ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 3/2021

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:
26. 10. 2021

30. 11. 2021

14. 12. 2021

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 22. 6. 2021
Usnesení č. 62/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 63/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 64/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Darovací smlouvu ve
výši
20.000,- Kč na pomoc v hmotné nouzi
pro XXXXX, Březí.
Usnesení č. 65/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 10/1 díl
„b“ o výměře 107 m2 v k.ú. Zbýšov

pro manželé XXXXX, Zbýšov za cenu
150,- Kč/m2.
Usnesení č. 66/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o poskytování právní
pomoci s Mgr. Tomášem Hoblem – advokátem,
se sídlem v Čáslavi. Paušální odměna za právní
služby činí měsíčně 8.000,- Kč.
Usnesení č. 67/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na akci „Pouť“ v Kluckých Chvalovicích.
Usnesení č. 68/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení nájemného v obecních
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bytech
od
1.7.2021
o
20
%
a
v rekonstruovaných bytech dojde k navýšení
o vložené investice
Usnesení č. 69/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje opravu komunikací po stavbě
vodovodu v obci Zbudovice ve výši
381 883,- Kč bez DPH. Opravu bude provádět
firma Jan Březina, Bohouňovice.
Usnesení č. 70/2021: zastupitelstvo obce

schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Zbýšov
za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 71/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 215/14
o výměře 10.000 m2 v k.ú. Krchlebská Lhota,
vlastník Obec Zbýšov za pozemek č. parcely
11/2 o výměře 6.902 m2 v k.ú. Zbýšov, vlastník
XXXXX, Krchlebská Lhota. Důvod směny –
záměr výstavby rodinných domků.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 7. 2021
Usnesení č. 72/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Jindřicha Arnota.
Usnesení č. 73/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 74/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 215/14
o výměře 10.000 m2 v k.ú. Krchlebská Lhota,
vlastník Obec Zbýšov za pozemek č. parcely
11/2 o výměře 6.902 m2 v k.ú. Zbýšov, vlastník
XXXXX, Krchlebská Lhota. Důvod směny –
záměr výstavby rodinných domků.
Usnesení č. 75/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1134/16
o výměře 7 m2 v k.ú. Klucké Chvalovice
pro XXXXX Praha, za cenu 50,- Kč/m2. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15ti dnů.

Usnesení č. 76/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-6009975/VB/7
název
stavby:
Opatovice u Zbýšova, obec obnova – knn, dem.
Nn.
Usnesení č. 77/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Směrnici pro nakládání s osobními
údaji“.
Usnesení č. 78/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
Usnesení č. 79/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení projektové dokumentace
na rekonstrukci
Zbýšovského
rybníka
70.000,- Kč.

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 18. 8. 2021
Usnesení č. 80/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Andreje Hotyče.
Usnesení č. 81/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 82/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
uzavřené mezi Obcí Zbýšov a Českým
rybářským svazem Kutná Hora. Předmětem

dodatku je změna trvání nájemního vztahu. Ten
se prodlužuje do 31.12.2038 a změna plnění
nájemného.
Usnesení č. 83/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje členy komise pro výběrové řízení
na akci „Obnova rybníka Palouděrák, v tomto
složení: Ladislav Chvátal, Zbýšov, Martin
Vančura, Damírov a Jindřich Arnot, Chlum.

Usnesení obecního mimořádného zastupitelstva ze dne 8. 9. 2021
Usnesení č. 84/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli
zápisu
Ondřeje
Radila
a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 85/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 86/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu

