ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí

Damírov

Krchlebská Lhota

číslo 1/2022

Chlum
Opatovice

Klucké Chvalovice
Zbudovice

Zbýšov

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Jednání obecního zastupitelstva jsou
veřejná. Pravidelně se konají poslední úterý
v měsíci od 17 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 uvedená usnesení jsou pouze
přehledem, co bylo a nebylo schváleno. Nejedná
se o kompletní zápis z jednání.

Termíny jednání zastupitelstva pro další období:
26. 4. 2022

31. 5. 2022

28. 6. 2022

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. 12. 2021
Usnesení č. 135/2021: zastupitelstvo
určuje
ověřovateli
zápisu
Ing.
Vosečkovou a Ondřeje Radila.
Usnesení č. 136/2021: zastupitelstvo
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 137/2021: zastupitelstvo

obce
Jiřinu
obce
obce

schvaluje rozpočet obce Zbýšov na rok 2022
jako přebytkový:
Příjmy: 11.224.800,- Kč,
Výdaje: 9.499.616,- Kč
Financování: -1.725.184,- Kč
Usnesení č. 138/2021: zastupitelstvo obce
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schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 139/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí daru od Lípa pro venkov, z.s.
Zbraslavice pro Základní školu ve Zbýšově ve
výši 58.170,- Kč a pro Mateřskou školu ve
Zbýšově ve výši 39.210,- Kč.
Usnesení č. 140/20221: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na zdobení
vánočního stromu v Opatovicích ve výši
2.250,- Kč.

Usnesení č. 141/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení výdejny v Mateřské škole ve
Zbýšově č.p. 89 do rejstříku školských zařízení.
Usnesení č. 142/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje členy komise pro výběrové řízení na
akci: „Obnova rybníka Palouděrák“, v tomto
složení: Martin Vančura, Damírov, Věra
Radilová, Chlum, Ing. Jaroslav Dlabáček,
Hradec Králové.

Usnesení mimořádného obecního zastupitelstva ze dne 22. 12. 2021
Usnesení č. 143/2021: zastupitelstvo obce
určuje
ověřovateli
zápisu
Ing.
Hanu
Kunáškovou a Jindřicha Arnota.
Usnesení č. 144/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 145/2021: na základě doporučení
hodnotící
komise
obecní
zastupitelstvo
schvaluje zhotovitele na akci: „Obnova rybníka

Palouděrák“
v
Kluckých
Chvalovicích
společnost Stavitelství Mutl, s.r.o., Lorecká 465,
Kutná Hora s nabídkovou cenou 1.502.583,- Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 146/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Základní školy a Mateřské školy Zbýšov, okres
Kutná Hora, příspěvková organizace.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2022
Usnesení č. 1/2022: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Martina Vančuru a Andreje
Hotyče.
Usnesení č. 2/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 3/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje správce autokempu ve Zbýšově
Davida Míchala, Zbýšov 142 od 1.3.2022.
Usnesení č. 4/2022: zastupitelstvo obce
souhlasí oslovit jiného zpracovatele projektové
dokumentace a ukončit smlouvu o investorství.
Usnesení č. 5/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup pozemku č. parcely 506 o
výměře 953 m2 a č. parcely 751 o výměře 471
m2 za cenu 30,- Kč/m2 od XXXXX, Kladno,
XXXXX Praha a XXXXX, Praha v k.ú. Chlum
u Zbýšova.
Usnesení č. 6/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup pozemku č. parcely 748 o
výměře 2691 m2 za cenu 30,- Kč/m2 od manželů
XXXXX, Ledeč nad Sázavou v k.ú. Chlum u
Zbýšova.
Usnesení č. 7/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 18 ke Smlouvě
č. S/100183/05324137/001/2006 na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
Smluvní strany – AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o. provozovna Čáslav a Obec
Zbýšov.
Usnesení č. 8/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 23 ke Smlouvě
č. S/100183/05324137/002/2006 na
zajištění
odvozu separovaného odpadu.
Usnesení č. 9/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Memorandum o partnerství a
spolupráci při systémovém řešení odpadového
hospodářství obce Zbýšov. Smluvní strany –
Obec Zbýšov, Elektrárny Opatovice a.s. a AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozovna
Čáslav. Předmětem memoranda je vzájemná
podpora, partnerská spolupráce účastníků
memoranda, vzájemná výměna podnětů, které
povedou k efektivnějšímu nakládání s odpadky
v rámci systému odpadového hospodářství obce
Zbýšov.
Usnesení č. 10/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dohodu o ukončení smlouvy o
spolupráci při zajišťování a spolufinancování
dopravní obslužnosti.“ Smluvní strany –
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00
Praha 5 a Obec Zbýšov.
Usnesení č. 11/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-6026850/VB/1, Zbýšov,
ppč.94/7 – knn.
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Usnesení č. 12/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí do pracovního poměru na
veřejně prospěšné práce Z. K., Zbýšov, V. H.,
Krchlebská Lhota, V. S., Zbýšov a L. Č.,
Zbýšov. Další žádosti budou posouzeny podle
výše přidělených finančních prostředků od
úřadu práce.
Usnesení č. 13/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku
inventarizace v roce 2021.
Usnesení č. 14/2022: Z důvodu narovnání
hranic, souvisejících s dokončenou komplexní

