kVážení spoluobčané,

jako obvykle vítáme Vaše ohlasy a připomínky k obsahu. Máte informace o připravovaných akcích v okolí, úspěších našich
spoluobčanů nebo fotografie vhodné ke zveřejnění? Jsme rádi za každou Vaši reakci. Veškeré podklady je možné zaslat na
email alessorf@seznam.cz případně odevzdat přímo na obecním úřadě. Dodané články nejsou redakčně upravovány.

Záznamy z jednání zastupitelstva jsou dostupné na webových stránkách obce. Jednání zastupitelstva je veřejné a
datum jeho konání je vždy s předstihem oznámeno na
úřední desce a webových stránkách obce.
Usnesením č. 75/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení na pozemek č. parcely 283/12, st. 20, 283/3
v k.ú. Damírov, 420/24, 463/7,447/3 v k.ú. Opatovice u
Zbýšova, 1261, 1333, 1375,1371, 1351 v k.ú. Klucké Chvalovice
Usnesením č. 76/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovatelkami zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 77/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 78/2017 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 519/9 v k.ú. Klucké Chvalovice o
výměře 136 m2 za cenu 5,-Kč/m2 manželům XXXXX.
Usnesením č. 79/2017 zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu ve výši 10.000,-Kč pro SDH Zbýšov
k příležitosti 75. výročí založení sboru.
Usnesením č. 80/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o dílo mezi Obcí Zbýšov a Ing. Ivanem Vergnerem
na zpracování doplňujících konceptů kroniky obce Zbýšov
za roky 1996- 2015.
Usnesením č. 81/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 500,-Kč pro SDH Klucké Chvalovice na
soutěž „Šebestěnické stříkání“.
Usnesením č. 82/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Pachtovní smlouvu“ mezi Obcí Zbýšov a ZOD Potěhy s
účinností od 1.10.2017. Předmětem pachtu jsou pozemku
v k.ú. Březí u Šebestěnic o výměře 0,784 ha.
Usnesením č. 83/2017 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Usnesením č. 84/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Střednědobý výhled rozpočtu obce
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Zbýšov na roky 2018- 2022.
Usnesením č. 85/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o vytvoření internetových stránek“ pro Obec
Zbýšov od společnosti Galileo Corporation s.r.o. Chomutov.
Usnesením č. 86/2017 zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „Multifunkční hřiště Zbýšov“
v tomto složení: Ing. A. Šorf, J. Profous, F. Vavřička.
Usnesením č. 87/2017 zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. zhotovitele 30/2014 mezi Obcí
Zbýšov a VPK Suchý s.r.o. Zásmuky. Dodatek smlouvy se
týká realizace vodovodních přípojek pro obce Krchlebská
Lhota a Damírov.
Usnesením č. 88/2017 zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků takto: pozemek č.parcely 58/9 v k.ú. Opatovice o výměře 1661 m2(druh pozemku zahrada, vlastník
M.Č.) bude směněn za pozemek č.parcely 86 v k.ú. Krchlebská Lhota o výměře 1831 m2 (druh pozemku orná
půda, vlastník Obec Zbýšov). Rozdíl ve výměře bude uhrazen v ceně obvyklé.
Usnesením č. 89/2017 zastupitelstvo obce schvaluje proplacení materiálových nákladů ve výši 2.000,-Kč na 3. ročník „Chlumských koňovin“, který se koná dne 28.9.2017.
Usnesením č. 90/2017 zastupitelstvo obce schvaluje proplacení materiálových nákladů ve výši 2.000,- Kč na akci
„Pouťové letní posezení spojené s ukončením prázdnin“.
Usnesením č. 91/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 500,-Kč pro SDH Březí na startovné netradiční soutěže „Šebestěnické stříkání“.
Usnesením č. 92/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Františka Vavřičku a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 93/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 94/2017 1. Zastupitelstvo obce Zbýšov
schvaluje Plán společných zařízení pro KoPÚ Chlum.
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Vážení spoluobčané,
posíleni sluneční energií a s opálenou tváří jdeme vstříc poslednímu čtvrtletí letošního roku. Léto
skončilo a před námi jsou prodlužující se večery, podzimní těžké mlhy, svěží deště a orosené pavučiny
babího léta. Ale také velkolepé barvy, barvy podzimu,
které jako poslední nádech letní nádhery oživí mohutné koruny stromů. S podzimem pro nás nekončí
ani romantika letních večerů. Jen se promění do tajemství ukryté za maskou z peří a divokých květů,
dekorací s příchutí nepoznaných zítřků. Podzim byl a
je časem sklizně. Na stromech dozrává ovoce, vinohrady jsou plné sladkých hroznů. Pro řadu lidí je podzim i časem smutku. Je to období postupného usínání
přírody, kdy umlkl čilý zpěv ptactva, jen sporadicky se
ozve z dáli zakrákání vrány či hekot hejna stěhovavých hus, které letí vstříc slunci do jižních krajin. Jen
ojedinělý bzukot hmyzu či zamávání motýlích křídel
přeruší lesní ticho narušované jen šustotem listí pod
nohama, které se volně vznáší vzduchem a postupně
vytváří na zemi hebký a barevný koberec.
Veškerá započatá práce se v tomto období musí
dokončit, než se krajina zahalí sněhovou pokrývkou.