uzavřené mezi Obcí Zbýšov a Českým
rybářským svazem Kutná Hora na Zbýšovský
rybník. Předmětem dodatku je změna trvání
nájemního vztahu. Ten se prodlužuje
do 31.12.2038 a změna plnění nájemného.
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S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
pomalu začíná ustupovat teplé počasí
letních dnů a podzim už nám klepe na dveře.
Nenápadně se dny začínají krátit a noci
prodlužovat, rána jsou chladnější a po zemi se
povalují chomáčky mlhy. V poryvech větru se
vznášejí třpytivé pavučinky se svými malými
ospalými obyvateli. Přes den se ještě tu a tam
mezi mraky prodere několik zlatých paprsků a
to je ten správný čas pro sklizeň všech
přírodních darů. Zem už jen čeká, až ji rýčem
nakypříme a bude moci ulehnout k zimnímu
spánku. Kosa naposled zanoří své ostří
do vyčerpaných trsů trávy, z kterých pomalu
mizí brouci, slunéčka sedmitečná a ostatní
hmyz, aby si našla nové příbytky. Jen občas
kolem prolétne zvědavý motýl, jako by
kontroloval, zda už je taky jeho čas hledat
vykotlanou vrbu k zimnímu přespání. Stromy se
oblékají do pestrých podzimních kabátků a
užívají si poslední parádivé chvíle, než budou
stát jako opuštění zkřehlí poutníci v našich
zahradách a okolo cest. Utichá i ptačí zpěv,
jelikož stěhovaví opeřenci se připravuji
na dlouhou cestu do jižních krajin. Všechny
započaté práce se pomalu chýlí ke svému
závěru.
I děti v mateřské škole se konečně
dočkaly nových venkovních herních prvků a než
nastane nepříznivé počasí, mohou si je ještě
vyzkoušet a patřičně užít.
Byly dokončeny i terénní úpravy včetně
asfaltování
po vodovodních
přípojkách
ve Zbudovicích.

V polovině měsíce září byla podána
žádost
na opravu
hráze,
výstavbu
bezpečnostního
chodníku
a
odbahnění
Zbýšovského rybníka. Výše finančních nákladů
se vyšplhala na 48 mil. Kč. Pokud ČRS Kutná
Hora obdrží dotaci ve výši 80 %, obec se
zavázala s dofinancováním zbývajícího podílu.
V současné době se začalo s pozvolným
vypouštěním a na říjen je plánovaný výlov,
na který jsou všichni občané natěšeni.
Proběhlo i výběrové řízení na akci
„Obnova rybníka Palouděrák“ v Kluckých
Chvalovicích, která se bude realizovat
na podzim příštího roku.
Byli jsme nuceni zakoupit náhradní

nákladní automobil, sklápěčkový, značky
PEUGEOT pro potřeby údržby zeleně, jelikož
náš starý Lublin již odmítl poslušnost.
Pořizovací cena činila 335 tis. Kč. Naši
zaměstnanci mají také plné ruce práce. Sklízí
poslední travní porosty, aby bylo vše uklizeno,
než se opět s námi rozloučí.
Podzim je čas, kdy je k nám příroda
nejštědřejší. Odevzdává nám plody toho, co celý
dlouhý rok tvořila. Přináší nám řadu nevšedních
zážitků v podobě barev a vůní. Podzim je
ideálním společníkem pro získání vnitřní
vyrovnanosti a klidu.
Květa Němcová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VÝLOV ZBÝŠOVSKÉHO RYBNÍKA
Všemi očekávaný výlov Zbýšovského
rybníka se plánuje v průběhu měsíce října 2021.
V době přípravy tohoto čísla zpravodaje není
znám přesný termín výlovu. O konkrétním
termínu budeme informovat pomocí letáků a na
webových stránkách obce. Sledujte vývěsky.

Výlov
proběhne
v
souvislosti
s plánovanou opravou hráze a výpustě a
následného vybagrování. Celá akce probíhá
pod vedením Českého rybářského svazu Kutná
Hora.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 9. 10. 2021 proběhne svoz
nebezpečného odpadu ve všech obcích
pod OÚ Zbýšov. Konkrétní čas bude
upřesněn na letáku, který obdržíte
do schránek.
Nebezpečným
odpadem
jsou

pneumatiky, plechovky od barev, lednice,
mrazáky, televizory, počítače, atp.
Mezi nebezpečný odpad NEpatří dřevo,
lino, stavební odpad, starý nábytek apod.
Využijte této možnosti a likvidujte odpad
patřičným způsobem. Děkujeme!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO A BIOODPADU
S podzimními dny přichází změna
ve svozu
komunálního
a
bioodpadu.
Od prosince do konce března je bioodpad
minimální, a proto jeho sběr neprobíhá. V této

době probíhá pouze svoz komunálního odpadu,
a to jedenkrát za 14 dní. Poslední svoz
bioodpadu je 23. 11. 2021.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBÝŠOV
Poslední srpnový pátek, 27. 8. 2021,
proběhl Den otevřených dveří v nové Mateřské
škole a jídelně ve Zbýšově.
Hned při vstupu bylo nachystáno
občerstvení a ochotný personál školky, který
celou budovou prováděl a představoval

jednotlivé místnosti a v neposlední řadě
odpovídal na dotazy návštěvníků.
Akce
probíhala od 8:00 do 18:00 hodin a během této
doby se v prostorách nové budovy promísilo
na 140 osob.

