ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 4/2021

Klucké Chvalovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Jednání obecního zastupitelstva jsou
veřejná. Pravidelně se konají poslední úterý
v měsíci od 18 hodin na Obecním úřadě
ve Zbýšově. V případě řešení neodkladné
záležitosti svolává starostka obce zasedání
mimořádné. Občané jsou o zasedáních 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:
25. 1. 2022

22. 2. 2022

29. 3. 2022

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 21. 9. 2021
Usnesení č. 87/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a
Andreje Hotyče.
Usnesení č. 88/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 89/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na akci „Pouťové
letní posezení ve Zbudovicích“ ve výši 1.000,Kč.
Usnesení č. 90/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na startovné
pro SDH Březí ve výši 500,- Kč na akci

„Šebestěnické stříkání“.
Usnesení č. 91/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na startovné
pro SDH Březí ve výši 500,- Kč na akci „Babí
léto v Kozohlodech“.
Usnesení č. 92/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 213/7
o výměře 175 m2 za cenu 90,-Kč/m2,
pro XXXXX a XXXXX, Čáslav v k.ú.
Krchlebská Lhota.
Usnesení č. 93/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zajištění
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ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021,
ve kterém je zohledněno spuštění integrovaných
linek od 1.8.2021. Výše příspěvku činí 57.683,Kč.
Usnesení č. 94/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje povolení výjimky z počtu žáků
pro Základní školu a Mateřskou školu Zbýšov,
okres Kutná Hora příspěvková organizace,
pro školní rok 2021/2022.
Usnesení č. 95/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků č. parcely 1372/2
o výměře 58 m2 a č. parcely 1355/2 o výměře
17 m2 ve vlastnictví obce Zbýšov za pozemek
č. parcely 1383 o výměře 75 m2 ve vlastnictví
Kláštera dominikánů, Praha a České
dominikánské provincie, Praha.
Usnesení č. 96/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
Základní školy a Mateřské školy Zbýšov, okres
Kutná Hora, příspěvková organizace.
Usnesení č. 97/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/16
o výměře 7 m2 v k.ú. Kl. Chvalovice, za cenu
50,-Kč/m2 pro XXXXX, Praha.

Usnesení č. 98/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
užívacího
práva k nemovité věci mez Obcí Zbýšov a ČRS,
z.s. Kutná Hora. Služebnost užívacího práva
pro Zbýšovský rybníka se zřizuje na dobu
určitou 15 let.
Usnesení č. 99/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Rámcovou darovací smlouvu mezi
Obcí Zbýšov a ČRS, z.s. Kutná Hora.
Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši
10 000 000,- Kč na dofinancování projektu
„Zbýšovský rybník včetně odbahnění“.
Usnesení č. 100/2021: na základě doporučení
hodnotící
komise
obecní
zastupitelstvo
schvaluje zhotovitele na akci „Obnova rybníka
Palouděrák“ společnost Staviteltví Mutl,
s.r.o. Lorecká 465, Kutná Hora s nabídkovou
cenou 1.013.141,-Kč
Usnesení č. 101/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje nabídkovou cenu od Jana Březiny,
Bohouňovice, na provedení terénních úprav a
homogenizaci vozovek po stavbě vodovodu
v obci Zbudovice ve výši 285.396,- Kč.

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 29. 9. 2021
Usnesení č. 102/2021: zastupitelstvo obce
určuje
ověřovateli
zápisu
ing.
Hanu
Kunáškovou a Ondřeje Radila.

Usnesení č. 103/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2021
Usnesení č. 104/2021: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu ing. Jiřinu Vosečkovou
a Jindřicha Arnota.
Usnesení č. 105/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 106/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 213/7
o výměře 175 m2 za cenu 90,-Kč/m2,
pro manželé XXXXX, Čáslav v k.ú. Krchlebská
Lhota.
Usnesení č. 107/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 94 díl „a“
o výměře 4 m2 a 1058/5 díl „b“ o výměře 27 m2
ve vlastnictví Obce Zbýšov za pozemek
č.parcely 1101 o výměře 14 m2 ve vlastnictví
XXXXX, Hradec Králové a XXXXX, Olomouc
v k.ú. Březí u Šebestěnic. Rozdíl ve výměře 17
m2 bude odprodán za 50,-Kč/m2.
Usnesení č. 108/2021: zastupitelstvo obce

schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 109/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce
Zbýšov na období 2022-2024.
Usnesení č. 110/2021: zastupitelstvo Obce
Zbýšov schvaluje dodatek č. l k Memorandu
o vzájemné spolupráci, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení. Předmětem dodatku je
doplnění dalšího ustanovení Memoranda a
přistoupení nových stran memoranda.
Usnesení č. 111/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje zápis do kroniky a výplatu odměny
pro kronikářku Marii Rokosovou ve výši
5.000,- Kč.
Usnesení č. 112/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje návrh vyhlášky o místním poplatku
za odpady pro rok 2022.Poplatek byl stanoven
na 800,-Kč na osobu trvale bydlící a 800,- Kč
za každý rekreační objekt.
Stránka 2 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2021

Usnesení č. 113/2021: zastupitelstvo obce
souhlasí se zněním zadání územní studie
zastavitelné plochy Z 23 ve Zbýšově
(připomínka k zastavitelnosti území byla
zaslána na Městský úřad Čáslav).
Usnesení č. 114/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajišťování
a spolufinancování dopravní obslužnosti.
Smluvní strany - Středočeský kraj, Praha 5 a

Obec Zbýšov.
Usnesení č. 115/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodloužení pracovních smluv pro
veřejně prospěšné pracovníky do 30.11.2021.
Usnesení č. 116/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Rekonstrukce zdravotního střediska Zbýšov
58“.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 6. 12. 2021
Usnesení č. 117/2021: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Martina Vančuru a
Andreje Hotyče.
Usnesení č. 118/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 119/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Zbýšov č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Usnesení č. 120/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Zbýšov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Usnesení č. 121/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 94 díl „a“
o výměře 4 m2 a 1058/5 díl „b“ o výměře 27 m2
ve vlastnictví Obce Zbýšov za pozemek č.
parcely 1101 o výměře 14 m2 ve vlastnictví
XXXXX, Hradec Králové a XXXXX, Olomouc
v k.ú. Březí u Šebestěnic. Rozdíl ve výměře 17
m2 bude odprodán za 50,-Kč/m2.
Usnesení č. 122/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup pozemků na Chlumu na cenu
30,-Kč/m2.
Usnesení č. 123/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE -12-6010616-6.
Usnesení č. 124/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje návrh Smlouvy o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti – smluvní
strany Středočeský kraj, Zborovská 81/11,
Praha 5 a Obec Zbýšov, Zbýšov 30.
Usnesení č. 125/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvy o dílo č. 091/21 a 092/21
na vypracování dokumentace pro provádění
stavby a zajištění výběrového řízení pro akci:
„Klucké Chvalovice – kanalizace a ČOV a
Zbýšov – kanalizace a ČOV“. Smluvní strany –

