ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 3/2019

Klucké Chválovice –
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:
22. 10. 2019

26. 11. 2019

17. 12. 2019

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. 6. 2019
Usnesení č. 75/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 76/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 77/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku č. parcely 1408
v k.ú. Klucké Chvalovice pro XXXXX, Klucké
Chvalovice za cenu 1,-Kč/rok do 31.12.2022.
Usnesení č. 78/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem ½ objektu – jiná stavba
na pozemku st. parcela č. 21/2 vk.ú. Chlum
pro XXXXX, Chlum za cenu 100,- Kč/měsíčně.
Doba pronájmu se sjednává do 31.12.2022.
Usnesení č. 79/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí T. a L.B., Chlum

na brigádnickou činnost pro půjčování lodí a
šlapadel u Zbýšovského rybníka.
Usnesení č. 80/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek na okrskovou soutěž
v požárním útoku ve výši 500,- Kč pro JSDH
Zbýšov.
Usnesení č. 81/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na pouťové posezení v Kluckých Chvalovicích.
Usnesení č. 82/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Závěrečný účet obce Zbýšov za rok
2018 bez výhrad.
Usnesení č. 83/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
zvýšení
měsíční
odměny
pro Ing. Jiřinu Vosečkovou. Odměna bude
vyplácena na základě „Přílohy k nařízení vlády
číslo 318/2017 Sb., ve výši 2.458,- Kč
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od 1.6.2019, původní odměna činila 2.200,- Kč.
Toto zvýšení odměny je za zpracování
Zbýšovského zpravodaje.
Usnesení č. 84/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na akci „Dobývání hradu“, pro SDH Damírov.
Usnesení č. 85/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s nákupem pozemků č. parcely 10/1
o výměře 2112 m2,11/5 o výměře 3643 m2 a
11/6 o výměře 3060 m2 za cenu 150,- Kč/m2.
Parcely budou sloužit pro budoucí výstavbu
rodinných domků.

Usnesení č. 86/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části pozemku č. Parcely
102/2 v k.ú. Zbýšov o výměře 200 m2 za cenu
1,- Kč/měsíčně, za účelem konání akcí a
na umístění laviček pro návštěvníky kiosku a
pláže na období červenec – září 2019.
Usnesení č. 87/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s pořádáním akcí Kiosku Dejvid
u Zbýšovského rybníka na dny 19.7., 2.8., 17.8.
a 28.8.2019.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 16. 7. 2019
Usnesení č. 88/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Tomáše Kunsta a Jindřicha
Arnota.
Usnesení č. 89/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 90/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části pozemku č. parcely
102/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Zbýšov
za 1,- Kč/měsíčně pro XXXXX, Zbýšov.
Pronájem se sjednává do 30.9.2019.
Usnesení č. 91/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku č. parcely 1408

v k.ú. Klucké Chvalovice pro XXXXX, Klucké
Chvalovice za cenu 1,-Kč/rok. Pronájem se
sjednává do 31.12.2022.
Usnesení č. 92/2019: zastupitelstvo obce
jmenuje členy komise pro výběrové řízení
na akci: „Nová mateřská škola Zbýšov
o celkové kapacitě 40 dětí“ – L. Chvátal,
V. Radilová, Ing. L. Císařová, M. Vančura a
Z. Voseček

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 31. 7. 2019
Usnesení č. 93/2019 :zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Ing. Jiřinu Vosečkovou.
Usnesení č. 94/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 95/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídku na dodavatele stavby „Nová mateřská
škola Zbýšov o celkové kapacitě 40 dětí“ firmu:
Polabská stavební CZ s.r.o., Oseček 87, 289 41
Pňov s nabídkovou cenou 29.236.099,94 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 96/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na akci „Pouťové letní posezení spojené
s ukončením prázdnin“ ve Zbudovicích dne
17.8.2019, ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 97/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na již proběhlou
akci „Zahájení prázdnin“ v Opatovicích, která
se konala 6.7.2019, ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 98/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcel 51/1
o výměře 106 m2 a 55/14 o výměře 48 m2
za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 99/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 55/17
o výměře 290 m2 v k.ú. Chlum za cenu
20,- Kč/m2.
Usnesení č. 100/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje, aby majitel nového oplocení
XXXXX, Krchlebská Lhota na svoje náklady
odtokovou
strouhu
obnovil
a
uvedl
do původního stavu.
Usnesení č. 101/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s odepsáním zmařené investice na akci
Kanalizace a ČOV Zbýšov ve výši 737.298,-Kč
a na akci Multifunkční hřiště Zbýšov ve výši
39.150,-Kč.
Usnesení č. 102/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi
Obcí Zbýšov a SDH Březí na objekt občanské
vybavenosti /hasičská zbrojnice/ ve Březí se
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stejnými právy a povinnostmi, které byly
stanoveny ve smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 1.2.2019.

