ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 1/2019

Klucké Chvalovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Jednání obecního zastupitelstva jsou
veřejná. Pravidelně se konají poslední úterý
v měsíci od 18 hodin na Obecním úřadě
ve Zbýšově. V případě řešení neodkladné
záležitosti svolává starostka obce zasedání
mimořádné. Občané jsou o zasedáních vždy
dopředu informováni vyvěšením na úřední
desce a webových stránkách obce, kde obsahem

je i plánovaný program.
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva
jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce a
webových stránkách obce
(Úřad/zápisy
z jednání). Zde uvedené usnesení jsou pouze
přehledem, co bylo a nebylo schváleno. Nejedná
se o kompletní zápis z jednání.

Termíny jednání zastupitelstva pro další období:
23. 4. 2019
28. 5. 2019
25. 6. 2019

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 17. 12. 2018
Usnesení č. 120/2018: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Kunáška a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 121/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 122/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem lesních pozemků o celkové
výměře 78,16 ha za cenu 1.500,-Kč/ha (celková
částka 117 240,- Kč) do 31.12.2022 - nájemce
Orlík nad Vltavou,s.r.o.
Usnesení č. 123/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 163/15
o výměře 44 m2 v k.ú. Zbýšov za cenu 5,-Kč/m2
pro XXX, Zbýšov.
Usnesení č. 124/208: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 80/4

o výměře 52 m2 v k.ú. Zbýšov za cenu 50,-Kč/
m2 pro XXX, Kutná Hora.
Usnesení č. 125/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 61/2
o výměře 176 m2 v k.ú. Zbýšov za cenu 50,Kč/m2 pro XXX, Zbýšov.
Usnesení č. 126/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části pozemku č.parcely
102/29 o výměře 50 m2 v k.ú. Zbýšov za cenu
3.000,-Kč/rok do 31.12.2022 pro XXX, Kutná
Hora.
Usnesení č. 127/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku č. parcely 207
o výměře 1450 m2 v k.ú. Březí u Šebestěnic
za cenu 100,-Kč/rok do 31.12.2022 pro XXX,
Čáslav.
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Usnesení č. 128/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem budovy hasičské zbrojnice
ve Březí pro SDH Březí k výkonu práce sboru
do 31.12.2028.
Usnesení č. 129/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemků č. parcely 255/1
o výměře 12743 m2 a č.parcely 255/6 o výměře
996 m2 v k.ú. Damírov za cenu 4.150,-Kč/rok
pro XXX, Číhošť. Pronájem se sjednává
do 31.12.2022.
Usnesení č. 130/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 131/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako
přebytkový. Příjmy – 10 872 000,-Kč, výdaje –
9 581 000,-Kč, financování – -1 291 000,- Kč.
Usnesení č. 132/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-12-6003398/5 Čejkovice
NN,kNN – rekonstrukce.
Usnesení č. 133/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 15 ke smlouvě číslo
S/100183/05324137/001/2006
na
zajištění

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
s účinností od 1.1.2019.
Usnesení č. 134/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje darovací smlouvu ve výši 760,-Kč pro
SDH Damírov na úhradu startovného netradiční
soutěže „Babí léto v Kozohlodech“ a
na pojištění zásahového družstva.
Usnesení č. 135/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje podpoření Mikroregionu Čáslavsko ve
věci navážení kalů na skládku společnosti AVE
CZ, odpadové hospodářství, která je umístěna
v našem regionu.
Usnesení č. 136/2018: zastupitelstvo obce
schvaluje dovybavení knihovny ve Zbýšově
policovými skříněmi, stolem, stolními lampami,
novými záclonami a úklidovými prostředky.
Usnesení č. 137/2018: Zastupitelstvo obce
souhlasí s pronájmem pozemku č. parcely 102/2
v k.ú. Zbýšov pro Zdenu Břinčilovou, Zbýšov,
za účelem konání kulturních akcí – letní kino,
taneční zábavy.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 21. 1. 2019
Usnesení č. 1/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Jindřicha Arnota.
Usnesení č. 2/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 3/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
podání
žádosti
o
dotaci
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na rok 2019 a závazku
spolufinancování projektu z rozpočtu obce
ve výši 485 000,- Kč.

Usnesení č. 4/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
podání
žádosti
o
dotaci
ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2019 a závazku
spolufinancování projektu z rozpočtu obce
ve výši 228 000,- Kč.
Usnesení č. 5/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje rozpracování „Zaměření preventivně
výchovné činnosti na úseku požární ochrany
v obci Zbýšov“.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 28. 1. 2019
Usnesení č. 6/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Tomáše Kunsta.
Usnesení č. 7/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 8/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje odkoupení části pozemku č. parcely
399/1 ve Zbudovicích pro XXX, Kutná Hora
za cenu 50,-Kč/m2 . Záměr bude vyvěšen
po vypracování geometrického plánu, kde bude
upřesněna výměra předmětného pozemku.

Usnesení č. 9/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku č. parcel 255/1
o výměře 12743 m2 a 255/6 o výměře 996 m2
v k.ú.
Damírov
pro
XXX,
Číhošť
do 31.12.2022. Nájemné bylo stanoveno
na 4.150,- Kč/rok.
Usnesení č. 10/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje bezplatný pronájem budovy hasičské
zbrojnice ve Březí pro SDH Březí k výkonu
práce sboru do 31.12.2028.
Usnesení č. 11/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ
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Zbýšov ve výši 12.000,- Kč na dětský karneval,
který se bude konat 17.2.2019 v prostorách
vojenského objektu ve Zbýšově.
Usnesení č. 12/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na VPP
od Úřadu práce v Kutné Hoře pro 8
zaměstnanců. Žádost si doposud podali XXX
Zbýšov, XXX Kr. Lhota a XXX Zbýšov.
Usnesení č. 13/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku na projektové práce
pro vodovod Zbýšov – napojení lokality Chlum
ve výši 185.000,- Kč.
Usnesení č. 14/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje změny průběhu katastrální hranice

v rámci KoPÚ v k.ú. Chlum u Zbýšova a v části
k.ú. Čejkovice, Dobrovítov a Zbýšov.
Usnesení č. 15/2019: Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby na pracovní místo správce
autokempu ve Zbýšově byla přijata XXX, Březí
od 1.3.2019.
Usnesení č. 16/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků v k.ú. Březí, které
jsou zastavěny objekty za cenu 300,- Kč/m2
pro XXX, Březí.
Usnesení č. 17/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č.1.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 18. 2. 2019
Usnesení č.18/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisuVěru Radilovou a Martina
Vančuru.
Usnesení č. 19/2019: zastupitelstvo obce

schvaluje program zastupitelstva - informace
o technickém stavu budovy mateřské školky
ve Zbýšově.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 2. 2019
Usnesení č. 20/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Zdeňka Kunáška a Jindřicha
Arnota.
Usnesení č. 21/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 22/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy o dílo 015/19
na akci „Vodovod Zbýšov-napojení lokality
Chlum“ se zhotovitelem VIS spol. s.r.o. Hradec
Králové.
Usnesení č. 23/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcel 377/10
o výměře 36 m2 a 377/11 díl a o výměře 73 m2
v k.ú. Krchlebská Lhota pro XXX, Nymburk.
Cena byla stanovena na 50,-Kč/m2 .
Usnesení č. 24/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
„IE-12-6008676/35 Krchlebská Lhota, obec,
obnova nn-knn, dem.nn“.
Usnesení č. 25/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s výstavbou tůně na pozemcích
č. parcely 216/1 a 216/5 v k.ú. Opatovice
u Zbýšova o výměře 444 m2. Investorem je
XXX, Čáslav.

