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? Dejte nám vědět. Jsme rádi za každou Vaši reakci. Veškeré podklady
je možné zaslat na email alessorf@seznam.cz případně odevzdat přímo na obecním úřadě.

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. 71/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 72/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 73/2016 zastupitelstvo obce schvaluje, aby
po ukončení nájemního vztahu (17.1.2017) byl pronajatý
pozemek uveden do původního stavu.
Usnesením č. 74/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s odprodejem pozemku č. parcely 1136/2 v k.ú. Klucké
Chvalovice o výměře 115 m2 za cenu 5,-Kč/m2. Kupující
Eva Marková, Klucké Chvalovice.
Usnesením č. 75/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci 20. ročník turnaje
nohejbalu trojic „Memoriál Josefa Vlčka“, ve výši 2.000,-Kč.
Usnesením č.76/2016 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst na akci „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny školy, Zbýšov
v Čechách, čp. 23.
Usnesením č. 77/2016 zastupitelstvo obce schvaluje na
základě výběrového řízení zhotovitele stavby na akci „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny školy, Zbýšov v Čechách, čp.
23“- Realitní a stavební společnost s.r.o. ,Fantova 693/45,
614 00 Brno.
Usnesením č. 78/2016 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Usnesením č. 79/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny školy,
Zbýšov v Čechách, čp. 23“ se zhotovitelem: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno.
Usnesením č. 80/2016 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
úvěru od České spořitelny ve výši 3.000.000,-Kč na akci
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„Vodovod Zbýšov-napojení místních částí Krchlebská Lhota
a Damírov“.(týká se stavby vodovodu v Krchlebské Lhotě)
Usnesením č. 81/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Josefa Profouse a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 82/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 83/2016 zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele stavby na akci „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny školy,
Zbýšov v Čechách, čp. 23 – Ing. Vladimír Merenus, Nad
Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav. Cena díla včetně DPH
1.964.231,-Kč.
Usnesením č. 84/2016 zastupitelstvo obce schvaluje vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu na akci „Vodovod Zbýšov-napojení
místních částí Krchlebská Lhota a Damírov“.
Usnesením č. 85/2016 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na vodohospodářskou infrastrukturu na akci „Vodovod
Zbýšov-napojení místních částí Krchlebská Lhota a Damírov“.
Usnesením č. 86/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby VPK Suchý
s.r.o., Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky na stavbu „Vodovod Zbýšov-napojení místních částí Krchlebská
Lhota a Damírov“. Předmětem dodatku smlouvy je termín
zahájení prací na druhé etapě stavby, která začíná u stanice ATS a zahrnuje rozvodné řady v obci Damírov.
Usnesením č. 87/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Mgr. Oldřicha Poula.
Usnesením č. 88/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 89/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o úvěru č.0438134409“ od České spořitelny,
a.s.na financování projektu Vodovod Zbýšov-napojení
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místních částí Krchlebská Lhota a Damírov. Úvěrová částka
se sjednává ve výši 3.000.000,- Kč.
Usnesením č. 90/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Ivana Vergnera a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 91/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 92/2016 zastupitelstvo obce souhlasí se
zřízením oplocení u domu čp. 59 ve Zbýšově. Dřevěný plot
do výšky 1 m bude postaven na vlastní náklady žadatelky.
Usnesením č. 93/2016 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Usnesením č. 94/2016 zastupitelstvo obce schvaluje požadavky k upravení návrhu „Územního plánu obce Zbýšov“.
Usnesením č. 95/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč na akci
„Pouťové letní posezení Zbudovice“.
Usnesením č. 96/2016 zastupitelstvo obce pověřuje Základní školu Zbýšov sběrem separovaného odpadu (papír,
plast).
Usnesením č. 97/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Mgr. Oldřicha Poula a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 98/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č.99/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za užívání veřejného prostranství na pozemku č. 102/2
v k.ú. Zbýšov ve výši 2.000,- Kč.