Usnesení č. 103/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 13. 8. 2019
Usnesení č. 104/2019: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisuVěru Radilovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 105/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 106/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje na základě doporučení hodnotící

komise, dodavatele veřejné zakázky na 1 ks
nového dopravního automobilu s požárním
přívěsem pro hašení,firmu Vesta Auto Corson
s.r.o., Služeb 5/256, 108 00 Praha 10-Malešice,
IČ: 27120457 a schvaluje uzavření kupní
smlouvy na částku 1.297.416,- Kč včetně DPH.

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
už skutečně odzvonilo dlouhým letním
dnům zalitým sluncem, které se pomalými
krůčky krátí a ránům vládnou mlhy
nad krajinou, oznamující blížící se podzim. Rtuť
teploměru klesá stále níže a na trávě se třpytí
malé kapičky rosy. I květiny z velké části
odevzdaly svou krásu. Stromy stahují svou sílu
do kořenů a pomalu se začínají měnit v pestrou
paletu barev. Ovoce dozrává, je čas sklizně a
vinobraní. Jako by se země na chvíli zastavila a
zhluboka se nadechla před plískanicemi, deštěm
i zimou. Přijměme podzim jako období, které
nás zve do vnitřku nás samotných, k objevení a
možná i k úklidu neznámých zákoutí. Dopřejme
i přírodě tento úklid, neboť vítr přináší změnu –
s větší či menší intenzitou odfukuje, odklízí a
přerovnává staré nepořádky, chystá prostor, aby
v budoucnu mohlo přijít nové. Časté deště
očišťují, osvěžují zemi před zimním spánkem,
doplňují vláhu a podzemní vody. Vše má svůj
význam a smysl.
I listy kalendáře nám oznámily začátek
nového školního roku. Mateřská a základní
škola opět ožily dětským smíchem a
po příjemných dnech dovolených a prázdnin
na nás opět čekají radosti a starosti všedních
dnů.

Úspěšně se nám podařilo s nákladem
636 tisíc korun zrekonstruovat prostory
mateřské školy, aby se děti mohly nerušeně
vrátit do míst, kde to mají rády a ke svým
oblíbeným hračkám. Ke konci srpna jsme podali
žádost o dotaci na MAS Lípa pro venkov o.z.
Zbraslavice, jehož jsme členy, pro budoucí
výstavbu nové mateřské školy. Na základě
výběrového řízení byla dodavatelem stavby
vybrána firma Polabská stavební CZ, s.r.o.
Oseček s nabídkovou cenou 35.375.681,- Kč.
Nyní dychtivě čekáme na otevření dotačního
titulu, abychom mohli požat o další přidělení
finančních prostředků, jelikož MAS může
poskytnout dotaci pouze do výše 5 mil. Kč.
Ve sborovně a v ředitelně základní školy byla
nově vybetonovaná podlaha a zakoupena
krytina. Obec zadala vypracování investičního
záměru pro výstavbu kanalizace ve Zbýšově a
hledá možnost čerpání finančních prostředků
pro odbahnění Zbýšovského rybníka, jehož
smaragdová barva omezovala jeho využití jinak,
než jsme si představovali. V podzimních
měsících
dojde
k vykupování
parcel
pro výstavbu rodinných domků.
Přeji Vám krásný a ničím nepokažený
podzimní čas, kdy se už nebo ještě barví listí a
stává se krásnou přehlídkou toho, co příroda
dokáže barevně rozehrát.
Květa Němcová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V MÍSTECH SBĚRU ODPADU VE ZBÝŠOVĚ
Vážení občané, neumísťujte nevhodný
odpad ke kontejnerům na plasty, papír a
sklo - nebude odvezen. Nábytek, koberce či
podobné
se
sváží
jedenkrát
ročně
v měsíci květnu a termín svozu je uveden
na internetových stránkách, ve Zpravodaji a dále
v
informačním
letáku
doručeného
do vaší schránky.