Usnesení č. 26/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Inventarizační zprávu inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2018.
Usnesení č. 27/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku č. parcely
1134/11 v současném užívání rodiny XXX
v k.ú. Klucké Chvalovice. Výměra bude
upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.
Cena byla stanovena na 5,-Kč/m2 .
Usnesení č. 28/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6023148/2 (IV-12-6023148
Zbýšov, st.p. 317-knn)
Usnesení č. 29/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje umístění dvou měřičů rychlosti v obci
Zbýšov. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace.
Usnesení č. 30/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč
na nákup materiálu na zhotovení herních prvků
a zázemí na dětském hřišti v Krchlebské Lhotě.
Usnesení č. 31/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí
se
zpracováním
projektové
dokumentace pro budoucí výstavbu nové
mateřské školky.
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Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 7. 3. 2019
Usnesení č. 32/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 33/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.

Usnesení č. 34/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku od firmy Martin
Žejdlík, Žáky na vnitřní opravu garáže hasičské
zbrojnice ve Březí, ve výši 44.960,-Kč.

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
úmorná královna zima pomalu předává
vládu a přichází ničím nerušené jaro. I když
o zimě jako takové nemůžeme hovořit jako
dříve, lehká sněhová pokrývka už opadla a
sluníčko se konečně probouzí. Sice se ještě
protahuje celé ospalé, ale přesto se snaží
natahovat své paprsky co možná nejdál, aby
všechny pohladilo a povzbudilo. Led, který
působil jako rozbité zrcadlo, již roztál a my
můžeme nahlížet do tajů vodní hladiny. I tráva
už má sytější barvu, cítíme vůni prvních jarních
květin, slyšíme zpěv vracejících se pěvců
z daleké ciziny. Jaro je pro všechny nová
příležitost, nový začátek.
Stejně tak je tomu i v naší práci.
Do konce ledna byla podána žádost o dotaci
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS z rozpočtu Středočeského
kraje na nákup nového dopravního automobilu
pro JSDH Zbýšov ve výši 300.000,-Kč. Již
z loňského roku nám byla přislíbena částka
315.000,Kč
z Generálního
ředitelství
hasičského záchranného sboru ČR. Pro obec
zbývá dofinancovat 485.000,- Kč. Další žádost
byla podána na Středočeský Fond životního
prostředí a zemědělství na akci „Obnova
rybníka Palouděrák“ v Kluckých Chvalovicích
s celkovým objemem 1.230.000,- Kč, přičemž
požadovaná částka o dotaci je 1. mil. Kč. Pokud
obec obdrží potřebné finanční prostředky, obě
výše zmiňované akce musí být zrealizovány
do konce letošního roku. Jelikož dobrých zpráv
není nikdy dost, VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Kutná Hora, která převzala investorství
nad vodovody do obcí Zbudovice a Schořov,
obdržela
od
Ministerstva
zemědělství
rozhodnutí o přidělení dotace na stavbu
„Vodovod Zbudovice-Schořov“. V současné
době
se
připravuje
výběrové
řízení
na zhotovitele a předpokládá se na podzim se

započetím zemních prací. Pro vyžití našich
nejmenších občánků byla zakoupena hrací
sestava a pískoviště v hodnotě 15.600,-Kč a
bude umístěna na travnatém pozemku mezi
bytovou zástavbou ve Zbýšově. Také úspěšně
proběhla kolaudace malometrážního bytu
v budově pošty, takže se nový nájemce může
začít pomalu stěhovat. Na začátku měsíce dubna
zahájí společnost EGEM s.r.o. České
Budějovice výkopové práce pro uložení kabelu
pro rozvod elektřiny do země v obci Chlum.
Subdodavatelem se stala firma Tomáš Havlíček
Čáslav, která v souběhu této akce provede
rekonstrukci veřejného osvětlení.
Kromě těchto pozitivních událostí se
obec potýká s velkými problémy v mateřské
školce. V únoru se v ložnici dětí objevila
dřevokazná houba. S okamžitou platností byl
provoz přerušen a hledaly se náhradní prostory.
I když se nabízelo několik možností, jako
nejvhodnější byla vyčleněna společenská
budova na Autokempu ve Zbýšově. Začala se
provádět
opatření
k vytvoření
zázemí
pro budoucí chod školky. Místnosti se vybavily
akumulačními kamny, bylo doplněno sociální
zařízení a vše nově vymalováno. I samotní
rodiče přiložili ruku k dílu s přestěhováním
zařízení. Právě jim patří velké poděkování nejen
za odvedenou práci, ale především za pochopení
a trpělivost. Budeme se snažit, aby jejich děti
vyrůstaly ve zdravém prostředí a mohly si i
nadále bezstarostně hrát. Na základě vydaného
rozhodnutí krajské hygienické stanice je zde
pobyt dětí limitován pouze do konce června.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o záměru
výstavby nové mateřské školky a finišuje
s přípravou projektu, který by měl být
v konečné verzi zpracován do poloviny května a
předložen ke schválení. Čas je náš velký
nepřítel, ale vynaložíme veškeré úsilí, abychom
termín dodrželi. Stávající napadené prostory
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budovy školky bude nutno asanovat tzv.
mikrovlnou technologií, nově opravit, zakoupit
nové zařízení a zprovoznit do začátku září.
Jsme si vědomi toho, že mateřská škola je
pro nás prioritou. Jejím hlavním úkolem je
připravit a pomoci vychovat dítě tak, aby
dokázalo udržet pozornost, vytvořilo si vlastní

úsudek,
naučilo
se
cílevědomosti,
zodpovědnosti, vážilo si samo sebe i svých
blízkých. Ve svých dětech každý z nás žije dál a
to je naděje pro pokračování dalších generací. I
my bychom toto nepsané pravidlo chtěli
dodržet.
„Dítě je živý květ země“.
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATKY NA ROK 2019
Jako každý rok i letos je třeba
připomenout povinnost občanům - úhrada
poplatků za svoz popelnic směsného
komunálního odpadu a ze psa. Jejich výše je
následující.
Poplatek ze psa je 50,- Kč. Poplatek
za druhého a každého dalšího psa je 120,Kč/pes. Poplatek ze psa, jehož držitel je
poživatelem
invalidního,
starobního,
vdovského nebo sirotčího důchodu je 20,- Kč,

u druhého a každého dalšího psa pak
50,- Kč/pes. Tomuto poplatku podléhají psi
starší tří měsíců a je splatný do 15. 2. 2019.
Další poplatek je za směsný komunální
odpad. Jeho výše je pro občany s trvalým
bydlištěm
500,Kč/osoba.
Poplatek
za rekreační objekt, kde není hlášen trvalý
pobyt), je 800,- Kč/objekt. Od poplatku jsou
osvobozeny osoby dle vyhlášky č. 2/2015 a
poplatek je splatný do 31. května 2019.

ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU DOSTÁVÁ OBEC PENÍZE
Tím že občané svědomitě třídí odpad
do jednotlivých barevných kontejnerů na papír,
plast, sklo, někde i nápojové kartony, získává
obec peníze. Naše obec provozuje tříděný sběr
komunálních odpadů, čímž se zapojila
do systému EKO-KOM. Se společností EKOKOM, a. s. je uzavřena Smlouva o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Na základě této smlouvy pak obec získává
nárok na odměnu za zajišťování zpětného
odběru a následného využití odpadů z obalů.
Odměna se vypočítává na základě pravidelného
čtvrtletního
hlášení
o množství
druzích

a způsobech nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Výše odměny je závislá
zejména na množství vytříděných odpadů, její
výše roste spolu s účinností systému sběru.
Odměna pomáhá snižovat náklady spojené
s provozem systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů. [1]
Výše odměny za rok 2018 pro naši
obec činí 100 239,- Kč. Tato částka je každý rok
vyšší a vyšší a to díky vašemu úsilí ve třídění
odpadu. Přehled dnů odvozu tříděného odpadu
najdete v přiloženém letáku společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.