Usnesením č. 100/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
přidělení finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro pořádání akce „Podzimní slavnost“ pro MŠ Zbýšov.
Usnesením č. 101/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 2. ročník akce
„Chlumské koňoviny“, pořádaný dne 1.10. 2016.
Usnesením č. 102/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
cenovou nabídku pro zpracování projektové dokumentace
do fáze stavebního povolení pro stavbu „Vodovod Zbudovice“
Usnesením č. 103/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesením č. 104/2016 zastupitelstva obce schvaluje proplacení faktury od Ing. Vladimíra Merenuse, Čáslav ve výši
91.636,-Kč na výše uvedené práce.
Usnesením č. 105/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek č.parcely 1449
v k.ú. Klucké Chvalovice pro R.P., Klucké Chvalovice. Pachtovní smlouva se prodlužuje do 31. 12. 2018 za cenu 500,Kč/rok. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti
dnů.
Usnesením č. 106/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
pronájem části pozemku č. parcely 1518 o výměře 1.000
m2 pro R.P., Klucké Chvalovice. Pronájem se sjednává do
31. 12. 2018, roční nájemné činí 100,-Kč. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů.

Vážení spoluobčané,
vše hezké a příjemné zdánlivě rychle utíká, tak i
prázdniny a doba dovolených má svůj konec. Společně jsme doufám načerpali nové síly do další práce,
která nás v letošním roce ještě čeká. A není jí určitě
málo.
Budova základní školy částečně změnila svůj
vzhled, a tak naši milí žáčci mohli nerušeně usednout
do školních lavic. Nová okna, dveře, podlaha na
chodbě i v družině, třídy vymalované teplými barvami, to vše přispělo k vylepšení atmosféry jak pro žáky,
tak i pedagogický sbor. Ještě zbývá dokončit venkovní
úpravy a budovu tělocvičny a rekonstrukce bude
kompletní.
Další dobrou zprávou je přidělení dotace ve výši
4,8 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodovod do obce Damírov. Hlavní řad včetně automatické tlakové stanice bude vybudován do konce
července roku 2017 s celkovým objemem finančních
prostředků 5,1 mil Kč. Věřím, že realizací tohoto projektu dojde k trvalému vyřešení nedostatku vody,
protože se s tímto problémem obec potýká již několik
let. Dále samostatně připravujeme projektovou dokumentaci pro budoucí výstavbu vodovodu do Zbu-

dovic, jelikož po jednáních s obcí Schořov nedošlo
k dohodě pro výstavbu společnou.
S přicházejícím podzimem se i naši zaměstnanci
snaží upravit a ošetřit veškeré plochy veřejné zeleně,
protože již koncem října se s nimi opět rozloučíme a
budeme věřit, že nám na jaře budou přiděleni, aby
nám pomohli pečovat o vzhled našich obcí.
Podzim byl pro naše předky vždy symbolem
sklizně a přípravy zásob na zimu, čas kopání brambor
a mlácení obilí, doba trhání jablek a krouhání zelí,
sušení hub a sběru ořechů. Dnes v době, kdy v našich
nabitých supermarketech koupíme kdykoli, cokoli,
tento čas jako by ztrácel na své atmosféře a symbolice. Ale ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu
spánku, nabídne nám spoustu
krásných pohledů na ranní
mlhy v údolí, pavučiny poseté
rosou a zářivé koruny stromů
ve všech barvách plamenů
ohně. Nerušeně nasávejme
vůni podzimní krajiny a popřejme Slunci šťastnou cestu
na jižní polokouli.
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Květa Němcová – starostka obce
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Vážený čtenáři!
Začal nám nový školní rok. Dveře naší školy se
otevřely a přijaly další děti. Přejeme jim a jejich rodičům, aby tento školní rok byl bezproblémový, veselý
a celkově příjemný. Do naší školy nastoupilo deset
prvňáčků….Lukáš Břinčil a Markéta Břinčilová ze Zbýšova, Nikola Merenusová ze Štrampouchu, Sára Plekker ze Šebestěnic, Ondřej Potměšil z Opatovic, Marie
Radilová z Březí, Barbora Smejkalová z Dobrovítova,
Jan Suchomel ze Zbýšova, Veronika Vavřinová
z Damírova a Adéla Žáková ze Šebestěnic. V současné
době má škola 32 žáků.
Přes prázdniny byla vyměněna okna v celé škole
a tělocvičně. Byla položena podlaha na horní chodbě
(částečně dlažba a částečně lino). V družině byla položena nová podlaha. Vyměnili jsme i vchodové dveře
a dveře na dvůr. Celá škola byla nově vymalována.
Zdá se nám prostornější, vzdušnější a veselejší. Do
15. října by měly být provedeny poslední práce, to
znamená nová fasáda na škole, oprava omítky tělocvičny a nová místnost pro děti, které tráví přestávku
na dvoře (z bývalých venkovních wc).
V rámci tělesné výchovy jsme v měsíci září opět
plnili Dětský odznak zdatnosti. Ten se plní ve čtyřech