K U LT U RA V O B C I
Vážení spoluobčané,
s babím létem přichází i další informace
z kulturního dění a pozvání na akce. Zároveň
bych se chtěla věnovat i tématům, které
s kulturou
v širším
pojetí
jistě
souvisí (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“).
Jedná o naše prostředí, ve kterém žijeme.
Zbýšovský rybník v letních měsících z důvodu

Místní knihovna

V měsíci červenci nás zastihla velmi
smutná zpráva o úmrtí paní Drahomíry
Chadrabové, která se s láskou a péčí věnovala
dlouhá léta naší knihovně. Čest její památce!
Nyní
je
knihovna
uzavřena.
Znovuotevření knihovny a přesný termín bude

Kulturní památka

Jen zřídka se poštěstí psát o tak
významné události, jakou bezesporu je,
rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení
bývalého hospodářského dvora ve Zbýšově

znečištění ztratil svoji rekreační funkci a je
nejenom úkolem zastupitelstva, ale nás všech se
tomuto problému intenzívně věnovat.
V současné době se podrobně mapuje
příčina současného stavu, ať už je to ztráta
přítoku rybníka a působení případných
znečišťovatelů v přímé blízkosti. O dalším dění
budeme informovat.
uveřejněn na webových stránkách OÚ.
V současné době se hledá nová pracovní
síla jako knihovnice. V případě že byste měli
o pozici zájem nebo pro více informací
k tomuto kontaktujte OÚ Zbýov.

za kulturní památku. Dům v blízkosti kostela
Narození sv. Jana Křtitele je kronikou
považován za nejstarší dochovanou stavbu obce.
Všechny dřívější středověké památky postupně
zanikly (původní kostel, který patřil sázavskému
klášteru sv. Prokopa, nahradila novorománská
stavba z let 1882 – 1885, přidružené
benediktínské probošství zmizelo téměř
beze stop). Jistě v návaznosti na starší stavby
vzniklo
předmětné
barokní
stavení
hospodářského dvora, založené sedleckým
cisterciáckým klášterem ve 30. až 50. letech
18. století, v době budování nového konventu
v Sedlci.
Z podnikání
sedleckého
kláštera
na Kutnohorsku patří k několika málo stavbám
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hospodářských dvorů tohoto kláštera, které se
dochovaly do současnosti (cenná sýpka
v Krchlebech byla zbořena v roce 2011
bez vědomí úřadů). Druhým známým příkladem
sedleckého církevního majetku je klášterní
rezidence v Horušicích na Čáslavku, která ale
zastupuje jiný typ kulturní památky, s primárně
reprezentativní funkcí, využívaná pro pobyt
představitelů kláštera.

Pozvání do divadla

V sobotu dne 12. 10. 2019 se koná
zájezd do divadla Rokoko na představení
„Premiéra mládí“.
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím
komedie, ve které se vůbec poprvé na jevišti
potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová.
Tato francouzská komedie byla původně
napsána pro Annie Girardotovou a je i
inspirujícím
mezigeneračním
tématem
vyrovnávání se se stářím.
Představení začíná v 19.00 hodin,
odjezd autobusu v 16.00 od OÚ Zbýšov. Cena
vstupenky 150,-Kč, distribuce vstupenek OÚ
Zbýšov, tel. č. 327 390 326 .

Zbýšov se tak může pyšnit touto stále
ještě dobře zachovanou obytnou budovou
církevního statku, která dokládá zmíněnou
historii a ze staveb sázavského kláštera
uchovává středověké kamenné prvky. Tato
stavba je pro obec Zbýšov, spolu s kostelem
Narození sv. Jana Křtitele, jediným
historickým
pozůstatkem
dokládajícím
dlouhou historii obce.
V neděli dne 24. 11. 2019 se koná
zájezd do divadla Studio dva na představení
„Šíleně smutná princezna“.
Divadelní
adaptace
legendárního
hudebního filmu, který si zamilovali diváci již
několika generací. Příběh prince a princezny
ze sousedních zemí, kteří mají na přání svých
otců a jejich rádců uzavřít sňatek, ale rozhodnou
se sami si vybrat partnera.
Představení začíná v 15.00 hodin,
odjezd autobusu v 12.00 od OÚ Zbýšov. Cena
vstupenky 300,- Kč, distribuce vstupenek OÚ
Zbýšov, tel. č. 327 390 326 .

