ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 2/2021

Klucké Chvalovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

Z J ED NÁ N Í OB E CN ÍH O Ú ŘAD U
Jednání obecního zastupitelstva jsou
veřejná. Pravidelně se konají poslední úterý
v měsíci od 18 hodin na Obecním úřadě
ve Zbýšově. V případě řešení neodkladné
záležitosti svolává starostka obce zasedání
mimořádné. Občané jsou o zasedáních dopředu
informováni vyvěšením na úřední desce a
webových stránkách obce, kde obsahem je i

plánovaný program.
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva
jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce a
webových stránkách
obce (Úřad/zápisy
z jednání). Zde uvedené usnesení jsou pouze
přehledem, co bylo a nebylo schváleno. Nejedná
se o kompletní zápis z jednání.

Termíny jednání zastupitelstva pro další období:
V červenci a v srpnu proběhnou jednání zastupitelstva dle potřeby, popř. mimořádně, vždy
však bude předem informováno na webových stránkách.
21. 9. 2021

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 24. 3. 2021
Usnesení č. 19/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a Andreje
Hotyče.
Usnesení č. 20/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 21/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

k veřejné zakázce s názvem „Mateřská škola
pro 40 dětí – Zbýšov – novostavba se
zhotovitelem Polabská stavební CZ, s.r.o.
Oseček č.p. 87. V Dodatku č. 2 se mění doba
plnění – zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně
provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle
do 30.4.2021.
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Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 30. 3. 2021
Usnesení č. 22/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovatelkami zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Ing. Hanu Kunáškovou.
Usnesení č. 23/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 24/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu č. 1200300141 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky na projekt (zpracování
projektové dokumentace) „Klucké Chvalovice kanalizace a ČOV a Zbýšov – kanalizace a
ČOV.“
Usnesení č. 25/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Klucké
Chvalovice pro XXXXX, za cenu 50,- Kč/m2.
Výměra bude upřesněna po předložení
geometrického plánu.
Usnesení č. 26/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem bytových prostor v č. p. 27
ve Zbýšově pro XXXXX na dobu určitou
do 31. 3. 2022. Výše nájmu byla stanovena
na 2.500,- Kč měsíčně.
Usnesení č. 27/2021: zastupitelstvo obce

schvaluje „Rozpočtové opatření č. 2“.
Usnesení č. 28/2021: zastupitelstvo obce
jmenuje členy komise pro výběrové řízení
na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Chlum v tomto složení: L. Chvátal, Zbýšov,
J. Arnot, Chlum a A. Hotyč, Zbýšov.
Usnesení č. 29/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Změnový list stavby č. 3“ pro akci:
Mateřská škola pro 40 dětí – Zbýšov –
novostavba“ ve výši 2.787.918,- Kč,
pro zhotovitele – Polabská stavební CZ s.r.o.
Oseček 87.
Usnesení č. 30/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
k veřejné zakázce s názvem „Mateřská škola
pro 40 dětí – Zbýšov – novostavba“ se
zhotovitelem Polabská stavební, s.r.o. Oseček
87.
Usnesení č. 31/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 363
o výměře 543 m2 v k.ú. Zbudovice
pro XXXXX a XXXXX, Schořov, za cenu
90, Kč/m2.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 27. 4. 2021
Usnesení č. 32/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Martina Vančuru a Ondřeje
Radila.
Usnesení č. 33/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 34/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0633274159
na částku 4.733.655,- Kč .
Usnesení č. 35/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí Smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 0443511379/21 ve výši 1.700.000,- Kč.
Usnesení č. 36/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 22 ke Smlouvě
č. S/100183/05324137/002/2006 na zajištění
odvozu separovaného odpadu se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Čáslav.
Usnesení č. 37/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě
č. S/100183/05324137/001/2006 na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. Čáslav.
Usnesení č. 38/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –

Obec Zbýšov-GasNet, s.r.o.Ústí nad Labem
na uložení plynárenského zařízení „Plynofikace
Ledečska“.
Usnesení č. 39/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem bytových prostor v č. p. 27
ve Zbýšově pro XXXX, Zbýšov na dobu určitou
do 31. 3. 2022. Výše nájmu byla stanovena
na 2.500,- Kč měsíčně.
Usnesení č. 40/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo na Územní studii
pro zastavitelnou plochu Z23 vymezenou
územním plánem Zbýšov.
Usnesení č. 41/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 363
o výměře 543 m2 v k. ú. Zbudovice
pro XXXXXa XXXXXX, Schořov, za cenu
90,- Kč/m2.
Usnesení č. 42/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení kapacity počtu dětí v nové
mateřské škole ve Zbýšově z 27 na 40 a výmaz
z čísla popisného 55 na 89.
Usnesení č. 43/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení kapacity počtu stravovaných
ve školském zařízení (jídelně) v nové mateřské
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škole ve Zbýšově z 65 na 90 a výmaz z čísla

popisného 55 na 89.

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 10. 5. 2021
Usnesení č. 44/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a Ing. Hanu
Kunáškovou.
Usnesení č. 45/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.

Usnesení č. 46/2021: zastupitelstvo
schvaluje výběr dodavatele na zakázku
Chlum“ – Tomáše Havlíčka, Masarykova
286 01 Čáslav. Cena veřejné zakázky
1.261.996,12 Kč včetně DPH.

obce
„VO
127,
činí

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2021
Usnesení č. 47/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Ondřeje Radila.
Usnesení č. 48/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 49/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci
a koordinaci stran při realizaci společných
kroků, směřujících k zabránění výstavby VRT
v současném provedení a umístění stavby.
Usnesení č. 50/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje návrh znaku a vlajky obce dle
Mgr. Jana Tejkala. Návrh bude zaslán
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii –
Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky
Usnesení č. 51/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje umístění přípojkové skříně pro objekt
č. p. 46 ve Březí na pozemku č. parcely 1043/2
v k. ú. Březí.
Usnesení č. 52/2021: zastupitelstvo obce
pověřuje
starostku
Květu
Němcovou
k zastupování
na
valné
hromadě
Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč,
a.s. Kutná Hora, dne 7.6.2021.
Usnesení č. 53/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku obce Zbýšov za rok
2020.
Usnesení č. 54/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Zbýšov,
příspěvková organizace za rok 2020

Usnesení č. 55/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku Autokempu Zbýšov
za rok 2020.
Usnesení č. 56/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 57/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 10/1 díl
„b“ o výměře 107 m2 v k. ú. Zbýšov
pro manželé XXXXXX, Zbýšov za cenu
150,- Kč/m2. Záměr bude vyvěšen po dobu
15dnů na úřední desce.
Usnesení č. 58/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu
na Zbýšovský rybník. Nájem se prodlužuje
do 31. 12. 2032, z důvodu udržitelnosti
budoucího projektu na opravu hráze.
Usnesení č. 59/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Zbudovice vodovodní přípojky“ se zhotovitelem - Jan
Březina, Bohouňovice I. 28. Cena díla
1.421.398,85 Kč.
Usnesení č. 60/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje konání kulturní akce Open Air Zbýšov
2021 dne 24. 7. 2021 u kiosku u Zbýšovského
rybníka.
Usnesení č. 61/2021: zastupitelstvo obce
souhlasí s upořádáním letního dětského tábora
pro kmen Bobrů v Říčanech na pozemku
č. parcely 423 v k. ú. Chlum, ve dnech 1. - 16.
7. 2021.