V průběhu měsíce října dojde k dlouze očekávané
realizaci vodovodních přípojek v Damírově. Tím by
byla definitivně ukončena náročná stavba vodovodů
jak v této obci, tak i v Krchlebské Lhotě. Do finiše pak
směřuje rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Březí.
Dále byla provedena výměna střešní krytiny na domu
č.p. 27 ve Zbýšově a dokončeno kontejnerové stání
v Kluckých Chvalovicích.
I naši zaměstnanci dosekávají poslední vzrostlé
plochy a připravují se na úpravy keřových porostů,
aby byli připraveni s odpovědí na otázku „až se zima
zeptá“. Necháme ji ale zatím tiše podřimovat a užijme
si barevnosti podzimu, který patří mezi přední malíře.
Jestliže ve Vás podzim budí sentiment, podpořte
jej. Brzké západy slunce a dny, které jsou ještě teplé,
ale už jinak voní, je příjemné trávit rozjímáním o životě-třeba i při procházkách ztichlou přírodou.
„Podzim je druhé jaro,
kdy se každý list stává
květem.“

Vážení spoluobčané,
letošní podzim bude vpravdě divadelní. Připravili
jsme v měsíci listopadu a prosinci zajímavou nabídku.
Můžeme se tak těšit na setkání s našimi předními
hereckými hvězdami a ve společnosti svých nejbližších či přátel strávit sobotní podvečer. Vstupenky jsou
za poloviční cenu a doprava zdarma. V minulém čísle
Zpravodaje zmiňovaný zájezd na představení „Evita" je již vyprodán. Pojeďte se s námi schovat před
podzimním počasím do divadla!

mu však stojí jeho věrný garderobiér Norman, který
nejenže o svého pána oddaně pečuje, ale zároveň mu
pomáhá sehrát jeho poslední velkou roli. Shakespearovské drama se prolíná s životní realitou. Dramatické
situace střídá humor. Hra je zároveň poctou divadlu,
herectví i všem anonymním lidem ze zákulisí, bez
nichž by divadlo nemohlo být, i poklonou Shakespearovi. Jeden z nejslavnějších pohledů do divadelního
zákulisí od autora oscarového Pianisty, Ronalda
Harwooda. Autor sám byl kdysi osobním garderobiérem u sira Donalda Wolfita v Shakespearovské společnosti. Tuto svou zkušenost později zúročil k napsání své hry, díky níž dosáhl v roce 1980 celosvětového
uznání. V roce 1983 vznikl podle jeho scénáře stejnojmenný film režiséra Petera Yatese s Albertem Finneym a Tomem Courtenayem v hlavních rolích. Film
získal pět nominací na Oscara. V Čechách Garderobiéra poprvé uvedl v roce 1987 Evald Schorm v Divadle
Na zábradlí. Od roku 2014 Divadlo Bez zábradlí uvádí
také Harwoodovu hru Kvartet v režii Petra Slavíka.
Délka představení: 2 hod. 10 min., přestávka 20 min.