Vážení spoluobčané, děkujeme za zájem při konání kulturních akcí a těšíme se na setkání.
Ing. Hana Kunášková, kulturní a sportovní komise

Posezení seniorů s hudbou – Zbýšov – 5. 10. 2019
Obecní úřad postoupil s přípravou akce
pro seniory dne 5. 10. 2019. Akce je určena jen
pro občany trvale bydlící v našem okrsku
ve věku 65+ let. Těmto občanům byla
v minulých dnech rozeslána pozvánka.
Posezení se uskuteční v bývalé „CO
škole“ ve Zbýšově od 15:30 hodin. Hudební
program v podání pana Fiedlera a spol.
obohatí krátké vystoupení žáků místní ZŠ.
Součastí bude i jednoduché občerstvení,
které bude hradit OÚ Zbýšov. Občerstvení
nad rámec si každý bude hradit sám.
Rádi bychom vám nabídli možnost
svozu a odvozu na tuto akci. Bude zajištěn
autobus, který v daných časech objede všechny
obce v působnosti OÚ Zbýšov. A občany
vyzvedne v místě autobusové stanice (zastávky)
směrem na Zbýšov.

TRASA A:
14:45 Zbudovice
14:55 Klucké Chvalovice
15:05 Chlum
15:15 Zbýšov OÚ

TRASA B:
14:45 Březí
14:55 Opatovice
15:00 Zbýšov u ZŠ
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TRASA C:
15:10 Damírov
15:15 Krchlebská Lhota
Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit.

Od 19 hodiny bude umožněn odvoz
z akce. Pro zajištění svozu a odvozu je nutné
váš zájem nahlásit na OÚ, na tel. čísle 327
390 326 do 1. 10. 2019, a to kvůli kapacitě
autobusu. Děkujeme za pochopení a budeme se
těšit na viděnou!
Akci
pořádáme
za
podpory
21. základny taktického letectva Čáslav.
Jiřina Vosečková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
I nadále bychom zde 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 července 2019 do konce září 2019 slaví tito oslavenci:
 Libuše Vergnerová, Zbýšov – 70 let
 Václav Vavřina, Damírov – 70 let
 Věra Kopecká, Opatovice – 75 let
 Ladislav Chvátal, Zbýšov – 75 let
 Marie Kunášková, Opatovice - 80 let
 Marie Čochnářová, Opatovice – 80 let
 Zdenka Jiroušková, Zbýšov – 85 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z Á K LA D N Í Š K O LA – N O V Ý Š K O L N Í R O K
Školní rok 2019-2020 v naší škole
slavnostně zahájil ředitel školy Mgr. Miloslav
Oliva. Přivítal žáky školy, zejména prvňáky a
jejich rodiče, představil jim třídní učitelku Mgr.
et Mgr. Ivanu Samohelovou. Paní starostka
Květa Němcová, měla velmi hezkou uvítací řeč
a noví žáčci od ní obdrželi, kufřík do školy a
knihu s věnováním. Pod vedením třídní učitelky
si společně přečetly básničku, povídaly si,
splnily první úkoly a byly pasovány na prvňáky
ZŠ Zbýšov.
O patro níž si žáci 3. - 5. ročníku
povídali s třídním učitelem Mgr. Olivou
o prázdninových zážitcích a o nadcházejících
povinnostech. V dolním patře sídlí i družina,
na kterou se některé děti těšily nejvíce. Nové

rodiče i děti tam mile přijala vychovatelka
Vladislava Šupíková.
Pak už si každý prožil svůj první školní
den podle svého, někdo oslavoval, jiný
pospíchal domů, na zahradu, do práce. Budou
následovat další dny, ve kterých nás čeká
společné učení, hry, zážitky, výlety. Celý rok nás
bude provázet projekt o povoláních, díky
kterému navštívíme mnoho zajímavých míst
jako je třeba letiště Václava Havla v Praze.
Vstup do první třídy je velkým životním
mezníkem, potažmo celý první stupeň. Proto
jsme všichni rádi, že i v této hektické době
volíte naší rodinou – alternativní školu a tím
nadále udržujeme tradici Zbýšova.
Učitelé ZŠ Zbýšov

Stránka 6 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2019

Více fotografií ze školních akcí naleznete na webových stránkách školy www.zszbysov.cz, v sekci Fotogalerie.