S LOV O STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
celoroční shon pozvolna polevuje a
na jeho místo přichází sluncem a pohodou
prozářené období letních měsíců. Čas
dovolených, čas odpočinku, období plné výletů,
zábavy a příjemných zážitků. Nervy vysílené

pracovním vypětím se pomalu uklidňují, záda
ohnutá pod tíhou zodpovědnosti se narovnávají.
Zkrátka a dobře, léto je v plném proudu.
Nad krajinou se vznáší usměvavá tvář
slunce, jež vnáší jasné a tolik vítané světlo.
Louky jsou plné skákajících zelených kobylek,
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které svými tykadly jemně objímají stébla
rozstřapené šustící trávy. Motýli poletují z květu
na květ a tak trochu vyrušují pilné včelí dělnice
v jejich
každodenní
zodpovědné
práci.
Na keřích se začínají červenat maliny, jahody a
ostružiny a na rudé třešně se slétají hladoví
špačci a zvídaví kosi. Obtěžkané větve se sklání
pod tíhou rostoucího ovoce. Sytě zelené lesy
obkličují dozrávající lány řepky a obilí a
kukuřice se snaží vší silou prorazit deštěm
udusanou zemi.
I nám se s přibývajícím sluníčkem
rozsvítilo na lepší časy a koncem dubna došlo
ke zkolaudování mateřské školy. Nová budova
s číslem popisným 89 se otevřela malým
návštěvníkům 3. května, aby konečně mohla
nabídnout to, co za svými zavřenými dveřmi
skrývala téměř rok. Současně byla rozšířena
i živnostenská činnost a od 10. května nabízíme
i stravování pro veřejnost. Nedodělky, které
představují položení zámkové a zatravňovací
dlažby, oplocení a veřejné osvětlení, budou
odstraněny do poloviny června. Věřím, že se
školáčkům v nových prostorách líbí a budou zde
stejně spokojeni jako ve staré budově, která
v současné době zeje prázdnotou a čeká na své
budoucí využití.
Také byly dokončeny vodovodní
přípojky v obci Zbudovice a připravuje se

pokládka asfaltových povrchů. I v autokempu
mají řemeslníci plné ruce práce, aby zvládli
do začátku sezóny rekonstrukci sociálního
zařízení. Ta zahrnuje celkový rozvod elektřiny,
položení dlažby a obkladů, nová umyvadla a
toalety. Chceme tak zpříjemnit pobyt našim
hostům, z nichž někteří i pravidelně naše
zařízení navštěvují. Bohužel jen rybník nebude
moci nabídnout patřičné vyžití, protože
z důvodu regulace výšky hladiny bude koupání
obtížné a šlapadla a loďky musí vydržet ještě
nějaký čas na stávajícím parkovišti. Naši
zaměstnanci, kteří byli přijati na veřejně
prospěšné práce, se potýkají s velkým
množstvím vzrostlé trávy. Dostávají se ovšem
do časového skluzu, jelikož tráva roste, i když
prší, ale sekat se bohužel nedá.
Blíží se ale také čas volna, který se
k letním měsícům bezesporu váže. Někoho čeká
dovolená na prosluněných mořských plážích,
někdo se rozhoduje mezi horskými skalisky a
další zvolí dovolenou v tuzemsku někde
na chalupě,
obklopen
svými
blízkými.
Bez ohledu na to, kde a jak ji strávíte, vám přeji,
aby se vám podařilo načerpat novou jak
fyzickou tak duševní sílu a vzpomínky vás hřály
ještě i v zimních měsících.
Květa Němcová, starostka obce

OB E CN Í Ú ŘAD IN FO RM U J E
NOVÁ MŠ ZBÝŠOV A JÍDELNA - PŘEDSTAVENÍ OBJEKTU
Dne 3. 5. 2021 došlo ke spuštění
provozu Mateřské školy Zbýšov a jídelny.
Kolaudace objektu proběhla dne 27. 4. 2021, a
tak měl personál školky velmi málo času vše
přestěhovat, vybalit a připravit pro děti.
S velkým vypětím sil a pomocí rodičů
vše zvládli na výbornou. I když venkovní
podmínky ze začátku nebyly ideální, uvnitř byla
školka plně vybavena. Na děti čekaly nové
šatny, nové umývárny a toalety a především
nové herny s hračkami a nové ložnice
s postýlkami.
Půdorys budovy MŠ je ve tvaru písmene
„L“. V delším ramenu se nachází provoz MŠ.
Jedná se o dvě dětská oddělení. V kratším
rameni se nachází provoz kuchyně. Oba

provozy jsou od sebe dispozičně a provozně
oddělené, mají samostatné vstupy, je zajištěna
možnost vzájemného přístupu vnitřní chodbou.
Výstavba
je
vybudována
dle
zásad
bezbariérového užívání.
Nyní vás provedeme novou školkou
slovně a i pomocí fotografií. Po vstupu
do školky projdete zádveřím a chodbou, ze které
se vydáte buď do šatny Soviček (větší děti) nebo
do šatny Berušek (menší děti). U každé šatny je
oddělená umývárna, záchody a sprcha. Ze šatny
se pokračuje do příslušné herny. Za hernou má
každá třída spací místnost. Mezi oběmi hernami
je přípravna jídla. Do této místnosti se přiveze
jídlo ze školní jídelny a připraví se na výdej
pro děti. Z hlavní chodby se dá dále vstoupit
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do místnosti zázemí učitelek, do technické
místnosti
s kotlem,
sušičkou a pračkou,
a do místnosti se zázemím pro úklid.
Školní jídelna disponuje kromě kuchyně
a jídelny pro základní školu, kanceláří vedoucí
školní jídelny a spoustou místností jako jsou
přípravny potravin, skladovací místnosti
s mrazáky, zázemím pro personál kuchyně
a úklid
a apod.
Osobní prohlídku objektu pro veřejnost
obec plánuje v rámci Dne otevřených dveří
MŠ a jídelny v srpnu, více v dalším příspěvku
níže. Akce takového rozsahu se u nás v obci
moc často nedělá, a tak byla škoda, že nemohlo
dojít ke slavnostnímu otevření se vší parádou. A
to kvůli nepříznivé pandemické situaci a kvůli
nedodělaným terénním úpravám.
V průběhu léta budou ještě v areálu
školky instalovány nové herní prvky jako
dětský vláček, pískoviště, trampolína a herní
sestava. Celý herní areál je oplocen.
Provoz MŠ a Jídelny
Kapacita nové školky je 40 dětí. Provoz
školky je od 6:00 do 17:30 hodin.