Pozvání do divadla
V sobotu dne 11. 11. 2017 se koná zájezd do divadla
Bez zábradlí, Jungmannova ul 36/31, Praha 1, na
představení „Garderobiér“, Ronald Harwood. Začátek
představení v 17.00 hod. Odjezd od OÚ Zbýšov ve
14.00 hodin. Námětem hry je dvou sté dvacáté sedmé představení Krále Leara. Kdysi hvězdný shakespearovský herec a despotický principál kočovné
společnosti, který si říká Sir, je u konce s dechem. Na
Londýn dopadají bomby nacistické Luftwaffe, ale ani
ty Sirovi nezabrání v touze hrát. Celý svůj život zasvětil divadlu. Teď ho ale zrazuje paměť, zdraví... Po boku
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Květa Němcová – starostka obce

V sobotu dne 16. 12. 2017 se koná zájezd do divadla
Studio dva, Václavské náměstí 802/56, Praha, na
www.zbysovvcechach.cz

představení " Děvčátko - vánoční příběh". Začátek
představení v 18.00 hod. Odjezd od OÚ Zbýšov ve
15.00 hodin. VÝJIMEČNÝ MUZIKÁLOVÝ PROJEKT S
ŽIVÝM ORCHESTREM. Jeden z nejpopulárnějších klasických vánočních příběhů o chudém děvčátku prodávajícím sirky se dočkal nového zpracování. Magický
příběh na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena o děvčátku Lucii, které se na Štědrý den touží dostat za štěstím na druhý břeh zamrzající Temže, při-

pravili pro divadlo Studio DVA režisér, autor scénáře a
scénograf Šimon Caban ve spolupráci se skladatelem
a textařem Kryštofem Markem. Vánoční muzikál s
živým orchestrem, na motivy jedné ze šesti nejkrásnějších pohádek dánského spisovatele, vás přenese
škrtnutím zápalky do kouzelného světa přání.
Délka představení: 2 hod. vč. přestávky
Doporučení: pro děti od 7 let

Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V měsících červenec až září 2017 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
• Josef Fiedler, Klucké Chvalovice - 96 let
• Anna Smutná, Klucké Chvalovice - 96 let
• Libuše Dalešická, Zbudovice - 80 let
• Vlasta Šenová, Chlum - 70 let
• Miloslava Čudová, Chlum - 75 let
• Jarmila Novotná, Zbýšov - 70 let
• Marie Váňová, Březí – 70 let
• Jan Smutný, Klucké Chvalovice – 70 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Základní škola a Mateřská škola Zbýšov, okres Kutná Hora příspěvková organizace.
Všechny důležité informace najdete na internetových stránkách… www.ZSZbysov.cz.
Naše příspěvková organizace je složena ze čtyř částí:
1) Základní školy, která má žáky do pátého ročníku.
1.ročník…7 dětí, 2.ročník…9 dětí, 3. ročník…5 dětí,
4.ročník…6.dětí a 5.ročník…7 děti. Paní učitelka
Mgr. Samohelová má 1. a 2. ročník. Pan ředitel Oliva zbytek. Ve škole je počítačová učebna se třinácti
počítači. Dále je v každé kmenové učebně počítač.
V knihovně také. Všechny napojeny na internet. Tělocvična je vybavena nářadím i náčiním velmi slušně. Ve třech třídách je dataprojektor a v jedné interaktivní tabule. O úklid se stará Veronika Solařová. Škola začíná vyučovat v 7.15.
2) Školní družiny, která má zapsaných 32 dětí. Tu vede
paní Vladislava Šupíková. Provoz družiny začíná
v 11 hodin a končí ve čtyři hodiny. Paní Šupíková
učí ještě část úvazku pana ředitele Olivy, který má
snížený úvazek.
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3) Mateřské školy, která má 18 dětí. Vedoucí učitelkou ve školce je paní Věra Radilová. Učitelkou paní
Lenka Mašínová. O čistotu se paní Jana Babáková.
Do školky byla pořízena kopírka.
4) Školní jídelny, do které docházejí děti ze ZŠ. Ty mají
jen obědy. Děti z MŠ mají ještě dvě svačiny. Hlavní
kuchařkou je paní Jana Čížková. Pomocnou kuchařkou paní Jana Babáková a vedoucí školní jídelny je
paní Jana Babáková.
Velmi úzká je spolupráce mezi ZŠ a MŠ. Společné
akce zejména dolaďuje školní družina a MŠ.
Z akcí, které koná ZŠ…regionální putování po Železných horách v období 9.-11.října, vánoční přespání ve
škole, turnaj ve florbale, plavecký výcvik (začínající 12.
října), škola v přírodě (letos Jižní Morava), cyklokurz
(Lipno), karneval, divadla a kina, dětský den, táboření na
základně u Chedrbí s dalšími malotřídkami, výjezdy na
kolech, pěší poznávání atd.
Z akcí, které koná MŠ…koňoviny, týden v MŠ
s přespáním, plavecký výcvik, divadla, pouštění draků,
podzimní slavnost, čarodějnická slavnost na Chlumu atd.

www.zbysovvcechach.cz

Z akcí, které koná školní družina…soutěže pro děti i
rodiče, návštěvy knihovny, muzea a blízkých zajímavých
lokalit.
Ve škole nabízíme ještě tyto kroužky…sportovní,
počítačový, toulavou botu, klub čtenářský, klub logiky a
her a doučování…na příští rok včelařský kroužek.
Adventní čas v naší škole je už tradičně vyplněn
přípravou programu na rozsvícení vánočního stromku
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na návsi, výrobou čertů či Mikulášů, vánočních dárečků
a přání, kterými obdarováváme nejen rodiče. Celý tento
předvánoční maraton vrcholí přespáním ve škole, kdy si
užijeme florbalový turnaj, vánoční dílničku, večerní vycházku i pravou štědrovečerní večeři.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ
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Ze života ve školce…
Prázdniny utekly jako voda a dětský křik, smích a zpočátku i pláč opět zaplnily prostory mateřské školy. Přivítali
jsme mezi sebou 6 nových dětí a stejně jako v loňském roce
převažují chlapci. Celkem do školky chodí 18 dětí a z toho je
10 chlapců a 8 děvčat. Předškoláků je v tomto školním roce
7 a nejmladšímu dítku je 2,5 roku.
Měsíc září byl naplněn hlavně vzájemným seznamováním dětí, seznamováním s denním režimem ve školce a
zvykáním nových dětí na jiné dospělé osoby než na své
rodiče.
Přesto jsme ale stihli i divadelní přestavení ve školce,
pohádku Bez práce nejsou koláče od divadelní společnosti
Úsměv. Pohádka hraná jednou herečkou s loutkami zvířátek
plná veselých písniček a vtipných monologů, děti velmi pobavila.
Dětským koutkem jsme přispěli do programu „Chlumských koňovin“, kde děti vyráběly papírové koníky na špejli, skládaly puzzle, skákaly přes překážky, házely na cíl a kromě dobré nálady byly odměněny i drobnými dárky, na
které přispěl OÚ Zbýšov.