MAT E Ř S K Á Š K O LKA
A je tu opět září.
Po prázdninách jsme se sešli v opravené
mateřské škole a děti se v ní rychle zabydlely,
jako kdyby ani nebyly půl roku v náhradních
prostorách v kempu. Nastoupilo 25 dětí, tedy
plná kapacita MŠ . Také se nám už vrátila paní
učitelka Lenka Martínková po mateřské
dovolené a paní učitelka Lenka Mašínová na rok
převzala statut chůvy, protože jsou ve školce
přítomné i dvouleté děti.
Na tento školní rok plánujeme s dětmi,
kromě již osvědčených akcí, i akce nové, a tak
věříme, že bude tento rok veselejší a práce
s dětmi nebude ničím rušena.
Za kolektiv učitelek napsala V.Radilová

S B O R D O B R O V O L N Ý CH H A S I Č Ů
Březí

V letošním roce proběhla rekonstrukce
garáže, která byla v nevyhovujícím stavu. Byly
odstraněny nevyhovující omítky, oprava regálu
na výzbroj a natření podlahy. Zednické práce
provedla firma Žejdlík Martin – Žaky. Rozvod
el. instalace a montáž provedla firma Havlíček
Tomáš – Čáslav. V garáži bylo namontováno
nové osvětlení, zásuvky a vypínače.

Tuto akci financoval OÚ Zbýšov,
kterému bychom chtěli poděkovat, zejména paní
starostce a všem zastupitelům. Hasiči na těchto
akcích odpracovali 47 brigádnických hodin.
Na
podzim
plánujeme
opravu
garážových vrat, které jsou v nevyhovujícím
stavu.
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Za SDH Březí Profous Josef

Pozn. redakce: V minulém čísle jsme zapomněli k tomuto článku otisknout fotografie. Z tohoto
důvodu článek uveřejňujeme znovu a tentokrát i s fotografiemi. Omlouváme se za pochybení.

Léto plné aktivní účasti na hasičských akcích
V letošním roce jsme se zúčastnili
netradiční soutěže „Šebestěnické stříkání“, které
se konalo 10.8.2019.
Dne 24.8.2019 jsme se zúčastnili oslavy
100 let založení SDH Dobrovítov, kde byla
vystavena naše stříkačka PS-8.
Další akcí, na kterou jsem zavítali s naší

technikou jako každý rok, bylo „Babí léto
v Kozohlodech“, které se konalo 14.9.2019.
Místní
hasiči
udržují
zeleň
před hasičskou zbrojnicí a pečují o svěřenou
techniku a hasičskou zbrojnici.

Za SDH Březí Profous Josef
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Zbýšov
Hasičské babí léto
V sobotu 14. září 2019 od 13,00 hodin se
v Kozohlodech konalo tradiční setkání hasičů.
Po celou dobu akce vládla skvělá atmosféra, a
především hezké počasí. Organizátoři akce,
hasiči z Kozohlod, si opravdu umí počasí
vybrat. Příjemné sluneční počasí babího léta
bylo velice příjemné.
Hasiči z Kozohlod pro ostatní sbory
hasičů připravili řadu zajímavých soutěží. Jako
první soutěžní disciplínu zvolili jízdu
na koloběžce. V druhé disciplíně se musela
posádka hasičů vypořádat se slalomem
na loďce. Hasiči museli naložit dvě hadice,
převézt je na druhý břeh rybníčku, hadice
vyložit a místo nich namotat a naložit nové.
Všechna družstva statečně bojovala až
do samotného cíle. I když se loďka místy
pod zápolením hasičů hodně kolébala, všechno
dobře dopadlo a v místním rybníčku si nikdo ani
letos nezaplaval. Třetí a zároveň poslední
disciplínou byla ukázka sání z volné vodní
hladiny. V této disciplíně hasiči prověřili své

