ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 2/2020

Klucké Chvalovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

Z J ED NÁ N Í OB E CN ÍH O Ú ŘAD U
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 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:
V červenci a v srpnu proběhnou jednání zastupitelstva dle potřeby, popř. mimořádně.
29. 9. 2020

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12. 5. 2020
Usnesení č. 44/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovatelkami zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Ing. Jiřinu Vosečkovou.
Usnesení č. 45/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 46/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje zadání změny územního plánu obce
Zbýšov
zkráceným
způsobem.
Výdaje
na zpracování hradí žadatel v plné výši.
Usnesení č. 47/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely st. 59
o výměře 155 m2 v k.ú. Opatovice XXXXX,
Žleby, za cenu 300,- Kč/m2. V kupní smlouvě

bude vyčleněno věcné břemeno chůze
pro přístup ke studni pro vlastníky a uživatele
č.p. 27 v Opatovicích.
Usnesení č. 48/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcely 377/10
o výměře 35 m2 a 377/11 o výměře 79 m2
v k.ú. Krchlebská Lhota pro XXXXX, Nymburk
za cenu 50,- Kč/m2.
Usnesení č. 49/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 168/7
o výměře 104 m2 v k.ú. Zbudovice
pro XXXXX, Zbudovice za cenu 20,- Kč/m2.

Stránka 1 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2020

Usnesení č. 50/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 118/19
o výměře 37 m2 v k.ú. Zbýšov pro Bc.
XXXXX, Praha, za cenu 50,- Kč/m2. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Usnesení č. 51/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-6009975/VB/34
–
název
stavby:
„Opatovice u Zbýšova, obec obnova - knn, dem.
Nn“.
Usnesení č. 52/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.IE-12-6009975/VB/7
–
název
stavby:
„Opatovice u Zbýšova, obec obnova – knn,
dem. Nn.“
Usnesení č. 53/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s novým vytýčením hranice pozemků
v obci Březí dle přiloženého geometrického
plánu.
Usnesení č. 54/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku Obce Zbýšov za rok
2019.
Usnesení č. 55/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠZbýšov
za rok 2019.

Usnesení č. 56/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku Autokempu Zbýšov
za rok 2019.
Usnesení č. 57/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Usnesení č. 58/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje XXXXX vypracování geometrického
plánu pro odkoupení části pozemku č. parcely
399/1 v k.ú. Zbudovice. Geometrický plán bude
vypracován v souladu s požadovanou šíří
přístupové cesty pro objekt ve vlastnictví p. V.,
Kutná Hora.
Usnesení č. 59/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje zachování současného stavu projektu
pro výstavbu nové mateřské školy, jelikož by
došlo k navýšení investice a k prodloužení doby
realizace.
Usnesení č. 60/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s nákupem regálů, nábytku,
s vybílením a se zabezpečením prostor
knihovny
před
opětovným
uvedením
do provozu.
Usnesení č. 61/2020: zastupitelstvo schvaluje
členy komise pro výběrové řízení na akci MŠ –
herní prvky v tomto složení: Věra Radilová,
Chlum – předseda komise, Ing. Jiřina
Vosečková, Krchlebská Lhota, Martin Vančura,
Damírov, Ondřej Radil, Chlum, Zdeněk
Kunášek, Zbýšov.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 9. 6. 2020
Usnesení č. 62/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ondřeje Radila a Jindřicha
Arnota.
Usnesení č. 63/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 64/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje jako dodavatele zakázky- MŠ Zbýšov

– herní prvky firmu LUNA PROGRESS s. r. o.,
Zdenice 40, Nebahovy, IČO 28080602;
s nabídkovou cenou 672.881,- Kč včetně DPH a
uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení č. 65/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu
obce Zbýšov zkráceným způsobem.

S LOV O STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
po tříměsíční odmlce se opět setkáváme
snad už v klidnější době. Vir, který zahalil svět
do hávu strachu, začíná být pod kontrolou a my
se pomalu vracíme ke každodennímu životu,
který se nám zdá teď trošku jiný než předtím.
Začínáme si více vážit věcí, které se zdály
samozřejmostí a patří k našemu rituálu. I když
obavy a úzkost ještě nepolevila, přesto se

v hloubi duše těšíme na léto, se kterým je
spojena doba prázdnin a dovolených.
Pro většinu lidí představuje dovolená vytoužené
volno, na které se těší celý rok. Na obdivovatele
zahraničních destinací již čekají hebké písčité
pláže, kde mohou naslouchat línému šplouchání
vln, nasávat vlhký mořský vzduch nebo
poznávat skrytá tajemství historických měst. Ti
z vás, kdo letos nebudou trávit čas mimo
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hranice naší vlasti a zůstávají v tuzemsku, mají
možnost obdivovat naši krajinu, která si nás
hravě a neochvějně dobývá svými půvaby. Byť
se třeba někomu zdá, že v našem nejbližším
okolí kromě lánů už kdovíco není, opak je
pravdou. Mezi dozrávajícím obilím se modrají
koukoly a chrpy, na mezích nás zdraví květy
mateřídoušky, rozrazilu a svízele, do toho vůně
lip a bzučících včel. Louky jsou plné bílých
kopretin, fialových zvonků a mezi stébly
vzrostlé trávy vykukují růžové kohoutky.
Možností je spoustu a já věřím, že k odpočinku
zvolíte tu pro vás nejpřijatelnější variantu.

Nyní bych vás chtěla v krátkosti
seznámit s veřejným děním na Zbýšovsku.
Úspěšně probíhá stavba nové mateřské školy.
Po vybetonování základové desky se začíná
vyzdívat obvodové zdivo. Na začátku měsíce
června obec na tuto akci obdržela dotaci
od Ministerstva financí ve výši 20. mil. Kč.
Z celkového
rozpočtu
bylo
doposud
profinancováno 2,5 mil. Kč.
S velkým nadšením započala stavba
vodovodu do obce Zbudovice. Probíhá příprava
staveniště a začíná se s uložením hlavního

