ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 3/2020

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:
20. 10. 2020

24. 11. 2020

15. 12. 2020

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23. 6. 2020
Usnesení č. 66/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 67/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 68/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy na projekt Pošta
Partner Zbýšov.
Usnesení č. 69/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 118/19
o výměře 37 m2 v k.ú. Zbýšov pro XXXXX,
Praha za cenu 50,- Kč/m2.
Usnesení č. 70/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s upořádáním letního dětského tábora

pro kmen Bobrů „Na skalce“ v k.ú. Chlum,
v době od 1. do 17. 7. 2020.
Usnesení č. 71/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši
20.000,- Kč
na
vymalování
kostela
Českobratrské
církve
evangelické
v Opatovicích.
Usnesení č. 72/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s převodem starého hasičského auta –
AVIE 30 pro SDH Březí (doposud bylo auto
vužívání SDH Zbýšov). Sboru byla schválena
koupě motorové stříkačky v průběhu příštího
roku.

Stránka 1 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2020

Usnesení č. 73/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Závěrečný účet obce Zbýšov za rok
2019 bez výhrad.
Usnesení č. 74/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení č. 75/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje příkazní smlouvu č. 050/20 na akci:
„Vodovodní přípojky Zbudovice“ – projektová
dokumentace včetně projednání. Projektovou
dokumentaci bude zpracovávat VIS spol. s.r.o.
Hradec Králové.
Usnesení č. 76/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pronájem části pozemku č. parcely 102/2
o výměře 200 m2 za cenu 1,- Kč/měsíc

pro XXXXX, Zbýšov. Pronájem se sjednává
do 31.8.2020.
Usnesení č. 77/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 23/57
o výměře 4 m2 v k.ú. Zbýšov pro XXXXX,
Čertovka za cenu 50,- Kč/m2. Záměr bude
vyvěšen po dobu 15dnů na úřední desce.
Usnesení č. 78/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
podání
žádosti
o
dotaci
prostřednictvím
veřejnoprávní
smlouvy
ze Středočeského Fondu obnovy venkova
na akci: MŠ Zbýšov – herní prvky ve výši
672.881,- Kč včetně DPH.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 9. 7. 2020
Usnesení č. 79/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Zdeňka Kunáška a Jindřicha
Arnota.
Usnesení č. 80/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 81/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje peněžitý vklad obce Zbýšov
na vybudování vodovodu ve Zbudovicích –
místní část obce Zbýšov.
a) peněžitý vklad ve výši 1.627.806,-Kč
b) jeho vložení do základního kapitálu
společnosti
Vodohospodářská
společnost
Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387,
284 01 Kutná Hora, IČO: 463 56967 s tím, že
v souvislosti s tímto peněžitým vkladem bude
upsáno 262 kusů kmenových akcií akciové
společnosti
Vodohospodářská
společnost
Vrchlice–Maleč,
znějících
na
jméno,
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné
podobě
s
omezenou
převoditelností

dle aktuálních
stanov
Vodohospodářské
společnosti Vrchlice-Maleč a s emisním kursem
6.213,- Kč.
c) pověřuje paní Květu Němcovou, starostku
obce Zbýšov, k veškerým právním jednáním a
úkonům s tímto souvisejícím, zejména
k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy
o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,
a.s. znějících na jméno a podpisu příslušného
předávacího
protokolu
ohledně
těchto
zaknihovaných akcií. Záměr bude vyvěšen
na úřední desce po dobu 15dnů.
Usnesení č. 82/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pronájem části pozemku č. parcely 102/2
o výměře 200 m2 za cenu 1,- Kč/měsíc
pro XXXXX, Zbýšov. Pronájem se sjednává
do 31.8.2020.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. 7. 2020
Usnesení č. 83/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Jindřicha Arnota.
Usnesení č. 84/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 85/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje peněžitý vklad obce Zbýšov
na vybudování vodovodu ve Zbudovicích –
místní část obce Zbýšov.
a) peněžitý vklad ve výši 1.627.806,- Kč
b) jeho vložení do základního kapitálu

společnosti
Vodohospodářská
společnost
Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387,
284 01 Kutná Hora, IČO: 463 56967 s tím,
že v souvislosti s tímto peněžitým vkladem bude
upsáno 262 kusů kmenových akcií akciové
společnosti
Vodohospodářská
společnost
Vrchlice–Maleč,
znějících
na
jméno,
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ,v listinné
podobě
s
omezenou
převoditelností
dle aktuálních
stanov
Vodohospodářské
společnosti Vrchlice-Maleč a s emisním kursem
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6.213,- Kč.
c) pověřuje paní Květu Němcovou, starostku
obce Zbýšov, k veškerým právním jednáním a
úkonům s tímto souvisejícím, zejména
k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy
o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,
a.s. znějících na jméno a podpisu příslušného
předávacího
protokolu
ohledně
těchto
zaknihovaných akcií.
Usnesení č. 86/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 399/4
o výměře 93 m2 a st. parcely č. 44 o výměře
1 m2 v k.ú. Zbudovice pro XXXXX, Polerady,
za cenu 50,- Kč/m2. Záměr bude vyvěšen

na úřední desce po dobu 15dnů.
Usnesení č. 87/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 23/57
o výměře 4 m2 v k.ú. Zbýšov pro XXXXX,
Čertovka, za cenu 50,- Kč/m2.
Usnesení č. 88/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje barevné provedení fasády z nabídky
katalogu Weber colorline – odstín HBW 34,0
OR 6B. Barva oken a dveří zůstává z původního
projektu bílá, krytina – hnědá.
Usnesení č. 89/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o dílo“ na rekonstrukci
zdravotního střediska ve výši 480.000,- Kč.
Zhotovitel – Kutnohorská stavební – projekce,
Kutná Hora.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. 8. 2020
Usnesení č. 90/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Martina Vančuru a Ondřeje
Radila.
Usnesení č. 91/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 92/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 1“ ke smlouvě k veřejné
zakázce s názvem Mateřská škola pro 40 dětí –
Zbýšov – novostavba.
Usnesení č. 93/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 399/4
o výměře 93 m2 a st. parcely č. 44 o výměře
1 m2 v k.ú. Zbudovice pro XXXXX, Polerady,
za cenu 50,- Kč/m2.
Usnesení č. 94/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Řád pro pohřebiště obce Zbýšov“
(katastrální území Zbýšov v Čechách a
Opatovice u Zbýšova).
Usnesení č. 95/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dohodu o ukončení účinnosti
Smlouvy o nájmu nebytových prostor“, ze dne
18. 4. 2003. Nájemce – Česká pošta, s.p. Praha,
pronajímatel Obec Zbýšov. Smlouva bude
ukončena k 30.9.2020, jelikož pošta přechází
pod správu obce.
Usnesení č. 96/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o souhlasu se stavbou, s
provedením stavby a jejím provozováním“
pro budoucí akci Vodovod Čejkovice.

