případná oprava převýšila stávající cenu celého vozidla. I tento problém
řešíme delší dobu se zastupiteli obce. Než se tato závada projevila, žádali jsme obec o možnost koupi
vozidla nového.
Z výše uvedených důvodů a trvajícího stavu, nejsme jako JSDH provozuschopní provést jakýkoli zásah.

TJ Sokol Býchory
TJ Sokol Býchory má v současné době 64 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 3 mužstva, a to 1 mládežnické‐ starší přípravka a dvě mužstva dospělých.
„A“ mužstvo, které se v jarní části sezóny 2018/19 přetahovalo o první místo se Třemi Dvory,
nakonec skončilo s tříbodovou ztrátou na 2. místě okresního přeboru. Jako mužstvu s největším
počtem bodů z týmů na 2. místě ve Středočeském kraji nám byl nabídnut postup do krajské soutěže‐
I. B třída sk. C, což jsme přijali a po dvou letech v okresním přeboru bude naše ÁČKO opět
reprezentovat Býchory na krajské úrovni. Stávající kádr, který bylo třeba rozšířit doplnili zkušený Jiří
Hanuš, perspektivní Lukáš Kulich a zatím bohužel zraněný David Brdičko. Tým nadále vede Michal
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Škopek ve spolupráci s Markem Chvalovským a Petrem Chlumským. Vedoucím mužstva je Olda
Havlík. V současné době(18.9.) má „áčko“ za sebou 4 zápasy s bilancí 3 remízy a jedna prohra.
„B“ mužstvo v sezóně 2018/19 skončilo na 4. místě IV. třídy s 50 body. O fungování béčka se stará
Petr Revenda. Mladší žáci pod vedením Petra Chláda a Adama Vyhnánka ukončili sezónu na 6. místě
okresního přeboru. Bohužel se nepodařilo navázat a přihlásit do soutěže mladší nebo starší žáky a
v nové sezóně je přihlášena do soutěže starší přípravka. Stále probíhá nábor do přípravky ‐ rádi
přivítáme děti od 5 do 10 let.
Co se týká údržby areálu TJ, tak stále máme jedno z nejlépe udržovaných hřišť v širokém okolí, což
vyžaduje spoustu úsilí všech , kteří se na údržbě podílí nebo podíleli. Bohužel v posledních několika
horkých letech nastal problém s vodou ve studních a díky tomu se zalévání hřiště stalo terčem kritiky
občanů, kdy zřejmě řešení na úrovni OÚ Býchory nestačilo a proto TJ, potažmo obec musí řešit tento
problém s Ministerstvem životního prostředí. Pokud nám bude výrazně omezen odběr vody ze
studní, tak nebude možné udržet sportoviště v současném stavu.
V současné době asi nejpalčivější problém je střecha kabin, která je na hraně své životnosti a
z běžného rozpočtu TJ rekonstrukci není možné financovat, proto jsme se obrátili s žádostí o dotaci
na obec. Další možností je dotace od Středočeského krajského úřadu. Doufám, že ve spolupráci s obcí
dokážeme areál udržet a rozvíjet nejen pro sport, ale i pro všeobecné využití všech občanů.
Ve spolupráci s ostatními spolky se v areálu pořádají tradiční akce jako jsou Čarodejnice, Dětský den,
zábavy na letním parketu atd……
Další aktuální informace o klubu a jeho chodu,výsledcích atd. je možné najít na našich webových
stránkách‐ www. tjsokolbychory.webnode.cz a Facebookovém profilu
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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Z býchorské kroniky
Co se v Býchorech odehrávalo před sto lety
Rok 1919, první poválečný rok, přinesl občanům Býchor, tak jako v celé republice, radost ze svobody,
ale i hodně starostí. Muži se vraceli z války, začali znovu a s chutí pracovat, aby usnadnili život svým
blízkým. Obyvatele v tomto roce stále trápil nedostatek základních životních potřeb, všichni však
věděli, že bude líp.
V roce 1919 vypracovalo Národní shromáždění Československé republiky důležité zákony, které záhy
vešly v činnost. Byl to zejména zákon o osmihodinové pracovní době a pozemková reforma. Na jaře
byly okolkovány peníze, aby bylo zabráněno přesunu peněz z nástupnických států k nám. Mnoho
strachu toto kolkování nahnalo válečným zbohatlíkům. Po celé republice se konaly sbírky na zlatý
poklad naší republiky.
Učitel Rudolf Vokoun vykonal ve zdejší obci agitační přednášku o Půjčce národní svobody, jejímž
cílem bylo získat peníze na vybudování státních orgánů a institucí. Potom agitoval se dvěma členy
obecního zastupitelstva dům od domu. Na tuto československou státní půjčku bylo upsáno celkem
333 400 Kč. Celkem bylo v celé republice vybráno 1 mld. 48 mil. korun.
15. července proběhly volby do obecního zastupitelstva, kandidovaly dvě strany: Čs. strana sociálně
demokratická a Republikánská strana. Bylo zvoleno 15 zástupců – 7 sociálních demokratů a 8
republikánů, starostou se stal Vojtěch Moučka, sociální demokrat.
Oslavy, které se toho roku konaly, byly zaměřeny na významné osobnosti českých dějin. Dne 7.
března 1919 byly oslaveny narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka, 5. července uspořádali
občané Býchor a Ovčár Husovu oslavu na Horce. Dne 28. října se konala slavnost, při níž díky
učitelskému sboru byla sehrána divadelní hra „ Pro tatíčka Masaryka“.
V tomto roce vznikly v Býchorech tělocvičná jednota Sokol a Dělnická tělocvičná jednota. Oba spolky
se snažily rozvíjet v obci jak sport, tak kulturu.
Obecní zastupitelstvo na návrh řídícího učitele Karla Hartmana zakoupilo čtyři lipky, které jako lípy
Svobody byly zasazeny u místního hřbitova.
Na podzim roku 1919 byla zvolena nová školní rada, která měla čtyři členy. Učitelé se zasadili o to,
aby byly zrušeny žákům úlevy kvůli práci v hospodářství, které mařily jakoukoli školní práci, podrývaly
kázeň a mravy žactva. Škola v tomto roce získala několik peněžních darů, za které byly zakoupeny
knihy do školní knihovny, šicí stroj a pomůcky hlavně pro chudé žáky.
Prvním legionářem, který se po válce vrátil do Býchor, byl Josef Fořt. Vrátil se 3. září 1919
z Vladivostoku přes Ameriku, Francii, Švýcarsko, Tyroly, Solnohradsko a Linec.
Více informací o událostech, které se odehrály v Býchorech v roce 1919, v kronice není. Lidé se
museli vypořádat s následky války, vyrovnat se se ztrátou svých blízkých, kteří se z války nevrátili,
obnovovat svá hospodářství. Nebyl to jednoduchý rok, ale nadějný.
Mgr. Naděžda Nováková
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