atletických disciplínách - skoku do dálky, hodu míčkem, běhu na 50 m a vytrvalostním běhu na 12 minut. Děti dostávají podle tabulek body za své výkony,
a pokud splní za svůj ročník předepsaný počet bodů,
dostanou plaketu o splnění tohoto odznaku. Zatím
splnilo 12 dětí.
Od 22. prosince začínáme plavecký výcvik
v Kutné Hoře. Je to deset lekcí po jedné hodině. Končit budeme 9. března. Plavání je u dětí velmi oblíbené
a dle našeho názoru i velmi prospěšné. V měsíci říjnu
máme netradičně putování v okolí Blaníku. V týdnu
od 3. října do 5. října jedeme do penzionu Chaloupka
pod Blaníkem.
V pedagogickém sboru naší školy došlo ke změně. Paní učitelku Marii Rokosovou (která odešla do
důchodu) vystřídala paní učitelka Ivana Samohelová.
Paní učitelce Rokosové přejeme klidné užívání zaslouženého odpočinku za léta kvalitní práce a nové paní
učitelce, aby ji práce nejen bavila, ale i naplňovala.
Přeji všem čtenářům zejména dostatek zdraví pro
školní rok 2016-2017 a současně je zvu na Den otevřených dveří, který se bude konat v pondělí 7. listopadu od 9.00-12.00.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ a MŠ

A jak se žáci těšili do školy?
„Těšila jsem se na novou paní učitelku,“ Verunka V.
„Budu chodit do družiny a hrát si s kamarády třeba v lese,“ Lukášek B.
„Líbí se mi, jak máme vymalovanou školu, třeba barevné čtverečky, kruhy a trojúhelníky v družině,“ Eliška V.
„Těšila jsem se, že budu sedět s Marečkem,“ Eliška N.
„Těšil jsem se na opravenou školu, jestli se mi v ní bude dobře učit,“ Mareček S.
„Líbí se mi nové dveře a žlutá chodba,“ Lucka Z.
„Těšila jsem se na novou školu,“ Barča P.
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Ze života ve školce…
Po prázdninách jsme se všichni sešli v plné síle a s radostí jsme se začali
seznamovat s novými dětmi. Začátek roku je vždy velmi rušný, ale letošní je
velmi klidný. Nastoupily 3 malé nové děti, které zatím nemají velký problém
s adaptací. Celkem je přihlášeno do mateřské školy 19 dětí, z toho je 12 chlapců a 7 dívek. Po dlouhých letech je počet chlapců vyšší než počet dívek a tak
jsou činnosti jak v herně, tak venku spíše klukovské - hry s traktory, stavby
železnic, měst, hry na roboty a piráty a venku vládne míč a jízda na odrážedlech. Klidné hry na písku jsou vzácností.
V tomto školním roce chceme opakovat všechny úspěšné akce z let minulých a navíc máme za cíl navštívit a shlédnout pohádku v Dusíkově divadle
v Čáslavi. Ve školce nás navštíví divadelní spolky celkem 9x a první představení
od Divadélka Kůzle - pohádku se zpěvy s názvem Potrestaná lakota - jsme už
shlédli 23. září.
Přejeme dětem, rodičům i nám dospělým ve školce, aby se práce dařila a
rok byl úspěšný aspoň tak, jako ten loňský.
Zdraví Věra Radilová a Lenka Martínková