motorové stříkačky. V poslední disciplíně měli
hasiči ze Zbýšova velkou smůlu. Technická
závada na stříkačce jim neumožnila závod
dokončit, a tak jejich snažení skončilo
neúspěchem, které je odsunulo v rámci celé
soutěže na předposlední místo. Skvělý výkon
díky plnému nasazení hasičů vyhrálo družstvo
z Šebestěnic a právem vyhrálo první místo.
Během celé akce bylo zajištěno
občerstvení pro hasiče i diváky. Touto cestou
bychom rádi poděkovali hasičům z Kozohlod
za přípravu této skvělé akce pro hasiče s názvem
„Babí léto“ a budeme se těšit na další ročník
této oblíbené soutěže.
Hasičského babího léta v Kozohledech
se zúčastnily sbory dobrovolných hasičů: Březí,
Damírov, Dobrovítov, Kozohlody, Šebestěnice,
Zbýšov a Frýdnava. Do závodu nastoupily i 2
družstva žen z SDH Kozohlody a SDH
Frýdnava.

O. Poul, SDH Zbýšov

SPORT
Fotbal

Začala nová fotbalová sezóna, tak zde
uvádíme pár praktických informací pro všechny
fandy fotbalu. Průběžné výsledky jednotlivých

zápasů
jsou
pravidelně
zveřejňovány
na nástěnce fotbalu na návsi ve Zbýšově.
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Tabulka č. 1: Průběžné pořadí Kutnohorská stříbrná - III. třída k 23. 9. 2019
#
Klub
Z V R P S B P+ P1. Horní Bučice 5 5 0 0 23:5 14 1 0
2. Uhl. Janovice B 5 4 0 1 18:11 12 0 0
3. Tupadly B
4 3 0 1 11:5 10 0 1
4. Vlkaneč
4 3 0 1 14:13 9 0 0
5. Záboří nad Lab. 5 3 0 2 12:12 9 0 0
6. Bílé Podolí B 4 2 0 2 9:5 7 0 1
7. Paběnice B
4 2 0 2 7:7 6 0 0
8. Miskovice
5 2 0 3 9:12 6 0 0
9. Rataje nad Sáz. 5 2 0 3 11:15 6 0 0
10. Sázava B
5 2 0 3 9:17 6 0 0
11. Zbýšov
5 2 0 3 8:11 5 1 0
12. Červ. Janovice 4 1 0 3 7:11 3 0 0
13. Kluky
4 1 0 3 5:9 3 0 0
14. Sedlec B
5 0 0 5 4:14 0 0 0
Zdroj: Fotbal.cz [online]. © eSports.cz, s. r. o. [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z:
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/13e081d9-b50c-4e91-824c-44e9f570c553

Tabulka č. 2: Rozpis zápasů podzim

Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise

Cvičení s našimi nejmenšími

Jako asi každá maminka ze Zbýšovska
jsem i já před rokem hledala nějaké vyžití
pro sebe a svou dcerku. Známá mi doporučila
Baby cvičení v Golčově Jeníkově. Tak jsme
začaly jezdit cvičit. Na dcerce bylo vidět, že jí
cvičení baví a určitě i pomáhá ve vývoji. Naše
paní cvičitelka, ale začala chodit do práce a
lekcí již měla hodně a tak sháněla někoho, kdo
by jí pomohl a vzal alespoň jednu hodinu.
Nakonec jsem se rozhodla absolvovat odborné

školení a cvičení s kojenci v Jeníkově převzít.
Potom jsem ale začala přemýšlet, zda by třeba
nebyl zájem o cvičení ve Zbýšově. Myslím si,
že je zde více maminek, které nechtějí s prckem
jen sedět doma.
Proto bych vás ráda pozvala na Cvičení
s kojenci a batolaty, které se bude konat
v prostorách Mateřské školy Zbýšov a to
v úterý od 16:00. Začínáme 8. října a budeme
se na vás s dcerkou Bětkou těšit. Na první lekci
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budu raději, pokud se přihlásíte emailem
uvedeným dále. První hodinu bychom si udělali
spíše informační a dále se uvidí. Samozřejmě
mohou s prcky cvičit i tatínkové.
Cvičení je vhodné pro děti od 4 měsíců
do 3 let. Jedná se o cvičení na velkých míčích,
podložkách, s padáčkem a dalšími pomůckami.
Je spojené s říkankami a písničkami. S sebou
pohodlné oblečení, popřípadě nějakou svačinku
a pití. Nadále si uděláme i Halloween, karneval,