Chodba

Mateřská škola zaměstnanci:
 vedoucí učitelka: Věra Radilová
 učitelky: Iva Křivánková, Lenka
Mašínová, Lenka Martínková, Klára
Cihlářová.
 uklízečka: Věra Vrkotová
 provozní zaměstnanec: Jan Capulič
Školní jídelna zaměstnanci:
 vedoucí školní jídelny: Jana Výborná
 kuchařka pro školu: Jana Čížková
 kuchařka pro veřejnost: Veronika
Solařová
 pomocná kuchařka: Ivana
Profousová
 provozní zaměstnanec: Jan Capulič
Jak personál školky, tak personál školní
jídelny je již po měsící užívání zajetý v provozu
a vedle spokojenosti dětí, věříme, že jsou
spokojeni i rodiče a strávníci jídelny.
Přejeme plno smíchu ze školky a plno
libých vůní z kuchyně!

Šatna Berušek
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Umývárna Berušek

WC Berušek

Herna Berušek

Ložnice Berušek

Uvedené fotografie jsou ze třídy Berušek. Více fotografií naleznete na webových stránkách obce.

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
S otevřením nové budovy MŠ Zbýšov
došlo k rozšíření služeb občanské vybavenosti
v obci. Školní jídelna při ZŠ Zbýšov (čp. 89)
nabízí stravování pro veřejnost, a to od pondělí
do pátku.
 Výběr je z jednoho jídla (polévka +
hlavní chod), cena oběda je 85,- Kč.
 Oběd si můžete vyzvednout ve výdejně
osobně od 11 do 12 hodin.
 Jídlo se vydává do poskytových
jednorázových obalů.
 Případní zájemci o stravování si musí
oběd přihlásit popř. odhlásit min. den
předem do 13. hodiny.
 Úhradu stravného lze provést v hotovosti



nebo bankovním převodem.
Jídelní lístky nepodléhají žádným
nutričním doporučením a dietám a jsou
vždy
plánovány
na dva
týdny.
Strávníkům jsou k dispozici ve čtvrtek
na
webových
stránkách
ŠJ
(https://www.zszbysov.cz/skolnijidelna/jidelnicek-verejnost-1/)
nebo
na nástěnce veřejné výdejny.

Podrobnější informace naleznete na webových
stránkách obce v sekci Obec » Služby v obci.
Kontaktní osoba – vedoucí školní jídelny pí Výborná (Babáková), tel. 731 499 966.

ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ VE VŠECH OBCÍCH OÚ ZBÝŠOV
V

poslední

době

se

stále

častěji

potýkáme

při

jednáních

zastupitelstva
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stížnostmi občanů na volné pobíhání psů. Obec
v tomto není nečinná. Na veřejných pozemcích
v působnosti OÚ Zbýšov platí vyhláška o
zákazu volného pohybu psů a jiného zvířectva
od 1. 1. 2001. Tento zákaz se nevztahuje pouze
na Zbýšov. Zákaz zahrnuje volné pobíhání psů
na veřejných prostranstvích. Přičemž za veřejná
prostranství se považují návse, pozemní
komunikace, parky a jiná obecní zeleň. Buďme

tedy konkrétní. Volně pobíhající pes by neměl
být ani na pláži u Zbýšovského rybníka, ani při
procházce po pozemních komunikacích či
cestách v blízkostech obydlí ať již trvalých či
rekreačních. Volné pobíhání psů může být
umožněno pouze na místech k tomu určených.
Porušování vyhlášky bude řešeno jako
přestupek přestupkovou komisí MěÚ Čáslav.

NEDĚLNÍ POLEDNÍ KLID
Nadchází období roku, kdy je naše oblast
vyhledávaným turistickým cílem a dochází
k navýšení počtu pohybujících se osob, a to
nejen díky návštěvníkům Autokempu Zbýšov,
ale i obyvatelům rekreačních objektů.
Vedle aktivního odpočinku, které naše
okolí nabízí, odpočíváme i pasivně. To je
bohužel často narušováno nutnou údržbou

o zeleň či jinými hlasitými činnostmi. Obracíme
se na vás s prosbou o zdržení se vytváření
narušujících zvuků v době nedělního oběda,
tedy o dodržování poledního klidu v neděli
od 12 do 14 hodin. Věříme, že zohledníme
potřeby druhých a vytvoříme si tak prostor k
odpočinku.

STAVEBNÍ PARCELY VE ZBÝŠOVĚ
Po dvou letech snažení jsou konečně
všechny pozemky, dle územního plánu určené
na výstavbu RD za fotbalovým hřištěm
ve Zbýšově, na listu vlastnictví obce a můžeme
se pustit do projektování parcel pro výstavbu
rodinných domů na parcelách č. 10/1- výměra
2 112 m2, 11/5 – výměra 3 643 m2, 11/6 –
3 060 m2 a parcela 11/2 – 6 902 m2 se
směňovala za pozemek č. parcely 215/14 –
výměra 10 000 m2. Jedná se o plochu navazující
na bytovou zástavbu o celkové rozloze
15 717 m2.
Bohužel obec nedisponuje v katastru
Zbýšov pozemky, které by mohly být využity

pro výstavbu RD, proto muselo zastupitelstvo
obce přistoupit k výkupu či směně pozemků
soukromých vlastníků. Celkové náklady
na výkup pozemků činily
1 322 250,- Kč.
Náklady na územní studii činí 40 000,- Kč.
Poslední položkou této akce je tedy zasíťování
pozemků, která ještě není známa. V současné
době jsou zatím celkové náklady na tuto akci
ve výši 1 362 250,- Kč.
Dalším krokem zastupitelstva je
rozhodnout, za jakých podmínek se pozemky
budou nabízet k prodeji. Věříme, že bližší
informace přineseme v dalším zpravodaji.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBÝŠOV
V měsíci květnu došlo ke kolaudaci
objektu – nová mateřská škola. Během měsíce
června byly dodělány venkovní úpravy terénu a
došlo k osazení plotu. Během července dojde
k instalaci herních prvků do prostor zahrady
mateřské školy. Zatím byl tento areál otevřen
jen pro děti a rodiče dětí navštěvující tento
školní prostor. Samozřejmě chápeme, že se
jedná o velkolepou stavbu obce za poslední
roky, proto bychom vám chtěli umožnit
prohlédnutí celého areálu. Bohužel pandemická
situace nedovolovala udělat slavnostní otevření

pro veřejnost před uvedením do provozu, rádi
bychom tuto událost nahradili Dnem otevřených
dveří v nové Mateřské škole Zbýšov.