pozemkovou úpravou na Chlumu, zastupitelstvo
obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 569
o výměře 200 m2 za cenu 50,- Kč/m2 XXXXX,
Praha.
Usnesení č. 15/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje příkazní smlouvu č. 013/22 mezi
Obcí Zbýšov a VIS spol. s.r.o. Hradec Králové
na projektovou přípravu kanalizace Zbýšov a
Klucké Chvalovice, podání žádosti o dotaci a
závěrečné vyhodnocení akce. Cena činí 67.760,Kč.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. 2. 2022
Usnesení č. 16/2022: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Ondřeje Radila.
Usnesení č. 17/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 18/2022: z důvodu narovnání
hranic, souvisejících s dokončenou komplexní
pozemkovou úpravou na Chlumu, zastupitelstvo
obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 569
o výměře 200 m2 za cenu 50,-Kč/m2 XXXXX,
Praha.
Usnesení č. 19/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje změnu (stanov LD Chraňbož, Čl. 2
Sídlo: sídlem družstva je Leština u Světlé č.p.
167) čísla popisného sídla Lesního družstva
Chraňbož na základě kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby ze dne 1.2.2022 a dle zápisu
novostavby sídla LD do KN a to z čísla
popisného 18 na č.p. 167.
Usnesení č. 20/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Darovací smlouvu ve výši 5.000,- Kč
pro Sdružení obcí kutnohorský venkov, za
účelem financování aktivit účelně vynaložených
v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie,
zejména k omezení dopadů rychlostního
koridoru na životní prostředí a dalším aktivitám
s tím souvisejících.
Usnesení č. 21/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. 3/20 na „Kanalizaci a ČOV Klucké
Chvalovice“, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. 4/20 na „Kanalizaci a ČOV Zbýšov“,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 91/21 na
„Klucké Chvalovice – kanalizace a ČOV a
Zbýšov – kanalizace a ČOV“ a Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 92/21 na „Klucké Chvalovice
– kanalizace a ČOV a Zbýšov – kanalizace a
ČOV“. Smluvní strany Obec Zbýšov a VIS spol.
s.r.o. Hradec Králové. Předmětem smluv je
prodloužení doby plnění, z důvodu nevyřešení
souhlasných stanovisek pro vstupy na pozemky.
Usnesení č. 22/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 1200300141 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu
vyhotovení projektu na kanalizaci ve Zbýšově a
Kluckých Chvalovicích do konce června 2022.
Usnesení č. 23/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.336,- Kč
na dofinancování vysoušeče zdiva.
Usnesení č. 24/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
pro farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Opatovicích na koncert vážné a filmové
hudby.
Usnesení č. 25/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje udělení plné moci Petru Bobkovi,
Praha, na zastupování Obce Zbýšov na valné
hromadě Honebního společenstva Zbýšov.
Usnesení č. 26/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
Usnesení č. 27/2022: zastupitelstvo obce
schvaluje zpracování projektové dokumentace
pro
potřeby
dotačního
programu
na
„Rekonstrukci a odbahnění rybníku v k.ú.
Zbýšov v Čechách“. Projektová dokumentace
činí 150.400,- Kč a inženýrská činnost
203.643,- Kč.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
první sluneční paprsky prorážejí
poslední střípky sněhu, které ještě zbyly na
vláhou promočené půdě a vytahují svými
jemnými paprsky, připomínající dlouhé zlaté
nitě, první hlavičky květin. Vzduch je zalitý
vůní záplavou modrých ladoněk, nesměle
vykukujících fialek, bílých něžných sněženek,
žlutě smějících se narcisů či barevně
expandujících krokusů. Všechno kolem bzučí,
natěšené, nedočkavé a žádoucí po prvním
sladkém nektaru. Tažní ptáci našli nekonečně
dlouhou cestu zpátky domů. Urovnané hnědé a
zelené koberce polí lahodí oku a jsou připraveny
na léto k vydání darů země lidem, kteří na této
půdě poctivě hospodaří. Toto období vyvolává
pocit naděje, světla a nového života.
I my s prvním jarním sluníčkem
nedočkavě vyhlížíme zprávu o poskytnutí
dotace na odbahnění Zbýšovského rybníka.
Jelikož stávající projektová dokumentace byla
ze strany poskytovatele dotace posouzena jako
neúplná a tudíž nevyhovující, museli jsme
přistoupit k výběru nového projektanta. Zároveň
byla i ukončena smlouva o investorství celé
akce s ČRS Kutná Hora. V současné době je
projekt před dokončením a bude se předkládat
ke kontrole Ministerstvu zemědělství. Pokud
bude vše probíhat ke spokojenosti všech, měli
bychom do konce června obdržet stavební

povolení a znát prováděcí firmu. Veškeré práce,
tj. oprava hráze, nová výpusť, bezpečnostní
chodník a odbahnění musí být dokončeny do
konce letošního roku. Z důvodu nevyřešených
vstupů na pozemky se do června prodlužuje
zpracování projektu na kanalizaci ve Zbýšově a
Kluckých Chvalovicích. Do konce března bude
vyhotovena studie pro lokalitu za hřištěm ve
Zbýšově, pro budoucí zástavbu rodinnými
domky. V průběhu měsíce dubna bychom měli
znát míru úspěšnosti poskytnutí dotace na
rekonstrukci zdravotního střediska. V obci
Chlum se nyní dokončuje nové veřejné
osvětlení. Náklad na tuto akci činí 1.261.996
Kč, který obec uhradí ze svého rozpočtu. Na
jaro také čeká rekonstrukce rybníka Palouděrák
v Kluckých Chvalovicích. Všechny tyto
plánované akce jsou finančně náročné a
vyčerpávající. Jak se vše bude dařit zajistit,
budeme vědět do pololetí.
S jarem přichází i velikonoční svátky.
Další sváteční čas tradic. Jsou plné sousedských
návštěv, čokoládových zajíčků, zlatavých
mazanců a barevných kraslic. Přeji vám všem
v této nelehké době především pevné zdraví,
spoustu životního optimismu a sil pro zvládnutí
všech překážek.
„Život je jako roční období. Na jaře se
vše zrodí, v létě dozrává, na podzim chřadne a
v zimě zaniká.“
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení čtenáři,
finanční výbor pro vás připravil přehled investičních akcí v jednotlivých obcích. Většina
investic se uskutečnila díky dotačním programům, které zahrnují zpracování projektu, splnění
požadavků na poskytnutí dotace a spolufinancování s rozpočtem obce. Věříme, že přehled bude
inspirací pro nové náměty a zamyšlení. O možnostech poskytnutí dotace se informujte na obecním
úřadě.
Za finanční výbor Hana Kunášková

Rok
2015

Název investiční akce v obci Zbýšov
Zateplení mateřské školky

Částka v Kč
4 824 742,50

Rozšíření veřejného osvětlení (3 + 3 body)

