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. 136/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Libuši Řeháčkovou a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 137/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
program zastupitelstva.
Usnesením č. 138/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet obce Zbýšov na rok 2017. Příjmy celkem
8 948 600,-Kč, výdaje celkem 8 384 200,-Kč, financování
celkem 564 400,-Kč.
Usnesením č. 139/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční příspěvek ve výši 500,-Kč pro ZO ČSCH Vlkaneč na
akci stolního bodování pod názvem „Memoriál Ing. Zadiny“, která se uskuteční 28.12.2016.
Usnesením č. 140/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
změnu platných stanov LD Chraňbož, ze dne 22.5.2016 ve
č. 2 Sídlo, ve kterém se mění sídlo: Leština u Světlé č.p. 145
na : Leština u Světlé č.p. 18.
Usnesením č. 141/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
„Příkazní smlouvu č. 150/16“- zhotovitel VIS spol. s r. o.
Hradec Králové, na vypracování projektové dokumentace
včetně projednání a zajištění povolení ke stavbě vodovodních přípojek v obci Damírov.
Usnesením č. 142/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Zbýšov
v Čechách a k.ú. Šebestěnice, dále mezi k.ú. Opatovice u
Zbýšova a k.ú. Šebestěnice, dále mezi k.ú. Zbudovice a k.ú.
Šebestěnice a dále mezi k.ú. Březí u Šebestěnic a k.ú. Šebestěnice.
Usnesením č. 143/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
„aktualizaci plánu společných zařízení KoPÚ Šebestěnice.“
Usnesením č. 144/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 8.
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Usnesením č. 145/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
proplacení faktury za opravu vnitřní kanalizace a zpevněných ploch u ZŠ Zbýšov ve výši 142493,- Kč včetně DPH
Ing. V. Merenusovi, Čáslav.
Usnesením č. 146/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-126019602/VB/ 01 Opatovice u Zbýšova, p.č. 321/1 – knn
(přípojka pro XXXXX).
Usnesením č. 1/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Mgr. Oldřicha Poula a Ing. Ivana Vergnera .
Usnesením č. 2/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 3/2017 zastupitelstvo obce schvaluje vystavení opravného daňového dokladu od firmy Ing. Merenus,
Čáslav na částku 62.761,- Kč včetně DPH.
Usnesením č. 4/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o dílo č. 3/2017“ – zhotovitel ZD Vysočina Zbýšov, na provádění zimní údržby pro obec Zbýšov.
Usnesením č. 5/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IE-12-6006848/VB043b a č. IE-12-6006848/VB023 Chlum,
obec, obnova NN-úprava TS, kNN, NN, dem.NN.( výměna
vzdušného vedení za nové zemní kabelové vedení, výstavba nových přípojkových pilířů).
Usnesením č.6/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek ve výši 6,-Kč/obyvatele pro spolek Lípa pro venkov, z.s.Zbraslavice. Členský příspěvek pro obec Zbýšov činí
3.786,-Kč.
Usnesením č.7/2017 zastupitelstvo obce schvaluje retrospektivní zápisy do kroniky obce Zbýšov za roky 2000,
2001, 2002 a 2003.
Usnesením č.8/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení na pozemku č. parcely 1026
v k.ú. Březí u Šebestěnic. (montáž kabelového svodu po
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bet. stožáru ukončeného v pojistkové skříni-napojení na
ATS Zbudovice).
Usnesením č.9/2017 zastupitelstvo obce schvaluje, aby
místo správce Autokempu ve Zbýšově vykonávala I. Profousová, Březí v termínu od 1.3. - 30.9.2017.
Usnesením č. 10/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro pořádání společenského plesu pro Mikroregion Čáslavsko, který se bude
konat 4.3.2017 od 20,oo hod. v sále Hotelu Grand
v Čáslavi.
Usnesením č.11/2017:
a) zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely
4/21 o výměře 54 m2 za 1,-Kč manželům XXX Zbýšov, dále
prodej pozemku č. parcely 4/22 o výměře 36 m2 za 1,- Kč
XXXX, Zbýšov.
b)zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků č. parcely
4/27 o výměře 35 m2 za pozemek č .parcely 4/31 o výměře
8 m2 pro XXXXX Zbýšov, dále směnu pozemků č. parcely
4/19 o výměře 74 m2 za pozemek č. parcely 4/30 o výměře
25 m2 pro XXXXX Dolní Bučice.
c)zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku č. parcely
4/20 o výměře 146 m2 za 1,-Kč od XXXXX, Zbýšov.
Usnesením č. 12/2017 zastupitelstvo obce schvaluje zrušit
výběrové řízení na akci „Obnova rybníka v k.ú. Damírov“.
Usnesením č. 13/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Zbýšov pro
pořádání dětského karnevalu, který se bude konat
11.3.2017 v budově bývalé civilní obrany ve Zbýšově.
Usnesením č. 14/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Josefa Profouse.
Usnesením č. 15/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 16/2017:
a) zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely
4/21 o výměře 54 m2 za 1,-Kč manželům XXX, Zbýšov, dále