Usnesení č. 97/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na akci „Pouťové letní posezení spojené
sukončením prázdnin“ ve Zbudovicích.
Usnesení č. 98/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
přijetí
dotace
z
rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na akci: MŠ
Zbýšov – herní prvky.
Usnesení č. 99/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
na startovné na akci “Šebestěnické stříkání“,
které proběhlo 8. 8. 2020 pro SDH Březí.
Usnesení č. 100/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem nebytových prostor v bývalé
prodejně smíšeného zboží v Kluckých
Chvalovicích pro skladování rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek. Nájemné bylo
stanoveno ve výši 100,- Kč/měsíčně.
Usnesení č. 101/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o financování nákladů
souvisejících s veřejnou částí vodovodní
přípojky pro nemovitosti v obci Zbudovice.
Každý majitel nemovitosti se tímto zavazuje, že
uhradí na účet obce nebo v hotovosti
do pokladny částku na úhradu poměrné části
účelně vynaložených nákladů v dohodnuté výši
10.000,- Kč.
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S LOV O STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
nastávají chladná rána a večery,
odpolednímu sluníčku docházejí síly a už se mu
nedaří zakrývat neúprosný fakt, že pravé
podzimní dny se nezadržitelně blíží. Překrásnou
krajinu pokryje peřina z listí, nad rybníky a
řekami se povalují obláčky ranní mlhy a celá
země začne hrát spoustou barev.
Podzim je časem dozrávání, sklizně,
houbaření a především příprav na zimu. Je to
období plné přírodních krás, barevnosti a
synchronizace. Stěhovaví ptáci odlétají a
na polích a zahradách panuje čilý pracovní ruch.
I břehy Zbýšovského rybníka osiřely a nyní
teskně vyhlížejí své návštěvníky, kteří se během
teplých srpnových dnů přijeli osvěžit a dobít
energii do dalšího pracovního nasazení. Škola a
školka opět ožila radostným smíchem a dětským
švitořením. Vracíme se do každodenního
koloběhu života.

Nadále pokračují práce na výstavbě nové
mateřské školy, i když jsme od prováděcí firmy
obdrželi neuspokojivou zprávu o prodloužení
termínu dokončení stavby do 31. 3. 2021.
Kromě dotace z Ministerstva financí ve výši
20 mil. Kč, obec obdržela i dotaci z fondu

Středočeského kraje ve výši 10 mil. Kč.
V průběhu měsíce října bude ukončena stavba
vodovodu ve Zbudovicích a dále se bude
pokračovat do sousední obce Schořov. Máme již
vypracovanou
projektovou
dokumentaci
vodovodních přípojek, která bude následně
předána na stavební úřad pro vydání územního
souhlasu. Všem majitelům nemovitostí v obci
Zbýšov byl rozeslán informativní dopis, týkající
se záměru obce vybudovat kanalizaci a ČOV.
V říjnu bude svolána schůzka se zástupcem
projektanta, k seznámení veřejnosti s návrhem
kanalizační sítě a s předpokládanou výší
vložených finančních prostředků. Připravuje se
i projektová dokumentace na rekonstrukci
zdravotního střediska a shromažďují se
podklady pro prodloužení platnosti stavebního
povolení na odbahnění rybníka Palouděrák
v Kluckých Chvalovicích, pro případnou
možnost podání žádosti o dotaci. Abychom
zajistili údržbu veřejných prostranství, museli
jsme přijmout i brigádníky, protože dva ze čtyř
našich
sezonních
zaměstnanců
jsou
v dlouhodobé neschopnosti. Chtěla bych touto
cestou poděkovat jednomu z nich,
panu
Františku Mičiánovi, který bez nároku
na odměnu a ve svém volném čase, opravil
vstupní branku
na hřbitově ve Zbýšově.
Doufám, že veškeré úklidové práce zvládneme,
abychom mohli bez ostychu odpovědět „až se
zima zeptá“.
Užijte si nastávající dny v klidu a
ve zdraví. Podzim je ideálním společníkem
pro procházky přírodou, při níž můžeme
obdivovat duhové listy javorů, svítící lampiónky
mochyní, červené vřesovce nebo větvičky
obalené plody jeřabin, šípků nebo hložinek.
Květa Němcová, starostka obce

OB E CN Í Ú ŘAD IN FO RM U J E
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 17. 10. 2020 proběhne svoz
nebezpečného odpadu ve všech obcích
pod OÚ Zbýšov. Konkrétní čas bude
upřesněn na letáku, který obdržíte
do schránek.
Nebezpečným
odpadem
jsou

pneumatiky, plechovky od barev, lednice,
mrazáky, televizory, počítače, atp. NE dřevo,
lino, staré sušáky apod.
Využijte této možnosti a likvidujte odpad
patřičným způsobem. Děkujeme!
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POŠTA JAKO POŠTA PARTNER
V průběhu posledního roku byla Obec
Zbýšov několikrát vyzvána Českou poštou
ke zřízení Pošty Partner. Tento projekt České
pošty spočívá v převodu poštovní pobočky
na jiného provozovatele, ať již na obec nebo na
soukromou osobu, čímž si Česká pošta snižuje
provozní náklady.
Vzhledem k tomu, že chceme občanům
zachovat tuto službu jako celek, bez nabízení
jiných produktů, rozhodlo zastupitelstvo obce
o převedení pobočky pošty pod Obecní úřad
Zbýšov, a to od 1. 10. 2020. Pro občany se tímto
nic nemění. Pošta zůstává na stejném místě,
nikam se nestěhuje. Na přepážce se setkáte se
stejnou obsluhou. Služby, které pošta nabízí,
zůstávají ve stejném rozsahu, jakými pošta
disponovala před změnou. Avšak pro obec se
mění mnohé. Obec ztrácí příjem z pronájmu
nebytových prostor. Náklady na provoz a mzdy
zaměstnance budou hrazeny z rozpočtu obce
s finančním přispěním České pošty, a to
12 800,- Kč/měsíc. Ročně se z rozpočtu obce
na tuto službu musí vyčlenit cca 500 000,- Kč

po započítání příspěvku od České pošty.
Nová otevírací doba od 1. 10. 2020:
Pondělí
8:00 – 10:00 14:00 – 15:15
Úterý
8:00 – 11:15
Středa
8:00 – 10:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 10:00 14:00 – 15:15
Pátek
8:00 – 11:15
Pošta Partner bude poskytovat tyto služby:
 příjem a výdej listovních a balíkových
zásilek,
 příjem
poštovních
poukázek
a platebních dokladů SIPO,
 výplata
poštovních
poukázek
a důchodů,
 vybrané služby Poštovní spořitelny,
 prodej poštovních cenin a zboží,
 a další volitelné služby.
Věříme, že změna pobočky České pošty
na Poštu Partner bude patrná jen ze změny loga
a vnitřního vybavení pobočky.

VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY - zrušeno
Setkání členů zastupitelstva s veřejností
se mělo uskutečnit 9. 10. 2020. Vzhledem
k současnému nepříznivému vývoji pandémie
koronaviru došlo znovu k odložení. O novém
termínu veřejné schůze s občany
budete
informováni
na vývěskách
a
webových
stránkách obce.

Omlouváme se za další zrušení
plánovaného termínu, ale věříme, že zdraví nás
všech je důležitější. V případě že vás něco tíží
nebo máte nějaký podnět či problém, který jste
chtěli na schůzi řešit, můžeme ho řešit
jednotlivě.

PRAVIDELNÉ ROZBORY VODY VE ZBÝŠOVSKÉM RYBNÍCE
V uplynulém období proběhlo další
měření kvality vody ve Zbýšovském rybníku.
Z následujícího přehledu je zřejmé, že došlo
ke zlepšení hodnot fekálních streptokoků
(hodnoty 35 a 81 KTJ/100 ml). Nejvyšší
hodnota fekálních streptokoků 500 KTJ/100 ml
byla v testu ze dne 20. 4. 2020. Nadále
přetrvává vyšší hodnota u koliformních bakterií.
Aplikace bakterií na rozklad bahna v rybníce
skončila 30. 6. 2020 a trvala jedenáct týdnů.

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.

