ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 4/2019

Klucké Chválovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
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 vždy
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:
28. 1. 2020

25. 2. 2020

31. 3. 2020

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 17. 9. 2019
Usnesení č. 107/2019: zastupitelstvo obce
určuje
ověřovateli
zápisu
Ing.
Jiřinu
Vosečkovou a Tomáše Kunsta.
Usnesení č. 108/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 109/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s využitím prostor mateřské školy
na akci „Cvičení pro kojence a batolata“ a
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
3.000,- Kč na zakoupení didaktických pomůcek.
Usnesení č. 110/2019: zastupitelstvo obce
projednalo a schvaluje aktualizaci plánu
společných zařízení KoPÚ Chlum u Zbýšova.
Usnesení č. 111/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Směrnici pro zadávání zakázek
malého rozsahu pro obec Zbýšov“.

Usnesení č. 112/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
na startovné na „Šebestěnické stříkání“
pro JSDH Zbýšov a SDH Březí.
Usnesení č. 113/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem části pozemku č. parcely
102/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Zbýšov
za cenu 50,- Kč/m2 pro XXXXX, Praha. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce po vyhotovení
geometrického plánu, kde bude upřesněna
výměra odkupovaného pozemku.
Usnesení č. 114/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s umístěním podzemní nádrže
na pozemku č. Parcely 75/2 pro zadržování
dešťové vody ze střechy kostela, která by
sloužila pro zalévání hřbitova v Opatovicích.

Stránka 1 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2019

Usnesení č. 115/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem pozemku č. parcely 399/1
díl a+c+e o výměře 45 m2 v k.ú. Zbudovice
pro XXXXX, Kutná Hora, za cenu 50,-Kč/m2.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu
15-ti dnů.
Usnesení č. 116/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 117/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem prostor zdravotního
střediska ve Zbýšově z důvodu převedení
lékařské praxe pro MUDr. Jitku Lužovou,
Dobrovítov. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, měsíční nájemné bylo stanoveno
na 200,-Kč. Záměr o pronájem bude vyvěšen
na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesení č. 118/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodloužení pracovních smluv
zaměstnancům obce na veřejně prospěšné práce
do 30.11.2019.
Usnesení č. 119/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje zvýšení příspěvku na provoz

autokempu ve Zbýšově o částku 35. tis. Kč.
Ke vzrůstu nákladů došlo zvýšenou spotřebou
el.energie, jelikož do hlavní budovy byla
na nezbytně nutnou dobu přemístěna mateřská
školka.
Usnesení č. 120/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na startovné
ve výši 300,- Kč pro SDH Březí na akci
„Hasičské babí léto v Kozohlodech“.
Usnesení č. 121/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje použití vlastních zdrojů ve výši
682.416,-Kč
na
dofinancování
nového
dopravního automobilu pro JSDH Zbýšov.
Usnesení č. 122/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na opravu
protékající hráze u rybníka v Krchlebské Lhotě
ve výši 50.000,-Kč pro XXXXX, Krchlebská
Lhota.
Usnesení č. 123/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na pořádání akce „Chlumské koňoviny“.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. 10. 2019
Usnesení č. 124/2019: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a
Zdeňka Kunáška.
Usnesení č. 125/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 126/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje zadání projektové dokumentace
na vybudování tlakové čistírny odpadních
vod.Bude
zahájeno
výběrové
řízení
na zpracovatele projektu.
Usnesení č. 127/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje, aby vybavení hasičské zbrojnice bylo
provedeno levnější variantou použitého
nábytku.
Usnesení č. 128/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem nebytových prostor
na zdravotním
středisku
ve
Zbýšově
pro obchodní firmu Praxe VPL s.r.o. se sídlem
Dobrovítov 72, zastoupenou MUDr. Jitkou
Lužovou.
Usnesení č. 129/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku č.parcely 399/1
díl a+c+e o výměře 45 m2 vk.ú. Zbudovice
pro XXXXX, Kutná Hora. Prodejní cena byla
stanovena na 50,- Kč/m2.

Usnesení č. 130/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu se společností ČEZ
Distribuce na dočasné umístění kotvícího lana
pro betonový podpěrný bod na pozemku
č. parcely 283/8 vk.ú. Damírov.
Usnesení č. 131/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 21 ke smlouvě číslo
S/100183/05324137/002/2006
na
zajištění
odvozu separovaných odpadů“ se společností
AVE CZ odpadové hospodářství, Čáslav.
Usnesení č. 132/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o dílo“ se zhotovitelem
VIS spol. s.r.o. Hradec Králové. Předmětem
plnění je investiční záměr na odkanalizování a
čištění odpadních vod vobci Zbýšov,vč.místních
částí Kl.Chvalovice, Chlum, Opatovice, Březí,
Zbudovice, Krchlebská Lhota a Damírov.
Usnesení č. 133/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s nabídkou MVDr. Bohdany Jelenové
na hromadné čipování psů v obcích
na Zbýšovsku.
Usnesení č. 134/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti pro poskytování dotací
z
rozpočtu
Středočeského
kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova
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na rekonstrukci
zdravotního
střediska
ve Zbýšově.
Usnesení č. 135/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pozemky č. parcel 75/3 o výměře 1226 m2 a

75/1 o výměře 1250 m2 vk.ú. Opatovice
u Zbýšova. Nájemné bylo stanoveno na 200,Kč/rok a sjednává se do 31.12.2022.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 11. 2019
Usnesení č. 136/2019: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Ing. HanuKunáškovou
a Martina Vančuru.
Usnesení č. 137/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 138/2019: zastupitelstvo schvaluje
směnu pozemku č.parcely 51/1 o výměře
106 m2 (vlastnictví obec Zbýšov) za pozemek
č.parcely 804 o výměře 106 m2 (vlastnictví
manželé XXXXX) v k.ú. Chlum.
Usnesení č. 139/2019: zastupitelstvo schvaluje
prodej pozemků č. parcely 55/14 o výměře
48 m2 a 55/17 o výměře 290 m2 v k.ú. Chlum
pro manželé XXXXX, Chlum za cenu 20,Kč/m2.
Usnesení č. 140/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup nové přenosné motorové
stříkačky PH-ALFA 2 BS 23HP za cenu
144 595,- Kč od dodavatele Požární bezpečnost
s.r.o., Lidická 1043, Havlíčkův Brod.
Usnesení č. 141/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na „Zdobení a rozsvícení vánočního stromu
ve Zbudovicích.“
Usnesení č. 142/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup 2 kusů savic, 7 kusů opasků, 7
kusů sportovních přileb a 7 kusů čepic pro SDH
Březí včástce cca 15.000,-Kč.
Usnesení č. 143/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na podvečerní koncert vážné hudby, který se
konal 26.10.2019 v evangelickém kostele
v Opatovicích.
Usnesení č. 144/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků v majetku obce
Zbýšov č. parcely 330/20 o výměře 12852 m2,
377/8 o výměře 2522 m2, 444 o výměře
888 m2, 415 o výměře 421 m2 a 416 o výměře
8848 m2 v k.ú. Opatovice u Zbýšova
za pozemky č. parcel 48/4 o výměře 12573 m2,
152/1 o výměře 772 m2, 53/16 o výměře
439 m2 a 53/24 o výměře 1156 m2 v k.ú.
Zbýšov v majetku K. Schwarzenberga.

