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1. Úvod
V předložené

bakalářské

v letech 1848 - 1948. Práce je

členěna

práci se zabývám historií obce Byšice

na

tři

1918 - 1938 a 1938 - 1948, která se dále
správy, kulturní

dějiny

nejdůležitější

dělí

časová

období: 1848 - 1918,

na vlastní

dějiny

obce a obecní

a historii byšické školy. V souvislosti s výše jmenovanými
řada

etapami rozvoje obce se nabízí
nejdůležitější

historie obce bylo

hlavní

otázek: Které z výše jmenovaných období

pro její další rozvoj? Který stavební

roli? Jaký byl život obyvatel malého

městečka

počin

ve

sehrál

Středních

Čechách na sklonku patrimoniální správy, za první republiky a během obou
světových

válek?
Byšice jsou obec nacházející ve Středních Čechách přibližně 10
města Mělník směrem

km od okresního

na Mladou Boleslav.

Městečko

v závěru širokého údolí Košáteckého potoka, jehož jižní vymezení zde
hřbet,

jen úzký

vybíhající od východu z náhorní polohy

hřbet,

Turbovický a Cecemínský

mezi nimiž leží

železniční

tvoří

Mečeřížska.

odděluje

Byšicemi se údolí rozevírá do polabské nížiny, od níž se

leží

jen

již

Pod

příčný

uzel Všetaty. Tudy

potok odtéká k Neratovicím, kde se vlévá do Labe.
Osu obce

tvoří

silnice spojující

Mělník

a Mladou Boleslav, vedle

níž byl sveden i mlýnský náhon Košáteckého potoka, na kterém ležely svého
až 3 mlýny.

Půdorys

příliš nezměnil, tvoří

dnešní obce se

jej dlouhá ulice

času

křížící

se s místní cestou od Čečelic. V tomto místě se ulice rozšiřovala v podélné
trojúhelné

náměstí,

ulice stály

větší

které se

počátkem

zahradami, které byly
charakteristický prvek
neměly

zúžilo
část

usedlosti. Podstatnou

tvrz, která byla

Byšice

později

17. století

vystavěny

městečka.

V

drobnější

zástavbou. Po severní

jižní strany zaujala nejprve

přestavěna

vose

farní kostel, až v 17. století byla

renesanční

na zámek. Spolu s dvorem a

náměstí,

současné době

straně

tvořil

zámek v minulosti

je zámek v dezolátním stavu.

severně

od

města

na

vyvýšenině

postavena pouze barokní kaple. Byšice dodnes spadají pod liblickou farnost.
Mladý

původ

má" rovněž

městečka. Nárůst

ve druhé

nahuštěná

zástavba v prohlubni severovýchodní

části

obyvatel je spojen se vznikem turnovsko - kralupské železnice

polovině

19. století a

především
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se založením cukrovaru

západně

od

Byšic

(pozdější potravinářský

rozšiřovala

"Plošný

i tímto

směrem,

růst městečka

závod Gráf a dnešní Vitana Byšice). Zástavba se

ale ke spojení Byšic s nejbližší obcí Liblice nedošlo.

však nebyl provázen

Byšice mají dnes ráz spíše velké vsi. "

výraznější městskou přeměnou,

takže

I

1.1 Prameny a literatura

Co se týká
Práce je založena

zdrojů

především

informací z let 1848 - 1948, je jich dostatek.

na studiu pramenů. Nejprve bych zmínil knihu typu

liber memorabilium, která obsahuje nepravidelné zápisy z časového rozmezí let
1609 - 1864. Listiny jsou ve špatném stavu, inkoust zkorodovaný, místy jsou
stránky neúplné.
Obecní kroniky, které se nalézají v SOkA

Mělník,

byly psány

pravidelně od roku 1920. První obecní kronika pokrývá léta 1920 - 1945. Úvod
tvoří

této kroniky

souhrn historie obce, jehož zdrojem byly výše

zápisy z let 1609 - 1864. Kronika byla psána

většinou pravidelně,

let 1939 - 1948 bylo dopisováno v roce 1952
Vaníčkem.

ředitelem

Zápisy místy nesouhlasí s protokoly ze

zmiňované

pouze období

byšické školy, panem

schůzí

zastupitelstva obce.

Druhá kronika, již z fondu MNV Byšice, byla vedena od roku 1948 do roku 1961
a zápisy poté

pokračují

až rokem 1982. Poslední

dvě

kroniky jsou u

současné

kronikářky, paní Evy Švejdové z Byšic, a jsou psány od roku 1982 do
současnosti. Společně

s kronikami se dochovaly zápisy ze

schůzí

zastupitelstva

obce a obecní rady v rozmezí let 1882 - 1945, kdy je nahrazují zápisy ze

schůzí

MNV. Školní kroniky jsou psány od roku 1889 do současnosti. Obecná i
měšťanská

průmyslové

škola mají každá kroniku vlastní. Kronika

školy

pokračovací, která byla v Byšicích za trvání ČSR, pokrývá téměř polovinu období

existence této instituce. Škola patrně fungovala do roku 1938 nebo 1939, kdy se
poslední zmínky o této škole objevují v obecní kronice. Po druhé
patrně

již neexistovala. Dále lze

čerpat

z kroniky

četnické

světové

válce

stanice Byšice, která

byla psána v rozmezí let 1873 - 1949.
Z období let 1848 - 1925, kdy
značný
I

měli

Lobkovicové v obci Byšice

majetek, existuje množství korespondence a jiných

materiálů ohledně

Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. díl I. Praha 1996, s. 425
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statku se zámkem, cukrovaru,

mlýnů, hostinců

a

různých

Mělník

statek s cukrovarem spadal pod Velkostatek

záležitostí. Byšický

(dále jen VS), jehož

ředitelství v Mělníku - Šopce čile komunikovalo s jeho součástmi v obci Byšice i

s představiteli obecní samosprávy. Množství korespondence,

nařízení,

knih a

materiálu rozličného charakteru se nalézá v SOA Litoměřice, pobočka Žitenice.
Součástí

fondu VS

Mělník

náhonů

jsou i mapy a nákresy mlýnských

Košáteckého potoka a cukrovaru. V tomto archívu se také nalézá opis mapy Byšic
Stabilního katastru?
Informace o kulturních událostech v obci lze získat z dobového
tisku, jako
v SOkA

například:

Mělník

Ohlas,

Podřipan, Mělnické

nebo v Regionálním muzeu

listy. Tato periodika lze nalézt

Mělník.

TJ Sokol Byšice si také vede

vlastní kroniku od roku svého založení, tj. 1902. Tyto kroniky se nacházejí na
radnici obce.
Z literatury všeobecné literatury, ve které jsou Byšice
například

jmenuji publikace, jako
českého

zmíněny,

Místopisný slovník historický Království

a Hrady, zámky, tvrze Království

českého

od Augusta

Sedláčka,

nebo

Umělecké památky Čech I od Emanuela Pocheho a Soupis památek historických

a uměleckých v království Českém od Antonína Podlahy. V roce 1936 vyšel
sborník s názvem

Mělnicko

z jeho života a práce. Sborník vydaný k otevření

Masarykova kulturního domu na Mělníce, ve kterém lze nalézt užitečné informace
o

Mělnickém

okrese 30. let. Práce

Mělník

a okres

Bohma také obsahuje mnoho cenných informací,
Kralupy a o cukrovarnictví v okrese

mělnický

od historika Ludvíka

například

o železnici Turnov -

Mělník.

Co se týká školy v Byšicích, existuje publikace od Jaroslava
Jaroše- Škola obecná a měťanská Byšice, která je však založena na výpisech ze
školních kronik. Z tohoto

důvodu

je lepší

Pro orientaci v obecní
publikace: Zlatý

věk české

čerpat

správě

informace

přímo

z nich.

mohou posloužit následující 2

samosprávy od Milana

Hlavačky

a Organizace

veřejné

správy v letech J848 - J948 od Karla Schelleho.

SOA Litoměřice, Archív Žitenice, Lobkovicové hořínští, Mapová sbírka, Byšice - katastrální
mapy 1842
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Byšice mají bohatou historii ochotnického divadla. Toto téma
zpracovávají následující knihy: Kapitoly z

dějin českého

divadla od Františka

Černého a Cesty českého amatérského divadla zpracované Janem Císařem.

Byšický židovský

hřbitov

je

zmíněn například

v práci Blanky

Rozkošné Židovské památky Čech: historie a památky židovského osídlení Čech.

1.2

Stručná

historie obce

před

Byšice byly
vladyckých

dvorů nejméně

rokem 1848

původně

dvou

ves s tvrzí, kde se nacházelo

rodů;

několik

,,zjednoho pocházel Pavlík (t1321) ajeho

synové Pavlík, Štěpán, Vladislav a Jindřich."

3

(Wladizlaw und Heinrich von

Bisschitz), zjejichž jména pochází i název obce. K tomuto rodu se váže první
písemný doklad o existenci osídlení v Byšicích, je jím "listina z roku 1321.,,4
Listina se týká postoupení vsi Lhoty komendě německých rytířů v Řepíně.
Je
století
část

postupně

zřejmé,

že potomci Pavla z Byšic se

přibližně

vzdávali jednotlivých položek ze svého

byšického dvora

připadla

od poloviny 14.

dědictvÍ.

Roku 1450 již

vladyckému rodu "z Liblic" a zanedlouho i Byšice

celé.
V každém
mužské linii

vymřel.

případě

rod

nejpozději během třetí čtvrtiny

,Jeho poslední známou

příslušnicí

15. století v

byla Johanka z Liblic,

která se krátce před rokem 1475 provdala za mladého Viléma z Pernštejna. "
"Ten Byšice pro odlehlost prodal Jindřichovi ze

Smiřic,

5

držiteli tehdejšího panství

Lysá Nad Labem. ,,6
Nejdříve

na konci 15. a

došlo k povýšení vsi Byšice na
jeho existence není ani nikde

nejpozději během

městečko.

zmiňována,

první

třetiny

16. století

Listinné privilegium se nezachovalo a

takže

přesné

datum tohoto aktu se už asi

Karel KUČA, Města a městečka v Čechách. na Moravě a ve Slezsku. díl 1. Praha 1996, s. 424
Listina z 29. května 1321 vydaná sourozenci Pavlem, Štěpánem, Vladislavem a Jindřichem z
Byšic. Je otištěna v edici Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars III.
Annorum
1311-1333. Opera Josephi Emler. Pragae 1890, s. 285-286
5 Jaroslav ŠULC, Dějiny Byšic 1. Mělník 2008, s. 22
6 Dokládájej spor o vybírání cla u Byšic. IN: Archív český čili staré písemné památky české i
moravské sebrané z Archívů domácích i cizích. Redaktor Josef Kalousek. Díl IX. Registra soudu
komorního 1487-1491. Praha 1889, s. 531
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nepodaří ZJiStit.

zemských desek

Poprvé jsou Byšice se statutem
Z

roku 1530.

7

městečka

doloženy v zaplsu

Jedná se o část vkladu do zemských desek, kterým

se v roce 1530 odděloval
byšický statek od liblického panství pro Zikmunda
Potomci Jindřicha ze

Smiřic

Smiřického

ze

Smiřic.

prodali Byšice roku 1562 Václavu

z Vřesovic,8 který je následně prodal Albrechtu Pětipeskému z Chýš a Egerberka.

,,Albrecht, podobně jako Václav z

Vřesovic,

majetkem. Byšice představovaly jeho

nejvýznamnější statek a

si právě tady zřídil rodinné venkovské sídlo.
především

v korespondenci, kterou si

rodinnými

příslušníky

hospodářství

nedisponoval rozsáhlým pozemkovým

,,9

Jeho existence je doložena

vyměňoval

se svou chotí,

v devadesátých letech 16. století.

městečko

Byšice udělení

dětmi

a dalšími

Péče věnovaná

a prosperitě rodinného panství je patrná také ze

roce 1587 získal pro

není proto divu, že

skutečnosti,

tří výročních trhů

od

že v

císaře

Rudolfa

II. 10 "Po smrti otce se Byšic ujal jeho syn Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a
Egerberka, který nechal na počátku 17. století vybudovat trojkřídlý renesanční
zámek. "

II

Po vypuknutí českého stavovského povstání byl Václav Šťastný
Pětipeský

zvolen jedním z

direktorů.

přímluvám

mocných

smrti, ale díky
vězení,

Po porážce povstání byl odsouzen k trestu
přátel

z něhož byl nakonec v roce 1623

v dvorské
místopísaře

službě

a až do své smrti

byl trest smrti

propuštěn. Později

působil

komorou prodán

zlatých.

,,12

Polyxeně kněžně

na doživotní

našel znovu

uplatnění

ve funkcích královského rady,

a místokomomíka. ,.,Jeho majetek byl

českou

změněn

při

konfiskaci v roce 1623

z Lobkovic za 106 tisíc rýnských

Majetek se nakrátko vrátil do držení Pětipeských z Chýš a Egerberka,

poté Byšice získávají Pachtové z Rájova, držitelé panství Liblice. V roce 1654
bylo v Byšicích 45 domů. 13 Kolem roku 1700 byl třicetiletou válkou poničený

7

Národní archiv, fond Desky zemské, sign: DZV 42 J 5, Datace: 21. 1. 1530

8 Národní Archív, fond Desky zemské, sign. DZV 55 Q 15; sign.DZV 14 L ll.

Jaroslav ŠULC, Dějiny Byšic I, Mělník 2008, s. 27
Národní Archív, fond Stará manipulace, sign. P 106/880
II Jaroslav ŠULC, Dějiny Byšic I, Mělník 2008, s. 28
12 Národní archiv, fond Desky zemské, sign. DZV 141 G 3
13 Aleš CHALUPA, Jaroslav ČECHURA, Marie RYANTOV Á. Berní rula. 8-9. Kraj Boleslavský.
Státní ústřední Archív v Praze, 2001

9
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renesanční

zámek

přestavěn

do podoby

čtyřkřídlého

barokního sídla. Zámek se

spolu s dvorem a zahradami stal centrem byšického velkostatku.
"Nově utvořený

zlatých František Josef

hrabě

byšický statek v roce J 7J3 koupil za J62 tisíc
z Valdštejna. Valdštejnovou chotí byla Marie

Markéta, dcera Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. V majetku Černínů se
nacházelo rozsáhlé panství Mělník. Rodinné vazby tak zřejmě přispěly k tomu, že
právě

v roce J 7J9 Valdštejn byšický statek odprodal
nacházel v poručenské

správě

k

Mělníku,

Antonie Josefy z Khiinburgu.

Součástí mělnického

Lobkoviců, zůstaly

panství, od roku J 753 v držení knížecího rodu
sklonku patrimoniálního období."

který se tehdy

Byšice až do

Roku 1786 měly Byšice 476 obyvatel a 70

14

domů •
l5

2. České země v rámci Rakouska - Uherska po roce 1848
Do roku 1848 spolu s císařem a duchovenstvem byla šlechta
nositelkou politických práv a vykonavatelkou správy na svých panstvích.
Nejvyšší
šlechtě

příčku tradičně

zastávala

zastávající dvorské a státní

šlechta, vykonávající zemské
podnikatelů.

cukrovarů,

rodina, další

úřady. Třetím

úřady.

Novým

Jednalo se o držitele výnosných

příčka patřila

dvorské

stupínkem byla stavovská

stupněm

velkostatků

byla šlechta z řad
a

majitelů pivovarů,

textilních a jiných továren. Další významnou skupinou obyvatel bylo

měšťanstvo.

"Ekonomický potenciál posledních dvou jmenovaných skupin

obyvatelstva stále rostl.

Postupně

krajské a patrimoniální správy. ..
část

císařská

se k nim
16

řadili

i městští úředníci a představitelé

Vesnické obyvatelstvo tvořilo nejpočetnější

obyvatelstva (přes 70%).
Pro

změn,

na jejichž

české země

začátku

znamenala revoluce 1848 - 1849

stála stavovská

společnost,

která se

reforem v neoabsolutistickém duchu z let 1848 - 1858

počátek

hlavně

přeměnila

ve

velkých

díky

řadě

společnost

14 P. KOPiČKA, Správa velkostatku Mělník v /6. až 20. století (Diplomatická studie z dějin
patrimoniální a hospodářské správy), Porta Bohemica. Sborník historických prací 2, 2003, s. 3839
15 Mělnicko zjeho života a práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na
Mělníce, Mělník 1936, s. 18
16 Marcela EFMERTOVÁ, České země v letech /848-/9/8, Praha 1998, s. 17

10

občanskou.

Různé

společnost

Stavovská

nemohla již

technické inovace se staly živnou

zvyšování životní
hospodářských

národních

úrovně

elit a vznik

postojů

půdou

obyvatelstva. Tyto
různých

stačit požadavkům

hospodářský

pro

změny

s sebou

moderní doby.

rozvoj a celkové
přinášely

liberálních hnutí. Z jednotlivých liberálních a

druhé poloviny 19. století vyplývá, že se jednalo o složitý a

dlouhý proces, který se skládal z několika linií, jež se navzájem
představovala

proHnaly. " První linii
představitelů

českého

zákonodárných
představovala
především

činnost

politická

doplňovaly

a

a politická kultura

národa prezentovaná navenek v říšských a zemských

sborech

a

hospodářská

mimoparlamentních
emancipace

koncem J9. století vznik

linii vzniku

vznik

české

středních

aktivitách.

společnosti,

Druhou

která umožnila

vrstev a podnikatelských elit.

občanské společnosti představovala četná

linii

spolková

činnost,

Třetí

která

umožňovala vznik moderních občanských postojů. .. 17

2.1

Poměry

v

českých

zemích - samospráva

"Poté, co se v českých zemích uplatnil zákon ze 7.

září

J848

o

zrušení poddanství a roboty, došlo k změně právního osobního postavení bývalého
poddaného. .. 18

Spolu

s těmito

změnami

zde

vznikla

nutnost

nahradit

patrimoniální systém jiným, samosprávným. Poprvé se tato nutnost objevila ve
Schwarzenbergově vládě

byl

hrabě

v podobě prozatímního obecního

Franz Stadion. "Každý

občan

zřízení,

jehož autorem

a každé území příslušelo dle Stadionova

prozatímního nařízení ke katastrální obci.,,19 Zavedení pojmu katastrální obec
znamenalo, že šlechtický velkostatek byl nyní rozdroben do

několika

katastrálních

obcí. Institut katastrální obce znamenal konec územní moci starých autorit. Pro
velkostatkáře

bylo možné ovládnout obecní zastupitelstva (velkostatky vlastnily

podstatnou část půdy),

nedělo

se tak již na základě rodové

příslušnosti.

Stadionova ústava byla nahrazena silvestrovskými patenty nové
vlády Alexandra .von Bacha z 31. prosince 1851, velkostatek se

17
18
19

Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 7-8
Marcela EFMERTOVÁ, éeské země v letech 1848-1918, Praha 1998, s. 37
Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 12

II

postupně

od 50.

let stal zcela samostatným a na obci nezávislým správním celkem. "Velkostatek

vystupoval de facto zcela samostatně,
je platil jen po
ukončeno

dohodě

císařským

neboť neodváděl

s obcí. Jednalo se o

obecní přirážky, respektive

určité

provizorium, které bylo
odděloval

patentem datovaným 24. dubna 1859, který

, ~ samostatne'"uzeml ve Ikostatku. ,,20
spravne

Tato situace se
Součástí

změnila společně

s novou ústavou z února 1861.

tzv. únorové Schmerlingovy ústavy z 21. února 1861 byla zemská

zřízení, mimo jiné zemské zřízení pro království České. "Tato zřízení zůstala

v platnosti i po vydání prosincové ústavy z roku 1867 a byla v roce 1862 doplněna
zákonem o obecní samosprávě, jež byl v jednotlivých korunních zemích realizován
v průběhu následujících let. .. 21 Samospráva přestala být, tak jako dříve za
neoabsolutizmu, jen prodlouženou rukou státní správy. Stala se druhou kolejí
veřejné

správy,

přičemž

součást centralizovaně

v ideální poloze byla pojata jako

spravovaného státu. "Tento stav byl dále upraven obecním zákonem pro
země

z 16. dubna 1864, který platil s výjimkou dvou statutárních

měst

české

Prahy a

Liberce pro celé území království až do konce monarchie ... 22
Velkostatek se stal

součástí

katastrální obce. Obecní

zřízení

pro

království České z roku 1864 rozeznávalo ,,samostatnou působnost .. 23 obce, která
se skládala z

hospodářské

agendy a agendy

veřejné

správy a

"přenesenou

působnost"24, jako například bezplatné záležitosti státní správy pod dohledem

státní správy (například sčítání lidu, organizování voleb, atd.). Šlechtičtí
velkostatkáři

se

většinou

stali virilisty okresních

výborů, neboť

volební právo do

obcí a okresních zastupitelstev bylo postaveno na principech osobních vlastností důstojnost,
úřadů

intelekt, profese - a

probíhaly podle

daňového

daňových výkonů.

censu. Jeho

Volby do zastupitelských

odstupňováním

vznikly

čtyři

kurie.

Neoslovily osoby nemajetné, závislé a ženy. Období od poloviny 70. let do
přelomu

století

lze

nazvat

věkem

zlatým

samosprávných organizací ovládali do 90. let

české

velkostatkáři

Milan HLA VAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 14
tamtéž, s. 16
22 tamtéž, s. 17
23 tamtéž
20

21

12

samosprávy.
a

Většinu

staročeši, během

90.

let

postupně

přicházeli

nacionálně

na jejich místa politicky

radikálnější

mladočeši.

2.2 Byšice jako součást
"Byšice

mělnického

patřily

okresu

dle nových

poměrů

do

mělnického

okresu, který

čítal 413 km 2 a byl zkonstruován z 27 obcí bývalého mělnického panství, z 9 obcí
dolnobeřkovického

liblického panství, ze 7 obcí nebuželského a
menších

drobnějších

mělnický

území. Vroce 1868 okres

samosprávný okres, který se kryl

místních obcí a 92 osad s celkovým
1880

něco

málo přes 39 000

čítal

územně

počtem

česky hovořících

2484

a z dalších

57 obcí. Vroce 1910 měl

i s okresem politickým, 64

domů.

Okres obývalo v roce

obyvatel. V roce 1910 žilo v tomto

okrese již 43 137 obyvatel, z toho jen 72 se hlásilo k německé obcovací

řeči.

čtrnáct velkostatků obhospodařovalo v okrese 27% veškeré půdy, tedy 10835
hektarů

oproti 28 777

hektarů,

které

obhospodařovalo

cca. 3000 drobných

' ~ ,,24
hospodaru.
o

Většina

obyvatel okresu hledala obživu v pěstování

plodin, mezi nimi i cukrové
postaveny

čtyři

řepy,

velké cukrovary

jelikož byly v okrese
,,(mělnický,

Mělník

byšický,

nejrůznějších

do roku 1872

dolnobeřkovický

a

lužecký) ... 25
Okresní zastupitelstva byla volena na 3 roky a mohla mít 18 - 36
členů

dle lidnatosti okresu. Volby do nich probíhaly na

zastoupení v třídě

či

kurii

velkostatků, průmyslových podniků

venkovských obcí. V čele stál okresní starosta. Vznik
zahájila svou

činnost

základě

mělnické

a

majetkového
městských

a

samosprávy, která

v roce 1865, je spjat s osobami prvního okresního starosty a

majitele bývalého Mělnického panství Jiřího Kristiána II z Lobkovic 26 a

24

Statistická příručka království českého, sestavila Zemská statistická kancelář království

Českého, vydání české, Praha 1913,s. 8-9
25 Mělnicko zjeho života a práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na

Mělníce, Mělník 1936, s. 52 - 54

Jiří Kristián II. z Lobkovic zastával funkci okresního starosty v letech 1865 - 1872. Jednalo se o
důležité období konstituce samosprávných celků v Čechách. Od roku 1861 byl také členem

26

mělnického

zastupitelstva. V letech 1865 - 1872 zastupoval v českém sněmu velkostatkářskou
kurii. Od roku 1872 do roku 1883 opětovně zastával funkci nejvyššího zemského maršálka. Do
poslanecké sněmovny říšské rady byl zvolen za volební okres Mladá Boleslav v roce 1871, ovšem

13

dlouholetým okresním tajemníkem Františkem Vlastimilem Vinklerem, majitelem
listů

Pšovan a

Mělničan.

"Okresní zastupitelstvo se skládalo z 22,

členů.

letech 19. století z 30

činnost

Zastupitelstvo zahájilo

s povinností scházet se nejméně jedenkrát za čtvrt roku . ..
byly poskytnuty

Jiřím

později
ř(jna

30.

v 70.

1865

27

Zasedací prostory

Kristiánem II. z Lobkovic v prvním

patře mělnického

zámku. Po svém vzniku si okresní zastupitelstvo zvolilo "užší okresní výbor .. 28 a

"širší okresní výbor .. 29, který byl svoláván dle potřeby.
Okresní
hospodařením

zastupitelstvo

obcí, ale

mělo

Při

pouze

také kontrolovat

majetku, zabývat se stížnostmi
samosprávy.

nebylo

občanů

a

případný

řešit

rozhodování v těchto kauzách

Jiří

instancí

nad

odprodej obecního

přehmaty

usiloval o zachování obecního majetku v ne ztenčené
prospěch

dozorčí

místní obecní

Kristián II. z Lobkovic
míře

obce. Do 31. ledna 1866 byly obce povinny zaslat

a o jeho využití ve
"inventář

kmenového

jmění obecního a zpráva, kterak se jmění toho uŽívá.,,3o Tyto záměry vedly ke
sporům

mezi okresním zastupitelstvem a obcemi, které mnohdy

rozprodej obecních
odvolávat

přímo

soudu. Až

později,

svůj

pozemků rolníkům,

ke zemskému výboru a
na

přelomu

upřednostňovaly

a pokud toho nedocílily, snažily se
později

k nejvyššímu nebo správnímu

70. - 80. let 19. století,

začaly

majetek. Zastupitelstvo se také snažilo zlepšit situaci

obce více dbát na

občanské

a infrastruktury. "V celém okrese se v roce 1892 nacházelo 28

vybavenosti

umělých

silnic o

celkové délce 170 km . .. 31 Jedna z nejdůležitějších komunikací, která mimo jiné
slouží dodnes, je silnice z

Mělníka

do Mladé Boleslavi, vedoucí skrz Byšice a

Vtelno. Celkem vydalo zastupitelstvo na stavbu silnic

tři čtvrtě

milionu zlatých,

v duchu pasivní politiky se na práci sněmovny do roku 1879 nepodílel. V roce 1881 byl za
Smolkova předsednictví zvolen prvým místopředsedou poslanecké sněmovny říšské rady.
V letech 1883 - 1907 byl členem panské sněmovny. Kromě toho byl od roku 1883 tajným radou,
od roku 1890 nositelem Velkokříže řádu sv. Leopolda, od 1903 rytířem Zlatého rouna, od roku
1905 nositelem Velkokříže řádu sv. Štěpána. Byl členem kuratoria Hlávkovy akademie, Katolicko
politické jednoty pro království České, Vlastenecko hospodářské společnosti, členem různých
lesnických spolků, atd. In: Milan HLA VAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 156157
27 Milan HLA VAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 41
28 Oudový užší výbo,:-se skládal z těchto členů: hrabě Ferdinand Trautmansdorf, továrník Markus
Pick, mělnický poštmistr Josef Valenta a Josef Pražák (poslanec zemského sněmu a statkář
v Chorušicích), střednický statkář Václav Kučera a Josef Syrový.
29 Širší výbor poté doplnil hrabě Rudolf Chotek, Čeněk Prošek, JUDr. Clemens Gallus a Adolf
Kadeřávek.
30
31

SOkA Mělník, Okresní zastupitelstvo v Mělníku /865-/928/29.
Ludvík BOHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. 485
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dále bylo
hasičských

zřízeno

devět

zdravotních

ajinak prospěšných

obvodů,

zřizování

bylo podporováno

veřejných spolků.

2.3 Velkostatek Mělník

Byšice byly od roku 1753, jak již bylo výše
mělnického

zmíněno, součástí

panství. "Správu panství

řídil

(Oberamtmann), jenž odpovídal za majetek velkostatku a

ručil

Lobkovického

Vedle všeobecného
příslušné

vzdělání

a

dostatečně

hospodářský ředitel

panství (Direktor),

správce (Waisenvertwalter), purkrabí (Burggraj),
obroční

(Kastner),

hospodářský

za své podřízené.

dlouhé správní praxe musel mít složené

právní zkoušky u královského krajského

podléhali;

úředník

vrchní

úřadu.

důchodní

Vrchnímu

úředníkovi

(Rentmeister),

kontribuční

sirotčí

(Steuereinnehmer),

pojezdný (Wirtschafisbereiter); soudní

úřad

vedl

justiciár spolu s dvěma aktuáry a knih vedoucím (Grundbuchsfuhrer). K nižším
hospodářským

úředníkům patřil

sklepmistr (Kellermeister), sládek (Brauer),

nadlesní (Oberforster), vrchní myslivec (Oberjager) a dva zahradníci (Gartner),
jeden v Byšicích a jeden v Hoříně. .. 32 V základním sumárním výčtu z roku 1812
panství

tvořily:

vrchnostenských
Mělníkem,

4 zámky, 2
dvorů

ovčíny,

45 vesnic,

10 vinohradních

hostinců,

zámečnická

34

hostinců

I bývalý klášter, 16

domků,

I zájezdní hostinec, 9 lesoven, 2 zahradnické

panských zájezdních
I panská

s8

městečka,

I lesní

úřadovna

příbytky,

pod

2 pivovary, 5

v jiném vlastnictví, I panská kovárna,

dílna, 2 vrchnostenské mlýny. Celkem

mělo

panství 8170

křesťanských obyvatelů a 71 Židů. Výměra zemědělské půdy byla 25 786 jiter

1197 a

~ čtverečních sáhů

(tj. 14840,2 ha), z

čehož

velkostatek obhospodařoval

6218 j. 648 č.s. (tj. 3578,7 ha) ve vlastní režii. 33 Publikovaný popis uvádí 15
dvorů; Hořín,

Býkev, Oupor, Posádovice, Malý

Dvůr,

Pšovka,

Třebošnice,

Přívory, Přeplatilov, Byšice, Vtelno, Mikov, ČečeUce, Sedlec, Skuhrov a dvůr

v Chorušicích využívaný na základě emfyteutického práva. 34 Hospodářská činnost

32 SOA Litoměfice, Archív Žitenice. P. KOPIČKA, Velkostatek Mělník /569-1948. Inventáf.
Žitenice 2002, s. VII.
33 SOA Litoměfice, Archív Žitenice. Kopička P. Velkostatek Mělník 1569-1948. Inventáf.
Žitenice 2002, s. VII
34 tamtéž

15

velkostatku zahrnovala

téměř

všechna

odvětví,

od pohostinství

přes zemědělskou

či

vína. Ekonomická

výrobu a chov dobytka až po výrobu potravin a výrobu piva
bilance velkostatku byla příznivá.
Jednou z podstatných

změn,

přinesl revoluční

kterou

rok 1848,

bylo zrušení poddanství a následný zánik patrimonia. Se zrušením poddanství
rovněž

souviselo

předání

soudům

okresním

potravinářský

soudní a politické písemné agendy státním

a okresním hejtmanstvím. Z panství se stal

úřadům,

tj.

zemědělsko

podnik s ředitelem v čele. "Posledním majitelem panství jako území

patrimoniální správy byl August Longin z Lobkovic. Po jeho smrli v roce 1842 se
správy nad panstvím ujala za nezleti/ého

Jiřího

Kristiána II. z Lobkovic jeho

matka Berta z Lobkovic rozená ze Schwarzenberka. ..35 Jiří Kristián se ujal správy
nad svým majetkem v roce 1857, kdy dosáhl

věku

21 let. "V roce 1854 sloužil

pod ředitelem velkostatku Karlem Duchoslavem podobný počet zaměstnanců jako
před rokem 1848,"

pšovce.
dvorů

byly

Přívory,

kteří podléhali hospodářskému ředitelství v Mělníku -

velkostatek provozoval na konci 60. let 19. století již jen 10

ve vlastní režii:

Byšice,
přibyl

Mělnický

36

Hořín,

Přeplatilov,

Býkev, Oupor, Vtelno, Posádovice, Malý
Mikov. K dosavadním lobkovickým

roku 1872 cukrovar v Byšicích.

rozděleny

Zemědělské

dvory a

do sekcí, které všechny nadále podléhaly

V roce 1892 byl

hospodářským ředitelem

podnikům

průmyslové
ředitelství

Dvůr,

podniky

v pšovce.

