BÝCHORSKÝ ZPRAVODAJ
č. 2/2018

Obecní úřad Býchory
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IČO: 00235296
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Web: www.obec-bychory.cz

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

Vážení spoluobčané,
dostáváte druhé letošní vydání Býchorského zpravodaje, prostřednictvím kterého Vás chceme
podrobněji informovat nejen o současném dění v Býchorech a plánech do budoucna, ale také Vám,
prostřednictvím úryvků z obecní kroniky, nabízíme pohledy zpět do historie obce, či představení
známých i neznámých osobnos , spjatých s Býchory. Býchorský zpravodaj je občasník vydávaný
Obecním úřadem Býchory 3-4x do roka, je tvořený redakční radou (Kateřina Sojková, Petr Synek,
Jana Goldová, Naděžda Nováková). Budeme rádi za Vaše názory, připomínky a dotazy, které můžete
zaslat na mail: bychorskyzpravodaj@seznam.cz
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Slovo místostarosty
Dobrý den vážení spoluobčané.
Předkládáme Vám další číslo zpravodaje Obce Býchory. Tentokrát jsou zde stručně uvedena témata a
činnos , kterými jsme se na zastupitelstvu zabývali od března do května 2018.
Než se začtete do jednotlivých sta a informací, chtěl bych se s Vámi na úvod podělit o několik námětů
k zamyšlení.
Jak jsem již minule na úvod uváděl, postupně se blížíme ke konci volebního období. Pro další období
budete již brzy vybírat nové zastupitele. Je asi nyní vhodný okamžik na zamyšlení o tom, jak probíhalo to
současné volební období. Jistě si vzpomenete na minulé volby do obecního zastupitelstva a na složení
kandidátních lis n. Dále pak i na předvolební programy „sliby“ jednotlivých uskupení a na to, o co se
Vámi zvolení zastupitelé zasadili, k čemu přispěli, a jak vystupovali pro to, aby jméno naší obce bylo
kladně vnímáno. Při tomto zamyšlení mějte na zřeteli to, jaký je život v naší vesnici, kam se posunuje,
kdo a jak k tomu přispěl. S mto vědomím a zhodnocením bude pro Vás jistě snazší přemýšlet o sestavení
nového zastupitelstva, případně se do této činnos jako zastupitel zapojit i osobně. Každopádně Vám
při výběru nových zastupitelů přeji mít šťastnou ruku.

Informace z Obecního úřadu
Důležité body z jednání zastupitelstva obce v období březen až květen 2018
Oprava hřbitovní zdi a márnice – žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství byla neúspěšná, podává se
žádost o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, proběhl výběr dodavatele
Nový územní plán obce – vybrán zpracovatel Ing. Carová
Projektová dokumentace pro místní komunikaci k novostavbám v lokalitě Pod Horkou – zpracovává
se PD
Veřejné osvětlení – příprava podkladů pro pasport
Stavba kolny ve dvoře za obecním úřadem pro techniku obce – zpracován výkaz výměr
Technika na údržbu ploch – technický stav traktůrku byl špatný – proběhl odprodej z důvodu vysokých
nákladů na opravy a údržbu
Lokalita Pod Horkou – developer odkoupil poslední obecní stavební pozemky určené pro zástavbu
rodinných domků a dobuduje zbylou část vnitřní komunikace v této lokalitě. Byla schválena kupní
smlouva s cenou za 1 m2 pozemku ve výši 406,- Kč včetně DPH. Celková cena za uvedené pozemky činí
3.410.806,- Kč včetně DPH. Tato částka příznivě ovlivní rozpočet obce Býchory na rok 2018.
Oprava pomníku padlých – byla podána žádost o dotaci z Ministerstva obrany