Vánoční lekci apod. Cena jedné lekce bude
40 Kč. Pro více informací piště na e-mail:
skrdla@centrum.cz, či na FB skupině Cvičení
s kojenci Golčův Jeníkov a Zbýšov.
Pro všechny do příštího zpravodaje
určitě podáme zprávu, jak se nám s prcky cvičí.
A pokud budou maminky souhlasit, možná
přidáme i nějakou fotku :-)
Budu se těšit.
Lenka Radilová

Sportovní kroužek - poděkování

Dovolte mi touto cestou poděkovat
Lukášovi Vebrovi, který se od května do konce
září staral ve svém volném čase o vedení a
náplň sportovního kroužku ve Zbýšově.
Kroužek pravidelně navštěvovalo kolem

5 dětí. Maximální účast byla i 15 dětí, jindy zase
nedorazil nikdo, účast tak byla velmi
rozkolísaná. Věřím, že nadšení z kroužku vydrží
i do dalšího roku a budeme tak moct kroužek
zopakovat.
Jiřina Vosečková

L É T O V O P A T O V I C Í CH
Opatovice žijí. Spojil je a rozpohyboval
jeden z nejstarších kulturních počinů lidstva, a
to hudba spojená s vřelostí lidských srdcí.
Začátek prázdnin jsme společně přivítali
diskotékou na hřišti u rybníka, kde k tanci a
všeobecné pohodě hrál DJ Sláva. Stejným
způsobem a se stejnou hudbou jsme se
s prázdninami i na konci srpna rozloučili. Děti
obdržely malé dárkové balíčky, aby se jim lépe
šlo do škol a školek. Proudem teklo pivo
i limonáda, opékaly se klobásky a ke
všeobecnému veselí přispělo i nádherné počasí,
které nám vydrželo při obou těchto akcích.

A jelikož krásných dní pro letošek již
bude nejspíš poskrovnu, dali jsme sbohem i létu
na country zábavě na hřišti u Tvrdíků.
Ke všeobecné pohodě krásně hrála kapela
Gaučos,
plápolal
táborák,
starostlivé
hospodyňky snesly aspoň tunu nejrůznějších
dobrot a zapíjelo se výborným pivečkem jako
ze sedmého schodu. Zábava skončila až
nad ránem a celá akce udělala důstojnou tečku
za letošním létem.
Chtěli bychom poděkovat organizátorům
i protagonistům za krásné chvíle a těšíme se
na další akce v obci.

Blanka Vančurová
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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,
k podzimu patří vedle začátku školy,
poprázdninovému provozu či překrásně
zbarvenému listí také jeden polozapomenutý
zemědělský svátek - Díkčinění (neboli
Díkůvzdání, jak ho známe z amerických filmů).
Jedná se o svátek vděčnosti za sklizenou úrodu.
Za to, že další rok zase bude, co jíst. Což
v dobách hladomorů mělo velký význam. My si
to dnes můžeme trochu rozšířit – na vděčnost
za vše, co máme. Hmotné věci, peníze, jídlo, ale
i vztahy, lidi kolem nás. Nic z toho není
samozřejmé. Člověk by si tyto věci měl
opatrovat, hlídat, pečovat o ně.
Bible k tomu pak dodává ještě jednu
důležitou věc shrnutou slovy: „Pouštěj chléb
svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním
shledáš...“
Člověk by řekl: „Co to je za hloupost.
Když něco dám zadarmo, pustím k vodě, tak
z toho přece nic mít nebudu. Tak proč bych to
dělal?“ Z toho nic nekouká, to se mi nevyplatí...
No, když takhle budeme přemýšlet, tak nakonec
zjistíme, že se dneska nevyplatí ani vstávat
z postele. A sázet stromky? Sít obilí? Vždyť
na ně čeká taková řada škůdců! To mi nestojí
za tolik práce!
Takhle bychom ale za chvíli všichni
umřeli hlady. A tak člověk musí být trochu
důvěřivý. Vstát a něco dělat. Trochu riskovat.
Pouštět své jistoty po vodě.
Jedna úžasná věc na pouštění věcí
po vodě je, že si nemůžeme naplánovat, kam to
popluje a jak se nám to vrátí, jestli vůbec. A tak,
když něco hodíme do vody, neházíme to s
úmyslem, aby se něco najisto vrátilo. Popluje si
to vlastní cestou. Odevzdáváme bez nároku
na honorář. Můžeme to škrtnout z inventáře
jako zaniklou položku. Ale, právě proto, že voda
je nevyzpytatelná, tak se nám dary poslané
po vodě nějakým podivným spodním proudem
mohou vrátit, třeba ve chvíli, kdy budeme sami
nejvíc potřebovat pomoc.
Jako voda jsou i lidské vztahy. Ani
v nich nikdy nemáme jistotu, že se něco vrátí.
Takže na první pohled nemá cenu do vztahů
investovat. Pán Bůh nás však učí, že lidské