Václav Oick, "v sekci Byšice

působili

správce Antonín Rokos a adjunt Jan Fabián.,,37 Smrt Jiřího Kristiána II.
z Lobkovic v roce 1908, následně I. světová válka a vznik Československa
zapříčinily

rozsáhlé

rozdrobování a

čím

změny

v rámci celého velkostatku. Docházelo k celkovému

dál tím

větší

nezávislosti jednotlivých sekcí. Citelnou ránu

poté znamenaly zákony z let 1918 a 1919 38 upravující vlastnictví půdy v nově
vzniklém

státě.

Lobkovicové

následně začali

rozprodávat

svůj

majetek. Byšický

SOA Litoměřice, Archív Žitenice. Kopička P. Velkostatek Mělník 1569-1948. Inventář.
Žitenice 2002, s. VII
36 tamtéž
37 tamtéž
38 Jednalo se především o zákon č. 215, který omezoval rozsah vlastněné půdy jednou osobu:
"Velkým majetkem pozemkovým jest rozuměti soubory nemovitostí s právy, kterájsou spojena
s jejich držením, jestliže výměra náležející v území Československé republiky vlastnicky jediné
osobě nebo týmž spoluvlastníkům je větší než 150 ha půdy zemědělské (rolí, luk, zahrad. vinic,
chmelnic), nebo 250 ha půdy vůbec." ln: Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne
/6. dubna /9/9 é. 2/5 sb. z. a n. : zákon rámcový / Jan KRČMÁŘ, Praha: Bursík & Kohout, 1919
35
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cukrovar byl prodán České cukerní společnosti v Praze a zbytkový statek Byšice
Vaněk, čímž končí

koupil roku 1925 pan Ing.
Lobkoviců

významné

působení

rodiny

v Byšicích. Lobkovicové si na území obce ponechávají pouze

bažantnici.

3. Byšice v letech 1848 - 1918
Byšice poloviny 19. století tvořilo 101 39 domů, barokní zámek
s panským dvorem 4o , hájovnou a ovčínem na Horním Harbasku ( 2 km
severozápadně směrem
rozbořený,

k obci Hostín), který je již v roce 1890 udáván jako

dále pak tři mlýny, jeden panský a dva soukromé. Panský mlýn

sč.

24

se nacházel u zámku na mlýnské strouze, která je napájena z Košáteckého potoka.
Dále byl v obci "Malý" mlýn
byšické rodiny

Zalabáků,

místostarosty obce.
něho

Třetí

Č.

18. Ten byl po dlouhá léta v držení významné

jejichž

členové často

"Starý" mlýn

mlýnská strouha k výše

Č.

zastávali funkci starosty

59 se nacházel nad

zmiňovaným mlýnům.

městem

či

a vedla od

Kronika městýse Byšic uvádí

tyto mlýny jako "Velký", "Malý" a "Starý".
Zámek je jednopatrová
střechou.
čtverce

Nad vchodem pod

střechou

čtyřkřídlá

budova s dvojitou mansardovou

jsou hodiny. Zámecký

dvůr

má podobu

s podloubím v přízemí i prvním patře. V zámku je kaple Panny Marie, kde

prý byly za

rytířů Pětipeských

"O Božím

Těle

v 17. století vykonávány protestantské bohoslužby.

po vykonaném

průvodu

církevním bývá zde uschována svátost

oltářní a bývá odpoledne přenesena v slavném průvodu do kostela byšického...4\

Zámek byl využíván knížecím a
ubytováni

úředníci

služebnictvem,

později

zde byli

cukrovaru.

K Byšicím
farností, nacházející se
součástí

hospodářským

obce. Kostel

patří

dříve

(či větší

také kostel sv. Jana
na návrší

severně

Křtitele,

od

spravovaný liblickou

městečka,

který je již dnes

kaple) byl postaven v barokním stylu. "Základní

SOA Litoměřice, Archív Žitenice, Lobkovicové hořínští, Mapová sbírka, Byšice- katastrální
mapy 1842
40 Dvůr má 246 ha. (1890) ln: SOkA Mělník. Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic
1920-1947, S.17
41 Ludvík BÓHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. 487
39
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kámen byl položen roku 1690 a kostel byl vysvěcen 28. června 1693... 42 Jedná se o
jednolodní kostel s obdélníkovým, trojboce
"Průčelí

sakristií vose stavby.
středu

ukončeným presbytářem

tvoří

kostela

a obdélnou

pi/astry, v bočních polích niky, ve

obdél. portál se supraportou a obdél. okno se segment. záklenkem.

V bočních partiích průčelí nad pi/astry probíhá kladí, nad střední částí jen

římsa.

Průčelí

fasády

je

ukončeno křídlovým

štítem s vázami, pi/astry a nikou.

Boční

mají lizénové rámce a polokruhová okna. .. 43 V kostele jsou tři oltáře; na hlavním
oltáři je "novodobý obraz sv. Jana Křtitele od Maischaidera . .. 44 "Nalézá se zde
několik

také

obrazů,

starších

těla Páně

mezi nimiž vyniká obraz snímání

z kříže.,,45 Roku 1870 dostal byšický kostel nové varhany, pro něž byla
uspořádána

jedné

sbírka. "Bylo vybráno 152 zl. od obyvatel městečka a dalších 30 zl. na

zábavě

a

při

zádušních mších. Celkem bylo vybráno 552 zl.

Prostředky

z těchto sbírek byly použity na zaplacení kupní ceny. Varhany byly
varhanářem

vytvořeny

právě před

N. Predigerem ze Smržovky poblíž Liberce a dodány

adventem . .. 46 Zprávy z pamětní knihy z let 1840 - 1880 včetně zprávy o pořízení
varhan jsou psány Františkem Čížkem, dlouholetým členem obecního výboru. U
kostela je dodnes používaný
postavena tzv.

umrlčí

hřbitov,

komora.

který byl roku 1892

Následně

byl

rozšířen

hřbitov rozšiřován

a byla zde

po druhé

světové

válce.
Nedaleko kostela na okresní silnici se nacházelo mýto, v jehož
blízkosti je dnes jáma opukového lomu. Po
využíván blízkou školou,
pro

pořádání

postaveny 2

neboť

rovné dno poskytovalo

běžeckých závodů.

kříže:

první poblíž

Lejkov J. A. Lehnera a druhý

ukončení těžby

dostatečně

dlouhý úsek

V 70. letech 19. století byly v Byšicích

zmiňovaného
kříž

kamene byl lom

na silnici

mýta na náklady
směrem

ke

mlynáře

Košátkům

ze mlýna

na náklady

místního občana Šulce.

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947,s. /7
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, A-J. Praha: Academia 1977, s. 158
44 tamtéž
45 Ludvík BOHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. 485
46 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní typu liber memorabilium 1609 - 1864,
nestránkováno
42
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Byšice postihlo v

polovině

19. století mnoho pohrom, jmenujme

například požár z roku 1846, "kdy vyhořela západní část Byšic. .. 47 Poté

následovalo roku 1856 velké krupobití a neúroda, kterou v roce 1857
opět

rozsáhlý požár v obci, o

němž

vystřídal

nemáme bližších infonnací. "Roku 1858

vyhořel" Velký" mlýn a 8 stavení...48

Naopak poslední

třetina

19. století a první desetiletí století

následujícího se neslo v Byšicích v duchu všeobecného rozvoje obce. Srovnáme-li
údaj o počtu obyvatel z roku 1843 ,,(J 01 domů a 580 obyvatel) ,,49 s údajem
z roku 1910 ,,(242 domů a 1282 obyvatel) .. 50, zjistíme, že počet domů i obyvatel
Byšic se zdvojnásobil. Díky tomuto rozmachu si obec mohla dovolit novou
radnici, "postaveno u na místě staré roku 1872 ,,5/ a nově přebudovanou ve
třicátých

letech 20 století.

Původně

v romantickém slohu, která byla ve

se jednalo o jednopatrovou budovu

třicátých

letech 20. století

přestavěna.

Budova

radnice stojí naproti hlavnímu vchodu do zámku. Dále byla "roku 1880

zámkem postavena socha Sv. Jana a Sv. Václava. Náklady

činily

před

260 zl., které

poskytl honebního výbor. V den svátku korunního prince Rudolfa zde byly
zasazeny dva stromy. " 52 V roce 1885 bylo vydlážděno byšické náměstí. 53
"Dne 3. července 1898 zde byla otevřena židovská modlitebna.,,54
Kronika uvádí nevýznamné zastoupení obyvatel židovského vyznání, ale
modlitebna sloužila pro Židy z Liblic a celého okolí. Židovská komunita
v Byšicích nebyla nikdy početná. Židé jsou v nevelkém počtu doloženi
kontinuálně

od konce 16. století až do nacistické okupace. Nejstarší doklad o

trvalém pobytu příslušníka židovské menšiny pochází z 28. února 1595. 55
Počátkem 17. století je zmiňována ,,živnost byšického žida Šalamouna, a to jako

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 19
tamtéž
49 Karel KUČA. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Praha 1996, s. 423
50 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 24
51 tamtéž, s. 18
52 tamtéž, s. 19
53 Dnes se náměstí nazývá lidově "starým", jelikož pozdější zástavbou ztratilo povahu náměstí a
jedná se spíše o širokou ulici.
54 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 20
55 Jedná se o trhovou smlouvu mezi Židem Davidem a Voršilou, vdovou po byšickém sousedu
Václavu Řezníkovi. In. SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, Radní manuál městečka, PK
č. 2, inv. č. 198, kt. 167
47
48
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pustá,.,,56 "Když byl v roce 1793 z iniciativy ústředních zemských úřadů pořízen
patřily

nový soupis židovského obyvatelstva,
mělnického

Byšice mezi jednu ze šesti obcí

panství s trvale usazeným židem. Jmenoval se Zacharias Gutmann a

podle soupisu se v Byšicích živil prodejem tabáku a rozličného zboŽí,,57.
Pokračovatelem rodu byl syn Moises Gutmann. 58 "V roce 1900 žilo v Byšicích 14
Židů, v roce 1930 zde žilo jen 8 příslušníků židovské menšiny. ... 59

"V Byšicích je židovský

hřbitov

z počátku 17. století s náhrobky od

1. poloviny 18. století. .. 60 Židovský hřbitov byl zřízen roku 160r I a byl

"využíván okolní komunitou až do 20. let 20. století. ,,62 Z této doby pocházejí
nejmladší dochované náhrobky.63
V roce 1898 byl založen

Spořitelní

a záložní spolek pro obce

Byšice a Liblice. V únoru téhož roku byl starostou Zalabákem
postavení nové silnice z Byšic ke

Košátkům.

předložen

návrh na

Tato "silnice byla postavena roku

1906 Karlem Lágnerem z Košátek za 4.277,53 hal. .. 64 Stavitel Lágner měl také na
otevřena

starost stavbu nové školy, která byla
událostí

před

první

světovou

v roce 1905. Jedinou negativní

válkou bylo propuknutí tyfu roku 1906. Pro chudé

nemocné musela být v domku na okraji obce poblíž mýta zřízena izolace.
Po vypuknutí první
mužů

světové

války byla

povolána do služby, z nichž 37 padlo a 6 jich bylo vedeno jako

V roce 1916 byly zavedeny lístky na mouku a chléb,
petrolej, kávu,
V

létě

značná část

svíčky,

tuky a na uhlí a

dříví,

následně

což pocítila

byšických
nezvěstní.

na cukr a mýdlo,

hlavně

byšická škola.

roku 1917 byl rakouskými vojáky zrekvírován menší zvon z kostela.

V témže roce byl pod "Malým" mlýnem postaven nový
následuj ícího roku "na

náměstí přibyla

za 13.818

Kč

silniční

most a

a 96 hal. obecní mostová

SOA Litoměřice, Archív Žitenice, Lobkovicové hořínští, sign. K 18/10
Jaroslav ŠULC, Dějiny Byšic I, Mělník: Regionální muzeum 2008, s. 83
58 V roce 1849 koupil obchodník Moises Gutmann pro svou rodinu dům č. p. 60. In. SOA
Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, Radní manuál městečka, PK č. 5, inv. Č. 20 I, kt. 176
59 Blanka ROZKOŠNÁ, Židovské památky Čech. Brno: Era 20004, s. 95
60 Jiří FIEDLER, Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer 1992, s. 104
61 Torzo smlouvy z 2.io. 1607 mezi židem Davidem a městysem Byšice o prodeji obecního
pozemku za radnicí ke zřízení hřbitova. In. SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní
typu liber memorabilium 1609 - 1864, nestránkováno
62 Jiří FIEDLER, Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer 1992, s. 104
63 Blanka Rozkošná uvádí, že byl hřbitov využíván až do II. světové války.
64 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 20
56

57
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váha.

Během války padlo 37 byšických občanů a 6 jich bylo nezvěstných.

,,65

Padlým

vojákům

dodnes nachází

I.

před

světové

války byl v roce 1927 postaven pomník, který se

budovou školy.

3.1 Obecní správa do roku 1918

Po zániku patrimoniální správy se Byšice staly
vzniklého

mělnického

samosprávného

okresu.

První

součástí nově

"volení

obecní

představenosti proběhlo roku 1850.,,66 Starostou obce byl zvolen pan Josef

Chvála, který nahradil purkmistra Václava Basaře 67 .
počínaje

zastupitelstva se dochovaly

rokem 1882, kdy

18 členů a scházelo se jednou měsíčně, nebo

někdy

mělo

Zápisy ze

schůzí

obecní zastupitelstvo

v kratších i delších intervalech

dle naléhavosti projednávaných záležitostí. Úřad se nazýval purkmistrovským.
či

Obec reprezentoval starosta

jeho zástupce,

Obecní zastupitelstvo volilo zpravidla
členové

a 2 náhradníci; 3

občanů)

a komise, jako

členové

například

kteří

šestičlennou

byli

členy městské

"místní školskou radu" (4

z pedagogického sboru a 3

členové

Seznam starostů obce do r. 191868
Funkční

Jméno
Basař

Č.

období

1835(jako rychtář) - 1849

Josef Chvála
Josef Svoboda,

z řad

"komise pro záležitosti stavební" nebo "komise

pro komunikace a zemědělství".

Václav

rady.

1850 -1856
61

1856 - 1861

Josef Poštolka

1861 - 1864

Jan Zalabák

1864 - 1876

JosefSvoboda,č.34

1876 - 1879

Josef Chvála

1879-1886

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 21
SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní typu liber memorabilium 1609 - 1864,
nestránkováno
67 Václav Basař je uváděn v Knize pamětní městýse Byšic ještě v roce 1849 jako starosta.
68 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 32
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Václav Novotný
Josef Svoboda,

č.

1886 - 1889

34

1889 - 1897

Václav Zalabák

1897 - 1906

Václav pazderník

1906 - 1918

3.2 Železnice Kralupy - Turnov
Stavba nové turnovsko - kralupské dráhy v roce 1865 znamenala
pro Byšice

příležitost

dvou stanic v okrese

k dalšímu rozvoji obce,

Mělník.

neboť

zde byla

zřízena

Existence dráhy byla jednou z výchozích podmínek

pro stavbu cukrovaru v roce 1872. "Dráha turnovsko - kralupská byla
15.

října

1865; délka její z Kralup do Turnova

mělnickým

okresem

činí

jedna ze

tvoří

87 km, délka probíhající
při

13,6 km. V okresu našem jsou

chlumínská a byšická; mimo to je u samých

Přívor

Brandýském. K byšické stanici vede okresní silnice z

otevřena

dvě

ní

stanice

stanice všetatská v okresu

městyse

Byšice a stojí při ní

dva domky.,,69 Jednalo se o důležitou stanici, např. ,,za rok 1889 bylo z byšické
stanice vypraveno 9399 osob, 17.208 tun nákladu o celkové
druhé stanice v okrese

Mělník

hodnotě

24.058 zl., z

- chlumínské bylo vypraveno jen 2212 osob a

hodnota přepraveného nákladu činila pouze 9038 zl. .. 70
K této dráze se váže zajímavá epizoda z rakousko - pruské války z
roku 1866.
ředitelství

"Poněvadž

Prusové rychle postupovali do nitra

kralupsko - turnovské dráhy dne 28.

června

odvezeny stroje a vozy z této trati; posledním vlakem

měli

země,

vydalo

1866 rozkaz, aby byly
ocijeti výkonní

úředníci

a vzíti s sebou spisy, přístroje a pokladny. .. 71 Kdo nemohl nebo nechtěl odjet,
obdržel dovolenou, ale musel se vzdálit od trati, aby nemohl být
donucen k výkonu svého povolání. Jen
zůstat

kancelářští

a

nepřítelem

traťoví zaměstnanci směli

a strážit tak drážní majetek. Prusové obsadili Turnov již 26.

června

1866,

Stanice i domky náležící k obci Byšické maj í č. 117, pak 118 a 119. In: Ludvík BOHM, Mělník
a okres mělnický, Mělník 1892, s. 110
70 Ludvík BOHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. III
71 Mělnicko zjeho života a práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na
Mělníce, Mělník 1936, s. 19

69
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poté

nařídili

8.

července zaměstnancům

se snažili dráhu zprovoznit. Dne 15.
července

Kralupami a 24.

této dráhy, aby se vrátili do práce a sami

července

bylo obnoven provoz mezi Prahou a

zprovozněna

byla

celá turnovskokralupská dráha a

hrozilo, že nepřítel získá spojení Žitava - Liberec - Turnov - Kralupy - Praha a
dále pak na Brno a

Vídeň.

" Velitel terezínské pevnosti generál Conrad dostal rozkaz přerušiti
činnost této trati.

,,72

"Dne 27. července 1866 přišlo přes Mělník rakouské vojsko

a pokračovalo směrem k Záboří. Po přechodu Labe u Štěpánského přívozu
obsadilo

trať

mezi Libiší a Byškovicemi. Jiný oddíl obsadil Byšice a
císařský pěší

nádraží. V Byšicích se utkal 28.

přilehlé

pluk s pruským oddílem. 2 pruští

vojíni zastřeleni byli v zámku byšickém a na zdejším hřbitově pohřbeni jsou." 73
"Jádro rakouského vojska

pokračovalo

k mostu v Neratovicích

s cílem jej zničit. Cestou vojsko zajalo a odzbrojilo pruské posádky v Červeném
mlýně

tříhodinové

a Tišicích; ženisté vyhodili pak po

práci jeden návodní pilíř

mostu do povětří; železná konstrukce se prolomila a zřítila do Labe.
Rakušané ztratili 1 muže, Prusové
Chlumíně

152 jich bylo zajato. Stanice v
střelbou,

byla

vytlučena

husarem, i s koněm do

vypleněny.

válečných

uzavření

přiřítily

na slepou kolej, kde

večer

přerazily

přichvátavčích dozorců

72

"Tehdá byla jedním

železniční

do byšické stanice a byly

vozů seděl,

poškozeny

právě

když

nehoda. Dne 21.

ujelo z vrutické stanice 19 nákladních

vozů.

pravděpodobně odkloněny

násep a vykolejily. "Vagóny, naložené kávou,

sádrou, olejem a jižním ovocem, se
který na jednom z

a

míru.

Roku 1901 se v Byšicích stala velká

Utržené vagóny se

raněných

Tato událost však prakticky neměla vlivu na vývoj

,,75

listopadu 1901 v 9 hodin

během bojů

vniknuvším, pruskému telegrafistovi,

telegrafoval, ruka useknuta.
operací pro brzké

26 mrtvých a

i Byšicích byly

okna a stanice byly

kanceláře

měli

,,74

převrátily

byly nohy

a 9 jich

zpřeráženy

zůstalo

a on

rozbito.

Brzdiči,

těžce potlučený

od

dráhy Kohouta a Jakubce z trosek vytažen, do nádražní

Mělnicko zjeho života a práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na

Mělníce, Mělník

1936, s. 19
SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 19
74 Mělnicko zjeho života a práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na
Mělníce, Mělník 1936, s. 20
75 Ludvík BÓHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. III
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čekárny

přenesen

a

nočním

vlakem

do

nemocnice

v Ml.

Boleslavi

transportován.,,76 Písař městské kroniky neštěstí vyfotografoval a fotky o 285
kusech si rozebrali

především zaměstnanci

dráhy.

3.3 Cukrovar Byšice 1872 - 1924
Nejvýznamnější

stavbou, jejíž realizace

zásadně

ovlivnila vývoj

obce, byla budova cukrovaru v roce 1872. Jeho stavba byla zahájena na
Jiřího

podnět

Kristiána II. z Lobkovic, majitele byšického statku. "Spolu s knížetem

Lobkovicem byla stavba financována také knížetem Arturem Rohanem (vlastnící
statky v obci Řepín), hraběnkou Antonií z Valdštejna - Vartenberku (vlastnící
statky v obci Liblice). .. Stavba začala 1. února 1872 a byla realizována stavitelem
Václavem Nekvasilem z Prahy a první kampaň započala 16. října téhož roku.
ředitel,

"Cukrovar vedl

kterým byl jmenován Václav Požárecký, prvním

cukrovaru byl Emanuel Bohdanecký.,,78
zmiňované

Ve

dvoře

zjiž

tumovsko - kralupské železnice, na kterou se dodnes napojuje poblíž

byšického nádraží. Spojovací dráha je dlouhá 335 m a mimo dvou
vybudován

účetním

vlečka

K cukrovaru vedla

,,77

při

jejím realizování 21 m dlouhý

dřevěný

přes

most

mostků

zde byl

potok

Klokoč.

cukrovaru byl u dráhy vybudován signální domek. "Doprava po dráze

té v roce 1889 činila 146.000 q ,,79 (metrických centů). "Na půdě cukrovaru se
nacházel oltář Sv. Václava, který byl vysvěcen 28. září 1883. ,,80
Pro byšický statek i okolní
přejít většinou

k pěstování cukrové

pěstovaly různé

zemědělce

řepy. Kromě

již

bylo výhodné rokem 1872
zmíněné řepy

druhy obilí a cibule. Tyto plodiny byly

se zde

společně

ještě

s ostatním

zbožím rozváženy po dráze.
V roce 1908

zemřel Jiří

Kristián II. z Lobkovic. Novým majitelem

byšického statku s cukrovarem a mlýnem se stal syn zakladatele z Lobkovic. "Nový majitel prodal cukrovar 6. února 1913 za

Kč

13.818, 96 hal.

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947. s. 22
tamtéž, s. 47
78 SOA Litoměfice, Archív Žitenice, VS Mělnik. Cukrovar Byšice, právní záležitosti
79 Ludvík BÓHM, Mělnik a okres mělnický. Mělník 1892, s. III
80 SOkA Mělník, Archiv obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 18
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Bedřich

České cukerní společnosti v Praze,

která jej roku 1921 modernizovala a

,,8 I

provozovala jej až do roku 1924, kdy byl provoz cukrovaru
kampaně zaměstnával

cukrovar na 300

dělníků,

ukončen ...

objem denního zpracování

činil 6000 q a celkový roční objem zpracované řepy činil 360.000 q.
přeměněna

byla továrna

na

potravinářský

,,83

,,82

společnosti

řepy

Následně

závod. .. Budovy, pozemky a

k cukrovaru byly 15. ledna 1925 prodány akciové
Kč.

V době

vlečka

Gráf za 600.000

Továrna nepřetržitě fungovala po celé období druhé světové války.

3.4 Mlýny

Jak již bylo

zmíněno,

panský mlýn byl

knížete Lobkovice, který spravovalo

"Panský mlýn

(č.

24)

tvořily

ředitelství

součástí

velkostatku

vlastní budovy mlýna a pozemky

celkové výměře 9,606 jiter (J jitro

=

5 754,64 m 2).

února 1848 do 31. prosince 1863 Václav

Huněk.

Mělník

912, 913 a 914 o

měl

4 žlaby se 4 stavidly.

Vztah mezi nájemcem a majitelem mlýna, knížetem Lobkovicem, byl
žalobou u soudu pro neplacení nájmu.
řádně

neplatil nájem

kvůli

Mlynář Huňek

v pšovce.

Nájemcem mlýna byl od

,,84

Mlýn

č.

byšického statku

s nejvyšší

ukončen

pravděpodobností

rozsáhlému požáru, který mlýn postihl roku 1858 .

.. S mlýnem vyhořelo i dalších 8 stavení.
dlouhodobými nájemníky rodina
již "v roce 1862, kdy byla na

Jenčových.

základě

,,85

Po Václavu Huňkovi byla

Václav

Jenč

protokolu z 21.

mlýnská strouha a u mlýna byl postaven cejch. "

86

figuruje jako nájemce

října

1862 opravována

"Nájemce pan Václav Jenč

zemřel 10. ledna 1882, kdy nájemné mlýna činilo 300 zl za ~ roku.

,,87

Rodina

nájemce se dále musela starat o nutné opravy a modernizaci mlýna. Již za života
Václava

Jenče

vzniká dluh, který je roku 1882

vyčíslen zpětně

za 2 roky ve výši

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 26
V Knize pamětní městýse Byšic je možné naj ít ještě druhé datum prodeje cukrovaru - I. dubna
1913. Jedná se o zápis z roku 1924.
82 SOkA Mělník, Arcbív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 48
83 tamtéž, s. 55
84 Vídeňské jednotky, http://www.converter.czJvidenske.htm. 0312009
85 SOkA Mělník. Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920-1947, s. 19
86 Přestože na zák\. předávacího protokolu do 31. prosince 1863 zde měl být v nájmu p. Václav
Huněk. In: SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, J.1. Mlýny 1-200
87 tamtéž
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3.088 zl. a 92 kr.. 88 Jeho největší položkou byla částka za nájem (2.400 zl.) a také
pojištění

povinné

daně.

proti ohni a

Nutno dodat, že na

základě rozpočtu

z roku

1879 došlo k modernizaci mlýna, která stála 3365 zl.89 Václav Jenč žádal dopisem
ze dne 20.
"časem

června

1880

půjčku

od knížete Lobkovice ve výši 2500 zl. s tím, že
případně

svým stroje samy sebou se zaplatí a

nájem z mlýna zvýšen býti

může ... 90 Po smrti Václava Jenče zůstává správa mlýna v rukou jeho dědiců, tj.
dětí,

manželky Anny a jeho

"Malého" mlýna. V dospělosti
opět

ženou Rozálií, ale

za které vystupuje
pokračuje

Jan Ort, nájemce

v nájmu mlýna syn Václav

řádně

neplatili

poručník

Jenč

ml. s

nájem. Po dlouhé korespondenci

s ředitelstvím velkostatku v Mělníku - Pšovce došlo dne 20. 6. 1884 k

žalobě

ze

str. ředitelství o zaplacení dlužné částky, která činila 2409, J9 zl.9\ Tato suma byla
tvořena

dlužným nájemným, které se

Jenčovi

snažili

na povinné pojistce mlýna. Dne 20. února 1885 byli
částky

z mlýna. Polovina dlužné
Jenčovi

složenou ve

Nicméně

nyní

Jenčovi

platit a dluhem

nuceni

vystěhovat

byla zaplacena z kauce 1500 zl., kterou

mlynářka

jako

z Mladé Boleslavi,

opětovně

po

měli

nedoporučilo.

Po

vystěhování

Jenčová,

neúspěšné

1897 žádala navrácení druhé poloviny kauce. Ovšem

velkostatku navrácení

se

a na dluzích jim bylo odepsáno 1702,96 zl.

spor o druhou polovinu kauce se táhl až do roku 1923, kdy R

uváděna

z roku

spořitelně

nepravidelně

rodiny

žádosti

ředitelství

Jenčových

se

ředitelství rozhodlo mlýn provozovat pod jednotnou správou mlýna v Šopce

(Pšovce). Byla utvořena jednotná "Správa mlýnů Šopka a Byšice a mlýn byl veden

kontrolorem knížecího mlýna v Šopce Františkem Truhlářem. František Truhlář
byl propuštěn ze služby roku J88892 (pravděpodobně kvůli špatné obchodní
mlýně

bilanci mlýna). Ve
aby zde mohly být
lesnickým

úřadem

žádáno o

zřízení

fungovala vodní pila, která byla roku 1885 opravena,

řezány

špalky i prkna.

Dříví

ke zpracování bylo dodáváno

v Hoříně. Aby se zvýšil výnos mlýna, bylo 5.
pekárny. "Nákladem 200 zl. byla

pořízena

října

pec na

1887

pečení

chleba. .. 93 Kromě chleba, který byl distribuován v byšickém cukrovaru a vozen

SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, J.1. Mlýny 1-200
tamtéž
90 tamtéž
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92 tamtéž
93 tamtéž
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na

Mělník,

byly prodávány

rýže, nebo mák.

Zařízení

různé

obilniny a plodiny jako

například kukuřice,

počátku,

tj. od ledna 1888,

pekárny se ihned od

nevyplácelo, což dokazuje obchodní bilance z 10. května 1889. 94 "Pečení chleba

bylo proto 30. června 1889 zastaveno.,,95 V letech 1889 - 1890 byl nákladem
2236 zl. mlýn inovován, aby se zefektivnilo mletí žita.
příliš

Celkově

mlýn negeneroval

velký zisk. Další osud mlýna je nejasný. Obecní kronika jej uvádí

pravděpodobně

října

jako mlýn "Velký", který 14.