Další společnou akcí rodičů a dětí bude 14. října setkání s jinými mateřskými školami v regionu v Březové u Kutné
Hory. A téměř o týden později 20. října od 16 hodin budeme pořádat ,,Podzimní slavnost“, která bude tento rok komornější, pouze na pozemku mateřské školy. Obou akcí se
ale mohou zúčastnit i děti, které již do mateřské školy nechodí.
Fotografie ze všech akcí a dění ve školce budeme nově
prezentovat na facebooku mateřské školy.
Těšíme se na Vaši účast na společných akcích a přejeme Vám, v těchto chmurných podzimních dnech, hodně
optimismu a radosti z Vašich dětí.
Za děti a kolektiv MŠ Věra Radilová a Lenka Mašínová
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V obrazové rubrice věnované tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát míříme do Zbudovic.
Na obou snímcích je zachycen dům čp. 32. Na horním snímku je zachycen stav v roce 1979 (foto J. Tlamka), spodní snímek
pochází z roku 2010 (foto J. Pechová).
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Již třetím rokem se nadšenci koňského rekreačního
sportu sešli 28. září na Chlumských koňovinách.
Soutěžící se utkali v disciplínách, kde museli prokázat svůj um při vedení koně, aby jejich čas byl co
nejkratší. Soutěžili mezi barely, tyčemi, v tzv. sranda závodě a diváci se dočkali i velmi netradičního
dostihu.
Kromě vážných i nevážných situací na koňském hřbetě se návštěvníci seznámili s prací kynologického spolku z Čáslavi. Ukázka
výcviku a poslušnosti se šesti různými plemeny psů byla velmi
poutavá a poučná.
Dalším bodem programu bylo vystoupení talentovaného
mladého bubeníka, který svou temperamentní hrou všechny přítomné upřímně překvapil.
Samozřejmě ale hlavním cílem dne bylo přátelské soutěžení našich „koňáků“
na koňských hřbetech. Někomu se závodění povedlo lépe, jiní měli radost z účasti a
atmosféry, kterou dokreslovala hudba a vtipné slovo moderátora akce. Myslím, že
si všichni užili hezký slunečný, byť velmi větrný den s radostí a pocitu příjemně stráveného času.
Na akci se kromě chlumských „domorodců“ a chalupářů podíleli i nadšenci a
sponzoři z okolí. Za sponzorské dary a pomoc při organizaci děkujeme OÚ Zbýšov, ZD Vysočina Zbýšov, Agroslužby3S, p. Prchalové, slečně Valdmanové, p. Vavřičkovi, p. Vančurovi a všem, kteří si programu dne moc neužili a
s ochotou se starali o dobré pokrmy, nápoje a zábavu pro děti.

Kromě dětského koutku, měli děti i rodiče možnost svézt se na koňském
maratonském kočáru, který chvílemi nebyl pod návalem dětí ani vidět. Majitel i koník neměli žádné prostoje a myslím, že byli večer oba unaveni, protože tolik dětí asi nikdy na Chlumu nebylo.
I na večerním hodnocení akce byla znát únava na všech účastnících, ale
všichni jsme měli dobrý pocit a byli jsme spokojeni, že den dopadl podle
našich představ a bez větších karambolů.
S díky Věra Radilová
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Vážení spoluobčané,
úspěšně se nám podařilo zkompletovat dvanácté číslo našeho
zpravodaje. Bohužel musím konstatovat, že minulý vysoký počet přispívajích byl výjimkou, ze které již toto číslo opět nevybočilo. Přesto
věřím, že většině občanů není dění v našich obcích lhostejné.
Nastalo nám období babího léta, které je v našem kraji obzvláště
půvabné. Krásně vybarvené lesy i sady na nás působí ze všech stran.
Využijte proto posledních krásných dní k procházkám se svými nejbližšími po našem kraji.
„Nedokážu plýtvat něčím tak drahocenným jako je podzimní slunce, tím, že bych zůstával doma.“ (Nathaniel Hawthorne, americký spisovatel).
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce
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