vztahy jsou v podstatě to jediné, do čeho má
smysl investovat čas i peníze. Zkrátka pomáhat
jeden druhému bez ohledu na to, jestli se mi to
někdy vrátí.
Takto se lze stát skutečným boháčem.
Ani miliony v kapse nám totiž nezaručí pocit
dostatku a spokojenosti. Nýbrž to, že třeba
i s málem můžeme někomu pomoct. Nezištně se
rozdělit. Být bližním.
Z podzimního času si tak můžeme
odnést přání, či doporučení, abychom uměli být
patřičně vděční za vše, co máme. Co dostaneme.
Co se urodí. Abychom se s tím dokázali
spokojit. Uskromnit se, když je třeba. A rozdělit
se, když někdo jiný má nouzi.

Program

Bohoslužby v Opatovicích se konají každou
neděli od 9 hodin. 29. 9. - 13. 10. se sejdeme
v kostele. Jinak ve vytápěné modlitebně vedle
fary.
- 13. 10. slavnost Díkčínění za úrody zemské se
sv. Večeří Páně.
- 26.10. v 17 hodin předadventní koncert, hraje
Daniel Jun na klavír a Petr Mašlaň
na violoncello.
Biblické povídání pro děti se schází
v Opatovicích jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek
v 16:15.
Všichni jsou zváni.

Oprava kostela v Opatovicích

Dovolte mi vás informovat o postupu
opravy kostela v Opatovicích. Kdo chodíte nebo
jezdíte kolem, mohli jste sledovat, jak
pokračujeme. Byla zhotovena nová střecha i
fasáda, upravili jsme odvod vody a zařizujeme
nádrž na dešťovou vodu, aby bylo z čeho v létě
zalévat na hřbitově.
Stále však nejsme u cíle. Stále probíhá
sbírka na kostel, aby se pokryly všechny
dosavadní náklady. A ještě kromě drobných
úprav zbývá v kostele vymalovat.
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Moc
děkujeme
všem
dárcům,
brigádníkům i dalším podporovatelům.

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

TISKOVÝ ZÁKON
Vážení čtenáři,
závěrem tohoto čísla bych vám ráda
přiblížila problematiku periodického tisku. Tím,
že zpravodaj vychází pravidelně, tudíž jsme
periodický tisk, máme jako obec povinnost toto
periodikum registrovat u Ministerstva kultury
ČR. Z této registrace vyplývá povinnost pravidelné rozesílání jednotlivých čísel na různé
knihovny v rámci celé ČR. Můžete tedy náš
obecní plátek nalézt třeba i v Národní knihovně
ČR nebo v knihovnách jednotlivých krajů.
Vedle toho je samozřejmě každé číslo

zpravodaje umístěno na webových stránkách
obce, kde si ho můžete rovněž přečíst.
I zde závěrem znovu připomínám,
že jestliže máte nějaké další podněty, příspěvky
neváhejte se obrátit na redakční email
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.
Nadále platí, že pokud byste chtěli
obdržet zpravodaj, obraťte se na obecní úřad,
kde si konkrétní číslo zpravodaje můžete
vyzvednout nebo nahlásit zájem o trvalý odběr.
Ještě jednou děkuji všem za spolupráci
při tvorbě tohoto čísla zpravodaje.
Jiřina Vosečková

PR E Z E N TAC E FI R E M
Zde nabízíme prostor pro firemní prezentaci. Konkrétní informace k inzerci naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.

Inzerce 30/2019
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Inzerce 31/2019
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Foto: Michal Komárek
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