Odpoledne 27. září patřilo ve Zbýšově dětem. Pod záštitou místní základní a mateřské školy se zde konala již
tradiční Podzimní slavnost. Akce se zúčastnilo více než 30 dětí. Start příjemné trasy kolem Zbýšovského rybníka
byl na parkovišti u obecního úřadu, kde se také jednotliví účastníci mohli občerstvit pečenými dobrotami, které
napekly ochotné maminky. V průběhu trasy děti plnily různé úkoly. V cíli na ně pak čekala nejen odměna
v podobě bublifuky, ale také občerstvení. Velké díky patří všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na
akci podíleli.
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Mužstvo dospělých TJ Zbýšov je po loňském pádu z okresního přeboru v sezon 2016/2017 účastníkem III. třídy. V této
soutěži se mu zatím daří a počet výher po 6. kole převyšuje počet porážek. Tabulka soutěže k 2. říjnu vypadá následovně:
Záp. +

0

-

Skóre

1 Církvice

Družstvo

6

6

0

0

12:3

17

1

0

2 Kácov B

5

5

0

0

13:3

15

0

0

3 Červ. Janovice

6

4

0

2

18:8

12

0

0

4 Zbýšov

6

4

0

2

15:12

12

0

0

5 Křesetice

6

4

0

2

18:16

10

2

0

6 Tupadly B

6

3

0

3

15:12

9

0

0

7 Sedlec B

6

3

0

3

17:16

8

1

0

8 Malín B

6

2

0

4

12:14

7

0

1

9 Miskovice

6

2

0

4

16:19

7

0

1

10 Bílé Podolí B

5

2

0

3

11:14

7

0

1

11 Štrampouch

5

2

0

3

11:13

6

1

1

12 Paběnice B

5

1

0

4

9:13

4

0

1

13 Kluky

6

1

0

5

6:16

3

1

1

14 Horky

6

1

0

5

9:23

3

0

0

Body Penalty + Penalty -

Fotbalová přípravka
Dobrý den,
tréninky fotbalové přípravky byly v době prázdnin přerušeny, zahájili jsme přípravu až začátkem září a to
každé úterý od 16 hodin. Prozatím však dochází pouze pět chlapců. Využíváme zázemí fotbalových kabin a
během podzimu jistě využijeme školní tělocvičnu. Za pomoci maminek našich nejmenších budou k dispozici
i rozlišovací dresy. Během prázdnin byla doplněno tréninkové nářadí o malé překážky. K nacvičování střelby a
k tréninku brankářů bychom potřebovali ještě alespoň jednu přenosnou branku (2 x 5 m).
V podstatě nám schází to nejdůležitější, a to větší počet zájemců o sportování. Znovu tedy zvu rodiče a
děti na fotbalový stadion a jsem s pozdravem
Jindřich Arnot – trenér přípravky

Vážení spoluobčané,
léto je za námi a jsme tu opět, abychom Vás informovali o kulturních akcích pořádaných OÚ. Věříme, že tak
zpříjemníme sychravé podzimní dny.
Pozvánka do divadla
V sobotu dne 26. 11. 2016 pořádáme zájezd do divadla „Na Fidlovačce“. Představení „Až naprší a uschne“ je
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brilantní komedie od nejhranějšího britského dramatika a
zavede vás do letního sídla slavné divadelní herečky, kde
spolu s její výstřední rodinou a jejími hosty prožijete bláznivý víkend. Nudit se určitě nebudete! Herečku Juditu
Blissovou hraje Eliška Balzerová. V rolích členů její rodiny
uvidíte Ladislava Županiče, Marii Doležalovou a Matěje
Nechvátala. Jejich víkendoví hosté jsou – Iva Pazderková,
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Vanda Chaloupková, Lukáš Rous a Petr Batěk. Celou společnost vtipně komentuje a obsluhuje Ludmila Molínová.
Začátek představení je v 15.00 hodin, odjezd autobusu ve
12.00 od OÚ Zbýšov. Cena vstupenky od 185,- do 200,- Kč,
distribuce vstupenek OÚ Zbýšov, tel. č. 327 390 326.

ry připravován u příležitosti 10. výročí otevření divadla
Hybernia. Scénář Zdeněk Zelenka, režie Filip Renč, hudba
Daniel Barták. Začátek představení je v 14.00 hodin, odjezd autobusu v 11.00 od OÚ Zbýšov. Cena vstupenky 245,Kč, distribuce vstupenek OÚ Zbýšov, tel. č. 327 390 326.