1894

vyhořel

a

ještě

ve 20.

letech 20. století byl v ruinách.
č.

Další mlýn zvaný "Malý"
Jako držitelé mlýna jsou
1862.

96

uváděni při

18 vlastnila rodina Tomáše Zalabáka.

výše

zmiňované údržbě

strouhy v roce

V době úmrtí pana Václava Jenče st., nájemce panského mlýna, tj. v roce

1882, je

uváděn

pravděpodobně

jako nájemce malého mlýna Jan Ort. Zalabákovi mlýn

jen pronajali, protože roku 1885 je

mlýna Eduard Zalabák. "Malý" mlýn také

vyhořel

opět uváděn

a

následně

jako vlastník

byl roku 1898

obnoven Františkem Ortem,97 který je již v té době zmiňován jako jeho majitel.
Pravidelně

se dále objevoval na pohlednicích z období I. republiky. Po II.

světové

válce již o mlýnu není zmínky.
"Starý" mlýn ležel nejvýše oproti dalším
mlynář

ovlivňoval

dvěma mlýnům

stavidly výšku hladiny v mlýnské strouze, kterou byly

napájeny i ostatní dva mlýny. Držitelem mlýna byl roku 1865

Kuber, na

nějž

a jeho

si ostatní

mlynáři

v obci

stěžují,

uváděn

pan

Matěj

že prý "vytahuje stavidla, jak se

mu chce .. 98, čímž způsoboval kolísání hladiny ve strouze. Matěj Kuber namítal, že
strouha pod jeho mlýnem být vyházena

měla

až na práhy,

neboť

zde náplava

jest. 99 DalšÍ stížnost z 23. prosince 1872 nás informuje, že držitelem mlýna byl
Jan Tovara. Mlýn je uváděn jako mlýn č.p. 59 v Čečelicích a v následující
stížnosti z 20.
uváděn

května

1874 o zužování strouhy Janem Tovarou je mlýn

jako byšický. Roku 1883 je

zmiňován

nový vlastník mlýna, p. Václav

SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, J.1. Mlýny 1-200
tamtéž
% tamtéž
97 tamtéž
98 Protokol o stížnosti z 15. února 1865, ln: SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník, J.1.
Mlýny 1-200
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opět

Ort. IOO Dne 10. února 1897 mlýn vyhořel a byl opět obnoven Václavem Ortem.

Roku 1906 "Starý mlýn" vlastnil starosta Václav pazderník, který jej

,,20.

listopadu 1922 prodal za 360.000 Kč Anně a Václavu Knopovým."IOI

3.5 První světová válka
První

světová

obavami. "V neděli 26.

července

1914 o

třetí hodině

odpolední

posel od okresního hejtmanství v Mělníce .... s vyhláškou
zeměbrance,

vybízející záložníky a
dostavili.

,,102

přijata

válka byla obyvateli Byšic

s rozpaky a

přijel

částečné

zvláštní

mobilizace,

aby se do 24 hodin ke svým

plukům

Za týden přišla druhá vyhláška o úplné mobilizaci povolávající

muže od 17 do 50 let.

Postupně

zbyli v Byšicích z mužské populace jen hoši a

neschopní vojenské služby. V roce 1915

přišli

do Byšic první uprchlíci z

Haliče

a

Bukoviny.IOJ Jednalo se o 15 osob, které byly ubytovány v sále na radnici. Byli to

Poláci, Rusíni a Židé. V průběhu následujícího roku je vystřídalo 17 Židů
z Bukoviny. Také od roku 1915 byli transportováni po turnovsko - kralupské
dráze ruští zajatci. Když
pozornost. Ti,

přijel

kteří neměli

se museli na rozkaz

takový vlak do stanice, nikdo mu

nesměl věnovat

lístek na vlak, museli nádraží opustit a zbylí cestující

četníků

obrátit k vlaku se zajatci zády. "V roce 1916 bylo

hospodářské správě v Byšicích přiděleno 16 Srbů a 3 Italové,

pracovali do konce války. Zajatce

měl

na starost 1 voják

,,104

německé

kteří zde

národnosti.

Tyto "pomocníky" přiděloval Zemský ústřední úřad v Praze. Žádost o jejich
přidělení

na dlouhodobou práci

komise a velkostatky. Drobní

směla

podávat vždy jen obec,

zemědělci

tyto žádosti nepodávali

nýbrž skrze tyto obecní žádosti, ve kterých se uvedl
k pokrytí

potřeby

případně

počet

její

samostatně,

pracovních sil nutný

celé obce. "Pro krátkodobé výpomoci na dobu 4 - 6

(osev, žně) bylo možné zajistit vojenské pracovní oddíly.

žňová

týdnů

"lOS

100 Protokol z 21. září 1883 o výstavbě" vodovodní roury ku odvádění vody dešťové a sněhové"
ln: SOA Žitenice, VSMělník. J.l1. Mlýny 1-126
101 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Pamětní kniha městýse Byšic 1920 - 1947, s. 36
102 tamtéž, s. 24
103 tamtéž, s. 25
104 SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník. Váleční zajatci, výdaje a škody; vojenská služba
105SOA Litoměřice, Archív Žitenice, VS Mělník. Váleční zajatci, výdaje a škody; vojenská služba
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Také v cukrovaru pracovali zajatci. "V letech 1916 - 1917 zde

pracovalo v době kampaně až 80 zajatců,,106, převážně Srbů, Černohorců nebo
Rusů.

Tito lidé byli hlídáni vojáky,

nikdy ne však

české.

kteří

Obyvatelé s nimi

Pokyny, jak se chovat

německé

nebo polské národnosti,

nesměli hovořit,

ani jim cokoliv darovat.

byli

k zajatcům, byly dávány ve známost pomocí

různých

vyhlášek. 107 Na základě evidence ze 14. září 1918 bylo ke konci války na statku
Byšice vedeno 26

zajatců,

z nichž Aurelio Bersan a Luigi Penizola odešli do lágru

a ,,jeden zajatec jménem Luca Galtan před odjezdem do lágru uprchl.,,108 V době
vyhlášení samostatnosti se zde tedy nacházelo celkem 23
Ve válce padlo,
občanů

většinou

a 6 z nich je vedeno jako

na srbské

zajatců.

frontě,

celkem 37 byšických

nezvěstnÍ.

3.6 Zajímavosti z let 1899 - 1900

"Zjara při kopání písku roku 1899 na poli "U Spravedlnosti" p.
Frt. Hankou z Byšic
různými směry

patřící, přišli dělníci

položené, z nichž

témž místě opět zasypány.

,,109

v hloubce 1 metru na

dvě převezeny

na

hřbitov

a

dvě

čtyři

od

kostry

dělníků

na

Dne 13. března téhož roku byla opět při kopání

písku nalezena starostou obce Václavem Zalabákem 1 metr silná a vysoká
čtyrhranná zeď,

která

šibenice a popravního
roku 1765

měla uprostřed
kůlu.

mělo kromě

tzv. "ius gladii"

čili

díru se zbytky

Nalezené kostry byly

4 pražských

Jednalo se o pozůstatky

pravděpodobně

magistrátů ještě

právo popravní, mezi nimi

kůlu.

381

Mělník,

popravenci. Do

měst, městysů

a dominií

Mšeno a Byšice.

Některé

opisy hrdelního soudu v Byšicích se zachovaly v původní byšické kronice, tj.

106
107

SOkA Mělník. Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920-1947, s. 26
Například v dopis z 26. července 1916 c.k. okresní hejtman v Mělníku pan Brožek informuje
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Knize

pamětní

1609 - 1864.

nalezena pátá kostra. ..

"Ještě

26. dubna J899 byla Františkem Hankem

110

Pro byšické

občany

příslušník

habsburského domu,

vlakem z

Konopiště

například

do Zákup nebo

projížděl

byla vždy událost, když stanicí

František Ferdinand d'Este, který jezdil

opačným směrem.

Bylo tomu i I.

července

1900, kdy Byšicemi projížděl ve svatební den se svou nastávající Žofií
Chotkovou.

3.7 Kulturní život v Byšicích 1848 - 1918

3. 7.1 Divadlo
Během

ochotnické divadlo

19. století se na
městského

českém

typu, které tematicky i

s městskou profesionální divadelní kulturou. Tento
během

19. století v

českých

ochotnické divadelnictví
Nejsilnější

zemích velmi

rovněž

území

způsob

rozšířil.

rozvíjelo zásluhou

začalo

prosazovat

formálně

ochotnické

souviselo
činnosti

se

Ve 20. letech 19. století se

studentů

pražské univerzity.

vlna obrozenecké ochotnické aktivity spadala do 30. a 40. let 19.

století. V tuto dobu se ochotnické divadlo hrálo

česky

ve více než 120

městech

a

městysech v Čechách a někdy i na vesnici.

"S nástupem Bachova absolutismu v padesátých letech se
postavení amatérských divadelních

společností

zhoršilo. Ale již tak

načas

rozšířenou

divadelnickou základnu to neohrozilo. V následujících letech byly obnoveny
ústavní svobody, které
zákon o právu

zajišťovaly

společenském

a

i svobodnější kulturní život. Roku J867 vyšel
shromažďovacím,

na jehož

základě

vznikalo

mnoho spolků. V roce J885 byla vytvořena organizace zvaná Ústřední matice
divadelních ochotníků československých (dále jen ÚMDOČj, která později
zaštiťovala nejvíce ochotnických souborů v zemi.. .1 II
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"Po vyhlášení samostatnosti Československa divadlo ztratilo svou
původní národně uvědomovací funkci

a do

popředí

se dostala základní .filozofie

divadla, totiž aby divadlo fungovalo jako instituce poskytující

umělecký

zážitek a

zábavu ve volném čase - účinkujícím i divákům ... 112
Počátky

ochotnického divadla na

utváření

spjaty s procesem

divadelní aktivita je na

novodobého

Mělnicku

Mělnicku

českého

národa.

jsou zcela jednoznačně
"Přestože nejvýraznější

spjata s třicátými lety a

následně

s druhou

polovinou 19. století, první zmínky jsou datovány již na počátek 19. století. .. In
První významnou baštou ochotnického divadla na
Mšeno. Po Mšenu se

počátky

ochotnické

k Byšicím a k osobě vlasteneckého
zmínka v Kronice

městýse

kněze

Byšic: "Na

divadlo ve

Mšeně

divadelně

pracovat vlastenecký

roku 1804, na druhém
kněz

činnosti

v

mělnickém

Václava Krolmuse, o

mělnickém
místě

Mělnicku

bylo

regionu váží

němž

je

stručná

okrese se hrálo ochotnické

to byly Byšice, kde roku 1816 začal

P. Václav Krolmus,

působící

na

kolatuře

v Liblicích. a hrálo se: "Josef Egyptský"", Čech a Němec" a "Štěkavec". " Teprve
na

třetím místě

trojice

měst

se

bylo

při

město Mělník,

mnohých

kde je zmínka o divadle v roce 1834. Tato

příležitostech

stále historicky

doplňovala.

Již v lednu

1818 Krolmus odešel do Nové Lysé.
Z historicky mladších

dokumentů

pozvánky do divadla z let 1892-1900. V této
která

pořádala

členové

divadelní

jsou známy pouze plakáty a

době

představení, přednášky

tohoto spolku sehráli v místnostech

tu

působila Občanská

beseda,

a lidové zábavy. V roce 1892

městské

"Katovo poslední dílo "- tragédii od J M Boleslavského

radnice divadelní hru
(děj

této smutnohry se

odehrává ve 14. století po smrti královny Johany) a frašku Xavera Menharda
litoměřického "Vzorný vlastenec ".114 Přestože Občanská beseda iniciovala

výstavbu divadla, hráli ochotníci v improvizovaném jevišti

městské

radnice.

II2 Cesty českého amatérského divadla. vývojové tendence. Zprac. Jan CÍSAŘ a kol. Praha: IPOSART AMA 1998. s. III.
In František ČERNÝ, Kapitoly z dějin českého divadla. Praha: Academia 2000. s. 102.
114 V dubnu 1895 byly uvedeny hry: "Vyškovský Žid" (moravská národní pověst od V.
Lipovského), "Veselý švec aneb Proměněné ženy" (veselohra) a zábavný program ve prospěch
postižených neštěstím v Lublani. O měsíc později to byly hry "Klepny" (Z. Just), "Zrada"
(žertovná jednoaktovka) a "Nový pan farář" (veselohra X. Menharda). Další zmínka o divadelní
činnosti pochází z roku 1900, kdy ve prospěch nových dekorací byla představena veselohra "Ta
třetí" a "Divoška" od V. Krylova. In: Obecní úřad Byšice, Opis původní kroniky byšického
divadla, blíže neurčeno, nestránkováno
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Ve druhé

polovině

české kočovné společnosti.

19. století vstoupily do

pozdější

herec a režisér. Roku 1893 se Vydra ocitl s
nádraží. O této

na

ředitele.

jsem se
foršús.

příhodě

říci,

významný

několika

"Před polednem jsem

Ohlásil se mu. No, nemohu

odporoučel,

1I5

vypráví:

a vesnic první

Zollnerově společnosti,

V jedné z nich,

pobýval i Václav Vydra starší (1876-1953),

řady měst

krátký

český

divadelní

krejcary na byšickém

dorazil do Byšic. Doptal se

že jevil velké nadšení. Co

našel jsem dost odvahy, lépe

čas

řečeno

dělat.

Než

drzosti, poprosit o

Toto slovo jedině se mi zdálo konformní ve spojení s herectvím. Znal

jsem to z literatury. Ředitel se na mne podíval - upřímně překvapeně. Ohromil
jsem ho. Po malé pauze však otevřel dřevěnou pokladničku a dal mi zlatník. První
zlatník u divadla!,,116 Poté zašel do hostince "U Šestáků", kde se tehdy hrálo.
Ochotníci ho prý

přivítali

se zájmem a

V tomto spolku bylo kolem patnácti
skončilo neslavně.

popřáli

herců.

mu v novém angažmá

Jeho

působení

hodně štěstí.

mezi ochotníky však

,,A když nám jednoho dne o představení pohádky" Popelka ",

ve kterém jsem hrál Maršálka, spadlo celé jeviště do obecenstva, padla vina na
mne,

večer

dostal jsem druhou zlatku a ráno mi přinesla

ředitelova

dcera dopis,

z něhožjsem vyrozuměl, že už nemusím chodit do divadla". 117
V roce 1902 byla v Byšicích založena TJ Sokol. Sokolové vedle
tělovýchovných cvičení pořádali

i

různé přednášky

a také navázali na starou

ochotnickou tradici Byšic. Brzy po vzniku spolku uvedli své první divadelní
představení

"Vodní družstvo".

Představení

se konalo 14.

září

V stupné bylo použito na provoz a na zakoupení
V ochotnické

činnosti pokračovali

1902 v sále radnice.

tělocvičného

nářadí.

i v prvním desetiletí 20. století, na níž se

podílely několik let i členové jiných spolků, jako byla Ústřední matice školská a
Agrární dorost. Roku 1911 vznikl nový odbor Sokola zvaný "Družstvo pro
postavení

tělocvičny",

který

měl

za úkol sehnat finance na

zřízení

sokolovny.

Tato budova mohla totiž spolku poskytnout na svou dobu kvalitní jeviště i velmi
dobré technické vybavení. Proto 20. dubna 1913 sehráli v sále
představení

"Pan kapitán aneb Geniální vynálezce".

záloha
Václav VYDRA, Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 62
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městské

radnice

"I
pokračovat v

světová

válka znemožnila na dlouhý
způsobila

dosavadní práci a
těžko

sokolové velmi

odolávali

úřadům,

čas

zánik mnoha

až nakonec

v mnoha oblastech

spolků. Zvláště byšičtí

činnost

Sokola zakázali zcela

definitivně v roce1915. Část byšických mužů odešla do války, v níž jich padlo 36,

dalších 6 zůstalo nezvěstných. .. 118

činnost

3.7.2 Spolková

obdobím pro

Jak již bylo

zmíněno,

společenský

život. V těchto letech bylo založeno

poslední

třetina

19. století byla významným

které ovlivnily život v Byšicích. Jedním z nich byl

"Hasičský

několik spolků,

sbor, založený

v roce 1881 přičiněním Josefa Šťastného, tehdejšího administrativního úředníka

cukrovaru.,,119 Hasiči pořádali různá veřejná cvičení, přednášky, zábavy a
mimořádně

aktivních

i divadelní

členů

místopředsedou

představení.

B5hm uvádí ve své knize z roku 1892 na 26

spolku a 16 přispěvovatelů.

Předsedou

v té

době

byl Josef Chvála,

Václav Zalabák, pokladníkem Václav Vegner.

Mezi dalšími spolky, které vznikly v Byšicích koncem 19. století,
byly: "Spolek vojenských

vysloužilců

(zal. 1885), krejcarový spolek Dobromil

(zal. 1888), Svatováclavská jednota (zal. 1897), organizace Národního
(zal. 1897),
22.

května

Národně vzdělávací

1899) a

Tělocvičná

dělnictva

a podporovací řemeslnická beseda Palacký (zal.

jednota Sokol v Byšicích (zal. 24.

května

1902). "

120

Spolek vojenských

vysloužilců

"Členové Spolku vojenských vysloužilců byli dříve členy spolku

vojenských

vysloužilců

čestných členů,

na

Mělníce.

3 zakládajících, 67

Spolek se v roce 1892 skládal z 96
činných

členů:

a 18 přispívajících. Spolek byl zřízen

z podnětu Jana lýykodýma, Romana Kaudla a Gustava

Matějčka.

Patronem

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Pamětní kniha městýse Byšic 1920 - 1947, s. 27 - 28
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spolku byl Albrecht hrabě Valdštejn - Vartenberk, c.k. major a c.k. komoří".121
Předsedou

spolku byl zvolen Roman Kaudl,
hasičů),

(pokladník spolku dobrovolných
Matějček (pozdější
důstojník

místopředsedou

Václav Vegner

velitelem a pokladníkem Gustav

starosta sokolské obce v Byšicích), jednatelem Josef

c.k. domobrany. Spolek se

těšil značné oblibě

a

pravidelně

na všech významných akcích v okrese i v Praze. Mezi hlavními
hraběnka

byly i "matky" praporu Antonie

Máček,

se objevoval

příznivci

spolku

Valdštejn - Vartenberková a Marie

Kaudlová.

"Stejnokroj: šedé spodky se zeleným páskem, modrá blousa
(halenka), zelené výložky a na nich granát; zelené náprsní

šňůrky, nákrčník,

klobouk s chocholem jako mají c.k. myslivci. Velitel nosí šavli a
červenobílý

pás. Prapor

svěcený

v červeném

poli, na druhé

J 7.

říšský

září

J890 má na jedné

členové

straně

výboru

zemský znak

znak z žlutém poli s dvěma stuhami. Václav

Štědrý jej pořídil v Chomutově za 400 zl. Každý člen musel přispět 2 zl. vkladného

a

měsíčně

spolku.

J5 kro Podpory, které jsou

Jmění:

na hotovosti 30 z!.,

zl., aktiva 55 zl.

udělovány vysloužilcům rozděloval

inventář

750 z!., ve

spořitelně

výbor

uložených 300

,,122

Spolek měl i hudbu, která se skládala ze 14 členů a 1 náčelníka. Od
ostatních členů se lišili bílým chocholem.

TJ Sokol Byšice

První pokus o probuzení sokolské myšlenky v Byšicích
31.

července

prameny

1898, kdy obec navštívila delegace

uvádějí,

Sokoly

přivítali

v obci

Zalabák pronesl

připravenou řeč.

Počet účastníků

se odhaduje na tisíc. "Po

hasiči,

mělnických sokolů.

proběhl

již

Jak dobové

vysloužilci a byšický starosta

Poté zde vyhrávala
koncertě

městská

kapela z

Mělníka.

promluvil pražský spisovatel

Václav Štech, který řečnil" O nynějších úkolech Sokolstva ". Starosta mělnického
sokola Vávra po té pronesl přání, aby krásná sokolská myšlenka našla úrodnou

121
122
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půdu i v Byšicích. .. 123 Nicméně v obci se nenašel nikdo, kdo by na sebe vzal
odpovědnost

za založení vlastní organizace.
Vlastní

května
jaře

tělocvičná

1902. Sokolský ruch
zachtělo

t. r.

se

jednota, jak již bylo

začal

byla založena 24.

již zjara, jak vyplývá ze zakládací listiny: " Na

několika mladíkům

primitivní hrazdu a bradla a na

zmíněno,

dvoře

z Byšic

Vegnerů

u

cvičit

se

Pořídili

po sokolsku.

cvičili. Průvodcem

si

všeho byl

Antonín Vegner.'d24 První schůze, na níž byly zvoleny čtyři osoby do výboru, se
konala v květnu v počtu dvaceti osob a 24. srpna byla
valná hromada, které se

účastnilo

již 68

členů.

uspořádána

první

řádná

"Prvním starostou Sokola byl

zvolen Gustav Matějček. .. 125 0 zřízení Sokola byl informován i kníže Lobkovic,
který

sokolům popřál
několik

jednoty

kulturních
Cvičení

sokolského ruchu.
cvičení

se

mnoho zdaru. Již za první rok existence vykázali
pořadů. Cvičební

hodiny

se konala dvakrát

týdně,

byly používány bradla, hrazda a

cvičilo

u

Vegnerů, později

sokolové často

kůň. Cvičili

v sále radnice.

pořádali veřejná cvičení,

1902

připravili představení

cvičební náčiní

a

zčásti

tvořily nejucelenější část

ve

středu

a v sobotu. Ke

muži a dorostenci. Nejprve

Cvičení

bylo

nepřístupné,

ale

která byla velmi oblíbená.

Sokolové se také rozhodli následovat
září

členové

příkladu ochotníků

"Vodní družstvo". Vybranými

pokryly provoz jednoty.

Kromě

penězi

ochotnické

a již 14.

se uhradilo
činnosti

se

sokolové

věnovali různým přednáškám

na témata historie národa, vzniku sokola

nebo se

přednášky

významných osobností, jako

týkaly

některých

Františka Ladislava Riegera, Jana Husa
měsících
děti.

Asi

sokolové

Dále byly
největší

pořádali několik

pořádány

či

například:

Jaroslava Vrchlického. V zimních

zábav, mezi nimi i mikulášskou zábavu pro

výlety v sokolských krojích (v roce 1903 jich bylo 9).

akcí za první rok Sokola v Byšicích byla slavnost rozvinutí praporu.

Ta se konala 3. srpna 1903. "Této slavnosti s bohatým

výtěžkem

se

účastnilo

kolem 700 obyvatel obce. .. 126 Po roce činnosti měla jednota již na 95 členů. O
počtu uspořádaných

akcí informují podrobné jednatelské zprávy.

Archív tělocvičné jednoty Sokol, Mělník, t. Č. u pana Sedláka, blíže neurčený dokument z r.
1898
124 Zakládací listina jednoty sokolské v Byšicích, t. Č. u paní Evy Brožové, Byšice
125 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Pamětní kniha městýse Byšic 1920 - 1947, 23
126 Ludvík BOHM, Mělník a okres mělnický, Mělník 1892, s. 488
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Sokolů

Snahy

se

začaly

zaměřovat

děti,

i na

což potvrzuje

korespondence mezi druhým starostou Sokola Václavem pazderníkem a okresním
hejtmanem c. k. okresní školské rady. Jde o žádosti Sokola, aby v byšické škole
bylo více

vyučováno tělocviku

a aby byla

při

uplatňována

výuce

myšlenka. Ale tato žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že

počet

sokolská
veškerých

vyučovacích hodin je pevně dán učebními osnovami. Školní děti se nemohly
účastnit

ani jiných forem

cvičení

ve svém volném

hejtmanem je následující: ,,Jinaké hromadné
v

čase

a

odůvodnění

vyučování

okresním

školních dítek,

ať

domácnosti nebo v místnostech jiných, pokládá se za školu pokoutnou a

obdobně

ve smyslu vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 9.1. 1871,

čís.

9175

čl. 11. a 12. nesmí býti zajisté ani částečné. ,,127 Přestože jednota dostala tento
cvičení

zamítavý postoj, žádá okresní školskou radu o povolení
v místní sokolské organizaci. Do

odpovědi

z 26.

března

školské mládeže

1905 již byly zahrnuty
udělit

pokyny c. k. okresní školské rady, ,,za jakých podmínek je možné

souhlas

k tomuto cvičení.,,128 Mezi hlavní podmínky patřilo zaslání podrobných učebních
osnov,

průkazů způsobilosti cvičitelů
cvičení.

používané ke

a komisionální

Vzhledem k nedostatku

vyjádření

pramenů nemůžeme

jak byla žádost vyřízena. Jisté je, že děti téhož roku

měly různých

podob.

s jistotou

sporů

Například

a

třenic především

v roce 1907 starosta

pazderník povolil Agrárnímu dorostu ples ve stejný termín, ve který
pořádán

dlouho avízovaný sokolský

agrárníkům

nic dlužni, o

věneček.

čemž svědčí

určit,

cvičit nezačaly.

Období let 1907-1912 bylo ve znamení
s agrárním dorostem, které

ke stavu místnosti

měl

být

Nutno dodat, že sokolové nebyli

sehrání vlastního divadelního

v den plesové zábavy Agrárního dorostu v roce 1911. "Tímto

představení

činem způsobili

svému konkurenčnímu spolku finanční i společenskou újmu. .. 129 Díky tomuto
bojkotu sokolové
akcí, což jim

napříště

stejně

několikrát

nebránilo v jejich

si museli do svých
zastupitelstvo

nedostali

nákladů přičíst

nařídilo

za

překročení

pořádání.

povolení ke konání

společenských

mělo

za následek, že

Toto jednání

i poplatek za pokutu, kterou jim obecní
zákazu

pořádat společenské

podniky bez

Dopis z 21.3. 1905, t. Č. u Evy Brožové, Byšice
Dopis hejtmana okresní školské rady z 26.3. 1905, ln: Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a
měľanská Byšice, díl I. Byšice 1998, s. 99-100
129 OM Mělník, Mladé Podřipsko, r. VII., č. 4., 28.1. 1911.
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povolení obce. K postupnému
přišli

mladí agrárníci

smiřování

dochází až v průběhu roku 1912, kdy

pořádaný

na ples

sokoly. "Tím

sémě

lásky

počíná

klíčiti... ,,130
Ještě

v roce 1911 vzniká nový odbor TJ Sokol Byšice. "Dne 19.

listopadu se koná ustavující schůze Družstva pro postavení tělocvičny. .. 131 Tento
odbor byl

téměř

dobrovolné

samostatný a

příspěvky

řídil

si vlastní

finanční

a výtěžky z kulturních akcí.

V roce 1913 se TJ Sokol Byšice
zpočátku čítal

deset žen. 24. srpna 1913 se

s žáky na veřejném

fond, do kterého se ukládaly

rozšířilo

cvičenkyně představily společně

cvičení.

Po propuknutí I.
jednak omezena ze strany

úřadů

války byla

činnost

kvůli

a dále pak

úbytek

činil

Také zaniklo Družstvo pro postavení

členů.

členů

světové

Nejmarkantnější

43

jmění

a

nářadí

na

prostředky,

válečnou půjčku

,,Nicméně bratři ještě včas část finančního

zaslali chudým sokolským

TJ Sokol Byšice

odvodům

do armády.

sokolské obce byl mezi léty 1916 a 1917, který

k tomu, že fond spravoval nemalé
sokolského

ženský odbor, který

hochům

tělocvičny.

zpráva

úřadů

Vzhledem

o zabavení

na sebe nenechala dlouho

čekat.

obnosu uložili v kampeličce a

na frontu jen proto, aby co nejmenší

část

částka

byla zabavena . .. /32 Nářadí tajně odstěhovali ke starostovi obce Zalabákovi, kde se
odehrávala až do konce války další pravidelná cvičení.

3.8 Škola Byšice 1848 -1918
V Byšicích se

začalo

vyučovat

již roku 1800 v provizorních

podmínkách na byšické radnici. Škola byla pod dohledem farní školy v Liblicích.

"Od roku 1833 byla byšická škola ustanovena jako samostatná filiální
expositura... 133 Spolu s rozvojem obce se navyšoval i počet žáků a s tím bylo
spojeno i

rozšiřování

školy. Koncem 19. století již zde existovala

trojtřídní

škola,

OM Mělník, Mladé Podřipsko, r. VIII., č. 3., 20. I. 1912.
Kronika družstva pro postavení tělocvičny, t. č. u Evy Brožové, Byšice
132 Památník vydaný ke 130. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, 1968-1998. TJ
Sokol Mělník 1998, s. 20
IJ3 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Pamětní kniha městýse Byšic 1920 - 1947, s. 17
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která již

kapacitně nestačila,

což vedlo k

stavbě

nové moderní školní budovy

v roce 1905.\34 Ta byla následně rozšířena o přístavbu v roce 1923. 135 V té době
to již byla samostatná čtyřtřídní obecná škola.

3.8.1 Školství ve druhé polovině 19. století

Chceme-li proniknout do obrazu školství poloviny 19. století, je
nutné se vrátit do období panování Marie Terezie,
polovině

18. století ukázaly

školství i ve druhé

polovině

potřebu změn

řídila

století následujícího. Marie Terezie se

země.

školství a dosáhnout prosperity

ve druhé

ve školství, které ovlivnily obraz

že "školy jsou a zůstanou věcí státní (politicum).
úroveň

neboť poměry

K

,,/36

zásadou,

Hodlala tak pozdvihnout

dokončení

reforem došlo až za

Josefa II. "V rozmezí let 1770 - 1780 byly položeny pevné základy rakouské

obecné školy

zajišťující

věku

jednotnou výchovu rakouského poddaného ve

od

šesti do čtrnácti let. ."37 Podle nového školního řádu z roku 1774 se školství stalo
součástí

státní organizace a byla zavedena školní docházka, která

venkově

nebyla dodržována. Byly vypracovány i metody výchovy a

Autorem

těchto

reforem byl Jan Ignác Felbiger, opat ze

Zaháně.

především

vyučování.