Přijměte proto pozvání
na velkolepou událost naší obce,
dne 27. 8. 2021 proběhne
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nové Mateřské škole Zbýšov
od 8: 00 – 18:00 hodin.
Uskutečnění akce se bude podmiňovat
aktuálními nařízeními vlády.
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OBECNÍ BYTY VE ZBÝŠOVĚ
Obec Zbýšov má v pronájmu 11
bytových jednotek nacházejících se v čp. 1 a 3,
čp. 27, čp. 55 (stará MŠ), čp. 72 (pošta), čp. 58
(zdravotní středisko), čp. 59. Jedná se byty
bez zvláštního režimu.
Na několika posledních zasedáních
zastupitelstva se intenzivně řeší bytová situace
ve Zbýšově. Zhruba po 15 letech došlo
k navýšení nájemného. Kromě 20% navýšení
nájemného a se ještě navýší nájemné v bytových
jednotkách, kde došlo za poslední 2 roky

k rekonstrukci. Vedle toho došlo k přenesení
nákladů na odvoz odpadních vod na nájemce,
dosud odvoz splašků byl hrazen z rozpočtu
obce.
Bytový fond obce je z většiny velmi
zastaralý a je nutná jeho obnova. Bohužel
finance obce jsou v současné době velmi
napnuté, a proto je nutné, na zvyšující se
požadavky na rekonstrukce,
hledat zdroje
i jinde.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ
Vzhledem k vlhkému jarnímu a letnímu
počasí dochází k hojnému růstu trávy.
Pracovníci veřejné údržby zeleně mají kromě
údržby zeleně i další pracovní činnosti, které
musí vykonávat. Proto jsme potěšeni, když
vidíme, že občané vezmou iniciativu

do vlastních rukou a posekají pozemky
za plotem, popř. v okolí autobusových zastávek
či míst sběru odpadu. Proto bychom zde chtěli
poděkovat všem, kteří se dobrovolně podílí
na tom, že jsou naše obce udržované!

BRIGÁDA SEKÁNÍ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Vzhledem k velkému množství trávy hledá Obec Zbýšov brigádníka/ci na pozici sekání a
údržba veřejné zeleně. Více informací OÚ Zbýšov, tel.: 327 390 326. Nástup okamžitě.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Milí čtenáři,
v průběhu uplynulého čtvrtletí jsem se
přihlásila na Kurz knihovnického minima. Kurz
je určen amatérským knihovníkům, kteří nemají
žádné odborné knihovnické vzdělání. V době
„normální“
se
školení
vždy
konalo
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně,
účastníci tam fyzicky strávili dva vyučovací
dny. V době „covidové“ to bylo jinak. Kurz
probíhal online (to byla pro mě nová zkušenost),
v prostředí JitSi Meet, měli jsme čtyři
vyučovací hodiny každou středu po dobu pěti
týdnů. Přednášející nám poskytli na každou
lekci velké množství studijního materiálu
převážně ve formě prezentací. Kromě vyloženě
odborných informací (např. materiály nazvané
Katalogizace, Knihovnická legislativa v běhu
času, Doplňování a aktualizace knihovního
fondu, Public Relation v knihovně, Knihovnická
terminologie, Činnost a statistika knihovny,
Práce s dětmi do 15 let, Regionální funkce

knihoven a další) nám přednášející připravili
i prezentace, které byly „pro info“ a otázky
k nim nebyly součástí závěrečného testu.
A já vám tentokrát chci nabídnout výběr
z informací, které mě zaujaly.
Knihovnictví je odborná činnost, která se
zabývá shromažďováním, zpracováním a
zpřístupňováním knihovních fondů.
Historie školství oboru knihovnictví
V roce 1920 byla založena první Státní
knihovnická škola v Praze – tehdy jednoletá.
V roce 1927 byly zřízeny dvousemestrové a
čtyřsemestrové
kurzy
pro
vzdělávání
v knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze.
V roce 1950 vzniká na Univerzitě Karlově
Katedra knihovnictví a vědeckých informací.
V současné
době
je
možné
studovat
knihovnictví na třech univerzitách – Univerzitě
Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně
a Slezské univerzitě v Opavě a dále
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na některých vyšších odborných a středních
odborných školách.
První knihovny
Počátek sbírek, které je možné označit
jako knihovny, spadá do 5. a 4. století př. n. l.
První veřejná knihovna se objevuje již
ve starověkém Římě (realizace nápadu Caesara).
Další veřejné knihovny vznikají až v Anglii
v 15. století. Až do 18. století, kdy se začalo
půjčovat absenčně, však v nich knihy byly
připoutány řetězy.
Na našem území předpokládáme
existenci chrámových i osobních knižních
sbírek v 9. století. V 10. a 11. století vznikají
menší knižní soubory. Ve 14. a 15. století
existují institucionální knihovny, osobní sbírky,
kolejní
knihovny,
knihovny
soukromé
i panovnické. Vynález knihtisku v roce 1450
přispěl k masivnímu tisku knih a k jejich
zlevnění. První tisk u nás z roku 1476 – latinská

Statuta provincialia Arnesti Arnošta z Pardubic
vytištěná v Plzni. V období renesance a
humanismu dochází k rozvoji knihoven
městských
latinských
škol,
knihoven
jezuitských,
osobních,
šlechtických,
měšťanských. Málokdy však měly víc než 100
svazků. Po roce 1620 se rozvíjejí církevní
i světské knihovny. V období osvícenství a
českého národního obrození je kladen důraz
na vzdělanost, rozvíjí se vědecká činnost.
Vznikají veřejné půjčovny a čítárny knih a
novin a veřejné lidové knihovny. Po roce 1848
existuje dualismus knihoven – odborné a lidové.
Rok 1919, ve kterém je přijat Zákon o veřejných
knihovnách obecních, je položen základ
současné soustavy knihoven.
Na závěr vás chci všechny jako pokaždé
pozvat k návštěvě naší knihovny.
Za použití studijních materiálů ke Kurzu knihovnického
minima Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Ing. Hana Zmrhalová, knihovnice

Kiosek Dejvid

Letní sezóna u Kiosku Dejvid se ponese
v duchu živé hudby. Všechny akce jsou
odsouhlasené obecním zastupitelstvem a jejich
konání bude s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci.
24. 7. 2021 – Open Air Zbýšov 2021
(pořadatel M. Viták, V. Vavřina)

Pro sledování aktuálního dění využijte
facebookové
stránky
Kiosku
Dejvid:
https://www.facebook.com/Kiosek-Dejvid.
Zodpovědná osoba:
kontakt: 773 500 209.

