ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 1/2020

Klucké Chvalovice –
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.

Vzhledem k aktuálnímu stavu a usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 se schůze obecního
zastupitelstva bude konat pouze mimořádně, a to elektronickou formou. Stav platí
do odvolání usnesení vlády.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 17. 12. 2019
Usnesení č. 159/2019: zastupitelstvo obce
určuje
ověřovateli
zápisu
Ing.
Jiřinu
Vosečkovou a Tomáše Kunsta.
Usnesení č. 160/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 161/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pozemek č. parcely 75/1 o výměře 1250 m2 a
½ pozemku č. parcely 75/3 o výměre 613 m2
v k.ú. Opatovice pro XXX, Opatovice za cenu
200,- Kč/rok. Pachtovní smlouva se sjednává
do 31.12.2022.
Usnesení č. 162/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pozemek č. parcely 420/6 v o výměře 95 m2

v k.ú. Opatovice pro XXX, Praha za cenu
100, Kč/rok do 31.12.2022. Pozemek bude
využíván k chovu včelstev.
Usnesení č. 163/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 55/14
o výměře 48 m2 a pozemku č. parcely 55/17
o výměře 290 m2 v k.ú. Chlum pro XXX,
Chlum za cenu 20,-Kč/m2.
Usnesení č. 164/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 51/1
o výměře 106 m2 za pozemek č. parcely 804
o výměře 106 m2 v k.ú. Chlum pro XXX,
Chlum.
Usnesení č. 165/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků v majetku obce
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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 1153 m2 v k.ú. Zbýšov
v majetku K. Schwarzenberga. Směna se týká
vyčlenění pozemků pro výstavbu inženýrských
sítí nové mateřské školky.
Usnesení č. 166/2019: 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 v k.ú. Zbýšov za cenu 50,-Kč/m2 pro XXX,
Praha.
Usnesení č. 167/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč
na zdobení vánočního stromku pro spolek
Pohodové Březí.
Usnesení č. 168/2019: zastupitelstvo obce
navrhuje kupní cenu 20,-Kč/m2 za nabízenou
parcelu č. 25/1 v k.ú.Zbýšov.
Usnesení č. 169/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet na rok 2020 – příjmy
11.120.000,-Kč,
výdaje
10.826.900,-Kč,
financování – 293.100,-Kč.
Usnesení č. 170/2019: zastupitelstvo obce
souhlasí s převodem objektu hasičské zbrojnice
ve Zbýšově do majetku obce Zbýšov.
Usnesení č. 171/2019: zastupitelstvo obce
Zbýšov schvaluje zařazení správního území
obce Zbýšov do území působnosti MAS Lípa
pro venkov z.s. na období 2021 - 2027.

Usnesení č. 172/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje,
aby
neuvolněným
členům
zastupitelstva byla poskytnuta následující
odměna: Ladislav Chvátal, místostarosta obce –
20.000,-Kč, Ing. Hana Kunášková - 3.200,-Kč,
Jindřich Arnot - 3.200,-Kč, Martin Vančura –
3.200,-Kč, Věra Radilová – 3.200,-Kč, Ing.
Jiřina Vosečková – 2.700,-Kč, Zdeněk Kunášek
– 2.700,-Kč. Odměny budou poskytnuty
od 1.1.2020.
Usnesení č. 173/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o zajištění ostatní dopravní
obslužnosti pro rok 2020 ve výši 62.188,-Kč“
s dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s.
Chrudim.
Usnesení č. 174/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 16 ke smlouvě
č. S/100183/05324137/001/2006 na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu“.
Usnesení č. 175/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje žádost o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Zbýšov pro rok 2020
ve výši 43.500,-Kč.
Usnesení č. 176/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek. V zadávacím řízení jako nejvhodnější
nabídka na Kanalizaci a ČOV Zbýšov – cena
840.950,- Kč, na Kanalizaci a ČOV Klucké
Chvalovice 435.600,- Kč byla vybrána firma
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby,
spol.s.r.o., Na Střezině 1079, Hradec Králové.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. 1. 2020
Usnesení č. 1/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a Martina
Vančuru.
Usnesení č. 2/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 3/2020: zastupitelstvo obce volí
předsedu kontrolního výboru Ondřeje Radila.
Usnesení č. 4/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Ladislava Chvátala, aby zastupoval
obec Zbýšov v orgánu v LD Chraňbož, jako
zmocněnec
pro
období
od
1.1.2020
do 31.12.2022.
Usnesení č. 5/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy

na pozemek č. parcely 420/6 v o výměře 95 m2
v k.ú. Opatovice pro XXX, Praha za cenu
100,- Kč/rok do 31.12.2022. Pozemek bude
využíván k chovu včelstev.
Usnesení č. 6/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,Kč na opravu střechy kostela ve Zbýšově.
Usnesení č. 7/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
„Darovací
smlouvu“
mezi
Římskokatolickou farností Zbýšov a Obcí
Zbýšov na pohřebiště okolo kostela s kamennou
ohradní hřbitovní zdí a vstupní bránou
ve Zbýšově.
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Usnesení č. 8/2020: zastupitelstvo obce souhlasí
se započetím stavby bez schválení dotací
Ministerstvem financí a s podpisem předávacího
protokolu na zařízení staveniště.
Usnesení č. 9/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
pachtovní
smlouvy
na pozemek č. parcely 75/1 o výměře 1250 m2 a
½ pozemku č. parcely 75/3 o výměre 613 m2
v k.ú. Opatovice pro XXX, Opatovice za cenu
200,- Kč/rok. Pachtovní smlouva se sjednává
do 31.12.2022.
Usnesení č. 10/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o dílo“ na projekt:
Kanalizace a ČOV Zbýšov ve výši 695.000,- Kč
bez DPH a Kanalizaci a ČOV Klucké
Chvalovice ve výši 360.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Zaměření preventivně výchovné
činnosti na úseku požární ochrany v obci
Zbýšov“.
Usnesení č. 12/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Ing. H. Zmrhalovou, Chlum na pozici
knihovnice pro MLK ve Zbýšově.
Usnesení č. 13/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
vytvoření
webových
stránek
pro knihovnu ve Zbýšově. Poplatek činí
375,- Kč/rok.