192 223,00

Kontejnerové stání

113 214,90
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Oprava střechy hlavní budovy autokempu

165 042,00

Celkem
2016

5 295 222,40

Zdravotní středisko - výměna PVC

50 436,00

Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny

2 281 121,00

Odvodnění místní komunikace u bytovek

130 750,00

Celkem
2017

2018

2 462 307,00

Herní sestava pro mateřskou školu

111 139,00

Rozšíření veřejného osvětlení autokempu

107 612,00

Opravy místních komunikací

500 305,00

Celkem

719 056,00

Autobusové čekárny (2 ks)

110 546,00

Rekonstrukce obecního bytu na poště

112 713,00

Mateřská školka – dřevomorka: svícení, stavební práce

644 527,00

Územní plán

373 200,00

Celkem
2019

Mateřská školka – dřevomorka: svícení, stavební práce, stěhování
do ATC

874 984,00

Přípravné práce pro novou mateřskou školku

689 973,00

Ukazatele rychlosti

146 990,00

Hasičské auto s přívěsem
Stříkačka k hasičskému autu
Celkem
2020

Nákup pozemku - rybník Punčoška

1 297 416,00
144 595,00
3 153 958,00
70 600,00

Bakterie na likvidaci sinic - rybník Zbýšov

475 300,81

Oprava střechy pošty Zbýšov

100 189,00

Nová mateřská školka 1. část

21 680 268,00

Knihovna - nábytek a vybavení

112 932,00

Zdravotní středisko - projekt 1. část

200 000,00

Celkem
2021

1 240 986,00

22 639 289,81

Sanace hráze rybníka

400 556,10

Přípravné práce na opravu rybníka

421 471,81

Nová mateřská školka 2. část

21 969 998,40

Herní prvky pro mateřskou školu

672 881,00

Autokemp - oprava WC a sprch

601 910,16

Zdravotní středisko - projekt 2. část

315 090,00

Auto Peugeot

335 000,00

Celkem

24 716 907,47
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Rok
2015

Název investiční akce v obci Opatovice
Vodovodní přípojky (2. etapa)

2016-2021

Částka v Kč
342 260,50

-

-

Celkem
Rok

342 260,50
Název investiční akce v obci Klucké Chvalovice

Částka v Kč

2015

Oprava místní komunikace

2016

Rekonstrukce veřejného osvětlení

2017

Kontejnerové stání

53 187,06

2018

Oprava rybníka - přípravné práce

53 240,00

2019-2021

121 000,00
1 399 512,00

-

-

Celkem
Rok
2016

1 626 939,06
Název investiční akce v obci Krchlebská Lhota

Odbahnění rybníka

119 306,00

Vodovod
2017

4 672 298,44

Vodovodní přípojky

2018-2020
2021

968 621,54
-

-

Oprava výpusti rybníka

42 185,00

Celkem
Rok
2017

Částka v Kč

5 802 410,98
Název investiční akce v obci Damírov

Částka v Kč

Vodovod

5 635 820,70

Vodovodní přípojky

1 041 955,44

Vodovodní přípojky - doplatek v r. 2018)

41 839,00

Obnova rybníka + odbahnění

404 131,00

Obnova rybníka - neinvestiční část

976 288,00

2018-2021

-

-

Celkem
Rok

8 100 034,14
Název investiční akce v obci Chlum

Částka v Kč

2015

Oprava místní komunikace

546 792,00

2017

Přípravné práce na vodovod

256 315,00

2019

Kontejnerové stání

69 829,00

2020-2021

Celkem

872 936,00
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Rok

Název investiční akce v obci Zbudovice

Částka v Kč

2015

Oprava místní komunikace - dokončení

175 208,00

2017

Přípravné práce na vodovod

247 160,00

2018-2020
2021

-

-

Oprava místní komunikace po vybudování vodovodu

707 420,94

Vklad do Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč: příspěvek
vodovod

1 627 806,00

Vodovodní přípojky

1 046 133,28

Celkem

3 803 728,22

Rok

Název investiční akce v obci Březí

Částka v Kč

2017

Hasičárna (stavební a elektropráce)

215 064,00

2018

Hasičárna (střecha)

154 308,00

2019

Hasičárna (dokončení)

48 348,00

2020

Hasičárna (vrata)

30 250,00

2021

Motorová stříkačka

127 700,00

Celkem

575 670,00

K U LT U R A V O B C I
Místní lidová knihovna

Vážení čtenáři,
...tak jsem se dočkala. V úterý 13. března
přišly do knihovny děti z třídy Soviček
z mateřské školky. Bylo jich 18 a přivedly je
paní učitelky Radilová a Cihlářová. Knihovna
ožila
veselým
dětským
štěbetáním
a
brebentěním. Jaký kontrast s tím, čím nyní
žijeme a co s účastí sledujeme...
S dětmi jsme také pracovali – povídali
jsme si o knihovně, o knížkách, luštili jsme
doplňovačku. Všechny děti se podepsaly na

„prezenční listinu“, tu si vložím do kroniky.
Před odchodem dětí jsme si všichni slíbili další
setkání.
A v březnu – měsíci čtenářů se setkáme
v knihovně také se žáky základní školy.
V dubnu plánuji v knihovně obnovit
soubor knih z Kutné Hory. Takže budou
k dispozici další kvalitní knihy pro dospělé i pro
děti. Bylo by škoda nechat tyto knihy zahálet.
A tak si najděte i v jarním čase chvilku a
přijďte za knihami do knihovny. Těším se na
vás.
Hana Zmrhalová, knihovnice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V této rubrice zveřejňujeme na přání rodičů oznámení o narození dítěte, rubrika nabízí
prostor ke zveřejnění vzpomínky na někoho blízkého, nebo můžete někomu poděkovat. Text ke
zveřejnění zasílejte na e-mail: zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.
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Naši oslavenci
Od ledna do března 2022 slavili tito oslavenci:




M. Sobotková, Krchlebská Lhota – 90 let
M. Sochr, Damírov – 75 let
M. Vitáková, Zbýšov – 95 let

Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři!
Za uplynulé čtyři měsíce se na naší škole
událo několik zajímavostí, se kterými Vás
postupně
seznámím.
Protože
covid-19
v prosinci ještě nebyl na ústupu, nemohli jsme
uspořádat naše obvyklé předvánoční přespání.
Nahradili jsme to vánoční besídkou, která se
podařila a na kterou děti rády vzpomínají.
Metla covidu-19 se nám úplně
nevyhnula. Přestože jsme pravidelně dvakrát
týdně a později jednou týdně testovali děti
i dospělé, pronikla tato nemoc i do našich řad.
Jak dětí, tak dospělých. Naštěstí se situace
ohledně této nemoci postupně uklidnila a vše se
vrací k normálu. Na školách se přestalo testovat
a zbylé testovací sady se používají jen při
podezření z nákazy.
Všechny nás zasáhla válka na Ukrajině.
Na popud mateřské školy jsme vyhlásili sbírku
pro lidi postižené válečnými útrapami a všichni
si přejeme, aby tato válka byla co nejdříve
u konce. Jsme ochotni přijmout ukrajinské děti
do školy a pomoci jim.
V měsíci únoru u nás konala praxi
studentka Tereza Jakešová, která studuje
pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Shodli
jsme se jako učitelé na tom, že takových
studentek by mělo být více. Její zájem o učení a
schopnost zvládnout náročnou výuku ve více
odděleních byly příkladné.
Také jsme vyrazili pěšky do Třebonína.
Cestou jsme mohli pozorovat, jak se mění les
blížícím se jarem. Jaké stromy převažují
v našich lesích. V Třeboníně jsme nejdříve řádili
na dětském hřišti a potom se vydali ke
skutečnému cíli naší výpravy. Děti byly
překvapené rozlohou největší jeskyně a
vyslechly si vyprávění o jejím vzniku. Do další
jeskyně mohli vlézt jen dobří horolezci, protože

je ve skalách. Největší obdiv však vzbudila
jeskyně s jezírkem. Sluníčko osvítilo tak čistou
vodu, že bylo vidět až na dno. Nejhlubší místo
má 6 m. Vše jsme zakončili prohlídkou okolí
kostela a nádherným výhledem na Železné hory.
Družina si uspořádala v tělocvičně svůj
karneval. Tolik různých masek jsme již dlouho
neviděli. Jedna zajímavější než druhá. A protože
o pohoštění a hry nebyla nouze, byla to akce
velmi vydařená a snad se nám podaří obnovit
její tradici.
Protože jsme minulé dva roky byli
účastníky dotačního titulu Šablony II., mohli
jsme na jejím konci zakoupit nový nábytek pro
družinu, horní třídu a knihovnu. Ale
samozřejmě ještě chvíli bude trvat než vše bude
na svých místech. Ale pohled na knihy
v moderních knihovnách jistě potěší nejen
všechny dobré čtenáře v naší škole.
Přihlásili jsme se do projektu Den země.
To obnáší vyčištění určených míst od odpadků.
Tato akce se bude konat v dubnu pod záštitou
obce Zbýšov. Měli bychom si své životní
prostředí udržovat v pořádku a k tomu se
snažíme vést i žáky.
Máme rozjednanou v březnu návštěvu
místní knihovny. Paní Zmrhalová nám vyšla
vstříc. A protože kapacita není veliká, naši žáci
se zde vystřídají ve dvou skupinách. Slibujeme
si od toho zvětšení zájmu o knihy a četbu.
Na začátku dubna ve dvou termínech
pořádáme zápis. Letos by mělo k zápisu přijít
16 dětí. Velmi se na ně těšíme a doufáme, že
zápis pro ně bude příjemným vstupem do
školního prostředí. Zápis bude probíhat na dvou
místech. Prvním bude horní třída s paní
učitelkou, kde děti předvedou svoji školní
připravenost. Druhá část bude pod vedením
pana ředitele v tělocvičně. Kde budeme
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zjišťovat motorické dovednosti a hlavně se
bavit.
Na závěr můžeme konstatovat, že máme
plány do dalších měsíců (škola v přírodě na
Horské Kvildě, cyklokurz u Lipna, táboření

u Sázavy, jízda po Labi v parníku atd.). Jak se
nám to podařilo, budeme psát v dalších
Zpravodajích. Všem čtenářům přeji pevné
zdraví a optimismus do budoucnosti.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ

Jeskyně

Zakončení výletu

U vstupu...

Karneval v tělocvičně

M AT E Ř S K Á Š K O L A
Vyhlížíme jaro…
Zima se snad už chýlí ke konci,
covidová opatření jsou už snad také zažehnána,
tak věříme, že už budeme mít možnost do
školky zvát divadla, pořádat veřejné dílny,
besídky, výlety….
V zimních měsících se ani nám
nevyhnulo nucené uzavření školky, ale naštěstí
měli děti i dospělí lehčí průběh nemoci a školka
se mohla zase otevřít. V lednu a únoru jsme se
s dětmi věnovali hlavně rozvoji jemné motoriky
a českým tradicím.
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Období Masopustu jsme zakončili
neveřejným karnevalem a letos poprvé měly
všechny děti masky a převleky přinesené
z domova. Děkujeme tímto rodičům, že si dali
práci s vymýšlením a přípravou kostýmů pro
své děti, mají velký podíl na tom, že se dětem
karnevalový den líbil.

V březnu nás navštívili manželé
Pelikánovi z obory Žleby a představili dětem
program Smysly zvířat. Do školky s sebou
přivezli ježka, sovu pálenou, poštolku, potkana,
netopýra, krajtu a dokonce i dva šváby. Hlavně
krajta a švábi vzbuzovali v dětech obavy a bylo
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zábavné pozorovat jejich reakce plné emocí.

Poslední naší uskutečněnou akcí byla
návštěva místní knihovny, kde se nám věnovala
paní knihovnice Hana Zmrhalová, která měla
pro děti připraven poutavý program. Pro děti to
byl velký zážitek, protože se o knížkách a cestě
do knihovny bavily celé odpoledne.