Usnesení č. 145/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu mimo režim zákona
č.134/2016 Sb.,ve smyslu § 31 na VŘ –
„Kanalizace a ČOV Zbýšov“ a „Kanalizace a
ČOV Klucké Chvalovice“.
Usnesení č. 146/2019: zastupitelstvo obce
jmenuje
komisi
pro
výběrové
řízení
na projektanta na akci „Kanalizace a ČOV
Zbýšov“ a „Kanalizace a ČOV Klucké
Chvalovice“ v tomto složení: Ladislav Chvátal,
Zbýšov, Martin Vančura, Damírov a Věra
Radilová, Chlum.
Usnesení č 147/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje změnu územního plánu obce Zbýšov,
z důvodu vybudování kanalizace a ČOV
v obcích Damírov, Krchlebská Lhota, Chlum,
Opatovice, Březí a Zbudovice.
Usnesení č. 148/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Obce
Zbýšov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů“.
Usnesení č. 149/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Obce
Zbýšov č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu“.
Usnesení č. 150/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Obce
Zbýšov č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství“.
Usnesení č. 151/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Obce
Zbýšov č. 4/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 152/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace“
pro TJ Zbýšov ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení č. 153/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.
Usnesení č. 154/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2020.
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Usnesení č. 155/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje plán inventur a bylo provedeno
proškolení inventarizačních komisí.
Usnesení č. 156/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku č. parcely
102/29 –díl „a“ o výměře 15 m2, 102/22 – díl
„c“ o výměře 5 m2 a 102/1 díl „b“ o výměře
52 m2 vk.ú. Zbýšov za cenu 50,- Kč/m2
pro XXXXX, Praha.
Usnesení č. 157/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na „Veřejné

iinformační služby knihoven“ z Ministerstva
kultury.
Usnesení č. 158/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pořízení územní studie pro plochu
Z23 ve Zbýšově a určuje starostku obce Květu
Němcovou, která bude spolupracovat s
pořizovatelem. Dále schvaluje cenovou nabídku
na zpracování této územní studie pro budoucí
výstavbu rodinných domků ve Zbýšově ve výši
34.000,- Kč + DPH. Zpracovatel: Mgr. Vít
Holub, Kutná Hora

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
tak nějak zase listujeme kalendářem a
opět slyšíme tu známou větu – tak zase další rok
pryč. S nostalgií a láskou myslíme na ty tenkrát
obyčejné chvíle, z nichž se časem staly
diamanty vzpomínek.
I nové zastupitelstvo si může odškrtnout
jednu čtvrtinu svého volebního období. Spoustu
akcí ovšem zůstalo otevřeno a nedořešeno a
budeme se s jejich realizací zabývat v roce
příštím. Jde především o vodovod do obce
Zbudovice, kdy přislíbená dotace z Ministerstva
zemědělství
byla
nízká
a
investor
(Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč,
a.s. Kutná Hora) ji nemohl akceptovat. Z tohoto
důvodu se bude podávat žádost opět v lednu, ale
již na Státní fond životního prostředí, kde je
možnost získání vyššího procenta finančních
prostředků. Dalším citlivým místem je nová
mateřská školka, kdy by také začátkem ledna
měly být otevřeny možnosti pro získání dotací.
V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele projektu na kanalizaci a ČOV
v obcích Zbýšov a Klucké Chvalovice.
Jelikož i příroda odevzdala své plody,
shodila listí a začíná regenerovat, tak i práce
našich sezonních zaměstnanců, za kterou jim
právem patří velké poděkování, skončila.

My se však blížíme do nejkrásnějšího
období v roce – Vánoc. Náměstí a návsi se
rozsvěcují vánočními stromky, výklady
obchodů jsou vyzdobeny a nastává každoroční
mumraj shánění dárků, nákupů, pečení cukroví.
Nastává ale tak čas vzpomínek, jaké to bylo
dřív, když jsme byli ještě dětmi. Ať byla doba
jakákoliv, tak v tento čas se lidská srdce otvírají,
lidé k sobě mají blíž, rodiny se setkávají u
jednoho stolu. Vánoce jsou krásným svátkem,
pokud máte s kým se o ně podělit.
Pomalu se loučíme i se starým rokem a
v tomto období dochází k vyhodnocování roku
minulého, nastavování si nových cílů. Někdo
z nás myslí na všechno příjemné, co ho čeká,
jiný vzpomíná na nevyužité šance a možnosti,
které měl. Nemá cenu se ohlížet dozadu a
používat slůvko „kdyby“. Do nového roku vám
přeji především pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky, pohody a ať vám vychází vše, do čeho se
pustíte a plní se vám vaše sny a přání. Ať máte
kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout a
hravě zvládnete všechny zkoušky, jež vám osud
přichystá.
„Čím jsme starší, tím je náš vánoční
seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme,
že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit
nedají.“
Květa Němcová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Vážení občané, od prosince 2019
do konce března 2020 bude probíhat svoz
komunálního odpadu vždy 1 krát za 14 dní.
Svozový den je úterý.

Přehled svozových dnů:
 prosinec – 3, 17, 31
 leden – 14, 28
 únor – 11, 25
 březen – 10, 24.

K U LT U RA V O B C I
Vážení spoluobčané,
nadešla poslední část roku a věříme, že
i v předvánočním shonu si najdete čas
na posezení u poutavého čtení, setkání s přáteli
či svými blízkými a sportovní aktivity.
I kulturní komise se Vám snažila zpříjemnit

Zájezd do divadla

V neděli dne 15. 12. 2019 se konal
zájezd
do
Divadla
Na
Fidlovačce
na představení „Radujme se, veselme se“.

Místní knihovna

V listopadu proběhla schůzka týkající se
metodického vedení knihovny prostřednictvím
odd. regionálních služeb Městská knihovna
Kutná Hora.
Městská knihovna Kutná Hora je jednou
z pěti pověřených knihoven v rámci tzv.
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ dle knihovního
zákona č.257/2001 Sb. a Koncepce podpory
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. To
znamená, že formou metodické pomoci
poskytuje základním knihovnám svěřeného
regionu, především poradenské, konzultační,
vzdělávací služby. Dále buduje výměnný fond a
půjčuje
knihovnám
výměnné
soubory
knihovních dokumentů. V rámci těchto služeb
pak plní další činnosti (např. plánovací
a rozborová
činnost,
pomoc
při revizi
a aktualizaci
knihovního
fondu,
pomoc
při automatizaci knihoven aj.), které přispívají
k rozvoji
a dostupnosti
knihovních
a informačních služeb ve všech místech ČR
(uvedené služby jsou poskytovány zdarma).

sychravé podzimní měsíce zájezdy do divadel.
Jako loni i letos máme přichystané divadelní
představení, které určitě nastartuje správnou
vánoční atmosféru.