Usnesení č. 14/2020: zastupitelstvo schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 1“.
Usnesení č. 15/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na animátora
ve výši 8.000,- Kč.
Usnesení č. 16/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na osmý ročník projektu „Putovní olympiáda
mateřských škol“.
Usnesení č. 17/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje, aby pozici správce autokempu
ve Zbýšově vykonávala Ivana Profousová, Březí
od 1.3.2020.
Usnesení č. 18/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/12
o výměře 219 m2 pro XXX, Klucké Chvalovice
za cenu 5,-Kč za m2.
Usnesení č. 19/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/13 o
výměře 148 m2, 1134/15 o výměře 7 m2 a
1137/2 o výměře 26 m2 pro XXX, Praha
za cenu 50,-Kč/m2.
Usnesení č. 20/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/14
o výměře 32 m2 pro XXX, Klucké Chvalovice
za cenu 5,-Kč/m2.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. 2. 2020
Usnesení č. 21/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ondřeje Radila a Zdeňka
Kunáška.
Usnesení č. 22/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 23/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely st. 59
o výměře 155 m2 XXX, Žleby za cenu
300,- Kč/m2. Pokud dojde k prodeji, bude zde
vyčleněno věcné břemene chůze, z důvodu
umístění studny na tomto pozemku. Záměr
na prodej bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů.
Usnesení č. 24/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/12
o výměře 219 m2 pro XXX, Klucké Chvalovice
za cenu 5,-Kč za m2.
Usnesení č. 25/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/13
o výměře 148 m2, 1134/15 o výměře 7 m2 a
1137/2 o výměře 26 m2 pro XXX, Praha
za cenu 50,-Kč/m2.

Usnesení č. 26/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/14
o výměře 32 m2 pro XXX, Klucké Chvalovice
za cenu 5,-Kč/m2.
Usnesení č. 27/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcely 377/10
o výměře 35 m2 a 377/11 o výměře 79 m2
v k.ú. Krchlebská Lhota pro XXX, Nymburk
za cenu 50,- Kč. Záměr na prodej bude vyvěšen
na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesení č. 28/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV.-12-6024651/VB1„ - zřízení
distribuční soustavy pro budoucí výstavbu nové
mateřské školy.
Usnesení č. 29/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Směrnici pro zadávání zakázek
malého rozsahu pro obec Zbýšov.
Usnesení č. 30/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup pozemku č. parcely 25/1
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o výměře 3530 m2 pro XXX, Kutná Hora,
za cenu 20,-Kč/m2.
Usnesení č. 31/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí
s realizací
mobilního
oplocení
na pozemky č. parcely 255/6 a 255/1 v k.ú.
Damírov, které má v pronájmu XXX, Číhošť.
Na těchto pozemcích hodlá chovat vysokou
zvěř. Myslivecký spolek nemá výhrady k této
mobilní stavbě.
Usnesení č. 32/2020: zastupitelstvo obce
Zbýšov souhlasí se začleněním území obce
Zbýšov
do
území
Turistické
oblasti
Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
Usnesení č. 33/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Zbýšov č. 1/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. 34/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje pro firmu ARTENDR s.r.o. Velký
Osek Příkazní smlouvu – Smlouva o výkonu
technického dozoru investora pro výstavbu nové
mateřské školy v obci Zbýšov v celkové výši
398.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 35/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s nabídkou firmy ALERION s.r.o. Brno

na vypracování návrhu na prapor a znak obce
Zbýšov ve výši 14.000,- Kč.
Usnesení č. 36/2020: Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 168/7
o výměře 104 m2 v k.ú. Zbudovice pro XXX,
Zbudovice. Záměr bude vyvěšen na úřední
desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesení č. 37/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením pracovního poměru
pro XXX, Zbýšov, na pozici uklízečky
v autokempu.
Usnesení č. 38/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci vodovodní přípojky k domu
č.e. 03 na st. p.č. 71, dále ke st. parcele č. 37/1 a
k domu č.p. 37 v obci Chlum. Žadatelé XXX,
Čáslav a XXX, Chlum. Tyto tři přípojky budou
financovány z rozpočtu obce.
Usnesení č. 39/2020: zastupitelstvo obce
Zbýšov schvaluje zpracovaný investiční záměr
na akci Mateřská škola pro 40 dětí – Zbýšov –
novostavba.
Usnesení č. 40/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí
s provozováním
pošty
Partner
ve Zbýšově v režii obce Zbýšov.

Usnesení obecního zastupitelstva mimořádného ze dne 19. 3. 2020
Usnesení č. 41/2020: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Ing. Jiřinu Vosečkovou.
Usnesení č. 42/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 43/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku pro použití speciální

bakteriální směsi PTP PLUS od společnosti
BAKTOMA s.r.o. Velká Bystřice, na zlepšení
kvality vody Zbýšovského rybníka. Dávkování
se bude provádět na plochu 7 ha. Celkem bude
použito pro tento rok 370 kg přípravku PTP
PLUS, cena činí 392.940,-Kč bez DPH.

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě konečně přichází jaro.
Sníh jsme sice téměř neviděli, ale sluníčko
začíná svými paprsky jemně prorážet a nesměle
kličkuje mezi mraky. Paní Zima je na ústupu,
ale mnohdy se však nenechá jen tak bez boje
položit na lopatky. Zápasí až do posledního
dechu ranními mrazíky a plískanicemi. Dny se
nám již prodlužují a příroda se probouzí
ze zimního spánku. Na stromech pučí pupeny a
objevují se první lístečky. Rozkvétají sněženky,
bledule a sedmikrásky. Kromě něžných bílých
kvítků můžeme obdivovat i pohárkovité

krokusy. Vracejí se k nám stěhovaví ptáci a
zakládají hnízda. Také půdu je třeba obdělat,
aby na podzim bylo co sklízet. Jaro je
pro všechny nová příležitost, nový začátek.
V březnu došlo k předání staveniště
pro výstavbu nové mateřské školky zástupcům
firmy Polabská stavební CZ, s.r.o. Oseček.
Přízemní objekt mateřské školy je navržen
do písmene „L“ v zastavěné ploše 835 m2 a
výšce 7,44 m se zastřešenou valbovou střechou.
Bude vytápěn plynovým topením, odpadní vody
sváděny do čistírny odpadních vod. Hlavní
vstupy do budovy směřují k silnici a jsou
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bezbariérové. Jedná se o vstup do mateřské
školy, školní jídelny a vstup do výdejny jídel
pro veřejnost. Před budovou směrem k silnici
budou parkovací místa pro pedagogický
personál a krátkodobé parkování pro rodiče
dovážející děti do mateřské školy. Ze zadní
strany je zřízen služební vchod pro zásobování
kuchyně. Sjezd na pozemek je zajištěn z přilehlé
komunikace a zpevněn zámkovou dlažbou.
Dětské hřiště bude oploceno drátěným pletivem
na ocelových sloupcích.

Foto: východní pohled na novou budovu MŠ Zbýšov,
autor návrhu: Ing. Lenka Císařová.