A) Koliformní bakterie se dostávají do vody
především ze septiků a městské kanalizace,
na základě nedostatečného zabezpečení proti

Hodnoty ke
koupání ve
volné přírodě

Výběr položky
z celkové
analýzy vzorku
Koliformní
bakterie

Test ze dne
27. 7. 2020

Test ze dne
24. 8. 2020

1 100 KTJ/100
ml

2 300 KTJ/100
ml

500 KTJ/100 ml
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Zdravotní
rizika:
koliformní
bakterie
způsobují běžné střevní potíže, ale mohou
způsobit i koliku. 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
Enterokoky
("fekální
streptokoky")
Hodnoty ke
koupání ve
volné přírodě

Test ze dne
27. 7. 2020

Test ze dne
24. 8. 2020

35 KTJ/100 ml

81 KTJ/100 ml

Zdravotní rizika: způsobují infekce močových
a žlučových cest a gynekologické záněty.
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.

100 KTJ/100 ml

INVESTIČNÍ AKCE OÚ ZBÝŠOV
Současně bychom vás rádi informovali
o uskutečněných významných investičních
akcích od roku 2015 do roku 2019. V některé
obci je investováno každoročně a v některé
nepravidelně. Ovšem je nutné podotknout,
že například mateřská školka nebo hasičské auto
slouží občanům všech obcí. V přehledu si
můžete najít příslušnou obec a zamyslet se
nad novými
potřebnými
investicemi
do budoucna a to orientačně s cenou.
Název investiční akce
v obci ZBÝŠOV
Zateplení mateřské školky
Rozšíření veřejného
osvětlení (3 + 3 body)
2015 Kontejnerové stání
Oprava střechy hlavní
budovy autokempu
Celkem
Rekonstrukce ZŠ a
tělocvičny
2016 Odvodnění místní
komunikace u bytovek
Celkem
2017 Herní sestava pro mateřskou
školu
Rozšíření veřejného
osvětlenu autokempu
Rok

Částka v Kč
4 824 742,50
192 223,00
113 214,90
165 042,00
5 295 222,40
2 281 121,00
130 750,00
2 411 871,00
111 139,00
107 612,00

Opravy místních komunikací
Celkem
Autobusové čekárny (2 ks)
Rekonstrukce obecního bytu
na poště
Mateřská školka 2018 dřevomorka-svícení,
stavební práce
Územní plán
Celkem
Mateřská školka dřevomorka-svícení,
stavební práce, stěhování do
ATC)
Přípravné práce pro novou
2019 mateřskou školku
Ukazatele rychlosti
Hasičské auto s přívěsem
Stříkačka k hasičskému autu
Celkem
Celkem 2015 - 2019
Název investiční akce
v obci OPATOVICE
Vodovodní přípojky (2.
2015 etapa)
Celkem
Rok

500 305,00
719 056,00
110 546,00
112 713,00
644 527,00
373 200,00
1 240 986,00

874 984,00
689 973,00
146 990,00
1 297 416,00
144 595,00
3 153 958,00
12 821 093,40

Částka v Kč
342 260,50
342 260,50
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Rok
2015
2016
2017

Název investiční akce
v obci KLUCKÉ
CHVÁLOVICE
Oprava místní komunikace
Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Kontejnerové stání
Celkem

Název investiční akce
v obci ZBUDOVICE
Oprava místní komunikace 2015
dokončení
2017 Přípravné práce na vodovod
Celkem
Rok

Částka v Kč
121 000,00
1 399 512,00
53 187,06
1 573 699,06

Název investiční akce
v obci BŘEZÍ
Hasičárna (stavební a
2017
elektropráce)
2018 Hasičárna (střecha)
2019 Hasičárna (dokončení)
Celkem
Rok

Název investiční akce
v obci KRCHLEBSKÁ
Rok
LHOTA
Odbahnění rybníka
2016
Vodovod
2017 Vodovodní přípojky
Celkem
Název investiční akce
v obci DAMÍROV
Vodovod
Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojky 2017 doplatek v r. 2018)
Obnova rybníka
Obnova rybníka - odbahnění
a neinvestiční část
Celkem
Rok

Název investiční akce
Rok
v obci CHLUM
2015 Oprava místní komunikace
2017 Přípravné práce na vodovod
2019 Kontejnerové stání
Celkem

Částka v Kč
119 306,00
4 672 298,44
968 621,54
5 760 225,98

Částka v Kč
175 208,00
247 160,00
422 368,00

Částka v Kč
215 064,00
154 308,00
48 348,00
417 720,00

Částka v Kč
5 635 820,70
1 041 955,44
41 839,00
404 131,00
976 288,00
8 100 034,14

Částka v Kč
546 792,00
256 315,00
69 829,00
872 936,00

HŘBITOV V OPATOVICÍCH - VODA NA ZALÉVÁNÍ
Hřbitov v Opatovicích je obecní
pohřebiště. Dlouhá léta se zde potýkáme
s problémem při zalévání rostlin, z důvodu
nedostatku vody. Vložil se do toho Farní sbor
Českobratrské církve evangelické a zajistil
nádrž na dešťovou vodu a svedl dešťovou vodu
ze střechy kostela do této nádrže. Avšak aby se

voda mohla čerpat na zalévání bylo nutné celý
systém osadit čerpadlem a zajistit elektro práce.
Toto bylo uhrazeno z rozpočtu obce ve výši
15 679,- Kč. Mnohokrát děkujeme za iniciativu
panu faráři Kučerovi a panu Drdovi, že zalévání
vyřešili tímto efektivním způsobem!

RENOVACE KNIHOVNY
Od 1. září 2020 je znovuotevřena
knihovna ve Zbýšově. Blíže si k tomuto tématu
přečtete v rubrice Knihovna. Během uzavření

knihovny se knihovna zrenovovala. Celá
knihovna se vymalovala, pořídily se nové
garnyže a záclony, položila se nová podlahová
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krytina a obnovil se i zastaralý nábytek. Protože
se v knihovně pořídila i nová počítačová
technika, došlo k zabezpečení oken a vstupních

dveří mřížemi. Vše bylo hrazeno z prostředků
obce ve výši 219 000,- Kč.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Prvního září 2020 poprvé po více než
roční pauze zahajuje činnost Místní lidová
knihovna. Ten den je větrný, deštivý, prostě
nevlídný. Počasí právě tak na přečtení pěkné
knížky vypůjčené z knihovny. Sedím
v knihovně před otevírací dobou a netrpělivě,
i s trochou obav, čekám na prvního čtenáře nebo
čtenářku. Paní H. přichází chvíli po otevření.
Dostává ode mě bonbón na uvítanou. Vrací
knihy vypůjčené vloni a míří k regálům. Vybírá
detektivky. Snažím se při evidenci vypůjčených
knih na nic nezapomenout (stále se učím).
Zatím nemám k dispozici elektronický výpůjční
systém. Paní H. byla ten den první a zároveň
jediná, o to víc času jsme měly na pěkné
popovídání.
Rozneslo se, že knihovna je opět
otevřená, a tak od dalšího týdne se v knihovně
střídají čtenáři po celou otevírací dobu.
Všichni čtenáři, kteří dosud přišli, byli
milí, ukáznění, shovívaví a měli se mnou
trpělivost. Všichni oceňovali zejména to, jak
prostory knihovny „prokoukly“. Líbily se jim
nové regály, nábytek, lino, záclony. Knihovnu
máme zabezpečenou mřížemi v oknech i na
dveřích. Na novou výpočetní techniku byla
čerpána dotace.
Provoz knihovny jsme obnovili v roce
100. výročí jejího založení. Ano, veřejná
knihovna ve Zbýšově byla založena v roce
1920. Její historii připomene Roman Mičián
ve svém článku. Já se zaměřím a připomenu
zákony, které knihovnictví upravují. Omlouvám
tímto svoji profesionální deformaci :-).
Po ustavení Československa v říjnu 1918
bylo úkolem nové vlády a parlamentu
stabilizovat hospodářské a sociální poměry.
Přesto přijalo Národní shromáždění již v roce
1919 zákon o zřízení obecních knihoven. Stalo
se tak 22. července 1919. Nový knihovnický
zákon byl vůbec jedním z prvních zákonů, které
nová vláda vydala. Zákon č. 430/1919 Sb.,
o veřejných
knihovnách
obecních,
byl