Nevážná hra o pospolitosti, lásce a
vánočním zázraku měla premiéru 11. 12. 2019.

Poskytované služby:
Budování výměnného fondu
Vytváření a distribuce výměnných souborů
dle požadavků knihoven
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků
Pomoc při zpracování potřebné dokumentace
(knihovní řád, zřizovací listina)
Pomoc při aktualizacích knihovních fondů
a revizích
Kontrola statistických výkazů
Pomoc při sestavení žádosti (zpracování
projektu) o dotaci v grantových programech
(Dotační program SK, VISK )
Správa regionálního knihovního systému
CLAVIUS REKS
Na posledním jednání zastupitelstva byla
schválena žádost o dotaci na počítačové
vybavení knihovny a v příštím roce bude možné
zažádat o dotaci na vybavení nábytkem.
V měsíci leden - únor bude provedena revize
stávajícího knižního fondu zástupci regionálních
služeb a výběrové řízení na obsazení místa
knihovníka. Spolupráce s metodickým centrem
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Městské knihovny Kutná Hora by ve svém
výsledku
mělo
směřovat
k vytvoření
komunitního
centra,
tzn. kultivovaného
veřejného prostoru, kde by se lidé setkávali
nejen nad knihami, ale i v rámci spolkové

činnosti.
Závěrem mi dovolte, Vám popřát krásné
svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Ing. Hana Kunášková, kulturní a sportovní komise

Posezení seniorů s hudbou – Zbýšov – zhodnocení akce
V sobotu 5. října Obecní úřad Zbýšov
uspořádal akci s názvem „Posezení seniorů“.
Akce byla určena pro trvale bydlící občany
ve věku 65 let a více, kteří si s sebou mohli vzít
doprovod. Prostory, kde se akce pořádala,
zapůjčila 21. základna taktického letectva
Čáslav, které tímto mnohokrát děkujeme.
Jednalo se o objekt pod místním názvem „CO
škola“ ve Zbýšově.
Někteří občané využili možnost svozu,
jiní dorazili vlastními dopravními prostředky.
Sešli jsme se tak v hojném počtu. Akce začala
v 15:30 úvodním slovem paní starostky a poté
následovalo vystoupení žáků místní ZŠ.
Vystoupení bylo velmi zábavné a dojemné, bylo
doprovázeno hudbou, zpěvem a obrázky, které
děti vytvořily. Děti vyprávěly o Zbýšově a
o základní škole z jejich pohledu, zahrály
scénku O čertovi a Káče, což je jen krátký výčet
toho, co si s učitelským sborem připravili.
Vystoupení bylo velmi vydařené a v některých
tvářích seniorů se objevilo i dojetí. Chtěli
bychom dětem a učitelskému sboru velmi

poděkovat, že připravili tak hezké vystoupení
v krátkém čase.
Po vystoupení žáků ZŠ následoval
hudební program v podání pana Fiedlera a jeho
kolegů. Občané dostali občerstvení a zábava se
tak mohla rozproudit. Někteří z vás si zazpívali,
někteří i zatančili. Součástí programu byly také
staré fotografie, které si občané mohli
prohlédnout a zavzpomínat tak na to, jak to
vypadalo ve Zbýšově a okolí dříve, popř. poznat
sebe nebo známé na fotografiích.
Od 19 hodin mohli účastníci akce
odjíždět domluveným odvozem a někteří se
nechtěli tanečního parketu vzdát a tak vydrželi
až do konce, který byl před 20 hodinou.
Rovněž děkujeme i obsluhujícímu
personálu, který odvedl velmi dobrou práci!
Na závěr nám dovolte poděkovat všem
občanům za účast. Věříme, že se akce líbila a že
ji zopakujeme. Přikládáme jen pár fotografií,
všechny fotografie jsou umístěny na webových
stránkách obce v sekci Fotogalerie.
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Jiřina Vosečková

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

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

Nově narozená miminka



Antonín Šulák – narodil se dne 6. 11 2019 (matka Eva Klečáková), Zbýšov
Štěpán Kurka – narodil se dne 26. 11 2019, Zbýšov

Našim nejmenším přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Naši oslavenci

Od října 2019 do konce listopadu 2019 slaví tito oslavenci (v prosinci nikdo jubileum neslaví):










František Fiedler, Klucké Chvalovice – 94 let
Boženka Mičianová, Zbýšov – 90 let
Petr Mondek, Opatovice – 75 let
František Martínek, Zbýšov – 75 let
Emilie Packanová, Březí – 93 let
Alena Jiráková, Krchlebská Lhota – 85 let
Oldřich Beran, Zbýšov – 75 let
Jana Bobková, Krchlebská Lhota – 75 let
Karel Kalina, Zbýšov – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.
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V minulém čísle při závěrečné revizi čísla došlo k chybné opravě, a tudíž jsme neuvedli jednoho
jubilanta – pan Václav Vavřina, Damírov – 70 let – oslavil ve třetím kvartálu roku 2019.
Omlouváme se za neuvedení!

Z Á K L A D N Í Š K O L A - PO D Z I M N Í D N Y
Letos je ten stromeček hezčí než loni....“
„A jak krásně svítí ..." „Babi, poznala jsi to?
Zpívali jsme Goťtáka!“ .......to jsou slova dětí,
která zazněla při rozsvícení stromku ve Zbýšově
3. 12. 2019.
Předcházelo tomu předadventní povídání
s dětmi ve škole, zpívání vánočních písní a
koled, výzdoba školy.
Podzimní dny byly naplněny klasickou
výukou, ale i různorodými poznávacími
činnostmi, které se vázaly i k našemu
celoročnímu projektu povolání.
Exkurzi na letišti V. Havla jsme úspěšně
zvládli. Děti vyzkoušely všechny druhy
dopravních prostředků městské hromadné
dopravy. Následoval regionální výlet na Lipnici,
do Kukuřičného mlýna v Mrzkovicích, pěší
výlet se školní družinou k Doudovu mlýnu a
poznávání místních polí.
Na letišti jsme absolvovali letištní
bezpečnostní kontrolu a dostali jsme se
na místa, kam se běžně cestující nepodívají.
Měli jsme unikátní příležitost poznat pracovní
zázemí mnoha zajímavých profesí. Viděli jsme
provoz letiště, shon na odbavovacích plochách,
seznámili jsme se s dráhovým systémem,
nejmodernější
hasičskou
stanicí
v ČR.
Na vlastní oči viděli GOLEMA, vzlétající
policejní vrtulník a to vše v bezprostřední
blízkosti. Z několika desítek metrů jsme
sledovali přistání a starty letadel i jejich
odbavování.
V rámci čtení a poznávání českých
pověstí jsme v Praze zavítali do přírodní
rezervace Divoká Šárka. Stezka nás zavedla
do míst skalnatých úbočí Šáreckého potoka, kde
se údajně odehrála pověst o Ctiradovi a Šárce.
Na nedalekém hradě Lipnice jsme viděli