VIS spol. s.r.o. Hradec Králové a Obec Zbýšov.
Usnesení č. 126/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku č. parcely st. 258
o výměře 183 m2, pozemku č. parcely st. 259
o výměře 98 m2, pozemků č. parcel st. 236-257
o výměře 374 m2, pozemku č. parcely 102/29
o výměře 7956 m2 a pozemku č. parcely
102/30 o výměře 1460 m2 vše v k.ú. Zbýšov
v Čechách pro manželé XXXXX, Zbýšov.
Záměr o pronájem bude vyvěšen po dobu 15-ti
dnů.
Usnesení č. 127/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Plán inventur na rok 2021.
Usnesení č. 128/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.
Usnesení č. 129/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na výzdobu vánoční stromu na Chlumu
Usnesení č. 130/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na zdobení a rozsvícení vánočního stromu
ve Zbudovicích.
Usnesení č. 131/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na zdobení a rozsvícení vánočního stromu
ve Březí.
Usnesení č. 132/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na zdobení a rozsvícení vánočního stromu
v Kluckých Chvalovicích.
Usnesení č. 133/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12- 024651/VB/2, Zbýšov,
č. parc.53/15 – úprava TS, knn.
Usnesení č. 134/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,Kč na opravu střechy kostela Narození sv. Jana
Křtitele ve Zbýšově.
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S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto roce se setkáváme
formou našeho čtvrtletníku, abychom mohli
pomocí znamének plus a mínus zhodnotit
výsledky naší celoroční práce. Máme za sebou
náročné období plné změn a opatření. I když
jsme věřili, že jaro v roli covidu jsme překonali,
chapadla viru jsou zpět a nepředvídatelně útočí
na všechny věkové skupiny. Berou nám chuť
do práce,
omezují
v zálibách,
narušují
společenský život.
V současné době dychtivě očekáváme
zprávu, zda akce na odbahnění Zbýšovského
rybníka dojde k naplnění. Stále se pracuje
na projektové dokumentaci na kanalizaci
ve Zbýšově a Kluckých Chvalovicích a
do konce roku budeme podávat žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj, týkající se
rekonstrukce zdravotního střediska. Výše
nákladů na tuto akci činí cca 14 mil. Kč.
Na začátku měsíce prosince se bude realizovat
vodovodní přípojka do hasičské zbrojnice
ve Zbýšově.
Naši
zaměstnanci
pomalu
dokončují bourací práce na sociálním zařízení
v autokempu, aby i oni se s námi na několik
dlouhých zimních měsíců rozloučili. Nastává
zima, krásná a krutá zároveň se svými přísnými

pravidly. Přichází každý rok ve stejnou dobu a
přináší s sebou svou třpytivou výzdobu. Vše
pod bílou přikrývkou tiše odpočívá. Vločky,
snášející se z nebe, tančí s nebývalou noblesou.
Žádný kopec ani cesta nezůstanou jako dřív.
Slunce vychází později a jeho celodenní cesta se
každým dnem zkracuje. S nocí roste síla mrazu,
jež nechá zamrznout rybníky a potoky, které se
rybkám stanou vězením. Zima plná kouzel,
překvapení, ale i nástrah. S příchodem zimy je
úzce spojeno období Vánoc. V mnoha
domovech už voní skořice a vanilka, děti se těší
na dárky. Kolem nás dýchá vánoční atmosféra.
O tom, že jsou Vánoce magické, není pochyb.
Zavěšením voňavého věnce na dveřích, který je
projevem tolerance a snášenlivosti, vítáme
slavnou dobu vánoční. Vánoce mějte co možná
nejkrásnější a kolem vás jen ti, které kolem sebe
mít chcete. Je čas zázraků, tak ať nějaký
objevíte i vy. Do nastávajícího nového roku
přeji všem především zdraví, které je a vždy
bude základem vašich přání a úspěchů. S novým
rokem přichází nová síla a nové myšlenky.
Otevíráme novou knihu. Její stránky jsou čisté.
Tato kniha se jmenuje „možnost“ a její první
kapitola „nový rok“.
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VOLBY 2021
Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby
do Poslanecké sněmovny ČR. V naší Obci
Zbýšov byla volební účast 69,4 %, za oba
volební okrsky. A protože náš OÚ Zbýšov má

dva volební okrsky, dvě volební komise, jejichž
výsledky se vyhodnocují zvlášť a poté se
vzájemně sečtou, uvádíme zde oba přehledy.

Výsledky voleb za jednotlivé okrsky vidíte v grafech níže.
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Zdroj: © FTV Prima spol. s.r.o [online]. CNN Prima News - Volební mapa okrsků pro parlamentní volby 2021.
cnn.iprima.cz, [cit. 16. 12. 2021].
Dostupné z: https://cnn.iprima.cz/volby/poslanecka-snemovna/okrsky

Výsledky voleb za oba volební okrsky vidíte v přiloženém grafu.

Zdroj: Český rozhlas [online]. ceskyrozhlas.cz, [cit. 16. 12. 2021].
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/volby/parlamentni-volby-2021/kraje-a-obce?kraj=534625

VÝLOV ZBÝŠOVSKÉHO RYBNÍKA
16. října 2021 se vepíše do historických
událostí obce. A to nejen zpět do historie, ale
i do budoucnosti. Mezi obyvateli se spekuluje
o termínu, kdy proběhlo jeho poslední
vypuštění. Odhadem můžeme říci třeba 40 let.
A proto vypuštění rybníka a jeho výlov je
velkolepou událostí, která se uskutečnila
pod vedením Českého rybářského svazu, Kutná
Hora, a která občany velmi zajímala.
Dlouho se nevědělo, kdy se tato akce
udá a veřejnost ji netrpělivě očekávala již
od začátku října.
Té soboty 16. října rybáři chystali
vyndání výpustě již od brzkého rána.
„Odšpuntování“ se nakonec podařilo a voda
mohla odtéct.