prodej pozemku č. parcely 4/22 o výměře 36 m2 za 1,-Kč
XXX, Zbýšov,
b) zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků č. parcely
4/27 o výměře 35 m2 za pozemek č. parcely 4/31 o výměře
8 m2 pro XXXXX, Zbýšov, dále směnu pozemků č. parcely
4/19 o výměře 74 m2 za pozemek č. parcely 4/30 o výměře
25 m2 pro XXXXX, Dolní Bučice,
c) zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku č. parcely
4/20 o výměře 146 m2 za 1,-Kč od manželů XXXXX, Zbýšov.
Usnesením č. 17/2017 zastupitelstvo obce schvaluje změnu platných stanov LD Chraňbož v „Předmětu činnosti“, ze
dne22.5.2014 čl. 4.
Usnesením č. 18/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na nákup nového babyboxu.
Usnesením č. 19/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o provozování a pachtu vodovodu č. 4/2017
mezi Obcí Zbýšov a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora na
vodovod v Krchlebské Lhotě.
Usnesením č. 20/2017 zastupitelstvo obce deleguje
k účasti na konání řádné valné hromady VHS VrchliceMaleč, a.s. Kutná Hora, dne 27. února 2017, starostku obce
Květu Němcovou.
Usnesením č. 21/2017 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Usnesením č.22/2017 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu
inventarizační komise o výsledku inventarizace za rok
2016.
Usnesením č. 23/2017 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
5 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce (odměny dvou
z nich budou financovány z prostředků úřadu práce a 3
budou placeni z rozpočtu obce) a 1 na úklid v autokempu
(odměna zaměstnance bude hrazena z rozpočtu autokempu).

Vážení spoluobčané,
s velkou zodpovědností jsme odložili starý kalendář, přehodnotili svá novoroční předsevzetí a
s pořádnou dávkou energie vykročili do nového roku,
který nám určitě připraví spoustu překvapení.
Tak jako každý předtím nás staví před nové úkoly
a povinnosti a my jako vzorní posluchači jsme připraveni daným výzvám čelit. A samozřejmě i povinností
našeho úřadu je plnit své závazky vůči svým občanům.
Letošní zima byla oproti předešlým chladnější a
mrazivější a dočkali jsme se i vytouženého sněhu,
který měl alespoň zčásti nasytit podzemní prameny,
aby se naše studny naplnily vodou. A právě s touto
nepostradatelnou existenční tekutinou souvisí pokračování výstavby vodovodu do obce Damírov.
V současné době probíhá projektování domovních