"Tím, že Marie

Terezie prohlásila Felbigerovy návrhy za normu platnou pro všechny
země,

položila

zároveň

základy moderní rakouské obecné školy,

Všeobecným (tj. Felbigerovým) školním

řádem

dědičné

řídící

se

z roku 1774 v podstatě až do

vydání Hasnerova říšského školního zákona z roku 1869. "
řád

na

/38

Felbigerův školní

se stal základem elementárního školství.
Na

venkově

a v menších

městech

byly zakládány elementární

školy (triviální, hlavní, normální). Školy triviální měly jednu až dvě třídy, ve
kterých se

vyučovalo

docházka byla pro

děti

trivium

(čtení,

psaní,

počty)

a náboženství. Povinná

od 6 do 12 let. Triviálním školám se

říkalo

školy farní

(při

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Pamětní kniha městýse Byšic 1920 - 1947, s. 23
SOkA Mělník, Ná~dní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 5
136 Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a měťanská Byšice, díl I. Byšice 1998, s. 8
IJ7 Vladimír ŠTVERÁK, Jan MRZENA, Felbiger a Kinderman: Reformátoři lidového školství.
Praha: SPN 1986, s. 76
138 Vladimír ŠTVERÁK, Jan MRZENA, Felbiger a Kinderman: Reformátoři lidového školství.
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faře)

nebo filiální (v

místě,

hlavní. Byly zpravidla
učitele. Vyučováno

slohu, kreslení,

kde nebyla fara). V každém

trojtřídní

a

měly

vedle

ředitele

bylo trivium, základy latiny,

hospodářství

a základy

městě

se

zřizovala

a katechety

tři

nebo

škola
čtyři

zeměpisu, dějepisu, přírodopisu,

průmyslu.

Nonnální škola byla jedna pro

každou provincii.
Docházka na
Jedním z nich byla

venkově

potřeba dětské

z hlediska vzdálenosti a v neposlední

byla velmi špatná hned z

práce na polích, dále nedostupnost školy
řadě

osoba

učitele. Učitelem

byl mnohdy

měl potřebné

znalosti pro

vysloužilý voják, který spíše ovládal dril, než aby
vykonávání této profese.
předpoklady,

mohl se

Většinou

přihlásit

několika důvodů.

ten, kdo zvládl hlavní školu a

do preparandy.

Učitel

mnohdy

měl

jisté studijní

učil

za stravu a

nocleh. Hlavním zdrojem příjmů učitele měl být "sobotáles .. /39, který si učitel
nejprve vybíral sám, poté tuto úlohu převzali představitelé obce. Školní plat měl
učitel víceméně

jistý až od roku 1863, kdy bylo obcím

odváděly počátkem

každého

měsíce

nařízeno,

aby školní plat

a školné za chudé aby platily z obecních

prostředků.

května

" Velké školské reformy z konce 18. století doplnil 14.

1869

Školní zákon Leopolda von Hasnera o všeobecné povinné školní docházce ... 140
Školní docházka byla prodloužena o dva roky (tj. do 14 let). Školy triviální,
hlavní a nonnální nahradila škola obecná, která byla
která byla

tříletá.

studiu na

středních

Po absolvování

gymnáziu hned po
náboženství, jazyk

měšťanské

(čeština

měšťanská,

a škola

pokračovat

školy bylo možné

školách (reálkách), pokud žák
dokončení

pětiletá,

nepokračoval

ve studiu na

obecné školy. V obecných školách se

nebo

němčina), počty,

reálie, psaní,

ve

vyučovalo

zpěv, tělocvik

a

základy geometrie.
Novela z roku 1883 znamenala zhoršení

poměrů

školství, neboť počet žáků byl zvýšen z 80 na 100 na jednu třídu.
venkově

mohli

rodiče

požádat, aby jejich

děti

141

základního
Zejména na

nemusely od dubna do listopadu

chodit do školy a mohly být využívány k polním pracím. "Stav školních budov byl

na konci 19. století žalostný, což dokazuje přehled jednotlivých škol z roku 1888
139
140
141
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v

okrese

Mělník.

Z celkového

počtu

40 školních budov jich bylo vhodných pro

výuku pouze 20.... v roce J894 byla škola v Byšicích

řazena

mezi ty nevyhovující. ..

142

3.8.2 Od vzniku školy do roku 1918
Byšické děti navštěvovaly farní školu v Liblicích nebo Čečelicích,
ale docházka byla velmi nepravidelná. Historie školy v Byšicích
1800, kdy obec rozhodla o zahájení

vyučování

v zimních

začíná

měsících

v

v roce
budově

radnice. "Vyučováním byl pověřen jakýsi Engel, poté místní zedník Fiedler... 143
Výuka byla roku 1800 pod správou školy v Liblicích, která byla jednou
z nejstarších v mělnickém okrese.
Od roku 1812 na škole působil Antonín Černý (stále pod dozorem
učitele z Liblic). ,,Antonín Černý pocházel z Přívor a působil předtím jako
podučitel v Chorušicích,

"Nejprve se

učilo

u p.

Hoříně,

Vinoři a poté v Liblicích a Byšicích. .. 144

Vojtěchovského v č.p.

J J, poté na radnici. V témže roce

byla postavena pro potřeby školy budova ve dvoře radnice ... /45
"Od 30.

června

J833 se stala byšická škola samostatnou filiální

expositurou, jednalo se o jednotřídní školu. J. března J834 .. 146 byl Antonín Černý
potvrzen jejím
Během

učitelem

a správcem. V této funkci setrval až do roku 1858.

tohoto období, v roce 1855, vznikla školní knihovna. Stalo se tak

především

díky

přičinění

kooperátora a katechety Františka

Nečáska (působícího

v Byšicích od roku 1851) a za přispění Josefa Šestáka (redaktora Pražských novin
a rodáka z Byšic) a J. A. Lehnera (nájemce mlýna Lejkov).

"Svazků čítala

knihovna učitelská 200 a knihovna žákovská J00. .. 147 V té době se na školách
konaly

každoročně

vizitace (zkoušky).

Dělo

se tak

roku. Tyto zkoušky sloužily jak k ověření znalostí
vrchnosti. Na vizitace

přijížděl

biskupský

obce a místní duchovní. Aby se mohl

vikář

a

většinou
dětí,

tak k získání

přítomni

učitel připravit,

na konci školního

jim byli

přízně

představitelé

byl mu den zkoušky

Jaroslav JAROŠ, S10la obecná a méľanská Byšice, díl I. Byšice 1998, s. 14
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u

oznámen

prostřednictvím

farního

úřadu čtyři

až šest

týdnů předem. "Dělo

se lak i

5. července 1857. .. /48 Výsledek těchto zkoušek byl dobrý, děti vynikaly ve čtení,
českém

krasopise a s úspěchem

samostatně,

souběžně

nikoliv

řešily početní

úlohy.

Důležité

je, že se tak

dělo

již

předtím.

s liblickou školou, jak tomu bylo praxí

"V následujícím školním roce 1858 - 1859 již výsledky nebyly lak uspokojivé.
Bylo to dáno jednak velkou nemocností dětí, ale

hlavně

úmrlím

učitele

Antonína

Černého, který zesnul po dlouhé nemoci 16. října 1858 ve věku 69 lel . .. /49 "Také

katecheta František

Nečásek měl

takové zdravotní potíže, že bylI.

nucen opustit školu a dlouhodobě se léčit . ..

kvělna

1859

150

Nástupcem za zesnulého učitele Antonína Černého byl jmenován
4. listopadu Pavel Štefan, který byl dosud podučitelem v Rožďalovicích. Do
Byšic přišel v roce 1858 a
Již

působil

zde 30 let.

zmíněné každoroční

zkoušky se od školního roku 1869-1870

nekonaly. "V letech 1871-1872 zde bylo zapsáno 125

dětí

a v následujícím roce

dokonce 131 ... 151 A to byla škola stále jednotřídní!
K navýšení

počtu

školou povinných

místního cukrovaru. Do Byšic se

dětí

došlo

přistěhovalo několik

"obecní zastupitelstvo zakoupilo v roce 1879 domek

Č.

kvůli

postavení

rodin s dětmi, proto
147, do kterého byla

umístěna II třída a byt pro učitele.,,152 Došlo tak k rozšíření byšické školy. Ve II.
třídě vyučoval

učitelských

Václav Srbský, který zde

jen rok, jelikož se po

zkoušek do Byšic již nevrátil. Od 1.

nastoupil Jozef Zuklín,

škole 195

působil

dětí,

66 v I

podučitel
třídě

září

místo

učitele

doplnění

Srbského

z Vysoké. "Ve školním roce 1879-80 bylo na

a 129 ve II

třídě.

počet dětí

V následujícím roce

dosáhl počtu 200 a v roce 1882-83 dokonce 222 dětí... 153
Protože neustále
třídy.

V roce 1886

proběhly

stala místnost pro III.

povolila ve svém

třídu.

nařízení Č.

narůstal počet dětí,

úpravy domku

Č.

obec rozhodla o

zřízení

147 a z bývalého bytu

učitele

III.
se

V následujícím roce, 26.6. 1887, "Zemská školní rada
226 57, aby při

dvojtřídní

škole v Byšicích počátkem
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roku 1887-88 byla otevřena III třída . .. 154 Byli jmenováni dva noví učitelé: Jan
Cholinský jako zatímní učitel a podučitelka slečna Veronika Školová, která
působila

v Byšicích do

března

1889, kdy

odešla na soukromou školu do Prahy. V I.

úspěšně
třídě,

složila

která

měla

učitelské

66

zkoušky a

žáků, vyučovala

Veronika Školová, ve II. třídě s 74 žáky učil Pavel Štefan a ve II. třídě s 80 žáky
především

Jan Cholinský. Vzhledem k tomu, že
nedostatek

učebních pomůcek,

přístroje

fyzikální

na výuku

na venkovských školách byl

dostala v průběhu tohoto roku byšická škola nové

přírodozpytu.

V následujícím školním roce

slečnu

Škodovou nahradil podučitel Eduard Vojtěchovský, byšický rodák a absolvent
Císařsko-královské

české

vyšší

školy reálné v Praze. V roce 1890

přišel podučitel

Josef Paukner, rodák z Milevska a absolvent gymnázia v Praze a
ústavu v Příbrami. " Ve školním roce 1890-91

měla

učitelského

škola 185 dětí, 58 v I

třídě,

60

ve II a 67 ve III třídě. .. 155 V tom samém školním roce, 20 dubna 1891, zemřel
řídící učitel Pavel Štefan, kterého na základě dekretu z 23. dubna 1891 zastupoval

ve funkci dosavadního řídícího učitele Jan Cholinský. Školní rok 1891-92 opět
znamenal

změnu, neboť

Stárek z Prahy a 10.

učitele Vojtěchovského

nahradil Josef

1891 nastoupil na místo definitivního

řídícího učitele

výpomocného

října

Karel Fukač, který v této funkci působil až do roku 1921. 156 Ženským pracím
vyučovala Marie Procházková, náboženství P. Jan Šícha, děkan z Liblic.

V následujících letech se

počet dětí

nadále pohyboval kolem

počtu

dvou set a

vystřídali se zde jako učitelé např. František Čádek, Josef Jekler, Josef Nejedlo a

Jan VOjtěchovský.157
"Přestože

100

dětí

na jednu

třídu,

již

zmiňovaná

školská novela z roku 1883 povolovala

podmínky pro výuku na byšické škole byly ke konci 19.

století nevhodné. .. 158 Počet dětí na jednu třídu kolísal mezi 65-80, ale bylo
vyučováno

v místnostech, které

nedostačovaly kapacitně.

nevyhovující. Proto bylo rozhodnuto o

stavbě

Také technický stav byl

nové budovy školy, která byla

SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 20
tamtéž, s. 29
156 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 18
157 Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a měťanská Byšice, díl I. Byšice 1998, s. 26
/511 ••• přehledjednotlivých škol v okrese Mělník: Nevhodné budovy v obcích byly v Byšicích,
Cítově, éečelicích, Chlumíně, Krpech, Řepíně, Šemánovicích, Šopce, Velkém Újezdě, Vliněvsi,
Mělnickém Vtelně a Záboří, ln: Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a měťanská Byšice, díl I. Byšice
1998, s. 14
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dokončena

na podzim roku 1905. "Za tímto

účelem

byly obcí vykoupeny pozemky

od Barbory Strachové na kopci nad Byšicemi. .. /59 Plány pro stavbu budovy
vypracoval inženýr c.k. místodržitelství v Praze J.
svěřena

Havlíček

a realizace byla

do rukou stavitele Karla Lágnera z Košátek. "Náklady

hal. ... První prací, která byla

uskutečněna,

činily

studně,

bylo vykopání

dosahovala hloubky až 20 metrů, kde byl silný a vydatný pramen,

52.208, 19
která

neboť se denně

odebíralo až 200 okovů/ 60 vody. .. /6/ Tato práce byla zahájena 3. března 1905.
Poté byly vykopány základy a ještě v témže měsíci, 25. března 1905,162 byl
umístěn

na pravé

byly uloženy v plechovém

pouzdře

položen základní kámen nové školy. Tento základní kámen je
straně

od vchodu do vestibulu a do

časopisy
čelily

něho

Národní listy, Národní politika a listina obsahující

ke

stavbě

školy", dále pak soupis jmen obecních
účastnila

dokumenty. Slavnosti uložení základního kamene se

"Pohnůtky,
zástupců

které

a další
"při

celá obec a

této příležitosti promluvil starosta obce Václav Zalabák. Jednalo se o jeden z jeho
posledních činů, neboťjiž 3. dubna se vzdal funkce . .. /63 Na stavbě školy se pilně
pracovalo a

nejdříve

šlo vše podle

časového

odevzdání na polovinu srpna. A však koncem
konec

září.

budovy.

V

červenci

Vnitřní

plánu, který byl stanovoval termín
června

byl vyzdvižen krov a

práce byly zdrženy vinou

byla

začalo

lhůta

prodloužena na

se s prací na interiérech

tesařů, neboť

pracovali

souběžně

na

stavbě školy v Řepíně a Kropáčově Vrutici. Ke konci prázdnin zbývalo položit

podlahy a instalovat nábytek a kamna, takže nový školní rok
školních budovách. V průběhu
do

tříd

září

začal

dokončeny nátěry dveří

byly

ve starých

a oken, kamna

byla dodána firmou Heim z Prahy, kachlová kamna ve školním

bytě

pocházela od kamnáře Řeháka z Mělníka. Na konci září bylo provedeno
vymalování

tříd.

"Nová škola byla zkolaudována 29.

září

1905 o

půl třetí

odpoledne. .. /64 Při této kolaudaci byli přítomni c.k. okresní hejtman, c.k. okresní
inspektor, zdravotní rada, státní technik

Valečka,

starosta obce Zalabák a místní

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 23
Okov je stará jednotka objemu o velikosti 53 litrů až 68 litrů. Okov byl v roce 1848 úředně
sloučen na jednotnou hodnotu 53,33Iitrů.
161 SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 78
162 Jaroslav JAROŠ uvádí 26. března 1905, údaj ve školní kronice hovoří o 25. březnu 1905.
163 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 24
164 SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 79
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školní rada. Stavba "provedena jest velmi

zdařile

a z pedagogicko - zdravotního

stanoviska nenalézá se žádné závady a že lze stavby k určenému cíli použiti.
"Po

úspěšné

kolaudaci následovalo

svěcení

,,/65

nové .í;koly, které

proběhlo 8. října 1905. ,,/66 Liblický farář P. Václav Suchánek novou budovu
posvětil,

obřadu

po vykonaném

byla sloužena mše svatá a poté následovala

prohlídka budovy. Této slavnostní chvíle se

školním roce 1905-06

zůstal

zúčastnila

pedagogický sbor beze

široká

změn

veřejnost.

"Ve

třídy

bylo

a do 1.

zapsáno 62 dětí, 60 do ll. třídy a 82 dětí do 111. třídy. ,,/67 V I. třídě vyučoval
učitel

Jan

Vojtěchovský,

třídě řídící učitel

ve II.

Fukač

Karel

a ve III.

třídě učil

Josef Paukner.
Vyučování

v nové

budově začalo

předání došlo až po 3 letech, dne 9. srpna 1908.

16.
168

října

1905, ale k faktickému

Stavitel Lágner totiž ručil za

bezchybnost odvedené práce složením kauce u místní školní rady. Na jaře 1908
se upravovalo okolí školy. Byly vysázeny ovocné stromy, založeny
bylo zasazeno 6 lip a množství okrasných
listopadu stejného roku
Vojtěchovský

zemřel

nechaje po

sobě

keřů

vdovu a dvouletou dceru. Za

opět

však na

základě

neshod s některými

zaujal Otokar Pleskot.

učitelského

sboru pouze

Celkově

řídící učitel

občany

do I.

Karel

vystřídal

Fukač

něho

učitel

2.

Jan

nastoupil

Václav Tvrdek. O rok

odešel do

světové

dále

jehličnanů.

po dlouhé nemoci ve svých 26 letech

Otokar Pleskot, kterého v následujícím roce
později

a na 250 sazenic

viničky,

Přívor

a jeho místo

války byli stálými

členy

a Josef Paukner. Ve školním

roce 1909-10 zde bylo 192 dětí. Škola se v této době potýkala s velkou
nemocností a dokonce II.
uzavřena.

zatímní

třída

musela být na dobu od 22. dubna do 2.

června

V následujícím roce byla c.k. zemskou školní radou povolena jedna

pobočka

na zdejší škole. V prvním roce existence

pobočky

vyučovala

učitelka

ze

Mšena. Ta se narodila v roce 1892 a vystudovala učitelský ústav v Plzni.

169

Augustina Bravcová, poté ji nahradila Emilie

Stračovská,

zde

pomocná

SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 80
tamtéž, s. 80
167 tamtéž, s. 79
168 tamtéž, s. 90
169 Jaroslav JAROŠ uvádí jméno Emilie "Stračevská", v pamětní knize Pamětihodnosti školy
byšické je zmiňována jménem "Stračovská".
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"v roce 1913 vyučovali v Byšicích Emilie Stračovská (l.

tř.),

Karel

Fukač

(ll.

tř.),

Josef Paukner (IIl.tř.) , v pobočce Oto kar Pleskot... 170
světové

Po vypuknutí I.

války se soudilo, že to bude rychle

vyhraná válka. Nikdo netušil, že se bude jednat o krvavý konflikt trvající bezmála
čtyři

roky, což s sebou

zvláště

přinese

zvýšené nároky na

hospodářství.

Tato situace se

projevila v českých zemích, které již tradičně nesly hlavní

potravin pro

bojiště

a velkou

daňovou zátěž. Začalo

stagnovat

břemeno

dávek

zemědělství,

což se

projevilo v drahotě potravin a celkovém zdražení ostatního zboží. Došlo také ke
značným

přímo

ztrátám na obyvatelstvu celé monarchie.

netýkaly, "mobilizace postihla byšického

Přestože

učitele

se

válečné

akce Byšic

Otokara Pleskota, který

byl povolán ke službě do Haliče . .. 171 Tam byl raněn do ruky a následně poslán do
vojenské nemocnice do Frenštátu na Moravě.
Ve školním roce 1914 - 1915 na škole trvale
učitelé

Karel

Fukač

a Josef Paukner. Otokar Pleskot musel

opustit v březnu 1915 byšickou školu a Emilie

Stračovská

vyučovali

kvůli

vojenské

byla již 15.

pouze
službě

září 1914

jmenována učitelkou ve Velkém Újezdě, kde strávila celý příští školní rok. Bratr
učitelky Stračovské

padl na jižní

frontě.

,,0 prázdninách roku 1916 se vydala do

Bosny, kde však sama se roznemohla Bosenskou zimnicí a nastoupila

zpět

na své

místo až 16. září 1916... /72 Vyučování většinou probíhalo polodenně, od dubna
1915 fonnou hospitací v I. třídě a od května 1915 byla III. třída spojena

s prozatímní čtvrtou třídou (III. B).
Školní rok 1916 - 1917 byl zahájen opět v prozatímním složení
pedagogického sboru fonnou polodenního
návratem

učitelky Stračovské

zima 1916 - 1917. Napadlo

v

září 1916.

hodně sněhu

se uhlí a lesy byly zapadané

sněhem,

a

vyučování.

Situace se zlepšila

překážkou

ve výuce se stala tuhá

Další

údajně

byly kruté mrazy. Nedostávalo

takže nebylo kde sehnat palivové

dřevo.

"Pro tuto závadu nebylo vyučováno v době 14 dnů a sice od 8. do 20. února... 173
Situace se ještě zkomplikovala zápalem slepého
nemohla učit v období od 2. února do 21.

střeva učitelky Stračovské,

března.

SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 100
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/72 SOkA Mé/ník, Národní skola Byiice. Parnétihodností školy Byšické 1889- 1926, s. 119
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která

opět

Ve školním roce 1917 - 1918 byl
nedostatek pal iva, takže byla

února 1918

174

opět přerušena

hlavním problémem

výuka (od 10. prosince 191 7 do 10.

Zahájení výuky bylo možné pouze díky darům od místních

).

obyvatel. Učitelka Stračovská opět onemocněla a od 20. dubna chyběla až do
konce školního roku. Následující rok se vrátila do školy a v září roku 1919 byla
jmenována

učitelkou

Mělníku

na obecné škole v

jí nahradil prozatímní

učitel Bedřich

Během

- Mlazicích.

Tolar, absolvent c.k.

její nemoci

učitelského

ústavu

v Plzni.
Následující školní rok 1918

přinesl žákům

i

učitelům

školy úlevu,

která vyvrcholila ustanovením ČSR. "Prohlášení samostatného státu oslavili žáci,
učitelé

veřejnost

a byšická

oslavou na

městečku,

dne 3. listopadu 1918

kde vystoupilo

průvodem

několik řečníků

obcí, velkolepou

a vyhrávala místní kapela.

Tyto oslavy se znovu opakovaly 8. listopadu v prostorách školy, která byla
slavnostně

československou

vyzdobena novou

Masaryka a prezidenta Wilsona.
čís.

ze dne 14. srpna

,,175

C.k. školní okresní rada ustanovila dekretem

1893 na místo mobilizovaného

Ludmilu Emlerovou, která na místo dne 1.

absolventku c. k.

vlajkou, obrazy prezidenta TG.

učitelského

září

učitele

Ot. Pleskota sl.

nastoupila. "Jednalo se o čerstvou

ústavu v Příbrami,

neboť

jej

dokončila

teprve 2. 7.

1918. ,,176 Tento školní rok je významný další událostí, tj. definitivním
ustanovením IV.
dětí.
třídu

V I.

třídy.

třídě vyučovala

vedla Emilie

Paukner.

"Celkově

Ručním

Ludmila Emlerová, ve II.

Stračovská

pracím

v tomto školním roce školu

a v nově

vyučovala

zřízené

třídě působil

IV.

navštěvovalo

Karel

Fukač,

pokračovací třídě učil

241

III.

Josef

Marie Procházková a náboženství JUDr. Lev

' ~ z L I'bl'IC. " 177
S vatos,~ fiarar

3.8.3 Průmyslová škola pokračovací v Byšicích
Již
vyššího

vzdělání

počátkem

pro

své

roku 1987

děti

a

byšičtí

začali

živnostníci projevili požadavek

uvažovat o

zřízení průmyslové

SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 128
Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a méťanská Byšice, díl!. Byšice 1998, s. 34-35
176 SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 131
177 SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Pamětihodnosti školy Byšické 1889 - 1926, s. 131
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školy

pokračovací.

"Ve valné

hromadě

učitelští

místní školní rada a sborové
definitivně školu zříditi.

,,/78

konané 6. listopadu r. 1897, k níž pozvána i
z Byšic, Liblic a

Hostíně,

usneseno se

Nejprve byly vypracovány stanovy a vytvořen okrsek,

který zpočátku počítal se spoluúčastí obcí Čečelice, Liblice, Hostín, Přívory, ale
Společenstvo

nakonec byl omezen na obce Byšice a Liblice.
v Byšicích se uvolilo poskytnout
poskytla k výuce prostory
zastupitelstvo

Mělníku

řadě učni

V neposlední
například

v

finanční prostředky

školy.
a

a

se stalo

okresní

živnostenská

komora

v Praze.

platili zápisné, ale jednalo se vždy o malou

Fukač, třídním učitelem

Paukner. Na škole se
rozdělovali

,,179

prozatím jediné

vyučovalo

dle svého

oděvnictví či ruční

psaní,

zaměření:

Správcem školy byl jmenován

třídy

o 39 žácích se stal Josef

počty, účetnictví

např.

a kreslení. Dále se žáci

stavebnictví, mechanika, zásobování,

práce. První školní rok

započal

roku 1900 a

vyučováno

v odpoledních hodinách v prostorách byšické školy. Druhým rokem
druhá.

částku,

roku 1906 bylo vybráno na zápisném 6 korun. "Stanovy byly schváleny

18. října 1899 ministerským výnosem Č. 27806.
Karel

na chod školy a školní rada

přispěvateli

Dalšími

Obchodní

živnostníků

"Vyučováno

bylo vždy v neděli od 9 -12 hod., v úterý a ve

bylo

přibyla třída

čtvrtek

od 6 - 8

h. večerní.

,,180

Do učitelského sboru přibyl Josef Nejedlý, učitel kreslení.

Zapsaných

žáků

bylo 41, 24 v I.

probíhaly dle
Nejedlého J.

osvědčeného

třídě

a 17 ve II.

schématu. Jedinou

Vojtěchovským,

také

působícího

třídě.

změnou

téhož

času

Následující školní roky
bylo

vystřídání učitele

na byšické škole. Nutno

dodat, že školní rok zde byl kratší, než bylo obvyklé, zpravidla se

vyučovalo

"od

1. října do 30. dubna.'d81 Po smrti učitele Vojtěchovského v listopadu 1908 jej

nahradil Otokar Pleskot, ,.,zast. učitelll.třídy na škole obecné. ,.182 Působil zde jen
krátce, jelikož již v následujícím roce se na škole objevuje Václav Tvrdek, jehož
opět

v následujícím školním roce nahradil Otokar Pleskot.

SOkA Mělník, Průmyslová škola pokračovací. Kronika průmyslové školy pokračovací v
1900 - 1921. nestránkováno
17 tamtéž
180 tamtéž
181 tamtéž
182 tamtéž
178
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Během

I.

války byl provoz školy
Fukač zřekl

světové

opět

války nebylo ve škole

skončení

Po

obnoven v nezměněném rozsahu. Roku 1921 se Karel

správy školy, která byla svěřena do rukou Josefa Pauknera.
Zde školní kronika

ztrátě.

vyučováno.

končí,

dvě

stopy její existence. Zápis z obecní

výročí

škol v Byšicích: "Letošní rok byl

V ostatních pramenech lze najít

kroniky z roku 1930 informuje o

nebyla dále vedena nebo došlo k její

jubilejním rokem našich škol. Živnostenská škola oslavila své 30 leté trvání, a
měšťanská škola své 10 leté trvání. Obě školy uspořádaly výstavky. Živnostenská

30. dubna, měšt: škola 22. června.

Dalším důkazem o existenci školy je

,,183

zápis z února 1934 v kronice

měšťanské

školy, který

zavádí se na zdejší obecné a

měšťanské

škole celodenní

středeční,

říká:

vyučování

.... aby uvolnil (se) celý den v týdnu pro

živnostenské.

"Dnem 1. února 1934
s prázdninou

vyučování

na škole

Škola pravděpodobně fungovala minimálně do roku 1938,

ul84

dalších zpráv již není.

4. Období 1918 - 1938

4.1 První okamžiky ČSR v Byšicích

Po

skončení

první

světové

války propukla v kraji radostná nálada.

Vznik ČSR, 28. říjen, se natrvalo vryl do obecního života v podobě každoročních
oslav

(společně

s Masarykovými narozeninami). V prvních okamžicích nového

státu
obyvatelé

vyvěšovali

národní prapory, pokud našli

nějaké

vhodné k tomuto

účelu.

Po opadnutí první vlny veselí nastalo období nejistoty. Od roku
1916, kdy byl zaveden systém

přídělů

na lístky, byl nedostatek základních

potravin a paliva. Po zkušenostech z let 1916 - 1917, kdy byl
měsících

provoz školy z nedostatku uhlí i

dřeva,

Lístkový systém nedokázal pokrýt všechny

183
184

přerušen

jednalo se o

potřeby

v zimních

oprávněné

obyvatelstva a v průběhu let

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 88
tamtéž, s. 197
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obavy.

1919 - 1920 docházelo k demonstracím a v některých místech

nově

vzniklé

republiky i k bouřím. Dne 18. ledna 1919 dopoledne byla v cukrovaru výplata.
Dělníci

před

se shlukli

obchodem Viléma Košeráka z Byšic a dav si vynutil

rozprodej skladového zboží. "Dne 14.

května

1919 demonstrovalo

dělnictvo

proti

drahotě a lichvě průvodem, který vyšel z cukrovaru se šibenicí do Lejkova/ 85 a
zpět

některých obchodníků, živnostníků, rolníků

do Byšic, kdež zastavil se u

mlynářů. Demonstrace to byla naprosto tichá.

již k ozbrojené roztržce. "Dne 21.

a

nádvoří

V létě následujícího roku došlo

1921 přitáhl do Liblic ozbrojený dav

187

Před liblickým zámkem tento dav odzbrojil 12

pokračoval směrem

k Byšicím, kam dorazil vpoledne. Rebelanti obešli

obyvatel okolních obcí."
četníků

července

,,/86

a

cukrovaru a postupovali

směrem

k Přívorům. Cestou došlo u starého

mlýna k výtržnostem a k násilí. "Odpoledne

přicválala

Labem, avšak demonstrantů zde již nestihla. ,,/88
období podtrhuje sebevražda

učitele

jízda z Brandýsa Nad

Charakter tohoto nejistého

Nejedlého. Josef Nejedlý, zakladatel Obecní

knihovny, se zastřelil 19. března 1921 v 6 hodin ráno v kopci nad Byšicemi. 189

4.2 Obecní správa za I. republiky

První
svízelné.

Nově

měsíce

vzniklý stát plynule navázal na obecní samosprávu

v70. letech 19. století.
politických

úřadů

i

"Recepčním

převzaty úřady

dosavadní zemské a
úřady

existence nového státu se ukázaly v určitých

říšské

zákonem z 28.

října

směrech

vytvořenou

1918" byly vedle

samosprávné. Podle tohoto zákona" Veškeré

zákony

zůstávají

prozatím v platnosti. .... Veškeré

samosprávné, státní i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím

úřaduji ajednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení. ,,/90 Tímto zákonem

byla zajištěna kontinuita veřejné správy v nově vzniklém Československu.
Zároveň

bylo všem jasné, že stávající stav

veřejné

správy a samosprávy je

pozn. autora - mlýn
SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 29
187 tamtéž, s. 32
188 tamtéž
189 tamtéž
190 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948. Masarykova univerzita
v Brně. Brno 1993. s. 105
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v nevyhovujícím

k potřebám

stavu

nového

státu.

Bylo

přistoupit

nutné

k reformám na všech úrovních správy: od zemské až po obecní. Bylo nutné

nově

definovat a začlenit všechna území (dříve země) do nového Československa, dále
zajistit fungování celého správního aparátu a jeho modernizaci a v neposlední
řadě ověřit

loajálnost jeho

úředníků.