Obnova dopravního značení v majetku obce – podána žádost o grant TPCA na obnovu dopravního
značení společně s obcí Němčice. Byl přidělen grant ve výši 175.000,- Kč.
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Rozšíření kapacity mateřské školy – probíhá zpracování projektové dokumentace, bude podávána
žádost o dotaci z vhodného dotačního programu
Park U zvoničky - V loňském roce na podzim pan Teplý s traktorem posekal trávu, dobrovolníci pak
provedli v září úklid celé plochy, byly pokáceny neproduk vní ovocné stromy, členové SDH odstranili
staré oplocení. V letošním roce byly vytahány pařezy pokácených stromů, byla vysekána tráva na celé
ploše. Ještě bude provedena orba a následné srovnání celé plochy těžkou mechanizací.
Počet zastupitelů obce - pro další volební období (2018-2022) bylo schváleno 7 členů zastupitelstva
obce
Všeobecné volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5.-6. října 2018.
Informační dotazník týkající se Základní školy a Mateřské školy Býchory
Pro všechny, kteří se jakkoli zajímáte o chod a fungování ZŠ a MŠ Býchory, jsme připravili malý informační
dotazník, odkaz h ps://www.survio.com/survey/d/H1R9I6Y7O5C7D7E9C . Je tvořen několika okruhy
otázek. Prosíme Vás o vyplnění Vašich názorů a poznatků. Vyplňte všechny odpovědi, i když k nim nic
nemáte nebo se Vás netýkají. Vyhodnocení je plně anonymní bez zpětné vazby na odesílajícího a je
nastaveno pouze na jedno vyplnění z jedné emailové adresy. Termín ukončení pro vyplnění dotazníku
je 30.6.2018.
Děkujeme za Vaše názory a poznatky.
Obec Býchory, zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Býchory
Informace k vodovodu a kanalizaci v Býchorech
Vracíme se opět k tématu „obecní vodovod a kanalizace“.
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, 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 1/3 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.
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Ke dni 15. 5. 2018 je připojeno na obecní vodovod 51 nemovitos .
Z médií takřka denně slyšíme a čteme, že (nejen) na celém území Česka je dlouhodobé sucho, výrazně
se snížily hladiny povrchových vod (tedy i studní), ze kterých je většinou čerpána voda v jednotlivých
nemovitostech. Každý asi máme zkušenost, když „neteče voda“...den se to dá nějak vyřešit, poté už
nastává řada problémů-myčka, pračka, WC, atd......Připojením na obecní vodovod, kterým je do obce
přiváděna kvalitní, upravená a průběžně kontrolovaná voda z vodojemu, tak předejdete možným
vážným komplikacím v domácnostech při dlouhodobém nedostatku povrchové vody. Ten může nastat
prak cky kdykoliv a bez varování.
Průměrná spotřeba vody v ČR je cca 80 l/osobu/den, tedy cca 2,5 m3 za měsíc/osobu. Při současné ceně
30 Kč/m3 tak jde o cca 75 Kč/osobu/měsíc, což za to, že máte kdykoliv kvalitní vodu k dispozici, opravdu
není nikterak velká částka.
V obci Býchory je již několik let vybudována kanalizace a majitelé nemovitos měli možnost se na
základě stavebního povolení, platného do 31. 12. 2017, připojit na kanalizaci.
O tom jste byli informováni již několikrát.
V následujícím období (do konce roku 2018) bude ze strany obce Býchory proveden soupis nemovitos ,
které nejsou připojeny na kanalizaci, a od majitelů těchto nemovitos bude v souladu se zákonem
vyžadováno doložení způsobu, jakým provádějí likvidaci odpadních vod ze svých nemovitos .
Provoz fekálního vozu bude skutečně ukončen bez náhradního řešení, je pouze na majitelích
nemovitos , jak budou tuto situaci řešit a následně dokládat způsob likvidace odpadních vod.
Může tak dojít k situaci, kdy bude majitelům „nepřipojených“ nemovitos vodoprávním úřadem
uložena povinnost připojit se ke kanalizaci, kdy nesplnění této povinnos bude sankcionováno
velmi citelnou pokutou v řádech dese síců Kč. Likvidací odpadních vod v ČOV, kterou provozuje
obec Býchory, přispějete k lepšímu životnímu prostředí nejen v Býchorách. Šetření odboru životního
prostředí a zemědělství MěÚ Kolín v letech 2014 a 2016 opakovaně ukázalo, že kvalita podzemních
vod v býchorských studnách není dobrá. To je dáno také m, že řada majitelů nemovitos nelikviduje
odpadní vody předepsaným způsobem.
Po ukončení provozu obecního fekálu v červenci 2018 bude možné objednat odvoz a likvidaci odpadních
vod u firmy VODOS, s.r.o., Kolín - pan Konývka – tel. 603 557 122

