kVážení spoluobčané,
jako obvykle vítáme Vaše ohlasy a připomínky k obsahu. Máte informace o připravovaných akcích v okolí, úspěších našich
spoluobčanů nebo fotografie vhodné ke zveřejnění? Dejte nám vědět. Jsme rádi za každou Vaši reakci. Veškeré podklady
je možné zaslat na email alessorf@seznam.cz případně odevzdat přímo na obecním úřadě.

Záznamy z jednání zastupitelstva jsou dostupné na webových stránkách obce. Jednání zastupitelstva je veřejné a
datum jeho konání je vždy s předstihem oznámeno na
úřední desce a webových stránkách obce.
Usnesením č. 24/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Libuši Řeháčkovou a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 25/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 26/2017 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 475/2 v k.ú. Chlum o výměře
412 m2 za cenu 5,-Kč/m2 pro XXX, H. Brod. Záměr bude
vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesením č. 27/2017 zastupitelstvo obce schvaluje Ing.
Vergnera jako člena komise pro zemědělství a ekologii.
Výše odměny činí 1.320,-Kč.
Usnesením č. 28/2017 zastupitelstvo schvaluje za předsedu komise pro zemědělství ekologii Josefa Profouse. Výše
odměny činí 1.520,-Kč.
Usnesením č. 29/2017 zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a právo
provést stavbu pro uložení podzemních sítí – vodovod a
splašková kanalizace pro obec Schořov na pozemku č.
parcely 377 v k.ú. Zbudovice.
Usnesením č. 30/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro konání pátého ročníku projektu „ Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“.
Usnesením č. 31/2017 zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 651/343/2008 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti“. Prokazatelná ztráta činí 51.132,-Kč.
Usnesením č. 32/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o dílo (územní plán úprava k projednání - nový
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návrh) se zhotovitelem Ing. arch. Ivetou Merunkovou ve
výši 117.750,-Kč.
Usnesením č. 33/2017 zastupitelstvo obce schvaluje návrh
rozpočtu na realizaci vodovodních přípojek pro obec Krchlebská Lhota ve výši 1.610.160,-Kč.
Usnesením č. 34/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od V+M Novotný, Ronov nad Doubravou
ve výši 246. 205,-Kč na opravu místní komunikace č. parcely 102/22 v k.ú. Zbýšov.
Usnesením č. 35/2017 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Zbýšov za rok 2016.
Usnesením č. 36/2017 zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ Zbýšov za rok 2016.
Usnesením č. 37/2017 zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku Autokempu Zbýšov za rok 2016.
Usnesením č. 38/2017 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Usnesením č. 39/2017 zastupitelstvo obce schvaluje členy
komise pro výběrové řízení na akci „Obnova rybníka v k.ú.
Damírov v tomto složení: J. Profous, F. Vavřička, Ing. J.
Dlabáček.
Usnesením č. 40/2017 zastupitelstvo obce schvaluje prováděcí firmu Stavby rybníků s.r.o. Vlašim za zakázku „Obnova rybníka v k.ú. Damírov“. Nabídková cena 754.466,-Kč
bez DPH.
Usnesením č. 41/2017 zastupitelstvo obce schvaluje poslední splátku faktury za opravu veřejného osvětlení v obci
Klucké Chvalovice ve výši 167.600,-Kč pro J.C.K. UNIMONT
Hradec u Ledče.
Usnesením č. 42/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Josefa Profouse.
Usnesením č. 43/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
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Usnesením č. 44/2017 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 475/2 v k.ú. Chlum o výměře 412
m2 za cenu 5,-Kč/m2 pro XXXXX H. Brod.
Usnesením č. 45/2017 zastupitelstvo obce schvaluje umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na tuto
komunikaci. Bude projednáno se ZD Vysočina Zbýšov, aby
pozemek č. parcely 215/5 v k.ú. Kr. Lhota, který je součástí
nájemní smlouvy, byl obhospodařován pouze tímto zemědělským podnikem.
Usnesením č.46/2017 zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č.18 ke smlouvě č. S/100183/05324137/002/2006
na zajištění odvozu separovaných odpadů“- zhotovitel AVE
CZ odpadové hospodářství, Čáslav.
Usnesením č. 47/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o dílo mezi Obcí Zbýšov a zhotovitelem - Stavby
rybníků s.r.o. Vlašim na zakázku „Obnova rybníka v k.ú.
Damírov“ ve výši 912. 904,-Kč včetně DPH.
Usnesením č. 48/2017 zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění letního dětského tábora pro kmen Bobrů na pozemku č.parcely 423 „Na skalce“, v k.ú. Chlum v době od 2.
do 21.7. 2017.
Usnesením č. 49/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení ve Zbýšově ve
výši 88.936,-Kč bez DPH.
Usnesením č. 50/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro pořádání Dětského
dne ve Zbýšově dne 3.6.2017.
Usnesením č. 51/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč pro pořádání okrskové