Dvoutřídní školka pro 40 dětí je
vybavena dvěma hernami, ložnicemi, šatnami a
umývárnami. Dále zázemí pro zaměstnance a
kuchyň s jídelnou s kapacitou 150-ti jídel.
Budou připravována jídla nejen pro mateřskou a
základní školu, ale je zde i možnost odběru
obědů pro veřejnost. Nová mateřská škola
nabízí spoustu nových pracovních příležitostí
pro 3-4 pedagogické pracovníky, 2 kuchařky,
pomocnou kuchařku a uklízečku, vedoucí školní
jídelny, školníka a údržbáře. Rozpočtové
náklady činí 35 mil. Kč. O dotační financování
bylo požádáno z MAS Lípa pro venkov o.z.
Zbraslavice a z prostředků Ministerstva financí.
V případě kladného vyřízení budou vlastní
zdroje obce činit cca 10 mil. Kč.
Další akcí pro letošní rok je výstavba
vodovodu do obce Zbudovice. Obdrželi jsme
příznivou zprávu ze Státního fondu životního
prostředí o akceptovatelnosti žádosti. Obec
v současné době připravuje odkanalizování a

napojení na ČOV obyvatel obce Zbýšov a
Klucké Chvalovice tak, aby likvidace odpadních
vod byla v souladu s legislativou. Vzhledem
ke konfiguraci území, charakteru zástavby a
základní podmínce dotace, je navržena tlaková
kanalizace. Projektové práce byly započaty a
provádí je firma VIS spol. s.r.o. Hradec
Králové. S likvidací splaškových vod je úzce
spojena čistota vody ve Zbýšovském rybníku.
Zastupitelstvo přijalo nabídku od společnosti
BAKTOMA spol. s.r.o. Velká Bystřice, která
se zabývá čištěním rybníků. Čištěním není
myšleno odbagrování, ale aplikace bakteriální
směsi PTP PLUS. Díky tomuto přípravku se
dosáhne snížení organického bahna na dně
v průměru o 20 cm za rok, redukci množství
fosforu ve vodě, odbourání sinic, výrazného
snížení vyskytující se zelené řasy. Ve vodě se
tak vytvoří požadovaná biologická rovnováha.
Aplikace přípravku se provádí přímým sypáním
na hladinu v doporučeném množství 370 kg.
Náklady byly vyčísleny na 476 tis. Kč.
Nezapomněli jsme ani na další stavby,
které volají po opravách, neboť jejich současný
stav již nynějším podmínkám nevyhovuje. Byla
zadána
dokumentace
pro
rekonstrukci
zdravotního střediska, která spočívá v demolici
pravé části od vchodu a následné nové výstavby
pro ordinaci lékaře. I budova sociálního zařízení
na autokempu si zaslouží stavební úpravy a
nové vybavení.
Úkolů, které stojí letošního roku
před námi, není málo. Budou vyžadovat mnoho
pracovního úsilí a finančních prostředků,
abychom je při výši rozpočtu obce se ctí zvládli.
Než se nadějeme, budou tu svátky jara –
Velikonoce. Tradice malování barevných
vajíček, žlutých kuřátek a usměvavých
koledníků. A zkuste se i Vy usmívat na svět
kolem sebe. Úsměv nás nic nestojí, ale má
nevyčíslitelnou hodnotu pro všechny, které
obdarujete.
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
NOVÝ ČLEN OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
K 31. 12. 2019 se uvolnil mandát
v zastupitelstvu obce ve „Sdružení nezávislých
kandidátů za omlazení a obrození Zbýšovska“.

Za odstoupivšího člena nastupuje náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí
dle výsledků voleb, kterým se stal Ondřej Radil,
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Chlum. Na lednovém jednání zastupitelstva
složil slib člena zastupitelstva. Byl navržen
na předsedu kontrolního výboru.

Vítáme ho v obecním zastupitelstvu a
přejeme mu hodně sil v obrození Zbýšovska.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO A BIOODPADU
Vážení občané, od dubna do listopadu
2020 nás čeká zase svoz komunálního odpadu
každý týden v úterý. Bioodpad bude svážen
rovněž v úterý 1 krát za 14 dní. Přehled

svozových dnů naleznete v závěru zpravodaje.
První svoz bioodpadu je 14. 4. 2020. Tento
režim bude platit do 30. listopadu 2020.

LIKVIDACE POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Vážení spoluobčané, od února 2020
máte možnost v místech sběru odpadu
likvidovat použitý kuchyňský olej. Nádoba
na likvidaci oleje je popelnice s průřezem,

do které se vhodí uzavřená PET láhev, do níž
slijete kuchyňský olej. Děkujeme, že dbáte
na životní prostředí a třídíte odpad!

KONTEJNERY NA JARNÍ ÚKLID
S jarem se již stalo tradicí, že se
v jednotlivých obcích objeví velkoobjemové
kontejnery, do kterých se mohou odložit věci
v rámci jarního úklidu v našich domácnostech.
Do těchto kontejnerů nepatří pneumatiky,
plechovky od barev a ředidel, lepenka, eternit
apod. Na tyto komodity bude probíhat sběr
v jarních měsících letošního roku. Zde uvádíme
přehled termínů a obcí rozmístění kontejnerů:

 27. 3. - 3. 4. - Zbýšov, Opatovice,
Březí, Zbudovice
 3. 4. - 9. 4. - Damírov, Krchlebská
Lhota, Klucké Chvalovice, Chlum
Žádáme vás, aby jste využili těchto
kontejnerů a odložili zde věci nyní, abychom
předešli tomu, aby se v průběhu roku
nehromadil tento odpad u sběrných nádob.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD ZE ZD VYSOČINA
Po roce bychom vám chtěli zase
připomenout, že je zde možnost v případě
většího množství bioodpadu využít službu ZD
Vysočina a nechat si přistavit velkoobjemový
kontejner na bioodpad. Využijte tak možnost
jarního úklidu na zahradě a odpad nevozte
za plot, nepalte, ale kompostujte a využijte
službu ZD Vysočina, a to v těchto termínech a
v těchto obcích:
 6. 4. - 14. 4. - Zbýšov (pod OÚ Zbýšov
a u kiosku), Opatovice

 14. 4. - 20. 4. - Březí, Zbudovice,
Klucké Chválovice
 20. 4. - 27. 4. - Damírov, Krchlebská
Lhota, Chlum
Kontejnery budou v obcích umístěny
v místech, kde se běžně tyto nádoby umisťují.
Mimo tyto termíny je možné si kontejner
objednat v ZD Vysočina u Martina Vančury,
mobil: 601 341 200. Přistavení i odvoz
kontejneru je zdarma.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ
Ke konci roku 2019 poslanci Parlamentu
ČR
odsouhlasili
severní
variantu
vysokorychlostní
trati
Praha-BrnoOstrava/Břeclav. Tato trať nám povede
za humny. A to mezi Újezdcem a Paběnicemi,

Petrovicemi a Damírovem, Dobrovítovem a
Čejkovicemi,
nad
Chlumem
směrem
na Chraňbož.
Kompletnější informace k této věci jsou
uvedeny na webu obce v sekci Novinky.
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Zdroj: Příprava záměru – VRT – Braha-Brno-Ostrava/Břeclav, Ing. Marek Pinkava, Oddělení přípravy VRT, manažer
projektu, Praha, 22. 1. 2020.