Vzhledem ke stávajícímu suchu a teplému počasí žádáme odběratele, aby vodou z veřejného
vodovodu nenapouštěli svoje bazény. Tato voda je určena zejména pro zásobování obyvatel
pitnou vodou a slouží k hygieně, nikoliv pro zálivku, plnění bazénů apod.
Vodu pro napuštění bazénu je možno objednat také např. u firmy VODOS, s.r.o., Kolín - tel. 321 737 171,
email - vodos@vodoskolin.cz
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 (duben-listopad).
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).
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 (EPS, XPS,...). Zneužívání
kontejnerů pro likvidaci stavebního odpadu bude pos hováno.
Do kontejnerů na papír vkládejte krabice rozložené, jinak se odváží pouze vzduch.
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Sklo z aut a zrcadla patří do sběrného místa, proto je prosím neodkládejte u kontejnerů. Nikdo nám je
nenaloží.
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 .
Na sběrné místo nepatří stavební materiál – cihly, beton, obkladačky, eternit. Pro tyto účely je nutné
objednat samostatný kontejner na suť. Eternit je nutné likvidovat za spolupráce se specializovanou
firmou na likvidaci azbestu. Do kanalizace nepatří rostlinné oleje, ty lze v PET lahvích odevzdat do
sběrného místa. Dále do kanalizace nepatří hygienického potřeby a vlhčené ubrousky.

Grant TPCA na obnovu dopravního značení v obcích Býchory a Němčice
Naše obec společně s obcí Němčice uspěla se žádos o podporu v grantovém programu TPCA s
projektem Za bezpečnější obce. Cílem projektu je udělat z našich obcí bezpečnější místo pro život.
Osázením potřebných dopravních značek v obcích dojde ke zklidnění dopravy a mimo jiné přibudou
značky, které návštěvníky navedou na koncovou stanici Kolínské řepařské drážky v Býchorech nebo k
resortu Vigvam v Němčicích. Obě obce získaly společně grant ve výši 175.000,- Kč.

Předávání grantů vybraným projektům
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Faceli ovaná trojčata viděla předávání grantů TPCA
Kolín, 11. května 2018 – Slavnostní fotografií se zbrusu novými „trojčaty“ před podnikatelským
inkubátorem Kolínský zámek včera skončil další ročník grantového programu TPCA pro Kolínsko
automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). V pořadí již 13. ročníku programu, kterým
největší zaměstnavatel kolínského regionu naplňuje svoje mo o společenské odpovědnos „Pomáháme
tam, kde jsme doma“, zažádalo o podporu na šedesát měst, obcí, neziskových organizací či spolků.
Odborná porota vybrala patnáct nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila čtyři miliony korun
od automobilky. Stejně jako v posledních letech, se i tentokrát do rozhodování o konečné podobě
podpořených nápadů zapojila veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Celkem dorazilo více
než 3700 hlasů a nejvíce z nich pro projekt Ces čka do školy, ve kterém ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně chce
zajis t bezpečnější cestu pro dvě stovky dě . U veřejnos zabodovalo i využi dešťové vody 4. základní
školy v Kolíně a další rozšíření oblíbené Řepařské drážky.
„Chtěl bych poděkovat všem z vás, kteří přispívají k rozvoji kolínského regionu. Zvyšující se počet
projektů žádajících o naši podporu je pro nás potvrzení, že naše pomoc je v regionu pozi vně vnímána,“
řekl na včerejší slavnos prezident TPCA Koreatsu Aoki. Viceprezident TPCA Eric Brochard pak vyzdvihl
výbornou práci zaměstnanců TPCA, díky níž může automobilka pomáhat prostřednictvím grantového
programu celému regionu. „Oceňuji také zapojení našich zaměstnanců do života regionu,“ dodal
Brochard.
„TPCA se pro nás stala dobrým sousedem, sousedem, který m pro region cit a pozi vní vztah, což se
ukazuje i na tom, že díky grantovému programu jsou podporovány konkrétní ak vity, které vycházejí
z nápadů vás občanů. To jednoznačně přispívá k rozvoji regionu, bezpečnos a také k dobrému
sousedství,“ uvedl na včerejší slavnos starosta Kolína a poslanec Parlamentu ČR Vít Rakušan.
Seznam všech podpořených projektů v kategoriích Pro zelené Kolínsko, Pro bezpečné a zdravé
Kolínsko a Pro živé Kolínsko najdete na webové stránce automobilky h p://www.tpca.cz/tpcaprokolinsko.
Zdroj: Tisková zpráva TPCA h p://www.tpca.cz/pro-media/ skove-zpravy/338-faceli ovana-trojcatavidela-predavani-grantu-tpca/
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Základní a mateřská škola Býchory
Letošní školní rok se blíží ke konci. Žáci naší školy ho prožili nejen každodenní školní prací, ale díky
zajímavým projektům získali nové zážitky a zkušenos .
Hned po adventním trhu jsme začátkem prosince
uspořádali zájezd do předvánočních Drážďan.
Zúčastnili se ho žáci od 5. do 9. třídy. Prohlédli jsme
si historické památky města, poslechli si erudovaný
výklad o historii i současnos města a prošli si vánoční
trh Striezelmarkt.
Veselou vánoční atmosféru vystřídal zcela vážný
dějepisný projekt. Zapojili jsme se s našimi žáky do
celostátního projektu Post Bellum. Paměť národa
dokumentuje příběhy pamětníků, na které by se
Zájezd do Drážďan
nemělo zapomenout. Čtyřčlenná, ryze chlapecká
skupina ze 7. třídy, navš vila v rámci svého výzkumu dvaadevadesá letou Lidmilu Nedbalovou z
Jestřábí Lhoty. V téměř dvouhodinovém rozhovoru se mohla vypravěčka a její posluchači přenést do let
první republiky, zavzpomínat na prezidenta T. G. Masaryka, znovu prožít událos druhé světové války
i smutek nad ztrátou rodinného statku podlehnuvšího
kolek vizaci padesátých let. Chlapci díky tomuto
projektu dostali příležitost navš vit Český rozhlas
v Praze a na chvíli se ocitnout v kůži skutečných
reportérů. Vyzkoušeli si, jaké to je mluvit do mikrofonu
a nahrávat reportáž, jak nahrávka získává ve střížně
svou konečnou podobu. Výsledkem jejich úsilí je
tříminutová reportáž kombinující vyprávění pamětnice
s komentáři jejích tazatelů.
Návštěva Českého rozhlasu