soutěže SDH ve Vlkanči dne 3.6.2017.
Usnesením č. 52/2017 zastupitelstvo obce schvaluje, aby
úhrada částky za vodovodní přípojku na soukromém pozemku ukončena vodoměrnou šachtou, byla uhrazena
nejvýše ve dvou splátkách a to do 31.12.2017.
Usnesením č. 53/2017 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbýšov s výhradou a přijetí opatření
k nápravě nedostatků.
Usnesením č. 54/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Mgr. Oldřicha Poula a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 55/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 56/2017 zastupitelstvo obce schvaluje zpevnění přístupové komunikace pozemku č. parcely 420/14
v k.ú. Opatovice s finanční spoluúčastí p. J.H.P. takto: obec
uhradí materiálové náklady a paní H.P. dovoz materiálu a
náklady s tím spojené (rozvoz po pozemku č. parcely
420/14) .
Usnesením č. 57/2017 zastupitelstvo obce schvaluje změnu využití pozemků č. parcel 1494, 1493 a 1492 v k.ú. Klucké Chvalovice, aby v územním plánu obce Zbýšov, sloužily
jako plochy výroby a skladování – zemědělská výroba.
Usnesením č. 58/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu hasičské zbrojnice ve Březí ve výši
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109.780,-Kč bez DPH. Práce bude provádět Zednictví Vladimír Šemík, Ovesná Lhota.
Usnesením č. 59/2017 zastupitelstvo obce schvaluje proplacení materiálových nákladů pro SDH Zbýšov ve výši
2.000,-Kč.
Usnesením č. 60/2017 zastupitelstvo obce souhlasí s účastí
starostky na valné hromadě VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná
Hora dne 19.6.2017.
Usnesením č. 61/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 23.559,-Kč na realizaci kontejnerového
stání v obci Klucké Chvalovice.
Usnesením č. 62/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Josefa Profouse a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 63/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 64/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od V&M Novotný, Ronov nad Doubravou na
opravu místní komunikace č. parcely 163/1 v k.ú. Zbýšov ve
výši 170.000,-Kč bez DPH.
Usnesením č. 65/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Františka Vavřičku a Josefa Profouse.
Usnesením č. 66/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 67/2017 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s pečovatelskou službou ANIMA Čáslav,
o.p.s. na spolufinancování poskytování sociálních služeb
pro potřebné občany v katastru obce Zbýšov.
Usnesením č. 68/2017 zastupitelstvo obce schvaluje zpracování nových webových stránek od společnosti Galileo
Corporation s.r.o. Chomutov.
Usnesením č. 69/2017 zastupitelstvo obce schvaluje proplacení nákladů na občerstvení při příležitosti pouťového
posezení v Kluckých Chvalovicích ve výši 2.000,-Kč.
Usnesením č. 70/2017 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 99.128,-Kč na rozšíření o čtyři svítidla
veřejného osvětlení v obci Opatovice. Cenovou nabídku
předložila firma Tomáš Havlíček, Čáslav.
Usnesením č. 71/2017 zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku č. parcely 283/17 v k.ú. Damírov za
cenu 5,-Kč/m2 tak, jak je do současné doby zaplocena.
Obec zajistí geometrický plán a cena za vyměření bude
připočtena do kupní ceny.
Usnesením č. 72/2017 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Usnesením č. 73/2017 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č.parcely 519/9 o výměře 136 m2 za cenu 5,Kč/m2. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti
dnů.
Usnesením č. 74/2017 zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na „Multifunkční hřiště Zbýšov“ z dotačního
titulu Ministerstva pro místní rozvoj – podpora obnovy
sportovní infrastruktury.
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Vážení spoluobčané,
dlouhé teplé dny, hřejivé sluníčko, povalování na
rozkvetlé louce, procházka úlevným stínem lesa, osvěžení ve vodě – tak lze nazvat čas dovolených a prázdnin,
který právě teď před námi otevírá svou náruč a nekonečné možnosti relaxace. Tisíce lidí proudí v tomto čase
na pobřeží mořských pláží, do horských kolib, malebných chat a nebo jen tak doma užívají chvilek volna.
Dovolená má být odměnou za celoroční náročnou práci
a být pro všechny příjemnou. Možná ještě teď přemýšlíte, kam Vaše kroky povedou a tajně spřádáte plány co
podniknout. Než se oddáte tomuto krásnému období,
chtěla bych Vás seznámit s událostmi, které se odehrály
v době od posledního vydání našeho čtvrtletníku.
Výstavba vodovodu do obce Damírov se ubírá ke
svému cíli a netrpělivě se očekává realizace domovních
přípojek, která se odvíjí od připravované kolaudace
hlavních vodovodních řadů a regulační stanice.
S problémem nedostatku vody však obec zdaleka nekončí, neboť již teď je zpracován další investiční záměr
na vodovod do obce Chlum. Pokud bude na podzim