I když počasí bylo typické podzimní,
mlhavo a sychravo, na účast veřejnosti to vliv
nemělo. Hráz byla plná pozorovatelů, kteří
blokovali dopravní provoz, a tak i projíždějící
auta poznala, že se v obci děje něco
velkolepého! Z pléna pozorovatelů se ozývaly
různé komentáře k práci rybářů, kteří se brodili
po prsa v bahně a chytali ryby. Odtékající voda
odkrývala více a více ze svých rybích pokladů.
Nakonec odkryla i dva kusy sumců, kteří
při přemístění do kádí vzbudili velký ohlas. Děti
radostně nakukovaly rybářům pod ruce, kteří
třídili slovené ryby do jednotlivých kádí.
Výlov trval až do odpoledne a je nutné
zde vyzdvihnout náročnou práci, kterou rybáři
odvedli.
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OBNOVA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V KRCHLEBSKÉ LHOTĚ
Od října probíhají v obci Krchlebská
Lhota výkopové a zemní práce, které souvisí
s umístěním elektrického vedení do země.
Současně s tím obec rozhodla o rekonstrukci
veřejného osvětlení, čímž dojde k úspoře
obecních peněz, které by se musely vynakládat

za výkopové práce. Tento systém obnovy
veřejného osvětlení se osvědčil již v minulých
letech u jiných spádových obcí pod OÚ Zbýšov,
např. Klucké Chválovice a Chlum. Náklady
na tuto akci bude hradit obec z rozpočtu na rok
2022.

NOVÝ ÚDRŽBÁŘ PRO ZŠ A MŠ
Od 1. listopadu 2021 doplnil řady
pracovního personálu ZŠ a MŠ Zbýšov Pavel
Kopecký, coby školník a údržbář. Přejeme mu,

aby se mu jeho nové zaměstnání líbilo a stal se
tak přínosnou osobou pro provoz školy a školky.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Vážení přátelé,
už jsem byla natěšená, jak vám budu
popisovat první akci v knihovně. Měla se
uskutečnit návštěva dětí z mateřské školky, dětí
z třídy Soviček. Měly přijít 2. listopadu
dopoledne. Jenže nepovedlo se kvůli covidu.
A tak jsem dětem alespoň poslala dopis, který

jim paní učitelka přečetla, a taky záložky
do knížek, které si mohly děti samy dozdobit.
Dosud se nepodařilo návštěvu uskutečnit. A tak
nezbývá než doufat a těšit se, že se s dětmi
co nejdříve sejdeme.
Dovolte mi trochu se ohlédnout
za uplynulým rokem. Knihovna fungovala
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s jistými omezeními po celý rok. Čtenáři
dodržovali nařízená opatření. Znamenalo to
vrátit přečtené knížky, rychle z regálu vybrat
další, zaevidovat výpůjčky a domů. Povídali
jsme si přes respirátory. Návštěvy jsme zbytečně
neprotahovali. Pro čtenáře, který chodí jen pro
časopisy, jsem vždy dopředu připravila kolem 5
aktuálních výtisků. Maximálních 5 minut
konverzace jsme vyplňovali hodnocením počasí,
rozebíráním epidemiologické situace a vládních
opatření, ale také zdravím a nemocemi. Žádný
dýchánek u čaje nebo kávy.
Získali jsme další čtenářku. Tentokrát se
přišla zaregistrovat pilná čtenářka. Hned při
první návštěvě vybrala 7 knih (beletrie,
detektivky, životopisy). Když přišla podruhé,
odnášela si rovnou 10 knih. A další
potencionální čtenářka si odnesla domů
přihlášku čtenáře.
Jen jedno úterý jsem musela nechat
knihovnu zavřenou. Postihla mě viróza, covid to
nebyl. Protože moji čtenáři mají mobily,
rozeslala jsem SMS, že v knihovně nebudu.
Chci se s vámi podělit o krásný zážitek, když
někteří čtenáři hned reagovali a ujišťovali mě,
že ještě mají co číst a že se těší, až se zase
v knihovně sejdeme.
A jaké knihy jsem tentokrát četla já?
Tedy nic moc. Hlavně pohádky a říkadla se
svými vnoučaty. Po večerech jsem na internetu
listovala na stránkách nakladatelství, které mi
pravidelně posílá nabídky. Výborná inspirace
na vánoční dárky. U každé knihy lze zobrazit,
o čem ta kniha je, žánr, do kterého je zařazena,
doporučený věk čtenáře. Některé umožní

listování, někde lze přečíst ukázku. To se mi líbí
a to mě baví. Pro letošní Vánoce jednoznačná
volba, objednávám knížky pro vnoučata a také
pro další rodinné příslušníky.
Ke konci roku je obvyklé, že hodnotíme,
co se v daném roce událo, ale také plánujeme,
co by se dalo zlepšit v roce příštím. Určitě chci
spolupracovat s mateřskou školkou a
připravovat programy pro děti. Postupně zapojit
do čtení i žáky zbýšovské základní školy, přitom
využít některé z nabízených projektů. Ale chci,
aby se v knihovně našel každý, kdo rád sáhne
po dobré knize nebo časopisu. Určitě se
ve spolupráci s kutnohorskými metodičkami
podaří vybrat další soubor kvalitních knih, které
budeme mít k dispozici.
Dovolím si říct, že už tradičně (poprvé
vloni) jsem knihovnu svátečně vyzdobila.
Tentokrát mi betlém pomohly postavit moje
vnučky. Přijďte se podívat. Budu se na vás
v knihovně těšit i 28. prosince a 4. ledna a pak
každé úterý od 15 do 17 hodin.
Vážení čtenáři,
ať máte stromeček umělý nebo živý, ať
vám jej zdobí Ježíšek nebo si ho zdobíte sami,
ať máte na Štědrý večer kapra, nebo řízek…,
prostě prožijte vánoční svátky podle svých
přání, ať je vám hezky a cítíte se dobře. Buďte
se svými blízkými, jak nejvíc to jde, povídejte si
s nimi, užívejte si společné chvíle. Prožijte
svátky ve zdraví, klidu a v pohodě. Do nového
roku vám všem přeji zdraví a štěstí. Opatrujte
se, vážení přátelé.
Hana Zmrhalová, knihovnice

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

Vítání občánků

Vítání občánků proběhlo ve společenské
místnosti Autokempu Zbýšov dne 23. října
2021. Občánci byli pozváni osobním dopisem.
A protože se ve Zbýšově občánci nevítali
od září 2018, bylo jich 14. Kvůli nařízením

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

i kvůli velkému počtu vítaných občánků se
rozhodlo, že z důvodu dostatku prostoru se akce
uskuteční ve dvou termínech. Dopolední a
odpolední. Nakonec, kvůli vysoké nemocnosti,
se vítání občánků sloučilo do jednoho termínu.
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Program byl doplněn o básničky žáků
ZŠ Zbýšov, které byly spojené s názvy jmen
vítaných dětí.