Během roku proběhlo ještě mnoho dalších akcí a my o
nich pravidelně informujeme na našich webových stránkách. Sportovní soutěže, výlety a exkurze, výuka
na dopravním hřiš v Kolíně, plavání, ozdravný pobyt v přírodě, školička pro předškoláky, bruslení,
návštěva divadelního představení i kina, čtenářské kluby, atd.
Ak vity, které pro dě chystáme, jsou velmi rozmanité.
Rozšiřujeme nabídku knih podle přání dě a ty o ně
mají stále větší zájem. V knihovně je neustále plno
a nás to moc těší. Další změny ve škole jsou vidět
i na materiálně technickém zázemí. Máme novou
sborovnu, nové osvětlení na chodbách i ve školce, pro
nejmenší dětské pískoviště.
O prázdninách chystáme výměnu tabulí ve třídách a
novou jídelnu. A už se pomalu chystáme na další školní
Nové pískoviště v MŠ
rok, který začneme projektem zaměřeným na anglič nu.
Připravujeme na říjen intenzivní týdenní výuku anglič ny formou konverzace s rodilým mluvčím z USA
nebo Velké Británie pro žáky od páté do deváté třídy. Dě se mohou hlásit už teď.
Plánů máme spoustu. Věříme, že i příš školní rok bude pestrý a zajímavý.
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka školy
8