Zdroj:
[1] EKO-KOM a. s., [online]. © 2011 - 2019 EKO-KOM, a.s
https://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/obce-funkce

[cit. 27. 2. 2019]. Dostupné z:

MĚŘIČE RYCHLOSTI VE ZBÝŠOVĚ
Zastupitelstvo obce se intenzivně věnuje
zlepšení bezpečnostní situace v obci Zbýšov
kvůli zvýšenému pohybu chodců, a to kvůli
základní škole, mateřské škole, poště a obchodu.
Některá místa, kde chodci křižují silnici, jsou
na přejití
vozovky,
díky
nedodržování
maximální povolené rychlosti dopravních

prostředků, velmi nebezpečné. I proto
zastupitelstvo rozhodlo o umístění dvou měřičů
rychlosti. Vybrané lokality, kde budou měřiče
umístěné, jsou u benzínové stanice a naproti
„CO škole“. V současné době se připravuje
projektová dokumentace.
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VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD
Od 2. do 9. dubna bude v obcích
Zbýšov, Opatovice a Chlum umístěn kontejner
pro uložení
velkoobjemového
odpadu.
Do tohoto kontejeneru nepatří pneumatiky,
plechovky od barev a ředidel, lepenka, eternit
ad. Na tyto komodity bude probíhat sběr
v jarních měsících letošního roku.

Umístění kontejnerů – Zbýšov u kiosku,
Zbýšov na parkoviště pod OÚ, Opatovice
na návsi u sběrných nádob, Chlum u autobusové
zastávky. Využijte tohoto kontejneru pro jarní
úklid, abychom předešli hromadění nevhodného
odpadu v místech u sběrných nádob.

VOLNĚ POHOZENÝ ODPAD NEBO NEPOŘÁDEK VE VAŠEM OKOLÍ
Vzhledem k tomu že bychom tento
zpravodaj využili na šíření občanské
zodpovědnosti,
dáváme
zde
prostor
pro uveřejnění fotografií s popiskem místa,
co vše naleznete volně pohozené ve svém okolí.
Ať už se jedná jen o krabici, plastové lahve, WC
mísu nebo černou skládku bioodpadu nebo

nepořádek u popelnic. Ideální by bylo k tomu
připojit i fotografii toho, jak jste dané místo
uklidili, tedy takové před a po.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat jen
určité množství ze zaslaných fotografií, které
uveřejní. Děkujeme!

AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE
Možná jste si již všimli jiného zobrazení
na úvodní webové stránce naší obce. Od února
provádíme průběžně aktualizaci webových
stránek.
Aktualizací bude procházet postupně
celá
webová
stránka,
budou
se doplňovat/aktualizovat údaje, doplňovat
dokumenty a fotografie do fotogalerie. Průběžně
se budou uvádět pořádné akce v obci.
V případě že máte fotografie z nějakých
akcí, které již proběhly a chtěli byste je
uveřejnit, zašlete je prosím na adresu zpravodaje
- zbysovskyzpravodaj@seznam.cz. K obrázkům
uveďte prosím označení, že se jedná o fotografie

na web a i název akce, které se fotografie týkají.
Podle tohoto názvu bude označena složka
fotografií na webových stránkách obce.
Dále bychom rádi webové stránky
doplnili o informace o Zbýšovském rybníku a
přidali záložku „Spádové obce“, kde by byly
krátké informace k jednotlivým obcím
v působnosti OÚ včetně fotografií.
V případě že byste měli námět,
co na stránky doplnit nebo odstranit, určitě nám
ho zašlete. Ať je tento komunikační kanál
i podle vás!
Děkujeme za podněty a spolupráci!

K U LT U RA
Slovo předsedy sportovní a kulturní komise
Vážení spoluobčané,
žijeme v rekreační oblasti, ke které
neodmyslitelně patří sportovní vyžití. Zbýšov
s přilehlými obcemi jsou ideálním místem
pro pěší turistiku, jízdu na kole či plavání.
Zálibu v těchto aktivitách je dobré pěstovat
od útlého věku, zvlášť dnes, kdy trávíme
spoustu času v autech, u televizí a počítačů.
Informace o výsledcích a aktivitách
fotbalového oddílu TJ Zbýšov budou pravidelně

uveřejňovány na vývěsce TJ Zbýšov.
Neopomeňte navštěvovat i webové stránky OÚ.
Neméně důležitým počinem je i údržba a
modernizace sportovního areálu Zbýšov.
V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky
na nutné opravy a současně se hledá možnost
získání dotace.
Věříme, že Vás nabídka zaujala a těšíme
se i na nové nápady ze strany občanů. Své
návrhy na volnočasové aktivity v rámci kultury
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a sportu, prosím sdělte na OÚ Zbýšov. Kulturní
a sportovní komise se s Vámi spojí, projedná
finance a realizaci.

Dovolte, abych Vám popřál mnoho
radosti ze zdravého pohybu na jarním slunci a
těším se na Vaše náměty.
Jindřich Arnot, předseda kulturní a sportovní komise

Místní knihovna a zájezd do divadla

Vážení spoluobčané,
s jarním sluníčkem přichází i trocha
informací o akcích pořádaných kulturní komisí.
Máme za sebou jednu z neúspěšnější komedii
Noela Cowarda „Líbánky aneb láska ať jde
k čertu“ v divadle Palace se skvělým hereckým
obsazením a strhujícím výkonem Jiřího
Langmajera.
Zveme Vás do knihovny, která nabízí
kromě rozsáhlé nabídky knih i nový titul „Baví
mě žít“, dále dlouholeté týdeníky „Květy“,
„Vlasta“, „Blesk pro ženy“ a měsíčníky
„Burda“, „Domov“, „ABC“.
O titulu „Baví mě žít“
Časopis o tom, že odchodem dětí
z domova a padesátými narozeninami, život
rozhodně nekončí. Dámy, váš život právě
začíná! Nyní máte čas samy na sebe a je jen
ve vašich rukách jak s ním naložíte.
Časopis je pro všechny ženy, které se
nevzdávají, mají rády výzvy a motivaci, nebojí
se dobrodružství, pracují, jsou aktivní
na sociálních sítích, věnují se svým koníčkům.
Časopis Baví mě žít píše o ženách jako
jste vy. Bude pro vás zdrojem energie, inspirace
a podnětem k mnoha životním dobrodružstvím,
protože toho máte stále mnoho před sebou.
Přečtete si zajímavé články a životní příběhy,
budete mít příležitost se zúčastnit inspirativních
eventů.

Cokoli chcete (Twelfth Night) z roku 1602.
Příběh
s
citacemi
také
z
dalších
Shakespearových komedií převedl do Ameriky
50. let prestižními cenami i nominacemi
ověnčený broadwayský libretista Joe DiPietro
(mj. autor titulů Miluji tě, ale… či Memphis).
Do scénáře se vešlo celkem 24 Presleyho
slavných písní, včetně Jailhouse Rock, Blue
Suede Shoes, Don’t Be Cruel, Love Me Tender,
Heartbreak Hotel, A Little Less Conversation
nebo Hound Dog.
Muzikál spatřil světlo světa v Goodspeed
Musicals na jaře roku 2004. Na přelomu roku se
přestěhoval do Chicaga, kde došlo k finálním
změnám. V této podobě se All Shook Up
představil na newyorské Broadwayi. Tam měl
premiéru 2. března 2005 v Palace Theatre v režii
Christophera Ashleyho a s choreografiemi Kena
Robersona. Inscenace si připsala na konto
významnou cenu Theatre World Award
(Cheyenne Jackson ji získal za výkon v hlavní
mužské roli), byla též nominována za výpravu.
Adam Novák, překlad: „Muzikál
Srdcový král provází pověst představení,
při němž se diváci zvedají ze sedadel a tančí
v řadách. My něco podobného zažíváme
na Pomádě, Horečce sobotní noci nebo Osmém
světadílu. Navíc se o Srdcovém králi píše jako
o nejlepším rock´n´rollovém muzikálu od dob
Pomády. To byly jedny z hlavních důvodů,
proč jsme si z té nekonečné nabídky
zahraničních titulů vybrali právě tento.“