přípojek s osobní návštěvou odborného pracovníka,
aby se pak vlastní realizace zbytečně neprodlužovala.
Dále obecní úřad plánuje opravy místních komunikací
ve Zbýšově a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice ve Březí. Na vylepšení vzhledu i účelnosti čeká
bývalá prodejna v Kluckých Chvalovicích. Další větší
finančně náročné akce budou prováděny v návaznosti
přidělovaných dotací. Po neúspěšném vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova rybníka
v Damírově“, které bylo pro nedostatek uchazečů
zrušeno, nyní probíhá nová výzva pro podání nabídek.
Veškeré stavební práce budou započaty, až počasí
dovolí a dá stop šedé obloze a sychravým a mrazivým
dnům.
Přesto ale pomalými a váhavými kroky se k nám
nesměle blíží jaro. Nakukuje škvírkou ve dveřích,
chystá si zásoby zelené barvy a strachuje se, aby jí
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bylo dost. Obhlíží stromy a keře, zda nejsou moc zesláblé po sněhové nadílce a udrží tu záplavu květů,
kterou jim mávnutím kouzelné hůlky jaro nadělí. První kytičky procvičují svaly ve stoncích, aby se probojovaly studenou zemí. Pohádka jara-stále krásná, ale
pokaždé jiná. S přicházejícím jarem také souvisí velikonoční svátky. Velikonoce jsou jediné svátky, které
nemají v kalendáři pevné datum. Slaví se vždy první
neděli po prvním jarním úplňku. Prožijte je ve zdraví a
s úsměvem přivítejte s ošatkou pestře malovaných
vajíček rozjařené koledníky.
Na jaře je venku opravdu krásně. Je velká škoda
nevidět, jak se vše probouzí k životu. Nemusíte chodit
nikam daleko, jen si udělat trochu času, všímat si pro

nás všedních věcí a umět se pozorně dívat. Každý den
je jen jednou za život.

Vážení spoluobčané,
s prvním jarním sluníčkem přichází i další číslo
Zpravodaje a informace z kultury. V únoru se uskutečnil zájezd do divadla na představení „Rande
s duchem“ s Evou Holubovou a Oldřichem Víznerem v
české premiéře.

Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol.
Tento námět později zpracoval pro svůj slavný film
Tančírna známý italský režisér Ettore Scola.
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, z
lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem
se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v
tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době
pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným snem.
Závěrem dovolte, abych Vám popřála krásné Velikonoce a hezké zážitky při akcích pořádaných kulturní
komisí OÚ Zbýšov.

Dalším kulturním počinem bylo představení „Tančírna“ v sobotu dne 25. 3. 2017, které uvádí Divadlo
Radka Brzobohatého. Světově proslulá divadelní hra

Květa Němcová – starostka obce

Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V měsících leden až březen 2017 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
paní Marie Sobotková, Krchlebská Lhota– 85 let
pan Miloslav Sochr, Damírov – 70 let
paní Marie Vitáková, Zbýšov – 90 let
pan Josef Štech, Klucké Chvalovice– 95 let
pan Václav Mašín, Damírov – 75 let
paní Věra Zelená, Krchlebská Lhota – 93 let
paní Marie Kopecká, Klucké Chvalovice – 97 let
paní Jana Sochrová, Damírov – 70 let

Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!
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Bílý, zasněžený, mrazivý, ledový, bruslařský, ale i
učící a prověřující byl měsíc leden v naší škole. Těšili
jsme se na odpolední bobování a koulování
s kamarády ze školní družiny, na téměř každodenní
bruslení a na hokej. Je dobré mít v zimě zamrzlý rybník hned za školou, využít ho třeba i na kratší dobu
několikrát za den a v mezičase si ohřát zmrzlé prstíky
v teple ve třídě u zajímavé knížky. To, jak jsme od září
udělali pokrok a co jsme se naučili, zhodnotili naši
učitelé a doložili na pololetním vysvědčení, které nám
předali 31. 1. Na Mokré vysvědčení jsme si počkali do
9. 3. 2017.