Na jaře plánujeme účast na Dni
bezpečnosti v Čáslavi, veřejnou velikonoční
dílnu, odpoledne se školní družinou, po dvou
letech i veřejné besídky a novinku, jak pro děti
i rodiče ,,školku v přírodě“ pro třídu Soviček.
To je náš větší odvážnější plán, ale záleží
samozřejmě na tom, zda bude o tuto akci zájem.
Noční spaní ve školce bez rodičů bude takovou
malou zkouškou, kdo z větších dětí zvládne i tři
noci mimo domov. O tom, jak to dopadne,
napíšeme v červnu.
Pro zájemce o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v naší mateřské škole, bude
11. května od 13,30 do 17,30 zápis. Zákonní
zástupci dětí si mohou od 4.4. každý den,
v době od 6,00 do 10,00 a od 12,00 do 16,30
vyzvednout ve školce dokumenty, které jsou
nutné 11. května na zápis přinést.
Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová
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SPORT
Fotbal
ROZLOSOVÁNÍ jarní části soutěže – Kutnohorská Stříbrná 11° – III. třída
16. kolo

sobota

26. 3. 2022

15:00

Zbýšov – Červené Janovice

17. kolo

neděle

3. 4. 2022

16:30

Horní Bučice – Zbýšov

18. kolo

sobota

9. 4. 2022

16:30

Zbýšov – Záboří n. L.

19. kolo

neděle

17. 4. 2022

13:30

Zbýšov – Tupadly B

20. kolo

neděle

24. 4. 2022

17:00

Sázava B – Zbýšov

21. kolo

sobota

30. 4. 2022

17:00

Zbýšov – Miskovice

22. kolo

neděle

8. 5. 2022

17:00

Sedlec B – Zbýšov

23. kolo

sobota

14. 5. 2022

17:00

Zbýšov – Rataje n. Sáz.

24. kolo

sobota

21. 5. 2022

14:00

Vlkaneč – Zbýšov

25. kolo

sobota

28. 5. 2022

17:00

Zbýšov – Kluky

26. kolo

sobota

5. 6. 2022

17:00

Bílé Podolí B – Zbýšov

14. kolo

sobota

11. 6. 2022

17:00

Zbýšov – Bratčice

15. kolo

neděle

19. 6. 2022

17:00

Uhlířské Janovice B – Zbýšov

Tabulka - Kutnohorská Stříbrná 11° - III. třída – výsledky celkem:
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Červené Janovice

13

13

0

0

84:9

39

0

0

2.

Horní Bučice

13

9

0

4

48:25

27

0

0

3.

Uhlířské Janovice B

13

8

2

3

39:23

26

0

0

4.

Vlkaneč

13

8

1

4

36:32

25

0

0

5.

Záboří n. L.

13

7

2

4

32:21

23

0

0

6.

Bratčice

13

6

4

3

40:29

22

0

0

7.

Zbýšov

13

7

0

6

41:28

21

0

0

8.

Sázava B

13

6

1

6

32:31

19

0

0

9.

Rataje n. Sáz.

13

6

1

6

23:44

19

0

0

10.

Kluky

13

4

1

8

18:47

13

0

0

11.

Sedlec B

13

4

0

9

26:52

12

0

0

12.

Bílé Podolí B

13

3

1

9

19:41

10

0

0

13.

Miskovice

13

2

0

11

15:46

6

0

0

14.

Tupadly B

13

1

1

11

13:38

4

0

0

Zdroj: Fotbal.cz © [online]. eSports.cz, s.r.o.
Dostupné z: https://souteze.fotbal.cz/
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise
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ZBUDOVICE - PODĚKOVÁNÍ
Oprava stříšky zvoničky ve Zbudovicích

V měsíci březnu byla vyměněna stříška
zvoničky na návsi ve Zbudovicích. Jehlanovitá
stříška zvoničky byla nově opláštěná měděným
plechem včetně zdobných prvků. O tuto výrobu
se postaral pan Oldřich Urbach z Čáslavi.
Občané Zbudovic by tímto chtěli panu
Urbachovi poděkovat za jeho precizně
odvedenou práci. Tato výměna by také
neproběhla bez finanční pomoci Obecního
úřadu ve Zbýšově, kterému tímto také
děkujeme.
Občané Zbudovic, zapsala Jana Pechová

Č E S K O B R A T R S K Á C Í R K E V E VA N G E L I C K Á
V O PAT O V I C Í C H

Milí sousedé, přátelé, milí bratři a milé sestry
Představte si velikonoce někdy před
2000 lety. Připomínalo se vyvedení z otroctví.
Dar svobody. Velký náboženský svátek dávno
před Ježíšem. Z daleka se sjížděli věřící do
Jeruzaléma.
Jedním z hostů je i jakýsi Šimon. Přijel
z daleka. Rozhlíží se po svatém městě předků.
Skoro, jako když si vyrazíte do města na
vánoční trhy. Nebo na adventní koncert či
půlnoční mši.
Vykračuje si po ulici. Je trochu zácpa. A
najednou ho kdosi chytne za rameno, prudce jím
trhne a rozkáže: „Popadni kříž toho Ježíše
Nazaretského nebo tam nikdy nedojdem.“
„Jaký kříž? Jaký Nazaretský? Proč?
Kam nedojdem? Co se to tady vlastně děje?“
rozhlíží se kolem sebe překvapený Šimon.
Tu vidí, jak se po kamenité jeruzalémské
cestě valí zástup rozčílených a lomozících lidí
postrkovaných ozbrojenými římskými vojáky.
A vpředu klopýtá zbitý, zbídačelý
člověk, na hlavě má trnovou korunu a padá pod
tíhou kříže.
Voják znovu strčí do Šimona a neurvale
se na něj osopí: „Nekoukej a dělej! Do večera
musí viset. Ať to máme z krku.“