Pozvání do divadla

V sobotu dne 27. 4. 2019 se koná
zájezd do divadla Kalich (Jungmannova 22/9,
Praha 1) na představení „Srdcový král“.
Nesmrtelné hity Elvise Presleyho
doprovázejí volnou adaptaci Shakespearovy
romantické komedie Večer tříkrálový aneb

Představení začíná ve 14.30 h, odjezd
autobusu v 11.30 h od OÚ Zbýšov.
Cena vstupenky od 330,- Kč.
Představení vyprodáno.
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Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2019. Aktuální a podrobnější informace naleznete
na webových stránkách obce (změna vyhrazena).
Přehled kulturních akcí zveřejňovaných na webových stránkách OÚ Zbýšov
Termín
Název
Pořádající
Leden - březen Plesy
Spolky a sdružení
Pálení čarodějnic
Spolky a sdružení
Duben - květen
Zájezd do divadla
OÚ Zbýšov
Červen
Den dětí
MŠ, ZŠ Zbýšov, OÚ Zbýšov
Vítání občánků
OÚ Zbýšov
Září - říjen-listopad Podzimní slavnost
MŠ, ZŠ Zbýšov, OÚ Zbýšov
Zájezd do divadla
OÚ Zbýšov
Prosinec
Rozsvícení vánočního stromku MŠ, ZŠ Zbýšov, OÚ Zbýšov

S velkým poděkováním za zájem při konání kulturních akcí se těším na společně příjemně strávené
chvíle.
Ing. Hana Kunášková, kulturní a sportovní komise

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Nově bychom rádi uveřejnili na přání
rodičů oznámení o narození dítěte, dále vám
společenská rubrika nabízí prostor ke sdělení
vzpomínky na blízkou osobu nebo vyjádření

těm, kteří si zaslouží vaše poděkování. Text
prosím zasílejte na OÚ Zbýšov nebo na email
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.

Naši oslavenci

Od ledna 2019 do konce března 2019 slaví tito oslavenci:
 Marie Fialová, Opatovice - 80 let
 Marie Kopecká, Klucké Chvalovice - 99 let
 Věra Zelená , Krchlebská Lhota - 95 let
 Marie Vitáková, Zbýšov - 92 let
 Josef Vonšovský, Damírov - 70 let

Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

T R A D I Č N Í P O Z D R AV Z E Z Á K LA D N Í Š K O LY
V lednu jsme se pustili do pilné přípravy
na závěrečné písemné práce v prvním pololetí.
O tělesné výchově i odpoledne s družinou jsme
často trávili na zamrzlém rybníce za školou. Ti
mladší si bruslení teprve osvojovali, zatímco
starší děti hrály s nadšením a velikou oblibou
hokej.
Během zimních měsíců jsme doplnili
vitamíny z různých druhů ovoce a zeleniny,
které nám přišly do školy v rámci projektu

Ovoce zelenina do škol od společnosti GIRA.
Formou zážitkové pedagogiky mohly děti
ochutnat české i tropické ovoce. V rámci
projektu si vytvořily vlastní záznamové archy,
kde posuzovaly chuť, barvu a zapisovaly hlavní
vitamíny.
Skrze prožívání různorodosti v naší
škole v žácích podporujeme toleranci, rozvíjíme
sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu
podílení se na událostech, které nás obklopují.
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Vzájemný respekt a prohlubování vztahů
tvoříme při plnění školního preventivního
programu. Pro oživení jsme letos využili
nabídku od společnosti ZaPS, která nám
nápaditě prezentovala respekt názoru a
přiměřené
základy
právního
vědomí.
Neopomenuli jsme rizika mobilů a sociálních
sítí.
Celý školní rok se zaobíráme tématem
tradic. Pro mladší děti je to těžce uchopitelné
téma, proto s dětmi tradice tvoříme v podobě
symbolických oslav narozenin, společně
stráveného času - vánoční přespání, škola
v přírodě, cyklistický týden, tábor.

Tradice vytvářejí pouta mezi lidmi, je to
něco, co sdílíme s ostatními, něco, co slavíme
ve společnosti lidí. Přesně taková byla naše akce
MASOPUST. O tom, jaká atmosféra panovala,
viz článek níže.
V nadcházejících
jarních
dnech
pojedeme s dětmi opět do našeho okresního
města, abychom se tentokrát prošli historickou a
magickou
Kutnou
Horou
s lektorem
z organizace POD HORAMI, do Čáslavi
do Městské knihovny a na Den bezpečnosti.
Těšíme se na teplé jarní dny, kdy
pomůžeme vyčistit naši planetu Zemi a pak už
zdravé a veselé Velikonoce všem.
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Více fotografií ze školních akcí naleznete na webových stránkách školy www.zszbysov.cz, v sekci Fotogalerie.

Masopustní průvod a karneval ve Zbýšově
Trubka troubí, vytrubuje,
bubínek vám oznamuje,
že masopustní průvod přijde k vám …

Trubka, harmonika a pořádný buben
v podání ochotných muzikantů zahrály písničky
Co jste hasiči, Až budou trumpety,Ta slepička
kropenatá a některé další, i hit století Škoda
lásky – sólo pro nevěstu a ženicha, kterým dal
místní pan farář požehnání v neděli 17. 2. 2019
před ZŠ ve Zbýšově. Spolu s laufrem,
medvědem a medvědářem, s dětmi a rodiči
prošel průvod naší obcí a některé občany i

roztančil.
S obzvlášť srdečným přijetím jsme se
setkali u pana profesora Vavřičky nebo u paní
Čochnářové a za to jim patří ještě jednou
poděkování.
Náš průvod jsme zakončili karnevalovou
oslavou s klaunicí v místním vojenském
školícím zařízení. Děti skotačily, tančily a
bavily se.
Akci jsme mohli uskutečnit díky
finančnímu zaštítění OÚ Zbýšov, OÚ
Dobrobvítov, přátelům školy a některým
rodičům, děkujeme.
Vladislava Šupíková, učitelský sbor ZŠ

Více fotografií z masopustu a karnevalu
www.zbysovvcechach.cz, v sekci Fotogalerie.

naleznete

na

webových

stránkách

obce
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MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Nemilé překvapení v mateřské škole

Po Vánocích jsme se všichni s radostí
vrátili do školky, děti si hrály s novými
hračkami, užívaly si sněhové nadílky a společně
jsme plánovali jarní akce .

Moc děkujeme za solidaritu a pochopení
všem, kteří nepropadali panice a pomohli nám
v této nelehké chvíli.
A kde jsme byli do 11. 3.? Většinu času
jsme trávili s dětmi v přírodě, počasí nám docela
přálo a když nám byla velká zima, naším
útočištěm byla tělocvična v základní škole.
Náš novoroční elán byl bohužel zmařen
11. 2. v 15,00 hodin nemilým nálezem v ložnici
dětí a tímto nežádoucím překvapením byla
dřevokazná houba dřevomorka, kterou potvrdili
i povolaní odborníci. Všem se honilo v hlavách,
co bude zítra, za týden, co bude se školkou a
kam se přestěhují děti, protože v tomto prostředí
bez odborného likvidačního zásahu jsme se báli
děti dále shromažďovat. Do konce týdne si
rodiče pro své děti zajistili hlídání a my učitelky
jsme začaly balit hračky, zařízení a připravovaly
se na rychlé stěhování, bohužel jsme stále
nevěděly kam. Na konci týdne nám okresní
hygienici stanovili požadavky na doplnění
zařízení – topení, umyvadla, bojlery v kempu ve
Zbýšově, abychom se tam po jejich schválení
mohli přestěhovat.
Povolení jsme získali k 11. březnu,
měsíc po nálezu vetřelce a akce kulový blesk se
uskutečnila 3. 3. v 10,00. Ke školce přijela
většina rodičů dětí s dodávkami a auty s kárami
a za dvě hodiny bylo vše přestěhováno.