BÝCHORSKÉ SPOLKY POŘÁDAJÍ

L E T N Í

POUŤOVOU
ZÁBAVU

SOBOTA

25

SRPNA

A
HR

VSTUPNÉ

JE

ST
U
FA D
N
A
B

100,začátek 20:00

PARKET TJ SOKOL BÝCHORY

9

Býchorský babinec
Náš spolek během jara pokračoval ve své činnos .
Před Velikonocemi jsme uspořádaly pro všechny
tvořivé nadšence Velikonoční tvoření. Akce byla
tradičně zaměřená pro dě a jejich rodiče či prarodiče.
Vyráběla se spousta velikonočních dekorací od
malování perníčků a zdobení vajíček, výroby obalů
na kvě náč, ozdob z pedigu a keramiky, až po výuku
pletení pomlázek. Panovala skvělá nálada, dě
byly neuvěřitelně krea vní a každý si domů odnesl
krásnou velikonoční výzdobu. Navíc probíhala i soutěž
o nejlepší velikonoční dobrotu, takže všichni mohli
ochutnávat donesené soutěžní vzorky. Vítězem se stal Velikonoční tvoření
velikonoční beránek paní Forštové.
Poslední dubnový den proběhl tradiční slet čarodějnic.
Počasí bylo téměř letní a čarodějnic a čarodějů se
slétlo opravdu hodně. Pro všechny byla připravena
čarodějná stezka lesem a na každého čekala na konci za
splnění všech úkolů malá odměna. Pak už následovalo
opékání špekáčků na hřiš TJ Sokol, kde proběhlo i
tradiční pálení čarodějnice organizované býchorským
sborem dobrovolných hasičů.
Na konci května jsme ke Dni dě uspořádaly výlet na
zámek Berchtold u Prahy, kde byl připraven bohatý
program pro všechny dě a jejich doprovod. Na dě
Slet čarodejnic
čekaly soutěžní úkoly s odměnou na závěr. Nachystané
byly také tvořivé dílničky a různé atrakce pro dě . Dě měly možnost se celý den účastnit hudebního
a divadelního programu pod vedením Kurníku Petra Nedvěda a na závěr si opravdu užily vystoupení
Michala Nesvadby. Celá akce probíhala v areálu zámku Berchtold, který byl opraven do současného
stavu z neuvěřitelné ruiny, jak dokazovaly fotografie v areálu.
Náš spolek v roce 2018 pokračuje v pořádání cvičení pilates. Cvičení
probíhá každé pondělí od 18:30 do 20:00 ve Spolkovém domě. Pokračují
také kurzy keramiky, které se konají ve Spolkovém domě každý sudý čtvrtek
od 17:30 do 19:30. Během letních prázdnin kurzy probíhat nebudou,
začnou opět v průběhu září. Noví zájemci o oba kurzy jsou vždy vítáni.
Děkujeme všem za účast na zorganizovaných akcích a doufáme, že se vám
líbily.
Na přelomu října a listopadu 2018 plánujeme 2. ročník Býchorského
dýňobraní. O akci Vás budeme včas informovat.
Rády bychom využily tohoto zpravodaje a pozvaly mezi nás každého,
kdo by měl zájem podat pomocnou ruku a podílet se na pořádání akcí v
Zámek Berchtold
budoucnu. Není nás mnoho a pomoc velmi uvítáme. Informace o našem
spolku 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.
Za spolek Býchorský babinec zapsala Jana Goldová
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Fortuna Býchory
Spolek Fortuna Býchory se tak, jak avizoval v minulém zpravodaji, dne 7. dubna 2018 připojil k
celorepublikové akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko.
Letos to bylo podruhé, kdy se v naší obci tato akce konala. V loňském roce byla zaměřena především
na likvidaci černých skládek, které se nacházely ve Fortuně a jejím okolí, v lese za Stošickovou zahradou
(zahrady u lesa napravo od silnice směrem na Němčice) a za bývalým JZD.
V období od minulého úklidu naštěs žádná skládka takového rozsahu v okolí obce nevznikla. To bohužel
neznamená, že by naše práce nebyla potřeba. V příkopech se neustále objevují další a další odpadky.
Proto jsme se rozhodli, pro vyčištění příkopů přiléhajících k silnicím směrem na Jelen, na Němčice a k
Eleonorovu (JZD) a okolo cesty ke konečné stanici Řepařské drážky.
Celkem jsme posbírali odpadky z cca 7 km příkopů, kde jsme nacházeli především nápojové obaly, ať už
plastové, kterých bylo nejvíce, nebo skleněné a plechové. Opět se našly i staré pneuma ky – 25 ks. Pro
srovnání v loni jich byl celý kontejner. I ostatních odpadků bylo mnohem méně, tj. ¼ loňského množství,
ovšem i tak to bylo více než 1 tuna odpadu.
Tato práce se nám podařila díky účas občanů Býchor a velkému počtu zaměstnanců a dě z DDŠ.
Celkem se na úklidu okolí obce podílelo 18 dospělých a 36 dě . Všem za jejich pomoc děkujeme.
Za spolek Fortuna Býchory zapsala Pavlína Synková
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Sbor dobrovolných hasičů to je od hasičů býchorských
V posledním období řešil doplnění výzbroje a výstroje podle zkušenos získaných v minulém roce a
podle doporučení, kterých se členům dostalo při celé řadě školení, která pořádal Hasičský záchranný