inspirován
nejmodernější
knihovnickou
legislativou,
především
americkou
a
severoevropskou. Podle prvního knihovnického
zákona bylo povinností každé obce zřídit a
udržovat veřejnou knihovnu, která bude
přístupná všem obyvatelům. První knihovnický
zákon byl poměrně stručný, obsahoval pouze 12
paragrafů. Bylo však přijato Nařízení vlády
republiky československé ze dne 5. listopadu
1919, č. 607 Sb., jímž se provádí zákon
o veřejných knihovnách obecních, tedy v dnešní
terminologii „prováděcí vyhláška“. Nařízení
obsahovalo 61 článků a blíže vymezovalo
ustanovení jednotlivých paragrafů zákona.
V roce 1959 byl přijat zákon
č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven
(knihovnický zákon), a nahradil zákon z roku
1919. Zákon vychází z principu centrálního
řízení všech společenských oblastí státu,
základní funkcí knihoven podle této úpravy je
jejich ideologické působení. Knihovny jsou
chápány jako důležitý a masový činitel
socialistické výchovy. Základem jednotné
soustavy knihoven jsou knihovny lidové
(místní, okresní a krajské). Ústřední knihovnou
je pak Státní knihovna Československé
republiky.
V roce 2001 byl schválen zákon
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon), který
nahradil zákon z roku 1959. Knihovní zákon byl
několikrát upravován. Poslední novela je z roku
2012. Zákon upravuje systém knihoven
poskytujících veřejné knihovnické a informační
služby a podmínky jejich poskytování.
Klíčovým pojmem, který kromě jiných zákon
vymezuje, je pojem knihovna, kterou rozumí
zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím
rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány
veřejné knihovnické a informační služby a které
je zapsáno v evidenci knihoven. Veřejné
knihovnické a informační služby spočívají
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zejména
ve
zpřístupňování
knihovních
dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo
prostřednictvím
meziknihovních
služeb
z knihovního
fondu
jiné
knihovny,
v poskytování
ústních
informací,
nebo
v umožnění přístupu k informacím na internetu,
ke kterým má knihovna bezplatný přístup.
Zákon také ukládá, jak evidovat knihovní fond a

provádět jeho revizi.
Platný knihovní zákon nás přenesl až
do současnosti. Tak naši nově otevřenou
knihovnu přijďte brzy navštívit, těším se na Vás.
Vaše knihovnice

původní stav knihovny

nový stav knihovny
Ing. Hana Zmrhalová, knihovnice

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.

Samuel Kučera – narodil se 24. 6. 2020, Opatovice

Nejmenšímu občánkovi přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.
Vítání nových občánků je v současné době odsunuto na jaro 2021.
O termínu budou všichni občánci předem informováni pozvánkou.
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Naši oslavenci

Od července do konce září 2020 slaví tito oslavenci:







Václav Štech, Klucké Chvalovice – 85 let
Hana Veverková, Zbýšov – 70 let
Daniela Ulrichová, Zbýšov – 75 let
Josef Vožický, Opatovice – 70 let
Libuše Řeháčková, Krchlebská Lhota – 70 let
Pavel Richter, Zbýšov – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Vážení spoluobčané,
do školního roku 2020-2021 vstoupila
naše ZŠ s 27 žáky.
Škola je vybavena dezinfekčními
prostředky a využíváme preventivních opatření
proti šíření koronaviru, snažíme se o zmírnění
dopadů na výuku žáků. Pokud bude nutné přejít
k distanční výuce, učitelé budou v následujících
dnech vybaveni počítačovou technikou.
Noví prvňáčci – Viktorie Kůželová,
Zuzana Marečková a Matěj Voseček se sžívají
s chodem základní školy a své třídy. Za pomoci
třídní učitelky Mgr. et Mgr. Ivany Samohelové
objevují písmenka, skládají první slabiky.
Různými způsoby si uvolňují zápěstí a
trénují grafomotorické cviky,
v matematice
již používají první desítku.
Společně se staršími spolužáky zvládli
již tři lekce plaveckého výcviku v bazénu
v Kutné
Hoře.
V dalších
sedmi
plánovaných lekcí se
žáci
podle
svých
schopností učí různé styly plavání, splývání,
správné dýchání. Největší radostí jsou pak hry
ve vodě s pěnovými hračkami a v neposlední
řadě se otužují a posilují imunitu.
Svou fyzičku si žáci prověřují při tělesné
výchově, která doposud probíhá venku. V rámci

atletiky plníme odznak zdatnosti, na programu
jsou různé hry nebo i celodenní vycházky.
Jedna taková proběhla 16. září, cestou
přes Opatovice, Hološiny, lesem, Krchlebskou
Lhotou do Zbýšova a zaměřili jsme se
na regionové
ekosystémy.
Tato
zážitková pedagogika - výuka v přírodě je
pro žáky přínosná a plánujeme ji dle možností
každý měsíc.
Již druhým rokem se každý měsíc děti
snaží
komunikovat
anglicky
s rodilým
mluvčím Coty Eychaner.
Čtrnáct žáků čtvrtého a pátého ročníku
pod vedením třídního učitele a zároveň ředitele
Mgr. Miloslava Olivy již procvičují převody
jednotek, jemnost ruky při rýsování nebo užití
vyjmenovaných slov ve slohovém projevu.
S paní učitelkou Šupíkovou si při výuce
vlastivědy a přírodovědy osvojují zeměpisné
znalosti a rozvíjí schopnost dívat se na věci
z různých úhlů pohledu.
V družině máme radost, že jsme se
po dlouhé době mohli sejít v hojném počtu,
prožíváme příjemné chvíle při hře, sportování,
tvoření, čtení a povídání. V naší družině je totiž
pro každého něco 
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.
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MAT E Ř S K Á Š K O LKA
A zase ve školce....
Po prázdninách se školka opět naplnila,
do školy nastoupily 3 děti a na jejich místa
přišly děti nové. Kapacita školky je opět plně
využita.
První dny jsme se všichni společně
seznamovali, zvykali si na společný školkový
život, kamarádi se zase našli...

…shlédli jsme divadelní vystoupení
Divadélka Kůzle, které se kvůli aktuální situaci
odehrálo na zahradě mateřské školy. Počasí
nejprve našemu záměru moc nepřálo, ale 10
minut před začátkem pršet přestalo.
…stihli jsme už 1. lekci
v plaveckém bazénu v Kutné Hoře...

plavání
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Máme na podzim naplánované akce,
které už mají svou tradici, a tak doufáme, že je
budeme moci uspořádat. Jsou to akce venkovní
- veřejné a mohou se jich zúčastnit i děti
v doprovodu rodičů, které budou chodit do nové
mateřské školy. Termín jejího otevření se sice
o trochu posunul, ale to nám nebrání
ve společném těšení.
Naše společné chvilky ve školce,

plánované akce i názory, můžete sledovat
na facebooku školky – Mateřská škola Zbýšov
(musíte do vyhledávače napsat toto celé znění,
ne jen MŠ Zbýšov, protože to byste pak
navštívili školku ve Zbýšově u Brna).
Chceme věřit, že tento školní rok bude
lepší, než ten minulý. Přejeme Všem zdraví a
pevné nervy – učitelky V. Radilová a
L. Martínková
Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová

NABÍDKA PRÁCE - HLAVNÍ KUCHAŘKA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Obecní úřad Zbýšov hledá zaměstnance
na hlavní pracovní poměr - hlavní kuchařka
do nové mateřské školky. Jedná se o kuchařku,

která bude vařit pro veřejnost. Pro více
informací se obraťte na OÚ Zbýšov - 327 390
326 nebo 724 189 058. Děkujeme.