A tak Šimon z Kyrény bere kříž toho
Ježíše Nazaretského na svá ramena. Co mu také
zbývá?
Jdou tiše vedle sebe. Šimon si jej po
očku prohlíží. Za co to asi má? Za co ho
odsoudili k ukřižování? Nejmíň za vraždu. Nebo
za přípravu ozbrojeného povstání.
Divný zločinec - Mlčí. Nenadává.
Nereptá. Nespílá. Neproklíná. Nerouhá se.
Nelituje se.
Nějak to nesedí. Nepůsobí jako lotr, vrah
ani povstalec. „Do jaké situace jsem se to
dostal?“ kroutí hlavou Šimon. Nevybral si to,
ale nese kříž.
Když dojdou na popraviště, z Šimona
kříž zase sejmou. A Šimon mizí z příběhu.
Nejspíš
zahlédl
část
popravy.
Ale
pravděpodobně utíká co nejdříve zpět do města.
Jak rád by zapomenul!
Jak temný zážitek o původně radostných
svátcích. Nést popravčí nástroj. I když kříž
nebyl určen pro něj, bylo to děsivé a ponižující.
Snad mohl cítit i vinu – vždyť on jim tam
popravčí nástroj donesl.
Skoro ho vidím, jak se naložil do vany a
snažil se to ze sebe smýt. Ale to nejde.
Byla to jen chvíle, kdy pomáhal nést kříž
toho Ježíše, ale nešla mu z mysli.
S Ježíšovým křížem na svých zádech se
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stal na chviličku nosičem JEHO bolesti, JEHO
únavy, JEHO ponížení, JEHO strachu.
Sžíravá touha Šimona dříve nebo později
přivede k tomu, že začne vystrašeně zkoumat,
komu že to nesl kříž. S kým sdílel tu
strastiplnou cestu? Čí tíhu vzal na svá ramena?
Co to bylo za podivného člověka? A za co byl
popraven?
To, co se doslechne, ho ale moc
neuklidní. Potulný kazatel, divotvorce. Celkem
sympaťák. Pomáhal chudákům... A obvinění
byla tak chabá!
A jak se k Šimonovi dostávají tyto
podivné zkazky, tak zákonitě dříve nebo později
zaslechne i zvěsti o vzkříšení.
Je to možné? Mohl by Ježíš opravdu být
Boží syn? Ten tichý trpící? Ten zbitý?
A pak ho snad napadne: No, kdyby Bůh
měl viset na kříži, nevypadal by právě takhle?
Snad si vzpomene i na slova dávných
mudrců: Trpící služebník Boží, který nesl naše
nemoci.
Byl Ježíš tak ošklivě zbitý pro to, co
jsme napáchali my?
Podle legend se Šimonovi synové stali
křesťany. Ani by mě to nepřekvapilo.
Nevíme, co se stalo dál, můžeme se jen
domýšlet. Ale představme si sami sebe v té
podivné situaci...
Život šel dál a Šimon nejspíš prožil
mnoho dobrého i zlého, ale ta křížová cesta
tenkrát o velikonočních svátcích v něm zůstala
živá. Kdykoliv pak nesl ve svém životě na
bedrech velikou tíhu, nesrozumitelnou a
palčivou, bezvýchodnou, připomínala mu tíhu
kříže tenkrát o velikonocích – jak šli s Ježíšem
vedle sebe, jak se zcela nesmyslně a nečekaně
na chviličku stal jeho Nosičem. Nikdy by si sám
takovou situaci nevybral, a přesto… Jakoby
Ježíš pořád kráčel s ním a pomáhal mu nést zase
jeho tíhu.
Kdykoli ho pak život přitlačil k zemi,
jako tehdy o svátcích v Jeruzalémě, vzpomněl si

na to, a nebral to už jako křivdu a zradu, ale
vlastně jako výsadu. Tak jako tehdy pomoci
neznámému nést jeho břímě. Nést spolu
s Bohem alespoň malý kousíček tíhy tohoto
světa. A na oplátku cítit jeho blízkost.
Je to zvláštní pohled na život, ale nikoli
smutný a beznadějný.
Můžeme se jím nechat nést i touto
podivnou a v mnoha ohledech neradostnou
dobou.
Program na následující dny
Bohoslužby se konají každou neděli od
9 hodin. V zimních měsících se scházíme ve
vytápěné modlitebně vedle fary. Na všechny
akce jste srdečně zváni. Detailní rozpis
naleznete na našich stránkách.
Jarní tvořivá dílna – 9.4. od 14 hodin – již
tradiční tvorba jarních věnců a dekorací.
Materiál zajištěn.
Jarmark – 10.4. po bohoslužbách, přibližně od
10 do 12 hodin – domácí výrobky, zavařeniny,
sazenice, i některé výrobky z jarní dílny. Pokud
byste rádi do Jarmarku věnovali něco ze své
domácí produkce, prosíme, učiňte tak den
předem. Výtěžek bude věnován na pomoc
Ukrajině.
Slavnostní bohoslužby na Velký Pátek – 15.4.
od 17 hodin se Svatou večeří Páně
Slavnostní bohoslužby na Velikonoční neděli
– 17.4. od 9 hodin se Svatou večeří Páně
Slavnost znovuotevření kostela – 26.6.
Chceme vyjádřit radost a vděčnost z dokončení
oprav na našem Opatovickém kostele.
Chystáme duchovní i kulturní program pro
širokou veřejnost. Vše bude včas zveřejněno.
Benjamin Kučera, farář
web:
http://opatovice.evangnet.cz/
*
fotky:
https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/ * Facebook:
„ČCE Opatovice“ * Youtube: „evangelici Opatovice“ *
telefon: 773217474