V týdnu od 4. 3. byly jarní prázdniny a
tak jsme kemp připravily tak, aby se dětem i
nám v něm líbilo a aspoň trochu nám
připomínal naši školku.
A teď už zase můžeme plánovat akce,
výlety, besídky, protože do června máme
střechu nad hlavou zajištěnou a pak už jistě
budeme znát naše další působiště.
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Zapsala V.Radilová a L.Mašínová, učitelský sbor

Zájezd do Jánských Lázní

23. 2. 2019 se uskutečnil zájezd na hory
do lyžařského střediska Jánské Lázně.
Po prvotních obavách z neobsazení autobusu,
jsme si všichni účastníci užili krásnou
prosluněnou sobotu na zasněžených kopcích
Krkonoš. Někteří lyžovali, někteří běžkovali,
sáňkovali a někteří se jen tak procházeli a
kochali se zimním dnem. Věkové složení bylo
od 3 let až do ….zralých let dospělosti.

Zpět do Zbýšova jsme se vrátili
ve večerních hodinách a myslím, že jsme byli
všichni unavení a spokojení ze svých
sportovních výkonů.

Věra Radilová, učitelský sbor MŠ

„R E T R O“ A U T O K E M P Z B Ý Š O V

Autokemp ve Zbýšově je v provozu
od roku 1984. Je vhodný pro rodiny s dětmi,
skupiny sportovců, školy, letní tábory, adaptační
kurzy a firemní akce.

V autokempu je celkem 22 chatek, 8
el. přípojek pro karavany a prostor pro cca 20
stanů. V hlavní budově je kuchyňka a
společenská místnost, kterou lze využít mimo
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sezónu pro menší svatby, oslavy, srazy atd..
Vybavení
areálu
autokempu:
2x
pingpongový stůl, hřiště, dětská sestava
Monkey´s, pískoviště a ohniště.
Letní
dovolenou
si
každoročně
objednávají rekreanti z Chebu, Teplic, Písku,
Prahy, ale i z Čáslavi. Také letní tábory: oddíl
Judo Čáslav, SDH Habry, SDH Třemošnice,
SDH Kněžice, SDH Chotusice. Koncem sezóny
adaptační kurzy Gymnázium a SOŠPg Čáslav,
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a ZŠ Masarykova

Čáslav.
Jediným přáním rekreantů je najít
vhodné stravování v obci, rekonstrukce
sociálních zařízení a novější vybavení chatek.
Přihlédneme-li k přirodním krásám
prostředí – lesy, rybníky, nelze se divit,
že Zbýšov se stal vyhledávaným místem
pro houbaře, rybáře a rybník oblíbeným
koupalištěm.
Kontaktní osoba je paní Ivana
Profousová, telefon 737 026 561.

Více fotografií autokempu naleznete na webových stránkách obce www.zbysovvcechach.cz, v sekci Fotogalerie.

Ceník autokemp 2019 (za 1 den)
Chata – 4 lůžka

500 Kč

Ceník půjčovného her (za 1 hodinu)
Stolní tenis
10 Kč

Přistýlka v chatě

40 Kč

Bedminton

10 Kč

Stan/den

60 Kč

Tenis

10 Kč

Dospělá osoba ve stanu

50 Kč

Tenisová/volejbalová síť 10 Kč

Dítě 7 – 15 let ve stanu

15 Kč

Společenské hry

Dítě do 6 let ve stanu

Zdarma

Parkovné za auto

30 Kč

Parkovné za motorku

20 Kč

Parkovné za autobus

80 Kč

Parkovné za obytný přívěs

60 Kč

Osoba v obytném přívěsu

40 Kč

Zvíře (pes, kočka)

30 Kč

Elektrická přípojka

55 Kč

Rekreační poplatek

10 Kč

Společenská místnost pronájem

10 Kč

1 500 Kč
Ivana Profousová, vedoucí autokempu
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Přehled hospodření autokempu v roce 2018
Autokemp ve Zbýšově je příspěvkovou
organizací obce, tzn. že hospodaří s penězi,
které si vydělá a k tomu dostává ještě příspěvek
z rozpočtu obce. V roce 2018 autokemp
navštívilo 1 134 osob. Příjmy autokempu byly

486 825,- Kč Kč a výdaje byly 475 789,- Kč.
Výše finančního příspěvku z obce byla
50 000,- Kč. Autokemp vede paní Profousová
od roku 2014.
Jiřina Vosečková

Pozn. redakce: Tento článek byl připraven na základě podnětu jednoho z vás občanů. Děkujeme
za námět!

K O N T E J N E R Y N A B I O O D PA D - Z D
V minulém čísle jsme vás informovali
o nové
možnosti
ukládání
bioodpadu
do kontejnerů ZD „Vysočina“. Tato informace
vzbudila vlnu zájmu a dotazů. V krátkosti
bychom chtěli vysvětlit, že dané kontejnery
nenahrazují hnědé popelnice a hnědé kontejnery,
které máte doma nebo jsou v místech sběru
odpadu. Je to jen další možnost, kterou lze
využít při větším množství bioodpadu, který je
třeba odklidit. Kontejnery z družstva bude
využívat OÚ a jeho pracovníci úklidu
k odkládání prořezaných stromů a posekané
trávy při údržbě veřejného prostranství. Dále je
možnost, že když víte, že budete mít větší

množství bioodpadu, které by zcela zaplnilo
hnědý kontejner v obci, obraťte se předem
na ZD a domluvte si s ním přistavení tohoto
kontejneru na bioodpad. Jeden kontejner bude
stále umístěn na parkovišti pod OÚ ve Zbýšově
a bude se vyvážet dle potřeby a další dva budou
na družstvu a budou se zavážet na potřebné
místo jednotlivce.
Kontaktní osobou v dané věci je
Martin Vančura, mobil 601 341 200.
Přistavení kontejneru a jeho následný odvoz
je zdarma. Cílem je předejít vytváření
„černých“ skládek biodpadu.
Martin Vančura, ZD „Vysočina“

SPORT
Fotbal

Fotbalové jaro již klepe na dveře.
V sobotu dne 23. března 2019 bude zahájena též
III.
třída
okresních
soutěží.
mužstvo TJ Zbýšov zajíždí v sobotu k utkání
do Miskovic.
Po podzimní části soutěže se mužstvo
Zbýšova umístilo v tabulce na 3. místě se
ziskem 28 bodů a skorem 36:28. O branky se

podělili tito hráči : Čáp Lukáš 9, Šemík Marek
7, Škodák Jakub 5, Radil Václav 4, Králík
Martin 3, Jukl Jan 2, Junek Vratislav, Sobotka
Jiří ,Hájek Stanislav, Bilinkiewicz Pavel, Viták
Martin a Vebr Pavel - všichni po 1 brance.
Přejeme kolektivu fotbalistů co nejlepší
vstup do soutěže a připojujeme rozlosování jarní
části.

Rozlosování III. třídy kopané TJ Zbýšov na jaře 2019
14.kolo
sobota
23.3.2019 15.00 Miskovice - Zbýšov
15.kolo

sobota

30.3.2019

15.00

Kácov - Zbýšov

16.kolo

sobota

6.4.2019

16.30

Zbýšov - Viktoria Sedlec B

17.kolo

sobota

13.4.2019

16.30

Bílé Podolí B - Zbýšov

18.kolo

sobota

20.4.2019

17.00

Zbýšov - Červ.Janovice
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19.kolo

sobota

27.4.2019

17.00

Malín B - Zbýšov

20.kolo

sobota

4.5.2019

17.00

Zbýšov - Záboří n.L.