vodovodního řadu a s výstavbou ATS, která
bude umístěna na parcele číslo 1026 v katastru
obce Březí v blízkosti Nového rybníka. Jedná se
o nadzemní zděný objekt o rozměrech 6x3,8 m.
Je rozdělen na dvě části, z nichž v jedné je
vstup, umístění čerpadel a chlorovna, ve druhé
je
náhradní
zdroj
elektrické
energie.
S investorstvím VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Kutná Hora stavbu provádí firma Jan Březina,
Bohouňovice. Vodovodní přípojky budou
projektovány v průběhu podzimních měsíců,
jelikož nejsou součástí stavby a tudíž ani
nemohou
být
financovány
z dotačních
prostředků. Na veřejně prospěšné práce byli
přijati 3 zaměstnanci, z nichž na dva jsme
získali příspěvek z prostředků Úřadu práce.
Zatím jim ale není počasí nakloněno, takže se
sekání trávy a udržování pozemků ve vlastnictví
obce značně zdržuje. I autokemp se připravuje
na svoji sezonu a předpokládáme, že v době
částečného omezení vycestovat do zahraničí, by
se naše zařízení společně s rybníkem mohlo stát
vyhledávaným místem pro čerpání dovolených a
trávení letních prázdnin.
Sice ráz počasí blížící se léto zatím
nepřipomíná, ale navzdory tomu prožijte
nadcházející dny v klidu, bez starostí a stresu a
pokud plánujete dovolenou, tak ať patří k těm
nejhezčím a nejpříjemnějším dnům v roce se
šťastným návratem domů.

Květa Němcová, starostka obce
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OB E CN Í Ú ŘAD IN FO RM U J E
DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V MÍSTECH SBĚRU ODPADU
Vážení občané, již tradičně narostl
s hezkými dny objem odpadu u sběrných nádob,
kdy se k trvale bydlícím občanům připojili i
rekreanti. I když se komunální odpad vyváží
každý týden, nestačí velké černé kontejnery a
stává se tak, že se odpad hromadí vedle
popelnic. Svozová společnost není povinna
odvážet
odpad
ležící
mimo
popelnice/kontejnery. Proto vás žádáme, aby
jste tento odpad redukovali, třídili a využívali
tak i dalších sběrných nádob na papír, plast a
sklo. Věci jako staré matrace, staré lednice,
sušáky na prádlo a další objemný odpad do míst
sběru odpadu NEPATŘÍ. Žádáme vás, aby jste
tento odpad ponechali na sběr velkoobjemového

nebo nebezpečného odpadu, který probíhá
dvakrát ročně, na jaře a na podzim. V místech
sběru odpadu bývá i kontejner na oblečení.
Prosíme vás, v případě přeplněnosti kontejneru,
nenechávejte oblečení v taškách vedle, naprší
do toho, kočky to roztahají, atp. Dávejte
oblečení pouze do kontejneru, v opačném
případě darování nechte na jindy, až bude
možnost věci odložit přímo do kontejneru.
Dbejme každý na to, aby naše vesnice
byly uklizené. Samy se neuklidí, a když každý
rozmyslí, jestli je nutné danou věc vyhodit a
když ano, tak odložit tak, aby někde nedělala
nepořádek. Tím každý napomůžeme tomu, že
bude ve vsi pořádek.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD ZE ZD VYSOČINA
V minulém čísle jsme připoměli možnost
využít kontejnerů na bioodpad ze ZD Vysočina.
Jeden z kontejnerů na bioodpad je trvale
přistaven ve Zbýšově na parkovišti pod obecním
úřadem. Nadále platí, že je možnost si nechat
přistavit velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Využijte této služby, která je v současné době
zdarma. Kontejnery je možné si objednat
v ZD Vysočina u Martina Vančury, mobil:
601 341 200. Přistavení i odvoz kontejneru je
zdarma.

POPLATKY PRO ROK 2020
V minulém čísle jsme vám připomněli
povinnost platby poplatků. Rádi bychom vás
v tomto příspěvku informovali o problematice
odpadu po finanční stránce.
Pro rok 2020 byly obecním úřadem
stanoveny tyto poplatky:
 Poplatek ze psa 50,- Kč
 Poplatek za směsný komunální odpad
činí pro trvale bydlícího občana
500,- Kč
 Za jeden rekreační objekt 800,- Kč

Výdaje na svoz odpadu:
 směsný 473 469,- Kč,
 plast 99 555,- Kč,
 sklo 29 601,- Kč,
 papír 39 468,- Kč,
 bio 351 725,- Kč,
 objemný 41 355,- Kč,
 nebezpečný 46 053,- Kč,
 pronájem nádob 21 893,- Kč
Celkem výdaje ve výši 1 103 119,- Kč.

Nově je možnost poplatek uhradit
i přes účet, více informací k tomuto
v minulém čísle zpravodaje č. 1/2020 nebo
na webu obce. Poplatek byl splatný do
31. 5. 2020.
Finanční prostředky vybrané z těchto
poplatků slouží k úhradě nákladů souvisejících
se svozem odpadu.

Příjmy ze svozu odpadu:
 odměna za třídění odpadu (Eko-kom)
140 066,- Kč,
 příjem z poplatků za odpady a za
trvale bydlící a rekreační objekty jsou
495 175,- Kč,
 poplatek ze psů 4 570,- Kč.
Celkové příjmy z odpadů jsou 639 811,- Kč.
Z uvedeného vyplývá, že z obecních
peněz jde více než 460 000,- Kč na svoz
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odpadu.
Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat
na celkovou finanční náročnost svozu odpadů, a

že váš poplatek za odpad není dostačující
na pokrytí všech nákladů s odpady.

VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY
Setkání členů zastupitelstva s veřejností
se mělo uskutečnit 15. 5. 2020. Vzhledem
k pandémii koronaviru došlo k odložení. Nový
termín veřejné schůze s občany je 9. 10. 2020
od 18,oo hod. ve společenské místnosti

Autokempu ve Zbýšově. Tento termín se může
posunout. O změně termínu budete informováni
na vývěskách a webových stránkách obce.
Přijďte s námi diskutovat o věcech, které
Vás trápí nebo nám přijďte sdělit Vaše podněty.