PROJEKT „MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO 40 DĚTÍ – ZBÝŠOV – NOVOSTAVBA“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
V minulém čísle (Zbýšovský zpravodaj
č. 2/2021) jsme se věnovali představení budovy
a provozu Mateřské školy a jídelny Zbýšov.
Nyní se pojďme zaměřit na další aspekty tohoto
projektu.
Hlavní cíl projektu představuje
výstavbu nové MŠ pro 40 dětí zajišťující
optimální infrastrukturu pro předškolní
vzdělávání v obci Zbýšov. Předání staveniště
proběhlo 9.3.2020, ale vlastní stavební práce
byly započaty až v průběhu měsíce dubna.
Kolaudace stavby proběhla 27. 4. 2021. Provoz
mateřské školy a jídelny byl spuštěn 3. 5. 2021 a
od 10. 5. 2021 umožňuje i stravování pro širší
veřejnost. Stavební práce prováděla firma
Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček.

Budova je vytápěna plynem, má vlastní
čističku odpadních vod a je napojena
na vodovodní řád. Provozní náklady budovy
jsou hrazeny z rozpočtu obce.
K budově náleží prostorné parkoviště
pro rodiče a oplocený herní prostor pro děti
mateřské školy.

Financování projektu

Novostavba mateřské školy byla
spolufinancována Ministerstvem financí,
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci
Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Středočeským krajem.
Celkové náklady na tento projekt
činily 40 558 185,- Kč. Financování
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z jednotlivých zdrojů je rozepsáno v tabulce
níže.
Zdroje financování

Částka Kč

Ministerstvo financí

20 000 000,-

Evropský fond pro regionální

4 733 665,-

rozvoj-Ministerstvo pro místní
rozvoj
Středočeský kraj

10 000 000,-

Obec Zbýšov

5 824 520,-

Celkem

40 558 185,-

PROJEKT „MŠ ZBÝŠOV – HERNÍ PRVKY“ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Cílem projektu bylo vybavit novými
herními prvky hřiště u nové mateřské školy
zajišťující rozvoj pohybu a zábavu dětí.
Dodavatelem herních prvků je Luna Progress,
s.r.o., Zdenice.

Představení herního hřiště

Herní hřiště se nachází v oploceném
areálu mateřské školy a je určeno pro děti
ze školky. Na hřišti jsou tyto herní prvky
pískoviště, věžová sestava, houpadlo pro dva,
vláček a vagónek, houpadlo motorka, prolézací
tunel hroch a vzduchová trampolína.

Financování projektu

Herní prvky jsou spolufinancovány
Středočeským krajem. Realizace herních
prvků proběhla v srpnu 2021.
Celkové náklady na tento projekt
činily 672 881,- Kč. Financování z jednotlivých
zdrojů vidíte níže v tabulce.
Zdroje financování

Částka Kč

Středočeský kraj

538 000,-

Obec Zbýšov

134 881,-

Celkem

672 881,-

PROJEKT „VODOVOD ZBUDOVICE“ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Cílem projektu bylo zajistit občanům
Zbudovic dostatek vody. V minulých letech
během suchých letních měsíců docházelo totiž
pravidelně k tomu, že v obci musela být
umístěna cisterna s vodou, protože v místních
studnách byl nedostatek vody. Kromě
vybudování vodovodu se vybudovaly i
vodovodní
přípojky
do
jednotlivých
nemovitostí. Zhotovitelské práce na vodovodu a
přípojkách prováděla firma Jan Březina,
Bohouňovice.
Po provedení stavebních prací došlo
k opravě povrchu na místních komunikací
položením nového asfaltového povrchu. Tyto
práce probíhaly na dvě etapy.

Financování projektu
Investorem vodovodu Zbudovice Schořov je podle rozhodnutí Státního fondu
životního prostředí společnost VHS VrchliceMaleč, a.s. Kutná Hora. Rozpočet činí
16 706 000,- Kč, z toho dotace 10 600 000,- Kč.
Příspěvek od obce pro společnost VHS
Vrchlice-Maleč, a. s., činil 1 627 806,-Kč a byl
uhrazen v lednu 2021.