sbor České republiky podle programu Výcvikového roku a územního
uspořádání. Další akcí pak byla celková prověrka všeho materiálu,
pokud se jedná o jeho použitelnost a jeho uložení ve zbrojnici
včetně inventury, dále se uskutečnily i drobné úpravy úložných
prostorů uvnitř zbrojnice, a také byly zajištěny menší opravy a
povinná každoroční technická prohlídka Avie. Občas se zúčastníme
některé soutěže hasičské.
V průběhu posledních tří měsíců se členové sboru účastnili těchto
akcí: asistence po havarii automobilu v obci, jarní prořezávky vrby,
odstranění stromů po povětří padlých na silnici směr Jelen, a také
přípravu, průběh, požární dohled i v noci a odstranění zbytku ohniště
při tradiční akci pálení čarodějnic. Konečně nás bylo vidět i 8. května
v Kolíně na jednom ze stanovišť na Dni záchranářů. A v neposlední
řadě jsme zajis li částečnou úpravu okolí požární nádrže. Dále
předpokládáme, že budeme podle možnos účastni na dění v obci
jako loni, kdy vedle některých našich akcí jsme byli ak vně účastni i Den záchranářů Kolín
na těch společných.
Ještě však jednu poznámku.
Setkáváme se občas s otázkou“ kdo je člen Sboru dobrovolných
hasičů (SDH), kdo je člen Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce,
nebo dobrovolní hasiči, obecní hasiči, zásahoví hasiči apod. Tyto
otázky my neřešíme, neboť všichni, kdo neděláme tu „hasičinu“
jako zaměstnání, jsme dobrovolnými hasiči. Obce ze zákona mají
mít ustavenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO
). Této jednotce se říká zkráceně někdy též obecní nebo zásahová
jednotka. Členové této jsou obvykle doporučováni od SDH v obci jako
spolku, který se požární ochranou a jinou veřejně nebo společensky
prospěšnou činnos zabývá. Tito členové pak v případě potřeby
jsou povoláváni k plnění úkolů hasičstva víceméně na pomoc
profesionálním jednotkám k
pomocným výkonům, a tak se
profesionálové jimi nemusejí
Pálení čarodějnic
zabývat, a proto se jejich
zásah urychlí. Avšak jednodušší nebo malé případy řeší JSDHO i
samostatně. Takže hasiči jsou vždy jen jedni a proto i u nás SDH a
JSDHO jsou jednotni a společně řeší vše jest potřeba v rámci daného
zaměření jejich činnos , takže mluvíme-li o sboru nebo jednotce,
jsme to my, jen dobrovolní hasiči . Zde neřešíme naše výborné
vztahy k hasičům profesionálním.
Sbor dobrovolných hasičů Býchory
Náše JSDHO pořídilo výzbroj použitelnou k řešení problému s
bodavým hmyzem.
Za sbor dobrovolných hasičů zapsal Václav Zatloukal
Výzbroj pro boj s bodavým hmyzem
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Příběhy našich sousedů
Ve středu 14. března 2018 se v Městském společenském domě v Kolíně konala prezentace prací žáků
základních a středních škol s názvem Příběhy našich sousedů. Svou práci zde prezentovali i žáci 7. třídy ZŠ
a MŠ Býchory Radek Berger, Michal Dokonal, Petr Topinka a David Votroubek pod vedením paní učitelky
Dagmar Damkové. Chlapci natočili, zpracovali a před odbornou porotou a veřejnos odvyprávěli příběh
paní Lidmily Nedbalové (*1925) z Jestřabí Lhoty, jak již bylo uvedeno výše.
V rámci prezentace bylo možné vidět celkem 12 týmů
žáků základních škol z Býchor, Kolína, Peček a Kutné
Hory. Žáci přestavili příběhy pamětníků, které oslovili
v rámci svých rodin nebo které oslovili na doporučení
svých učitelů. Mezi dvanác vybranými pamětníky byli,
kromě paní Nedbalové i poli cký vězeň z 50. let pan
Fran šek Teplý, paní Eva Zedníková, dcera západního
zpravodajského důstojníka nebo zakladatel kolínského
Big Bandu pan Jiří Šafařík.
Pokud máte zájem o příběhy, které byly v březnu
prezentovány, můžete navš vit do konce června Prezentace žáků v Kolíně 1)
Kolínské FUTURUM, kde je umístěna výstava
závěrečných prezentací projektu.
Inspirováni vzdělávacím projektem neziskové organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů, jsme
se rozhodli vytvořit ve zpravodaji novou rubriku, ve které se chceme věnovat vzpomínkám a vyprávění
našich pamětníků. Formát projektu Příběhy našich sousedů bychom rádi zachovali. Jde o vyzpovídání
pamětníka, zaznamenání jeho celoživotních vzpomínek, digitalizaci fotografií, prozkoumání archivů a
nakonec vytvoření psané reportáže. Od příš ho vydání se můžete těšit na první z nich.
Bližší informace k Post Bellum nebo k projektu Příběhy našich sousedů naleznete na stránkách h ps://
www.postbellum.cz/ a h ps://www.pribehynasichsousedu.cz/
Daniela Janáčková