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VE
ZBÝŠOVĚ

Milý čtenáři,
jsem rád, že tě mohu zase oslovit. Chtěl
bych tě v této době, kdy se válčí na Ukrajině,
zdražují energie a benzín, a tím pádem také vše

ostatní, peníze ztrácejí hodnotu kvůli inflaci a
prožíváme jiné starosti, potěšit.
Jaké důvody k radosti můžeme mít teď,
kdy je venku ještě zima, někdy fouká silný vítr a
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někdy dokonce padá sníh. Myslím, že některých
věcí, které vás můžou potěšit, jste si už všimli.
Natahuje se den. Bývá slunečno. Zcela jistě to
jsou věci, které mně dělají radost a doufám, že
i tobě. Tyto věci nás mohou posunout dál.
Prožíváme změnu k dobrému. Delší den je
předpokladem většího slunečního svitu, protože
když přijdou mraky, mají víc času na odchod.
Tedy to, co je špatné, těžké, nedokonalé, se
může změnit. U malých dětí nás nepřekvapuje,
že rostou, čím dál víc vědí atd. Překvapí nás spíš
opak. Podobně se většinou nezlobíme, když
zvládneme něco těžkého, když se nám daří,
když prožíváme něco pěkného atd.
Můžeme něco udělat pro to, abychom
prožívali
radost,
zvládali
těžkosti,
nekomplikovali si život a spěli k úplnému
dobru? Radosti vyplývající z druhého odstavce
ovlivnit asi nemůžeme. Sluníčku asi poručit
nemůžeme, aby bylo jenom na severní polokouli
a zrovna tak neporučíme větru a dešti. Navíc
víme, že samotné počasí i kdyby bylo takové,
jaké si přejeme, nemusí být dostatečným
zdrojem radosti, například když nás bolí zuby,
nebo jsem se s někým nepohodl. V době, kdy
píši tyto řádky, Církev prožívá postní dobu.
Věřící usilují skrze modlitbu, půst a almužnu
o setkání s Ježíšem, a také se připravují na
největší slavnost církevního roku, kterou jsou
Velikonoce. Právě o Velikonocích je podstatně
spojené to, co lidsky spojit nelze kvůli malé
moci člověka. Je spojen kříž s vítězstvím,
radostí, lidskou pospolitostí a dalšími věcmi,
které jsou křížem = těžkostmi včetně smrti,
rozbíjeny. Proto křesťané méně jedí, vyhýbají se
radovánkám, mluví s Bohem víc než obvykle a

pomáhají druhým. Chtějí přijmout toho, který
zemřel a vstal z mrtvých, aby tímto způsobem
překonali to, co nechtějí a nad čím nemají moc.
Tak skrze Krista můžeme každý den přecházet
ze smrti do života. Ty ostatní změny, které nám
mohou přinést radost, rostoucí dítě, návštěva
vnuka, úspěch ve škole, zvládnutí obtíží, nějaký
osobní úspěch, nám mohou připomenout Boží
lásku, která se nejvíce projevila tím, že Boží
Syn za nás zemřel na kříži, byl pohřben a třetího
dne vstal z mrtvých.
Milý čtenáři, přeji ti, abys vnímal Boží
blízkost ve dnech šťastných, kdy se ti daří,
v dobách těžkých třeba skrze skutečnost, že
dlouho něco těžkého snášíš, že nad něčím
těžkým vítězíš a v době osobních proher
prožíval radost z odpuštění toho, co jsi pokazil.
Modlím se za tebe a s radostí ti žehnám.
Petr Tobek, farář

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí,
děkuji vám všem za Tříkrálovou sbírku.
Koledníkům a vedoucím skupinek za ochotu
chodit, vám všem za ochotu přispět. Ve Zbýšově
se vybralo 6906,- Kč, v Kluckých Chvalovicích
4410,- Kč, v Opatovicích 4996,- Kč,
v Damírově a Krchlebské Lhotě 5810,- Kč,
v Šebestěnicích 4400,- Kč, ve Březí 2170,- Kč,
v Čejkovicích a Chlumu 7560,- Kč a
v Dobrovítově 7750,- Kč. Celkem za farnost se
odevzdalo 70349,- Kč.
Přeji vám radost z vykonaného dobra a
vědomí toho, že máte poklad v nebi.
S úctou Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Pila ve Zbýšově
Jediným průmyslovým podnikem ve
Zbýšově byla pila, ta vystupuje již ve spisech
Tereziánského
katastru
v
roce
1713,
v 1. vojenském mapování (1764-1768) nebo
v soupisu Josefínského katastru 1785. Pila je
uváděná v katastru obce Opatovice, kam také
patřila pod číslem popisným 15 a popisována je
jako: Panská pila na prkna náležející k statku

krchlebskému, dvoru zbýšovskému. Po roce
1854 bylo toto popisné číslo převedeno na přání
majitele (knížete Schwarzenberga) do katastru
obce Zbýšov. Pila mimo nového zařazení do
katastru získala i nové číslo popisné, a to 21.
Původní stará pila byla na vodní pohon a
stála u náhonu pod Pilským rybníkem. Později
byla zřízena i na parní pohon. Dokud bylo dost
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vody, užívalo se k pohánění strojů vodní kolo.
Vybavení staré pily do roku 1917 bylo: jedna
pila rámová, jedna kotoučová, jedna šindelka.
17. září 1872 pila vyhořela, paradoxně v ten
samý rok shořel i kostel. Požár pily zavinili
pravděpodobně
zaměstnanci
(kteří
pilu
opravovali) neopatrným odhozením sirky při
kouření.
Nová pila na parní pohon byla zřízena
v roce 1919 na kopečku nad rybníkem. Pila byla
vybavena parním strojem o síle 40 koňských sil.
Dne 20. března 1931 sděluje starosta obce
Zbýšov pan Polenský na dotaz Berního úřadu
v Čáslavi, že stavba nové pily byla zahájena
2. dubna 1919 a ukončena 14. září 1919. Stavba
byla prováděna podle dokumentace zpracované
firmou Maroušek, Kodl a spol. Kutná Hora.
Staré zařízení při náhonu bylo odstraněno,
původní komín stržen, zbylo pouze obytné
stavení. Od roku 1912 bylo skladiště pily