Za zhotovení 30 přípojek obec firmě
Jan Březina uhradila 1 413 249,- Kč, uhrazeno
v červenci 2021. Od občanů jsme obdrželi
příspěvek v celkové
výši 290 000,- Kč.
Příspěvek na veřejnou část vodovodní přípojky
činil 10 000,- Kč/nemovitost. V této částce je
zahrnuta i úhrada za vypracování projektové
dokumentace na každou vodovodní přípojku
ve výši 3 000,- Kč. Za projektovou dokumentaci
obec uhradila 90 000,- Kč a za výběrové řízení
31 000,- Kč.
Asfaltování probíhalo ve dvou fázích.
Za první část asfaltování obec zaplatila
462 078,- Kč, za druhou část 285 396,- Kč.
Vzhledem k tomu, že tento projekt má tři
části – vodovod, vodovodní přípojky a nový
asfaltový povrch, jedná se tedy o rozsáhlý
projekt nejen na provedení prací, ale
i na rozpočet obce. Celkově za tyto tři fáze
projektu obec vynaložila finance z rozpočtu
obce ve výši 3 619 529,- Kč (po odečtení
příspěvků od občanů). Vše bylo hrazeno
v průběhu roku 2021. Do obce Zbudovice šla
tedy značná část obecního rozpočtu pro rok
2021, a to téměř 40 %.
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Pro lepší orientaci uvádíme přehled
financování z obecního rozpočtu v tabulce.
Položka

Zdroje
financování

Částka v Kč

Projekt vod.
přípojky

Obec Zbýšov

90 000

Výběr. řízení

Obec Zbýšov

31 000

Vodovodní
přípojky

Obec Zbýšov

1 413 249

Asfaltový
povrch

Obec Zbýšov

747 474

Celkem

Obec Zbýšov

2 281 723

Pro
dokreslení
celého
projektu
přikládáme fotky návsi od paní Pechové.
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VOLBY 2021
Chlumu,
Opatovicích,
Zbudovicích.

Březí

a

Volební okrsek 2 - volební místnost
v Obecním
domku
v
Kluckých
Chválovicích – pro voliče bydlící
v Kluckých Chválovicích.
Foto: www.volby.cz

Česko čekají začátkem října volby
do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České
republiky. Na území OÚ Zbýšov máme 2
volební okrsky, a tudíž dvě volební místnosti.

Pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin,
sobota 9. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební okrsek 1 - volební místnost OÚ
Zbýšov, Zbýšov 30 – pro voliče bydlící
ve Zbýšově, Damírově, Krchlebské Lhotě,

S sebou je potřeba mít občanský průkaz,
kterým volič prokáže totožnost, popř. platný
cestovní pas. Volební lístky budou mít voliči
nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud je
někdo zapomene vzít s sebou, může si sadu
vyzvednout i ve volební místnosti. Volby se
budou řídit platnými protiepidemickými
pravidly.
Kdo se nebude moci dostavit do své
volební místnosti, má i jinou cestu, jak hlasovat.
Pro imobilní voliče bude k dispozici přenosná
volební urna. O tu mohou lidé požádat
na telefonních číslech 327 390 326 a
724 189 058.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Milí přátelé,
uplynulo čtvrt roku, a mám pro Vás další
příspěvek z naší knihovny. Nejprve informace
k provozu. Od 1. září se provoz knihoven řídí
Mimořádným
opatřením
Ministerstva
zdravotnictví. Ve vnitřních prostorách platí
nadále povinnost nosit respirátor. V platném
nařízení je kladen větší důraz na větrání.
Proto budeme v knihovně dodržovat
rozestupy 1,5 m, uvnitř bude moci být
maximálně jedna osoba na 10 čtverečních
metrů a zajistíme větrání. Věřím, že tato
opatření Vás neodradí a že knihovnu začnete
pravidelně navštěvovat.
V dnešním příspěvku Vám nabídnu
trochu statistiky, přehledy o čtenářích. Doposud
mám zaregistrovaných 18 čtenářů, tedy včetně
mě a členů naší širší rodiny. Nejmladší čtenářce
bude letos 6 roků (ale čte jí mamka nebo taťka),
no a nejstarší pravidelný čtenář slaví letos
88. narozeniny. Většina čtenářů je přímo
ze Zbýšova, ti to mají do knihovny nejblíž.