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

Letošní rok byl
pro místní hasiče
omezen z důvodu
„koronaviru“,
na jaře se nekonal
okrsek,
neuskutečnila se
okrsková
soutěž
ve Vlkanči a ani
shromáždění
delegátů sborů dobrovolných hasičů v Kutné
Hoře.
Po skončení nouzového stavu jsme se
mohli sejít na členské schůzi, která se konala
koncem června, zúčastnili jsme se okrsku
v Šebestěnicích,
kde
byla
naplánovaná
netradiční
soutěž
„ŠEBESTĚNICKÉ
STŘÍKÁNÍ“ a byla předána pozvánka na oslavu
90 let založení SDH Kozohlody. Obou těchto
akcí jsme se zúčastnili v hojném počtu.
V září jsme se zúčastnili shromáždění

delegátů SDH v Kutné Hoře, kde proběhly nové
volby starosty a výboru. Novým starostou OSH
v Kutné Hoře byl zvolen ing. Aleš Karda
z Uhlířských Janovic, dva náměstci, 8 členů
výkonného výboru, předseda ORKR a 2 členové
ORKR.
Dne 18. září jsme se sešli na okrsku č.8
v klubovně SDH Březí, kde byly zhodnoceny
akce, naplánován další okrsek a také kontrola
zazimování techniky.
Místní hasiči se letos dočkali
rekonstrukce garážových vrat a obdrželi
do užívání dopravní automobil AVIA 30-DA 12
od OÚ Zbýšov, který dlouhá léta sloužil
zbýšovským hasičům. Tento automobil bude
místním hasičům sloužit k dopravě osob,
požární výbavy a přenosné stříkačky PS-8
na akce a zásahy.
Poděkování
patří
OÚ
Zbýšov,
p. starostce a všem zastupitelům, bez jejich
podpory bychom toto nemohli realizovat.
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Josef Profous, starosta sboru

SPORT
Fotbal

Po neplánovaném přerušení fotbalové
soutěže se v srpnu běh fotbalu obnovil.
V současné době jsou naplánovana tato utkání.
Během domácích utkání je otevřen místní

kiosek, kde se diváci mohou občerstvit.
Rozpis zápasů i výsledky jsou pravidelně
aktualizovány na nástěnce TJ Zbýšov na návsi
ve Zbýšově.

Tabulka: Rozpis všech utkání TJ Zbýšov
podzim 2020

Tabulka: Celkové pořadí po 6. kole

Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

7

3.10.2020

15:00 Zbýšov

Miskovice

8

10.10.2020

15:00 Zbýšov

Záboří n. L.

9

17.10.2020

Rataje n.
15:00
Zbýšov
Sáz.

10

24.10.2020

15:00 Zbýšov

Tupadly B

11

31.10.2020

15:00 Kluky

Zbýšov

12

7.11.2020

15:00 Zbýšov

Horní Bučice

13

14.11.2020

15:00

Červené
Zbýšov
Janovice

#
Klub
1. Horní Bučice
Červené
2.
Janovice
3. Kluky
Uhlířské
4.
Janovice B
5. Vlkaneč
6. Sázava B
7. Záboří n. L.
8. Zbýšov
9. Sedlec B
10. Tupadly B
11. Paběnice B
12. Bílé Podolí B
13. Miskovice
14. Rataje n. Sáz.

Z V R P S B P+ P6 6 0 0 35:3 18 0 0
6 5 0 1 34:12 15 0

0

7 5 0 2 15:13 13 2

0

6 4 0 2 19:12 12 0

0

7
5
6
6
6
6
5
6
4
6

0
0
1
1
0
1
0
1
0
0

4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3
3
3
3
4
6
4
6

18:27
10:3
18:10
9:10
16:14
11:12
7:18
8:29
4:14
4:31

12
11
10
10
9
9
3
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise

CVIČENÍ S NEJMENŠÍMI
Již je to rok, co v prostorách MŠ začalo
cvičení pro kojence a batolata. Bohužel

pandemie nám cvičení přerušila. Všechny nás to
moc mrzelo a těšili jsme se, že v říjnu začneme
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znovu. Ale situace se začala zhoršovat, a tak
bohužel
musí
cvičení
ještě
počkat.
Z hygienických důvodů cvičení v prostorách
školky být nemůže. Zájemcům můžu zatím
nabídnout cvičení pro batolata v Golčově

Jeníkově. Začátek je naplánovaný na 6. října.
Tedy samozřejmě pokud nám to pandemie
dovolí.
Pro
více
informací
piště
na skrdla@centrum.cz.
Lenka Radilová, cvičitelka

H Ř I Š T Ě V K R CH L E B S K É L H O T Ě
Přes letní měsíce jsme na hřišti
v Krchlebské Lhotě nezaháleli. Zase jsme
trochu vylepšili prolézací sestavu s houpačkami,
osadili jsme žlutou skluzavku. Dvakrát se stalo,
že jsme na hřišti našli rozbité houpačky.
Vybavili jsme tedy hřiště novými houpačkami,
které doufáme, že děti budou užívat náležitě a
budou dbát, aby je nerozbily. Vše bylo
financováno z příspěvku OÚ Zbýšov, kterému

mnohokrát děkujeme.
Vzhledem k tomu, že léto bylo letos
na déšť hojné a zaměstnanci obce byli
zaměstnáni údržbou obecní zeleně, byla údržba
hřiště náročná. Část hřiště jsme proto nechali
zarůst vyšší trávou a tento prostor využili
pro vysekání bludiště, ve kterém děti běhaly a
hrály na „babu“.

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, milí bratři a milé sestry,
je podzim, škola, další vlna omezení a
další vlna nejistoty. Zavřou se zase školy,
továrny a kostely? Kolik lidí přijde o práci? Jak
dlouho to ještě bude trvat? Kéž bychom to
věděli! Nebo ještě lépe – kéž by celá ta věc
s koronou už konečně přešla.
Tak nějak se mi zdá, že v této době české
sousloví „někoho pozdravovat“ dostává úplně
nový význam. Možná, až v této době jsem si
sám uvědomil, že zdraví opravdu není nic
samozřejmého, že je to vlastně vzácný dar. A
kdekdo by trochu víc zdraví opravdu