A jak jsme prožili měsíc únor? Po pololetních
prázdninách jsme se opět učily podle běžného rozvrhu a před jarními prázdninami jsme si zahrály na učitele my, děti. Každý z nás si připravil část hodiny –
českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky,
vlastivědy, přírodovědy i výchovy a zkusil ostatní žáky
naučit nové učivo. Mnohdy to nebylo tak jednoduché,
jak se zpočátku zdálo, ale většina žáků se na výstup
poctivě připravila a projekt „Vyučují žáci“ nás hodně
bavil.
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Březen byl naplněný velkými přípravami na karneval. O výtvarné výchově a pracovních činnostech
jsme vytvářeli klauny, kašpary, škrabošky, vstupenky
a plakátky, ale hlavně zvířata z džungle, která nás
motivovala ve filmu Kniha džunglí, protože Mauglí –
člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou, učitel zákona džungle veselý medvěd Balú, černý pardál
Baghíra, tygr Šér Chán, opičí král Ludvík a další se stali
našimi kamarády. Na rytmickou písničku The Bare
Necessities jsme ve školní družině s velkým nadšením
nacvičili předtančení. S ním jsme vystoupili v sobotu
11. 3. odpoledne na karnevalu. Díky rodičům, kteří
nám pomohli s přípravou kostýmů a prožili s námi
celé odpoledne, sponzorům, kteří nám financovali
tombolu i celý karneval. V neposlední řadě patří díky i
školské radě při ZŠ Zbýšov, která zajistila nejen čisté a
příjemné prostředí pro karneval ve školícím středisku bývalé CO školy, ale i DJ a vše, co k takovému karnevalu patří. Všichni jsme si zatancovali, zazpívali,
zasoutěžili. A když nám v pondělí ve škole řekla Barunka „nejlépe se tancovalo na pódiu“, Vendulka „
bavilo mě učit se předtančení“, Maruška „líbily se mi
tam balónky a jak jsme ve škole nacvičovali předtančení“, Nikolka „jak jsme tam blbli“, Lukášek „jo, to jo,
mně taky“, Kuba „dobrá tombola“, Mára „jak jsem
tancoval s mamkou mazurku“, Anetka „mně se líbilo
všechno“, potom nás, učitelé, práce baví a motivuje
k dalším zajímavým činnostem.
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nou z nich je práce s keramickou hlínou. Abychom
to však správně mohli využít, přijela nám na pomoc paní Brigita Vavřičková. Navštívila nás v pondělí 6.3.2017 . Nejprve dětem vysvětlila jak s hlínou zacházet a velmi pěkně je namotivovala svými
již hotovými výrobky. Děti si vyrobily krásné jarní
sluníčko, které vám všem vnese teplo do vašich
domovů.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku viděli 3. 3.
v čáslavském divadle pořad Filipíny – za obry a trpaslíky, který v rámci projektu Planeta Země 3000
poutavou a srozumitelnou formou motivoval žáky
ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Poté si prohlédli historické části města a rozhlédli se z věže kostela svatého Petra a Pavla.
Vyhlížíme jaro!
V rámci praktických činností se děti setkávají
s různými materiály a technikami tvoření. Nejed-

Žáci a učitelé ZŠ Zbýšov

Ze života ve školce…
Kalendářní rok začal změnami, rozloučila se
s námi paní J. Bohatá, její práci převzala paní J.
Babáková a personální změny ještě nekončí. Na
začátku května nastoupí k dětem nová paní učitelka, jelikož paní L. Martínková se bude doma
v klidu připravovat na příchod nového človíčka.
Pro děti byl jinak leden podle jejich přání spousty sněhu, kterého si opravdu s radostí užily.
Stavěly sněhuláky, vláčky, sněhová zvířata a samozřejmě došlo i na koulovačky.

V teple školky jsme společně s paní B. Vavřičkovou vyráběli keramická krmítka pro ptáčky, abychom
je mohli z oken herny pozorovat, při jejich hodování
semínkových koulí, které jsme pro ně, jako každý rok,
vařili.

Shlédli jsme tři divadelní představení, s kterými
jsme si zazpívali a zatančili.
Novinkou jsou také středeční svačinky, které si
s dětmi připravujeme samy. Děti se aktivně podílí na
Zbýšovský zpravodaj
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míchání tvarohového sladkého krému, ovocného salátu,
toustů…. Samy si pak namažou pečivo či chléb, ozdobí ho
zeleninou a s radostí a chutí si vlastnoručně „uvařený“
pokrm snědí. Úspěch měla i velmi nepopulární rybičková
pomazánka. Toto je tvarohový krém s čokokuličkami smajlík.

V březnu jsme ukončili předplavecký výcvik, který letos provázel velkou nemocnost a tak z původně
přihlášených 14 dětí, většinou jela jen polovina.