Na úrovni okresní samosprávy zde vyvstal

požadavek na složení okresních zastupitelstev dle národnostního složení
obyvatelstva v příslušném okrese. V souvislosti s tímto problémem se Národní
shromáždění začalo

zabývat projednáváním
zřízení.

novely k obecnímu

zákonů

o volebním právu do obcí a

přijata

Nakonec byla

rezoluce, která vyzývala

k rozpuštění okresních zastupitelstev (nejlépe do dne, kdy budou provedeny volby
do obcí), jež by měly být nahrazeny správními výbory.
Nejdiskutovanější

plnit roli

se stala situace v obcích.

ochránců před vídeňskou

politikou.

složení obecních zastupitelstev. "Proto

s požadavkem na

rozpuštění

majetkových výsad.

,,/9/

Především

Závažnějším

několik dnů

přestaly

obecní orgány

problémem bylo

po převratu přišlo Právo lidu
základě

všech obecních zastupitelstev zvolených na

Mezi nejhlasitější podporovatele tohoto návrhu patřili

především mluvčí různých dělnických

rad a zástupci politických stran, jako

například Československá sociálně demokratická strana. K prvním reformním
zásahům

se obecní správa jevila jako

nejvhodnější,

držíce se Masarykova hesla

"podstata demokracie je v administraci a samosprávě".
k obecnímu

zřízení

nedoznala

větších změn.

v nomenklatuře i v organizaci obecních
(dříve

"obecní zastupitelstvo
představenstvo),

starosty, jeho

členů

náměstků

obecních zastupitelů.

náměstky)

počtu

a ostatních

,,/92

starosty, který se staralo

(dle

které se

změny přinesla
dělily

čtyři

orgány:

(dříve

obecní

na

obecní radu

novela

a komise. Obecní zastupitelstvo se

obyvatel). Obecní rada, skládající se ze

členů

rady, odpovídala svým

počtem třetiny

Do této novely byla obecní rada poradním orgánem
běžnou

obecní agendu.

sbor o všech záležitostech vlastní i
zřizovat

orgánů,

obecní výbor),

starostu (a jeho

skládalo z 9 - 60

Výrazné

Úvodní ustanovení

pomocné sbory ve

formě

Nově

se rada

přenesené působnosti.

změnila

Obec

v usnášecí

měla

právo si

komisí, které sloužily jako poradní orgány či ke

Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech J848 - J948. Masarykova univerzita
Brno 1993, s. 198
192 tamtéž, s. 200
191

v

Brně.
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správě

obecních

úředníků,

obecních

zastupitelstvu,

radě

jejich činnosti.

"Nově

podniků.

bylo

kterým bylo v § 9

změn.

i

přiznáno

místo a hlas v obecním
patřící

virilistů.

během třicátých

Tato ustanovení

let 20. století, ke kterým

tvořila

přibylo

úřad

"policejní

se mohl usnesením vlády

zřídit

základ
několik

jen

bezpečnost.

Jednou z nich bylo zlepšení spolupráce s orgány dbajícími o

Například

do oboru

Poslední změnou, kterou doznala organizace obecních

,,/93

zřízení

novele vymezeno postavení

i komisích, pokud se projednávala otázka

záležitostí, bylo zrušení zastoupení
obecního

rovněž v

v obci : když
hrubě

zastupitelstvo obce s tím projevilo souhlas, když se zjistilo, že obec
zanedbávala péči o

veřejnou bezpečnost,

klid a pořádek, anebo když řádné plnění

této povinnosti přesahovalo vlastní síly obce."
prodloužení

působnosti

194

Nejvýraznější změnou bylo

obecních zastupitelstev na 6 let a potvrzování

státními orgány. Hlavními

odpůrci

této

předlohy

odpor návrh zákona byl v parlamentu 27.

"Přes

byly komunisté.

června

starostů

1933 schválen a o

tento

tři

později byl publikován úplný text volebního zákona do obcí pod číslem 123 sb.
průběhu

V

změnám.

dosavadní starosta Václav Pazderník.

"Dne 6. srpna 1918 odstoupil z úřadu
,,196

Václav Koucký, který však 5.

mrtvici. Obecní

úřad

,,/95

let 1918 - 1919 došlo na radnici v Byšicích

k dramatickým personálním

náměstek

dny

poté nakrátko

Po něm byl správou obce pověřen

června

převzal

1919 podlehl ve své

další

náměstek

Gustav

úřadovně

Matějček.

Nové volby členů obecního zastupitelstva se konaly 15. června 1919. 197 Celkem
se

zúčastnilo

743 osob. Bylo zvoleno nové

které se skládalo z následujícího
demokratů,

5 národních

socialistů,

počtu

osmnáctičlenné

zvolených

obecní zastupitelstvo,

zástupců:

7 sociálních

3 agrárníci, 2 národní demokraté a 1

křesťanský socialista. "Z starostu byl zvolen Jan Douděra, sociální demokrat.

Ve druhé

polovině

roku 1920 proběhlo také

sčítání

lidu. Byšice

měly

250

domů

1238 obyvatel. 199 Proti počtu obyvatel z roku 1910 se jedná o úbytek 44 osob.
Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech /848 - /948. Masarykova univerzita
Brno 1993, s. 202
194 tamtéž, s. 444
195 tamtéž
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197 tamtéž
198 tamtéž, s. 30
199 tamtéž, s. 30
193

v

Brně.
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,,/98

a

V následujících volbách z 16. září 1923 již starosta Douděra svůj
post neuhájil a nahradil jej Václav Lachman ze strany

Národně

obsadila také v obecním zastupitelstvu 5 křesel. Druhou

nejsilnější

agrárníci v čele s bývalým starostou Václavem Zalabákem se 4
3

křeslech měli

socialistické, která
stranou se stali

křesly. Shodně

po

sociální demokraté a komunisté. Lidová strana byla zastoupena 2

křesly a Československá národní demokracie měla v zastupitelstvu jednoho

reprezentanta v podobě ředitele cukrovaru Antonína Sourka?OO
V následujících volbách z 16. října 1927 se již nacionalisté dělili o
stejný počet křesel v zastupitelstvu s komunisty (obě strany měly 5 zastupitelů).
Díky tomu, že komunistický kandidát Antonín Kavina získal post starosty, stali se
komunisté

nejsilnější

stranou v obci.

Zastupitelská krize, podobná té z let 1918 - 1919, se opakovala
roku 1934. Dne ll. srpna se vzdal svého úřadu starosta obce pan Josef Švejda. 20 I
Vedení obce
19.

září

převzal

pan Josef Svoboda, zástupce starosty.

zvolen starostou, 26.

října

Přestože

se svého postu vzdal a místo

byl Svoboda

připadlo

druhému

místostarostovi, panu Václavu Simonovi. Defenitivního starostu Byšice dostaly až
po zvláštních volbách

1. prosince 1934, "stal se jím bývalý legionář Václav

Lachman. .. 202 O důvodech odstoupení starosty a následně i obou jeho nástupců
kronika

mlčí.

Josef Svoboda i Václav Simon kandidovali ve volbách za

Československou živnostensko - obchodnickou stranu středostavovskou, která

byla v zastupitelstvu v
socialisty,

menšině.

kteří měli většinové

dosáhli silou svých

hlasů

patřil

zastoupení, takže s nejvyšší

odstoupení obou

kandidáta. Václav Lachman
úřadu

Naopak Václav Lachman

údajně

zástupců

nalezl 15.

mezi národní

pravděpodobností

proti strany a prosadili svého

března

1924 na

půdě

obecního

starou pamětní knihu obce.
Starostu Lachmana nahradil po volbách roku 1938 Bohumil

Richtnnoc, který se do Byšic
v témže roce zakoupil

dům č.

přistěhoval

z Vysoké

14 za 25.000

Kč.

funkci starosty až do konce války a po jejím
předsedou Městského

200
201
202

Libně

roku 1923, když

Bohumil Richtnnoc zastával
skončení

byl zvolen prvním

národního výboru. Také se podílel na "odbojové

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 43
tamtéž, s. 117
tamtéž, s. 118

52

činnosti".

V kronice je sice
aktivní

činnost

uváděna

"Odbojová skupina starosty Richtnnoce", ale její

nebyla významná.
Po Mnichovské

dohodě

se území našeho státu zmenšilo o

značnou

část území a v novém státě Česko-Slovensko byly zrušeny politické strany, které

se

sloučily

začala

do nové jednotné politické strany - Národní jednoty. Dne 1. ledna

v Byšicích Národní jednota svou první

Svobody, bývalého národního socialisty.
z

příštích dnů

první

schůzi

Celkově

pod vedením Josefa

v obci panovala

se

zúčastnění
měla

být

dohodli na zorganizování sbírky ve

uskutečněna

10.

slibu, Slovensko vyhlásilo 14.

den v 6 hodin ráno

překročila

března. Dříve,

března

nedůvěra

důvěry.

a národní jednota nezískala ze strany obyvatel mnoho

z pohraničí. Ta
naplnění

schůzi

Na

prospěch utečenců

než došlo k faktickému

1939 samostatnost a následující

vojska Wehnnachtu hranice.

Seznam starostů obce 1918 - 1945 203
Funkční

Jméno
Václav pazdemík
Václav Koucký

období

1906 - 1918

(náměstek)

1918 - 1919

Jan Douděra

\9\9 - \923

Václav Lachman

1923 - 1927

Antonín Kavina

1927 - 1932

Josef Švejda

1932 - srpen 1934

Josef Svoboda (náměstek)

srpen -

Václav Simon (náměstek)

říjen

říjen

1934

- listopad 1934

Václav Lachman

prosinec 1934 - 1938

Bohumil Richtnnoc

1938-1945

4.3 Urbanistický rozvoj obce za J. republiky
By~ce,

mající k roku 1920 na 1238 obyvatel žijících ve 250

domech, se podobaly spíše velké vsi než

městečku. Kromě

ulic v předchozích letech nedošlo k zásadnější
203

postupného

přeměně veřejných

dláždění

prostranství

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 27 - 136
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vedoucím k zástavbě
Avšak

přesuny

městského

typu, tj. široké ulice, centrální

soukromého majetku jsou zaznamenány celkem

koupit za cenu v rozmezí od 16.000 do cca. 30.000
výměry)

v rozmezí od 50.000 do 170.000

Kč,

Kč, dům

náměstí,

hojně. Dům

atd.

se dal

usedlost s polnostmi (dle

s obchodem za 35.000 až

50.000 Kč, hostinec za 50.000 až 85.000 Kč a výnosnější reality i dráž.
Zásadnější proměnou

umožňující sloučení

prošla budova školy, která dostala

přístavbu

obecné a měšťanské školy pod jednu střechu.

V červnu 1923 204 bylo vytvořeno meziměstské telefonické vedení
Mělník

také

- Všetaty - Brandýs nad Labem. Díky tomuto spojení mohly být Byšice

připojeny,

k čemuž posloužilo založení telefonního

v témže roce. Na radnici byla

zřízena

.. ~ k o bce na toto zarzzem
~,
'~"I
" Przspeve
clm

úřadu

na poště v Byšicích
úřad.

abonentní stanice pro obecní

K~
8925,,205
C:.
.

Také byšická radnice dostala zbrusu nový kabát. "Dne 30.

března

započalo se s přístavbou a přestavbou radnice. ,,206 Stavitel p. J. Švancar ze Všetat

zprvu navrhl

rozpočet

na 300.000

nakonec vyšplhala na 368.000 Kč.

(1931) zdejší

avšak

konečná částka

za

přestavbu

se

207

Když byl roku 1927
19, který byl poté

Kč,

společně

pravděpodobně přestavěn

s bažantnicí odkoupen domek

č.p.

na záložnu, jelikož "dne 6.

září

"Kampelička" přestavuje svůj dům č.p.

/9, nástavbou o jedno

poschodí, .. 208 stavba byla opět svěřena staviteli Švancarovi.
Nejdůležitějšími

stavebními úpravami prošel byšický cukrovar

transfonnovaný v letech 1924 - 1925 v potravinářský závod, o

čemž

pojednává

následující kapitola.
V roce 1929 byla do obce zavedena
započalo se s elektrisací v obci.

domovních

přípojek.

,,209

Vybudování

elektřina.

"Po prvním dubnu

Jednalo se o stavbu sítě, transfonnátoru a
sítě

a

připojení

na Tnnickou elektrárnu

realizovala finna "Boleslavana" ze Staré Boleslavi. Dne 4.

října

tak byly

SOkA Mělník, Archiv obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 40
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prvně

osvětleny

ulice pomocí

elektřiny.

Celkem bylo

potřeba

na

osvětlení

byšických

ulic 43 světel. Cena za elektrizaci dosáhla částky 360.000 KČ. 2IO
Některé prodané reality v Byšicích 1920 -1930 211

Typ reality
hostinec "U Koruny",

Datum prodeje
č.p.

ll. listopadu
1922

pozemek na hřiště, 2014

16. listopadu

m2

1922

zbožím,

č.p.

22.

května

1922

Kč

2014

Kč

40.000

Kč

102
20. listopadu

č.p.59

1922

domek s obchodem na

10. ledna 1923

náměstí, č.p.

360.000

Kč

35.000

Kč

František a

Josefa Anna

Josef a Antonie
Bezdičkovi

10.

května

1924

16.000 Kč

101

usedlost s pozemky o
, ~~ 14korcu,
0212 ~
vymere
c.p.

obec Byšice

Knopovi

14

domek s pozemkem,

Josef a Anežka

Antonie Milerovi

"Starý mlýn",

č.p.

54.000

Nabyvatelé

Zvoníčkovi

46

obchod se smíšeným

Cena

Josef a Terezie
Kavinovi

12.

května

1924

57.000

Kč

Josefa Anna
Šemberovi

12
cukrovar Byšice
zámek a zbytkový statek
Byšice

15. ledna 1925
1.

července

1925

(hospodářské

600.000

Kč

1.500.000
Kč

budovy, mlýn s pilou,

finna Gráf, a.s.
Ing. Miroslav
Vaněk

s chotí

Marií

pozemky o 450 měr213 )
usedlost,

č.p.

9 s výměrou

21. února 1927

92 korců 2l4 po Václavu

165.000 Kč

František a Anna
Čurdovi

Zalabákovi

210
211
212
2IJ

214

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 82
tamtéž, s. 31 - 89
I korec = 2 877,32 m2, http://www.converter.cvvidenske.htm. 0812009
I míra = 1918,21 m2 , http://www.converter.cvvidenske.htm. 08/2009
I korec = 2 877,32 m2 , http://www.converter.cvvidenske.htm. 08/2009
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bažantnice o 4 ha, 45
s domem

č.p.

přestavba

radnice,

arů

26. prosince

19

1927

budovy

1930

125.000 Kč

obec Byšice

Kč

obec Byšice

368.000

4.4 Transformace cukrovaru v potravinářský závod Gráf
Česká cukerní společnost v Praze vlastnící byšický cukrovar od

roku 1913 se na

začátku třicátých

let dostala do nouze a

být rentabilní. "Dne 13. listopadu 1923 byla

vaření

ukončena

cukru

přestávalo

poslední

kampaň

v cukrovaru a 27. prosince vlastník oznámil přerušení výroby cukru a 14. ledna se
začalo s rozebíráním strojů a bouráním kotelny. .. 215 "Proti zrušení cukrovaru byl

podán prostřednictvím obecního cukrovaru a Řepařské organizace v Byšicích
protest,"

216

pod který se podepsali zástupci z 28 okolních obcí. "Dne 15. ledna

prodala Česká cukerní společnost v Praze firmě Gráf, akc. společnosti budovy
cukrovaru s příslušnými pozemky a vlečkou k nádraží za obnos... Kč 600.000... 217
Aby mohl být bývalý cukrovar transfonnován na
závod, obec si stanovila
továrna

neznečišťovala

Pokud by

přeci

podmínek.

Především

se jednalo o to, aby

ovzduší výpary a Košátecký potok odpadovými vodami.

jen došlo k úniku, finna Gráf se musela zavázat, že

škody uhradí z vlastních
2. července 1925
Společnost

několik

potravinářský

218

prostředků

a odstraní

případnou

případné

havárii. Protokol ze dne

podepsali jak zástupci obce, tak zástupci společnosti.

Gráf se tak stává

největším

výrobcem polévkových

přípravků

a

polévkového koření v ČSR.

4.5 Kulturní život v Byšicích 1918 -1938
Vznik samostatného Československa otevřel kulturní činnosti nové
perspektivy. Politická demokracie

země zaručila

jejím

obyvatelům

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 47
tamtéž, s. 48
217 tamtéž, s. 55
218 tamtéž, s. 57 - 58
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svobodu

společenského

projevu a duchovního rozvoje. V obci tak nastalo období
celkového

rozkvětu

kulturního života.

Včetně

dobrovolných
Osvětová

Tělovýchovné

hasičů. "Veřejné

komise.

ruchu a

jednoty Sokol tu byl obnoven Sbor

kulturní činnosti se

rovněž

chopila

nově

pořádání

Obsahem její práce bylo zejména

založená

veřejných

přednášek, různých oslava jiných kulturně vzdělávacích programů . .. 219 Hlavními
představiteli Osvětové

jasné, jakým

komise byli

způsobem

se sokolskou jednotou.

byla

především

organizačně

sokolové a

učitelé.

Není zcela

zakotvena vzájemná spolupráce komise

Nicméně při většině významnějších

akcí

působila společně

s činovníky Sokola.
průběhu

V
zájemců, kteří

se mohli

vznikaly. Byl to

následujících let jednota zaznamenala velký

začlenit

například

do

různorodých odborů,

odbor

pěvecký,

iniciativou
jeviště.

době

což dokládají mnohé zprávy z

sokolů

hlavičkou

Sokola

biografický, odbor ženský, odbor

stolního tenisu, lehké atletiky apod. V této
dramatický,

jež pod

příliv

byl velmi aktivní odbor

mělnických

periodik.

Stálou

a celé obce bylo vybudování sokolovny, která by sloužila i jako

Tento plán se však pro

věčný

nedostatek financí nikdy nerealizoval.

4.5.1 Divadlo, biograf a různé slavnosti
"Dne 5. 7. 1923 Byšičtí uctili památku Mistra Jana Husa. Na jeho
počest

se konal průvod k hranici, jehož se zúčastnila velká

den, 6.

července,

,,220

Téhož roku (1923) se stal kulturním
konkurentem divadla biograf. S touto novinkou
hospodářskou

školou

do týdne. Kino bylo nazváno Bio
radnice, kde se

219
220

Byšic. Na sváteční

si sokolští ochotníci připravili hru" Kostnické plameny"

konanou v sále hostince Josefa Soukupa.

s místní lidovou

část

pořádaly

i

pořádal

Osvěta.

výroční

přišel

promítání

činitelem

Sokol, který
filmů

umístěn

plesy a divadelní

v sále

představení.

OM Mělník, Mělnické listy, r. 1., č. 38., 1920.
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společně

zpravidla jednou

Promítací stroj byl

schůze,

a novým

Vybavení včetně promítacího stroje přišlo obec na 12.000 Kč. 221 Později se o
biograf starala sama jednota.
Velkým svátkem obce byl již
československé

28.

říjen,

den vyhlášení

samostatnosti. Program celého dne je v pamětní knize Byšic i

v novinách

často

průvodem

všech

účastníci

tradičně

do

detailů

spolků

popisován. Roku 1928 slavnost

započala

dopoledne

a korporací od cukrovaru k pomníku padlých. Zde si

vyslechli proslov

ředitele mělnického

reálného gymnázia.

Večer

pak

sehrál Sokol divadelní hru "Za československou vlajku", o níž se v novinách píše:

"Bylo vidět, že jsou v naší obci dosti dobří herci, jen častěji hrát! ,,222
Ucelený

přehled

témat a divadelních

námětů

v letech 1919-1929

nám podává tabulka na straně 54 - 56. Jak z tabulky vyplývá, sokolové dokázali
během

jednoho roku připravit i čtyři představení a několikrát je opakovat.

Uvedený přehled je sestaven z ověřených zápisů a z novinových článků.

223

Zdejší ochotníci během dvacátých let 20. století nacvičili několik
desítek her, které u
Mezi

nejčastější

současnosti.

diváků

hrané žánry
třicátých

regionální a okrskové
přehlídka Jiráskův

spolky

československých. "
působili

patřily opět

případech

sklidily

úspěch.

frašky, lidové hry a komedie ze

Dramatický repertoár byl nyní obohacen o tragédie i historické hry.

"Ve

ochotnické

a divadelní kritiky v mnoha

létech na scénu vstoupily divadelní

přehlídky. Největšího

v Ústřední

224

a

významu nabyla od roku 193/

Hronov v Hronově nad Metují. Tyto
sdružených

soutěže

soutěže

matici

byly

divadelních

určeny

pro

ochotníků

Byšičtí ochotníci se těchto soutěží nezúčastňovali, jelikož

pod prapory nacionalistického Sokola.
Spolupůsobícími

Osvětové

spolky vedle Sokola, Agrárního dorostu a

komise byl Sportovní klub Rapid (SK Rapid) a

Dělnická tělovýchovná

jednota (DTJ).
SK Rapid, založený v roce 1924,225 byl určen pro příznivce
míčových

her (fotbal, házená) a

zaštiťoval

i kulturní akce, mezi

něž patřily

SOkA Mělník, Archiv obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 43
SOkA Mělník, Mělnické listy, r. IX., č. 45, 1928.
223 Zápisová kniha schůzí sokolského cvičitelského sboru, 1925-1941, t. č. u Evy Brožové, Byšice.
224 Cesty českého amatérského divadla. vývojové tendence. Zprac. Jan CÍSAŘ a kol. Praha:
IPOS-ARTAMA 1998, s. 113,114.
225 OM Mělník, Mělnické listy, r. XV., č. 52, 1934
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staročeské
podniků.

v Opisu

máje, zábavy a veselice. Divadelní

Jediný záznam, který se
původní

zmiňuje

činnost

o divadelní

stála na okraji

činnosti

těchto

spolku, byl nalezen

kroniky byšického divadla. Jedná se o inscenace" Světlo jeho

očí" (1936) a "Šumařova píseň".

Ustanovení DTJ se v Byšicích datuje až k roku 1930.
tělovýchovná

z

jednota sloužila pro chudší obyvatele Byšic,

finančních důvodů

tělocvičné
stejně

stát

iniciovala

jako SK Rapid

členy

dětské

Divadelní

význam

připravených
kteří

by

inscenacích.

neměli

představení

činnost

početné

představení.

se nemohli

kromě činnosti

Po válce se stala

Sokola.

činoherním

léta". Kmenovým
umělecký

sokolské jednoty. Tato organizace

besídky a divadelní

součástí

kteří

Dělnická

ve

třicátých

letech navazovala na "zlatá 20.

repertoárem byla

divadelní produkce

Pravděpodobně

ze svého mládí v

česká

klasika, kdy hlavní

spočíval

v poměrně

dobře

existovalo v Byšicích jen málo jedinců,

paměti

zafixován zážitek ochotnického

Stroupežnického "Naši furianti" nebo Jiráskova "Otce".
Divadelní hry se i nyní vztahovaly k významným událostem.

Vůdčími

organizátory byli sokolové,

později přidal

Agrárního dorostu, k nimž se
tělovýchovná

Osvětová

jednota. V následujícím

výčtu

komise a dramatický odbor

Sportovní kloub Rapid a

událostí jsou uvedeny svátky, oslavy

ajiné akce, k jejichž příležitosti byly divadelní inscenace odehrány:
Oslavy: Vznik ČSR
Uctění

památky Jana Husa

Narozeniny T. G. Masaryka
Ostatní: Svátky

vánoční

Besídky pro

děti

Šibřinky
Koupě tělocvičného nářadí

Za účelem výstavby nové sokolovny
Finanční

výpomoc

59

Dělnická

hladovějícím

v Rusku

Finanční

výpomoc

Osvětové

komisi i jiným

spolkům

a

jednotám

Tabulka divadelních představení z let 1931- 1937: 226

Rok

Název divadelního

Autor divadelního

představení

představení

KU Iaty' svet227

Ku příležitosti

v

1919

Žena legionářova 228

nezjištěno

1920

Balada svatá

nezjištěno

Vznik ČSR

Oslava
Nového roku

1922

Podzimní večírek 229

T. G. Masaryk

nezjištěno

V plamenech
kostnických 23O
Cizí

1923

Uctění

hříchy

nezjištěno

Bílá myška

památky J.
Husa

Červ

Poprava J. Kud rny 23 I

1924
1926

Kráska ze Šumavy
Žena a vlast
Pan

farář

nezjištěno

nezjištěno

nezjištěno

nezjištěno

ajeho

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 27 - 136
SOkA Mělník, Mělnické listy, r. 1., č. 23, 1919.
228 Téma her bylo násl~dující: .. O revoluční činnosti amerických Čechů ", tamtéž, r. 1., č. 31, 1919
229 Téma představení: .. O úkolu sokola" ln: Zápisová kniha schůzí sokolského cvičitelského
sboru, 1925-1941, t. č. u Evy Brožové, Byšice
230 Téma představení "Bílá myška" - O Renatě Tyršové, ln: SOkA Mělník, Mělnické listy, r. V., č.
28, 1923.
231 Zápisová kniha schůzí sokolského cvičitelského sboru, 1925-1941, t. č. u Evy Brožové, Byšice
226
227
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kostelník 232

Odhalení
Zvony233

1927

nezjištěno

pomníku
k l.sv.válce

1928

Za československou
vlajku 234

nezjištěno

Vznik ČSR

Osvobozene 35

1929

Směry

1931

nezjištěno

Když služebnictvo
stávkuje236

Veselí

života

F. X. Svoboda

tři mušketýři

R. Branald

Baťoh

Pánem na vlastní

K. Gorký
hroudě

K.

říjen

28.

říjen

Fořt

1932
A. Jirásek

Otec
Děti

28.

naší revoluce

T. Labuti

84. narozeniny

L. Stroupežnický

T.G.M.

1934
Naši furianti
V nebi

1935

Srdíčko

v

Besídka pro
děti

bouři

Šťastní otcové

K.

Piskoř

Zápisová kniha schůzí sokolského cvičitelského sboru, 1925-1941, t. č. u Evy Brožové, Byšice
SOkA Mělník, Mělnické listy, r. VII., č. 37, 1927.
234 tamtéž, r. IX., č. 45, 1928.
235 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947,
236 SOkA Mělník, Mělnické listy, r. X., č. 29, 1929
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Synové sedláka Hory

Franěk

Románek z české

J. Balda

vesničky

Rusňáček

Robinson

F. F. Šamberk

Jedenácté přikázání

Představení

pro

děti

Světlo jeho očí 237

M.

Radoměřská

Zelené království
Rajská-Smolíková
Děvče

1936

Čerchov

O smutné princezně
Zlatý liják
Za tryznu
1937

Hanzelínova kometa

Stružný

prezidenta
Osvoboditele

4.6 Škola Byšice 1918 -1938
Nejdůležitější

událostí tohoto období byšického školství bylo

zřízení

občanské

školy. Systém

mocnářství,

měšťanských

a obecných škol již existoval za c.k.

ale spolu se vznikem nového státu zde vznikla i

vzdělávání.

237

představení sehrané SK Rapidem

62

potřeba

hlubšího

První snahu o

zřízení měšťanské

zastupitelstva obce ze dne 24. února 1908, který
jednomyslně

na tom, aby škola

povolení od zemské školní rady
ihned ve

věci

měšťanská v
současně

schůze

školy dokládá zápis ze
říká:

" ... usneslo se zastupitelstvo

Byšicích se postavila, docílí - li se

zemským výborem a o povolení má se

té pracovat a potřebné kroky k tomu

účelu učinit

a proza/Ím má se o

to starat starosta V Pazderník. .. 238 Tato záležitost byla již předem projednána na
schůzi

místní školní rady, která se konala ll. února 1908. V zápise jsou

tři důvody

nemožno

úsilí o

dětem

zřízení měšťanské

školy: "a) V okolí na vzdálenost 11 km, kam
učiliště....

docházeti, není žádného vyššího

většinou

nezámožné není s to ... ,

vyššího

dopřáli....

ač

uváděny

Občanstvo

zdejší

dítkám svým rádi

vzdělání

c) Vokolí zdejším nalézá se více osad s dosti

četným

by nemnozí

rodiče

b)

obyvatelstvem, které by rádo zřízení této školy zde uvítalo . .. 239 Těmto snahám

bylo

vyhověno právě

až po vzniku samostatného státu. Výnosem "Zemské školní

rady ze dne 30. ledna 1920 č. 1 1805/4,,240 spolu se zemským správním výborem

v Praze byla v Byšicích

zřízena "občanská

škola chlapecká s

dívčí

koedukací

s českým jazykem vyučovacím.,,241 Současně byla čtyřtřídní škola obecná změněna

na

trojtřídní

1921

a správa obou škol, tj.

sloučena

pod vedením

měšťanské

ředitele

Karla

(tj.

občanské)

i obecné byla rokem

Košťála.

Škola začala svou činnost školním rokem 1920 - 1921 a každý rok
se rozrostla o jeden

ročník,

takže roku 1923 byla škola

občanská

úplná o

třech

ročnících. Školu navštěvovalo každým rokem přes 300 žáků, například uveďme

čísla ze školního roku 1922 - 1923 242 , kdy bylo otevřeno všech 6 ročníků (3 na

obecné škole a 3 na měšťanské).
"Prvního
učitelem

v obecné

září

škole

byla správa
byl

měšťanské

jmenován

její

školy

rozdělena

dlouholetý

a

řídícím

učitel

Josef

Paukner. .. 243Správa obou škol byla definitivně sloučena až roku 1927. Ve stejném

roce, ve kterém došlo k oddělení správ školy, byla škola

přejmenována

na školu

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a městské rady
1913 - 1929, s. 22
239 SOkA Mělník, Stř;dní škola Byšice. Kronika měšťanské školy v Byšicích 1920 - 1941, s. I
240 SOkA Mělník, Národní škola Byšice. Kronika školy obecné 1920 - 1927, s. I
241 SOkA Mělník, Střední škola Byšice. Kronika měšťanské školy v Byšicích 1920 - 1941, s. 5
242 tamtéž, s. 3 I
243 pozn.: Občanská škola v Byšicích se skládala z nižší obecné školy o 3 ročnících a z měšťanské,
která měla také 3 třídy. V dalších letech se používal pouze název škola měšťanská.
238

63

oficiálně

smíšenou, jelikož se doposud jednalo

přijímat

koedukací. Slovo smíšená umožnilo
děvčata

v libovolném

o školu chlapeckou s dívčí
měšťanskou

na

školu chlapce i

poměru.

" Ve škole obecné bylo v roce 1923 zapsáno 139 žáku a ve
měštGnské

165

řídícím učitelem

1890. "

244

dětí.

... Výnosem ze dne 16. srpna 1923

Č.

,~kole

2445 byl jmenován

Josef Paukner, který působil na obecné škole v Byšicích již od r.