POPLATKY PRO ROK 2020
Pro rok 2020 byly obecním úřadem
stanoveny tyto poplatky:
 Poplatek ze psa 50,- Kč
 Za druhého a každého dalšího psa
120,- Kč
 Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
anebo sirotčího důchodů 20,- Kč
 Za druhého a dalšího psa 70,- Kč
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců a
je splatný jednorázově do 31. 5. kalendářního
roku.
 Poplatek za směsný komunální odpad
činí pro trvale bydlícího občana
500,- Kč
 Za jeden rekreační objekt 800,- Kč
Od poplatku v příslušném roce jsou
osvobozeny osoby dle vyhlášky č. 4/2019.
Poplatek je splatný do 31.5. kalendářního
roku.

STATISTIKA OBYVATEL R. 2019
Jen pro základní informaci, jak je to
s migrací obyvatel v našich obcích, zde uvádíme
přehled pohybů občanů za rok 2019:

Nově je možnost poplatek uhradit
i přes účet. Pro bezhotovostní platbu použijte
následující variabilní symboly:
 Zbýšov
– objekty s číslem
evidenčním 1 (+ číslo evidenční) např.
1001
 rodinné domky a chalupy 2 (+
číslo popisné) např. 25
 Březí 3 (+ číslo popisné)
 Damírov 4 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Chlum 5 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Klucké Chvalovice 6 (+ číslo popisné
nebo evidenční)
 Krchlebská Lhota 7 (+ číslo popisné)
 Opatovice 8 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Zbudovice 9 (+ číslo popisné)
Číslo bankovního účtu Obce Zbýšov je:
0443511379/0800 (Česká spořitelna, a.s.).
 odhlásilo se 12 občanů,
 zemřelo 13 občanů,
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 přistěhovalo se 24 občanů,
 narodilo se 6 občanů.

Tudíž nám vychází, že se počet našich
obyvatel v roce 2019 navýšil o 5 občanů.

AUTOKEMP ZBÝŠOV - HOSPODAŘENÍ A PLÁNY
Autokemp ve Zbýšově je příspěvkovou
organizací obce, tzn. že hospodaří s penězi,
které si vydělá a k tomu dostává ještě příspěvek
z rozpočtu obce. V roce 2019 navštívilo
autokemp 924 osob. Hospodářský výsledek
autokempu skončil se ziskem 38 187, - Kč. I
v letošním roce je vedoucí autokempu paní
Profousová, která kemp vede již 6 rokem.
Od minulého roku je v autokempu uklízečkou

paní Komárková.
V roce 2020 se plánuje opravit sociální
zázemí pro návštěvíky autokempu. Projektová
dokumentace se v současné době připravuje.
O dalším vývoji vás budeme informovat
v dalších číslech zpravodaje.
Ceník autokempu zůstává stejný jako
v roce 2019. Uvádíme zde pro připomenutí.

Ceník autokempu r. 2020 (za 1 den)
Chata – 4 lůžka
500 Kč

Osoba v obytném přívěsu

40 Kč

Zvíře (pes, kočka)

30 Kč

Přistýlka v chatě

40 Kč

Elektrická přípojka

55 Kč

Stan/den

60 Kč

Rekreační poplatek

10 Kč

Dospělá osoba ve stanu

50 Kč

Společenská místnost pronájem

Dítě 7 – 15 let ve stanu

15 Kč

1 500 Kč

Parkovné za auto

30 Kč

Ceník půjčovného her (za 1 hodinu)
Stolní tenis
10 Kč

Parkovné za motorku

20 Kč

Bedminton

10 Kč

Parkovné za autobus

80 Kč

Tenis

10 Kč

Parkovné za obytný přívěs

60 Kč

Tenisová/volejbalová síť 10 Kč

Dítě do 6 let ve stanu

Zdarma

Společenské hry

10 Kč

VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY
Setkání členů zastupitelstva s veřejností
se uskuteční 15. 5. 2020 od 18,oo hod.
ve společenské
místnosti
Autokempu
ve Zbýšově. Tento termín se může posunout
s ohledem na aktuální stav koronaviru. O změně

termínu budete informováni na vývěskách a
webových stránkách obce.
Přijďte s námi diskutovat o věcech, které
Vás trápí nebo nám přijďte sdělit Vaše podněty.

ODBAHNĚNÍ ZBÝŠOVSKÉHO RYBNÍKA POMOCÍ BAKTERIÍ
Situace Zbýšovského rybníka v letních
měsících, která byla minulé léto, byla nejhorší
jakou, kdo pamatuje. Bohužel díky nízkým
srážkám a velmi teplým koncům jara dochází
k rozvoji sinic v celé ploše Zbýšovského
rybníka. Na podnět občana, který se aktivně
vložil do pomoci se situací s rybníkem, se
zastupitelstvo obce tímto problémem začalo
zabývat intenzivněji a začaly se řešit různé
varianty pomoci rybníku. Od posypu vápnem,
přes
použití
čerpadla
až
k
zadání

hydrogeologického průzkumu na přítoku
rybníka. Poté jsme přišli na možnost odbahnit
rybník pomocí bakterií. Jak již psala paní
starostka nebo jak jste mohli číst z usnesení.
Zastupitelstvo obce se pro tuto variantu
rozhodlo. Rybník nebyl za posledních 40 let
bagrován a na západní a východní straně
rybníka se nachází listnaté stromy. Listí padající
na podzim se ve vodě rozloží, čímž se postupně
během let vrší organická hmota na dně, která
rybníku velmi škodí. Dalšími organickými
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znečišťovateli
rybníka
jsou
především
exkrementy ryb, pyl zejména v jarním období a
polétavý organický prach v létě (např. při sečení
obilí, sušení trávy apod.). Všechny popsané
problémy přispívají ke zvyšování vrstvy
organických usazenin až o tři centimetry ročně,
což může být za 30 let cca 1 metr "bahna". Toto
organické bahno poznáte velmi jednoduše, je
černé a hnilobně zapáchá.
V případě bagrování by byl rybník
minimálně 2 roky mimo provoz a odvoz
organických nánosů by zaplnilo svým objemem
zhruba 2 500 nákladních vozů. Nedokážeme si
představit, co by to udělalo s plážemi,
příjezdovými cestami. A dále jsme museli
rozhlednit i finanční náklady, které by v případě
samotného vybagrování byly zhruba kolem 15
milionů Kč. I tyto argumenty stály za tímto
rozhodnutím – využít bakterie, které jednoduše
řečeno požírají organické bahno a přeměňují ho
na vodu a oxid uhličitý, který není nebezpečný a
z vody vyprchá ven. „Dochází k úbytku
"bahna", tvoří se méně a méně sirovodíku a
amoniakálního dusíku, začnou se zlepšovat
kyslíkové poměry ve vodě a již během prvního
roku aplikace bakteriální směsi se voda
viditelně zlepšuje. Mizí sinice a voda je