Od 27.3. máme zapůjčené herní prvky, které si
děti užijí celé dva týdny.
31.3. proběhl den otevřených dveří v MŠ a to od
10,00-12,00 a od 14,00-16,00. Všichni návštěvníci se
mohli podívat, jak využíváme zrekonstruované prostory a třeba se i potěšit našimi dětmi - naší budoucností.
Za děti a kolektiv MŠ Věra Radilová a Lenka Martínková

Po zimní přestávce se o posledním březnovém víkendu opět rozběhly boje ve fotbalové III. třídě, jejímž
účastníkem je i TJ Zbýšov. Doufáme, že se našim fotbalistům bude dařit minimálně stejně dobře jako na podzim
a přijdete je v hojném počtu povzbudit
25.3.2017

Zbýšov

Kácov B

5:2

1.4.2017

Štrampouch

Zbýšov

2:4

Zbýšov

Sedlec B

Horky

Zbýšov

8.4.2017

16:30

15.4.2017
22.4.2017

17:00

Zbýšov

Kluky

29.4.2017

17:00

Zbýšov

Církvice

6.5.2017

17:00

Zbýšov

Červ. Janovice

13.5.2017

17:00

Zbýšov

Miskovice

Tupadly B

Zbýšov

Zbýšov

Paběnice B

Bílé Podolí B

Zbýšov

Zbýšov

Křesetice

Malín B

Zbýšov

20.5.2017
27.5.2017

17:00

4.6.2017
10.6.2017
17.6.2017

Zbýšovský zpravodaj
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Speciální rubrika věnovaná tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát přináší budovu základní
školy. Původní fotografie pochází z roku 1952, současná fotografie byla vyfocena z přibližně stejného místa v dubnu 2017.
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Mikroregion Čáslavsko realizuje společný komunitní plán pro stávající i potencionální uživatelé sociálních služeb. Společný
komunitní plán by nejen obcím, ale i občanům umožnil komunikovat na společné platformě. Mohli by získávat pravidelné
informace o aktuálním dění, nabízených službách v regionu, o nových trendech, a o možnostech řešení problémů (blížící
se hrozby a možnosti, jak jim předcházet). Koordinací, výměnou zkušeností a zpracováváním ucelené koncepce v oblasti
sociálních služeb by se například dalo uvažovat o vzniku svazkových zařízení (není zde myšleno poskytování soc. služeb,
ale vytváření prostoru pro jejich poskytování, návaznost dalších aktivit, apod.). Obce, které se rozhodnou zapojit
do společného komunitního plánování, budou moci tlumočit skutečná přání, potřeby a očekávání svých občanů v oblasti
sociálních služeb a tím posilovat sociální soudržnost v dané komunitě. Bližší informace lze nalézt na www.caslavsko.com.
Abecední seznam poskytovatelů sociálních služeb v ORP Čáslav:
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
Adresa / sídlo:
Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav
www. anima-pecovatelska-sluzba.cz
Více informací na:

Adresa / sídlo:
Více informací na:

DIGNO (důstojnost), z.s.
Hořany 25, 28401 Kutná Hora
www.digno.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více
informací
na:

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Kouřimská 15, 28002, Kolín
www.diakonie-stred.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více informací
na:

Domov důchodců Čáslav
Nazaret 94/3 a 59, 286 01 Čáslav
www.ddcaslav.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více
informací
na:

Helpicon, z.ú.
Filipovská 915/9, 286 01 Čáslav
www.helpicon.cz, www.facebook.com/helpicon.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více informací
na:

LCC domácí péče, s.r.o.
Poděbradská 540/26, Praha 9, 190 00, kontaktní pracoviště: Vojtěšská 237, Kutná Hora 284
www.lccdp.cz
30

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více
informací
na:

Oblastní Charita Kutná Hora, Rodinné centrum Čáslav
Kostelní nám. 186, 286 01 Čáslav
www.kh.charita.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více informací
na:

Prostor Plus, o.p.s.
Na Pustině 1068, Kolín
www.prostor-plus.cz

Adresa / sídlo:
Název
organizace:
Více
informací
na:

Život 90, z.ú.
Karolíny Světlé 18, Praha 1
www.zivot90.cz

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte poděkovat všem přispívajícím a popřát Vám příjemné
prožití Velikonoc, svátků jara. Užívejte si naplno jarních dnů, neboť … „Jaro je krásné pro toho, kdo
zažil dlouhou zimu.“ Bjørnstjerne Martinius Bjørnson).
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce
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