Dále zde vyučovali tito učitelé: Josef Jandera a Jarmila Kúsá, Jan

Haupt.
Měšťanskou

ředitel

školu vedl

Karel

Košťál,

dále zde

působili:

František Nevšímal, Jan Černík, Václav Vaníček.
Vzhledem k nedostatku prostoru pro oba
stavbě přístavby

bylo v roce 1922 rozhodnuto o
obecné školy byla

umístěna

budově

ve staré školní

stupně

Například třetí třída

školy.
na

byšické školy,

dvoře

radnice a v ostatních

dvou třídách bylo zavedeno střídavé polodenní vyučování. Škola neměla kreslírnu
a

tělocvičnu

a byl nedostatek

Lágnera z Košátek, který již
třídami,

kabinetů.

stavěl

Zastupitelé se obrátili na stavitele Karla

stávající budovu. "Plán přístavby počítal se 4

4 kabinety, kreslírnou a tělocvičnou s šatnami. Celkový náklad včetně

vnitřního vybavení činil 800.000 Kč.

1923 a 1.

září

,,245

Přístavba byla kolaudována 27. srpna

byla odevzdána škole.
Následující školní léta probíhala bez

každoročně navštěvovalo

Jedinou významnou
února 1927
měšťanské

č.

cca. 300

změnou

bylo

žáků

Jandera, ve druhé

třídě

Košťála.

opětné sloučení

V první

Jan Haupt a ve

změn,

školu

nejen z Byšic, ale i z deseti okolních obcí.
školních správ. Výnosem z 18.

1- 415/32 se škola sjednotila pod

školy Karla

větších

třídě

třetí třídě

společnou

obecné školy

správu

ředitele

vyučoval

Josef Tomášek. Na

Josef

měšťanské

škole vyučovali následující učitelé: Karel Košťál, Václav Vaníček, Jan Černík a
Jaroslav Kraus. Náboženství bylo

vyučováno

o hodinové dotaci 4 hodiny

týdně.

Do školy dojížděli tři duchovní správci: katolický farář Alois Šulc z Liblic, který
vyučoval

po dvou skupinkách 2 hodiny

týdně,

duchovní církve

československé

Miloš Lachman z K.1ělníka s dotací 1 hodiny týdně a duchovní církve evangelicko
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-

českobratrské

týdně.

Leopold Hrbata ze Vtelna taktéž na 1 hodinu

V uvedeném

školním roce obecnou školu navštěvovalo 93 žáků a měšťanskou 140 žáků?46

" V neděli dne 18.

září

1927 konala se za vedení místní

komise a pod protektorátem obecního zastupitelstva byšického
budovou slavnost odhalení pomníku

vojínů,

ve

světové

osvětové

před

školní

válce padlých neb jinak

zemřelých. .. 247 .. Pomník zhotovil Antonín Dynybyl z Kralup nákladem 17.136
Kč. .. 248 Pomocí veřejné sbírky bylo vybráno 8460.71 Kč 249 , zbytek částky (tj.

8675.29 Kči 38 poskytlo zastupitelstvo Byšic. Přestože se slavnost konala za
nepříznivého počasí, přišlo
shromáždění

Národního

legionář

velké množství lidí a promluvil

Josef David, který pronesl projev o

hrůzách

a poslanec
války a o

cennosti míru.
Oslavy desátého výročí vzniku ČSR byly na byšické škole
uspořádány

v sobotu 27.

října

1928. V kreslírně

zapěl tříhlasý

učitele Jaroslava Krause píseň" Den slavný opět nastal nám.
října přednesl

velmi

projev

dobře, před

překrásně

ředitel Košťál,

který

desíti lety v den 28.

svítilo ... " a

končil

slovy

začínal:

října

"přejeme

sbor pod vedením

,,250

O významu 28.

"My starší pamatujeme se na to
- bylo

pondělí

-

sluníčko

tak

do druhého desetiletí republice

mnoho zdaru.... pak bude šťastna republika, šťastni její obyvatelé! .. 25/ Kdyby tak
pan

ředitel

tušil, že oněch dalších 10 let bude pro republiku posledních.
Zima roku 1929 byla velmi krutá.

půl

metru

sněhu,

naměřeno až

mrazy byly velmi kruté. Na

kronika uvádí pouze asi

některých

místech v obci bylo

-33°C. Celkem zima přinesla 53 mrazivých dní a napáchala velké

škody na dobytku a lesní
přerušena

Přestože

zvěři.

Za těchto okolností byla od 12. února do 4.

března

výuka.
V následujícím období let 1930 - 1938

téměř

žádných

změn.

škole

vyučováno celodenně, přičemž středa

Jedinou významnou

nedoznala orgamzace

změnou,

která ovlivnila chod školy,
bylo zavedení celodenního vyučování. Od 1. února 1934252 bylo na občanské
se stala volným dnem.

Podnět

ke
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změně

škol

dal inspektor

vyučovali především

školy se neustále
tří

až

pokračovacích

Košťála

a

učitele

externisté ze škol nižšího

měnilo. Průměrně

let. Mezi stálé

živnostenských škol,

bylo místo

učitele měšťanské

stupně.

učitele

školy lze

neboť

na

těchto

typech

Personální obsazení

obsazeno po dobu jednoho

počítat

Václava Vaníčka. Z řad obecné školy zde

pouze

ředitele

dlouhodobě

Karla

setrvával

pouze Josef Jandera.
Vzhledem k horšící se mezinárodní situaci let 1937 - 1938, byla
školní mládež v tomto školním roce
panoval velký strach z leteckých
pro

případ

leteckého

přepadu

připravována

útoků,

byla mládež

na možnost války. Jelikož
při

branné

výchově cvičena

a seznamována s plynovou maskou. "K tomuto

účelu byl vypracován plán školní protiletecké obrany(ŠPO) . .. 253 Dále škola
pořádala
přírodu

výlety do

přírody

a

učila děti

pracovat s buzolou a mapou, pozorovat

a odhadovat vzdálenost. Tyto vycházky byly

2 - 4 hodiny

pořádány

v hodinové dotaci

měsíčně.

5. Byšice 1938 - 1948
5.1 Byšice za II. republiky a

během

II.

světové

války

Rok 1938 byl velmi napjatý. Celá Evropa sledovala další kroky
nového Německa. Anexe Rakouska v březnu 1938 vytvořila z Československa
jakýsi výběžek, který měla Říše zanedlouho také pohltit. Tato obava se přenesla
do každodenního života obyvatel Československa. Byšická kronika komentuje
"Anschluss Rakouska" těmito slovy: "Únorové zabrání republiky rakouské,

vzbudilo

značný

ohlas v republice naší.

V městečku našem v měsíci

březnu počalo

Zůstává nedůvěra

k světovému

dění.

se s organisováním branné výchovy od

18 let, pořádán samaritánský kurs, kterého se zúčastnilo asi 20 sester.... Řvavá
řeč Hitlerova v Německu donutila vojenskou správu u nás k tajné mobilisaci. .. 254

Prvním, kdo z
10.
253
254

května

By~ic

dostal povolávací lístek, byl Stanislav Tolinger. Obdržel jej

1938. ,,A tak 11.

května

1938 na kopci

čečelském spatřujeme

vojenskou
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hlídku, která má za úkol pozorovati nepřátelské letectvo . .. 255 Blíže neurčená
vojenská hlídka byla ubytována v byšickém zámku až do konce
přispívala

na její stravu. Dne 24.

září

v Byšicích o půl jedenácté v noci

září

a obec

1938, kdy byla vyhlášena mobilizace, se
rozezněl

rozhlas, který oznámil tuto

neradostnou zprávu. Následující den obyvatelstvo doprovodilo brance k rannímu
vlaku, aby se odebrali ke svým jednotkám. V obci byly
na zámku stále dlela ona

zmiňovaná

zřízeny

sokolské hlídky a

vojenská posádka. V noci bylo

přistoupeno

k zatemňování oken.
Situace se dále zhoršila po Mnichovské

dohodě.

Bylo rozhodnuto,

že Československo musí odevzdat Sudety Německu a většinu Těšínska Polsku.
Dne 30. 9. 1938 vláda požadavky
abdikoval a poté

odletěl

přijala,

president Edvard Beneš 5.

října

do Velké Británie do exilu. Nový president Emil Hácha

nemohl již situaci nijak zvrátit. Bylo nadevše jasné, že Velká Británie a Francie
nebudou plnit závazky z předchozích mírových ujednání. Více jak 120 tisíc
českých uprchlíků

z pohraničí hledalo útočiště ve vnitrozemí, jelikož se plocha

státu zmenšila o 41 000 km2 . Již 26. září přijíždí do Byšic první vlak
s vystěhovalci z pohraničí (především z Ústí Nad Labem). "V Byšicích zůstává
jeden celý vlak. Ubytování jsou v Byšicích, v Liblicích a éečelicích. .. 256 Poté, co
se v průběhu

října

vraceli povolanci, nastala nouze o byty, jelikož uprchlíci

pobývali u příbuzných a známých po celé obci.
"Napětí

následkem politických událostí z minulého roku pokračuje

i v samém začátku tohoto roku . .. 257 Rok 1939 nepřinesl nic dobrého, lidé se
obávali nejhoršího s ministrem

zahraničí

obsazení zbytku republiky. President Emil Hácha
Chvalkovským byli 14.

března

1939 pozváni do Berlína,

kde nedostali jinou možnost, než podepsat úmluvu, ve které se republika dostává
pod "ochranu Říše." Následující den, 15. března 1939, německé jednotky
překročily

hranice našeho okleštěného státu. Do Byšic dorazily první oddíly po

osmé hodině ranní. "Byly to motorisované oddíly pěchoty. Motorky,

obrněná

auta,

nákladní auta, osobní auta - vše to projelo rychle za sebou, projeli obcí, aniž

255
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s. 132

zanechali nějaké střážní oddíly. Obyvatelstvo se na ulicích téměř neukázalo...258
při cestě

Jen v noci zde

do Prahy

přenocoval

jeden

pěší

pluk. V

nově zřízeném

Protektorátě Čechy a Morava byla zavedena jízda po pravé straně vozovky a
zřízeny dvojjazyčné

musely být

tabule. Vše

mělo nově

německý

nést

i

český

název. Obec byla následně přejmenována na Bischitz / Byšice. Život v obci se
nakrátko zastavil,

nicméně

poté

pokračoval

v podobném tempu, jako v minulých

dvou letech. Obyvatelé museli samozřejmě zapomenout na oslavy vzniku ČSR,
narozeniny TOM a jiné slavnosti. "Dne 2.

řfjna

začalo

1939 se v Byšicích

s vydáváním potravinových lístků. .. 259 Po vítězství Němců v Holandsku, Belgii a
Francii

přijela

na podzim 1940 do Byšic

ubytovala se ve škole. Výuka tak byla
a na zámek. "Toto nouzové

vyučování

německá

přesunuta

jednotka o

do místních

počtu

250

hostinců,

mužů

a

na radnici

trvalo skoro rok - do doby, kdy se

německá

armáda připravovala k přepadnutí Sovětského svazu... 260 Operace Barbarossa
(útok na SSSR) začala 22.

června

1941.

Po atentátu na zastupujícího
Heydricha 27.

května

jeho smrti, tj. 4.

říšského

protektora Reinharda

1942 bylo vyhlášeno stanné právo (do 3.

června, přijelo

do Byšic na 80

vojáků

SS.

července).

"Rozdělili

V den

se po obci a

prohlíželi dům od domu. Pátrali hlavně po zbraních, .. 26/ ale nic podezřelého
nenašli.
V

průběhu

Mnoho lidí se snažilo
byl tento

způsob

strach. Byl

let 1943 - 1944 docházelo ke zhoršování zásobování.

opatřit

si potraviny a

obchodu pod

prováděn

stále

častěji

přísnými

různé

zboží na

černém

trhu. Jelikož

tresty zakázán, vládl mezi obyvateli

soupis dobytka a

drůbeže.

V obchodech musel

být stále veden záznam o stavu zboží. Vázaný byl i prodej uhlí,
stavebního materiálu.

Někteří byšičtí občané

o zatajování obilí. ,,Josef Janda, rolník

č.

dřeva

a

na tyto kontroly doplatili. Jednalo se

76, pro zatajení obilí byl odsouzen k 1

měsíci žaláře u okr. soudu na Mělníce . .. 262 Kromě zmíněného trestu Josefa Jandy

z roku 1943 byli také potrestáni Chválovi z
hospodářství

(také

kvůli

č.

48,

kteří přišli

v roce 1944 o

zatajenému obilí).
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Kvůli

tzv. proti státní

činnosti

byli

zatčeni

následující obyvatelé

Byšic:
1. MUDr. N. Četverikov, lékař č. 58 - ,,zatčen gestapem v Ml. Boleslavi dne
25. 10. 1944 a vrátil se z Terezína 8. V 1945.
Petráň

Svoboda, strojní zámečník,

3. Karel Pochman,
Vyšetřován

5.1.1

jej na motorce p.

ml. .. 263

Oldřich

2.

Přivezl

zatčen

104 -

144 - zahynul v Terezíně na tyfus.
po udání z obce v listopadu 1944.

v Ml. Boleslavi a na Pankráci.

Přistěhovalci,

V

č.

č.

Propuštěn

v březnu 1945.

uprchlíci a transporty zajatců v Byšicích

průběhu

roku 1941

přišli

do Byšic první

Němci.

Jednalo se o

německé usedlíky od Černého moře, kteří se museli vystěhovat z území

tehdejšího SSSR. "Do Byšic
v Praze. Sepisovala

přijela německá

zemědělské

komise od tak zvaného Bodenamtu

usedlosti, které byly v pronájmu. Tyto usedlosti

byly pak Bessarabci zabírány, později asi v r. 1943 vykupovány. .. 264 První rodina
přistěhovalců přišla v listopadu 1941 a dostala usedlost po rodině Švejdových

z domu

č.

106. Tato rodina

hospodářství

č.

21

Vaňka

a nájemce

p. Brycha,
Matěje

manželů

Flodrmanových. V domě

rodiny.

Pak zabrány domy

Herrmanovy.
odstěhovat

bez

,,265

dvacet

č.

č.

č.

53

manželů

Dunasových,

č.

31 u Mercových byly ubytovány 2

25 a 26

dům G~

2

německé

246 a 20, židovských rodin Nehlovy a

Celový počet přistěhovalců činil 72 osob. Z Byšic se muselo
českých

velmi nevybíravým

rodin. Postižení obyvatelé museli

způsobem.

veliký rámus, že je to jeho

.{;
reJerent

jelikož " dostala

Nedomy. Dále byl zabrán celý

stavení a lacino odprodat celé pozemky a dobytek.

dělal

prostředků,

z pozůstalosti po strýci Rybákovi. Pak byly zabírány další usedlosti:

manželů Kučerových, č.6

p. Ing. Mir.

nezůstala

~ du
z ok. r 'ura

"V

domě č.

dům

Někteří Němci přesto

jednali

příslušník

Múller

2 s více byty jejich

a že si v

I I ~l 'k
v lVle
m u p.

Němcům přenechat

něm může dělati

V;on drous~

,
s mm

co chce. Ani bytový

.
mc

ned ove dl. ..266
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Z

Bessarábců,

jak byli místními nazýváni, byl prý nejhorší

usadil v č. 21 po

Kučerových.

palicemi dláždit svůj dvůr.

,,267

"Prohlásil

dříve

nějaký

Heym, který se

již, že po válce bude

českými

Po válce dostal několik let vězenÍ.

V průběhu let 1941 - 1943, kdy bylo zabráno nejvíce
německými přistěhovalci,

rostla bytová nouze. Z tohoto

důvodu

domů

byla sestavena

bytová komise pro zajištění bytů. "Členy byli Jan Sládeček, cestář a František
Březina, krejči.

,,268

Jakým způsobem měla tato komise pracovat a kde sháněla

byty, není známo.
Společně

prchali z dobytých

německou

s ustupující

sovětských

území i

armádou z východní fronty,

němečtí přistěhovalci.

armáda postupovala územím bývalého Polska a vstoupila na
zesílil i

počet německých exulantů.

Zkraje roku 1945

do Byšic. "Dne 11. února 1945 pozdě

večer přijel

sáňkách

nebo

Mužů dospělých

osob.

,,269

dětských kočárcích.

Byli to ženy,

půdu Třetí říše,

přibyli němečtí

uprchlíci i

vlak s německými uprchlíky ze

Slezska. Pomalu vystupovali z vlaku, jakoby se jim
na

Jakmile Rudá

nechtělo. Věci měli

děti,

naložené

dívky a chlapci do 16 let.

bylo asi 11 - neschopných práce nebo starých. Všech bylo 320

Pro uprchlíky byla vyklizena byšická škola a sbírky z kabinetů se

musely uschovat u mlynáře Rudolfa Flodrmana. 27o "Žádali, aby jim lidé z obce

štípali dřívi a nosili do školy. Starosta se jim dovedl ozvati, že jsou muži mezi nimi
i mladé ženy. Stěžovali si na Mělníce, ale nepochodili. ..

271

Školní vyučování tak

muselo probíhat za improvizovaných podmínek v místních hostincích a na
radnici. V té době bylo v obci přihlášeno na 1780 osob. 272
Uprchlíci nebyli jediní cizinci, které osud do Byšic zavál. Jelikož
se Byšice nalézají v blízkosti železnice, mohli místní obyvatelé pozorovat přesuny
zajatců

z pracovních

přepravováni

táborů

z východního

Německa. Někteří

v dobytčích vagónech po železnici. "Podle

šli

pěšky,

jiní byli

sdělení německého
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velitelství pře.flo By.ficemi 72.000

zajatců;

z toho 65.000 z SSSR a zbytek 7.000

anglických v době od 26. 2. - J2. 3... 273 Většina z tohoto počtu šla pěšky,
seděli

nemohoucí

na selských vozech. Rusové byli prý nejvíce

zbědovaní, někteří

byli bosí. " V By.ficích přenocoval pouze první transport. Transport

měl

asi 3.000

Rusů a 2.000 Angličanů . .. 274 Nejprve měli být umístěni do dvorů větších českých

usedlostí, ale nakonec složili hlavy ve dvorech

domů č.

21 a 54, které zabrali

Němci od Černého moře. Místní lidé jim tajně nosili vařené brambory a vodu.

Další transporty již Byšicemi pouze procházeli
pohled se byšickým naskytl

zajatcům

jídlo u cesty, podávali ho
do

řad.

"Po

zásobování

třetím

ještě několikrát.

směrem

k Přívorům. Tento smutný

Místní proto vždy nechávali

v ne střežený okamžik, nebo jej házeli

nějaké

přímo

transportu dohodl se starosta B. Richtrmoc s obcí Přívorami o

zajatců

nocujících vždy v této obci. ... Potraviny lidé

přiná.feli

na

určená místa a odtud je povozy odvážely do skladi.ftě p. Matou.fe v Přívorech. .. 275

Nejprve bylo nutné
subvenci i

řadovým

řádně

pohostit velitele transportu a poskytnout adekvátní

strážím. Josef

Pekař

z mlýna Lejkov, J.

Bednář

ze Starého

mlýna a Rudolf Flodrman - ti všichni pekli pro zajatce zdarma chléb. Řezníci Ed.
Ptáček

a Vilém Zíta rozdali mnoho uzenin. Ne všichni obyvatelé Byšic se

k zajatcům chovali
ruského zajatce.

dobře.

Důvod

odseděl několikaletý

Jednou se stalo, že

tohoto

činu

trest v pankrácké

Souběžně

s vězni

nějaký

p.

Vojtěch

z Byšic zkopal

není znám. Jisté je, že onen

Vojtěch

si

věznici.

projížděli

Byšicemi také uprchlíci z Polska a

Slezska. "Šli pUky, jeli na kolech, povozy i traktory, též několika auty...276
Někteří přespali

v soukromých domech a poté

se o proud ustrašených a

zbídačených

místní obyvatelé pomoc vždy

pokračovali

ve své

cestě.

Jednalo

lidí. Na rozdíl od zajatců, neposkytovali jim

dobrovolně.

"Když povozy nemohly dále, museli

zdejší rolníci poskytnouti potahy a dopraviti je do

Krábčic

u Roudnice. S koňmi se

vraceli až pozdě večer. S těmito uprchlíky byla veliká svízel. .. 277 "Za tři měsíce
projelo By.ficemi asi 200.000 uprchlíků ... 278
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Zakrátko došlo i na
nepatřil,

jim mnohdy ani

a

nově

připravovali

usedlé

Němce.

z východního a severního koutu okresu, odtud

povozy

přes

Brandýs nad Labem, Písek a

směřovali

pokračovali většinou

do Bavor. "Za Prahou kolem

Zbraslavi byly jejich transporty napadeny spojeneckými letci a
Němci

z Byšic dojeli až k Příbrami do

hospodářského

družstva

působil

který

sjížděli

se také na odchod. Do Byšic se

Němci

pobito.

inventář,

Sepisovali

Březnice.

hodně

jich bylo

Tam jako správce

zdejší rodák p. Brož. Zaslal do Byšic švagrovi

Dytrychovi dopis, že spatřil několik povozů s nápisem Byšice. Že byly u nich
zadrženy a mají být
s dvěma

občany

přiděleny tamnějším rolníkům

ihned odjeli do

přivézt zpět do Byšic (až na 3).

Březnice. Koně

,,279

měla vystavět

praktické zkrácení

tratě,

blížící se konec války

podařilo

po obcích najít a

Začátkem dubna 1945 přijel do Byšic zvláštní

vlak se stavebním materiálem a šesti sty
zvána v kronice,

se

i s koňmi. Starosta obce

dělníky.

spojovací

Todtova stavební skupina, jak je

trať směrem

aby vlaky nemusely

zajíždět

na

Mělník.

Jednalo se o

do Všetat. Práce nebyla pro

dokončena.

5.1.2 Poslední okamžiky II.

světové

války

Poslední okamžiky II.

světové

války v Byšicích byly dramatického

charakteru. Správa, že se blíží Rudá armáda, se

rozšířila

mezi lid. Ráno 5.

května

1945 zachytil poštmistr Čermák zprávu z Prahy o nerespektování nařízení
týkající se

dvojjazyčného úřadování, dvojjazyčných nápisů

československých

vlajek (také se stalo

podnětem

povstání). Starosta Richtrmoc, majitel papírnictví,
množství

praporků

měl

vyvěšování

a zákazu

bojů

během

již v té

pražského

době připraveno

k vyvěšení. "Obec Byšická byla mezi prvními obcemi

v okresu, v nichž se započalo s vyvěšováním čsl. praporů a vlajek.

,,280

Téhož dne

(sobota) odpoledne přijelo z Řepína několik partyzánů s cílem získat zbraně.
Nehledě

na vlastenecký

nádraží stály

tři

čin,

jednalo se o nerozum a provokaci,

280

v té

vl,Slky: jeden vlak s německým vojskem a jednotkou SS,

stavební oddíl a sanitní vlak. "Byli vysláni místní
279

neboť

občané

jako

na

Todtův

parlamentáři
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době

k těmto

vlakům,

aby získali

zbraně.

To se

nezdařilo

a partyzáni ocijeli

zpět

na

Řepín . .. 28/ Štěstí je, že nedošlo k žádnému incidentu. Druhé vyjednávání bylo o

poznání

úspěšnější.

raněným vojákům

Starosta Richtrmoc dohodl s velitelem sanitního vlaku, aby

byla poskytnuta potrava (především polévka z továrny Gráf).
výměnou

Strážní oddíl tohoto vlaku odevzdal

Todtova stavební skupina také odevzdala své
třetího

tak vojáci ze

za potraviny své
zbraně

a

zbraně

přijala

a

střelivo.

potraviny.

vlaku. "Posádka SS se nedala odzbrojiti a odešla

Stejně

směrem

k Mělníku. .. 282 Některé zbraně byly rozděleny mezi muže z obce, kteří se
dobrovolně připojili k partyzánům na Řepíně. Zbylé zbraně byly přiděleny obcím

Čečelice, Liblice, Přívory, Vavřineč, Všetaty a Nedomice. Ve stejný den byla
Němcům

ubytovaným
informovat.

"Přece

se

ve škole odebrána kola, aby nemohli o této akci nikoho
několika německým uprchlíkům podařilo

kde velitele oddílu SS informovali o tom, co se

děje v

dostat na

Byšicích. Na

Mělník,

podkladě

tohoto oznámení byl vyslán do Byšic pancéřový vlak. .. 283 Posádka tohoto vlaku
provedla v obci prohlídku domů a začala pátrat po partyzánech. Údajně se při této
akci

střílelo.

Velitel vlaku

následně

odvezl

německé

uprchlíky z Byšic.

"Večer

v neděli 6.5. asi v 7 hodin vpadl do obce tankový oddíl z Mělníka. Nešťastnou

náhodou

přijelo před

továrnu Gráf nákladní auto této firmy s

několika

muži ze

Řepína. Němečtí vojáci auto prohledali a zabavili zbraně šoférům a několika
mužům. Byli postaveni ke zdi a nastala prohlídka celé továrny. Ředitel Walter

Vagner se ukryl a tak s
Diviš.

Zbraně

v továrně

byli

německými

tam byly ukryty, ale
stavěni obličejem

vojáky musel choditi správce p. Bohuslav

naštěstí

na

ke zdi, ruce

ně Němci nepřišli. Zaměstnanci
vzhůru

a tak

vyšetřováni.

Po

vyšetření následoval pochod s rukama vzhůru na náměstí. .. 284 Poté následovala
důkladná

prohlídka celé obce. Kde nebylo

otevřeno, Němci

starostovi rozbili výlohu obchodu, jelikož v ní byl
radnici velitel SS
předveden

281
282
283
284

údajně

vyrazili

dveře,

československý

prapor a na

"Zatčen

a k výslechu

probodl obraz presidenta Beneše.

též starosta obce. Dostal ultimátum vydati do 1Ominut všechny zbraně,
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zabavená jízdní kola a propustit všechny
zbyli.

,,285

Němce, kteří

dosud v některých domech

Poté, co byly podmínky splněny, odtáhli Němci směrem k Mělníku.
válečných

Vrcholem všech

událostí v Byšicích byl nálet na

prostranství před továrnou Gráf ze dne 9. 5. 1945. 286 O půl šesté večer přij el
v autě zvěrolékaře Nováka z Liblic doktor N. Četverikov, který se o den dříve
vrátil z Terezína. Jelikož byl doktor Četverikov velmi oblíben, seběhl se k autu
dav lidí, který jej

chtěl přivítat.

továrny a onen dav

tři

V tento moment dopadly do prostoru mezi bránu

pumy. Toho dne

zemřelo

21 obyvatel, mezi nimi i tříčlenná

rodina Švejdova, bývalý starosta obce V. Lachman a spousta jich byla raněna.

"Dne 11.

května

1945 vystrojila obec

odp., která také darovala veliký

věnec,

zastupitelstva, tak tzv. nového
Sokola a

hasičského

který se zde zdržel
Učitel

revolučního

byšické školy a její

dní. Místní

MNV B.

československé.

Následného

odboje, zástupci jak starého obecního
národního výboru, dále pak zástupci

spolku. Ve stejný den

několik

předs.

Byly slouženy mše ve třech

287

vyznáních: katolická mše, evangelická i mše církve
zúčastnili představitelé

o 5. hod.

jež na hrobech položil

Richtrmoc. Pak započaly náboženské obřady. "

procesí se prý

společný pohřeb

přijel

občané

pozdější ředitel

do Byšic oddíl rudé annády,

si s Rusy

Václav

vyměňovali různé

Vaníček

zboží.

sehrál v hostinci "Na

špici" s velitelem oddílu několik partií šachu.
O den

"Byl to

člověk

pensionován.

,,288

dříve

spáchal sebevraždu bývalý poštmistr Ferdinand Ráz.

ne zcela normální

duševně.

Proto byl také

předčasně

Svůj život ukončil skokem z půdního okna na dlažbu dvoru

radnice. Ferdinand Ráz byl

pravděpodobně proněmecky

smýšlející, jelikož

měl

údajně odebírat Vlajku a Boj.289 Místní občané se ho báli" jelikož byl v podezření,

že za války udal Karla Pahmana. Spekulace o jeho

udavačství

jsou

nicméně

nepodložené.
Pro kolaboraci, smýšlení nebo spolupráci bylo
devět občanů

Byšic, mezi nimi

například:

Walter Vagner,

zatčeno

ředitel

celkem

továrny Gráf,

byšický fotograf Josef Tkadlec s manželkou a J. Vojtěch s celou rodinou. Ředitel
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Vagner byl

zatčen přímo

zatčení, neboť

v továrně. V tomto

případě

díky potravinám z továrny došlo k odzbrojení

z byšického nádraží a jejich

zbraně

proč

není jasné,

byly poté ukryty v

došlo kjeho

německých vlaků

továrně,

odkud si je

měli

převzít partyzáni z Řepína. Fotograf Tkadlec za války přijal německou státní
příslušnost

a

měl

2 syny ve Wehrmachtu. Mezi

zatčenými

Ferdinandu Rázovi Božena. Paní Rázová udala spolu s paní
Jandovou, která dostala za války
prádelně

(strhla jej v
vězení

na

prapor. "J.

Mělníku.

pět

let

zmírněn

ze zdi). Trest byl
Paní

Kloučková

vězení

Kloučková

prý

za

zneuctění

na 2

které si

na svém

pětiletému žaláři

byla odsouzena k

Kloučkovou

Annu

obrazu R. Heydricha

měsíce,

vyvěšovala

byla vdova po

odseděla

domě

ve

hákový

a konfiskací domu

č.

227... 290 Spolu s nimi figuroval v této kauze i Ot. Pilnaj, který ono udání na popud
výše

zmiňovaných

dam sepsal a odevzdal

úřadům.

"Ot. Pi/naj pro přihlášení se

k německé příslušnosti, pro spolupráci s něm. úřadem v Praze a pro jiné přečiny
~
, ,,29/
bY I odsouzen kon IS ka Cl'domu c.~ 8 a vezenzm.

ifi

Z devíti byšických Židů se po válce nikdo nevrátil. Například děti
židovského
do

původu

Osvětimi,

byly

násilně odvlečeny

do terezínského ghetta a dále poslány

kde všechny zahynuly. "Byli to: Felix Wertheimer z Byšic

areál firmy Graf kde byl jeho otec

ředitelem),

Olga Mehlová z Byšic

(čp.

(čp.

266,
246),

JosefSteindler ajeho sestra Anna z Čečelic (čp. J J3), a Hana Hermannová, která
bydlela v Byšicích u V. Košeráka (čp. 2 J) . ..

292

5.1.3 Odbojové akce v Byšicích a okolí
Co se týká odbojové

činnosti, nejsilnější

partyzánská skupina

operovala kolem obce Řepín. Koncem války došlo na Řepíně k ozbrojené potyčce
mezi

Němci

a partyzány.