Výstava závěrečných prací na náměs v Kolíně 1)

1) Zdroj : h ps://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/kolin-14-3-2018/
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Z býchorské kroniky
Býchorskou kroniku začal psát pan Jan Komers, učitel na obecné škole ve zdejší obci, v roce 1929.
Zapsal do ní to, co zjis l o historii naší obce od dávných dob, a pak pravidelně zaznamenával událos z
následujících let. V jeho činnos pak pokračovali další kronikáři. Ráda bych vás seznámila s některými
zajímavými zápisy, jako je například zápis z roku 1946. (text je zaznamenán přesně tak, jak je zapsán v
kronice)
Dne 4. května se usnesl místní národní výbor ve své slavnostní schůzi jednomyslně na zvolení Dra.
Edvarda Beneše, presidenta republiky, čestným občanem obce Býchor.
Hlasování bylo konáno lístky.
Zápis o tom zní:
MNV v Býchorách se usnáší ve své schůzi konané 4. května 1946 za přítomnos 15 členů jednomyslně
na tom, aby p. president Dr. Edvard Beneš byl zvolen čestným občanem obce Býchor.
Místní národní výbor oznámil toto usnesení mto přípisem:
Místní národní výbor v Býchorách,
pošta a pol. okres Kolín
Dne 9. července 1946
Kanceláři
pana presidenta Republiky
v Praze
Místní národní výbor v Býchorách usnesl se ve své schůzi ze dne 4. května 1946 jednomyslně zvoli p.
Dra. Edvarda Beneše, presidenta Republiky, svým čestným občanem. Prosíme, aby panu presidentu
byla doporučena naše žádost, aby toto občanství přijal.
Předseda MNV:
Josef Mar nek v. r.

Přišla tato odpověď:
Kancelář presidenta republiky
Č. : D 14346/46
Místní národní výbor
Býchory
okres Kolín

V Praze dne 17. července 1946

Kancelář prezidenta republiky potvrzuje příjem dopisu ze dne 9. t. m., v němž oznamujete, že v plenární
schůzi Vašeho místního národního výboru, konané dne 4. května 1946, byl pan president republiky
jednomyslným rozhodnu m zvolen čestným občanem obce Býchory.
Pan president byl upřímně potěšen oddanos , kterou jste mu mto způsobem projevili, čestné
občanství přijal a pověřil nás, abychom Vám za prokázanou poctu tlumočili jeho srdečné díky.
V dalším budovatelském období, v rámci úsilí o zajištění a zlepšení předpokladů pro zdravý a zdárný
vývoj naší vlas , přeje pan president Vaší obci a jejímu obyvatelstvu plných možnos úspěšného rozvoje
a rozkvětu.
Myslím si, že i pro Vás je překvapením to, že prezident Edvard Beneš byl naším čestným občanem.
Naděžda Nováková
14