vypsán dotační titul, budeme žádat o přidělení finančních prostředků na vodovod do Zbudovic. V současné
době byly ukončeny dvě opravy místních komunikací ve
Zbýšově s následným rozšířením veřejného osvětlení o
tři svítidla. Jako každým rokem obec přijala pracovníky
na ošetřování veřejné zeleně, kteří se statečně potýkají
s rozsáhlými plochami vzrostlé trávy, která pod jejich
pracovním nasazením nedostává šanci odolávat.
Také autokemp je připraven přivítat své sezonní
návštěvníky. Bezstarostnost pobytu ale ztěžuje problém
s občerstvením, jelikož obě dvě pohostinství jsou uzavřena, takže budou moci využít pouze služeb kiosku u
rybníka.
Přeji Vám hezký začátek léta a mnoho jasných večerů pod hvězdami.
„Lidé čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a
celý život na štěstí. Jenže štěstí nepřijde, nikdo Vám ho
nedá a nic Vám ho nepřinese. Štěstí je umění, které si
musíme osvojit. A můžeme začít tím, že přestaneme na
cokoliv čekat a začneme se cítit šťastně tady a teď.“
Květa Němcová – starostka obce

Vážení spoluobčané,
vychází prázdninové číslo Zpravodaje a s ním i informace o plánovaných kulturních akcích. V knihovně
proběhla pravidelná obměna knižního fondu. Knihovna
je i v letních měsících otevřena beze změn (každé úterý
odpoledne) a je připravena Vám zpříjemnit volné chvíle.
Pozvání do divadla
V sobotu dne 21. 10. 2017 se koná zájezd do divadla Studio DVA na představení „EVITA“. Strhující příběh.
Vášnivá Argentina. Geniální hudba Andrew Lloyd Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don‘t cry for me

Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce,
které vás uchvátí.
Začátek představení je v 18.00 hodin, odjezd autobusu
v 15.00 od OÚ Zbýšov. Cena vstupenky 350,-Kč (7. až 9.
řada), distribuce vstupenek OÚ Zbýšov, tel. č.
327 390 326 .
Do konce roku 2017 plánujeme ještě jeden divadelní
zájezd.
Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné a ničím nerušené léto a těším se na setkání při kulturních akcích.
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V měsících duben až červen 2017 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
paní Jiřina Nováková, Damírov – 85 let
pan Sergej Terzian, Klucké Chvalovice – 75 let
pan Josef Kopecký, Opatovice – 75 let
paní Hana Radilová, Březí – 70 let
pan Antonín Ulrich, Zbýšov – 70 let
pan Jan Bičák, Zbýšov – 80 let
paní Drahomíra Chadrabová, Zbýšov – 75 let
pan Petr Packan, Klucké Chvalovice – 70 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!
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Poslední čtvrtletí letošního školního roku jsme kromě
výuky i hodně cestovali. To ale k našemu vzdělávání a poznávání patří.
Školu v přírodě 1. 5. – 5. 5. 2017 v Harrachově provázela motivační hra s námětem Krkonošských pohádek. Při
putování získávaly děti nové informace, které později
uplatnily ve vědomostním testu. Úkol Krakonošovy moudré
hlavy splnili všichni! „Ono je někdy lepší, když všechno je,
jak je, jak odedávna bylo“. A jaké moudro nám zašle Krakonoš zítra? „Každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky. A i proto se
musejí mláďata chránit, byť ještě nenarozená a byť by to
jen rybí žoužel byla. Jináč by ze světa zmizela všechna radost." Jak těžkou práci měli lidé v hornických štolách, se
mohly děti přesvědčit návštěvou hornického muzea. Při
vstupu do podzemí došel humor i těm nejotrlejším, protože tma dělá své a co teprve, když na vás svítí lucerničkou
permoník. Cestou jsme si všímali „vzácných květin“, které
rostou pouze v Krkonoších. Naučná stezka nám osvětlila
důležitost včel a zpříjemnila zpáteční cestu. Ve středu jsme
se vypravili na celodenní výlet. Velkou zkouškou zdatnosti
a odvahy bylo zvládnutí jízdy lanovkou na Čertovu horu,
kde byla později vybrána rychlá rota. A jak praví Krakonoš:
„Ona zlomyslnost nejenže se nevyplácí, ona se každému
mockrát navrátí.“ Obě skupiny si užily spousty legrace a
nových zážitků. Společně jsme ještě absolvovali exkurzi do
skláren Harrachov a zakončili skákáním na obří trampolíně.
Čtvrtý den byl ve znamení učení. „Co kdo zaseje, to taky
sklidí. To platí do posledního písmene, a ne jen tam, kde na
to dohlíží Krakonoš.“ A tohoto se všichni držme! Po závěrečném vyhlášení a rozdání symbolických cen mohla začít
ta správná disco, protože Krakonoš nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat...

Poznáváme i místní region. Se ŠD jsme 19. 5. 2017 šli
k bývalému Damírovskému hradu a podle pověsti hledali
poklad rytíře Nemoje. Obávali jsme se loupežníků a syna
Racka, ale nakonec si přeci každý z nás svůj poklad našel.

Lipno – 5. 6. -9. 6. 2017 Naše putování po okolí Lipna se
konalo za slušného počasí. Jednak jsme zjistili, jak se nastupuje na přívozy. Vyjeli jsme na nejvýše položenou zříceninu u nás (Vítkův hrádek), proběhli jsme se Stezkou korunami stromů, objeli část Lipna a dokonce se i v Lipně smočili. Prima týden byl umocněn ubytováním v penzionu
Vřesná a velmi vstřícným panem „hoteliérem“ Josefem
Rychlíkem. Taky jsme poznali Frymburk a přístav v Lipně.

Žáci 1. a 2. ročníku jeli společně s MŠ na výlet do ZOO
Chleby.
Čtvrťáci a páťáci prožili předposlední týden na táboře
u Chedrbí. Tam se sjelo na 70 dětí ze čtyř škol. ZŠ Zbýšov,
ZŠ Křesetice, ZŠ Církvice a ZŠ Sázavka. O ně se staralo
téměř deset dospělých. Počasí nemohlo snad být lepší. Při
soutěžení čas rychle běží a v lese i chutná. Ohně v týpí
večer krásně ozařovaly tábor. Ve dne děti v době volna
byly „naložené“ v potoce. Večer se vyprávělo u ohně. Byl
to dobře strávený čas.
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Rozloučili jsme se výletem do Včelího světa v Hulicích,
kde si děti užily interaktivní expozice ze světa včelstva a
ojedinělý pohled na vodní nádrž Švihov při procházce,
kterou jsme absolvovali s průvodcem.

Všechny děti mohly oslavit svůj svátek 4. 6. 2017 na
stanovištích u rybníka, kde jsme pro ně připravili sportovní
a zábavné hry.
Mladší žáci byli v ledečské knihovně 28. 6. pasováni
na čtenáře a všichni žáci pod vedením třídních učitelů
představili rodičům a veřejnosti svoji činnost na závěrečném vystoupení 15. 6. 2017 v CO škole.

Žehušický pohár, 28. 4. 2017
Naše výkony v běhu, skoku a hodu jsme porovnali
tento pátek na atletických závodech v Žehušicích. Soupeřili
jsme s dětmi ze ZŠ Žehušice, Potěhy, Církvice, Krchleby,
Křesetice, Nové Dvory, Chotusice, Starý Kolín a Vlkaneč.
Medaili za 2. místo ve skoku do dálky z místa získal Vojta
Bičák a Lucka Zikmundová za 3. místo v hodu kriketovým
míčkem. Ostatní žáci předvedli také chvályhodný výkon.
Děkujeme rodičům za jejich podporu a povzbuzování při
závodech. Společně jsme tak strávili hezké sportovní dopoledne.