Byšičtí občané

v roce 1941 se v Byšicích

údajně

nevyvíjeli zdaleka takovou

vytvořila

činnost.

Již

ilegální skupina pod vedením

obchodníka Karla Uhlíře. "Členy byli ještě Jar. Míiler, úředník fy. Gráf Ant.

Poštolka, žel.

zřízenec

a starosta Boh. Richtrmoc. Tato skupina byla napojena na
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důstojníka letectva Jana Koláře . .. 293 Skupina patrně nevyvíjela větší činnost,
pravděpodobně

se omezila pouze na pozorování pohybu na trati a

zatčení

okolí. Po

Karla

členové

jelikož se její

Uhlíře kvůli

dění

v obci a

zadržování potravin se skupina rozpadla,

navzájem neznali. "Tak Roh. Richtrmoc s Eduardem

Ptáčkem založili skupinu novou. Členy byli K. Tuček, šofér.fy. Gráf, Josef Henc,
úř.

fy. Gráf, Ing. Fr. Mareček. Tato skupina se často scházela na obecním úřadě,

když hrál biograf, aby manželky a občané nic nepozorovali.

,,294

Později se

skupina rozrostla na tři oddíly. Jejich činnost nebyla nijak nebezpečná. Hlavní
náplní této odbojové organizace bylo poslouchání rozhlasu, připravování
praporků

a ke konci války odstraňování dvojjazyčných tabulí. Nejzáslužnější

činností

se stala systematická pomoc zajatcům, kteří obcí procházeli. Dalo by se

říci,

zajatcům

že

poskytovala potraviny

téměř

celá obec. V posledních dnech

války se jádro skupiny zasloužilo o odzbrojení posádek sanitního a stavebního
vlaku, které tou dobou dlely na byšickém nádraží.

" V pondělí 7. V (45) v 9 hod.

večer přišla

telefonická zpráva

z Mělníka, že kolem půlnoci projde zdejší obcí německý oddíl asi o 600 mužích. ...
skutečně

o

půl

12.

hodině noční

prošla obcí v zajištěném vojenském pochodu

německá posádka, ale směrem na Konětopy. Ty byly ihned vyrozuměny.
skutečnosti

byla vojenská skupina

pravděpodobně podstatně

menší: ,,7

,,295

Ve

tanků,

2

pancéřové vozy a 2 nákladní auta pěchoty. .. 296 Poštmistr V. Čermák tak zřejmě

zachránil život

spoustě

obyvatel

Konětop.

"

Většina domů

v obci byla vypálena.

Obyvatelé prchli včas i s dobytkem do okolních lesů . .. 297 úplně shořelo 32 domů,
58 částečně. Jednalo se pravděpodobně o trestnou výpravu proti odboji v Řepíně a
okolí.

Konětopy

byly vypáleny na rozkaz

německého důstojníka

jménem Helmut
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Klihl. 298 "Němci, kteří jeli na trestnou výpravu, si snad spletli cestu, stočili se

z Byšic na Konětopy a tam několik domů vypálili. ,,299
Dne 5. 5. 1945 došlo v obci Nebužely k odzbrojení 35

"Podle

svědků

se s nejvyšší

pravděpodobností

Němců.

jednalo o tzv. schutzpolizei,

čili

ochrannou policii. Velitelem jednotky byl poručík Wilhelm Jaschke .. .300 Ti byli
převezeni partyzány na zámek v Řepíně, kam v době pražského povstání přesídlil

jejich velitelský štáb. Zde byli zajatí

nejasný. Ve štábu

partyzánů mělo

Němci

vyslýcháni. "Další vývoj událostí je

dojít k hádce mezi velitelem

Kaniščevem

a

poručíkem Šindelářem. Tam bylo, za dosud neobjasněných okolností rozhodnuto,

že budou všichni Němci včetně dvou žen

popraveni.. .301 Exekuce měla

proběhnout v Dole pod Řepínem. Během popravy došlo k přestřelce, jelikož
někteří

několika

žen.

pravděpodobně

zajatci
z nich

podařilo

Při přestřelce

řepínského

byla po

zbraně. Během

nastalého zmatku se

utéct. Mezi nimi byl velitel Jaschke a jedna z německých

byl zabit ranou do zad i jeden z významných

odboje Ing. Igor

třech

ukrývali

Fatějev.

dnech nalezena v

Uprchlá

hájovně

německá

žena, prý

představitelů

příslušnice

SS,

na Dolním Harbasku, kde ji hajný Ryšavý

zavřel do chlívku a infonnoval Řepín. První verze hovoří o tom, že byla
zastřelena přímo

v

hájovně

a

pohřbena

za domem, druhá,

pravděpodobnější

varianta, hovoří o tom, že byla po obdržení instrukcí z Řepína propuštěna. V lese
mezi Řepínem a Harbaskem za ne zcela jasných okolností měla být někým
znásilněna

a

Harbaska či o

následně zastřelena.
někoho
"Před

Jaschke.
kde si

Přes

Muselo se jednat o

člověka

z okolí Dolního

z okruhu řepínských partyzánů, který ji eskortoval.

jistou smrtí uprchl velitel

les se asi dostal až na silnici vedoucí z

pravděpodobně

německé
Mělníka

zastavil auto a svezl se s ním až na

jednotky

poručík

do Mladé Boleslavi,
Mělník,

kde podal

298 " Tentofašistický poručík SS-manů jménem Helmut Kííhl, který pocházel z Gdaňska, nechal na
svůj příkaz vypálit obec Konětopy mezi éečelicemi a Dřísy ležícími. Naši partyzáni po šťastné

výpravě dopadli tohot1J zločince s dalšími SS-many, zajali a přivedli na Řepín. A zde, po vynesení
rozsudku velitelem P. A. Kaniščevem, který zněl smrl, byl téže noci rozsudek smrti nad velitelem
SS-manů vykonán. .. In. Obecní úřad Řepín, Obecní kronika Řepín, s. 223
299 Václav ZIMERMAN, Národní mstitel. obec Řepín 2000, s. 133
300 tamtéž, s. I 18
301 Jan Sládeček, Dolní Harbasko v r. 1945. Press Servis, s.r.o. Oú Hostín. s. 16
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zprávu o tom, co zažil. ,.302 Poručíku Jaschkemu se poté podařilo zorganizovat onu
trestnou výpravu.
"Při bojích s tankovým oddílem u Řepína padl jako člen

partyzánské brigády zdejší (Byšický) občan Václav Horčík ve věku 19 let.
"Některé

uvádějí,

prameny

na 3 až 4 hodiny."

že byl

téměř

,,303

dvouhodinový, jiné jeho délku odhadují

Ke smrtelnému zranění Václava Horčíka došlo v boji

304

u Zahájí blízko Řepína, kde se nalézala partyzánská vysílačka.

5.1.4 Obecní správa 1938 -1948
Přijetím

Mnichovské dohody

skončilo

postupná fašizace státu. Na okupovaném území
a 40%

průmyslu

značná část

a

Podkarpatské Rusi se
se zúžil na
zástupců

tvořila

začaly

zůstalo téměř

surovinové základny

5

země.

milionů

začala

obyvatel

Na Slovensku a

projevovat separatistické tendence. Politický systém

dvě uměle vytvořené

politických stran

období demokracie a

strany. Strana Národní jednoty vznikla

kromě

sociálních

demokratů

sloučením

a Národní strana práce

jakousi opozici. Národní sjednocení bylo v Byšicích založeno v prosinci

1938. "Dne 1. ledna koná se, nová jednotná politická strana Národní jednota,

svou první schůzÍ. NJ. předsedá Josef Svoboda obchodník zdejší obce.
Obyvatelé

pociťovali

obavu, nová strana se ještě nedostala do

povědomí

lidé pochybovali o jejím významu. Na okupovaném území byla

,,305

a

někteří

rozpuštěna

obecní

zastupitelstva. Části území, které nebyly obsazeny, ale příslušný okresní úřad ano,
byly

přikázány

pod

samosprávách byly

správu

postupně

nejbližších

své funkce

členství

úřadů.

rozpuštění

strana

rozpuštěna

členy

nové

komunistické strany byli její

v obecních zastupitelstvech, ale naopak

nepřišli, neboť

V obecních

nahrazováni zástupci levicových stran

Národní jednoty. Zajímavé je, že po
zástupci zbaveni

okresních

nebyla. Pouze v

členové

SdP o

některých případech

šlo proti nim postupovat podle zákona na ochranu republiky. "Hlavní zásah do

obecní samospráv,1J v~fJk přineslo vládní nařízení Č. 1711939 Sb. (/I), jímž v obcích
302
303
304
305

Václav ZIMERMAN, Národní mstitel. obec Řepín 2000, s. 121
tamtéž, s. 188
Jan Sládeček.Dolní Harbasko v r. 1945. Press Servis, s.r.o. OÚ Hostín. s. 20
SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 136
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byla po vzoru slovenských notářů funkce obecních (obvodních) tajemníků...306
Tajemník, který byl

určován

vládou,

měl

přenosné působnosti

na starosti výkon

obce, pokud to situace vyžadovala, i samostatnou působnost obce.
Po obsazení i zbytku území
starostů

a jiných

propuštěn

veřejných činitelů.

a v horším

Němci

Ten, kdo

případě zatčen.

"Vítanou

měl

docházelo k nahrazování
"závadnou minulost", byl

příležitostí

se stal požadavek

znalosti němčiny, který stanovil protektor v květnu 1940. ,,307 Výrazně postupovala
likvidace obecní samosprávy, jelikož od obsazení byli mnozí starostové
nahrazováni

německými komisaři, kteří

urychlovali germanizaci místní správy.

"Vládní nařízení Č. 51/1944 Sb. O úřednické správě obcí .. 308 ustanovovalo ty
úřednické

vedoucí,

kteří přebírali

pravomoc obecních

úřadů.

Jednalo se o

města

se zvláštním statutem ministerstva vnitra, ale prakticky se jednalo o všechny obce
s více než

třemi

tisíci obyvateli.

organizace obecního

úřadu

Naštěstí

se toto

nařízení

v Byšicích nebyla výrazněji

Byšic netýkalo, takže

ovlivněna.

Součástí úvah o poválečném uspořádání Československa byla

otázka organizace státní správy a samosprávy. Byla nastolena základní otázka
kontinuity

či

diskontinuity se státní správou první republiky. V tomto okamžiku

přichází

na

řadu

v historii

české

otázka národního výboru, jelikož národní výbory sehrály

státnosti významnou roli. Objevují se již

v prvních letech první

světové

války a

opět

během

revoluce 1848,

za okupace. "Prvním orgánem, který

demonstroval existenci české státnosti, byl Československý národní výbor, jenž
byl vytvořen 17. října 1939 v Paříži...309 Během okupace se národní výbory staly
ilegálními a

koordinačními

orgány odboje a

moci. Pro další období byl

určující

postupně

trend

V roce 1944 již probíhala jednání o budoucí

se

měnily

sbližování se
podobě

v orgány lidové

Sovětským

svazem.

území protektorátu. Spolu

s postupující Rudou armádou se stalo aktuální vydat dekret o

správě

osvobozených územÍ. "V první polovině září 1944 byla osnova dekretu o

národních výborech dokončena, 13. září ji schválila vláda a po několika týdnech
odkladu podepsal prezident Beneš 4 .prosince 1944 ústavní dekret o národních
Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech J848 - J948. Masarykova univerzita
Brno 1993, s. 450
307 tamtéž, s. 464
308 tamtéž, s. 468
309 tamtéž, s. 469
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výborech a Prozatímní národní shromáždění číslo 18 Úř. věst ... 3/0 Na území
osvobozeném od

nepřítele

zřízeny

tak byly

místní, okresní a zemské národní

výbory jakožto orgány veřejné moci. Po volbách ze dne 26. května 1946 se KSČ
stala

nejsilnější

stranou v zemi. Výsledky voleb v podstatě

politický vývoj vrcholící komunistickým
Po celou dobu druhé

převratem

světové

předznamenaly

další

v únoru 1948.

války zastával funkci starosty

Bohumil Richtrmoc, majitel papírnictví. "Dne 28. dobna 1945 sešli se

členové

prvního národního výboru podle sovětů ruských k zahajovací první schůzi... 3//
Předsedou

národního výboru, jehož vznik komentuje byšická kronika, se stal

Bohumil Richtrmoc, který

vlastně

označením.

obecních voleb sešli se 4.

"Podle

výsledků

pokračoval

jen

ve své funkci pod jiným
července

(1945) zástupci 4

politických stran v obnoveném míst. nár. výboru k ustavující
cervence.
v

N'aro dnI'ho

,,3/2

socialistu

Bohumila

Richtrmoce

schůzi

brzy

dne 4.
vystřídal

komunista Vladimír Krolmus. "Bývalý předseda MNV B. Richtrmoc předal
nově zvolenému předsedovi MNV soudruhu Vl. Krolmusovi,

setrval do

června

1948. "Rada vzala na

Krolmus odchází do
Karel Boháček.

pohraničí

a

který ve funkci

předseda

MNV Vladimír

převzal náměstek

,,314

Jedinou stavební
Náměstí

že

,,3/3

na mlýn do Dubé. Jeho funkci

5.1.5 Urbanistický vývoj v Byšicích

ulic.

vědomí,

úřad

přilehlé

během

činností

II.

světové

války

z období let 1939 - 1942 bylo

okolí dostaly novou dlažbu, jelikož ta stará pocházela

z roku 1885 a byla v nevyhovujícím stavu. Jiná místa byla
Již v průběhu roku 1938 a 1939 byly
domu pana Horáka k

dláždění

číslu

vydlážděny

vydlážděna

tyto ulice: 1)

174 rodiny Manželových, kde bylo

zcela nově.

Střední

ulice od

dláždění

spojeno

s Úzkou ulicí, 2) úsek od obecní studně "Pod Švamberkem" na kopec k číslu 40,

Karel SCHELLE, qrganizace veřejné správy v letech 1848 - /948. Masarykova univerzita
Brno 1993, s. 475
311 SOkA Mělník, Archiv obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 196
312 tamtéž, s. 203
313 Zápis ze schůze rady MNV konané dne 3. října 1945. In: SOkA Mělník, Archív obce Byšice.
Protokoly ze schůzí městské rady a rady MNV 1935 - 1949, nestránkováno
314 SOkA Mělník, MNV Byšice. Kronika 1948 - 1953, s. 4
310

v
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3) část Úzké ulice od č. 97 směrem "Ke Křížku" na košáteckou cestu, 4) část ulice
září

Na Výšinkách od okresní silnice. Dne 1.
Polska,

přijela

vydláždění

co se týká
a

do Byšic komise, která rozhodla o druhé

okresní silnice,
úrovně

veřejných

1939, v den zahájení invaze do

páteře

obce. Vzhledem k tomu, že

komunikací, na výborné úrovni,

prací zprvu uvolnit

potřebné

Němci

nechtělo

Mělníka

po 5% z celkové

částky

zřízena

i kanalizace. Silnice byla

ministerstvo techniky

měly původně přispět

1.000.000 K. Spolu s novým povrchem byla
průběžně dlážděna téměř

celé období války.

Obec Byšice nakonec z této výdlažby neplatila nic, jelikož jí byla
v roce 1944 tato

okres byl,

a Otakar Klapka, primátor

popraven. Obec i okres

shodně

Mělnický

ulic- tj.

finance. O nutnosti nové výdlažby se

nejvíce zasloužili poslanci Josef Tykal z
Prahy, který byl r. 1942

etapě dláždění

spoluúčast odpuštěna.

prováděla

"Stavbu

při

kolaudaci

firma Kratochvíl

z Prahy... dne 16. dubna 1940 schválilo obecní zastupitelstvo poříditi na náklad
obce obrubníky. ,,315 Spolu se silnicí bylo rozhodnuto o stavbě chodníků a nové
výdlažbě náměstí,
zřídit

což vyžadovalo

spoluúčast

povrch i na rozlehlém prostranství

před

továrny Gráf, jelikož bylo nutné

továrnou.

spoluúčastí majitelů přilehlých domů, kteří měli

domy o

šíři

Původně

zaplatit chodníky

2 m. Po protestech se obec uvolila k financování i

rozsáhlou úpravu bylo zastupitelstvo nuceno

plán

vypůjčiti

počítal
před

chodníků.

i se

svými

"Na tak

peníze ve výši 200.000

K.

později bylo nutno tuto částku zvýšiti na 300.000 K. ,,316 Peníze poskytla Městská
spořitelna
Přestože

v

Mělníku.

byly

veřejné

V

příštím

roce (1941) bylo

vydlážděno

náměstí.

Malé

stavby zakázány, nechala obec v průběhu roku 1943

nově

upravit a vydláždit Kostelní ulici až na Malé náměstí. "Část kamene byla k tomu
účelu dopravena do Byšic již v r. 1942 v krytých vagónech. ,,317
Během

školou. Jednalo se o

války bylo
zřízení

nově

malého

zakoupeny z obecních

prostředků.

(1941) upraviti park

před

upraveno prostranství

parčíku

před

byšickou

s okrasnými stromy, které byly

"Obecní zastupitelstvo se usneslo již 28. ledna

školou. Okresní

úřad

v Mělníku poskytl subvenci

v celkové částce 5.600 K,,318 Celá úprava prostranství byla ukončena roku 1944

315 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 152
316 tamtéž, s. 154
317 tamtéž, s. 168
318tamtéž,s.156
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výsadbou ozdobných

boroviček.

" V první řadě patří dík p. Ant. Poštolkovi, želez.
kolář

v. v., který se staral každým rokem o stromky. ... Jeho pomocníky bývali

p.

V Vegner, p. Votýpka, dělník a zahradník, Jan Drahoňovský, listonoš, dále říd.
1
dera, starosta obce Bo.
hR·IC htrmoc a cet.
~
,~.
.
,,319
uc.~ J . Jan
strazmlstr
rD rant. Vielsser.

5.2 Byšice v

poválečném

Poslední
obyvatel více než celá
němečtí

ubytovali

období 1945 -1948

měsíce

války se v Byšicích zapsaly do

válečná

léta. Od února do

května

uprchlíci, v obci se také nalézala

1945

německá

paměti

se v Byšicích
jednotka o 270

mužích, na nádraží byly tři ozbrojené vlaky a po silnici procházely davy
a velké množství

vězňů. Přičteme-li

května,

události ze 7. a 8.

procházely oddíly mající za úkol likvidaci

partyzánů

Rusové,

kteří

v obci pobývali až do 24. srpna 1945.

byšičtí vyměňovali různé

zakrátko

vystřídaly

sovětského

vzoru 9.

přídělový

přátelili

T.G.Masaryka

osvobození, slavené dle

starosti války

systém, a

zůstaly,

například

jako

časem měly přibýt

nevinné. "Již v prvních

majícím za

měsících poválečného

účel očištění

- od 19.

května

krajiny od

do 20.

nedostatek zboží a

nové. Pomalu se

týče

často přenášela

i na

začalo přistupovat

"nepřátel"

- byly

rozbíhat

pozemkových práv a

období se

července

začala

majetků. Hospodářství

pracovních sil, vládl v zemi chaos. Frustrace z Němců se

měsíců

dní s nimi

května.

sice nebylo tolik válkou poškozené, ale co se

dvou

května,

Němce vystřídali

výročí

se. Oslavy

mašinerie kolem honby na zrádce a s ní spojená konfiskace

opatřením

kdy Byšicemi

Během těchto

například výročí

radosti jiného typu,

Některé

lístkový

zboží a

uprchlíků

a bombardování z 9.

znamenal konec války pro byšické obyvatele opravdovou úlevu.

jejich

státu. V krátké

uveřejněny

k

době

3 dekrety

presidenta republiky,,32o a vlády Národní fronty, které znamenají hluboký zásah

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 170
Jedná se o: Dekret ze dne 19. května 1945, Dekret ze dne 21. června 1945, Dekret ze dne 20.
července 1945 a Dekret ze dne 3. září 1945, kterým byl zřízen Národní pozemkový fond. In. Jiří
KOŤÁTKO, Zákony naší nové pozemkové reformy. Praha: Ministerstvo infonnací 1945, s. 5
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do držby půdy v českých zemích.
německého

majetku,

v neposlední

řadě

,,32/

zneplatnění

Byl tak položen právní základ pro konfiskace

majetkových

převodů

vynucených okupací a

vzniku národní správy.

"Pro právní dispozici s půdou byly po roce 1945
zákony zákon

Č.

nejdůležitějšími

142/1947 Sb. z. a n., o revizi první pozemkové reformy, a zákon

46/1948 Sb. z. a n., o nové pozemkové reformě.

,,322

Č.

Postupem času se tento

proces přenesl na movité statkáře, kteří začali přicházet o půdu ve prospěch lidu.
Zásadním ustanovením zákona o nové pozemkové refonně byla zásada, že "půda
patří těm, kdož na ní pracují,,,323 a ustanovení, kterým se "omezila výměra půdy

na 50 ha u hospodařícího zemědělce. ,,324 Tento kolektivní duch měl na svědomí

nejednu

křivdu.

Dalším krokem bylo

opětné

scelování půdy dle kolektivizace, což

propaganda odůvodňovala většími výnosy.
Po obecních volbách a následném etablování zástupců KSČ do
vedoucích rolí byl 27.

1946 projednán a schválen dvouletý prozatímní plán

počítal

rozvoje obce, který
koupaliště

září

s rozšířením

v bývalé bažantnici na

východě

hřbitova,

stavbou obecné školy a

obce v roce 1947, stavbou vodovodu a

kulturního domu v roce 1948. Dále byl schválen prodej parcel na stavbu

domků

za kostelem. Obecní zastupitelstvo nechalo prodloužit elektrické vedení až
k domům za
18.

března

hřištěm

a v mnohých ulicích bylo

zřízeno veřejné osvětlení.

"Dne

1947 se MNV usnesl a schválil postaviti přidělené bytové jednotky (5)

na pozemku p. Josefa Jandy za zahradou p. Augustina Kitzbergra při státní silnici
Mělník - Ml. Boleslav.

Po

,,325

skončení

II.

světové

války byla zavedena národní správa nad

finnou Gráf. Správcem se stal dlouholetý

321

zaměstnanec

finny ,,Jaroslav Srb, který

Jiří KOŤÁTKO, Zákony naší nové pozemkové reformy. Praha: Ministerstvo infonnací 1945, s.

5
322 Jana PŠENIČKOV Á, Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem
po roce 1945., Praha: Státní ústřední archív v Praze 1998, s. 5
323 Zákon ze dne 21. března 1948 Č. 46/1948 Sb. z. a n., o nové pozemkové refonně (trvalé úpravě
vlastnictví k zeměděls~é a lesní půdě). In. Jana PŠENIČKOV Á, Sborník právních a ostatních
předpisů k provádění pozemkových reforem po roce 1945., Praha: Státní ústřední archív v Praze
1998, s. 121
324 Zákon ze dne ll. července 1947 Č. 142/1947 Sb. z. a n., o revisi první pozemkové reformy, § 1
ln. Jana PŠENIČKOV Á, Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem
po roce 1945., Praha: Státní ústřední archív v Praze 1998, s. 107
325 SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 230
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byl s příchodem Němců propuštěn.

,,326

Dále MNV Byšice vzneslo požadavek na

vyvlastnění zemědělské půdy společnosti o výměře 3,79 ha. 327 Na těchto

pozemcích obec plánovala
vylíčení jsou
zemědělský

1945

č.

zřídit

v následujících letech

hřiště

a

koupaliště.

"Dle

tyto pozemky obdělávány po zemědělsku a proto je lze považovati za

majetek ve smyslu §u 4 dekretu presidenta republiky z 21.

12 sb. z. a n., a ježto

patří

společnosti

Akciové

Gráf, která byla firmou

německou

a která po dobu války sloužila

války.

Od 1. března 1948 byly národním správcem společnosti ustanoveny

,,328

úmyslně

června

a

záměrně německému

vedení

"Československé mlýny, národní podnik Praha II".
Vaněk,

Ing.

majitel zbytkového statku Byšice se zámkem a

rozsáhlých pozemků o celkové výměře 112,73 329 ha, byl na základě zákonů č.
46/1948 Sb. z. a n.,
Jednalo se o

č.

největší

Nejprve byl Ing.

142/1947 Sb. z. a n.

postupně připravován

o

svůj

majetek.

nemovitý majetek v obci, který byl v držení jedné osoby.

Vaněk předvoláván

pozemkového (tj. nad 50 ha) a

ve

později

věci přerozdělení

obec

přistoupila

velkého majetku

ke konfiskaci "podle

novely k zákonu o revizi první pozemkové reformy mohl být

převzat

na návrh

rolnické komise zbytkový statek i pod výměru 50 ha, byla -li místní potřeba půdy
naléhavá, nebo žádá - li to veřejný zájem.

,,330

jelikož nebylo z čeho financovat jeho údržbu.

Zámek následně začal chátrat,

Později

byla budova využívána pro

potřeby různých ideologicky zaměřených organizací, jako ČSM. Dnes je zámek

velmi zchátralý. Dokonce se dostal na seznam

nejohroženějších

nemovitých

památek v České republice. Náklady na jeho obnovu jsou odhadovány na 50
milionů korun. 33/

SOkA Mělník, MNV Byšice. Držba zemědělské půdy a podniků
tamtéž
J28 Dopis JUDr. Dimitrije Bendla z Mělníka pro Václava Karpíška, člena MNV Byšice ve věci
posouzení pozemků č ...kat. 184/8 a 184/9, Mělník, dne 13. září 1945. In. SOkA Mělník, MNV
Byšice. Držba zemědělské půdy a podniků
329 SOkA Mělník, MNV Byšice. Držba zemědělské půdy a podniků
330 Pokyn revize první pozemkové reformy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 36136/48-IX/R-12, Věc
- Zbytkový statek Byšice, ln. SOkA Mělník, MNV Byšice. Držba zemědělské půdy a podniků
331 Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, Státní ústav
památkové péče, Praha 1999, s. 21
326
327
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5.3 Kulturní život v Byšicích v letech 1938 -1948

5.3.1 Divadlo za okupace
Zánik Československa byl pro obyvatele tvrdou ranou. Nálada byla
na bodu mrazu. Obecným rysem tehdejší kultury se stala vlastenecká tendence v
podobě

návratu do minulosti

českých dějin.

Pomocí ochotnického divadla bylo

možné demonstrovat proti okupaci.
V době vzniku Protektorátu Čechy a Morava působily v Byšicích
tři

spolky: Sokol, který ke konci roku 1939

Rapid. Byli to Sokolové,

kteří

dali najevo

měl

svůj

128

členů,

dále pak DTJ a SK

nesouhlas proti

okupantům.

Dne

16. března 1939, den po obsazení celého území bývalého Československa, sehráli
představení" Ta naše písnička česká ,,332, které mělo veliký ohlas v okolí Byšic.
Představení

bylo odehráno v přívorské

Rychtrmocová, hudbu pan
v tomto období

řídící učitel

uspořádáno,

sokolovně

Benda. Druhým

a režírovala jej Marie
představením,

které bylo
opět

pod

úspěch

a

byla opereta s názvem "U panského dvora",

taktovkou paní Rychtrmocové a pana Bendy. "Hra

měla

veliký

několikráte byla opakována. " 333

V prosinci v roce 1941 se dramatický kroužek Sokola chystal na
uvedení dvou divadelních her. První hrou

měla

být novinka pražských divadel,

komedie V. Wernera "Červený mlýn". K těmto akcím však již nedošlo, jelikož
v dubnu téhož roku (1941), v souvislosti s protestními akcemi na vpád
hitlerovských armád do Jugoslávie, byla totálně rozpuštěna Československá obec
sokolská. "Činnost byšické jednoty byla zastavena a její majetek včetně

divadelního fondu byl zabaven.
Poté

,,334

pokračovala

v divadelní

činnosti

Rychrtmocová" manželka starosty obce. V roce 1942

zmíněná

nacvičila

lidovou operetu "Perly panny Serafinky". V hlavní roli se

paní

s ochotníky

představila

paní

učitelka Ševčíková. V následujícím roce se hrálo "Me sme me" a "Poslední muž".

JJ2

333
334

SOkA Mělník, Archív obce Byšice. Kniha pamětní městýse Byšic 1920 - 1947, s. 158
tamtéž, s. 158
SOkA Mělník, Mělnické listy, r. XXIII., č. 12, 1941
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Aby mohla být poslední

zmíněná

veselohra sehrána, uvedli Jl ochotníci pod

hlavičkou Kuratoria pro výchovu mládeže. 335
Během

roku 1943 protektorátní vláda omezila

válečně nedůležitých podniků,
měla

mezi

Služby). "Tato organizace

přednášky, pěvecká

vystoupení,

dětské

opěvovaly projašistickou ideologii.

mládež pod záštitou Kuratoria

,,336

okresního vedoucího VOS

pořádala

Pořádané

v Byšicích

osvětové

akce nenásilnouformou

Například 20. dubna v roce 1944 byšická

uspořádala

Hitlera. V Mělnických listech se
úspěšným

besídky.

všech

i divadlo. Ochotnická představení

doporučení

být nadále povolována jen za

(Veřejné Osvětové

velkou

něž patřilo

činnost

besídku na

tendenčně

počest

narození Adolfa

píše: "Besídka (. ..) byla opravdu

podnikem byšické mládeže. Obecenstvo plně pochopilo práci, ocenilo ji

návštěvou

potleskem.

odměnilo

a

recitace,

zpěvy

a kapelu mladých nadšeným

,,337

Téměř
nastěhovala
účinkovali

každým rokem se v průběhu

divadelní

společnost

válečných

let do Byšic na

čas

Bittlových a Nechybových. Spolu s nimi

i členové místního souboru. Jejich cílem bylo na nějaký

oživit staré

kulturní tradice. S

těmito

Rosůlková

Dohnal. "V lednu roku 1944 u nás delší dobu hostovala

nebo

Jiří

společnostmi

čas

rovněž Pečínkova činohra. Byšičtí

K.

Tyl",

společností

"Zuzana

Vojířová ",

do Byšic zavítala

například

Marie

siji oblíbili pro pečlivě nastudované hry. "("J
"Tulák",

"Hrabě Luxemburk,,).338 S touto

v Byšicích hostoval Jaroslav Vojta.

5.3.2 Poválečné období byšického divadla
Po šesti letech okupace život v obci
obnovená organizace Sokol, která na
osvěty

o sjednocení

spolků

opět

ožil. V roce 1945 vznikla

základě nařízení

a organizací

Ministerstva školství a

pěstující tělesnou

výchovu sjednocovala

Kuratorium pro výchovu mládeže: aktivistická organizace v protektorátu Čechy a Morava, zal.
1942 z podnětu..R. Heydricha a E. Moravce s cílem výchovy č. mládeže ve fašistickém duchu a
dohledu na činnost všech mládežnických spolků, ln: Malá ilustrovaná encyklopedie. Praha:
Encyklopedický dům, spol. s. r. o. 1999. s. 356
336 Cesty českého amatérského divadla. vývojové tendence. Zprac. Jan CÍSAŘ a kol. Praha:
IPOS-ARTAMA 1998, s. 151
337 SOkA Mělník, Mělnické listy, r. XXVI., č. 17, 1944
338 SOkA Mělník, Mělnické listy, r. XXVI., č. 2, 1944
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Dělnickou tělovýchovnou

dožínkovou slavnost,

jednotu a Sportovní klub Rapid.