PRAVIDELNÉ ROZBORY VODY VE ZBÝŠOVSKÉM RYBNÍCE
V minulém čísle jsme vás informovali
o tom,
že
zastupitelstvo
se
rozhodlo
pro odbahnění Zbýšovského rybníka pomocí
bakterií.
Celý
princip
spočívá
velmi
zjednodušeně řečeno v aplikaci posypového
prášku na hladinu rybníka, který samovolně
spadne na bahnité dno, kde se bakterie aktivují a
začnou bahno „požírat“, a tím vytvářet oxid
uhličitý a vodu. Oxid uhličity neni nebezpečný a
z vody vyprchá ven.
Aplikace bakterie začala 15. dubna 2020,
ve středu, a bude probíhat po dobu 11 týdnů.
Celkové náklady na tuto akci jsou 476 000,- Kč.
V souvislosti s aplikací bakterií se
zastupitelstvo začalo více zaměřovat na kvalitu
vody ve Zbýšovském rybníce, o čemž si
přečtete na následujících řádcích.
O dalších informacích k rybníku vás
budeme informovat v dalších číslech nebo
na obecním webu.
Vývoj kvality vody ve Zbýšovském
rybníce sleduje pracovní skupina ve složení: pí.
Němcová, pí. Kunášková a p. Vítámvás.
V měsíci dubnu a květnu byly provedeny
analýzy odebraných vzorků s cílem zjištění
znečištění
rybníka
odpadními
vodami
s následujícím výsledkem:
A) Koliformní bakterie se řadí mezi neškodné
bakterie,
které
osídlují
střevní
trakt
teplokrevných živočichů, včetně člověka. Běžně
se vyskytují i v půdě. Avšak nacházejí se mezi
nimi i patogenní kmeny, které tvoří toxiny
nebo je doprovází jiné škodlivé látky.
Koliformní bakterie se dostávají do vody
především ze septiků a městské kanalizace,
na základě nedostatečného zabezpečení proti
úniku výkalů do povrchových a podzemních
vod (včetně studny). Dále se mohou do vody

dostat splachem odpadů ze zemědělství (kejda,
močůvka, hnůj) či splachem z pole.
Výběr položky z
Test ze dne Test ze dne
celkové analýzy vzorku 20. 4. 2020 28. 5. 2020
3900
KTJ/100 ml

Koliformní bakterie
Hodnota ke koupání a ve
volné přírodě

3 900
KTJ/100
ml

500 KTJ/100 ml

Zdravotní rizika
Koliformní bakterie způsobují běžné střevní
potíže, ale mohou způsobit i koliku.
K nejčastějším příznakům řadíme zejména
nevolnost, průjmová onemocnění a zvracení.
Escherichia coli navíc kromě krvavých průjmů
může způsobit (ve 2 – 7 %) hemolytickouremický syndrom, který je u dětí příčinou
akutního selhání ledvin a může být i smrtelný.
V případě výskytu koliformních bakterií
ve vodě je také rizikové používat vodu
ke koupání a zároveň se ani nedoporučuje
používat vodu k zalévání, jelikož se bakterie
mohou dostat i do zeleniny.
B) Enterokoky („fekální streptokoky“) jsou
indikátorem
čerstvého fekálního znečištění
vodního zdroje.
Výběr položky z
celkové analýzy
vzorku

Test ze dne
20. 4. 2020

Test ze dne
28. 5. 2020

Enterokoky ("fekální 500 KTJ/100
streptokoky")
ml

49 KTJ/100
ml

Hodnota ke koupání
a ve volné přírodě

100 KTJ/100 ml
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Zdravotní rizika
Enterokoky jsou naší přirozenou součástí nachází se ve střevech lidského organismu.
Najdete je i ve vodě, v půdě a na rostlinách.
Tyto bakterie jsou odolné vůči vysokým
teplotám a vysokému pH. Způsobují infekce
močových a žlučových cest a gynekologické
záněty. Přítomnost enterokoků ve vodě svědčí
o tom, že došlo k jejímu fekálnímu znečištění.
Obec
Zbýšov
v souvislosti
se
sledováním kvality vody v rybníce a likvidací
odpadních vod v čističce vynakládá další
náklady dle následující tabulky:
Náklady ročně na provoz ČOV ve
107 891,- Kč
Zbýšově
Náklady na jednu analýzu vzorku
2 904,- Kč
vody

ZD Vysočina poskytuje službu na vývoz
jímek pro občany (kalkulace nákladů je
v kompetenci poskytovatele):

ZD Vysočina
Služba za
jímky

Dříve
vývoz 350,- Kč +
21 % DPH
35,- Km +
Dopravné 1 km
21 % DPH
Průměrná cena v obci
Zbýšov

Od 1. 3. 2020
830,- Kč + 21
% DPH
35,- Km + 21
% DPH
1 174,- Kč

Z uvedeného přehledu je patrné,
že likvidace odpadních vod není a ani
v budoucnu nebude levnou záležitosti. Obec
Zbýšov bude nadále monitorovat stav kvality
vody v rybníce a vytypovávat další možné
příčiny znečištění a znečišťovatele.
Je tedy v zájmu nás všech, zamyslet se
a udělat vše pro zamezení současného znečištění
vod ve vyhledávané rekreační oblasti. Zároveň
ministerstvo
životního
prostředí
v nadcházejícím období zvýší důraz na řešení
čistoty vod. O dalším postupu vás budeme
informovat. S vašimi náměty a připomínkami se
můžete obrátit na jednotlivé členy z pracovní
skupiny
nebo
emailem
na hanakunaskova@seznam.cz.

NOVÉ HERNÍ PRVKY U NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY ZBÝŠOV
Podle záznamů z obecního jednání jste si
mohli přečíst, že proběhlo výběrové řízení
na dodavatele herních prvků. Rádi bychom vám
k tomu podali více informací v následujících
řádcích. Jedná se o soubor herních prvků,
které budou umístěny v oploceném areálu nové
mateřské školky, která vzniká na poli mezi
čerpací stanicí a ZD Vysočina. S realizací
herního hřiště se započne po dokončení
výstavby MŠ. Soubor herních prvků obsahuje
zabudovanou
vzduchovou
trampolínu,

prolézačky, herní sestavu, pružinové houpačky a
pískoviště.
Celkové náklady na pořízení herního
hřiště jsou 672 881,- Kč včetně DPH a
dodavatelem je společnost LUNA PROGRESS
s. r. o. Na financování těchto herních prvků se
využila dotace ze Středočeského kraje ve výši
538 000,- Kč. Dofinancování proběhne
z vlastních zdrojů obce, tzn. 20 %.
Naši nejmenší tak budou mít nejen
novou školku, ale i parádní nové hřiště!

VÝZVA PRO OBČANY - CO VÁM CHYBÍ? NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ?
Rádi bychom využili obecní zpravodaj
i na rozpoutání větší zapojenosti občanů
do obecního života. Nejednou jsme se setkali
s názorem, že většina obecních peněz jde
do Zbýšova, nebo proč se toto realizuje
ve Zbýšově a ne v jiné obci. Jak to tak bývá,
člověk si všímá věcí, které ho zajímají a místa,
kde žije. Proto bychom chtěli zapojit

do obecního dění i vás občany. Máte-li námět,
co byste chtěli ve vaší vísce vylepšit, co vám
chybí, co nefunguje, co by se dalo využít jinak
atp., obraťte se na OÚ Zbýšov s konkrétním
námětem, podnětem či výtkou a zastupitelstvo
obce se tím bude zabývat. Vaše snaha může
vylepšit vaši obec. Děkujeme!