potřeboval.
Přivádí mě to ale k úvaze, jak se vlastně
„zdravili“ lidé v Bibli. Je to docela zajímavé.
Slovo zdraví v této spojitosti vůbec nepoužívají.
Místo toho například židé se oddedávna zdraví
slovem „šalom“, to znamená pokoj: Měj pokoj.
Přeji ti mír a klid. Pokojnou mysl.
To taky není k zahození. Ne? Umět si
i v krizi uchovat klidnou hlavou, nenechat se
vyhoukat, vyděsit, je nejlepší způsob, jak krizi
přečkat. Ale to samozřejmě ještě neznamená, že
budu problémy ignorovat a žít si v nějaké
šťastné bublině. A už vůbec ne, že bych se snad
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choval nezodpovědně! Bible nás učí se
problémům postavit. Pomáhat si navzájem. A
k tomu nám nabízí pomoc ve formě jakéhosi
vnitřního klidu. Zvláštního pocitu bezpečí, který
nás sice neochrání před nemocemi tohoto světa,
ale pomáhá řešit věci s rozvahou a nehroutit se
pod tíhou starostí, strachu ani trápení. Vychází
to z víry, že tam nad námi něco je, a to něco nás
má rádo a nikdy nás neopouští. Dokonce za nás
ochotně dává i život. Nevíme, proč se ve světě
děje to, co se děje, ale můžeme se spolehnout,
že ani v sebevětším průšvihu nejsme opuštěni a
necháni zcela na pospas náhodě, zlobě ani
osudu…
S tím souvisí druhý pozdrav, který se
v Bibli hojně objevuje. V novém zákoně se lidé
často zdraví slovy „raduj se“. Přeji ti radost.
Radost do života. Radostný život. To bychom si
nakonec přáli všichni, ne? Vždyť se i říká:
Veselá mysl, půl zdraví.
Avšak podobně jako pokoj nebo zdraví
se ani radost nedá přikázat. Nelze k ní nutit ani
sám sebe! Lze k ní však pozvat. A dokonce i
když není vše tak, jak bychom si přáli, pořád je
kolem nás mnoho důvodů k radosti. Jen si jich
všímat. A tak přeju i vám všem samozřejmě
zdraví, ale taky pokoj a radost. Třeba i navzdory
tomu všemu.

podívat, jak to vypadalo.
- 23. 8. byly bohoslužby pro děti o radosti,
prolomených mřížích a o zpěvu.
- S programem na následující dny je to složité,
neboť asi nikdo neví, jaká opatření a omezení
ještě přijdou. Přesto se odvažuji vás pozvat
na naše setkávání:
- V Opatovicích se každou neděli konají
bohoslužby v 9 hodin. V současné době se
scházíme
v modlitebně
(vedle
fary).
A samozřejmě dodržujeme platná bezpečností
opatření, aby nikdo nemusel mít strach, že se
nakazí.

Milý Bože, díky, že je pořád se z čeho radovat,
pořád odkud čerpat upokojení. Prosíme dej, ať
i dění kolem nás nám dělá radost a uklidní naše
srdce. Prosíme dej, ať nás nepřemáhá nemoc,
strach, zloba ani sobectví. Amen.
Program
- 22. 8. se na farské zahradě a v okolních lesích
konal program pro děti. Měli jsme výlet, honbu
za pokladem, společný oběd, sportovní aktivity,
vyprávění o moudrosti a závěrečný táborák.
Odvážnější děti na faře i přespaly. Sešlo se asi
14 účastníků a několik maminek ochotně
pomohlo s organizací. Na fotografii se můžete

- Budou se také konat pravidelné biblické
hodiny pro dospělé i výuka náboženství pro děti
na faře. Klidně se někdy přijďte podívat.
Termíny ještě budou upřesněny podle rozvrhu
dětí. Vše bude na našich webových stránkách.
- Rádi bychom také uspořádali nějaké besedy a
přednášky, ale uvidíme, jak to všechno bude.
- Všechny programy jsou otevřeny pro širokou
veřejnost. Všichni jste zváni.
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Oprava kostela v Opatovicích
O opravách kostela vás informuji už
velice dlouho. Vězte však, že vše zdárně
pokračuje, zvnějšku je hotovo, víceméně je
dokončena i elektroinstalace a nyní se v kostele
začalo malovat. S těžkým srdcem jsme museli
rozebrat nefunkční varhany a přemýšlíme, čím
je nahradíme. Chystá se i oprava lavic.
Na webových stránkách je vše bohatě
fotodokumentováno.
Plánujeme už i slavnostní otevření
kostela na konec června, kam vás všechny včas
pozveme.
V rámci oprav kostela se nám také
podařilo zajistit nádrž na dešťovou vodu a ve
spolupráci s obcí byla tato zprovozněna. Takže,
jak si již mnozí všimli, voda na hřbitově opět

teče a konečně není potřeba si nosit vlastní.
Uvidíme, jak se nádrž osvědčí příští léto.
Celá oprava je obrovská akce
s nemalými náklady. Díky mnoha dárcům,
brigádníkům a dalším podporovatelům z církve
i mimo ní se již podařilo vybrat významnou část
potřebných prostředků. Velice si toho vážíme.
Pořád však něco schází a tak je stále možné
přispět. Děkujeme.
Bližší informace, kontakty i možnosti
jak
přispět
naleznete
na http://opatovice.evangnet.cz/
Můžete se podívat také na fotky
https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/ nebo
na náš Facebook „ČCE Opatovice“, anebo se
obraťte přímo na faráře na telefonu: 773 217
474.
Benjamin Kučera, farář

Ř Í M S K O KAT O LI C K Á FAR N O S T V E Z B Ý Š O V Ě
Milí čtenáři,
je mojí radostí vás pozdravit. Když
někdo slaví nějaké výročí, nebo je jiný důvod
ke gratulaci, většinou přejeme a nebo je nám
přáno hodně zdraví. Především v tomto týdnu,
kdy píši tyto řádky a kdy bylo znovu přikázáno
nosit roušky v budovách, nám jistě víc dochází
hloubka tohoto přání. Máme v živé paměti jarní
zmrazení chodu naší země, které se nás nedotklo
jenom ekonomicky.
Jakákoliv nemoc je něco, co Bůh
nechtěl. Víme, že člověk začal marodit, umírat,
ženy v bolesti rodit, všichni s námahou dobývat
ze země svůj chléb atd. až po prvním hříchu.
Tedy tehdy, když člověk porušil Boží příkaz, že
nesmí jíst ze stromu. Od té doby se každý
člověk musí potýkat nejenom s tím výše
napsaným, ale také s pokušením porušovat
platná pravidla, která také mají základ
v požadavcích živého Boha. Zákon například
zakazuje zabíjet a v desateru je páté přikázání
nezabiješ. Tyto požadavky uplatňované světskou
autoritou, ale také somotným Bohem, se nám
daří naplňovat mnohem méně snadno než
Adamovi a Evě před prvním hříchem. Každý
z nás se asi potýká se smutkem způsobeným
dvěmi postoji: buď že udělal něco špatné, nebo
že neudělal něco dobrého. Obojí postoj