doby českých králů, gotickou kapli, rozsáhlá
sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha
z Lipé, kruté bitvy třicetileté války a někomu se
zjevil i tajemný příběh o zazděné Kateřině nebo
rytíři Samsonovi.
Zářijové zaměření na zemědělství a
místní zemědělství jsme ukončili návštěvou
Kukuřičného mlýna v Mrzkovicích, viděli jsme
jedinečné zpracování kukuřice, která se sem
dováží i ze ZD Zbýšov. Naše znalosti
o důležitosti zemědělství jsme si ověřili při další
závěrečné besedě a skupinové práci s členy
projektu Zemědělství žije.
V měsíci listopadu žáci ukončili
plavecký kurz v bazénu v Kutné Hoře a byla
rozdána Mokrá vysvědčení.
Zakoupením drobných předmětů Fondu
Sidus do sbírky na podporu nemocných a
potřebných dětí přispěli malou částkou některé
děti a jejich rodiče. Děkujeme.
Prostory naší školy a nahlédnutí
do výuky jste mohli vidět 8. 11. 2019 na dni
otevřených dveří.
Dopolední Čertovská škola 5. 12.
i průvod našich čertíků, andělů a Mikuláše nám
oznámil, že období Vánoc se blíží. Tradicí
v naší ZŠ je společné vánoční přespání spojené
s vánočními dílnami, turnajem ve florbale,
společnou večeří a nadělování dárků. Tyto
všechny zážitky umocní zpěv vánočních písní a
koled na Koncertě žáků ZŠ Zbýšov dne 19. 12.
2019 od 17 hodin v kostele Narození svatého
Jana Křtitele ve Zbýšově, na který vás všechny
srdečně zveme.
Přejeme všem krásné prožití adventního
času a vánočních svátků, hodně zdraví a radosti
v novém roce 2020.
Učitelé a žáci ZŠ Zbýšov.
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Více fotografií ze školních akcí naleznete na webových stránkách školy www.zszbysov.cz, v sekci Fotogalerie.

MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Podzim ve školce
Na
konci
září
po
vzájemném
,,oťukávání“ a seznamování s dětmi i rodiči
jsme s kolegyněmi naplánovaly první společné
odpoledne, a to akci nazvanou Jablíčkový den.
Tento den byl ukončením celotýdenního
projektu věnovanému ovoci, zelenině, vlastně
všem darům podzimu. Dopoledne jsme
připravovali nezbytné rekvizity, které jsme
potřebovali na společné venkovní hry a soutěže.

V září jsme začali společně se školou
jezdit na předplavecký výcvik do Kutné Hory,
který trval až do listopadu.

Soutěživé odpoledne se povedlo a bylo
ukončeno opékáním uzenin, vyhlášením
výsledků o nejchutnější upečenou buchtu či
koláč s jablky a dokonce jsme si i zazpívali
s kytarou.

V měsíci říjnu jsme zkusili novou
společnou akci pod názvem Uspávání broučků,
které předcházelo povídání s dětmi o hmyzu,
drobných zvířátkách, která přečkávají zimu
v nějakém úkrytu. Dětem se téma líbilo a tečkou
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bylo společné odpoledne s rodiči, na kterém
jsme vyráběli lucerničky z PET lahví a
přírodnin a po jejich zhotovení jsme s nimi
vyrazili do ulic Zbýšova. Na cestu nám
v lucerničkách ,,hořely“ umělé svíčky a děti jimi
svítily i do pomyslných úkrytů broučků a
nechyběla ani ukolébavka na zimní spánek,
kterou jsme se ve školce naučili.
Více jak po roce jsme se také odhodlali
vyrazit s dětmi do Čáslavi na divadelní
představení Obušku z pytle ven do Dusíkova
divadla.
Začátek listopadu nám chvilky ve školce
zpříjemnil rodinný cirkus se zvířátky.
Vystoupení bylo zábavné a na dětech radost byla
opravdu vidět.

rozsvícení vánočního stromu a ukázku výrobků
dětí, rodičů a učitelek. Abychom mohli něco
pěkného nabídnout, sešli jsme se 27.11. a
společnými silami jsme vyráběli vánoční
dekorace a předměty.

Stánek byl ,,otevřen“ při rozsvícení
vánočního stromu 3.12. a výtěžek bude využit
na nákup vánočních dárků na vánoční besídku,
která se koná 18.12. ve školce. Tímto děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli. Kromě dekorací
se děti připravovaly na veřejné krátké
vystoupení, které jsme letos pojali čertovsky.

20. listopadu jsme v našich prostorách
přivítali tzv. Hoblínkovu dílničku, na které se
děti seznámily s nářadím a pomůckami nutnými
na práci se dřevem. S chutí si vyzkoušely
pracovat s dětskými, ale plně funkčními nástroji
a na památku si vyrobily dřevěného krokodýla.

A už máme měsíc do Vánoc a blížící se

Než se ale budou děti těšit z vánočních
dárků, pojedeme 16.12. opět do Dusíkova
divadla do Čáslavi na Vánoční loutkové revue.
Podzim byl opravdu bohatý na zážitky a
doufáme, že všechny akce budeme schopni
příští podzim zase realizovat.
Přejeme Všem čtenářům hodně zdraví a
spokojenosti o vánočních svátcích a do nového
roku jen samé hezké zážitky.
Na další setkání se těší kolektiv učitelek
MŠ Zbýšov.
Za kolektiv učitelek napsala V.Radilová
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S B O R D O B R O V O L N Ý CH H A S I Č Ů
Březí