průhlednější. Během jedné sezóny lze odstranit
plošně 20 cm organických usazenin, což
při velikosti vodní plochy 10 ha znamená úbytek
o 20.000 m3. Je to množství, které je schopno
odvézt 2.500 plně naložených nákladních aut,“
uvedl pan Tomášek, jednatel společnosti
Baktoma, spol. s r. o.
"Odbahňování pomocí bakteriálních
směsí je ve světě zcela běžnou a efektivní
metodou. Rybník není potřeba vypouštět, rybáři
mohou kdykoli chytat ryby a koupání není nijak
omezeno či dokonce zakázáno. Na vše máme
oficiální testy na ekotoxicitu a posudek
soudního
znalce.
Vše
najdete
na www.baktoma.cz/reference
včetně
již
zmiňovaných referencí,“ uvedl pan Tomášek.
Celkové náklady na tuto akci budou
476 tis. Kč. Aplikace přípravku nebude plošná,
ale vytipují se nejhorší místa s největším
výskytem organického znečištění. Dávkovat se
bude na plochu o rozloze 7 ha. Je to zejména
z toho důvodu, že část dna může během letních
měsíců zůstat bez vody, v těchto místech se
proto preventivně nebude dávkovat nic.
Věříme, že tento krok rybníku pomůže, a
že příští rok vám budeme moct sdělit další
poznatky a přínosy této aplikace.

K U LT U RA V O B C I
Vážení spoluobčané,
s prvním vydáním Zpravodaje v novém
roce přichází i informace z oblasti kultury a
životního prostředí.
V měsíci únoru jsme shlédli úspěšný
muzikál Janka Ledeckého „Galileo“.
V oblasti životního prostředí nabídl
odbornou pomoc pan Vítámvás ze Zbýšova.

Byla sestavena neformální skupina ve složení
paní starostka, p. Vítámvás a pí. Kunášková.
Cílem je sjednocení postupu při zamezení
znečištění Zbýšovského rybníka a vzniku sinic.
Jedná se především o pravidelné rozbory vody a
použití nových metod k odbahnění rybníka –
nasazení bakterií.
S přáním hezkých jarních dnů
Ing. Hana Kunášková
členka kulturní komise

Z důvodu koronavirové krize bude termín zájezdu do divadla upřesněn na webových
stránkách obce dle aktuální situace.

Zájezd do divadla

V sobotu dne 25. 4. 2020 se koná
zájezd do Divadla ABC na představení
„Listopad“.
JAK
BÝT
ZNOVU
ZVOLEN
AMERICKÝM
PREZIDENTEM,
KDYŽ

POPULARITA
KLESÁ
K
NULE?
NEKOREKTNÍ
POLITICKÁ
FRAŠKA.
V HLAVNÍ ROLI MICHAL DLOUHÝ.
Politická fraška jednoho z nejlepších
současných amerických autorů nás zavede
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do Bílého domu, kde se fiktivní americký
prezident Charles Smith připravuje na novou
prezidentskou volbu, ve které jsou ovšem jeho
šance na znovuzvolení „stejně nízké jako
Ghándího cholesterol“. Nehodlá se však vzdát
bez boje a svou chystanou kampaň opře o novou
interpretaci oslav Dne díkůvzdání, která by mu
měla
získat
patřičný
kapitál
od „zainteresovaných“ kruhů. Na scénu tak
přicházejí krocani, moderní indiánský náčelník
a také prezidentova výstřední autorka projevů,
která si z Číny přiveze nejen adoptované
miminko, ale i ptačí chřipku.
Komedie Davida Mameta (autor scénáře
k filmům Vrtěti psem a Hannibal) vtipně a břitce

Místní knihovna

V knihovně došlo k vyřazení několika
set knih a knihovnicí se stala Ing. Hana

komentuje stav současné vysoké politiky
i mnohé společenské nešvary, se kterými se dnes
a denně setkáváme. Je to skvěle napsaná hra a
čeští diváci jí jistě budou skvěle rozumět!
Inscenaci připravil pro Divadlo ABC režisér
Petr Svojtka.
V roce 2015 na Grand Festivalu
smíchu v Pardubicích získala tato inscenace
cenu za nejoblíbenější inscenaci publika Komedie diváků a Michal Dlouhý obdržel
Cenu za nejlepší mužský herecký výkon.
Představení začíná v 19.00 hodin,
odjezd autobusu v 16.00 od OÚ Zbýšov. Cena
vstupenky 165,- Kč, distribuce vstupenek OÚ
Zbýšov, tel. č. 327 390 326 .
Zmrhalová. Zároveň byla podána žádost
o dotaci na počítačové vybavení knihovny.
Ing. Hana Kunášková, kulturní a sportovní komise

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.

Lukáš Kratochvíl – narodil se 23. 1. 2020, Zbýšov

Našim nejmenším přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Naši oslavenci

Od ledna 2020 do konce března 2020 slaví tito oslavenci:







Hana Vavřičková, Zbýšov – 70 let
Pavel Brebis, Klucké Chvalovice – 70 let
Marie Vitáková, Zbýšov – 93 let
Jiřina Podhorná, Březí – 80 let
Karel Jon, Zbýšov – 70 let
Jana Plísková, Zbýšov – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.
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Z Á K LA D N Í Š K O LA
Milí čtenáři!
Čas letí jako splašený a je tu opět chvíle,
kdy hodnotíme a bilancujeme. Po vánočním
přespání ve škole a úspěšném vystoupení našich
dětí v kostele to vypadalo na to, že přichází čas
odpočinku. Ale opak byl pravdou. Finišoval
„boj“ o známky v lednu a dostávalo se
vysvědčení. Připravili jsme nejen únorový
karneval (s velkou pomocí obce), ale
i masopustní průvod. Tady patří poděkování
všem, kteří tuhle nelehkou záležitost
organizovali a i náležitě provedli.
V rámci tělesné výchovy začneme
na jaře plnit Dětský odznak zdatnosti. Ten se
plní ve čtyřech atletických disciplínách. Skoku

do dálky, hodu míčkem, během na 50 m a
vytrvalostním během na 12 minut. Děti
dostávají podle tabulek body za své výkony a
pokud splní za svůj ročník předepsaný počet
bodů, dostanou plaketu o splnění tohoto
odznaku. Je to motivační faktor pro touhu
po pohybu.
Když se podíváme do budoucnosti, čeká
nás ve škole v dubnu zápis do prvního ročníku a
v květnu totéž do mateřské školy. Škola vyjede
na školu v přírodě v květnu na Horskou Kvildu.
Čeká nás na začátku června cyklokurz na Lipně
a ke konci tohoto měsíce táboření u řeky Sázavy
v Chřenovicích.
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.
Pozn.: Článek byl sepsán před nouzovým stavem a vzhledem k vývoji pandémie koronaviru a k nařízením vlády se
neví, zda budou plány školy zrealizovány.

MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Zimní klidné období
Letošní zima byla skoupá na sněhové
radovánky, spíš si děti venku hrály na blátě, než
na sněhu nebo aspoň zmrzlé půdě. Proto jsme
často z důvodu nepříznivého počasí vynechali
pobyt venku a raději jsme s nimi pracovaly
ve školce. Vyráběli jsme společně perníkovou
chaloupku, papírové hračky k vyslechnutým
pohádkám, masky a dekorace na karneval, učili
se rýt do keramické hlíny …

Pomyslnou zimu jsme přivolávali aspoň
pomocí Paní Zimy - vyrobené loutky, kolem
které jsme vystavovaly výrobky dětí.

Aby nebyly děti ochuzené o pohyb, tak
kromě denního cvičení, zkouší svou sílu a
zdatnost na horolezecké skále, kterou dostaly
pod vánoční stromeček.
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Pochmurnou dobu nám zkrátil i
divadelní spolek z Pardubic, který nám zahrál
Pirátskou pohádku, která se líbila hlavně
chlapcům a celý týden si hráli na piráty.
V březnových dnech už nás zima asi
nepřekvapí a tak jsme k velké radosti dětí
zahájily sezonu her na herní venkovní sestavě.

A
co
plánujeme?
Vycházku
do bledulového háje na Chlumu, velikonoční
dílnu, dopoledne se včelařem, besídku
pro maminky, divadelní představení ve školce i
v Dusíkově divadle v Čáslavi, výlet na nádraží
v Čáslavi a mnoho dalších akcí, které děti
zaujmou i pobaví.
Nové zájemce na předškolní vzdělávání
zveme na zápis do mateřské školy 7. května
2020 od 16,00.
Na jaro a nové děti se těší kolektiv učitelek MŠ.
Za kolektiv učitelek napsala V.Radilová

Pozn.: Článek byl sepsán před nouzovým stavem a vzhledem k vývoji pandémie koronaviru a k nařízením vlády se
neví, zda budou plány školky zrealizovány.

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

Výroční valná hromada naše sboru se
konala 14.12.2019 od 18:00 hod. v klubovně
hasičské zbrojnice ve Březí, kde místní hasiči
zhodnotili uplynulý rok.
Po zahájení, přivítaní členů a hostů se
schůze řídila programem, který byl jednomyslně
schválen.
Minutou ticha byla uctěna památka

našich zemřelých členů, zhodnocena činnost
sboru za rok 2019 - tj. účast na všech akcích
pořádaných okrskem č. 8, mimo soutěže
ve Vlkanči, dokončení rekonstrukce garáže,
při které bylo odpracováno 73 brig. hod.
Hasiči se starají o svěřený majetek a
udržují výzbroj a výstroj.
Bylo zakoupeno 7 ks soutěžních přileb,
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čepic, opasků a 2 ks soutěžních savic.
Starosta sboru přednesl plánované akce
na rok 2020, a to jarní úklid před hasičskou
zbrojnicí, oprava fasády, účast na všech akcí
pořádané okrskem a připomněl, že v letošním
roce oslaví 110. výročí založení sboru ve Březí.
Všechny
tyto
akce
realizujeme
za podpory OÚ Zbýšov, kterému patří velké
poděkování.
Volby výboru 2020 - 2025:
 Starosta – Profous Josef






Jednatel – Havelka Václav st.
Velitel – Radil Milan
Strojník - Radil Jaroslav ml.
Hospodář - Profous Tomáš

Na závěr VVH starosta poděkoval
členům za odvedenou práci, hostům za účast a
popřál krásné vánoční svátky a hodně zdraví
v novém roce.
Po ukončení schůze bylo podáno
občerstvení.

Za SDH Březí Profous Josef

Zbýšov
Nový dopravní automobil pro zbýšovské
hasiče
Obec Zbýšov získala pro své hasiče
nový dopravní automobil včetně přívěsného
vozíku pro hašení. Celková cena nového vozu
včetně přívěsného vozíku činila 1 297 416 Kč,
na financování se podílelo dotací ve výši 315
000 Kč Ministerstvo
vnitra – Generální
ředitelství HZS ČR a Středočeský ve výši
300 000
Kč,
dofinancování
z vlastních
prostředků obce činilo 682 416 Kč.
Do vozového parku zbýšovských hasičů
přibyl v roce 2020 nový dopravní automobil.
Ford Transit ve verzi 350 Trend na podvozku
L3H2 4x2 svou koncepcí řadí mezi požární
automobily silniční kategorie určené k provozu
na zpevněných i nezpevněných komunikacích.
Vozidlo je poháněno dvoulitrovým naftovým
motorem o výkonu 125 kW o síle 170 koní
s manuálně
řazenou
šestistupňovou
převodovkou. Agregát splňuje emisní normu
Euro 6.
Vozidlo splňuje veškeré parametry
dle vyhlášky č. 53/2010Sb. a Technických
podmínek GŘ HZS ČR. Barevné provedení