Vítaní občánci byli přivítáni i paní
starostkou a dostali finanční i věcné dárky.
Věříme, že si to užili jak děti, tak rodiče.

Naši oslavenci

Od září do prosince 2021 slavili tito oslavenci:










F. Fiedler, Klucké Chvalovice – 96 let
B. Váňa, Březí – 80 let
R. Sýkora, Chlum – 75 let
Z.Dobřický, Zbýšov – 70 let
J. Radil, Březí – 80 let
M.Musil, Březí - 75 let
M.Voplakal, Klucké Chvalovice – 70 let
M. Krejčí, Klucké Chvalovice – 70 let
J. Polívková, Krchlebská Lhota – 75 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Všem čtenářům !
Všeobecně se dá říci, že základní školy
i školy mateřské prožívají v tomto období
nepříliš radostné časy. Učitelé jsou vystavováni
každodenně nebezpečí, protože jak ukazují
statistiky, nejvíce nemocných dětí na covid je
nyní v mladším školním věku. A to nemluvíme
o různých nachlazeních, věčných rýmách a
případech žaludečních potíží. Takže i na našich
učitelích si to vybírá svou daň. Přesto naše obě
zařízení pracují neustále a fungují dobře.
Základní škola vědoma si dalšího možného
scénáře se snaží věnovat většinu času probírání
a upevňování nové látky a to i s předstihem,
neboť nikdo z nás neví, co bude za týden natož
za měsíc.
Ukončili jsme spolupráci s rodilým
mluvčím, protože jeho smlouva vypršela. Bylo
zajímavé se potkávat s člověkem, který přímo
pochází z USA. Jeho cit pro práci s dětmi byl
příjemným osvěžením. Jenom doufáme, že se
podaří někoho podobného získat i nadále. Máme

v plánu prozatím vánoční přespání s návštěvou
Kačiny a turnajem ve florbale. Na tuto chvíli se
těší všechny děti i učitelé, protože je to sváteční
moment a můžeme se potkávat nejen jako učitel
a žák ve třídě, ale i jako připravovatelé
příjemných zážitků pro děti i mimo vyučování.
Za zmínku stojí akce na záchranu jedné
volavky. Děti v odpolední družině si všimly, že
v bahně vypuštěného rybníka uvízla šedá
volavka. Tento nebohý pták se nemohl dostat
ze sevření bahna. Čím více se snažil, tím
hlouběji se nořil. Děti s tímto zjištěním přiběhly
do školy. Zavolali jsme hasiče a skutečně
zanedlouho se objevilo hasičské auto z Čáslavi.
Určený hasič se pak vydal volavce na pomoc.
Bahno mu sahalo až nad pás a jeho postup byl
opravdu namáhavý a pomalý. Nakonec se však
k volavce dostal a opatrně ji vynesl na suchou
pláž. Poté ji hasiči omyli a pustili do života.
Bylo příjemné vidět radostné tváře dětí, když se
dobrá věc podařila.
Za ZŠ Zbýšov zapsal Mgr. Miloslav Oliva
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Jízda minibusem na školní výlet – Zámek Kačina

Prohlídka Zámku Kačina s průvodcem

Vánoční turnaj ve florbalu

Vánoční besídka – 1. až 3. ročník

Záchrana volavky

Záchrana volavky

M AT E Ř S K Á Š K O LA
A začíná zima...
Podzim proběhl ve školce ve střídavých
vlnách, kdy chodily téměř všechny děti nebo
naopak téměř všechny byly nemocné.
Před zahájením školního roku, jsme si všichni

přáli, aby se již vše vrátilo do normálu, ale
bohužel přání se nám nesplnilo. Nicméně jsme
s dětmi prožili hezké chvíle například
na plavání, na toulkách přírodou.

Stránka 9 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2021

na školkovém facebooku. Tímto způsobem
nakoukli do akce Uspávání nejen broučků..

Les nad Zbýšovským rybníkem.
Domečky pro broučky.

Pohádka O veliké řepě
Veřejné akce byly opět nedoporučované,
a tak se rodiče mohli s děním ve školce
seznámit
pomocí
fotografií
a
videí

Do strašidelného hradu…
Nahlédli do dění kolem Martina, kdy
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děti stále vyhlížely bílého koně….

Viděli
společnou
vánoční
dílnu
pod vedením pí učitelky Lišofské, kdy oddělení
Soviček vyrábělo Andělku…

A pak přijel i opožděný Martin a přivezl
sněhovou nadílku, první velký sněhulák sice
nevydržel dlouho, ale radost udělal velikou…

A už tu máme zase čerty, Mikuláše a Vánoce
Čerti k nám do školky nechodí, každý
rok píše Lucifer dlouhý dopis o tom, kdo by se
mohl polepšit…., děti už jsou na to zvyklé, a tak
se ani moc nebojí. Ale letos bylo překvapení,
Lucifer nám zavolal a bylo po hrdinství, děti
slibovaly a slibovaly, ale jen do té doby, než
našly balíčky sladkostí darované Obecním
úřadem ve Zbýšově, které jsme schovaly
po školce. Za balíčky moc děkujeme.
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Strach zde opravdu vidět není.
A vánoční nadílka bude opět neveřejná,
ale děti se díky sponzorům a rodičům dočkají
opravdu krásných hraček a didaktických
pomůcek.

Kolektiv
učitelek
děkuje
Všem
za projevenou přízeň, přejeme Všem hlavně
zdraví a pohodu, a to nejen o vánočních
svátcích, ale po celý rok 2022.

Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová

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

V sobotu dne 2.
10. 2021 jsme se
zúčastnili
poslední
akce tohoto roku a to
na odborné přípravě
členů SDH z okrsku č.
8, která se konala
v Šebestěnicích.