Historická fotografie
(komín, složená kulatina)

několikrát na úkor sousedních pozemků
rozšířeno. 1. lednem 1949 přešly všechny
schwarzenbergské statky i pila do rukou státu,
který ještě toho roku na pile učinil různé
konstrukční úpravy.
Parní pila byla jediným průmyslovým
podnikem v okolí. Zaměstnávala asi 20 lidí. Již
v létě roku 1956 se vědělo, že pila bude
z důvodů redukce těžby dřeva a zastaralosti
vybavení ke konci roku úředně zrušena. Nebude
asi náhodou, že podruhé a definitivně pila
vyhořela 6. srpna 1956, samozřejmě nebyla již
obnovena. Záhy byla zlikvidována strojovna,
stržen komín a vybudován polní mlat pro
dosoušení a skladování zrna, později haly na
zemědělské stroje, sklady. Dnes bývalou pilu
najdeme v zadní části ZD Zbýšov nedaleko od
hráze Pilského rybníka.
Zpracováno podle článku Milana Novotného dostupného
na http://opatovice-zbysov.eu/historie.html#

Současná fotografie
(stav v prosinci 2020)
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
.npor. František Fanta
Je podvečer 13. října roku 1942, z letiště
Britských vzdušných sil zvaných RAF v Church
Broughton právě odstartovalo letadlo. Letadlo
typu Vickers Wellinghton MK. Lc Z8854 nese
trupové označení KX-V. Letadlo patří jednotce
číslo 27 Operational Training Unit určené

k výcviku nočních posádek bombardovacích
pilotů. Právě se prudce zhoršilo počasí. Letiště
zahaluje hustá a neprostupná mlha. Všechny
letouny byly z akce odvolány a byl jim přikázán
návrat, respektive přistání na jiné základny, kde
počasí nebylo tak nepříznivé. Náš stroj KX-V
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zprávu nezachytil. Letoun několikrát zakroužil
nad letištěm a pokusil se uskutečnit přistání.
Ovšem došlo k poruše motoru a letoun se
v minimální rychlosti zřítil pouhých pět minut
po jedenácté hodině večer, a to jen půl
kilometru jižním směrem od letiště RAF
v Church Broughton v Derbyshir. Letoun ihned
po dopadu začal hořet, ze šestičlenné posádky
nikdo nepřežil. Pohřbeni jsou na hřbitově
St. Paul ve Scroptonu nedaleko místa dopadu.
Na náhrobcích členů posádky najdeme jména
následujících českých vojáků: rotný Jozef Hrala,
rotný Rudolf Jelínek, nadporučík Miroslav
Mucha, podporučík Václav Obšil a svobodník
Emil Turkel. Na místě pilota seděl nadporučík
František Fanta, který by za pouhé dva dny
oslavil své 28. narozeniny.
Pilot
tohoto
letounu
nadporučík
František Fanta je důležitou osobou nejen pro
tento příběh, ale i důvodem, proč vás s tímto
příběhem seznamuji. František Fanta se totiž

npor. Fr. Fanta

narodil 11. října 1914 v obci Chlum na
Kutnohorsku (Chlumy na Kutnohorsku jsou
ovšem dva). Některé zdroje uvádí dokonce
Chlum u Zbýšova. Databáze Vojenského
ústředního archivu uvádí místo narození Chlum,
okres Čáslav (v tehdejším okresu Čáslav je jen
jeden Chlum). S nejvyšší pravděpodobností se
tedy opravdu jedná o náš zbýšovský Chlum.
Nebude asi náhodou, že chlumští pamětníci si
vzpomínají, že Fantovi žili v domě číslo
popisné 1. Již zmiňovaná databáze VHU uvádí
i další zajímavé informace. Například, že
František Fanta vstoupil do služeb RAF
v Paříži, a to 2. 10. 1939, tedy měsíc po začátku
druhé
světové
války
jako
poručík
československého letectva z povolání. V ten
samý den se k RAF přidal i o dva roky starší
Josef Kopřiva z nedaleké Vlkanče.
Zpracováno podle knihy Mnozí nedoletěli, Fr..Loucký,
1989

bombardér Vickers Wellington
(ilustrační foto)
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik
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OBJEKTIVEM ČTENÁŘŮ
Koutek z přírody
Kdo chodí s pejskem na procházku okolo bytovek ve Zbýšově,
jistě si povšiml improvizovaných krmítek, která jsou zavěšena na
keřích a hojně navštěvována ptáky. Děkujeme všem, kdo nejste
lhostejní ke svému okolí a přispíváte nejen přírodě, ale nám všem
k dobré náladě.
Hana Kunášková

AKTUÁLNĚ
V Kluckých Chvalovicích je v současné době ubytováno celkem šest uprchlíků z Ukrajiny.
Jde o tři dospělé a tři děti ve věku 2, 4 a 10 let.

ZÁVĚREM
Vážení přátelé, dostalo se k vám letošní
první číslo Zbýšovského zpravodaje. Dovolte
mi, abych poděkovala zejména ing. Jiřině
Vosečkové, která Zpravodaj zpracovávala od
roku 2018 a dala Zpravodaji dnešní podobu.
V její práci budeme pokračovat do konce tohoto
volebního období. Chci poděkovat vám všem,
kteří pravidelně přispíváte svými články a

fotografiemi do Zpravodaje. Není to jednoduché
jen tak sednout a napsat příspěvek. Zároveň
oslovuji vás všechny ostatní: máte zajímavou
fotku, máte hezkou vzpomínku, dělá vám něco
radost, zaujalo vás něco ve vašem okolí, trápí
vás něco? Sdělte nám to, podělte se s ostatními
o svoje zážitky, pošlete fotku, rádi uveřejníme.
Hana Zmrhalová

INZERCE
Vážení čtenáři,
dovoluji si vás oslovit s nabídkou nové
fotoknihy.
Fotokniha „Černobílý Zbýšov“, pevná
vazba, 38 stran, cca 80 snímků (od začátku
do konce minulého století, focených
výhradně ve Zbýšově). Dle cenové nabídky
dodavatele se cena pohybuje okolo 700 Kč/kus.
Počet výtisků bude závislý na počtu vážných
zájemců, kteří mě včas kontaktují (na
roman.mician@seznam.cz nebo adrese Zbýšov
52), a to nejpozději 10. dubna 2022.
Až budou knihy vytištěné, informuji
vás, platba bude možná jen hotově při osobním
převzetí.
Roman Mičián ml.
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