Za SDH Březí Profous Josef

Zbýšov

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Zbýšov
V sobotu dne 7. prosince 2019 od 19,00
hod. se konala v zasedací místnosti zbýšovské
hasičské zbrojnice Výroční valná hromada.
Na výroční schůzi dorazilo celkem 17 členů
hasičského sboru z celkového počtu 27 členů.
Hasiči přivítali na schůzi mezi sebou i vzácného
hosta, pana Ing. Miroslava Kunáška, starostu
obce Čejkovice. Pan starosta poděkoval
zbýšovským hasičům za plnění úkolů podle
smlouvy o požární ochraně mezi obcí Čejkovice
a obcí Zbýšov. Letošní rok je pro dobrovolné
hasiče velmi významný, neboť patří mezi roky
volební. V hasičských sborech dobrovolných
hasičů bylo nutné opět zvolit své zástupce. Také
v našem sboru proběhly volby. Funkce se
vykovává po dobu 5 let. Kandidáti byli zvoleni
jednohlasně, všichni zúčastnění byli pro.
Obsazení SDH Zbýšov na fuknční období
2020–2025:
 Jan Bičák – starosta sboru
 Pavel Richtr – náměstek starosty
 Mgr. Oldřich Poul – hospodář
 Luděk Vavřička – jednatel
 Josef Martínek – velitel
Starosta sboru Jan Bičák přednesl zprávu

o činnosti našeho sdružení. Nejdříve pan Bičák
poděkoval za účast na schůzi, která byla hojnější
než minulý rok. Dále poděkoval všem hasičům
za plnění úkolů, za brigády, které letos odvedli a
za přípravu na soutěže. Hlavním úkolem hasičů
je příprava na okrskové soutěže. Hasiči
ze Zbýšova se zúčastnili všech soutěží, které
pořádal 8. okrsek. Jednalo se o tradiční soutěž
v požárním útoku ve Vlkanči, dále soutěž
v Šebestěnicích nebo velmi oblíbenou soutěž
s názvem Babí léto v Kozohlodech. Další účast
zbýšovských hasičů byla na oslavě k výročí
založení sboru v Dobrovítově. Místní uspořádali
velmi hezkou oslavu se soutěží pro hasiče. Sbor
dobrovolných hasičů v Dobrovítově oslavil 100
let od založení sboru. V letošním roce proběhlo
celkem 8 brigád na údržbu výzbroje a výstroje
hasičů s celkových počtem 219 brigádnických
hodin, dále 4 brigády za účelem údržby a
opravy zbrojnice s počtem 171 brigádnických
hodin. Hasiči se také zapojili například
do dětského dne, kde měli své stanoviště. Děti
tak mohly vidět hasičskou techniku a mohly si
také zkusit, jaké to je být hasičem a hasit. Navíc
si mohly prohlédnout současnou výzbroj a
techniku místních hasičů. Největší událostí
pro místní hasiče byl výjezd k požáru.
Hospodář sboru hasičů, Mgr. Oldřich
Poul, přednesl zprávu o hospodaření sboru, kde
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konstatoval, že sbor hospodařil s kladným
zůstatkem. Největším příjmem sboru je příjem
za svoz železného šrotu. Díky tomuto příjmu
může vždy sbor uhradit své provozní náklady a
náklady na zajištění občerstvení na schůzích
nebo po soutěžích.
Hasiči také odsouhlasili delegáty
na zasedání 8. okrsku – Jan Bičák, Mgr. Oldřich
Poul, Josef Martínek, Jiří Ostatnický, Josef
Flekal. Starosta sboru dále zmínil plánované
akce na rok 2020, mezi které patří úklid
zbrojnice, dovybavení vozu, nákup židlí a stolů
do zasedací místnosti zbrojnice, přívod vody do
zbrojnice, převod zbrojnice pod obec Zbýšov.
Úkolů je vždy mnoho a bude nutné krok
za krokem jednotlivé úkoly plnit a nacházet tak
společná řešení.
Zřejmě největší a velmi očekávanou
zprávou tohoto roku je pořízení nového
dopravního automobilu s přívěsným vozíkem
pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů. Nový automobil a přívěs je financován
z dotací za podpory Generálního ředitelství HZS
ČR v Praze a Středočeského kraje, dále
z rozpočtu obce Zbýšov. Celková cena

automobilu a přívěsného vozíku pro hašení je
1,3 mil. Kč. Termín dodání nové hasičské
techniky proběhne do konce roku 2019. Více
informací o pořízení nového automobilu pro
místní hasiče Vám přineseme v dalším čísle
tohoto zpravodaje.
Na závěr výroční Valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Zbýšov přišlo občerstvení
Program VVH SDH Zbýšov 2019:
 Zahájení a přivítání hostů
 Volba velební a mandátové komise
 Zpráva o činnosti a hospodaření sboru za
rok 2018
 Volba do výboru sboru
 Volba delegátů na schůzi VH 8. okrsku,
pátek 13. 12. 2019, od 19,00 hod.
Šebestěnice
 Bezplatný převod objektu hasičské
zbrojnice ve Zbýšově pod Obec Zbýšov
 Plán činností na rok 2020
 Dopravní automobil pro JSDH Zbýšov
 Diskuze
 Usnesesení
 Občerstvení a volná zábava

Jan Bičák, starosta sboru
Mgr. Oldřich Poul, hospodář sboru

SPORT
Fotbal

Z průběhu výroční schůze vyplynulo
naplánování plesu TJ na konec měsíce března
2020.
Na měsíc leden je naplánováno
soustředení hráčů na horské chatě v Krkonoších.
Vedení TJ v současné době pracuje
ve složení: Sobotka Lukáš, Novotný Václav,
Sobotka Jiří.
V rámci posílení kolektivu je plánovné

hostování tří hráčů ze Světlé nad Sázavou.
Pravidelné informace o utkáních lze
zjistit na vývěsce u Obecního úřadu ve Zbýšově.
Do jarní části soutěže přejeme vedení TJ
i hráčům co nejlepší výsledky.
Vždyť
oddíl
kopané
připravuje
pro veřejnost v průběho každého ročníku
minimálně 26 víkendů zábavy a sportovní
podívané.
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise
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Tabulka č. 1: Konečná tabulka Kutnohorské
stříbrné - III. třídy po podzimní části
#
Klub
Z V R P S B P+ PHorní
1.
12 11 0 1 45:18 31 2 0
Bučice
2. Tupadly B 12 8 0 4 34:20 26 0 2
Rataje nad
3.
13 8 0 5 45:25 25 0 1
Sáz.
Záboří nad
4.
13 8 0 5 31:24 25 0 1
Lab.
Uhl.
5.
13 7 0 6 34:25 23 0 2
Janovice B
6. Vlkaneč
13 7 0 6 43:33 21 0 0
7. Zbýšov
13 7 0 6 23:26 20 1 0
8. Kluky
12 7 0 5 24:28 20 1 0
Bílé Podolí
9.
12 6 0 6 27:23 18 1 1
B
10. Paběnice B 12 6 0 6 27:33 17 1 0
11. Miskovice 13 5 0 8 24:36 15 0 0
12. Sázava B 12 4 0 8 25:39 11 1 0
13. Sedlec B 13 2 0 11 19:36 6 0 0
Červ.
14.
13 2 0 11 15:50 6 0
Janovice
Tabulka č. 2: Kutnohorská stříbrná - III.
třída – utkání odehraná na vlastním hřišti
Zbýšov
7 5 0 1 16:5 17 1 0
2. Rataje nad Sáz. 6 5 0 1 28:9 15 0 0
3. Horní Bučice 5 5 0 0 21:3 15 0 0
4. Záboří nad Lab. 7 5 0 2 18:16 15 0 0
5. Tupadly B
5 4 0 1 18:4 13 0 1
6. Vlkaneč
7 4 0 3 26:18 12 0 0
7. Bílé Podolí B 7 3 0 3 17:11 12 1 1
8. Kluky
6 4 0 2 15:13 12 0 0
9. Uhl. Janovice B 6 3 0 3 14:13 10 0 1
10. Sázava B
5 2 0 2 12:9 8 1 0
11. Paběnice B
7 2 0 4 16:18 8 1 0
12. Červ. Janovice 7 2 0 5 14:19 6 0 0
13. Sedlec B
7 1 0 6 9:22 3 0 0
14. Miskovice
6 1 0 5 9:23 3 0 0