VÝZVA PRO OBČANY - SEKÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
Letošní
červnové
srážky
byly
nadprůměrné, což způsobilo bujnost v travní

vegetaci. Obec vám občanům nabízí, v případě
zájmu, si posekat a usušit travní hmotu
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na obecních
o pozemky,

pozemcích. Jedná se pouze
které nejsou propachtované.

V případě zájmu se obraťte na OÚ Zbýšov.

UPOZORNĚNÍ - KRÁDEŽE V OBCÍCH
Vážení občané, chtěli bychom vás
upozornit, že došlo v minulých dnech
ke krádežím obecního i soukromého majetku.
V noci na 17. 6. 2020 ukradl zloděj osázené
kamenné květináče z prostoru parkoviště
ve Zbýšově (při příjezdu od Šebestěnic). Hlínu
s květinami vysypal vedle a květináče odcizil.
Květináče zkrášlovaly květinovou výzdobou
pusté parkoviště více než rok.
Dále v noci na 18. 6. 2020 zloději
navštívili kostel v Opatovicích, kde odcizili
měděné svody, které zde byly od dokončení

Zbýšovské parkoviště

rekonstrukce fasády kostela, tzn. více než rok.
Další případy zcizení věcí se vyskytly
ve Březí, znovu v Opatovicích a ve Zbýšově.
Obec i jednotlivci se obrátili na Policii
ČR a celou věc s tímto správním orgánem řeší.
Vás občany žádáme, v případě že budete svědky
jakéhokoli podezřelého jednání, kontaktujte
linku 158 – Policie ČR. Rovněž prosíme, abyste
si své osobní věci více zabezpečili a nenechávali
na volném prostoru bez dozoru, abychom
předešli těmto nepříjemnostem. Děkujeme.

Opatovický kostel

Opatovický kostel

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ VODY
Městský úřad Čáslav, odbor životního
prostředí, jako příslušný vodoprávný úřad
omezuje užívání:
 pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu
 povrchové vody – odběr z vodního
toku Brslenka, Doubrava, Klejnárka
na celém území ORP Čáslav
 podzemní vody – odběr z jímacích
objektů (kopaných, vrtaných studní)
ve vlastnictví jednotlivých občanů
a to od 22. 5. do 31. 10. 2020 na celém území

obce s rozšířenou působností Čáslav
spočívající v zákazu zalévání travnatých
porostů a napouštění bazénů.
Vzhledem ke stávajícímu suchému
období, které lze aktuálně hodnotit jako stav
hydrologického sucha a dlouhodobě nepříznivé
hydrologické situaci, z dostupných dat Českého
hydrometeorologického ústavu vyplývá, že
území ORP Čáslav je z velké části postiženo
extrémním suchem kategorie nejvyšší S5.
Kumulativní deficit dlouhodobého srážkového
úhrnu se pohybuje na území ORP Čáslav v
hodnotě > 500 mm srážek.

Zdroj: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) ze dne 18. 5. 2020, Odbor životního prostředí, Městský úřad Čáslav.
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NABÍDKA PRÁCE - PRACOVNÍK ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ
Obecní úřad Zbýšov hledá zaměstnance
nebo brigádníka na údržbu veřejné zeleně. Práce
s
křovinořezem,
strunovou
sekačkou,
motorovou sekačkou, hrabání trávy a vše co

souvisí s údržbou veřejné zeleně. Pro více
informací se obraťte na OÚ Zbýšov - 327 390
326 nebo 724 189 058. Děkujeme.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Zbýšovská knihovna je už od loňského
podzimu zavřená a tedy již téměř rok
neposkytuje žádné služby. V lednu letošního
roku proběhla metodická dohlídka pracovnic
Městské knihovny Kutná Hora. Metodičky
vyřadily značnou část knižního fondu. Obnova
a doplňování bude probíhat postupně. I nadále
budeme pro naše čtenáře využívat tzv. výměnný
knižní fond. Vždy na jeden rok nám z knihovny
v Kutné Hoře zapůjčí cca 150 knih. Bude v nich
zastoupena beletrie, literatura pro mládež i
novinky. Ostatně, to už aktivní čtenáři znají
z minulosti.

Co řešíme nyní? V současné době
plánujeme výměnu nábytku v obou místnostech
knihovny a novou výmalbu stěn. Chceme
prostor zútulnit, naším cílem je vytvořit
příjemné prostředí pro vás, naše čtenáře.
Současně připravujeme i webové stránky
knihovny.
A plány do budoucna? Například
s využitím nové výpočetní techniky a
automatizovaného knihovního systému zajistit
elektronickou evidenci knih. Ale ze všeho
nejdříve vybavit a otevřít knihovnu a začít
poskytovat knihovní služby.
Ing. Hana Zmrhalová, knihovnice

Kiosek Dejvid

S letními měsíci zase obnovil svůj provoz Kiosek Dejvid,
který je na severní pláži Zbýšovského rybníka. Uvádíme zde otevírací
dobu a rovněž i přehled plánovaných akcí v sezóně 2020, které
zastupitelstvo schválilo.
Otevírací doba:

Plánované akce:

Změna programu vyhrazena.