Zdeňka

Břinčilová,

27. 8. 2021 STARÝ KLÁDY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
I nadále bychom zde rádi uveřejnili
na přání rodičů oznámení o narození dítěte, dále
vám společenská rubrika nabízí prostor
ke sdělení vzpomínky na blízkou osobu nebo

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

Nově narozená miminka


Barbora Pitner – narodila se 17. 5. 2021, Zbýšov

Nejmenší občance přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Vítání občánků

Velmi oblíbená akce pro nově narozené
občánky OÚ Zbýšov se za poslední rok
nekonala z důvodu pandemie koronaviru, a tak
došlo k nasčítání počtu dětí, které čekají

na uvítání do Obce Zbýšov již od září 2018.
Zastupitelstvo se shodlo, že vítání občánků
proběhne v říjnu 2021. O konkrétním termínu
budou vítaní občánci informováni pozvánkou.

Naši oslavenci

Od května do června 2021 slavili tito oslavenci:






Hana Kurfirstová, Zbýšov – 85 let
Marie Kutílková, Klucké Chvalovice - 91 let
Václav Novotný, Zbýšov – 75 let
Josef Zelený, Kr. Lhota – 75 let
Věra Radilová, Březí – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.
Dovolte mi zde popřát i k významnému jubileu paní starostce, Květě Němcové.
V dubnu přivítala šestou dekádu svého života.
Za redakci Zbýšovského zpravodaje přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a radost z rostoucích vnoučátek!

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Vážení čtenáři!
Blíží se doba prázdnin a to je období,
které mají žáci i učitelé nejraději. Ovšem tento
rok byl poněkud zvláštní a v mnoha případech
se ukázalo, že se děti na školu těší. Být izolován
od svých kamarádů není pro ně nic příjemného.
Přece jenom ve škole mohou rozvíjet svůj

sociální potenciál. A také si můžeme říci
po pravdě, že distanční výuka sebelepší a
modernější nemůže nahradit
výuku přímo
ve škole. Protože přímý kontakt s vyučujícím je
nejdůležitější pro pochopení nové látky a
mluvené slovo a osobní příklad pomáhají vše
lépe pochopit a přijmout.
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Do školy jsme všichni mohli nastoupit
12. dubna. Zpočátku jsme dělali testy na covid
pro děti a zaměstnance dvakrát v týdnu.
V současné době již jen jednou. Testy, které
nyní máme jsou jednoduché a pro děti
přijatelné. Velmi dobrá zpráva je, že se nám
vrátila paní učitelka Samohelová a svoji práci
může vykonávat se sobě vlastním zaujetím a
nadšením.
Vrhli jsme se zejména na doučení všeho,
kde jsme měli nějaké nedostatky. I přesto jsme
si našli čas ve škole na pletení košíků a
pozorování mikrofauny pomocí mikroskopů
s paní Rosickou. Ve školní družině jsme mohli
uplatnit ochutnávku různých komodit, vyrábět
zmrzlinu a sledovat zajímavé chemické pokusy
se zkušenou lektorkou.
Na předposlední týden ve škole
plánujeme velké soutěžení. Chceme všichni
vyrazit na kole do Herolandu. Starší si to
protáhnout na zříceninu Hradu Sion. Dále
chceme poznávat Jizerské hory pomocí

jednodenního výletu nejen na Ještěd. Budeme
sportovat v týmech a soutěžit v atletických
disciplínách. Chystáme i oblíbené soutěže jako
je např. Hledání v bludišti nebo Hyeny. Také nás
čeká medobraní a vytočíme z našich školních
úlů tuto sladkou pochutinu. Zařadili jsme
i úplně novou soutěž...Železné dítě. Žáci 1. 3. ročníku přespávají ve škole jednu noc. Žáci 4.
- 5. r. noci dvě.
Také k nám zavítá rodilý mluvčí a naše
hodiny angličtiny budou osvěženy přítomností
tohoto Američana. Když přímo slyšíte řeč a
celou dobu jste nuceni hovořit, naučíte se více a
dříve.
Poslední pondělí ve škole odjíždíme
na Kačinu, kde si projdeme zámek, ale i okolí.
Pak už nastane konec školního roku a my se
musíme rozloučit s našimi páťáky. Budou nám
chybět. Tak jim popřejeme do dalšího nejen
školního života dostatek sebevědomí (ne však
přehnaného), hodně štěstí a obyčejnou radost
ze života.
Za ZŠ Zbýšov zapsal Mgr. Miloslav Oliva

Pletení košíků

Pletení košíků
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Piknik na pláži Zbýšovského rybníka s družinou

Projekt s odborníkem (VŠCHT) – Chemie všemi smysly

Projekt s odborníkem (VŠCHT) – Chemie všemi smysly

Projekt s odborníkem (VŠCHT) – Chemie všemi smysly

Projektové dopoledne s rodilým mluvčím

Projektové dopoledne s rodilým mluvčím
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Učíme se v přírodě

Cyklovýlet Březová

Výlet Ještěd

Zbýšovský školní triatlon

Atletické dopoledne

Vyhodnocení sportovního týdne
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Ocenění sportovci

Koupeme se

Odlétáme na prázdniny

M AT E Ř S K Á Š K O LA
Tak jsme se dočkali....
Nová mateřská škola byla pro děti
uvedena do provozu v pondělí 3. 5. 2021.
Předcházelo tomu odstěhování všech věcí,
hraček a nábytku ze staré školky, ale moc nám
pomohli ochotní rodiče dětí a vše se přemístilo
během 3 hodin, a tak zbyly 4 dny na úklid
a přípravu školky na natěšené děti.
Školka je velmi prostorná, moderní,
útulná, a tak nám rychlé zabydlení nedělalo
žádný problém. Myslím tím, jak dětem, tak
i personálu. Kapacita školky je 40 dětí a je plně
využita od prvního dne. Děti vzdělává
5 pedagogů, ke dvou ,,starým“ učitelkám,
přibyly nové – pí uč. L. Mašínová, pí uč. I.
Křivánková a pí uč. K. Cihlářová. Z mé strany
mohu říct, že to byla dobrá volba, po měsíci