Cílem této odborné přípravy byl nácvik
poskytnutí první pomoci zraněných účastníků
dopravní nehody, vytvoření dopravního vedení
Útočného proudu od CAS, simulace zásahu u
hořící kůlny, nácvik práce se žebříkem a ukázka
současné moderní techniky.
Na závěr bylo předáno potvrzení
zúčastněných hasičů.
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Josef Profous, starosta sboru

SPORT
Fotbal

Tabulka - Kutnohorská Stříbrná 11° - III. třída – výsledky celkem:
Klub
Z V R P S B P+ P1. Červené Janovice
13 13 0 0 84:9 39 0 0
2. Horní Bučice
13 9 0 4 48:25 27 0 0
3. Uhlířské Janovice B 13 8 2 3 39:23 26 0 0
4. Vlkaneč
13 8 1 4 36:32 25 0 0
5. Záboří n L.
13 7 2 4 32:21 23 0 0
6. Bratčice
13 6 4 3 40:29 22 0 0
7. Zbýšov
13 7 0 6 41:28 21 0 0
8. Sázava B
13 6 1 6 32:31 19 0 0
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Rataje n Sáz.
Kluky
Sedlec B
Bílé Podolí B
Miskovice
Tupadly B

Z
13
13
13
13
13
13

V
6
4
4
3
2
1

R
1
1
0
1
0
1

P
6
8
9
9
11
11

S
23:44
18:47
26:52
19:41
15:46
13:38

B
19
13
12
10
6
4

P+
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0

Zdroj: Fotbal.cz © [online]. eSports.cz, s.r.o. [cit. 15. 12. 2021].
Dostupné z: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/6a09bfad-ce10-4d45-ac63-21847c087714
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise

VOLBY 2021 – VOLEBNÍ OKRSEK 2
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Ve volbách kandidovalo
celkem 20 politických stran a 2 volební koalice.
Za přísných hygienických podmínek proběhly
volby i v naší obci Klucké Chvalovice, která je
vedena jako okrsek č. 2 a to s účastí 65,63 %.
Ze seznamu voličů s 96 obyvateli tedy volilo
celkem 63 občanů. Všem voličům děkujeme
za účast a přejeme šťastnou volbu v roce
příštím, kdy proběhnou volby do Senátu a volby
do obecních zastupitelství.
Volební komise. Zleva: A.Kličková, M.Čížková, K.Klička, p.Levanová
Marcela Čížková

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V K L U C K Ý CH CH V Á L O V I C Í CH
V sobotu
27. listopadu se
za hojné účasti
místních obyvatel
(Zdeněk Krejčí,
Alois
Sukup,

Vladimír Fiedler, Jiří Kořínek, Josef Jirák ml.,
Karel Klička ml., Milan Matoušek, Roman
Fejtek, Alena Kličková, Marcela a Jakub
Čížkovi) uskutečnila vánoční výzdoba a
rozsvícení vánočního stromu na návsi.
Děkujeme všem milým dobrovolníkům

Marcela Čížková
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V Ý L O V R Y B N Í K A PA L O U D Ě R Á K
V K L U C K Ý CH CH V Á L O V I C Í CH
Je chladné podzimní ráno a nad
rybníkem Palouděrák se pomalu začíná
rozpouštět noční mlha. Zatímco vesnice se
teprve probouzí, rybáři se už oblečení
v prsačkách a nepromokavých bundách brodí
bahnem ve snaze lapit do podběráků kapry,
okouny, cejny, plotice i sumce. Po pěti letech
totiž mohli vypustit rybník, který v roce příštím
čeká odbahnění.
Na hrázi stojí desítky lidí, starší generace
vzpomíná na minulé výlovy a přenáší své
znalosti mladším, pro které je výlov zpestřením
sobotního dopoledne. Rybáři s plovoucími
bedýnkami loví do svých podběráků překrásné
kousky a největší nadšení zavládne, když je
uloven metrový sumec. Voda však rychle odtéka

stavidlem a tak po dlouhé době a dřině dojde
k vytažení posledních kousků.
Přestože ještě není ani deset hodin,
od sloveného rybníka se line vůně čerstvě
opečených klobás a uzenin. Počasí ukázalo svou
příjemnou tvář, slunce svítí, ale ohřát se rybáři
chodí přeci jen k ohni. Do kádí plných ryb
zvědavě nahlíží malé děti a výskají, když
některá z nich plácne svým ocasem o hladinu a
postříká je.
Díky pracovitosti a šikovnosti našeho
sboru dobrovolných hasičů proběhl celý výlov
i příprava na něj v klidu, pokoji a takové
pohodě, že si na něj určitě každý z nás s chutí a
rád vzpomene nejen za dlouhých zimních
večerů. Petrův zdar!

Marcela Čížková
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ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Adventní úvaha

Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
vystavujete si doma na Vánoce betlém?
My ano.
Vím, někdy jsou až přehnaně idylické a
pohádkové. Ale v základu jsou betlémy hezká
záležitost.
Jeďte se někdy podívat na pohyblivý
betlém do Třebechovic nebo Jilemnice.
I v Opatovicích jeden naleznete!
Mě však zajímá spíš, koho tam vlastně
vidíme. Zkuste se podívat zblízka na jednotlivé
postavy.
Mistři řezbáři udělali skutečně pořádný
kus práce a zaplnili betlém desítkami postav,
které často s Vánocemi nijak nesouvisí. Truhlář
řeže dřevo, kovář tluče do kovadliny, pastýř
vodí ovce...
Když jsem to viděl prvně, zdálo se mi,
že je toho příliš a to hlavní se málem ztratí.
Ježíše, aby člověk hledal.
Pak mi došlo, že právě takový betlém
možná nejlépe odráží realitu toho Betléma
skutečného.
Obyvatelé městečka neměli ani tušení,
že se u nich ve chlévě někdo narodil a bylo jim
to jedno. Dál konali svou práci, žili své životy a
nijak se jich Boží blízkost nedotkla. S námi je to
někdy podobné. Kolik z toho, co jsme prožili,
viděli a slyšeli, steklo jen po povrchu jako voda
po betonu?
Všimneme si chudáka, který na Vánoce
nemá kam jít? Matky od dětí, které i na Štědrý
den musí do práce? Dětí, které nedostanou
žádné dárky? A sama vánoční zvěst – jak
hluboko nás zasáhne?
Pomalu jediný, kdo na velkém
pohyblivém betlému reaguje na děťátko
v chlévě, je král Herodes.
Třeba tak, že komicky rozzuřeně běhá po
místnosti. A to je přesné. Ježíšova zvěst má
mocné protivníky dříve než byla vyslovena.
Boží syn nepřichází do ideálního světa.
A přece ho na betlému nalezneme. Bude
někde uprostřed.
A budeme-li trochu hledat, zjistíme, že
na velkých betlémech je Ježíš dokonce
několikrát.