Zodpovědná osoba: Zdeňka Břinčilová, kontakt: 773 500 209.
Jiřina Vosečková
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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

Nově narozená miminka





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

Antonín Zeman – narodil se 21. 4. 2020, Chlum
Michal Adam – narodil se 21. 5. 2020, Klucké Chvalovice
Martin Vančura – narodil se 16. 6. 2020, Damírov

Našim nejmenším přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Naši oslavenci

Od dubna do konce června 2020 slaví tito oslavenci:









Jindřich Podhorný, Březí – 80 let
Marie Kunášková, Zbýšov – 90 let
Alena Kalinová, Zbýšov – 85 let
Milan Kútnik, Chlum – 80 let
Dagmar Tichá, Zbýšov – 70 let
Marie Kutílková, Klucké Chvalovice – 90 let
Oldřich Horníček, Zbýšov – 75 let
Oldřich Kořínek, Chlum – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Poděkování

Chci touto cestou poděkovat paní
MVDr. Bohdaně
Jelenové
(ordinace
Kozohlody) za ošetření zraněného zvířete se
závažnou infekcí. Paní doktorka v nočních
hodinách se mnou telefonicky řešila problém,

následně kocourka operovala, stav vyžadoval i
další několikatýdenní cílenou léčbu.
Paní doktorce náleží obdiv a poděkování
za přístup k nalezenému zvířeti, ale i její
sponzorství při záchraně života.
Ing. Hana Kunášková (Zbýšov)

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Milí spoluobčané, školní rok 2019-2020
se blíží ke svému závěru, druhé pololetí nám
přineslo několik výrazných změn. Po přijetí
mimořádného
opatření
Ministerstva
zdravotnictví ČR k zajištění prevence nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 došlo

od 11. března 2020 ke zrušení výuky ve školách.
V této době si naši žáci užívali volno na jarních
prázdninách. S přípravou online výuky jsme
začali hned v následujících dnech. Museli jsme
najít vhodný způsob a druh komunikace, který
by vyhovoval rodičům, dětem a našim
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technickým možnostem. Distanční výuka se
nám nejvíce osvědčila přes FaceTime,
WhatsApp, Classroom, Messenger, YouTube a
email. Zpětná vazba mezi učiteli a rodinami
fungovala velmi dobře až na drobné technické či
jiné výpadky.
Všichni jsme se této době přizpůsobili
dle našich možností a dovedností. Snažili jsme
se být oporou a průvodci pro naše žáky. Aktivně
jsme se zapojili do online konferencí a
odborných webinářů. Nejhorší období pominulo
a my jsme se s většinou žáků mohli shledat
25. 5. 2020. Pro děti, které se do školy již
nevrátily, nadále platí online systém domácího

vzdělávání.
V době
karantény
proběhl
též
netradičním způsobem zápis do prvních tříd a to
pouze po formální stránce. Nechceme zde
sumarizovat to, o co děti přišly (vzdělávání,
exkurze, výlety, sociální kontakty, škola
v přírodě, tábor), ale raději se budeme těšit,
na cyklovýlet do Herolandu a zábavně
poznávací pěší výlet na nedalekou zříceninu
hradu.
Přejeme všem žákům úspěšné zakončení
školního roku a rodičům kvalitní odpočinek.
Hezké léto přejí učitelé ze ZŠ !
Za ZŠ Zbýšov zapsala V. Šupíková
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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
Smutné jaro
Na konci příspěvku v posledním
Zpravodaji jsme s kolegyněmi psaly o plánech a
těšení na jaro. Bohužel všechno bylo zmařeno
nebezpečím z onemocnění koronavirem a
mateřská škola byla pro děti uzavřena. V tomto
období jsme ve školce uklízely, připravovaly a
rozvážely dětem ,,hraní na doma“ v podobě
vystřihování, kreslení, skládání papíru a
vyplňování grafomotorických listů a také jsme
plánovaly akce na dobu, až budeme moci zase
otevřít. Byly jsme také rády, že jsme mohly
aspoň trochu usnadnit maminkám starost
o každodenní vaření tím, že se ve školní jídelně
vařily obědy pro školní a školkové děti a jelikož
v nouzovém stavu jsou jiné zákony, tak jsme
službu mohly rozšířit i pro veřejnost. Některé
dny byl zájem až o 60 porcí, a tak jsme si
vyzkoušely, jak to bude asi probíhat v nové
mateřské škole, kde se s vařením pro veřejnost
již počítá.
Den D – znovuotevření školky nastal až
25. května a i když jsme měly velké obavy, jak
všechna nařízení budeme zvládat a jak si děti
zvyknou na jiný režim, myslím, že snad vše
probíhá ke spokojenosti všech zúčastněných.

Do školky se vrátilo 20 dětí, z nichž
některé chodí nepravidelně nebo na zkrácenou
dobu, což také umožňuje splňovat nový školní
řád, který je doplněn o neustálé provádění
dezinfekce hraček, prostor a předmětů,
s kterými přijdou děti do přímého kontaktu.
Děkuji rodičům za pochopení a solidaritu.
Opuštěnou smutnou školku opět zaplnil
smích i křik dětí a vše se snad dostává
do normálního stavu. S dětmi se snažíme být
hlavně venku a ony si užívají oblíbené herní
sestavy a pískoviště.
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Když je nevlídné počasí, které zatím
převládá, tak si hrají, kreslí, tvoří a samozřejmě
dětsky zlobí.

Akce, které jsme plánovaly, bohužel
přesuneme až na příští školní rok, ale i tak nás
čeká výšlap k Čejkovskému rybníku, výlet
na Chlum a také se rozloučíme s předškoláky.
Nebude to závěrečnou besídkou, jako obvykle,
ale setkáním rodičů a dětí na zahradě školky,
kde
nebude
chybět
opékání
uzenin
nad ohýnkem a společný zpěv s kytarou.
Letošní školní rok sice takto oficiálně
ukončíme, ale školka bude pro zájemce otevřena
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až do 10.7.
Věříme, že školní rok 2020/2021 bude
veselejší
a
nebude
narušen
žádnými
nepříjemnými událostmi.
Děkujeme Všem rodičům za jejich

aktivitu a spolupráci v uplynulém roce a těšíme
se na jejich přízeň i do budoucna.
Hezké léto přejí učitelky MŠ Zbýšov
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
Zbýšov

V pátek dne 19. června 2020 se od 19,30
hod. konala okrsková schůze. Zasedání proběhlo
v Šebestěnicích a zúčastnilo se ho několik sborů
z okrsku – např. zástupci z dobrovolného sboru
hasičů Šebestěnice, Březí, Zbýšov, Damírov,
Dobrovítov, Vlkaneč, Kozohlody a další.
Minulý aktiv hasičů, který byl
naplánován na březen, nemohl v rámci vládního
nařízení a opatření proběhnout, a musel být
zrušen. Celá mimořádná situace, která
odstartovala v polovině března, je spojena
s protiepidemiologickým plánem vlády a
neumožňovala hasičům realizovat společenské a
sportovní akce všeho druhu.
První letošní zasedání okrsku se tak
konalo
až
v polovině
června
právě
v Šebestěnicích.
Nově
zvolený
starosta
8. okrsku, pan Mládek, slavnostně přivítal
přítomné zástupce z jednotlivých sborů a
představil program jednání. Nejdříve informoval
o přijaté dotaci z okresu, kde jednotlivým
okrskům byla poskytnuta možnost čerpání
příspěvku. Okrsek využil možnost těchto
finančních prostředků a nakoupil stan a sezení
pro hasiče v této hodnotě. Starosta dále