jsme již sehrané a na dětech je znát, že se jim
ve školce líbí.
Děti jsou rozdělené podle věku na starší
– Sovičky a mladší – Berušky, ale pokud mají
potřebu se vidět všechny dohromady, není v tom
žádný problém, protože provoz zařízení je
od 6,00 do 17,30, a tak se vždy najde prostor,
aby si pohrály s tím, po kom se jim stýská.
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Interiér je již, až na malé drobnosti,
kompletní, jen zbývá nainstalovat venkovní
herní prvky, aby si jich děti stihly užít, než
některé z nich odejdou v září do 1. třídy. Jelikož
je provoz i po celý červenec, věříme, že se ještě
sklouznou
na
skluzavce,
zaskáčou
na trampolíně, pohrají na pískovišti nebo
,,projedou“ v mašince, či prolezou tunelem.
A co nás ještě čeká, než se školka
na srpen uzavře?
Divadelní představení
Divadélka
Kůzle,
kombinovaný
výlet
za zvířátky na Chlum, tam autobusem a
nazpátek pěšky a rozloučení s předškoláky.
Letos odchází 4 děti, ale s ohledem na stále
platící přísnější opatření ve školách, se s dětmi
rozloučíme
bez
přítomnosti
veřejnosti.
Za předškoláky hned v září nastoupí nové děti a
kapacita bude opět naplněna.
Chceme věřit, že už nebudou žádné
mimořádné situace a budeme fungovat tak, jako
dřív a školka bude v provozu po celý školní rok.
Za kolektiv MŠ přeji Všem hodně zdraví,
krásné odpočinkové léto a málo starostí.
Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová
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PO D ĚK OVÁ NÍ U Č ITE LŮ M
Blíží se konec školního roku a učitelský
sbor ze ZŠ a MŠ se chystají na zasloužený
prázdninový odpočinek. Ráda bych jim zde
veřejně poděkovala za jejich úsilí, píli a ochotu
v rozvoji našich dětí nejen za tento „jiný“ školní
rok. Osobní laskavý přístup učitelského sboru

nejen v základní škole ale i v mateřské škole
není samozřejmostí a je nutné si ho vážit a
oceňovat. Proto tato slova - MOC DĚKUJI!
Užijte si krásné prázdniny, odpočiňte si a
načerpejte energii na další zdolávání všetečných
otázek dětí.
Jiřina Vosečková

K L U C K É CH V A L O V I C E - Ú K L I D M O S T U
I přestože jarní lockdown zrušil veškeré
dění veřejnosti, tak hned po prvním vládním
rozvolnění došlo u nás v obci k již tradičnímu
úklidu mostu. Tentokrát se zúčastnili nejen

místní obyvatelé, ale i chataři, kterým není
nepořádek v obci lhostejný a za to jim patří naše
vřelé díky.

Marcela Čížková

K L U C K É CH V A L O V I C E - S T A V Ě N Í M Á J E
Došlo i na symbolické stavění malé
břízové májky (stejně jako vloni), neboť díky
vládním nařízením by dvě osoby těžko postavily
25metrovou máj, která v obci obvykle stojí.

Jsme rádi, že i přes veškerou nepřízeň se
podařilo tradici udržet a budeme doufat, že
příští rok bude naši ves opět zdobit obří kráska
plná pestrobarevných pentliček.
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Marcela Čížková

K L U C K É CH V A L O V I C E - M O T O K L U B P R A G A
V sobotu 5. června v dopoledních
hodinách projela obcí Klucké Chvalovice a
jejím Vranidolským potokem kolona cca 40ti
historických vozidel, vyrobených do roku 1950,
spolku Praga klub. Jednalo se o 50. ročník

Memoriálu ing. Petra Muchy. Srdce tak
zaplesala nejenom milovníkům veteránů, ale
i ostatním přihlížejícím návštěvníkům této akce.
A že bylo na co se dívat!
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Marcela Čížková

K R CH L E B S K Á L H O T A - P O V O D E Ň
Byl třetí květnový víkend a před tímto
víkendem propršela většina dne ze čtvrtka,
pátku a ze soboty. V noci ze soboty na neděli
(z 15. na 16. května) přišla vydatná průtrž deště
a došlo k tomu, že do obce Krchlebská Lhota
vletěla voda s blátem z polí. Za naším domem
směrem do kopce je totiž „trativod“, do kterého
stéká voda z polí z celého kopce směrem
na Damírov. Celý kopec je osetý kukuřicí a tak
vydatný déšť vzal s sebou ornici a spláchl se
do obce. Postiženi bahnitou povodní jsme nebyli
jen my, čp. 15, ale také čp. 18, 25 a 16. Bahno
bylo nutné odstranit i z návse, aby mohl být
zajištěn provoz na silnici. Na pomoc přijelo ZD
Vysočina s technikou a JSDH Zbýšov. K nim se

přidali i ostatní obyvatelé obce, pomocí košťat a
stříkaček se u nás vymetalo bláto ven
z chodníků a zpod pergoly a vyčistily se kanály
dešťové kanalizace, aby mohla voda odtékat.
Voda s sebou vzala vše, co jí stálo v cestě. Velké
kuláky dřeva prorazily plot, s jejich odstraněním
měli co dělat dva chlapi. I tady musela mít
povodeň obrovskou sílu. Naštěstí zvířata
před vodou utekla a tak se sčítaly jen finanční
ztráty.
I po více než měsíci jsou při procházce
obcí vidět pozůstatky bláta a dané povodně.
Chtěla bych tady všem moc poděkovat
za pomoc s odstraňováním následků povodně.
Děkujeme za pomoc!

Náves Krchlebská Lhota

Náves Krchlebská Lhota
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Rybník Krchlebská Lhota

Zahrada čp. 15

„Trativod“ z polí

Salaš pro ovce na konci „trativodu“
Jiřina Vosečková

Č E S K O B RATR S K Á C Í R K EV EVAN G E LI C K Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
jak začíná léto a odpadají koronavirová
opatření, všichni nadějně vyhlížíme návrat
k normálu. Vzpomínám si, jak jsem na podzim
psal do zpravodaje, co všechno chystáme, a
nebylo z toho nic. S těžkým srdcem jsme vše
museli rušit. U nás se například část roku
nemohly konat ani pravidelné bohoslužby.
Ale nedalo se nic dělat. Zákeřný vir si
nevybírá a popravdě ještě nemáme vyhráno a
možná odkládáme ochranné pomůcky až příliš
rychle. Vždyť těžké chvíle, ba i úmrtí v rodině
se nevyhnuly mnohému z nás.
Když už jsme se nemohli scházet, snažili
jsme se alespoň dávat věci online (takže se
můžete na youtube podívat na už poměrně

obsáhlou sbírku kázání), ale není to ono.
Potřebujeme se potkávat osobně. Vidět lidskou
tvář neprostředkovaně.
I proto nás potěšilo, že oprava našeho
kostela pokročila natolik, že od května se v něm
opět můžeme scházet. Ve velkém prostoru je
mnohem snazší dodržet všechna hygienická a
bezpečnostní opatření. A můžeme se scházet i
v hojnějším počtu.
Ještě chybí nějaké dodělky, ale kostel
svítí novotou a čistotou a dělá nám radost (jak
můžete vidět na fotce z první bohoslužby).
Dokonce zde už proběhla jedna svatba.
Slavnostní otevření jsme však raději odložili
na příští rok, aby vše bylo opravdu hotové, a
aby mohli přijít skutečně všichni, kdo o to stojí.
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Děkujeme velice všem, kdo se na opravách
podíleli, ať už finančně, vlastní prací, jinou
pomocí či modlitbou.