nazýváme zlem, náboženským způsobem to
nazýváme hříchem. Covid 19 není na světě
jenom proto, že Adam a Eva kdysi snědli ono
pověstné jablko v rajské zahradě, ale také proto,
že každý z nás je hříšník a tak dovolujeme
Satanovi, aby dál ničil, kazil a likvidoval nám
život. Bůh pořád touží po tom, aby člověk byl
šťastný, aby mu i těžké věci pomáhaly
k většímu dobru, pořád vytváří prostředí,
ve kterém se člověk může rozvíjet, realizovat, a
ve kterém také může odpočívat. Koná to
navzdory tomu, že také dnes ho lidé urážejí,
nechtějí ho slyšet a nebo ho ani nehledají.
K tomuto
vytváření
dobrého
prostředí
nepotřebuje člověka, ale přesto touží po tom,
aby s Ním člověk spolupracoval. Touží potom,
aby vědci našli lék nejenom na tento virus.
Touží po tom, aby bylo možné tímto lékem
uzdravovat nejenom ty, kteří na to „mají“, ale
všechny, touží po tom, by lidé tento lék užívali,
aby dodržovali další nutné povinnosti
k zastavení nejrůznějších nemocí. Dává také
léky. Nejsou to ani tablety, ani kapky. Dává
trpělivost při nesení kříže, dává sílu kříž
objemout, dává ochotu spojit se s Ním, který je
neustále zdravý v tom nejvšeobecnějším
smyslu, jaký si můžeme představit. Je možné se
s Ním setkat při slavení mše svaté, při které také
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dnes, podobně jako v době jeho ukřižování, nese
naše slabosti, je obtížen našimi vinami. Pokud
nemůže někdo přijít do kostela, je ochoten přijít
prostřednictvím služby kněze.
V této souvislosti prosím vás, kteří
do kostela nechodíte, abyste umožnili svým
rodičům nebo prarodičům kostel navštívit. Z mé
strany máte záruku, že budou splněny všechny
povinnosti zákonných autorit, jakými jsou
vláda, ministr zdravotnictví, nebo krajské
hygienické stanice. Také v době, kdy byla
zrušena plošná opatření se v našich kostelích
dezinfikovaly lavice a kliky u dveří, tedy místa,
která mohla přenášet covid 19. V případě, že
vaši senioři nemohou chodit do kostela z titulu
zdraví nebo věku, vás prosím, abyste mi
umožnili přijít k nim na návštěvu.
Na podmínkách návštěvy, např. jak dlouho tam
budu, jak budu chránit vašeho blízkého atd., se
jistě dohodneme.
Modlím se za vás všechny a všem přeji
vše dobré.

Dění ve farnosti:
- 3. 10. v 18.00 - poutní mše svatá ke cti svatého
Václava v Dobrovítově,
- 7. 11. v 16.00 posvícenská mše svatá
v Dobrovítově,
- Mše svaté ve Zbýšově jsou každou neděli
v 9.30,
- 24. 12. bude kostel ve Zbýšově otevřen
od 14.30. Mše svatá bude v 16.00,
- 25. 12. mše svatá bude v 9.30, kostel poté
otevřen do večera,
- 31. 12. mše svatá v 16.00 ve Zbýšově,
- 1. 1. 2021 mše svatá ve Zbýšově v 9.30.
Společné akce budou dle toho, jak se
bude vyvíjet pandemie. Soukromě je možné
do kostela ve výše napsaných dnech kdykoli.

S radostí žehná Petr Tobek, kněz.
Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
v následujícím článku si připomeneme
výročí jedné zajímavé a dosud poměrně
opomíjené instituce. Jedná se o knihovnu
ve Zbýšově, která funguje již více než 100 let
jen s pár přestávkami (potvrzeno současnou
knihovnicí). Za svou dlouhou historii knihovna
vystřídala mnoho míst, a tak mi dovolte vám její
stěhování po obci představit, pokud si
pamatujete knihovnu ještě někde jinde, než
popisuji, dejte mi vědět.
Článek vznikl ve spolupráci se
současnou knihovnicí Hanou Zmrhalovou, díky
informacím od pana Ivana Vergnera a
z vyprávění zbýšovských pamětníků.
VEŘEJNÁ
OBECNÍ
KNIHOVNA
VE ZBÝŠOVĚ
Zákonná povinnost obcí zřídit vlastní
knihovnu přišla se zákonem 430/1919 Sb.,
o veřejných knihovnách obecních. Zbýšov
ovšem už tehdy knihovnu měl. Historie naší

knihovny se totiž začíná psát již na konci
devatenáctého století. Tehdy bychom knihovnu
našli v budově školy. K založení knihovny
přispěli nejen členové učitelského sboru, ale
také tupadelský lékař MUDr. Štěpán Filip.
Prvním knihovníkem byl tehdejší řídící učitel
Ladislav Weiser.
Do prvních let nově vzniklé republiky se
z knihovny mnoho nezachovalo, a tak se
s platností již zmiňovaného zákona z roku 1919
muselo začít takřka od nuly. Zákon sice
ustanovoval příspěvek na občana, ale
při tehdejším počtu obyvatel by se s takovým
příspěvkem knihovna dohromady nedala.
Obecní úřad proto vyzval občany, aby každý
dodal knihu dle svých možností. Při založení
knihovny se tak sešlo celkem 156 knih, o deset
let později vzrostl počet knih na 232 svazků.
O rok později tedy v roce 1931 daroval Josef
Vítek knihovně 1 000 svazků a 800 korun.
Za peníze obec pořídila vybavení do nově
opraveného obecního domku č. 25, kam se
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knihovna ze školy v roce 1937 přestěhovala.
Poté přišla německá okupace, mnoho
knih se z nařízení okupantů muselo vyřadit,
některé z nich se ovšem vrátili zpět po roce
1945. Další třídění knih proběhlo po únoru
1948. Z vyprávění pamětníků jsem se dozvěděl,
že nějaký čas knihovna byla umístěna
v Kovářově dnešní chatě Límanových s číslem
evidenčním 1041.
Přišel rok 1955 a další stěhování
na druhou stranu hráze do tehdejšího MNV
v čp. 26, kde nejdřív knihovna byla v zasedací
místnosti a poté se přestěhovala do jedné
z kanceláří. Po restituci domu v roce 1991 se
knihovna stěhuje do objektu po kancelářích JZD
čp. 57, který záhy přebírá firma MILA
TRADING. Obecní knihovna se tedy musela
přestěhovat znovu tentokrát ovšem nejdále, a to

do místností ve zdravotním středisku, kde je
knihovna dodnes.
V knihovně se od jejího založení
vystřídala i řada knihovníků tedy spíše
knihovnic. Historicky prvním knihovníkem byl
již zmiňovaný Ladislav Weiser. Prvním
knihovníkem obnovené knihovny byl mezi lety
1920 – 1926 Josef Knop, 1926 - 1927 Božena
Ryšánová, 1927 – 1935 Josefa Kalačová, 1935
– 1938 Ema Bartoníčková, 1938 – 1941
Božena Mrkvičková, poté následovalo pětileté
období bez knihovny, v roce 1946 – 1954 Jana
Polenská, 1955 - 1960 Věra Zdeňková, 1961 1965 a 1973 - 1984 Alena Kalinová, 1965 1966 Zuzana Čapková, 1967 - 1973 Hana
Kurfirstová, 1984 - 1988 Ivana Veselá, 1988 2019 Drahomíra Chadrabová, od roku 2020
Hana Zmrhalová.

čp. 25

čp. 26

čp. 57

čp. 58
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č. ev. 1041

Základní škola Zbýšov
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

KULTURNÍ PAMÁTKA – ČP. 1 A 3 VE ZBÝŠOVĚ

Díky iniciativě vedení obce i některých
občanů vznikl koncem roku 2016 požadavek,
aby původní hospodářský dvůr vedle kostela
sv. Jana Křtitele byl prohlášen za kulturní
památku. Dnes se jedná o domy čp. 1 a čp. 3
včetně příslušných parcel. Motivace byla
zřejmá: citlivá obnova a rehabilitace těchto
staveb by byla pro historické jádro vsi velmi
přínosná, neboť přímá cesta ke kostelu vede
podél celého západního průčelí obou těchto
budov. Navíc hmotově má dům zásadní
význam v urbanizmu obce – obklopuje
dominantu obce kostel - a i v dálkových