vozidla je v barvě s označením RAL 3000
vč. bílého reflexního pruhu na bocích karosérie
a reflexního označení zadního obrysu vozidla.
Vůz je osazen vpředu modrou zábleskovou LED
rampou a vzadu modrým zábleskovým LED
majákem. O bezpečnost vozidla při zásahu se
dále stará záblesková LED alej se světly
oranžové
barvy
s možností
směrového
přepínání. Vůz je dále vybaven sirénou
o výkonu 100 W s možností přepínat tóny a
reproduktorem v přední masce vozidla.
Kabina je jednoprostorová – není
oddělena od nákladového prostoru pevnou
stěnou. Tři řady sedadel jsou umístěny po směru
jízdy, všechna sedadla jsou vybavena opěrkami
hlavy a bezpečnostními pásy. Prostor kabiny je
možno vytápět a klimatizovat pomocí topné a
chladící jednotky i nezávislého topení. Okolí
vozu osvětlují LED světla na bocích a
v zadní části. Dopravní automobil je vybaven
střením nosičem.
Nákladový prostor je přístupný zezadu
dvoukřídlými dveřmi, v podlaze jsou čtyři oka
pro uchycení nákladu. V zadní části vozu je také
umístěna lékárnička typu III dle vyhlášky
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53/2010, dva hasicí přístroje, vyprošťovací
nástroj typu VRNN, vytyčovací páska a také
2 ks
pracovních
světlometů
12 V
s magnetickým kloubovým držákem.
V přední části vozidla na pozici
spolujezdce najdeme 2 požární světlomety
s kloubovým úchytem, 2 ruční analogové
radiostanice značky Motorola DP1400, 2 ruční
svítilny s dobíjecími akumulátory. Na palubové
desce je naistalována analogová vozidlová
radiostanice značky Motorola DM2600. Palubní
deska disponuje dále také 2 samostatnými
automobilovými zásuvkami 12V / 8A a 2 ks

USB zásuvkami 2A.
Součástí dodávky je také přívěsný vozík,
který je předurčen pro hašení. Obsahuje tedy
veškerou techniku pro zdolávání požárů –
motorovou stříkačku, sací koš, hadice typu B a
hadice typu C, rozdělovač, proudnice typu B a
C, dále hydrantové nástavce, klíče k hydrantům,
nářadí apod.
Poděkování patří zejména těm, kteří se
na pořízení nového vozidla podíleli. Věříme, že
nové vozidlo bude místním hasičům dobře
sloužit.

Mgr. Oldřich Poul, hospodář sboru

SPORT
Fotbal

Vážení čtenáři,
vzhledem k aktuální situaci a nařízení
vlády dochází ke zrušení plesu, který jsme
připravovali a chtěli uspořádat po delší kulturní

odmlce 28. března v Šebestěnicích. Nadále platí,
že veškeré sportovní akce jsou do odvolání
zrušeny. Jakmile fotbalový svaz povolí pořádání
akcí, tak obnovime činnost
Ondřej Radil, fotbalisti, TJ Zbýšov

Sportovní kroužek pro děti
Po roce bychom měli obnovit naše
setkávání dětí se sportem v prostorách hřiště TJ
Zbýšov. Ovšem současná situace tomu nepřeje.
V případě že dojde k uvolnění zákazu setkávání
osob, mohli bychom se na hřišti vídat
ve Zbýšově od května do konce června, poté

zase v září. Přes prázdniny kroužek nebude, a to
vzhledem k tomu že minulý rok byly
prázdninové soboty sportovními nadšenci
nevyužity. Kroužek bude zase v sobotu
odpoledne, povede ho znovu Lukáš Vebr, který
je aktivním fotbalovým hráček ve Světlé
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nad Sázavou a rovněž vede malé fotbalisty
ve Vlašimi. V případě zájmu prosím sledujte

webové stránky obce, kde budou k tomuto
aktuální informace.
Jiřina Vosečková

2. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
V O P A T O V I C Í CH
V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil
v Opatovicích již druhý ročník turnaje
ve stolním tenisu. Turnaj byl otevřený všem
věkovým kategoriím, počínaje sedmiletými
školáky až po sedmdesátileté důchodce, zkrátka
všem, kteří se rozhodli strávit únorovou sobotu
jinak, než v záři počítačů, mobilů, televizních
obrazovek či jiných, fyzicky pasivních
činnostech a přišli protáhnout svoje těla
k pingpongovým stolům.

Turnaj
proběhl
v
modlitebně
evangelického sboru v Opatovicích za podpory
i aktivní účasti místního faráře Benjamina
Kučery, občerstvení dodali sami účastníci a
drobné ceny organizátoři turnaje, i když o ty šlo
až na posledním místě. Stejně jako loni, bitvy
na pingpongových stolech byly nelítostné, ale
férové, atmosféra přátelská a nálada všech
zúčastněných výborná. Podle hesla „Sportu zdar
a pinčesu zvlášť“ se snad v Opatovicích
sejdeme zase za rok!

František Duda

ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
když jsem začal psát tyto řádky, ještě to
s koronavirem nebylo tak žhavé. A vůbec
netuším, co se bude dít, až se vám dostanou
do rukou. Přemýšlím, jestli papír nezmuchlat a
nezahodit… Napsat něco jiného?
Jenomže já bych nerad, abychom žili jen
karanténou a nemocí. Ano, je potřeba dodržovat
hygienická pravidla atd. ale také je třeba si
udržovat duševní zdraví. Myslet i na jiné věci.
Karanténa se dotkla i našich setkávání a
programů. S těžkým srdcem jsme dočasně
zrušili i bohoslužby. A teď hledáme způsob, jak

spolu být v kontaktu, jak spolu sdílet zvěst,
která právě dokáže povznést i v časech nejistoty
a obav. Taky jsme pro vás chystali tradiční jarní
dílnu i jarmark a obojí musíme odložit
na neurčito. Nejvíc mě však mrzí, že se to vše
patrně dotkne i Velikonoc, největšího
křesťanského svátku. To, že bych velký pátek a
neděli vzkříšení nemohl prožít na bohoslužbách
společně s lidmi, které znám, a s kterými
sdílíme stejnou víru, je pro mě téměř
nepředstavitelné. A možná to tak bude.
A tak prosím berte následující úvahu
jako takovou malou vzpouru proti tomu, že by
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nemoc měla přebít velikonoční zvěst i v našich
myslích a srdcích. A možná, že se ukáže, že
právě i velikonoční příběh má co říct právě
do naší situace dnes.
Kříž jste určitě všichni viděli. Když jsou
ty Velikonoce, tak stojí za to se u něj na chvíli
pozastavit. Ježíš na kříži vypadá tak slabě a
bezmocně, viďte. Koho on ještě může
zachránit? Komu bude co platný?
Tak nějak přemýšleli i lidé, kteří tehdy byli
u toho. Dokonce se mu posmívali: „Neříkal jsi,
že jsi mesiáš? Zachránce? Tak se zahraň! Pěkný
zachránce, když neumí zachránit ani sám sebe.“
Jak by chtěl pomáhat ostatním, když neumí
pomoci ani sám sobě? Skoro bych ale řekl, že
z nich slyším střípek zklamání a zoufalství:
„Kéž by sestoupil a začal zachraňovat i nás,
když jsme v úzkých…“
Jenomže se zachránci a spasiteli je to
složité. Ve starověku si jistý král dal titul
„spasitel“ a pod tímto přízviskem táhl v čele
armád a dobíjel, boural, zabíjel a ničil.
Rozhodně nepůsobil tak bezmocně jako Ježíš.
Ale za zachránce a spasitele bych ho neoznačil.
Za svého boha bych nikoho takového nechtěl.
Ježíš na kříži opravdu nevypadá jako
chlapák. Hubený, skoro nahý, korunu má
trnovou… Takových popravených už bylo!
I těch, kteří si to ničím nezasloužili.
Jenomže Ježíš i na tom kříži, i v té
bezmoci, pořád někoho zachraňuje. Chronický
to spasitel!
Volá: "Bože odpusť jim, vždyť nevědí,
co činí."
Ještě pořád se může modlit. To se nám