30. 6. 2017 bylo všem žákům slavnostně předáno vysvědčení.

Vladislava Šupíková a Ivana Samohelová

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům školy za
odvedenou práci v tento školní rok. Škola i školka jsou jako
nové, vybavené a práce v nich je o to příjemnější. Na příští
rok jsme získali dotaci na nové kroužky. Věříme, že vytvořit
rodinné prostředí se vyplácí. A malé školy to umí. V tom je
jejich síla. Přeji všem čtenářům pevné zdraví a dostatek sil
na další dny.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ

Sportovní den ve škole proběhl v pondělí 29. 6. 2017
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Ze života ve školce…
Jako tradičně jsou poslední 3 měsíce ve školním roce
nabité různými akcemi a aktivitami. Ani letos tomu nebylo
jinak.
Jaro jsme začali již po páté zapůjčením herních prvků
od MAS Lípa Zbraslavice a projekt byl ukončen v červnu
Olympiádou mateřských školek na letišti ve Zbraslavicích.
Utkali jsme se s osmi týmy a vybojovali jsme s téměř dívčím
družstvem (7 dívek a 1 chlapec) krásné třetí místo. Už
podruhé jsme stáli na stupni vítězů. Děkujeme všem rodičům, kteří měli trpělivost a dětem fandili společně s námi.

V dubnu, měsíci bezpečnosti, jsme si připomněli, jak
je důležité znát dopravní značky. Také nás ve školce navštívili chovatelé psů, kteří nám názorně předvedli, jak se chovat ke psům známým i neznámým, aby se předešlo případům pokousání nebo zranění těmito dětmi oblíbenými
zvířaty.
V květnu nastoupila paní učitelka Lenka Mašínová a
hned se zapojila do přípravy besídky ke Dni matek.
Turistický týden, který má již dlouholetou tradici, se
konal v posledním květnovém týdnu a společně jsme nachodili cca 16 km. S počtem kilometrů roste i počet dětí,
které ve školce jednu noc v tomto týdnu přespí.

Na výletě v ZOO Chleby jsme si užili nejen krásných
zvířat a prostředí, ale i nepřízně počasí, ale přesto se nám
všem líbil.

Konec roku je směřován k závěrečné besídce, kdy nacvičujeme pásmo říkanek a básniček a nechybí ani zdramatizovaná pohádka. Letos to byla Perníková chaloupka, ale
s podnikatelským záměrem a z perníkové chaloupky se
stala cukrárna. Toto rozloučení s předškoláky a školním
rokem se konalo 28.6. Školku opustilo 5 dětí - 4 chlapci a 1
dívka a stejný počet dětí je nahradí 4. září 2017.

Přejeme dětem veselé prázdniny, rodičům mnoho radostných chvil s nimi a v září se budeme těšit, až se všichni
opět sejdeme.
Odměnou za zdolané kilometry bylo zabudování dětského hřiště na zahradě MŠ a tato dlouho očekávaná událost vyšla na 1. 6. na MDD. Děkujeme zástupcům OÚ Zbýšov, že tuto radost dětem umožnili.
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TJ Zbýšov se rozloučil se sezonou 2017 na hřišti v Malíně, kde vybojoval 2 body z pokutových kopů. Po zápase následovala rozlučka, na které se vyhlásil nejlepší střelec, kterým se stal Marek Šemík s 16 góly, dále se vyhlásil neužitečnější
hráč, tím se stal Lukáš Čáp a na závěr srdcař týmu, kterým je Josef Jirák.
Bohužel jsme se zároveň museli rozloučit s hráči jako je Martin Výborný a Pavel Vavřička, kteří šli do Vlkanče. Také
nás opustil Davit Hybler, který šel do Hostovlic. Děkujeme těmto hráčům za dlouholetou spolupráci a přejeme jim mnoho
úspěchů v nových týmech. Náš tým má také několik posil např. Ladislav Müller, Martin Králík, kteří přišli z Močovic.
V sezoně 2017 se TJ Zbýšov umístil na pěkném 6. místě s celkovým počtem získaných bodů 48. Celkově jsme odehráli
26 zápasů, z kterých jsme 14x vyšli jako vítězové, 3x jsme vyhráli pokutové kopy a 7x jsme prohráli. Děkujeme všem fanouškům za podporu v uplynulé sezoně a doufáme, že nás přijdou podpořit i v další sezoně.
TJ Zbýšov také nabízí k propůjčení taneční parket. Pokud by měl někdo zájem, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle
604 540 487.
Lukáš Sobotka
Skóre
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3 Červ. Janovice
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4 Křesetice
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2