V sobotu dne 17. 12. 2016 si Vás dovolujeme pozvat
do divadla Hybernia na velkolepě pojatý muzikál „Mefisto“. Láska, humor, napětí, ale hlavně ďáblova nabídka
v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu
nalezeného mládí. Muzikál Mefisto je producentem a auto-

Dovolte, abych Vám popřála hodně zážitků, a těším se
setkání
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V měsících červenec, srpen a září 2016 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
2. 7. Josef Fiedler, Klucké Chvalovice - 95 let
2. 7. Marie Bičáková, Zbýšov – 75 let
7. 7. Anna Smutná, Klucké Chvalovice- 95 let
10. 7. Jindřich Arnot , Chlum – 70 let
21. 7. Bohumír Baroch, Zbýšov – 85 let
28. 7. Anna Naxerová, Damírov – 70 let
15. 8. Růžena Pospíšilová, Klucké Chvalovice – 85 let
9. 9. Marie Beranová, Zbýšov- 70 let
25. 9. Jan Eichler, Klucké Chvalovice – 80 let
27. 9. Anna Výborná, Krchlebská Lhota – 96 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Dovolte mi připomenout již 20. výročí obnovení činnosti LD Chraňbož, které si LD připomenulo 12. září t.r. Děkuji všem, kteří se na obnovení činnosti LD podíleli a také všem, kteří se nadále podílí na úspěšné činnosti a
rozvoji LD, a to zejména zastupitelům a starostům členských měst a obcí, jejich zmocněncům ve statutárních
orgánech LD a zaměstnancům LD, jak stávajícím, tak i ve výslužbě nebo těm, co již nejsou mezi námi. Lesu zdar!
Aleš KRONOVIT - ředitel LD Chraňbož

Zbýšovský zpravodaj
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Speciální rubrika věnované tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát přináší hřbitovní zeď
kolem kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Zbýšově. Původní fotografii ze svého soukromého archivu zapůjčil pan
Miroslav Peca. Současná fotografie byla vyfocena z přibližně stejného místa 2. října 2016.
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V sobotu 1.10. od 10 hodin se sjeli všichni chlumští nadšenci koňského westernového sportu a poměřili síly a um při
vedení koní mezi tyčemi, barely, v dostihu a sranda závodu.
Soutěžilo 7 koní a 9 jezdců.
Celé soutěžení se neslo v přátelském duchu a myslím si,
že i diváci, kteří se na nás přijeli podívat, strávili příjemně
netradičně sobotní den.
Děti, které už omrzelo pozorovat koně, závodily
v dětském koutku na koních papírových, kreslily si, házely na
cíl nebo vyráběly z papíru. Pokud je nezaujala ani tato činnost, mohly se povozit na koňském voze.
O občerstvení a zákulisí se postarali nejen Chlumáci a všem patří velké díky, protože věnovali svůj volný čas,
aby se akce vydařila.

Při večerním hodnocení celého dne jsme se všichni shodli na tom, že i letos dopadlo vše bez vážnějších problémů a že by byla škoda se takto nepobavit opět zase za rok.
Za Chlumáky Věra Radilová

Vážení čtenáři,
dočetli jste již osmé číslo Zbýšovského zpravodaje. Završili jsme tak již druhý rok vydávání. Bohužel
přispívajících je stále jako šafránu. Přitom zajímavých
akcí, které by stály za zmínku, se v našich obcích neděje málo. Je škoda, když organizátoři věnují velké
úsilí uspořádání akce, ale již nenajdou chvilku na to,
aby nám zaslali třeba jen krátkou informaci o tom, jak
akce proběhla. Velké díky naopak patří tradičním přispěvatelům, bez nichž by vydávání zpravodaje nebylo
možné realizovat.
Pokud někdo z Vás má třeba jen námět na příspěvek, neváhejte nám ho poslat, protože „Zatímco
ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká“.
(L. A. Seneca)
Aleš Šorf – místostarosta obce
Zbýšovský zpravodaj
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