Nalezneme ho u poslední večeře či jak
vláčí kříž a možná uvidíme i prázdný hrob.
Skoro si člověk říká: Kde se to vzalo mezi
radostnými vánočními událostmi? Ale i to je
příznačné. Ježíš (Ježíšek) přichází právě i tváří
tvář utrpení a ukřižování. Jen my na to v radosti
a někdy v až nucené idylce Vánoc zapomínáme.
Přichází do lidských životů navzdory
nezájmu, navzdory nepřátelství. Navzdory
tomu, že teď se to moc nehodí. Nenechá se
odradit a hned tak nad námi nezlomí hůl a v tom
je ta krása!
Na každém betlému, velkém i malém, se
však najdou i osoby, které si narození děťátka
přeci jen všimly.
Předně pastýři. Lidé nepříliš bohatí či
vážení. Vlastně skoro tuláci. Na rozdíl od třech
králů, respektive mudrců, pastýři nepřinášejí
dary. Nic nemají. Místo toho jsou sami
obdarováni. Dostávají příslib naplnění života,
který nezávisí na bohatství či slávě. A to
můžeme přijímat spolu s nimi.
Dále ve správném betlému vždycky stojí
taky nějaká ovečka či oslík. Ti asi ani nevědí, co
se děje, ale i tak mohou být u toho. A právě tak
lidé, kterým Vánoce a vánoční zvěst mnoho
neříká. I oni do toho velkého příběhu patří.
I pro ně a pro nás Ježíš přišel a pro ně
i pro nás zní nad jeslemi zpěv andělů, taková
první vlaštovka toho, že nebesa se otevřela
člověku vstříc.
Milý Bože, prosíme tě, nauč nás snít o lepším
světě. Prosíme otevírej naše srdce, ať dokážeme
přijímat druhého člověka a také tebe. Ať se ten
sen stane skutečností. Amen.

Co se u nás dělo?

Koncert
14. 11. jsme po loňské odmlce uspořádali
koncert v našem Opatovickém kostele.
Tentokrát hrál Daniel Jun na klavír a Ondřej
Jiskra na trombón. Mohli jsme slyšet hudbu
klasickou ale také třeba populární a filmovou.
Náročnou i zábavnou. Přes epidemiologická
opatření se sešlo více než čtyřicet diváků,
z čehož jsme my i muzikanti měli upřímnou
radost. Děkujeme!
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Bohoslužby pro děti
28. 11. na první adventní neděli jsme měli
bohoslužby nejen pro dospělé, ale také pro děti.
S obrázky, rekvizitami. S lupičem, pokladem,
letadlem i raketou. Na youtube se můžete
podívat na video, jak to vypadalo.

Chystáme

Adventní tvořivá dílna
27. 11. se (rovněž po odmlce) konala již tradiční
adventní dílna. Příchozí si mohli vyrobit
adventní věnce, svícny, ozdoby... Sešlo se
o něco méně lidí než jindy, ale o to snazší bylo
vejít se do aktuálních omezení. Máme radost, že
se tato akce mohla opět konat a že jí zůstáváte
věrni. Snad se tedy opět sejdeme na jarní dílně.

Rád bych vás pozval na vánoční
setkávání v Opatovicích. V zimním období se
scházíme ve vytápěné modlitebně u fary.
Pro bezpečnost účastníků dodržujeme
platná nařízení. A jsme rádi, že se můžeme
scházet.
Bohoslužby - Každou neděli - od 9.00 hodin.
Vánoční bohoslužby – 25. 12. – od 9.00 hodin
se Svatou večeří Páně
Nový rok – 1. 1. - bohoslužby se Svatou večeří
Páně od 9.00 hodin
Pingpongový turnaj – doufáme, že se
uskuteční, ale bude záležet na aktuální situaci a
zájmu účastníků. Budeme vás informovat.
Youtube – zvu vás ke sledování našeho kanálu
na youtube („evangelici Opatovice“), kde
naleznete videa z celé řady nedělních
bohoslužeb, ale třeba také videa pro děti.
web:
http://opatovice.evangnet.cz/
*
fotky:
https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/ * Facebook:
„ČCE Opatovice“ * Youtube: „evangelici Opatovice“

Benjamin Kučera, farář
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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
Milí čtenáři,
končící rok 2021 byl obdobím plném
aktivit, ale také neochoty nebo nemožnosti něco
udělat. Z čeho vyrůstají tyto postoje? Proč jsme
někdy ochotni něco udělat a jindy něco
odmítnout. Těch důvodů může být hodně.
Někdy za naší činností stojí radost
ze seberealizace, jindy důvod být prospěšný,
jindy nás vede k činnosti touha ukázat co umím
atd. Naopak někdy odmítnu něco udělat z toho
důvodu, že zamýšlenou práci neumím. Třeba
nevím, jak se konkrétní věc dělá, nebo to umím,
ale nejsem manuálně zručný, nebo něco
neudělám proto, že to považuji za zbytečné,
nebo mně ubývají fyzické síly, nebo mně to
tolik nemyslí atd.
Je jisté, že vnější věci ovlivňují jak
činnost mou, tak také mé okolí. Skoro mám
tendeci napsat, že k činnému životu je určen jen
velmi krátký čas. Když jsem byl dítětem, neměl
jsem poznání, sílu, zručnost atd. A podobně
na tom budu, dožiji-li se devadesátky. Je
pravdou, že když novorozeně nesečte tři a tři, že
nic nedělá? A je pravdou, že když senior
neuběhne pět kilometrů, že svému okolí nemůže
být prospěšný? Novorozeně poznává. Je
schopno se naučit jazyk a začíná s tím hned
po vstupu do tohoto světa. A co může dělat
každý člověk? Poznávat svůj životní cíl. Každý
z nás se může, a dokonce i má, připravovat
na tento cíl. Tímto cílem není nikdo jiný než
Bůh. Chystáme se oslavit jeho narození a nebo
jsme ho už oslavili. (Nevím, kdy zpravodaj
vyjde.) Co nám to malé dítko může
připomenout. Za prvé, že jsme stvořeni
k Božímu obrazu. Za druhé nás vede k postoji,
na který my dospělí někdy zapomínáme a tím je
odvrátit se od sebe. Nevím, který císař se byl
schopný uskrovnit od svého pohodlí, jediné co
požadoval bylo, aby nebyl v tom domě větší
pán, než byl on. Doufám, že pro nás ještě není
tak obtížné uznat důležitost starat se o malé děti.
Jsou to právě ony, které jsou schopny vnímat
blízkost Boží, přijímat Ho tak, jak se nám dává
a nebránit se tomu, co po nás chce. Zároveň
nám připomíná, že malé narozené Dítě,
položené do jeslí v chlévě v Betlémě, jakožto

pravý Bůh řídí celý vesmír a tím nám
připomíná, že bez Boha nemůžeme nic. Ukazuje
nám, že bezmocnost, kterou prožívají nejenom
děti a lidé vysokého věku, ale také my úspěšní
v plné síle, skrze tuto bezmocnost můžeme
nalézt Boha, který je plností každého lidského
života. Toto poznání uskutečněné spíše srdcem
než rozumem, jasně ukazuje, že kvalita života je
v pojetí běžně užívaném, prázdné sousloví, a
život bez Boha je prázdným životem, navzdory
tomu, že jsme získali svět. Každému z vás chci
dopomáhat k tomuto plnohodnotnému životu,
podobně jako narozený Ježíšek, který přišel
kvůli každému z nás.
Vážení, přeji vám požehnáné Vánoce a
opětovné nalezení Boha ve svém srdci. Kéž
neustále hledíte vzhůru, kde náš Bůh sídí. Modlí
se za vás a žehná vám Petr Tobek, farář.