Tabulka č. 3: Kutnohorská stříbrná - III.
třída – utkání odehraná na hřištích soupeřů
#
Klub
Z V R P S B P+ P1. Horní Bučice 7 6 0 1 24:15 16 2 0
Uhl. Janovice
2.
7 4 0 3 20:12 13 0 1
B
3. Tupadly B
7 4 0 3 16:16 13 0 1
4. Miskovice
7 4 0 3 15:13 12 0 0
Záboří nad
5.
6 3 0 3 13:8 10 0 1
Lab.
Rataje nad
6.
7 3 0 4 17:16 10 0 1
Sáz.
7. Vlkaneč
6 3 0 3 17:15 9 0 0
8. Paběnice B 5 3 0 2 11:15 9 0 0
9. Kluky
6 3 0 3 9:15 8 1 0
10. Bílé Podolí B 5 2 0 3 10:12 6 0 0
11. Sedlec B
6 1 0 5 10:14 3 0 0
12. Zbýšov
6 1 0 5 7:21 3 0 0
13. Sázava B
7 1 0 6 13:30 3 0 0
Červ.
14.
6 0 0 6 1:31 0 0
Janovice
Zdroj: Fotbal.cz © [online]. eSports.cz, s.r.o.
[cit.14.12.2019]. Dostupné z:
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/13e081d9-b50c4e91-824c-44e9f570c553

Tabulka č. 4: Bilance jednotlivých hráčů
v podzimní části 2019
Jméno hráče Góly Žluté Červené
karty
karty
Marek Šemík

11

2

0

Václav Radil

6

2

0

Martin Králík

2

2

0

Jan Jukl

2

1

0

Lukáš Sobotka

1

1

0

Luděk Vavřička

0

2

0

Jakub Škodák

0

2

1

Tomáš Horváth

0

3

2

Matěj Brabec

0

1

0

Zdroj: Fotbal.cz © [online]. eSports.cz, s.r.o.
[cit.14.12.2019].
Dostupné z:
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/stats/13e081d9-b50c4e91-824c-44e9f570c553
Stránka 14 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2019

Cvičení s našimi nejmenšími

V minulém čísle jsem informovala
o Cvičení s kojenci a batolaty. Dnes již mohu
napsat, že nám cvičení hezky jde. Ač bylo
prvních pár hodin trochu hektických, tak nyní si
naše cvičení užíváme. Myslím, že se z nás stala
super parta a za to maminkám, které na cvičení
se svými prcky chodí, moc děkuji. Hlavně díky
nim, se toto může konat. Další velké díky patří
zastupitelstvu obce Zbýšov, které nám poskytuje
prostory v MŠ, a které mi poskytlo finanční
příspěvek na pomůcky, jako jsou gymnastické
míče, overbaly a psychomotorický padák. Další
velké díky patří DDM Světlá nad Sázavou, které
celé cvičení zaštiťuje. Prozatím je vše
ve zkušebním režimu, ale věřím, že budu moci
s paní ředitelkou dále spolupracovat. Nyní nám
byly poskytnuty i další pomůcky, na kterých se
naši prckové vyřádí. A je zde ještě jedno velké

díky. A to je učitelkám MŠ Zbýšov, které
zapůjčují pomůcky a ostatní aktivity školky
přizpůsobují tak, aby se nekryly s naším
cvičením. A omlouváme se, pokud uklidíme
nějakou hračku, kterou nám prckové přinesou,
na kapku jiné místo.
Některé hodiny si děláme tematické.
Měli jsme Halloween, Mikulášskou hodinu. Je
to pro děti veliké zpestření a věřím, že je to
baví. Nyní je před námi Vánoční lekce a
v novém roce se budeme těšit na karneval,
Velikonoční lekci atd.
Všem maminkám, které mají dítko
ve věku od 4 měsíců do 3 let, bych chtěla
vzkázat, ať se nebojí přijít mezi nás a třeba
jen cvičení zkusit. Cvičíme každé úterý
od 16:15 s kojenci a od 17:00 s batolaty.

Lenka Radilová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V E Z B U D O V I C Í CH
Rok se s rokem sešel a tak, jak je již
milou tradicí, místní i přespolní „Zbudováci“ se
opět sešli při zdobení a rozsvícení vánočního
stromu. Ten se 30. listopadu proměnil
v kouzelný symbol nadcházejících vánočních
svátků.
Strom již potřetí darovali Zbudovákům
Vavruškovi z Pardubic. Pan Karel Vavruška také

ve stylovém obleku obdaroval každou
z přítomných žen snítkou jmelí, které přinese
do domácnosti štěstí, lásku a ochranu
před nemocemi.
Za přispění Obecního úřadu ve Zbýšově
si všichni přítomní pochutnali na dobrotách,
zazpívali koledy a načerpali vánoční atmosféru.
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Jana Pechová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V O P A T O V I C Í CH

krásný stromeček. Jelikož žádný vhodný rostlý
nebyl na hřišti k dispozici, vypomohl nám
dárce. Mnohokrát dárci děkujeme. Při čaji, kávě
a svařeném vínu jsme si se sousedy ozdobili
stromeček a za poslouchání koled jsme si
všichni užili začátek adventního času.
V družném hovoru, za neustálého šveholení a
pobíhání dětí nám krásně uteklo odpoledne i
večer. Hlavně krásné bylo to dětské hemžení,
vždyť pro koho jiného než pro ty děti, bychom
připravovali krásné a barevné Vánoce.

Na fotografii je nejmladší občánek Opatovic – Kryštof
Kodeš s maminkou.

Stejně jako loni, jsme se v Opatovicích
sešili v sobotu 30.11.2019
při rozsvěcení
vánočního stromu. Počasí nám celkem přálo a
během krátké chvíle stál na hřišti u rybníka

Pouze škoda, že se nám letos nepodařilo
sehnat sponzora alespoň na malinké balíčky
pro děti jako loni.
Všem Opatovským, jak trvale bydlícím
tak i našim milým chalupářům a chatařům
děkuji za krásný společenský život v roce 2019,
na který nám zastupitelstvo obce Zbýšov
přispělo 2.000,- Kč. Za sebe a své věrné
pomocníky z rodiny Vávrových a z rodiny mé
slibuji, že i v roce 2020 budeme s čilým
společenským životem pokračovat.
Přeji všem krásný zbytek adventu,
pohodové a veselé prožití svátků vánočních a
úspěšný vstup do nového roku 2020.
Blanka Vančurová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VE ZBÝŠOVĚ
Letošní vánoční strom pro Zbýšov byl
pokácen v předzahrádce zbýšovské fary.
Děkujeme panu faráři Tobkovi, že strom
věnoval. Strom se pomocí techniky ZD Zbýšov
přemístil na místo a ukotvil. Mnohokrát
děkujeme za vstřícný krok ZD Zbýšov. Poté se
strom nazdobil ozdobami a světýlky a nic
nebránilo jeho rozsvícení.