Někteří čtenáři jsou sezonní, jsou ve Zbýšově
jen od jara do podzimu. Ale mám samozřejmě
čtenáře i z okolních vesnic.
Někteří čtenáři chodí do knihovny se
seznamem knih, které chtějí vypůjčit. Knihy si
vybírají doma ze souboru, který je zveřejněn
na webových stránkách knihovny. Seznam mi
předají a já jim knihy vyhledám. Jiní čtenáři
přijdou, vrátí mi přečtené knihy a z regálu sami
vyberou další. Zatím mám zkušenost,
že největší zájem je o knihy z výměnného
souboru. Možná je to tím, že soubor máme
z Kutné Hory na omezenou dobu. Ale pokud
zájem o tyto knihy trvá, můžeme si je ponechat
déle. Někteří čtenáři potřebují prolistovat
několik knížek, zkusit přečíst kousek textu,
posoudit, jestli jim bude vyhovovat styl, jakým
je knížka napsaná, a to ještě před tím, než si
knihu půjčí domů. Také už jsem vyzkoušela
službu, kdy jako knihovna si můžeme vypůjčit
knihu z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční
služba).
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Knižní fond je řazen tak, jak je
v knihovně obvyklé. To znamená beletrie
pro dospělé abecedně podle autorů, detektivky
mám ve zvláštním regálu také abecedně podle
autorů. Samostatně je naučná literatura, která je
tříděna podle mezinárodního desetinného
třídění. Hlavní kategorie jsou: 0 – všeobecnosti,
informatika, 1 – filozofie, psychologie, 2 –
náboženství, 3 – společenské vědy, 4 –
neobsazena, 5 – přírodní vědy, 6 – lékařství, ale
i zemědělství a doprava, 7 – umění, zábava, 8 –
literatura, písemnictví, 9 – historie, ale
i životopisy.
Literatura pro mládež je členěna věkově:
0 – do 7 let věku, 1 – věk 7-9 let, 2 – věk 9-11
let, 3 – věk 11-14 let. A dále tématicky: 1 –
pohádky, 2 – o dětech, 3 – dobrodružná, 4 –
z přírody, 5 – básničky, poezie, 8 – z historie, 9
– ze sportu, 10 – klasikové. Naučná literatura
pro mládež se člení obdobně jako pro dospělé
čtenáře.
Čtenáři, kteří chodí do knihovny
pravidelně, mají na čtenářském kontě
od začátku roku vypůjčeno více než 20 knížek.

Já mám tedy co dohánět. Koupila jsem si brzy
po vydání knihu Pandemie od Michala Kubala a
Vojtěcha Gibiše a docela rychle přečetla. A pak
jsem začala číst knihy z knihovny. Náhodný
výběr. Byly mezi nimi kriminální příběhy
z Kutnohorska (Kutnohorská pátračka na stopě),
životopis (Do temnoty, zpověď českého vojáka
v Afghanistánu), román, ne detektivka
od Agathy Christie, pod pseudonymem Mary
Westmacottová (Břímě), román Jana Cimického
(Útěk do klece) a jedna biografická od Beáty
Matyášové (Klára nad propastí). Přečetla jsem
i jiné, ale neutkvěly tak výrazně v paměti.
Některé další jsem rozečetla a odložila (záměrně
neuvádím jejich názvy, abych Vás neodradila
od přečtení). Možná přečtu později. V zimě,
až bude víc času...
A jako vždy Vás zvu srdečně k návštěvě
knihovny. Myslím, že Vám mám co nabídnout.
Klasickou českou a světovou literaturu, romány,
detektivky, spoustu životopisných publikací.
Mám nejen letošní čísla časopisů, ale
i zkompletované starší ročníky. Takže – těším se
na Vás každé úterý od 15 do 17 hodin.
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 proběhne ve společenské
místnosti Autokempu Zbýšov v druhé polovině

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

října 2021. Vítaní občánci budou o konkrétním
termínu informování osobní pozvánkou.