21.kolo

sobota

11.5.2019

17.00

Rataje - Zbýšov

22.kolo

sobota

18.5.2019

17.00

Zbýšov - Horušice

23.kolo

sobota

25.5.2019

17.00

Kluky - Zbýšov

24.kolo

sobota

1.6.2019

17.00

Zbýšov - Tupadly B

25.kolo

sobota

8.6.2019

17.00

Vlkaneč - Zbýšov

26.kolo

sobota

15.6.2019

17.00

Zbýšov - Sázava B
Jindřich Arnot, předseda kulturní a sportovní komise

Sportovní kroužek pro děti ve Zbýšově

Rádi bychom vám přiblížili novou
možnost fyzického vyžití pro děti, ročník 2013
až 2010. Zbýšovské fotbalové hřiště nabízí
krásný prostor pro společné sportování dětí.
Prostor je oplocen, v místních kabinách je
možnost převléknout se, občerstvit se, ukrýt se
před nepřízní počasí. Kroužek bude probíhat
vždy v sobotu, a to od května do září, záleží
na aktuálním počasí, tzn. že první sportovní
setkání bude 4. 5. 2019, vždy od 14:30 hodin.
Délka kroužku bude cca 45 minut. Kroužek
bude zdarma.
Sportovní kroužek povede Lukáš
Vebr, je to od malička fotbalový nadšenec.
S fotbalem začal ve Zbýšově a přes Čáslav a
Kácov se dostal do Vlašimi, kde si zahrál
několik let 2. fotbalovou ligu. V současné době
hraje divizi v Kolíně a trénuje dva ročníky
mladších přípravek ve Vlašimi. Proto jsem si
dovolila ho oslovit s touto nabídkou, abychom

ve Zbýšově využili hřiště a umožnili dětem
pohyb na čerstvém vzduchu pod profesionálním
dohledem.
Požádala jsem ho, aby popsal náplň
sportovního kroužku, aby jste si dokázali lépe
představit, co se bude v rámci kroužku dělat.
„Cílem kroužku bude formou her a
různých pohybových cvičení naučit děti hře
v kolektivu a vedení míče (technika, přihrávka,
kličky...). Trénink bude trvat cca 45 minut, což
je pro tak malé děti úplně dostačující, aby
udržely pozornost.“
Kroužek je určen pro všechny děti
v daném věkovém rozmezí bez dalších
podmínek, není nutné mít zde trvalé bydliště,
prostě kdo chce sportovat, ať přijde.
Věříme, že tato možnost sportovního
vyžití pro naše děti bude vítána a uvidíme se
4. května na hřišti v hojném počtu!
Lukáš Vebr, Jiřina Vosečková

H Ř I Š T Ě V K R CH L E B S K É L H O T Ě - II. E T A P A
Zase po roce bychom vás rádi
informovali o dění a připomněli aktivity
na hřišti v Krchlebské Lhotě.
Minulý rok (2018) v květnu bylo hřiště
vystavěno Krchlebskými obyvateli a chalupáři
na jedné z místních parcel, a to z materiálu
nakoupeného či darovaného místními nebo
přespolními obyvateli a vybaveno i díky
příspěvku OÚ Zbýšov. Cílem bylo vytvořit
místo pro děti, kde si budou moct bezpečně hrát
a dovádět, a to stranou od aut a mimo náves.
O této akci jsme informovali ve Zbýšovském

zpravodaji č. 2/2018.
V součané době je na hřišti pro pobavení
dětí dřevěné pískoviště, kovová herní souprava
s houpačkami, labyrint z pneumatik a jedna
lavička pro posezení. Chybí dodělat herní
soupravu, kde bude umístěna ještě skluzavka a
šplhací žebřík a dále věž z pneumatik
na prolézání. Toto bychom rádi zrealizovali
letos a zároveň bychom chtěli hřiště zaměřit i
na starší děti a umístit zde basketbalový koš
s hracím prostorem. Ještě bude třeba vybudovat
přístřešek na darovné hračky jako tříkolky,
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kočárek,
atp.
Vše
bude
financované
z darovaných prostředků. I letos jsme požádali
o příspěvek OÚ Zbýšov a dále se finančně
podílí občané Krchlebské Lhoty.

Budeme rádi pokud přiložíte ruku k dílu
ať již fyzicky, finančně nebo materiálně nebo
darováním hraček (např. na písek, hrací

domeček, houpačky, kočárky, odstrkovadla, a
další). Další brigáda bude 4. 5. 2019 více
informací níže. V případě zájmu můžete
kontaktovat Jiřinu Vosečkovou, mobil
605 433 718. O rozvoji hřiště budeme
informovat v dalších číslech zpravodaje.
Po roce fungování můžeme shrnout, že
vznik tohoto místa ocenily především děti,
pro které byl prostor vybudován, a které zde
nejen v letních měsících dovádí buď na herních
prvcích nebo s míčem. Dovolím si zhodnotit
tento záměr, vytvořit prostor pro děti stranou
od aut a mimo náves, jako úspěšný. Ráda bych
připomněla, že toto hřiště je určeno nejen
pro místní děti, ale i přespolní, prostě všem,
kteří si chtějí pohrát a neničit.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat
OÚ Zbýšov a jeho zaměstnancům, kteří
pomáhají s údržbou trávníku.

BRIGÁDA
hřiště Krchlebská Lhota – vybudování herních prvků

4. 5. 2019 od 9:00 hodin
Místo: Krchlebská Lhota, pozemek p. Radila (bývalé označení U Mračnů).
Náplní brigády bude kopání kotvících patek, zabetonování kotvících patek, sestavení basketbalového koše,
vytvoření hracího místa pro basketbal, zakopání pneumatik, vytvoření přístřešku na hračky, atp.
S sebou: lopatu, rýč, krumpáč, kolečko a především vaše ruce!
V případě že máte nějaký materiál (např. železné tyče, jekly, dřevo atp.), který vám leží na zahradě ladem,
rádi z něho vytvoříme pro děti prolézačku nebo kostru na houpačku, či něco dalšího. Stejně tak bychom
využili vaše nepotřebné hračky.
Děkujeme všem, co se budou nějakým způsobem podílet!!!!
Jiřina Vosečková

P R V N Í R O Č N Í K O PAT O V I C K É H O T U R N A J E
VE STOLNÍM TENISU
Jaro se blíží mílovýmI kroky, zahrádky
volají a nebude už čas na „hlouposti“ v podobě
sportů pod střechou. A právě proto se pár
nadšenců z Opatovic rozhodlo uspořádat
23. února 2019 první turnaj ve stolním tenisu.
Turnaj proběhl v přátelském a veselém duchu
v modlitebně místní farnosti, přihlásilo se 12
borců, kteří závodili ve dvou kategoriích –

dospělí a děti do 15 let.
Z turnaje se vyklubala bezvadně strávená
sobota ve sportovním duchu, nechybělo
občerstvení, diplomy a „hodnotné ceny“
pro všechny zúčastněné.
Doufejme, že byla započata nová tradice
a za rok neshledanou v Opatovicích!
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František Duda