Vánoční bohoslužby a možnost navštívit
kostel
24. 12. bude mše svatá ze slavnosti Narození
Páně v 16.00 hodin.
26. 12. bude mše svatá ze svátku Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa v 9.30.

Kostel bude otevřen na Štědrý den
od 9.00 do 20.00 a 25.12. po mši svaté
do večera. Jste srdečně zváni přijít se podívat
na betlém.

Tříkrálová sbírka

Farnost
opět
plánuje
organizaci
tříkrálové sbírky. Způsob sbírky je závislý
na pandemické situaci a nařízeních vlády.
O způsobu sbírky se dozvíte z plakátů. Je velmi
pravděpodobné, že když se bude chodit, sbírka
proběhne 8. 1. 2022. Pokud se chodit nebude, je
pravděpodobné, že kasičky budou v obchodě
ve Zbýšově a na benzínce. Touto formou by
sbírka proběhla od 4.1 do 15.1. 2022. Prosím,
abyste kontrolovali v případě chození po
domech, zda-li se jedná o legální tříkrálovou
skupinku. Pozná se podle zapečetěné
pokladničky s logem charity a vedoucí musí mít
kartičku potvrzující, že je řádným vedoucím
skupinky. Všem děkuji za případný příspěvek.
Petr Tobek, farář
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ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
asi jste před lety zaznamenali seriál
Paměť
stromů
s nezapomenutelným
moderátorem Luďkem Munzarem. V tomto
seriálu vystoupil v posledním díle jeden
z velikánů v našem okolí, a to dub
v Čejkovicích. Každý strom má nějaký příběh.
Pojďme si pár stromů s příběhem z našich obcí
po vzoru tohoto seriálu připomenout. Zaměříme
se na stromy, které měly připomínat významné
úseky naší historie, a to takzvané osmičkové
roky spojené s historií naší republiky. A to jen
na stromy, které dnes již nenajdeme, a přesto
v naši paměti, doufám přetrvají jako vzpomínka
na to, že obce, kde žijeme nejsou tvořeny jen
současností, ale mají také svojí historii.
Zastavení první „smuteční vrba
Zbýšov“: Asi každý z nás si vzpomíná
na mohutnou vrbu na pláži ve Zbýšově naproti
kiosku. Ne každý ovšem ví, že tato vrba byla
vysazena na paměť takzvané Mnichovské
dohody tedy v roce 1938, nepamatuji si, kdy byl
strom zkácen, ale podle leteckých snímků obce
to muselo být mezi roky 2012 a 2015.
Zastavení druhé „lípa ze semínka
Klucké Chvalovice“: Pokud se vydáte

z Kluckých Chvalovic po silnici směrem
na Šebestěnice, budete míjet po pravé straně
při křižovatce s cestou směrem na Kocandu či
Přibyslavice železný křížek se zahrádkou, tento
křížek do nedávna lemovaly dvě vzrostlé lípy.
Jedna z lip byla podle informace z kroniky obce
Klucké Chvalovice vysazena při opravě křížku
před sto lety tedy v roce 1921. Kronika tehdy
ještě samostatné obce Klucké Chvalovice
popisuje událost takto: „… Po postavení kříže
nového v roce 1921 vsadil tam zdejší občan
nynější starosta Ant. Vavřina lípu, kterou sám
vypěstoval ze semena v roce 1918…“ Lípa
ovšem dnes již také není, byla pokácena někdy
okolo začátku prosince letošního roku.
Toto jsou jediné dva příběhy, dnes již
neexistujících
stromů
v našich
obcích
vysazených na památku významných milníků
naší historie, které znám. Na závěr mi dovolte
krátkou úvahu. Říká se nesuď dobu, ve které si
nežil. Co ovšem soudit můžeme je současnost.
Přijde mi jako do budoucna nenahraditelné, že
dnes již propojení stromů a historie v našich
obcích nefunguje. Neznám ze svého okolí žádný
strom vysazený například v roce 1989, 1993 ani
2018. Zato pokácených velikánů a jejich
mizejících příběhů přibývá.

Lípa v Kluckých Chvalovicích, květen 2016

Smuteční vrba Zbýšov, historická fotografie

PAMĚT STROMŮ NA ZBÝŠOVSKU

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik
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PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
PŘED DOMEM JE GESTAPO

Je počátek června roku 1941 a dcera
místního řídícího učitele Aloise Ryšána Božena
přiváží domů z čáslavské knihovny, kde v té
době pracuje, psací stroj. Není to jen tak
ledajaký psací stroj. Jak jistě tušíte je spojen
s protinacistickým odbojem, byly na něm psány
protinacistické letáky, a proto je potřeba jej
skrýt na bezpečné místo, kterým se Zbýšov zdá.
Pan řídící Al. Ryšán tedy psací stoj balí
do pytloviny a ukrývá v dlouhé dnes již
neexistující kůlně, která je využívaná na
uskladnění lodí. O místě úkrytu ví mimo pana
řídícího jeho dcera Božena.
Psací stroj je
bezpečně ukryt jen
do slunného pátku 20.
6. 1941 (paradoxně
přesně 58 let před tím,
než jsem se narodil
já), kdy do obce
přijíždí gestapo. Jde
najisto!
Auto
zastavuje před vilkou
řídícího
Ryšána.
V autě jsou dva tajní,
starší gestapák umí
česky, zato mladší jen
německy a okamžitě
žádají vydání psacího
stroje.
Mimo
zmíněných gestapáků
sedí
v autě
i
zkroušená kolegyně
Boženy
Ryšánové
Věra Radová, která se
k výrobě
protinacistických letáků již přiznala a prozradila
i úkryt stroje ve Zbýšově. Pan řídící celou věc
samozřejmě zapře. Prohlásí, že on o žádném
stroji nic neví ale, že jeho dcera Božena by
mohla něco vědět. Všichni se přesunou
na četnickou stanici, kde je jako na jednom
z mála míst v obci telefon. Gestapáci se nechají
telefonicky spojit s čáslavskou knihovnou, kde
právě pracuje Božena Ryšánová. Ta stejně jako