může zdát málo, ale tváří v tvář otázkám života
a smrti nakonec stejně nic jiného nezbývá.
A tak Ježíš prosí. Ne za sebe. Za druhé!
Dokonce i za svého kata.
Tak to vidíte! Ani sebebezmocnější
člověk není odepsaný. I babička na smrtelné
posteli dokáže potěšit, poradit. A to je mnohem
víc, než pro nás udělají nabubřelí králové a
samozvaní spasitelé.
A zrovna Ježíš pomáhá opravdu až
do roztrhání těla. Tak se pozná pravý Spasitel.
Ježíš zachraňuje i tam, kde se my lidé už pereme
jen sami o sebe. Právě, aby jiné zachránil i v té
nouzi nejvyšší, tak si nemůže chránit jen vlastní
kůži. Ten, kdo zachraňuje sám sebe, se na druhé
neohlíží.
Ježíš svůj zápas za druhé, i za nás, nikdy
nevzdal. To právě pro nás přišel, žil, trpěl,
zemřel, i byl vzkříšen. Díky tomu jeho zápas
za nás nikdy neskončí. A my se máme o koho
opřít, i když ostatní opory padnou.
Vím, že vzkříšení nebo modlitba už je
záležitost víry. Ale právě skrze ně, a asi jedině
skrze ně, dostáváme naději a novou sílu i v těch
mezních chvílích, kdy vše ostatní selže. A díky
tomu lze vytrvat v dobrém, přemáhat sobectví,
lhostejnost i strach. I to patří k Velikonocům.
Milý Bože, je hodně věcí, které nás
sužují. Bojíme se. Prosíme dej, ať nás strach
neovládne. Dávej nám moudrost, ať se chováme
rozumně a odpovědně vůči sobě i druhým. A
obzvlášť nyní prosíme za všechny nemocné,
izolované, umírající, vystrašené. Prosíme buď
nám nablízku a naplň nás nadějí. Amen.
Benjamin Kučera, farář, a Jaromír Drda, kurátor
webové stránky: http://opatovice.evangnet.cz/
fotky: https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/
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ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
na řádcích této nové rubriky se budeme
společně zabývat zajímavými turistickými cíli a
perličkami z dlouhé historie naší obce. Věnovat
se budeme především památkám, které všichni
více či méně dobře známe a mají mnohdy
zajímavou
a
neočekávanou
historii.
Připomeneme si osudy a životní příběhy rodáků
a významných občanů spojených s našimi
obcemi.
Dlouho jsem uvažoval, jakým tématem
tuto rubriku začít. Zvažoval jsem mnoho
známých míst a nakonec jsem se rozhodl začít
velmi zajímavou osobností, jejíž život je spojen
s naší obcí. Bohužel, je tato osobnost více
známá v zahraničí a u nás o ní ví jen málokdo.
Osobnost, jejíž životní příběh, alespoň mě to tak
připadá, je až neuvěřitelný.
JAZYKOVĚDEC SVĚTOVÉHO
VÝZNAMU - FRANTIŠEK LORENC
V den Vánoc roku 1872 se narodil
do rodiny mlynářského dělníka ve Zbyslavicích
(u Vrdů) chlapec, který dostal jméno František
Lorenc. On i jeho rodina se často stěhovali.
Brzy se stalo, že se ocitli i ve Zbýšově. Tady
malý František vystudoval čtyři třídy místní
školy. V 10 letech začal pěšky chodit
do měšťanské školy v Čáslavi a následně
na gymnázium. Svou každodenní pěší cestu si
zpestřoval učením cizích jazyků. Svá
gymnaziální studia dokončil v Kolíně. Na konci
studia prokázal znalost všech slovanských

jazyků, dále řečtiny, latiny a k tomu překládal
z čínštiny a hebrejštiny, studoval původní
aramejský jazyk (jazyk Ježíše Krista) a cikánský
jazyk.
Stejně jako se často stěhoval, tak měnil
i zdroje své obživy. Postupně se věnoval
žurnalistice, filozofii, esperantu (napsal
nejvýznamnější českou učebnici esperanta). Stal
se také neoficiálním redaktorem časopisu
Omladina. Vzhledem k tomu, že inklinoval
k anarchismu, tak aby rodině po politické
stránce nepřinášel potíže, využil možnosti
odstěhovat se do Brazílie. V Brazílii se
z počátku živil různými dělnickými profesemi,
poté pracoval jako učitel a lidový léčitel.
Pokračoval ve svém dobrodružném stylu života.
V roce 1912 obdržel licenci jako praktický lékař
a po jejím skončení léčil i zadarmo. Umírá
24. května 1957 v Porto Alegre (Brazílie).
Tak jako se zachoval jeho rodný dům
ve Zbyslavicích, tak se zachoval i dům
ve Zbýšově. Najdete ho, když projdete
od obecního úřadu k autobusové zastávce
(u roubenky), zahnete doleva a pokračujete
skoro až na konec ulice, tam najdete nenápadný
přízemní domek se zahradou čp. 17. To je ten
dům, kde před více než 120 lety bydlel
František Lorenc. Dům bohužel není označen
žádnou informační tabulí ani pamětní deskou,
takže kromě domu samotného nic Františka
Lorence ve Zbýšově nepřipomíná.

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

Stránka 19 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2020

ZÁVĚREM
Vážení čtenáři,
v závěru tohoto čísla bych chtěla
upozornit na novou rubriku, a to Zbýšovský
výletník. Jsem ráda, že jsem našla dalšího
občana, který se bude aktivně podílet
na obecním dětí stran turismu a místních
zajímavostí, kolem kterých denně chodíme a
neznáme je.
Tuto rubriku bychom chtěli propojit s
webovými stránkami obce, kam bychom
jednotlivé články umístili a vytvořili tak novou
záložku pod sekcí Obec. V případě že máte
námět pro tuto rubriku, neváhejte se na nás

obrátit. Budeme se snažit jednotlivé podněty do
rubriky zařazovat.
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 patří velké poděkování všem, kteří
věnují svůj drahocenný osobní čas a aktivně se
podílejí na tvorbě tohoto čísla zpravodaje.
Jiřina Vosečková

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 10/2020
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