Jak to tak bývá, díky snaze a úsilí lidí se dá i skálou pohnout. A díky snaze a úsilí pana Františka Dudy a pana Václava
Tvrdíka došlo v loňském roce (2016) k obnově opatovického sportovního hřiště a přilehlých prostor. Historie hřiště sahá
do počátků 80. let minulého století. V roce 1981 díky iniciativě pana Václava Tvrdíka a Tělovýchovného spolku Zbýšov, ve
kterém byl spoluzakladatelem, vzniklo sportovní hřiště a posléze pro dětské účely houpačky a prolézačky. Hřiště dlouhá
léta sloužilo ke sportovním účelům. Konaly se zde nohejbalové, volejbalové a tenisové turnaje. V létě se pomyslné dveře
na hřišti netrhly. Bylo tu živo. Děti hrály míčové hry, díky hustému porostu se tady hrálo na schovávanou a konala se zde
řada táboráků. Ale jak to tak bývá, děti odrostly a měly jiné zájmy. Dospělí „dospěli“ a přestali se aktivně činit či si našli
jiné sportoviště. Hřiště tedy působením přírodních vlivů zarostlo a přestalo tak sloužit svým účelům.
Během let bylo několik pokusů o znovuzrození hřiště, avšak nikdy nebyly dokončeny. Až v loňském roce díky snaze a
práci rodiny Dudových a Tvrdíkových došlo k obnově hřiště. Povrch hřiště se kompletně odstranil a navezla se nová antuka, provedl se nový nátěr stávajících stožárů a nové rozměření hřiště. Toto však není konečné. Aby hřiště mohlo účelně
sloužit, musí se o něj pravidelně starat. Na jaře se provádí úklid spadaného listí, prořez stávající zeleně a válcování povrchu hřiště. V průběhu roku se prostranství hřiště pravidelně seká a udržuje. Přes zimu hřiště odpočívá. Chtěla bych podotknout, že celý projekt obnovy hřiště a jeho údržba i s okolím nebylo financováno z prostředků EU ani z obecních, ale
jen a pouze ze soukromých prostředků dvou nadšenců. Hřiště tedy od minulého roku opět slouží ke sportování. Konají se
zde amatérské nohejbalové, volejbalové a badmintonové turnaje. Hřiště je otevřeno i pro veřejnost. Ale jak se říká – bez
práce nejsou koláče. Takže kdo by měl zájem hřiště využívat, musí přiložit ruku k dílu. A také se k němu ohleduplně chovat, aby mohlo sloužit dále a vždy jej uvést do původního stavu.
V případě zájmu o využití hřiště můžete kontaktovat pana Tvrdíka, mobil: 736 10 74 27. Na závěr bych chtěla poděkovat, že došlo ke znovuvytvoření místa, kde se mohou děti a dospělí scházet a podnikat sportovní aktivity, tak jak to
fungovalo za mého dětství. Přeji hřišti hodně rukou na údržbu a ještě více nohou na sportování. A všeobecně více takových nadšenců o obnovu veřejných prostor.
Jiřina Vosečková
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Speciální rubrika věnovaná tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát přináší památník 20.
výročí založení ČR a k uctění památky dr. Antonína Švehly v Březí. Původní fotografii poskytl pan Josef Profous. Současná
fotografie byla vyfocena z přibližně stejného místa v červenci 2017.
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Letos opět připravil spolek dobrovolných hasičů
a jejich přátel 30. dubna stavění máje. Tento zvyk
patří ke Kluckým Chvalovicím dlouhá léta. Je to událost, které se účastní téměř všichni obyvatelé od dětí
školkou povinných až po babičky a dědečky. Kromě
hlavní máje můžete při podvečerní procházce obcí
vidět, jak se vztyčují další menší májky na soukromých pozemcích svobodných děvčat.
Sraz pro stavění máje byl v 13:00, kdy chlapci a
chlapi vyrazili do lesa, kde byla máj uříznuta a dopravena do vesnice, dále došlo na její odkornění a ozdobení smrkového vršku dvěma věnci a barevnými
pentličkami. Samotného zdvíhání máje se letos zúčastnilo mnoho
statných jinochů. Také se obřad povedl bez jakékoli svízelné situace, újmy na zdraví
a májka brzy stála na svém tradičním stanovišti. Podvečer pokračoval při společném
posezení a opékání buřtů až do pozdních nočních hodin.
A proč se vlastně májka staví? Jedná se o velmi starou tradici známou především z Jižních Čech a Slovácka. Tato tradice se udržela do dnešní doby a tak se ještě
dnes vypravují (nejen) svobodní chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší a nejkrásnější strom a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Májovým
stromem může být podle místních zvyků smrček, jedlička nebo borovice. Chlapci
strom oklestí a špičku ozdobí věnci, pentlemi a fáborky. Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože její ztráta by znamenala velkou ostudu. Podle tradice si sousední
chasa navzájem snažila májový strom podřezat. Pro toho, komu se to povedlo, to
znamenalo velkou slávu a pro chasu, která si strom neuhlídala, to byla veliká potupa.
Alena Kličková