informoval o dosavadním mimořádném stavu,
kdy hasiči museli od března do dneška zrušit
veškeré naplánované akce. Proto také letos
neproběhne
tradiční
okrsková
soutěž
ve Vlkanči, která je pořádána právě okrskem.
Hasiči se nakonec ovšem dočkají, a to
rovnou 2 akcí. Zástupci šebestěnických hasičů
pozvali všechny přítomné sbory na svou
pravidelnou akci „Šebestěnické stříkání“, která
se bude konat 8. 8. 2020. Zástupci hasičského
sboru z Kozohlod nás zase pozvali na oslavu
k výročí založení svého sboru. Tato akce
proběhne 22. 8. 2020. Starosta dále informoval
přítomné o soutěži s názvem „Běh na rozhlednu
Vysokou“, která proběhne 20. 6. 2020 a konání
„Shromáždění delegátů SDH“, které se bude
konat 10. 9. 2020 v Lorci v Kutné Hoře.
Na okrskové schůzi promluvil také bývalý
starosta okrsku, pan Zeman, který přednesl pár
návrhů k zamýšleným akcím. Ke konci zasedání
jen informoval starosta okrsku o dočasném
uzavření kanceláře Okresního sdružení hasičů
v Kutné Hoře. Kancelář funguje v mimořádném
režimu a návštěvu je nutné si předem domluvit.
Zástupce kanceláře je ovšem dostupný
na emailu a na telefonu. Zcela poslední
informaci přednesl starosta zbýšovského
hasičského sboru, který informoval hasiče
o pořízení nového dopravního automobilu a
přívěsného vozíku pro hašení pro JSDH Zbýšov.
Pořízení nové techniky se podařilo získat Obci
Zbýšov ve spolupráci s místními zástupci SDH
Zbýšov prostřednictvím dotace. Místní hasiči se
tak od nového roku mohou těšit z nové techniky.
Zástupci hasičských sborů se dohodli
na termínu dalšího zasedání okrsku, které
proběhne 18. 9. 2020 v hasičárně ve Březí.
Věříme, že nejen hasiči budou zase
po delší odmlce pořádat akce, které v tomto roce
musely být zrušeny nebo přesunuty. Hasiči se
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mohou těšit nakonec na 2 plánované akce, a to
soutěž v Šebestěnicích a oslavy výročí založení
sboru v Kozohlodech.
Žádná situace ovšem nemění nic na tom,

že hasiči jsou stále připraveni k výjezdu a jsou
připraveni
chránit
zdraví
a
majetek
obyvatelstva.
Mgr. Oldřich Poul, hospodář sboru

SPORT
Fotbal

V době uzavření sportovních areálů a
zrušení všech zápasů probíhala individuální
příprava fotbalistů – běh, posilovna. V současné
době se na základě ústní dohody snažíme
odehrát každý týden jedno přátelské utkání. A

v druhé polovině srpna se rozeběhne soutěž tak,
jak jsme zvyklí. Informace k začátku soutěže
budou jak na webu obce, tak na nástěnce
na návsi ve Zbýšově.
Ondřej Radil, fotbalisti, TJ Zbýšov

Sportovní kroužek pro děti

V minulém čísle jsme vás informovali,
že sportovní kroužek začne až poté co pomine
pandémie koronaviru. Po domluvě s trenérem,
Lukášem Vebrem, kroužek obnovíme ke konci

prázdnin. Prosíme zájemce, aby sledovali
webové stránky obce, kde bude informace
o začátku kroužku uvedena. Těšíme se
na sportovní nadšence na hřišti TJ Zbýšov!
Jiřina Vosečková

H Ř I Š T Ě V K R CH L E B S K É L H O T Ě
Od června máme v Krchlebské Lhotě
na dětském hřišti basketbalový koš. Konstrukci
koše jsme si mohli vzít ze hřiště u Kiosku
Dejvid ve Zbýšově, kde jsou ještě další dva
basketbalové koše. Převoz koše zajistilo
manipulátorem v minulém roce ZD Vysočina.
My jsme zajistili natření hrací desky a novou síť
a koš může zase sloužit sportovním nadšencům.
Ještě bude hrací plocha pod košem „vyztužena“
kamenným prachem, o který jsme požádali
na OÚ Zbýšov. Pak nic nebrání plnohodnotným
soutěžím ve střelbě na koš. Děkujeme moc
všem, kteří se na této akci podíleli. Věřím, že si
ho děti užijí!
Jiřina Vosečková

Č E S K O B RATR S K Á C Í R K EV EVAN G E LI C K Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
dne 14. 6. se v Opatovicích konalo
„výroční sborové shromáždění“, kde jsem byl
zvolen Opatovickým farářem na dalších pět let.
Těším se tedy, že se budeme i nadále potkávat.
A to nejen s těmi, kteří chodí do kostela, ale i

s vámi ostatními při různých příležitostech. Teď
naše setkávání na výtvarných dílnách či u ohně
na návsi v Opatovicích narušila koronakrize, ale
snad rizika a s nimi spojená omezení už brzy
skončí. A budu rád, když se budeme potkávat
ičastěji než doposud.
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V době koronakrizové jsme museli
osekat na minimum i náš běžný program, ale
jsme rádi, že už se zase můžeme scházet každou
neděli na bohoslužbách v 9 hodin. Kvůli
rekonstrukci interiéru kostela se od července
přesuneme opět do „modlitebny“ (vedle fary
v Opatovicích). A můžete se ostatně stavit
na kus řeči i přímo na faře.
V noci na 18. 6. došlo k politováníhodné
události, kdy byly z našeho kostela odcizeny
okapní roury. Mrzí nás, že se někdo i v dnešní
době odhodlá k takovému činu. Vždyť kostel
není opravován jen pro nás, ale i pro lidi, kteří
chodí na místní hřbitov a pro celou obec. Velice
nás těšilo, jak se dílo daří a jsme velice vděční
za všechny dary. A pak se na společném díle a