W E B O V É S T R Á N K Y O PAT O V I C
Tip na webové stránky obce Opatovice,
www.opatovice-zbysov.eu, jsem zase obdržela
od jednoho z vás občanů. Po prostudování
stránek jsem dostala nápad, oslovit pana
Krejdla, tvůrce těchto stránek, zda by se nechtěl
podělit o jeho příběh vytvoření těchto stránek
v našem zpravodaji a zviditelnit tak tyto stránky
dalším občanům. Stránky jsou plné historických
údajů a fotografií a to nejen o obci samotné, ale
i míst jako je Doudovský mlýn, Hrad Chlum,
Zbýšovská pila. Je to velký obdiv, kolik
informací je možné shromáždit o jedné obci.
V dalších řádkách je již popsán vlastní příběh
vytvoření stránek panem Krejdlem.
„Když jsem v roce 2012 odjel do Anglie
nasbírat nějaké životní zkušenosti, tak jsem se
hlavně na začátku potýkal se spoustou volného
času, který bylo potřeba nějak šikovně využít.
Kdysi jsem po babičce převzal tvorbu
rodokmenu, a jelikož tou dobou na internetu
zpřístupnili nahlížení do starých matrik, tak
jsem volný čas trávil sepisováním mých předků.
Jedním z předků, podle dopisu od jedné
z tetiček, měl být jakýsi zchudlý šlechtic prý
snad z hradu Chlumu. No, člověku to nedá a
podle hesla „na každém šprochu, pravdy trochu“
jsem začal na internetu prohledávat co se dalo.
Vzal jsem to ze široka, rovnou
od historie celého čáslavska, kterou jsem
pro jistotu začal pročítat od bájného knížete
Mnaty, který vyslal Čáslava najít vhodné místo
na obranu proti Moravanům, aby mi neunikla

nějaká zajímavá informace o případných
předcích, až jsem se nakonec dostával do dob
méně vzdálených, na webových stránkách
jednotlivých obcí a jejich historie, která tam
většinou bývá pár odstavci popsaná. Nejvíce
mne zaujaly neoficiální stránky Zbýšova o pana
Vergnera, kde bylo opravdu hodně historických
informací z okolí.
A v tom okamžiku mně zamrzelo, že
Opatovice, vesnička kam od narození jezdím,
nemá žádné své stránky, kde by se prezentovala
a kde by se lidé mohli něco dozvědět. Takže
plán na zabití mého volného času byl na světě.
No jo, ale kde sehnat nějaké informace, když
bydlím v Anglii, a jak udělám webové stránky,
když jsem to nikdy předtím nedělal, to bude
pěkná fuška. Naštěstí jsem to vyřešil celkem
bezbolestně tím, že jsem se do toho prostě
rovnou pustil a říkal si, že se to vyřeší samo
za pochodu.
Tvorbu webových stránek jsem si tak
nějak v rychlosti nastudoval na internetu a
sháněním informací jsem částečně pověřil svoje
rodiče. Byli jako moje prodloužená ruka.
Přes týden jsem rozesílal e-maily do muzea
v Čáslavi, do Sázavského kláštera a různým
lidem, o kterých jsem si myslel, že by mi mohli
pomoct. Rodiče mi pak fotografovali různé
dokumenty a posílali mi je, abych je mohl
přepsat a uveřejnit.
Celá věc pak nabrala spád, když jsem se
po roce a půl vrátil zpátky do Čech. To jsem
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mohl chodit osobně na archivy a získat tak více
informací. Také jsem začal víc chodit po okolí a
hledat zajímavá místa nebo prozkoumávat
místa, o kterých jsem se dozvěděl, že tam kdysi
něco bývalo. Netrvalo dlouho a o mých
stránkách se dozvěděli lidé v Opatovicích.
Začali mi nabízet fotografie, které doma našli,
za
což
jim
moc
děkuji,
protože
fotodokumentace je leckdy daleko zajímavější,
než sáhodlouhé články z historie.
Díky stránkám mně kontaktoval také
p. Novotný, syn řídícího učitele školy
v Opatovicích, který je v současné době svým
věkem asi jedním z mála takových pamětníků a
který mi poslední dobou hodně pomáhá shánět
nové informace. Jeho aktivita je někdy až

neskutečná. Také mně například kontaktoval
p.Bohaty z USA, jehož předci bydleli před
200 lety v Hraběšíně a do Opatovic jakožto
evangelíci chodili na mše.
A nakonec, což je pro mě veliká pocta,
jsem mohl přispět sem, do Zbýšovského
zpravodaje,
informací
o
opatovických
stránkách. Takže se tím vlastně krásně, až
nečekaně, plní moje přání, aby Opatovice měly
své stránky s historií a zajímavostmi z okolí,
které zde budou uchované a přístupné všem,
kdo o ně bude mít zájem.“
Závěrem nelze napsat nic jiného než
doporučení navštívit tyto webové stránky a
pročíst dané zajímavosti.
Petr Krejdl, Jiřina Vosečková

Ř Í M S K O KAT O LI C K Á FAR N O S T V E Z B Ý Š O V Ě
Milí čtenáři,
lidský život je zahalen tajemstvím.
Na začátku to tajemství zná jen maminka, která
to většinou sdělí tatínkovi. V dnešní době to
ovšem nemusí být běžné. Navzdory okolí to je
většinou skutečnost radostná. S postupující
dobou těhotenství se s tímto tajemstvím setkává
také širší společenství, pro které to nemusí být
vždy radostná událost a bohužel je to někdy
důvod k nejrůznějším útokům na maminku, tedy
i na plod, ale také na nejbližší rodinu.
Po narození je dítě také v jistém slova smyslu
skryté, protože se pohybuje v úzkém kruhu lidí.
Do širšího povědomí se člověk dostává růstem,
ve kterém se setkává s více lidmi kvůli
vzdělávání, pracovní činnosti, cestování a jiným
událostem, které ho vzdalují z domova a
lidskými nebo odbornými kvalitami, které ho
činí známým. K závěru života se člověk opět
stahuje do pozadí a po odchodu z tohoto světa
se stává opět skrytým.
Jaký je Ježíšův život? V podstatě se
vejde do výše napsaného. Je v něm tajemství,
skrytost, veřejná znalost. Svým životem někdy
působí radost a jindy zarmucuje. Někdy
pomáhá, jindy odchází na opuštěné místo. Vše
se mu daří stejnými skutky. Neodchází jenom
proto, aby se modlil, ale také, aby uzdravoval.
Například dcera Jairova, nebo slepec. Veřejně
vchází do míst, kde hlásá lidem dobré zprávy.

Stejnými skutky vyvolává obdiv i nenávist.
Vzpomenout můžeme na vzkříšení Lazara, které
je pro učedníky důvod k víře, pro členy velerady
je to důvod k zabití Ježíše a Lazara. Čím více se
blíží Ježíšův odchod ze země k Otci, tím méně
se ukazuje na veřejnosti. Před zatčením je sám
v Getsemanské zahradě, kam si do své blízkosti
bere Petra, Jakuba a Jana, kteří ovšem usnuli a
nebyli mu na blízku. Po své smrti je pochován
do hrobu. Je tedy úplně ukrytý. Třetího dne
vstává z mrtvých, ale zůstává většinu času
ukrytý. Pouze se zjevuje, aby se apoštolové a
jeho učedníci přesvědčili, že skutečně žije.
Po čtyřiceti dnech vstupuje do nebe, aby nám
připravil místo, seslal Ducha svatého a byl
s námi po celém světě, což za jeho pozemského
života nešlo.
Stejný program má také pro církev, která
je jeho tajemným tělem. Je poslána, aby hlásala
Ježíše Krista, uzdravovala každou nemoc a
každou
chorobu,
odpouštěla
hříchy,
zpřítomňovala jeho oběť na kříži a rozdávala
jeho oslavené tělo a oslavenou krev všem, kdo
byli křtem k němu přivtěleni a věří v jeho
skutečnou přítomnost pod způsobem chleba a
vína. Jedná skrytě, když zprostředkovává Boží
dary, jedná veřejně, což má společnost většinou
spojené s jednáním biskupů, kněží a jáhnů, tedy
s lidmi, kteří vyvolávají kontroverzní dojmy.
Jako by ta viditelná část církve měla v zorném
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úhlu pohledu jenom peníze a nezajímá ji v první
řadě člověk z hlediska jejího jednání a Bůh jako
její nejvyšší Pán. Jsem Bohu vděčný, že se
svým jednáním není závislý na mně. Že vás má
rád, i když já nejednám. Jsem vděčný Bohu, že
mi do mé životní cesty poslal lidi, kteří mě učili
vidět skryté Boží jednání. Jsem mu vděčný
za to, že mohu s Ním spolupracovat a že své
království bude ve vašem srdci upevňovat
navzdory všem těžkostem, které mohou vyrůstat
z
nedokonalostí
členů
církve,
jejího
nedostatečného personálního obsazení, nebo
jiných jejich omezeních. Vše napsané v poslední
větě je možné nazvat křížem. Se slovem kříž je
spojena zkušenost bolesti, smrti, těžkostí,
smutku. Tyto věci jsou také spojeny s postní
dobou, kterou prožíváme nyní, když píši tyto
řádky, ale také s Velikonocemi. S Velikonocemi
je spojena ale také veliká radost. Radost z toho,
že vstal někdo, koho jsem měl rád, ale také
radost z toho, že se s Ním mohu setkávat a že
spolu s ním mám na tomto vítězství nad smrtí
účast. Tak má křesťanský kříž v sobě přítomnu
vždy radost a vítězství.
Přeji vám všem, abyste se nenechali