její otec celou věc zapře, jelikož o zatčení
kamarádky Věry Radové nic neví. Zapírá,
ovšem jen do doby, než se v telefonu ozve hlas
její kamarádky, která jí sdělí, že se ke všemu
přiznala. Božena zapírat přestane a místo ukrytu
prozradí. Gestapáci s panem řídícím poté
opravdu objeví v kůlně na lodě ukrytý psací
stroj. Stroj společně s Věrou Radovou naloží
do auta a odjíždějí.
Mohlo by se zdát, že tím vše končí, ale
musíme si uvědomit, jsme v roce 1941 a nic
není jako dnes, i za menší prohřešky vás může
čekat trest, který vám může změnit celý život a
ani vaše přežití do konce války není jisté.
Uběhnou
hodiny,
dny týdny, měsíce a
neděje se vůbec nic.
Po čase je Věra
Radová odsouzena
k 2, 5 letům káznice
tedy vězení, které si
prožije
v ženské
věznici
v Opavě.
Její
snoubenec
JUDr. Jan Kučera
dopadá o poznání
hůře, čeká ho práce
v sírových dolech
v Polsku, kde si
podlomí zdraví, ale
válku
přežije.
Počátkem června se
oba snoubenci opět
setkávají a konečně
mají možnost se
vzít.
Pro rodinu
pana řídícího Ryšána neměl případ překvapivě
žádnou dohru. V červnu 1945 přichází jen dotaz
na četnickou stanici do Zbýšova, dotaz je na
chování gestapáka Váchy (toho staršího
z dvojice, která si přijela pro psací stroj). Pan
řídící popravdě uvádí, že gestapák Vácha jednal
překvapivě ohleduplně a slušně. A díky jeho
jednání neměl případ pro rodinu žádné následky.

Zpracováno podle: http://vergner.aspone.cz/bozena_vergnerova.pdf

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik
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ZÁVĚREM
Již po čtvrté vám píšu závěrečná vánoční
slova v našem zpravodaji. V tomto čísle mi více
než kdy jindy dovolte poděkovat všem, kteří si
v tomto náročném čase sednou k počítači a
vytvoří nějaký příspěvek, pošlou nějaký nápad
nebo fotku, ke které doplníme text. Jen díky
těmto odhodlancům máme v rukách zase číslo
plné zajímavostí, které se odehrávají v „našem
Zbýšovsku“.
Vím, o čem píši, protože sama nyní
bojuji s časem se do této činnosti ponořit a
posbíraná zajímavá témata a fotografie
zpracovat na počítači, který občas přestává
spolupracovat. Většinou vyčkám, až jdou děti
spát a mám pro sebe klid noci, kdy zapínám
počítač a začínám tvořit nové číslo... I když je to

časově náročnější práce, je to práce, co mě baví,
proto se snažím zpravodaj obohacovat
o různosti, které mě napadají nebo čerpám
z nápadů jiných. Občas je nápadů více, než
dokážu zpracovat, tak zůstávají otevřené
pro další čísla.
Vánoční čas nabádá ke spěchu, abychom
vše stihli do Vánoc, do konce roku.... Zkuste se
však zastavit a vychutnat si tu předvánoční
atmosféru, ty vůně a zážitky, které Vánoce
nabízejí. V opačném případě se zastavíme až
v novém roce a Vánoce nám proklouznou mezi
prsty. Přeji vám tedy uchopte pevně čas Vánoc a
užijte si ho se svými blízkými a těm vzdáleným
pošlete vzpomínku. Krásné Vánoce všem!
Jiřina Vosečková

Příspěvky do Zbýšovského zpravodaje posílejte na email:
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz
______________________________________________
U z á v ě r k a p ř í š t í h o č í s l a : 15. 3. 2 0 2 2
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PR E Z E N TAC E FI R E M
Zde nabízíme prostor pro firemní prezentaci. Konkrétní informace k inzerci naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.

Inzerce 40/2021

ZBÝŠOVSKÉ POHLEDY
Povedl se vám pohledný snímek ze Zbýšovska? Pošlete nám jej na e-mail
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz. Rádi jej otiskneme.

Drak nad rybníkem.
Foto: Michal Komárek

Poklady Zbýšovského rybníka.
rybníka
Foto: Hana Kurková
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Mlhavý pohled na kostel.
Foto: Hana Kurková

Babí léto na vsi.
Foto: Martina Jiroušková

Články neprochází redakční úpravou.
Povinně zveřejňované informace: Název periodického tisku: Zbýšovský zpravodaj / Četnost vydání: čtvrtletník /
Regionální mutace: nejsou / Místo vydání: obec Zbýšov / Číslo a den vydání: 4; 22. prosince 2021 / Evidenční číslo:
MK ČR E 23550 / Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov,
IČ 00236659.
Redakční rada: šéfredaktor Ing. Jiřina Vosečková, kulturní rubrika Ing. Hana Kunášková, za MŠ Věra Radilová, za ZŠ
Mgr. Miloslav Oliva, za Zbýšovský výletník a Paměti Zbýšovska Roman Mičián.
Autor titulní fotky: neznámý, Kostel Narození sv. Jana Křtitele.
Kontakt: e-mail: zbysovskyzpravodaj@seznam.cz, tel.: 327 390 326 (OÚ Zbýšov).
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Školní jídelna při ZŠ Zbýšov umožňuje

VEŘEJNÉ

S TRAV OV Á N Í

Menu = polévka a hlavní chod
Cenu menu = 85,- Kč
Jídlo se vydává do poskytovaných jednorázových obalů.

Možnost rozvozu po domluvě.

Vyzvednutí obědu osobně od 11:00 do 12:00 ve výdejně (budova školní
jídelny).

Jídelní lístek je zveřejňován vždy ve čtvrtek pro nadcházející týden
na webových stránkách školní jídelny
https://www.zszbysov.cz/skolni-jidelna/jidelnicek-verejnost-1/

Přihlásit oběd nejpozději do 7 hodin téhož dne.

Odhlásit oběd je nutné den předem do 13. hodiny.
Kontaktní osoba: Jana Výborná, tel.: 731 499 966,
email: babakovajana@seznam.cz
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