Každoroční školní koloběh je u konce. Školáci a děti z mateřské školky se rozloučili s třídním sborem květinou či
nějakým jiným dárkem. Já bych se k nim chtěla připojit a poděkovat za sebe a věřím, že i za další rodiče, pár řádky ve Zbýšovském zpravodaji. Své poděkování směřuji na učitelský sbor a kolektiv mateřské školky. Vím, že je „práce“ a „práce
dělaná s láskou či posláním“. Vážím si toho, že v MŠ Zbýšov převažuje ta druhá varianta. Toto můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy jsem byla účastna výuky ve školce v rámci adaptačního programu a při akcích pořádaných školkou. Proto bych
chtěla říct DÍKY za čas věnovaný našim dětem a to nejen ve školce, ale i mimo ni v rámci Podzimní slavnosti, na turisťáku,
dětském dnu či výletu do ZOO. Vím, že jsou za tím hodiny a hodiny práce a příprav. DÍKY za trpělivost a vedení dětí při
kreslení a dalších tvůrčích činnostech. Velmi často nám děti přinesou obrázky a výtvory, které vytvořily v rámci výuky, a
které vždycky potěší. DÍKY za nápaditost při nacvičování představení pro vánoční rozsvěcení stromu, besídku pro maminky
či besídku ke konci školního roku. DÍKY za vytváření pestrého programu, který vede děti k hudbě a k samostatnosti. DÍKY
za výuku obohacenou divadelními zážitky, přespáním ve školce nebo táborákem.
Rovněž bych chtěla poděkovat za nové dětské hřiště, které našim dětem udělalo obrovskou radost. Je mi jasné,
že jsem ve svém výčtu DÍKŮ na něco zapomněla, a proto ještě jednou velké DÍKY za vše, co pro naše děti děláte! Krásné
letní prázdniny a hodně odpočinku, abyste získaly zase energii na další školní rok.
Jiřina Vosečková
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V sobotu 27.5.2017 v 10 hodin se konalo slavnostní odhalení pamětní desky profesora Milana Zeleného před jeho rodným
domem v Kluckých Chvalovicích č. p. 67. Další fotografie jsou k dispozici na:
http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/v-kluckych-chvalovicich-odhalili-pametni-desku-profesora-milana-zeleneho-20170529.html
a
http://www.svoboda.info/zpravy/region/rodiste-profesora-milana-zeleneho-v-kluckych-chvalovicich-pripomina-pametni-deska/

Vážení spoluobčané,
jako již tradičně si dovolím pár slov na závěr. S potěšením musím
konstatovat, že v tomto již jedenáctém čísle obnoveného Zbýšovského
zpravodaje můžete zaznamenat několik nových přispívajících. Těší mě,
že lidem v našich obcí není lhostejné ani dění v obcích, ani obsah zpravodaje. Nezbývá než doufat, že tato aktivita nebyla ojedinělá.
Přiblížila se doba dovolených, využijme ji k odpočinku v kruhu
svých blízkých, k tomu, abychom se rozhlédli v klidu kolem sebe a zjistili, jak je na světě a zejména v našem kraji krásně. Odpočívejte, relaxujte, neboť …, „Léto je každoroční povolenka býti línými. Období, kdy se i
nic počítá jako něco.“
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce
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