Naši oslavenci

Od července do září 2021 slavili tito oslavenci:










B. Baroch, Zbýšov – 90 let
M. Bičáková, Zbýšov – 80 let
J. Arnot, Chlum – 75 let
A. Naxerová, Damírov – 75 let
J. Martínková, Zbýšov – 70 let
M. Netušil, Klucké Chvalovice – 70 let
A. Olivová, Klucké Chvalovice – 70 let
M. Beranová, Zbýšov – 75 let
J. Klečák, Zbýšov - 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.
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Z Á K LA D N Í Š K O LA
Vážení čtenáři!
Ke konci školního roku jsme absolvovali
týden plný her a cestování. V pondělí jsme se
vydali na kola. Starší děti vyrazily na hrad Sion,
kde si vyslechly povídání o historii hradu a jeho
dobývání. Mladší děti se zastavily už v Březové
a skotačily v Herolandu. Tenhle den byl jistě
pro většinu z nich nezapomenutelný. V úterý
proběhl sportovní den, kdy děti zápolily v běhu
na 50 m, skoku do dálky, běhu na 400 m, hodu
míčkem a skoku do výšky. Ve středu jsme
vyrazili autobusem do Liberce. Pěšky jsme vyšli
na Ještěd. Bohužel mlha zabránila lepšímu
rozhledu. Ale i tak jsme si to užili. Poslední dva
dny jsme trávili u školy a hráli hry v lese,
u rybníka a na dvoře školy. Tenhle týden plný
her byl veselý a pohodový. Děti nemohly
na klasickou školu v přírodě, tak jsme jim
vytvořili vlastní.
Na konci roku se s námi rozloučila
dlouholetá vychovatelka a učitelka paní
Vladislava Šupíková. Patří jí za dlouholetou
práci poděkování a nezbývá než jí popřát mnoho

úspěchů v další práci. O její místo byl
neobvyklý zájem. Celkem se přihlásilo včas 7
adeptek (čtyři ještě po termínu). Jen pět se jich
dostavilo k pohovoru. Na tuto práci byla
vybrána paní Marta Chudobová z Čihoště. I jí
přejeme, aby se jí nejen práce líbila, ale aby jí
naplňovala práce s dětmi. Navíc v naší škole učí
některé předměty zkušená paní Jitka Lišofská,
která je předurčená k výuce praktických činností
a přírodovědy či vlastivědy.
Tak jako každý rok, máme letos značné
plány. Jen doufáme, že zdravotní situace
v republice bude dobrá a my budeme moci
všechny plány uskutečnit. Namátkou vybíráme
školu v přírodě na Horské Kvildě, cyklovýcvik
v okolí Lipna či táboření u břehů Sázavy.
Vcelku se nám podařilo i v minulém těžkém
roce nezaostat v probírání látky jednotlivých
předmětů. Ale i tak budeme klást větší
požadavky na opakování a zvládnutí učiva.
Těšili jsme se na nový školní rok a věříme, že
proběhne v plném rozsahu a pro nás navíc
v pohodě a s úsměvem.
Za ZŠ Zbýšov zapsal Mgr. Miloslav Oliva

„Neklasická škola v přírodě“, bojovka, noční hra

Výlet na Ještěd
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Vysvědčení 1. - 3. ročník

Žáci odcházející na druhý stupeň ZŠ do Čáslavi

1. září nastoupili poprvé do školy noví žáčci první třídy, které přivítala kromě paní učitelky
Mgr. et Mgr. Ivany Samohelové také paní starostka Květa Němcová. Na památku na tento
den dostali prvňáčci šerpu a knížku s věnováním.
Do první třídy ve školním roce 2021/2022 do ZŠ Zbýšov nastoupili 3 prvňáčci.
Přejeme jim za redakci hlavně dostatek síly na vše nové!
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M AT E Ř S K Á Š K O LA
A opět je tu nový školní rok
Po měsíci prázdnin, jelikož školka byla
otevřená pro děti i po celý červenec, jsme se
všichni opět sešli. Školka je plně naplněna, a to
v poměru 20 dětí ze Zbýšovska a 20 dětí z obcí,
které pod OÚ Zbýšov nespadají. Rodiče k nám
vozí děti i ze Šebestěnic, Štrampouchu,
Hraběšína, Vlkanče, Dobrovítova, Petrovic a
Vodrant. Letos máme i rekordní počet dětí
s povinnou školní docházkou, a to 18 ,,kousků“.
Složení učitelek je stále stejné.

Koncem srpna a začátkem září bylo
konečně nainstalováno dětské hřiště, děti ,,řádí“
na průlezce se skluzavkami, na houpadlech,
prolézají tunelem ve tvaru hrocha, hrají si
na pískovišti a velmi oblíbenou se stala
nafukovací trampolína.