šibřinky,

několik

filmových

Sokol

představení

a pro

výjimečně

a zastával

především

funkci

Zásadní význam pro další osudy
měly

v období 1945-1948

Zdeňka

kulturně

děti

divadelně

v byšickém zámku zprovoznil loutkové divadlo. Sokol se nadále
angažoval jen

připravil

tělovýchovnou.

českého

amatérského divadla
osvěty

politické refonny ministra školství a

Nejedlého. Ministr Nejedlý ve svém projevu v Národním divadle v roce

1945 nastínil, že "divadlo musí

zůstal především

svobodným divadlem lidovým,

jež by prospívalo nejširším vrstvám národa, odprostilo pracujícího

člověka

od

útrap všedního dne a také jej vychovávalo a školilo. Do budoucna se svobodné
lidové divadlo mělo opírat o myšlenky sovětského socialismu.,,339
V roce 1945 byl v Byšicích založen ochotnický spolek, složený
z členů Sokola. Ochotníci požádali tehdejšího

ředitele

převážně

Národního divadla v Praze

Václava Vydru st. o souhlas, aby spolek mohl nést jeho jméno. Václav Vydra jim
vyjádřil

podporu fonnou dopisu: "Vážení! Prokázali jste mi velkou

potěšení,

že jste

označili svůj

spolek mým jménem.

Přijímám

čest

a

tuto poctu velmi rád

a jsem přesvědčen, že podpisuji dobrou věc ... ,,340 Předsedou spolku byl jmenován
pan Vladimír Kohout, dramaturgem a režisérem
Richtnnocová.

Většinu

V

učitel Jiří

Rožek a Marie

divadelních inscenací režírovala opět paní Richtnnocová.

průběhu

dvou let herci

nacvičili

tyto hry:

Její systém ( veselohra), Ženitba ( veselohra, N. V. Gogol), Srdeční

1946

injekce, Hrníček štěstí (hra z legionářského života, Z. Štěpánek)
Strýček Košťa, Matka (drama, K. Čapek), Praha je naše (veselohra),

1947

Hvězdy

nad hradbami

Velké procento dramatického repertoáru

tvořily

komedie, soubor se

posléze pouštěl i --do tématicky náročnějších kusů jako byla například Čapkova

339
340

SOkA Mělník, Ohlas, r. 1., Č. 20, 1945
Nejedlá M.: Slavnostní uvedení dramatického spolku v Byšicích. In: SOkA Mělník, Ohlas, r. 1.,

č.20,1945
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"Matka". Po válce se totiž hrála

především

česká

klasika (dramata L.

Stroupežnického, J. K. Tyla, A. Jiráska, J. Vrchlického, K. Čapka a dalších).
"Byšičtí hráli od roku 1946 na nově upraveném jevišti v sále městské radnice ... 341

Únorový převrat a nová Ústava z 9. května potvrdily, že Československo
usiluje o vybudování socialismu podle
mnoho

změn.

Osud

českého

sovětského

přinesl

vzoru. Rok 1948

amatérského divadla byl

zpečetěn

divadelním

zákonem, schváleným v tomto roce, "který rušil soukromokapitalistické podnikání

v divadelnictví. Což ve
byly

ideově

skutečnosti

znamenalo, že veškeré organizace a spolky

koordinovány a přestaly si svou divadelní

činnost

spravovat samy. "

342

5.4 Škola Byšice 1938 - 1948

5.4.1 Škola za II. republiky a za protektorátu

Jak

již

bylo

zmíněno,

napjatý

rok

1938

přiměl

školy

v Československu k výuce branné výchovy. Děti se učily, jak se chovat při
leteckém útoku, vycházky do

přírody

byly

zaměřeny

vzdálenosti a jiné dovednosti k přežití. V této
školy

věnovat

době

na pozorování okolí, odhadu
se usneslo

učitelstvo

byšické

1% z platu na obranu státu.

"Dnem 1.

září

1938 byla

měšťanská

výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 10.

škola smíšená

května

změněna

1938 číslo 55.725/38-

I ... na újezdní školu měšťanskou a to pro obce Byšice, Čečelice, Hostín, Liblice,
Kojovice, Košátky.
se), ale pod
chod školy.

,,343

Újezdní škola již nespadala pod místní školní radu (zrušila

nově zřízenou

újezdní školní radu. Došlo k rozvrstvení

Třetinu nákladů měla

hradit újezdní školní rada,

třetinu

nákladů

okres a

na

třetinu

země. Újezdní školní rada tak měla odbor pro " věci školní obce" a " věci školního

Obecní úřad Byšice, Opis původní kroniky byšického divadla, blíže neurčeno, nestránkováno
Cesty českého amatérského divadla. vývojové tendence. Zprac. Jan CÍSAŘ a kol. Praha:
IPOS-ARTAMA 1998. s. 181
343 SOkA Mělník, Střední škola Byšice. Kronika měšťanské školy v Byšicích 1920 - 1941, s. 247
341

342
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újezdu ... 344 Školní újezd zahrnoval území do vzdálenosti 5 km od měšťanské
školy, což byla maximální možná vzdálenost pro

dojíždění dětí

Situace se dále zhoršovala a zanedlouho po

z okolních obcí.

přijetí

Mnichovské

dohody bylo i zmenšené území bývalého Československa ponecháno svému
uprchlíků

osudu. Do vnitrozemí se valily davy

učiteli

hledajíce azyl. Mezi

z pohraničí byl i Karel Kalivoda z Kamenického Šenova, který byl přidělen na
byšickou

měšťanskou

školu a obecná škola byla obohacena o Františka

Červeného, učitele z Ústí nad Labem. Příchodem nových pracovních sil

docházelo k penzionování starších
od 55. roku

věku.

Toto

nařízení

učitelů,

zejména žen, které byly penzionovány

se nejprve týkalo

učitelky

Lidmily Hanušové,

poté samotného ředitele Karla Košt'ála "a to s platností od 1. dubna 1939... 345
Protektorát Čechy a Morava, zřízený 19. března 1939, znamenal definitivní tečku
pro klidná období I. republiky.

"Ustanovacím dekretem okr. škol. výboru z 31.
3351 ustanoven byl zatímním

ředitelem

obecné a

měšťanské

března

1939

č.

školy v Byšicích zast.

odb. učitel chlapecké měšťanské školy v Mělníku Jaroslav Čvančara. Tím po 19
letech dostala škola byšická druhého ředitele.

,,346

docházelo po celém území protektorátu k mnoha
prověřily

V následujícím období šesti let

změnám

a novotám, které

řádně

charakter obyvatel.
Školní rok 1939 - 40 byl ve znamení personálních změn. Na školu

přišla učitelka

Božena Kalivodová a

učitel

obecné školy František Svoboda.

Naopak školu opustili Josef Piskáček a Karel Zábranský. " Vládní

1939 sb. g. a. n.

č.

176, vyhlášené 29.

července

nařízení z

16/6

1939 snížilo počet žactva na

třídu

na 45. ,,347 Jelikož bylo ve II. třídě obecné školy dětí padesát, byla tato třída
s platností od 1.
výpomocný

učitel

dětské obrně.
učitelský

září

1939

ze Vtelna.

Krátce zde

rozdělena.
Celkově

působili

Službu nastoupil Jan

školní rok

začal

Sirůček,

v Byšicích až 13.

bývalý

záři kvůli

tito lidé: L. Becková, Jaroslav Doležal a

praktikant František Budkovský.

SOkA Mělník, Střední škola Byšice. Kronika měšťanské školy v Byšicích 1920 - 1941, s. 248
tamtéž, s. 261
346 tamtéž, s. 261
347 tamtéž, s. 280
344
345
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začaly

S nástupem fašistické okupace
platit tzv. norimberské zákony o rasovém
svůj

povinnost prokázat

původu

původ

nežidovský

na protektorátním území

lidí. Z tohoto zákona plynula

pomocí výpisu z matriky. Podle

výnosu MŠ a národní osvěty č. 99161 - 1/1 348 došlo k vyloučení židovských dětí
z výuky. V Byšicích se jednalo o dvě děti, sourozence Steinfeldovy z Čečelic.
Státní znaky zmizely ze

tříd,

byla

nařízena

revize žákovské i

učitelské

knihovny

(nikoliv dle signatur, ale dle obsahu) a byla zrušena branná výchova. Dne 27.
července

1939 byly vydány ministerstvem školství a národní

upravující obsah výuky. Nikdo

řádně nevěděl,

osvěty

jak k tomuto faktu

nové osnovy
přistupovat,

jelikož nebyly vydány tiskem a kjejich definitivnímu schválení došlo teprve v
listopadu téhož roku. Dnem 7. listopadu 1939 byl
od 3.

ročníku

obecné školy o dotaci 3 hodiny

školního roku v 1. a 2.

ročníku

Tyto osnovy také navyšovaly
být

kvůli

slibovala) a tak

konečně

Tělocvična

prací.

odděleno

počet

probíhajícím úpravám

Mšena zaslána tudíž 5.

října

4 hodiny
hodin

tělocvičny

německý

týdně

týdně

jazyk

a od 2. pololetí následujícího

a od 3.

ročníku

byla znovu

týdně.

nemohlo

dostáto. ,. Firmě Jesenský v Ostrém u

třetině října

vyčištěna,

7 hodin

tělocviku. Těmto závazkům

1939 ostrá urgence (firma od 1.

v poslední

nově vyučován

září pořád

jen

došlo k dokončení slibovaných

vyleštěna,

nářadiště

od

tělocvičny

objednány ještě žebřiny, jež byly
. , h az~ na samy, konec o bc.~ ro k"
u. 349 U' pravy ve
jiIrmou Adam v Praze - K unratlclc
soukenným

závěsem.... dodatečně

výši 25.000 korun byly hrazeny spolu s kůlnami na kola z
kampeličky.

Ve školním roce 1939 - 40

navštěvovalo

půjčky

školu celkem 202

od místní
dětí,

75%

z byšického újezdu (tj. Byšice a okolní obce), 25% bylo neújezdních.
Zima 1940 byla velmi mrazivá a společně s nedostatkem paliva
znamenala vážnou překážku při výuce. "Aby s topivem vystačilo alespoň do
pololetních prázdnin, bylo nejprve zastaveno vytápění v tělocvičně, ... paliva
přesto

ubývalo měrou tak povážlivou, že 22. lednem počínaje bylo nutno zavésti

střídavé vyučování

školy.

,,350

a vytápěny byly pak jen 2 třídy obecné a 3 třídy měšťanské

Teplota ve třídách údajně dosahovala jen +1 oCl Vše zkomplikoval

zákaz dodávek uh"lí školám vydaný koncem února. Situace se nelepšila ani po
SOkA Mělník, Střední škola Byšice. Kronika měšťanské školy v Byšicích 1920 - 1941, s. 269
tamtéž, s. 282
350 tamtéž, s. 298
348
349
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přistoupeno

pololetních prázdninách, a tak bylo
vyučování.

1940. Tato fonna
hodiny výuky

zámožnějších
pořadatelé

učení

zahájila škola obecná 23. února a

byla neúnosná - na každou

třikrát týdně.

opatřit.

pro školu

učení

Domácí

zástupce

ředitele,

bylo

třídu připadalo

26. února

celkem

půl

Porušit zákaz dovozu uhlí pro školy nešlo, tak vyjednal u

rodin 5% jejich

kurzu pro

příští

měsíčního přídělu

uhlí, další uhlí se uvolili dát

automobilisty a největší množství, 60 metrických centů

mohlo být od ll.

vyučování

měšťanská

p. Rožek, vymyslil plán, jak uhlí

(jeden nákladní automobil) poskytlo místní
způsobem

k fonně tzv. domácího

března

obnoveno

hospodářské

družstvo. Tímto

částečné vyučování

a od 15.

března

zahájeno v plném rozsahu.

Další velké problémy nastaly pro školu dne 22. ledna 1941,351 kdy
byla byšická škola obsazena vojáky wehnnachtu. Jednalo se o jednotku o síle
přibližně

26

ředitelna.

Bylo nutné zajistit náhradní prostory k výuce, které poskytly hostinec

"u

mužů.

Vošvrdů",

"U

Ve škole mohla

Zítů",

zůstat

pouze první

vojáky,

kteří

března

zmiňovaných hostinců.

1941, ale 29.

byl odvezen všechen vojenský

1.

září

března

školou

června

opět

nařízením

výběrovou,

obsazena

a teprve 9. srpna

ze dne 14. srpna 1941
ročnících,

navazující na

čtyřletý

č.

300 Sb. stává se od

škola

měšťanská

navštěvovalo

107

žáků

a

pak

základ školy obecné.

V průběhu roku byla měšťanská škola přejmenována na školu hlavní.
školním roce školu obecnou

Tento

inventář.

1941 škola školou o 8 postupných

čtyřtřídní

byla budova školy

se vraceli z fronty. Ti zde setrvali až do 12.

" Vládním

obecné školy a

"U nádraží", dílem v sále na radnici a v zámku. Nutno

dodat, že výuka probíhala za plného provozu výše
stav trval až do 1.

třída

měšťanskou

,,352

277

V tomto

dětí. Učili

zde tito učitelé: Božena Fabiánová, Božena Čennáková a Josef Jandera na obecné
škole a

Růžena

Kohoutová, Antonín Sál, Václav

František Svoboda,

Jiří

Vaníček,

Miloslava Ryscová,

Rožek, Božena Kalivodová a Karel Kalivoda na

měšťance.

V průběhu roku 1943 - 1944 došlo k nové organizaci hlavní školy
(na 5 tříd) a s tím souvisejícímu

351
352

ztenčení učitelského

sboru o 2

učitele

Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a méťanská Byšice, díl I. Byšice 1998, s. 57
tamtéž, s. 57
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- Miloslavu

Ryscovou a Antonína Sála. Miroslava Ryscová s

učitelkou

domácích prací

Jarmilou Wágnerovou byly od 25. září do 27. října 1944353 nuceně nasazeny
v továrně Sponia v Neratovicích. Dále byla
zřízena

inspektora

s německým

Další

německého

německá jednotřídka.

ve zdejší škole

vyučovacím

na popud

okresního
třídu

Pro tuto

jazykem byla pronajata jedna třída s kabinetem.

překážkou

ve výuce

přinesly

ze 4. na 5. února 1945 byla školní budova

opět

události z února 1945. " V noci
německé

obsazena 270 osobami

národnosti, šlo většinou o děti, ženy a muže neschopné vojenské služby. .. 354 Ti zde
setrvali až do 6.

května.

Vyučování

opět

probíhalo

v improvizovaných

podmínkách na radnici a v byšickém zámku.

5.4.2 Poválečné období školy v Byšicích

Po
měšťanskou

na škole

skončení

a zvýšil se

opět

války byla hlavní škola

počet tříd

zpětně přejmenována

na školu

na této škole na sedm. V průběhu prázdnin byli

ubytováni cizí vojáci, pro

změnu

ruští zajatci z Německa,

kteří

,,zde

setrvali až do 24. srpna. .. 355 Školní rok byl zahájen 3. září a do školy se zapsalo
celkem 353
Novým

dětí.

ředitelem

Obecná škola byla
školy byl od 1.

října

trojtřídní

a

měšťanská

1946 ustanoven Václav

škola

měla

Vaníček,

8

tříd.

který zde

ve funkci setrval do roku 1950. Do školy se také vrátily tradice v podobě oslav
výročí

T. G. Masaryka a 28.

klání. Jako

pozůstatek

října.

války

pořádala

Dále škola

zůstal

přídělový

lístkový

s čímž byla spojena nouze o paliva v zimních
správa obecné školy

odloučena

od školy

jmenován Josef Jandera, její dlouholetý

besídky a

měsících.

měšťanské

učitel.

různá

sportovní

systém (do roku 1953),
Od 1.

března

1947 byla

ředitelem

a jejím

byl

učila Bedřiška

Spolu s ním zde

Žižková a Anna Marzníková. Pro malý počet dětí byla obecná škola dočasně
zredukována o jeden
v jednotlivých
V

353
354
355

průběhu

třídách

ročník.

Výhodou tohoto zeštíhlení bylo, že se

zmenšil na 39 oproti

školního roku 1946-47 odešly

válečnému

stavu 45

tři učitelky měšťanské

Jaroslav JAROŠ, Škola obecná a méťanská Byšice, díl!. Byšice 1998, s. 60
tamtéž, s. 61
Škola Byšice, Kronika školy. nestránkováno
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počet žáků

dětí

školy

na

třídu.

vyučovat

do

pohraničí

nově

pouze

a po jejich odchodu se

čtyři třídy.

měšťanskou

Na

a Jaroslav Kocánovi, Jaroslav Ruda,

roce

změnám,

dočasně

na postu

a to i

úraz a musel jej v období od 8.

Rožek, takže si pan

nově

tito

škola

učitelé:

měla

Ludmila

Hronek a Marie Stránská.

školním

Vaníček utrpěl

Jiří

školu nastoupili

Jiří

měšťanská

spojily, takže

V následujícím
k personálním

zastoupit

třídy

ředitel

1948

1947
ředitele
října

opět

došlo

školy, jelikož Václav

1947 do 1. dubna 1948

únorová slova

začínající: "Právě

se

vracím z Hradu od prezidenta republiky... ,,356 vyslechl pravděpodobně na lůžku.
Dne 22. dubna 1948 byla
odstupňovaná

6.

do tří

stupňů

uzákoněna

tzv. jednotná škola, tj. škola státní,

s povinnou docházkou do školy národní a

střední.

Závěr

přinesla

Druhá polovina 19. století s sebou
společnosti.

Po zániku patrimonia v roce 1848 se šlechta

vrchnosti na

obyčejné

majitele

velkostatků

v soudnictví nebo v obecní

správě.

a pro všechny obyvatele

nově

významné
změnila

změny

z pozemkové

a ztratila většinu svých práv,

například

Rolníci se stali plnoprávnými státními
začala

platit rovnost

před

ve

občany

zákonem. Zánik

patrimonia dal vzniknout nové instituci, katastrální obci, a byly položeny základy
obecní samosprávy. Železnice, průmysl a podnikání se staly hlavními faktory
rozvoje

měst

a obcí. Byly položeny základy pro tržní
Byšice

1910

počet

že se

počet domů

měly

stoupl na 242

v roce 1848 celkem 101

domů

hospodářství.

domů

a 580 obyvatel a v roce

a 1228 obyvatel. Srovnáme-li tato

čísla,

zjistíme,

a obyvatel více jak zdvojnásobil.

Jiří

Kristián II. z Lobkovic, majitel bývalého panství

významný politik, který svou kariéru
výrazně ovlivňoval dění

v

mělnickém

započal

Mělník

a

ve funkci okresního starosty,

okrese. Jednalo se nový typ podnikatele,

který se nejen snažil zajistit prosperitu svého rozsáhlého majetku, ale

měl

356 "Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky
podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem
panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. ... Mohu
vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesné tak jak byly podány, přijal. .. - Citace z
projevu Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí 25. února 1948
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i

politické ambice. V této
Součástí

velkostatku

době

Mělník

to byl jediný

byl

dvůr

způsob,

jak

ovlivňovat veřejný

největší hospodářská

v Byšicích,

zajišťovala určitou

v obci. Samotná existence dvora sice

byla stavba turnovsko - kralupské železnice. Toto
fungovat roku 1865. Na samém okraji Byšic bylo
němuž

mohly být produkty místních

dopravitelné kamkoliv v Rakousku - Uhersku.
tohoto potenciálu
splňovaly

dobře vědom,

přinesla

zřízeno

a

19.

nové možnosti,
spojení

začalo

vlakové nádraží, díky
živnostníků

snadno

Kristián II. z Lobkovic si byl

když zde nechal zbudovat cukrovar. Byšice

všechny podmínky pro jeho vznik. Byla to agrární oblast s dobrým

železničním

spojením. Stavba cukrovaru byla realizována roku 1872.

potravinářského průmyslu

v obci zajistil Byšicím atraktivnost, takže

obyvatel na sebe nenechal dlouho
řemeslem

Jiří

prosperitu obce, ale

železniční

zemědělců

jednotka

během třetí třetiny

nebyla hybnou silou tak silného rozvoje, kterým Byšice
století prošly. První významnou událostí, která s sebou

život.

čekat.

Noví obyvatelé, tzv.
dům

nebo námezdnou prací, jelikož vlastnili

Přítomnost

příliv

"domkáři",

s malou

nových
se živili

výměrou půdy

nebo zcela bez ní. Tito lidé pracovali v cukrovaru nebo na polnostech místních
statkářů.

V čele obce stála honorace místních
všechen
byli

společenský

řada spolků,

V Byšicích byla na

spolky se
představení.

zpestření

jednotu Byšice nebo Spolek vojenských

předháněly

příslušníci,

přelomu

19. a 20.

mezi nimiž významnou roli sehrála TJ Sokol

Byšice, založená v roce 1902. Z ostatních jmenujme
tělovýchovnou

která organizovala

život v obci. Tito sedláci, nebo jejich rodinní

současně představiteli různých spolků.

století založena celá

sedláků,

v organizování

různých
přinesly

Tyto pravidelné aktivity

jejich každodenního života, ale

hlavně

například

vysloužilců.

Dělnickou

Jednotlivé

slavností

a ochotnických

obyvatelům

Byšic nejenom

pocit pospolitosti a

občanské

sounáležitosti.
Díky dostatku financí si obec mohla dovolit postavit novou radnici
a nechat si

například

vydláždit

veřejná

prostranství. Tyto stavební úpravy však

nebyly příliš rozsáhlé. Příliv obyvatel s sebou také přinesl starosti. Bylo nutné
zbudovat novou školu, jelikož umístění jednotlivých tříd v různých nemovitostech
po celé obci bylo vysoce nepraktické. Z tohoto

94

důvodu

si

byšičtí

nechali roku

školákům

1905 postavit novou budovu školy. Ta dodnes slouží

z okolních

vesnIc.
Zažitý
výrazně ovlivněn.
světové

V první
skončení

koloběh

života v městečku nebyl událostmi I.

občanů

Byšic.

války

válečných zajatců.

Cukrovar mohl naopak využívat levné práce
válce zahynulo celkem 37

světové

Příkoří

nastalo po

války, kdy byl nedostatek zboží všeho druhu a krajem táhly bandy

hladových a nespokojených lidí. Jeden z těchto

davů

prošel i Byšicemi.

Závažnější byla zastupitelská krize prvních měsíců existence ČSR. Zdálo se,

jakoby vedení obce
Výsledkem bylo

nevědělo,

jak se postavit k faktu, že se blíží konec monarchie.

vystřídání třech představitelů

obce na postu starosty v průběhu

let 1918 až 1919.
Jak již bylo

zmíněno, před

světovou

první

válkou se potenciál

rozvoje obce zcela vyčerpal a za I. republiky již nedošlo k tak výraznému
obyvatel. V roce 1930

měly

nárůstu

Byšice 1301 obyvatel, to jest pouze o 73 více než za

Rakouska - Uherska. Z hlediska urbariálního rozvoje se charakter obce

nezměnil

a neovlivnilo to ani dnes oslavované období existence ČSR. Období I. republiky
se neslo spíše v duchu zlepšování
úpravám

veřejných

úrovně

prostranství zástavbou

života obyvatel. Nedošlo k výrazným
městského

dodnes charakter spíše velké vesnice než malého
dvacátých letech rozšířena o nové
přestavěna

byla

radnice, kde byl

zřízen

hromadně dlážděna veřejná

novinky v podobě telefonu a
poště

křídlo

města.

tělocvičnu.

městys

má

Byšická škola byla ve

V roce 1930 byla také

nově

velký sál, který dodnes slouží jako kino. Také
prostranství. Pokrok s sebou

elektřiny.

a k elektrifikaci obce bylo

a

charakteru, takže

Telefonní

přistoupeno

úřad

přinesl například

byl v roce 1923

v roce 1929.

zřízen

na

"Zavádění elektřiny

patřilo k všeobecnému trendu. .. 357 Důležitým krokem bylo odkoupení cukrovaru a

jeho

přetransfonnování

století,

čímž

byla

na

zajištěna

potravinářský

kontinuita

závod Gráf ve

třicátých

potravinářského průmyslu

letech 20.

v obci. Tradice

výroby potravin v Byšicích pokračuje dodnes v podobě továrny Vitana Byšice.

357 V roce 1935 mělnický okres čítal celkem 92 obcí. V roce 1923 bylo na Mělnicku elektrizováno
8 obcí, v roce 1935 již bylo elektrizováno celkem 63 obcí, tj. 68,5%. In. Mělnicko zjeho života a
práce. Sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na Mělníce, Mělník 1936, s. 37 38
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byšičtí opět přečkali

Celé období II. republiky a protektorátu
neměly

v klidu. Vzhledem k faktu, že Byšice

více jak 3000 obyvatel, nebylo

okupanty do místní samosprávy výrazně zasahováno. Železniční spojení, které
tolik pomohlo obci v jejím rozvoji, nyní
přijížděli

železnici

větších

občanům

přistěhovalci

byli Němci,

kteří

přelidněná.

se ubytovávali ve škole a
často

usedlostech po celých Byšicích. Tito "hosté"

najevo svou

Po

války zde bylo registrováno na 1780 obyvatel, nejvíce

v celé historii obce. Mezi
ve

nepříjemnosti.

Byšicím

uprchlíci, které nebylo kde ubytovávat a obec byla

světové

Na konci druhé

způsobovalo

nadřazenost. Přestože

dávali místním

byla atmosféra napjatá, nenašlo se

příliš Čechů, kteří by kolaborovali. Byšičtí se celkově příliš nezapojovali do

odboje proti

okupantům.

Nelze

hovořit

o

zbabělosti.

Nikdo

nechtěl

na obec

upoutávat pozornost, neboť příklad Lidic byl jistě v živé paměti všech Čechů.
Jediné, co se dá považovat za odbojové akce, bylo údajné ukrývání zbraní
v továrně Gráf a poskytování potravin
obcí, nebo
druhé

projížděli

světové

zajatcům

a

uprchlíkům, kteří

ve vlacích po železnici. Jedinými dramatickými událostmi

války byl vpád

německého

před

bombardování prostranství

oddílu z Mělníka dne 6.

továrnou Gráf,

oddílů,

takže prohledání místních

byšičtí

zachovali

řepínskému

hrdinně,

odboji.

výborů,

války,

přišla

nebylo

když varovali obec

Konětopy

Stejná radost a
světové

domů

i po

ničím

skončení

kolaboranty. Do

popředí

bezesporu fakt, že
sedláků měla

vůči

zčásti

být brzy

trestnou výpravou

vypálena.

deziluze, která panovala po

skončení

první

té druhé. Byla oživena tradice národních

bývalým

okupantům

se brzy dostali zástupci

většina

21 obyvatel

neobvyklým. Naopak se

jakožto organizací správy k posílení vlasteneckého

projevila nevraživost

1945 a

několik německých

Konětopy před

byly 7. 5. 1945

zároveň

května

při němž zemřelo

Byšic. V posledních dnech války se oblastí pohybovalo

proti

procházeli

a

cítění.

začal

Nyní se naplno

hon na

komunistů,

Němce

a

kterým nahrával

území byla osvobozena Rudou armádou. Honorace

vystřídána

zcela jinou

společenskou

elitou.

Společně

s nastupujícím trendem v poválečném období, tj. sbližování se SSSR, se také na
byšické radnici dostávají do vedoucích funkcí zástupci KSČ. Na post předsedy
místního národního výboru, jakožto nového rozhodujícího orgánu obecní správy,
se dostává komunista Vladimír Krolmus, který setrval ve funkci do roku 1948.
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Komunisté

celkově začali přetvářet

obraz

jinak. Poté, co byli kolaboranti potrestáni
pozornost obrátila
základě

že

obcí a v Byšicích tomu nebylo

většinou

ztrátou svobody a majetku, se

velkých

pozemků,

tj. proti bývalé

elitě.

revize první pozemkové reformy a nové pozemkové reformy bylo

půda patří těm,

měla

vůči majitelům

českých

kdo na ni

přerozdělena

být

hospodaří. Půda

malým

rolníkům.

rozparcelovávaly i pozemky s nižší

prospěch

účinně

nemohl

jelikož nikdo

V místě, kde byla pozemková nouze, se

výměrou

než 50 ha. V Byšicích tak byl

lidu". Realita byla však krutá.

Těžce

Vaňka.

nemocný

bránit proti zabírání svého majetku. Zámek začal

neměl prostředky

určeno,

nad 50 ha mající jednoho majitele

zkonfiskován tzv. "Zbytkový statek se zámkem Byšice" Ing.
konáno "ve

Na

Vše bylo
Vaněk

postupně

se

chátrat,

na jeho údržbu.

Rok 1948 znamenal definitivní

tečku

za

nadějemi

k návratu

poměrů před rokem 1938. Únorový převrat a nová Ústava z 9. května potvrdily,

že se Československo stalo lidově demokratickou republikou, která usiluje o
vybudování socialismu podle

sovětského

vzoru, což ve

skutečnosti

znamenalo, že

soukromé podnikání se stalo nemožným. Veškeré organizace a spolky byly
ideově

koordinovány a

postupně začleňovány

přestaly

si svou

pod masové

činnost

společenské

spravovat samy. Posléze byly

organizace typu JZD, ROH nebo

ČSM. Důsledky únorového převratu se do kulturního života v Byšicích promítly
později.

"Do roku 1951 zde ochotnické divadlo hrála stará parta sokolských

členů, v jejichž čele stála paní Richtrmocová,
Osvětová

,,358

poté přebrala vedoucí úlohu

beseda.

Obecní úřad Byšice, Opis původní kroniky byšického divadla, blíže neurčeno, nestránkováno.
V těchto letech byly sehrány tyto hry: 1948- Zorka (Otta Minařík, veselohra, z filmu Tulák
Macoun), Talár v městečku (Karel Krpata, komedie) 1949- Konec diktatury (K. Piskoř, veselohra)
1950- Jedenácté přikázání (František Šamberk, veselohra.

358
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č.
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č.

4., 28.1. 1911
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3.,20.1. 1912
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č.

č.

č.
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č.
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Mělník, Mělnické
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č.
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Mělník, Mělnické
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č.
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•
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Mělník, Mělnické

listy, r. XXVI.,

č.

2, 1944

•
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Mělník,

Ohlas, r. 1.,

č.

20, 1945
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