Program na letní měsíce je jednoduchý:
Bohoslužby každou neděli od 9 hodin v kostele.
A pokud si chcete udělat výlet, je možné zajet
(třeba na kole) i do Číhošti první neděli v měsíci
na 11 hodinu nebo do Sázavky třetí neděli
v tentýž čas.
Plánujeme také nějaké akce pro děti,
pokud vás to zajímá nebo byste se chtěli zapojit,
sledujte naše webové stránky.
web:
http://opatovice.evangnet.cz/
*
fotky:
https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/ * Facebook:
„ČCE Opatovice“ * Youtube: „evangelici Opatovice“

Benjamin Kučera, farář

Ř Í M S K O KAT O LI C K Á FAR N O S T V E Z B Ý Š O V Ě
Prázdniny a dovolená

Milí čtenáři,
doufám,
že
svým
zamyšlením
nepřicházím s křížkem po funuse. Doufám,
že když mám svůj příspěvek odeslat do 15.6.,
tak že se s ním můžete seznámit ještě během
prázdnin.
Domnívám se, že když se řekne slovo
prázdniny, tak děti mají radost navzdory
uplynulému kovidovému roku, kdy byly více
doma než ve škole. Přece jenom nebude distační
výuka, a tím pádem bude ještě více času. Užijí
si také více jiných dober, které jsou spojeny
s letními měsíci. Letos navíc je velká šance,
že budou moci spolu s vámi rodiči vycestovat
na dovolenou do zahraničí. Myslím si,
že všechno výše napsané v nějakém smyslu dělá
radost i vám, dospělým. Ve vztahu k dětem
ubyde povinnost psát s nimi domácí úkoly a
starat se o ně i jinak ve vztahu ke škole. Úbytek
těchto starostí je zcela jistě nahrazen povinností
zabezpečit je po celý den. Zvláště ty menší musí
někdo hlídat, postarat se o to, aby měly během
dne co jíst atd. V jistém slova smyslu to máte
z časového hlediska náročnější. A náročnější je
to také z hlediska finančního. Tábory, dovolené
a jiné volnočasové aktivity něco stojí. Navzdory
tomu, že se člověk na dovolenou či prázdniny
těší, je schopen si skutečně nějak odpočinout?
A jestliže si odpočine, není dva týdny
po návratu do práce zase tak unavený, že by

musel vynaložit zrovna tolik finančních
prostředků, času a energie k tomu, aby si znova
odpočinul?
Je zřejmé, že máme-li si odpočinout,
potřebujeme prostředí. Někdo vycestovat
do zahraničí s blízkými, někdo jiný navštívit
známé nebo méně známé, ale krásné kouty naší
země. K těm vnejším podmínkám také patří
skutečnost nezaobíráním se pracovními
povinnostmi. Stačí nám k odpočinku vnější
prostředí? Možná že to každý nějak známe,
že pekně rozběhnutý den pokazíme tím, že my,
anebo někdo druhý, špatně promluví, udělá něco
nevhodného, špatně zareaguje nebo něco
podobného. Jistě se tyto věci dělají snadněji,
když jsem vystresovaný z práce nebo školy. Ale
proti negativním postojům nejsme chráněn ani
v době odpočinku. Co je třeba udělat, aby
dovolená byla skutečným odpočinkem?
Rád bych připoměl starou pravdu,
že není dobře člověku samotnému. (srv. Gn
2,18). Plněji svoje štěstí prožíváme mezi
blízkými. Máme svoje radosti s kým sdílet. Je to
opět člověk, který nám může pomoci v nouzi.
Techologie, stroj či cokoliv jiného než je člověk,
nám samo nepomůže. To důležité, co je třeba
dělat, je budovat vztahy. Větším zdrojem radosti
a odpočinku je druhý člověk než prostředí,
peníze či cokoliv jiného. To platí navzdory
tomu, že vztah se nepoměrně tížeji buduje, než
se shání finance či cestovní kancelář. Že není
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dobře člověku samotnému píši proto, že je třeba
v hiearchii toho, co mám klást na první místa
z toho, co potřebuji, klást dobrý vztah
k člověku na přednější místo než je třeba místo,
luxus, bydlení nebo osobní vyžití. Jestliže
potřebuji k dobrému odpočinku druhé lidi, pak
je kladu před sebe. Když to děláme všichni, tak
nemám v sobě hořký pocit, že ti druzí se mají
dobře proto, že jsem jim to umožnil. Ne vždy
však musí být tento pocit hořký. Platí ovšem,
že když si chci já odpočinout, měl bych to přát
i těm druhým. Není asi v pořádku, když já
na dovolenou jet nemohu, protože mě tam
cestovní kancelář neodveze a také nevrátí peníze
a vše v souladu se zákonem, ale manažeři
cestovní kanceláře si na dovolenou odletí,
protože ušetřili peníze za mou dovolenou.
Víme všichni, že je někdy těžké vyjít
s těmi nejbližšími, a že nepochopení nám víc

vadí od bližších než vzdálenějších. Navíc nám
dnešní doba nalhává, že je snadnější od někoho
odejít, než s ním zůstat. Myslíme si, že víc
získáváme, když vztahy ukončujeme, než když
je budujeme. Nechci tím říkat, že není někdy
nutné opustit vztah, chci jenom říci, že víc
zíkáváme, když vztah udržujeme. Můžeme
vztahy z našeho úhlu pohledu udržet pouze
svými silami? Myslím, že ne. Ropzadají se
manželství, volné vztahy atd. Také v tomto
vztahu nás Ježíš zve: „Pojďte ke mně, všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás
občertsvím.“ (Mt 11,28) On je nám schopen dát
to, co my nemáme, ale tak nutně potřebujeme.
Drazí, přeji vám příjemně prožité letní
období a klidnou dovolenou. Modlím se za vás a
rád vám žehnám.
S úctou
Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
dnes se vydáme na nám všem velmi
známé místo a zároveň i nejstarší zachovanou
stavbu ve Zbýšově. I když se jedná o nejstarší
stavbu v obci, dovolím si tvrdit, že ještě
před sedmdesáti lety bychom ji na mapách,
především mnozí z nás mladších, nepoznali.
Ano, řeč je o „Velkém zbýšovském rybníku“.
Informace pro dnešní článek jsem čerpal z:
 neoficiálních
stránek
obce
http://zbysov.aspone.cz/
 Bakalářská práce: Historické a současné
vodní plochy na Čáslavsku, Jindřich
Frajer, 2006,
https://geography.upol.cz/soubory/lide/frajer/cit
ace/2006_BP_Frajer.pdf
 Historické
hráze
rybníků,
Karel
Zlatuška,
http://www.dolnimorava.org/attachments
/historicke_konstrukce_hrazi_rybniku.pd
f