obětavosti lidí někdo takto obohatí. Navíc jeho
zisk se ani zdaleka nevyrovná tomu, jakou
škodu způsobil. Zvlášť, když ten samý den mělo
začít vydatně pršet a mohlo by dojít k poškození
nové fasády kostela. Jakoby rozpočet nebyl i
bez toho už tak dost napjatý.
Naštěstí se nám podařilo kostel proti
dešti na poslední chvíli provizorně zabezpečit. A
pevně doufáme, že se něco takového už nebude
opakovat.
Další informace, akce a kontakty
naleznete
na
webových
stránkách
http://opatovice.evangnet.cz/ , případně lze volat
na faru: 773 217 474.
Benjamin Kučera, farář
webové stránky: http://opatovice.evangnet.cz/
fotky: https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
v minulém zpravodaji jsme si představili
osud Františka Lorence a jeho dům ve Zbýšově
u rybníka. Jelikož přichází léto, čas turismu a
cyklistiky, vybral jsem téma sdružující celé
Zbýšovsko. Téma památek, které samy o sobě
nepoutají tolik pozornosti. Což se na jednu
stranu dá pochopit, ale na druhou stranu jsou to
stavbičky pevně spojené s vesnicemi a jejich
historií a životem nás – obyvatel.

ZVONICE A ZVONIČKY
NA ZBÝŠOVSKU
Zvonice a zvoničky jsou pro lidská sídla
typickou památkou. Pro většinu vesnic díky
svému nezastupitelnému významu jednou
z mála památek, se kterou se setkáme. Dá se
říci, že nějaký typ zvonice najdeme v každé
české obci, ani vesnice Zbýšovská nejsou
výjimkou.
Nejedná se většinou o nijak velké
a nápadné stavby. Od 15. století se stavěly jako
součást kostelů, ale to spíše ve městech,
na vesnici si místo našly asi až o století déle,
tedy v období renesance. Tam, kde nebyl kostel,
se stavěly malé zvoničky na návsích nebo přímo
u domů, tak je tomu tedy spíše u podhorských
vesnic nebo tam, kde jsou domy daleko od sebe.
Zvoničky měly ovšem svůj velký a

mnohdy ve své době nenahraditelný význam.
Pokud se zaměříme jen na význam zcela
praktický a pomineme význam duchovní,
dojdeme k závěru, že se nám postupem času
podařilo omezit (a to především vlivem
technického pokroku) až odstranit z našich
životů. Pokud se přesuneme trochu hlouběji
do historie, sloužily zvonice k organizaci života
všedního dne na vsi. Svolávali se s nimi
hospodáři, zvonilo se klekání a podobně,
sloužily tedy k časové orientaci obyvatel.
V neposlední řadě velký význam tkvěl
ve varování před nebezpečím, ve svolání hasičů
a obyvatel obce k požáru nebo jinému
podobnému nebezpečí, v dnešní době tuto
funkci přebraly hasičské sirény a místní
rozhlasy. Další obec a další sdělení
informačního charakteru, jako je například
umíráček nebo svolání na bohoslužbu, tuto
funkci si zatím zvonice ponechávají. Přestože
nemají v dnešní době pro většinu obcí takřka
žádný význam, i přesto zdobí mnohé jinak těžko
odlišitelné prostory návsí.
Pod slovem zvonice se skrývá množství
rozličných staveb. Dovolte mi abych vám
představil nějaké typy. Těmi u nás nejčastějšími
jsou sloupové zvonice ve tvaru ,,Y“ se stříškou,
takové zvoničky najdete například v Damírově,
Krchlebské Lhotě, Březí a Zbudovících.
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Dalším typem jsou zvonice, které jsou
součástí kapliček, takovéto kapličky se zvonicí
najdete v našich obcích Klucké Chválovice a
Chlum. Posledním druhem zvonic, které
na Zbýšovsku najdeme, jsou zvonice jako
součást budovy kostela, takové zvonice najdete
samozřejmě u našich dvou kostelů ve Zbýšově a

v Opatovicích. Mimoto je ještě jeden typ, který
na Zbýšovsku bohužel nenajdeme, jedná se
o zvonici jako samostatnou stavbu zděnou nebo
dřevěnou, jako je tomu například v nedalekých
Michalovicích nebo například v Třeboníně.
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

Březí

Krchlebská Lhota

Damírov

Zbudovice

Klucké Chvalovice

Chlum
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Opatovice

Michalovice

Zbýšov

Třebonín

STROMY SVOBODY
Zcela náhodou jsem se dozvěděla, že
na Zbýšovsku se nachází 3 stromy svobody, dva
z toho v naší střediskové obci, ve Zbýšově, a
jeden strom je v Kluckých Chválovicích.
Uvádím zde přehled s fotografiemi. Zároveň mi
dovolte tady uvést příběh stromu, pouze jeden
příběh, o to zajímavější. K ostatním stromům
není znám žádný příběh, a tak bych byla ráda,
kdyby tento článek rozpoutal mezi vámi občany
aktivitu a došlo k nalezení příběhu. Vaše
podněty, příběhy můžete směřovat na Romana
Mičiána, kontakt v následujícím článku.
Míjíme tyto stromy každodenně, možná
by stálo za to se občas u nich zastavit a
zvednout hlavu a zrak do koruny stromů a

zamyslet se. Co nám tu zanechali naši předci? A
co zůstane po nás?.....
Tyto
stromy
svobody
jsou
zaregistrovány
na
webové
stránce
Stromysvobody.cz. Stromy svobody jsou
projektem Nadace Partnerství. Tuto registraci
provedli naši občané, mnohokrát děkuji za tuto
aktivitu, díky níž můžeme my ostatní objevovat
nové a nové informace o Zbýšovsku. Vypůjčila
jsem si z této webové stránky pár informací.
O stromech svobody – symbolizují
vznik Československé republiky v letech 1918 a
1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se
zapojili starostové, žáci, členové místních
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spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy
praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se
ukládaly pamětní listy. A sázely se i
v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy,
když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam
svobody a demokracie. My jsme na tuto tradici
navázali v roce 2018 u příležitosti 100. výročí
vzniku naší republiky. Společně s vámi jsme
objevili 4 597 dávno zapomenutých stromů, 28
z nich jsme nechali odborně ošetřit a nakonec
jsme spolu vysadili 2 766 nových stromů na 4
světadílech. [1]
______________________________________
Lípa malolistá v Kluckých Chválovicích
Typ výsadby: Solitérní strom
Kdo strom objevil: je v usedlosti
Kde roste: Klucké Chvalovice 15, Kutná Hora,
Středočeský kraj
GPS: N 49,8085301, E 15,3809394
Kdy strom vysadili: 1918
Kdo strom vysadil: pan Fiedler nebo pan Kutílek
Památný strom: Ne
Zdravotní stav stromu: zhoršený
Autor fotografií a následného textu: Ing. Jindřich
Frajer