Rozsvícení stromu proběhlo v úterý 3.
prosince. Již tradičně rozsvícení stromu bylo

příjemnou vánoční akcí, kterou zahájila paní
starostka, k ní se připojil pan ředitel ZŠ a poté
vystoupily děti z místní MŠ a účinkovali zde i
žáci ZŠ Zbýšov. Vystoupení malých dětí bylo
čertovsky laděno, děti uměly několik
čertovských básniček a na závěr zazpívaly i
tradiční Rolničky, rolničky a Pásli ovce valaši.
Žáci ZŠ měli připravené vánoční písně doplněné
tancem a scénkami, např. tu o Popelce a hledání
té, co padne střevíček....
Po vystoupení dětí se davem začali
procházet čerti, děti spořádaně vystály frontu k
Mikulášovi, který jim za hezkou básničku dal
balíček sladkostí a pochválil je.
Návštěvníci
se
mohli
občerstvit
tradičními vánočními nápoji a zakoupit si
výrobky z vánoční dílny dětí s rodiči.
Krásná vánoční atmosféra akce se nesla
nad Zbýšovským rybníkem, ve kterém se
zrcadlil nově rozsvícený strom. Hlahol dětí a
možnost na chvíli se zastavit, pozdravit přátele a
známé je hezkým začátkem adventního času.
Ráda bych tady poděkovala všem, kteří se akce
účastnili a akci připravovali.
Jiřina Vosečková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V K L U C K Ý CH CH V Á L O V I C Í CH

V neděli 1. prosince 2019 obyvatelé
vesničky Klucké Chvalovice ozdobili a zároveň
rozsvítili na návsi vánoční strom.
Jana Kličková
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AŤ SI MIKULÁŠE UŽIJÍ I DĚTI
Moc děkuji obci, školce i škole za to, že
pro děti i dospělé uspořádala opět rozsvícení
stromečku s doprovodným programem a velice
bohatou nadílkou pro děti.
Pro nás dospělé to bylo bezpochyby
příjemné setkání. Nicméně když jsem
přemýšlela o tom, jak si ho asi užily děti,
musela jsem se zamyslet.
Proslovy
i
vystoupení
pod pedagogickým vedením měly krásnou
atmosféru a bylo vidět, že všichni účastníci mu
věnovali velký kus tvořivosti, síly a odvahy.
Vystoupit před tolika lidmi není pro každého
snadné.
Jenže potom jako mávnutím kouzelného
proutku se kouzelná atmosféra změnila. Panika
a pláč malých dětí se roznášely na kraji rybníka.
Mezi maličkými dětmi se proháněli jako
neřízená střela jednou tak velcí čerti v takových
maskách, že mně samotné se z nich svíralo
hrdlo.
Pojď, vezmeme si tě do pekla, vraceli se
neodbytně.
Napadlo mě, jak bych se asi cítila já,
kdyby ke mně přistoupil třímetrový strašák a
spustil: „Tak tobě se dneska nechtělo uklízet?
Včera taky ne, já to vím! A kdopak se to vzteká,
když mu něco nejde? Prý někdy neposloucháš
ostatní a děláš si věci po svém? A ty se mě
bojíš? To jsi teda strašpytel, radši to nikomu
neříkej, nebo se ti budou posmívat. Tak polepšíš
se, nebo si tě mám vzít?“
Asi bych v takové chvíli také hledala
zastání u někoho silnějšího. A třeba i vyhlížela
toho bílého anděla, který přece zná i moje lepší
stránky, dokáže si stoupnout před čerta a
umluvit se za mě. Jenže on nikde. Jsem snad
samotná, komu tam chyběla nějaká krásná
pohádková bytost, která by tu tmu trochu
rozsvítila?

Mikulášské poselství není jen o čertech

Z dětství mám vesměs pěkné vzpomínky
na oslavování Mikuláše. Trocha obav se s rodiči
v zádech dala zvládnout. A pokud si dobře
pamatuji, vždy měl hlavní slovo Mikuláš.

Lidsky vypadající čert ušpiněný od uhlů
nevypadal tak hrozivě a i když postrašil, vždy se
slova chopil i anděl. Mikuláš přitom udával
meze. To samé chci předat i svým dětem. Že je
důležitá rovnováha, aby byli v životě šťastní. Že
i zlo má své meze.
Jenže to ode mě jako rodiče vyžaduje
dávku zodpovědnosti. A té se právě vzdám,
když vyrukuji na děti s čertem nebo bubáky.
Vzít si je do pusy je totiž známka mé bezmoci
ve chvíli, kdy si nevím rady nebo mám strach
sama říct pravdu. Já už to nezvládám, já se
bojím, tak pomůže třeba čert, říkám tím.
A přestože toho mám jako normální
máma občas nad hlavu, nevím si rady a dělám si
starosti, jak ty naše děcka v životě obstojí,
na čerty si doma nehrajeme. Věřím, že i díky
tomu naše dcerka nepropadala hysterii při řádění
čertů u rybníka, i když se nás držela jako klíště.
Inspiraci mi v tom dali mí rodiče, kteří
vychovávali čtyři děti. Nepamatuji si, že by mne
někdy strašili nebo vyhrožovali čertem, a to
jsem měla a doteď mám své chybičky. Vždy to
byli pouze oni, kdo držel v rukou zodpovědnost
za naši výchovu a kdo mě i mým sourozencům
zároveň dokázal dát svobodu. Nepotřebovali se
odvolávat na kdejaké pomocníky. Díky tomu
jsem k nim vždy měla a mám velkou důvěru a
respekt.
Nedokážu říci, zda se příští rok
u Zbýšovského stromečku opět uvidíme, ale
pevně věřím, že se tu objeví nějaký anděl, který
Mikuláše i čerty bude doprovázet. Věřím, že i ti
čertíci vezmou rozum do hrsti a ve špičkování
dětí se trošku umírní. Myslím, že cílem
takových akcí je, aby si to užili všichni bez
ohledu na věk.
Moc přeji všem rodičům, prarodičům a dětem,
ať si v oslavách Mikuláše najdou to své. Ať jsou
pro ně svátkem odvahy, tajemna a kouzel.
Nikoliv výčitek, slziček a strachu.
A nám všem rodičům přeji, ať i my
máme dost odvahy a síly vzít zodpovědnost
do svých rukou.
S díky,
Lucie Kunstová
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ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Adventní úvaha

Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
nastal advent, blíží se Vánoce. Svátky
míru a klidu. Svátky kdy si navzájem děláme
radost. Kdy se rodina sejde. Tak bych si to
alespoň představoval. Ale ono to tak úplně
nefunguje. Mír a klid nepřichází na rozkaz. A
má-li se sejít široká rodina, lidé, kteří se třeba i
celý rok neviděli, není to vždy jednoduché.
Jednoduché to ale nebylo ani ty první
Vánoce. Ježíš, ještě než se narodil, způsobil
vážnou krizi ve vztahu svých rodičů Josefa a
Marie. Josef chtěl Marii dokonce propustit,
protože si myslel, že mu byla nevěrná. A pak šel
novorozenému Ježíšovi po krku král Herodes,
protože v něm vytušil možnou konkurenci.
Trochu moc na jedno dítě, nezdá se
vám?
Ale ono to dítě skutečně má být králem.
Jen trochu jiným, než si lidé obvykle
představují. Nepotřebuje paláce, zlato ani
vojáky. Vlastně neznamená žádnou přímou
konkurenci Herodově kralování. Ale vysvětlujte
to vladařům! Nakonec se všichni nejvíc bojí
o svoji moc.
Víte, co malého Ježíše nakonec
zachránilo? Sen!
Josefovi se zdál sen, když chtěl těhotnou
Marii propustit. A Josef něčemu tak
nehmatatelnému uvěřil. Uvěřil snu, že by to
bylo Boží, kdyby to manželství mohlo mít ještě
naději. Uvěřil snu o tom, že to s námi lidmi není
tak zlé a že Bůh přichází lidem na pomoc. To
totiž doslova znamená jméno „Ježíš“.
Josef je takový snílek. Člověk, který dá
na sny. Na dobré slovo. Na slovo o Bohu a
o království, které není z tohoto světa. Uvěří
snu, že nejsme opuštěni a všichni ti Herodové a
Hitlerové nikdy nezvítězí. A je ochoten tenhle
sen žít a snít i ve dne. Riskovat pro něj, i když
možná bude za blázna. A tak přijme Ježíše
za svého. Tomu se říká odvaha!
Zní to možná jako hloupost, ale trocha
takového snílkovství dokáže člověku dodat
naději, odvahu a sílu dělat to, co je správné. A
teprve trocha snění dokáže proměnit celý svět
k lepšímu a taky Vánoce ve svátky radosti a
pokoje.

K takovému snění jsme zváni všichni.
I ve dne. To je takový Boží dárek
pod stromeček pro nás. Můžeme ho vzít vážně,
nemusíme. Ale ten dárek tam pro každého z nás
je, a trpělivě čeká, až si ho rozbalíme, až se
staneme snílky jako Josef.
Milý Bože, prosíme tě, nauč nás snít
o lepším světě. Prosíme otevírej naše srdce, ať
dokážeme přijímat druhého člověka a také tebe.
Ať se ten sen stane skutečností. Amen.

Co se u nás dělo

26.10. jsme již potřetí uspořádali koncert
pro klavír a violoncello v našem kostele
za podpory obce Zbýšov. Mohli jsme slyšet
hudbu klasickou, ale také třeba filmovou. Vše
ve skvělém provedení hudebníků Daniela Juna a
Petra Mašlaně.
19.11. byl promítán film „Něžná revoluce“
dokumentující konec totality před třiceti lety.
29.11. se konala již tradiční adventní dílna.
Příchozí si mohli vyrobit adventní věnce, svíčky
z vosku, ozdobné svícínky,... Máme radost, že
tato akce má velký ohlas.

Chystáme

Rád bych vás pozval na vánoční
setkávání v Opatovicích, v zimním období se
scházíme ve vytápěné modlitebně u fary.
Každou neděli - bohoslužby v 9.00 hodin.
25.12. – Narození Páně – bohoslužby od 9.00
hodin se Svatou večeří Páně
1.1. – Nový rok - bohoslužby od 9.00 hodin

Kostel v Opatovicích

Jak začaly zimní měsíce, stavební práce
na kostelu byly ukončeny, ale jak jste se mohli
přesvědčit třeba na výše zmíněném koncertě,
oprava kostela je defacto hotova, zbývá jen
uvnitř vymalovat. Za to jsme se ve spolupráci
s obcí pustili do řešení problému s nedostatkem
vody na hřbitově. Jak můžete vidět na fotografii,
umístili jsme vedle kostela velkou nádrž
na dešťovou vodu, která by měla v suchých
měsících na zalévání dostačovat. Jistě tuto
iniciativu oceníte.
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Benjamin Kučera, farář, a Jaromír Drda, kurátor
webové stránky: http://opatovice.evangnet.cz/
fotky: https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/

ZÁVĚREM
Vážení čtenáři,
na závěr roku bych chtěla za zpravodaj
poděkovat za podporu zastupitelstvu obce, že
mají zájem, aby zpravodaj vycházel i nadále.
Velké poděkování patří paní starostce, že spolu
pravidelně provádíme závěrečné korektury, a že
se zpravodaji věnuje i obsahově. Poslední
poděkování patří vám všem, kteří se aktivně
účastníte na obsahové náplni zpravodaje. Jsem
ráda, že tento komunikační kanál využíváte
i jako možnost občany vést k zamyšlení nebo
jako možnost pozvat na připravované akce a
nebo o proběhlých akcích informovat. Vážím si
toho, že tomu věnujete váš čas.

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. Emai:
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz
Děkuji všem za spolupráci při tvorbě
tohoto čísla zpravodaje.
Dovolte i mně popřát vám v závěru
tohoto čísla šťastné, veselé a klidné Vánoce
strávené v kruhu přátel a rodiny a do nového
roku přeji, aby vás provázelo zdraví a štěstí.
Jiřina Vosečková
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PR E Z E N TAC E FI R E M
Zde nabízíme prostor pro firemní prezentaci. Konkrétní informace k inzerci naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.

Inzerce 40/2019

Zastupitelé Obce Zbýšov vám přejí poklidné svátky
a v novém roce 2020 hodně zdraví a štěstí!

Foto: Michal Komárek

Články neprochází redakční úpravou.
Povinně zveřejňované informace: Název periodického tisku: Zbýšovský zpravodaj / Četnost vydání: čtvrtletník /
Regionální mutace: nejsou / Místo vydání: obec Zbýšov / Číslo a den vydání: 4; 18. prosince 2019 / Evidenční číslo:
MK ČR E 23550 / Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov,
IČ 00236659.
Redakční rada: šéfredaktor Ing. Jiřina Vosečková, kulturní rubrika Ing. Hana Kunášková, za MŠ Věra Radilová, za ZŠ
Mgr. Miloslav Oliva.
Autor titulní fotky Michal Komárek.
Kontakt: e-mail: zbysovskyzpravodaj@seznam.cz., tel.: 327 390 326 (OÚ Zbýšov)

Stránka 21 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2019