VELKÝ ZBÝŠOVSKÝ
JEHO HRÁZ

RYBNÍK

A

Kdy byl rybník (respektive hráz)
vystavěn je tak trochu záhadou. Pro její
rozluštění nám může napomoci fakt, že na hrázi

rostou dva mohutné duby, které jsou
pravděpodobně staré jako samotné vodní dílo.
V roce 1920 odborníci památkového úřadu
zkoumali stáří dubů a došli k závěru:
odhadované stáří stromů je 350 až 400 let.
Pokud budeme věřit tomu, že duby jsou stejně
staré jako hráz a přijmeme odhad odborníků
z roku 1920 za pravdivý, dostaneme se na roky
1520 - 1570. Rybník musel vzniknou
před rokem 1582, kdy je již zmiňován. Jen
pro představu historického kontextu, v době
na přelomu vlády Jagellonců a nastupujících
Habsburků, roku 1535 se v nedalekém Kolíně
narodil významný jihočeský rybníkář Jakub
Krčín z Jelčan a Sedlčan.
V případě tělesa hráze se jedná o tzv.
sypanou hráz, tedy stavbu z jílové zeminy a
kameniva. Ve třech zónách těsnící, přechodové a
stabilizační.
Pravděpodobně nejstarší vyobrazení
Velkého zbýšovského rybníka (viz obrázek)
nalezneme v Müllerově mapě Čech z roku 1720,
ovšem toto vyobrazení je spíše ilustrační než
reálné vyobrazení tvaru vodní plochy.
Na přesnější vyobrazení si musíme ještě několik
desetiletí počkat, a to do doby Josefského neboli
prvního vojenského mapování, které nám
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přináší představu o tvaru rybníka o mnoho
přesnější (viz druhý obrázek).

První výraznou změnou bylo vypuštění
jižní části dnes zvané „Chobot“ v 19. století.
Druhá změna proběhla v roce 1950 a to
vypuštěním a zavezením severní části (prostoru
mezi tzv. hrází v kempu a kioskem) mnozí si
možná ještě pamatujete mělký rybníček „kačák“
na místě dnešního kempu, který byl
pozůstatkem severní části rybníka. Od doby
50. let se rybník zmenšil jen třikrát, a to
na nezbytně dlouhou dobu, poprvé v první
polovině 60. let pří výlovu a změně
pronajímatele, podruhé pak na začátku let 80. a
na konec v roce 2021 před plánovanou
rekonstrukcí hráze. Další historie a budoucí
osud této nádherné 500 let staré stavby závisí
jen na nás a našem přístupu.

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
Vážení pamětníci,
stejně jako tomu bylo minule i dnes se
vydáme na cestu do historie prostřednictvím
slov prvního zbýšovského kronikáře. První rok
zapsaný v naší obecní kronice je rok 1929, a to
bude také dnešní zastávka. Rok 1929 se
od začátku nesl ve znamení přírodních extrémů,
a to mrazy až - 36 C°. Dnešní příběh pochází
ovšem až z 4. července, v ten den zasáhla Čechy
vichřice. Vzpomínce na tuto vichřici byl
15. 7. 2017 věnován článek v Obzorech
Kutnohorska, který zmiňuje, že dobový tisk dal
vichřici přezdívku „Černý pátek“ a její následky
byly v Československu vyčísleny na 833
milionů tehdejších korun.

ZKÁZONOSNÁ VICHŘICE
Al. Ryšán 1887 - 1972 (zápis v kronice Zbýšova
1929 - 1954, upraveno)
Dne 4. července 1929 bylo nesnesitelné
vedro. K večeru po 6. hodině zatáhnula se
obloha šedými, později žlutavými mračny asi
v 7 h. 15 minut směrem od západu přihnal se
strašný vichr nesoucí s sebou dílo zkázy všude,
kde zasáhl. Stalo se tak na mnoha místech
republiky. Rychlost tohoto vichru byla 103 km
v hodině.
V kritické
chvíli
vyjížděli
jsme
v bratrově autě z Čáslavi. Když jsme byli
za Tupadly, zdvihl se před námi sloup prachu,
auto bylo nárazem sesmeknuto zprostřed silnice
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k příkopu, ve větvích zapraskalo, strašlivý hukot
větru provázený deštěm budil nepopsatelnou
hrůzu. Auto se doplazilo pod schořovskou kapli,
kde jsme tu hroznou chvíli přečkali. Cestou
domů musel jsem odstraňovat ulámané větve
se silnice.
Uviděli jsme hrozný obraz v lese,
Zbýšov byl jako by jej právě bombardovaly
děly: Velká věž kostela s částí zdiva spadla
na severozápadní část hřbitova, pomníky byly
přeráženy, vyvráceny, fara bez tašek, okna
u školy vytlučena létajícími taškami s kostela,
plot u domu čp. 34 poražen, rovněž plot
při mém domě čp. 33 i s pilíři ležel u silnice.
Taškové střechy byly značně poškozeny,
telefonní vedení přerváno, větve stromů
ulámány, celé stromy vyvráceny a odhozeny
daleko z míst svého růstu.
Uražená větev dubu na hrázi mrštěná
byla takovou silou na železné zábradlí, že se
toto prohnulo jako poddajný prut. Nejhroznější
však byl pohled na les. Mohutné stromy byly
zpřeráženy jako hůlky, vyvráceny, zohýbány
jako stébla. Tisíce m3 dřeva bylo znehodnoceno,
určité partie dostaly zcela jiný, hrozný ráz.
Škody na budovách byly v nejbližší době
odstraněny. Věž kostela byla zakryta nízkou,
nevkusnou střechou, která změnila nejen vzhled
budovy, ale i celé severní části obce.

Fotografie poničeného kostela
(zdroj: Zbýšovský zpravodaj 4/2016, rubrika Zbýšovsko
včera a dnes)

Pozdější pohled na obec od severu a ona nevkusná
střecha
(Zdroj: p. Kotval, Krch. Lhota)
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

ZÁVĚREM
S letními paprsky se znovu vlévá život
do jednotlivých obcí a je možné se více scházet
a pořádat různé akce, o které se můžeme podělit
ve zpravodaji. Děkuji všem, kteří toto dělají, ať
již v tomto čísle nebo i v číslech minulých či

budoucích. Těším se, že se o letním dění
v obcích dočteme v dalším čísle zpravodaje.
Přeji vám během léta dostatek času
na odpočinek a nabrání sil na další pracovní
výkony!
Jiřina Vosečková
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PR E Z E NTAC E FI R E M
Zde nabízíme prostor pro firemní prezentaci. Konkrétní informace k inzerci naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.

Inzerce 20/2021
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