odradit od hledání Zmrtvýchvstalého vnějšími
nebo vnitřními těžkostmi. Přeji vám, abyste
v tom všem co je ve vašem životě krásné, dobré,
úspěšné či ohromující v pozitivním slova
smyslu nalézali toho, od kterého vše pochází a
v případě, že jste to hmotné či duchovní dobro
nedostali, radovali se z toho, že jste spolu
s Ježíšem mohli spolupracovat. Vyprošuji vám
všem dostatek sil ke kontaktování mne
v případě, že se mnou chcete mluvit, protože
jsem si vědom toho, že oslovit kněze jako
představitele církve, je díky pověsti církve,
především u lidí nežijících s církví, obtížné.
Slibuji, že udělám vše proto, abych tuto pověst
svým jednáním a mluvením nejenom
nepodpořil, ale také trochu opravil. Nechci
panovačně rozhodovat o věcech duchovních
natož světských. Chci sloužit, dokud budu moci.
Chci se připodobnit Kristu ukřižovanému a
vzkříšenému. Veškerou svou práci chci
vykonávat k oslavě Boží a jako službu vám
všem. Přeji vám, abyste v komůrce svého srdce
nalezli skrytého Krista a také krásné
Velikonoce.
V úctě k vám Petr Tobek, farář.

ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, spoluobčané, milí bratři a milé
sestry,
začalo jaro, Velikonoce jsou za dveřmi.
Nacházíme se v době postní. Naši předkové
drželi půst jaksi automaticky. I v Bibli často
někdo drží půst, zvláště, když ho čeká velké
rozhodnutí, nebo když něco provedl. A postí se i
indiáni nebo jogíni.
Říká ale nám dnes něco půst? Umíme si
něco odříct? Uskromnit se? I kdyby jen na čas?
A kdyby to bylo pro dobrou věc?
Půst není zdaleka jen o jídle. Stojí za to
se zamýšlet stále znovu, jestli nežijeme
zbytečnostmi, neutrácíme za věci, které
nepotřebujeme, zatímco na podstatné věci se
nám nedostává. A kolik dobra bychom mohli
vykonat pro druhé, kdybychom si odepřeli i jen
něco málo!
Postní doba nám může být dobrou
příležitostí k takovému zamyšlení.

Co je opravdu důležité? Co opravdu
potřebuji? Co si mohu odepřít? Co mohu udělat
pro druhé? A co všechno jsem už v životě
dostal? Za co všechno mohu být vděčný?
Takové zamyšlení je ta nejlepší příprava
na Velikonoce. Konečně, vždyť jde o to, že
někdo za nás položil život. Natolik nás lidi má
Bůh rád, že šel až na kříž.
Pane Bože, prosíme tě ukaž nám včas, co
je v životě opravdu důležité. Ať nemusíme
nejprve padnout na zem. Soustřeď naše srdce a
mysl. A přemáhej lakomství, povýšenost i pýchu.
Naplň naše srdce radostí, obětavostí a
vděčností. Amen.

Co se u nás dělo

23.2. se v sousedské spolupráci konal
v modlitebně v Opatovicích turnaj ve stolním
tenise. Akce se zúčastnilo 12 soutěžících. Turnaj
se protáhl do odpoledních hodin. Myslím, že si
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to všichni účinkující velice užili. Velice
děkujeme všem zúčastněným a zvláště
organizátorům.

Oprava kostela v Opatovicích

Jak možná víte, od loňského léta
probíhají práce na rekonstrukci kostela
v Opatovicích. Již bylo mnoho uděláno.
Například nová střecha. Nyní se pracuje na nové
fasádě. Zatím se podařilo téměř kompletně
otlouct starou omítku a pokračuje se opravami
na věži a tak se můžeme těšit, že náš kostel bude
již brzy opět vypadat k světu. Když pojedete
kolem, můžete si všimnout probíhajících prací.

Foto Lucie Dudová

Co chystáme

Zveme vás na následující akce našeho
sboru do modlitebny v Opatovicích č. p. 5.
13.4. v 14:00 Tradiční jarní dílna, kde bude
možnost si vyrobit jarní věnce, velikonoční
dekorace apod. materiál zajištěn.
14.4. 10:00-12:00 Jarmark domácích výrobků,
zavařenin, sazenic, a také některých výrobků
z předcházející dílny. Po předchozí domluvě lze
přijít i v jiný den. Celý výtěžek z této akce bude
věnován na opravu fasády opatovického kostela.
19.4. v 17:00 Velkopáteční Bohoslužby
s Večeří Páně.
21.4. v 9:00 Neděle vzkříšení. Bohoslužby
s Večeří Páně.

Co jsme mohli, to jsme udělali
svépomocí, ale nyní je to již v rukou odborníků.
A ty je třeba zaplatit. Díky štědrosti mnoha
dárců z církve i mimo ní se již velká část
potřebných peněz sešla, za což jsme všem velice
vděčni. Přesto ještě nejsme u cíle a kdybyste
chtěli přispět, budeme rádi. Kontakt naleznete
na webových stránkách.
Benjamin Kučera, farář, a Jaromír Drda, kurátor
webové stránky: http://opatovice.evangnet.cz/
fotky: https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/
facebook: ČCE Opatovice
telefon na faru: 773 217 474
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D I ST R I B U C E Z PRAVO DAJ E
Vážení čtenáři,
v prvním čísle letošního roku proběhly
v našem obecním plátku ještě nějaké změny,
přibyly rubriky.
Změny probíhají i
na webových stránkách, jak již bylo zmíněno
v krátké zprávě výše. Znovu vás vyzývám, aby
jste své náměty a připomínky jak ke zpravodaji,
tak i k webové stránce zasílali na email
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.
V tomto čísle bych ráda závěrem
informovala více k distribuci tohoto zpravodaje.
Pravidelně ho do schránek dostávají trvale
bydlící. V případě že nejste trvale bydlící a

chtěli byste obdržet zpravodaj, obraťte se
na obecní úřad, kde si konkrétní číslo
zpravodaje můžete vyzvednout nebo nahlásit
zájem o trvalý odběr.
Dále bych byla ráda, kdybychom
v příštím čísle mohli uveřejnit třeba nějakou
vzpomínku nebo poděkování někomu vám
blízkému.
Jen společným zájmem o obecním dění,
o sdílení informací, pocitů a názorů můžeme mít
tento zpravodaj obsahově zajímavý.
Děkuji všem za spolupráci při tvorbě.
Jiřina Vosečková

Foto: Michal Komárek
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PR E Z E N TAC E FI R E M
Tady nabízíme prostor pro firmy a jejich prezentaci.

Inzerce 10/2019
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