nevěnovali pozornost a brali jsme je jako
normální kolorit vesnice. Již od mládí nám bylo
ve škole vštěpováno do vědomí, že lípa je
národní strom a že se na počest vzniku
republiky vysazovalo tisíce lip po celém
Československu. Bylo to všedně samozřejmé.
Až v létě roku 1992 při silné bouři jedna z lip
nápor živlu nevydržela a padla přes silnici směr
Šebestěnice. Z lomu bylo jasné, že strom nebyl
z jedné strany zcela zdravý a to bylo příčinou
jeho konce. Se švagrem nás napadl příměr
vzhledem k aktuální politické situaci
v tehdejším Československu, že Slovensko
padlo a zůstalo jen Česko, tedy sousední lípa.
Na to, že se jedná o Česko, ukazuje její
rozeklání do tří kmenů tj. Čechy, Morava a
Slezsko. Lípa vzdorovala mnohým silným
poryvům větrů a bouří. Začal jsem mít obavy
o to, že by nakonec mohlo padnout i Česko,
kondice lípy není totiž vzhledem k jejímu
uspořádání ideální. Záležitost jsem konzultoval
s dendrologem, který mi doporučil zajistit strom
dynamickou a statickou vazbou a tak vlastně
Česko zachránit. I stalo se. Oslovil jsem asi
před 6 lety firmu z Kolína, která lípu ošetřila a
zajistila. A tak stále stojí a odolává všem
bouřím, vichřicím a nepohodám stejně tak jako
Česko. A věřím, že tomu tak ještě dlouho a
dlouho bude.
______________________________________
Lípa srdčitá na návsi ve Zbýšově
Typ výsadby: Solitérní strom
Kdo strom objevil: Roman Mičián
Kde roste: Zbýšov , Kutná Hora, Středočeský kraj
GPS: N 49,8116255, E 15,3536094
Kdy strom vysadili: 1968
Kdo strom vysadil: občané

Příběh stromu
Naše lípa se nachází na pozemku
usedlosti v Kluckých Chvalovicích čp. 15, okres
Kutná Hora. Od tchána pana Ing. Josefa Kutílka
jsem měl informaci, že byla zasazena na počest
vzniku naší republiky. V roce 1918 v tomto
hospodářství pobýval pan Fiedler a poté pan
Kutílek. Kdo z nich ji zasadil a kdy není tedy
jasné. Přesněji řečeno, lípy byly zasazeny dvě
asi 30 m od sebe. Ve vsi je urostlých rozložitých
starých stromů mnoho, takže jsme jim

Památný strom: Ne
Zdravotní stav stromu: výborný až dobrý
Autor fotografií: Roman Mičián
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Kdo strom vysadil: učitelé a žáci místní školy
Památný strom: Ne
Zdravotní stav stromu: výborný až dobrý
Autor fotografií: Roman Mičián

Příběh stromu
Není znám. Staňte se jeho tvůrcem vy občané.
_________________________________________

Lípa srdčitá u školy ve Zbýšově
Typ výsadby: Solitérní strom
Kdo strom objevil: Roman Mičián
Kde roste: Zbýšov, Kutná Hora, Středočeský kraj
GPS: N 49,8140093, E 15,3542003

Příběh stromu
Není znám. Staňte se jeho tvůrcem vy občané.
Veškeré
informace
jsou
čerpány
Stromysvobody.cz, citováno dne 20. 6. 2020.

z

webu

Kdy strom vysadili: 1945
[1]Zdroj: Stromy svobody 1918 - 2018 © [online]. 2017 – 2020 / Nadace Partnerství [cit.20.6.2020].
Dostupné z: https://www.stromysvobody.cz/
Jiřina Vosečková

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
Když jsem psal článek do rubriky
Zbýšovský výletník na konci března, netušil
jsem, že se problematika zvonění zanedlouho
dotkne i naší rodiny. Tato souvislost mě přivedla
k myšlence, že je velká škoda, aby stejně jako
poslaní
některých
venkovských
staveb,
odcházely i lidské vzpomínky. Nevím, jak to
máte vy, ale už několikrát bych se rád něco
dozvěděl od těch, kteří už nejsou mezi námi.
Proto bych rád přidal rubriku Paměti

Zbýšovska, kde by se objevovaly vaše příběhy
a vzpomínky a poslání těm, kteří přijdou po nás
nebo nám mladší generaci, která toho tolik
nepamatuje. Byl bych rád, kdyby mi tento sen
vyšel, ale to samozřejmě nepůjde bez vás,
aktivních čtenářů. Své příběhy mi můžete
posílat na email roman.mician@seznam.cz
nebo vhodit do schránky u žlutého rohového
domu ve Zbýšově čp. 52, naproti garáži
autobusu.
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

ZÁVĚREM
Vážení čtenáři,
toto číslo není plné zápisů z jednání

obecního zastupitelstva, díky nezasedání
zastupitelstva kvůli koronaviru, a tak tu vznikl
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prostor pro užitečnější články a informace.
Věřím, že je uvítáte s nadšením a s radostí se
do nich začtete.
Opět bych vás chtěla upozornit na další
novou rubriku, a to Paměti Zbýšovska. Jsem
ráda, že náš spoluobčan rozvijí své nadšení
pro sdílení informací a vybízí k tomu i ostatní
občany. Rovněž jsme potěšeni, protože jsme
zaznamenali zájem o novou rubriku Zbýšovský
výletník a článek z minulého čísla o panu
Lorencovi.
Každé číslo je pro mě výzvou a snažím
se ho naplnit aktuálními informacemi, které se
dějí v našich obcích. Bohužel některé vesnice

mi stále dost unikají, ale věřím, že se blýská
na lepší časy!
I nadále platí, že jestliže nedostáváte
zpravodaj do vaší schránky, obraťte se na OÚ
Zbýšov. Ještě bych chtěla připomenout email,
kam můžete zasílat zajímavé fotografie či
náměty, o kterých byste chtěli vědět více. My se
je pokusíme zpracovat a informovat vás. Email:
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz
V závěru bych chtěla znovu poděkovat
všem, kteří věnují svůj drahocenný osobní čas a
aktivně se podíleli na tvorbě tohoto čísla
zpravodaje.
Jiřina Vosečková

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

Inzerce 20/2020
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