Stopy slavných neznámých osobnos v Býchorech
Kriminalis cká stopa
Určitě jste už někdy slyšeli, že s Býchory je spojeno několik slavných, všeobecně známých osobnos ,
které byly ve svém oboru výjimečné a dosáhly evropského i světového věhlasu (dnes se jim říká
celebrity, nebo VIP) – houslista Jan Kubelík, ry ř Fran šek Horský, malíř F. K. Foltýn. Ale s Býchory jsou
spja také lidé, kteří nebyli těmi veřejně a mediálně
známými celebritami ani VIP, přesto se jedná o
zcela výjimečné osobnos , o kterých bychom měli
vědět, že měli s Býchory něco společného, že zde
zanechali svou „stopu“. Jednou z takových osobnos
je nepochybně profesor JUDr. Miroslav Pro vinský,
DrSc., vždy usměvavý, elegantní pán, kterého jsem
potkával na jeho excelentních, vždy plně obsazených
přednáškách o kriminalis ce v Praze, ale také při
jeho častých procházkách se psem v Býchorech, ke
kterým měl skutečně velmi vřelý vztah - pocházela
odtud jeho manželka a prof. Pro vinský opravdu rád
do Býchor jezdil.
Miroslav Pro vinský (7. 9. 1924 – 14. 4. 2015) se
narodil v četnické rodině, což zřejmě předurčilo
jeho budoucí životní dráhu. V roce 1946 nastoupil
do služeb kriminální policie. Od této chvíle byla
jeho životní dráha spojena s kriminalis ckou vědou,
policejní praxí a později s pedagogickou činnos v
oborech kriminalis ka a trestní právo.
Svoji profesionální dráhu začal jako řadový policista
u kriminální policie. Díky svému nadání, pracovitos
a soustavnému sebevzdělávání dosáhl významného
postavení v odborných funkcích, ak vně se angažoval
v oblas odborného vzdělávání příslušníků VB. V této době také dálkově vystudoval Právnickou fakultu
UK v Praze, kde spoluzakládal katedru kriminalis ky. V letech 1969–70, kdy již pracoval jako akademický
pracovník na Právnické fakultě UK, byl pověřen funkcí ředitele Kriminalis ckého ústavu VB v Praze.
V krátkém období v počátku normalizace působil jako velitel Kriminalis ckého ústavu SNB a následně
po nuceném odchodu v roce 1974 působil až do roku 1990 na své alma mater Právnické fakultě Karlovy
univerzity.
Přispěl k rozvoji vědecko-výzkumné a pedagogické činnos v kriminalis ce. Během své dlouholeté
pedagogické činnos vychoval nejméně dvě generace mladých kriminalistů a právníků, kterým se
zapsal do pamě svým citlivým přístupem, fundovanos svých přednášek a ochotou vždy pomoci či
poradit nejen v oblas kriminalis cké teorie, ale i v oblas kriminalis cké praxe.
Profesor Pro vinský publikoval stovky odborných sta v různých odborných časopisech a sbornících.
Podílel se rovněž na tvorbě vysokoškolských učebnic kriminalis ky. Pro rozvoj kriminalis cké nauky jsou
významné zejména jeho monografické práce: Rekognice v přípravném řízení (1971), Kriminalis cká
stopa (1976), Dekódování informace z kriminalis cké stopy (1978), Zdolávání mimořádných událos
(2001) aj. Spoluautorsky se podílel na monografiích: Organizace a technika přepravy peněz (1999),
Zabezpečovací systémy (2000) a Bankovní loupeže – přepadení bank, peněžních transportů a kriminalita
v bankovnictví (2001).
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Po roce 1990 prof. Pro vinský spoluzaložil Soukromou střední školu TRIVIS se zaměřením na právní a
bezpečnostní činnos , která následně získala akreditaci též jako Vyšší odborná škola v oborech Prevence
kriminality a Krizové řízení. Působil i jako učitel a člen správní rady této školy.
Profesor Pro vinský dlouhá léta vykonával funkci člena redakčních rad časopisů Kriminalis cký sborník
a Kriminalis ka. Byl členem oborové rady Policejní akademie ČR v Praze.
(S využi m článku v Kriminalis ckém sborníku č. 3/2014, foto z rodinného archivu ing. M. Pro vinského)
Příště: Smutný příběh - Jaromír Smutný, kancléř prezidenta E. Beneše
Petr Synek
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