pohledech od zbýšovského rybníka tvoří
obdivuhodné panorama. Po několika letech
úsilí občanů a za podpory starostky a zastupitelů
se záměr podařil…..
Dvůr měl pohnutý osud. Zbýšov náležel
benediktinskému klášteru v Sázavě, který zde
před rokem 1360 založil probošství. I když
jakékoli informace o poloze a uspořádání
benediktinského
probošství
nemáme,
hypoteticky lze předpokládat, že stálo při tehdy
již stojícím kostelem sv. Jana Křtitele a
vzhledem k terénní konfiguraci nejspíše po jeho
jižní straně. Jeho součástí mohla tedy být i
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plocha původního dvora, který národní
památkový ústav předpokládá na dnešních
pozemcích p.č. 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 6/1,5/1,
5/2 a 65/2. Nejcennější jsou dnes stavby
na pozemcích 5/1 a 5/2, které jsou nyní
kulturními památkami. Jsou to domy
na západní straně předpokládaného dvora, mají
č.p. 1 a 3. Celý dvůr měl dvě brány zhruba tam,
kudy prochází komunikace ke kostelu, a
na východě byl zakončen současným domem
č.p. 27 (viz přiložená kresba).
Po zničení proboštství za husitských
válek byl klášterní majetek zabrán a přičleněn
k panství nedalekého hradu Chlum. V roce 1463
došlo v podstatě k legalizaci tohoto stavu.
V 16. století zde již stál výše popsaný poplužní
dvůr, připomínaný v roce 1598 a dále v roce
1651, kdy už byl pustý. Poplužním dvorem se
rozuměl každý statek, který patřil „vrchnosti“,
spravoval ho šafář a podléhal panskému
úředníku. V roce 1748 koupil panství Krchleby,
ke kterému Zbýšov náležel, cisterciácký klášter
v Sedleci. V roce 1819 koupil sedlecké panství
Karel kníže Schwarzenberg. Jeho potomkům
náležel dvůr až do pozemkové reformy
ve dvacátých letech 20. století, kdy byl rozdělen
na více částí.
Původně stavby obsahovaly kromě
obytné části i chlévy, stodolu, ovčín, kovárnu a
na jižní straně stával při dvoře dokonce mlýn.
Během průzkumných prací bylo
nalezeno mnoho různých prvků, svědčících
o starší minulosti dvora než je doba barokní.
Jsou to například fragmenty překladu gotického
původu, části renezančních kleneb, středověké
kamenné články a podobně.
Dodnes dochované stavby dvora jsou
barokního původu, z doby kolem poloviny
18. století. Jejich výstavbu lze spojit se
sedleckým opatem Janem Reichknechtem (1731
– 1753). Z kroniky obce Zbýšov víme, že zde

v roce 1800 bydlel šafář a polní mistr. Dům
vyhořel počátkem 19. století a poté byla
obnovena severní strana a upravena na školu
s bytem pro učitele. Po roce 1872 se stala
domem pro zřízence velkostatku a domem
nájemním, s dalšími úpravami. V roce 1901 zde
bývala četnická stanice. V části se samostatným
vstupem byl poštovní a telegrafní úřad. V roce
1949 se budova nacházela ve velmi sešlém
stavu – do budovy zatékalo a zevnějšek přímo
strašil. Proto došlo k dílčí rekonstrukci,
položena nová krytina a stavba byla zachráněna.
Byt poštmistra a poštovní úřad byly zde
umístěny až do osmdesátých let minulého
století.
Zbýšov, který ve svém vývoji souvisí se
dvěma významnými středočeskými kláštery se
může pyšnit touto stále ještě dobře zachovanou
historickou budovou.
Z ostatních akcí
sedleckého kláštera na Kutnohorsku patří
k několika málo stavbám hospodářských dvorů
tohoto
kláštera,
které
se
dochovaly
do současnosti (cenná sýpka v Krchlebech byla
zbořena v roce 2011 bez vědomí úřadů).
Zbýšovská kvalitně založená budova
jako hlavní zázemí pro správce statku
představuje cenný typ obytné stavby
hospodářských dvorů sedleckého kláštera.
Hodnotitelská komise NPÚ dne
23.1.2017 návrh na prohlášení předmětného
souboru za kulturní památku doporučila.
Následně bylo prohlášení za kulturní
památku potvrzeno ministerstvem kultury
České republiky dne 7.5. 2019 a rozhodnutí
dne 6. 6. 2019 nabylo právní moci.
Určitě by dalším krokem měla být snaha
obce o získání dotace, která by umožnila
současný sešlý stav významné památky přivést
do takové výtvarné podoby, aby na ni Zbýšov
mohl být hrdý.

S použitím textu „Návrhu na prohlášení věci za kulturní památku“ od Mgr. Šárky Koukalové z NPÚ
napsal ing. arch. Jan Líman
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Mapka – světlemodrá plocha je pravděpodobný rozsah poplužního dvora, čísla jsou současná popisná čísla
dochovaných staveb.

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
Vážení pamětníci,
v minulém zpravodaji jsem zveřejnil
takovou svoji krátkou úvahu nad pomíjivostí
vzpomínek. Vzpomínky žijí společně s námi, a
tak pokud je nijak nezachytíme během svého
života, nenávratně zmizí takzvaně v propadlišti
dějin. V této nové rubrice bych chtěl zachycovat
nejen vzpomínky a příběhy těch, kteří se
do historie Zbýšovska nenávratně zapsali (ano,
mám na mysli například osobnosti, kterými byli
řídící učitel Ryšán, pilot RAF František Fanta,
číhošťský farář a oběť 50. let Josef Toufar, který
také nějakou dobu působil ve Zbýšově a mnoho
dalších významných Zbýšováků a obyvatel
okolních obcí).
Můj velký sen je zmapovat co nejvíce
lidských příběhů, lidí, na které se úplně
zapomíná, či se o nich vůbec neví. V našich
obcích se narodila a prožila svůj život spousta

zajímavých lidí: řídících učitelů, legionářů,
četníků, pošmistrů, dobrovolných hasičů zkrátka
našich otců, dědů pradědů a dalších předků.
V této rubrice bych velice rád uvítal
i vzpomínky ze života obce v minulosti, a
i z neobyčejných akcí - promítání letního kina,
sázení lípy svobody, poprava domnělých
vlasovců na dvoře Orlovny a podobně. Mohly
by se zde objevit i útržky z kronik na přiblížení
dob dnes již minulých.
Pokud máte zájem či chuť mi pomoci
nebo se jen chcete podělit o nějakou
vzpomínku, klidně i anonymně, neváhejte mě
prosím kontaktovat, a to buď na emailu
roman.mician@seznam.cz nebo na adrese
Zbýšov 52 (takový ten žlutý rohový dům
u lesa naproti obchodu) nebo i kdykoliv
osobně.
Předem děkuji.
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

ZÁVĚREM
Vážení čtenáři,
mám radost, že se do rubriky Zbýšovský
výletník zapojil jeden občan a shromáždil údaje
a sepsal velmi hezký článek o kulturní památce.

Jestliže byste chtěli také napsat o nějakém
zajímavém místě ve vaší obci nebo v okolí,
stránky zpravodaje jsou vám přístupné. Stačí
příspěvek zaslat na email níže.
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A proto bych chtěla vyzvat vás občany,
aby jste se více zapojili do zasílání příspěvků
z vaší obce. Bohužel nejsem schopna pojmout
vše, co se v jednotlivých obcích děje a tak se
může zdát, že se píše jen o něčem. Bez vaší
spolupráce se toto nezlepší. Některé akce ani
nezaregistruji, a tak vás osobně nevyzývám
k napsání článku, Byla bych ráda, kdyby jste
o vašich obecních akcích informovali sami,
ať se jedná např. o kácení máje, o obecní
brigádu na opravu něčeho, atp.
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
I zde bych ráda v závěru využila prostor
a poděkovala všem, kteří chtějí sdílet své
aktivity, popř. věnují svůj osobní čas obecním
činnostem, např. jako tvorba tohoto čísla
zpravodaje.
Přeji vám hezké podzimní dny!
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.
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