Stránka 11 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2021

Před zahájením školního roku byl
ve školce 27. 8. od 8,00 do 18,00 Den
otevřených dveří a k naší velké radosti a
překvapení přišlo cca 140 návštěvníků.
Akcí máme naplánováno hodně, ale
nechceme zakřiknout jejich uskutečnění, tak
budou pro děti i rodiče překvapením, vloni jsme
také plánovaly a ne naší vinou, téměř nic
nevyšlo.
První déle trvající zábavu jsme již
zahájili 10. září, a tím je plavecký výcvik,
na který je přihlášeno 24 dětí.

Chceme věřit a doufáme, že vše
naplánované nám už v tomto školním roce vyjde
a v příštím Zpravodaji bude informací o životě
ve školce více.

Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová
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S B O R D O B R O V O L N Ý CH H A S I Č Ů
Březí

Dne
18.
června 2021 jsme se
sešli na okrsku ve
Vlkanči, kterého jsme
se zúčastnili všichni
zástupci jednotlivých
sborů. Schůzi zahájil
starosta
okrsku
p. Mládek,
kde
zhodnotil uplynulý rok
a naplánoval akce na rok 2021. Poté se ujal
slova velitel okrsku p. Mareček a okrskový
strojník p. Profous Josef. Okrsek č.8 obdržel
dotace cca 8.000Kč a bylo odhlasováno nákup
vysoušeče.
19. června se konala VVH SDH Březí
v místní klubovně. Starosta sboru zahájil schůzi,
přivítal přítomné členy a hosty, zhodnotil
činnost sboru za uplynulý rok. V průběhu VVH
proběhlo ocenění jednotlivých členů našeho
sboru, které předal starosta sboru a okrsku. SDH
Březí udělilo čestné uznání p. Profousovi
Tomáši a p. Milanu Radilovi. OSH v Kutné
Hoře udělilo medaili za příkladnou práci
p. Miroslavu Vavřinovi, p. Václavu Havelkovi
st. a p. Josefu Profousovi. OSH v Kutné Hoře
udělilo medaili za zásluhy p. Jaroslavu Radilovi
st. a p. Bohuslavu Váňovi. SDH Březí udělilo
p. Bohuslavu Váňovi pamětní plamínek za 65

let členství ve sboru. Na VVH byl přijat nový
člen p. Tomáš Kořínek. Bohužel nás opustil
dlouholetý člen p. Miroslav Výborný, který
zemřel v březnu. Čest jeho památce. Na závěr
VVH starosta poděkoval zúčastněným členům a
hostům a popřál jim hodně úspěchů
na sportovním place.
9. srpna jsme obdrželi novou motorovou
stříkačku PS-12 s obsahem motoru 1500 cm3.
Předání se zúčastnila starostka Květa Němcová
a zástupci SDH.
14. srpna jsme se zúčastnili netradiční
soutěže v požárním útoku „ŠEBESTĚNICKÉ
STŘÍKÁNÍ“, kde jsme vyzkoušeli novou
stříkačku – umístění na 4. místě.
4.září jsme zavítali na netradiční
soutěžní klání „HASIČSKÉ BABÍ LÉTO
V KOZOHLODECH“. Soutěžilo se v sání vody
z rybníka a plavba na lodičce – umístění
na 4.místě.
Místní hasiči se celoročně starají
o svěřený majetek, tj. výzbroj, výstroj a
hasičskou zbrojnici. V letních měsících udržují
zeleň před zbrojnicí.
Na závěr děkuji OÚ Zbýšov, starostce p.
Němcové, místostarostovi p. Chvátalovi a všem
zastupitelům za nákup nové motorové stříkačky
PS-12, finanční podporu při jednotlivých akcích
a nákupu oceněních.
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Předání nové stříkačky PS-12

Šebestěnické stříkání 2021

Šeběstěnické stříkání 2021

Hasičské babí léto v Kozohlodech

Hasičské babí léto v Kozohlodech

Josef Profous, starosta sboru

SPORT
Fotbal

Fotbal ve Zbýšově se
rozjel 21. 8. 2021. V
současné době se hraje již 8
kolo. Po tomto kole je
situace
FK
Zbýšov
následující:

TJ Zbýšov odehrála 5 zápasů z toho 3 vítězné, 2
porážky se skorem 16:9. Zatím je mužstvo
na 4. místě III. třídy Kutnohorské stříbrné
okresní soutěže.
Mužstvo je úspěšnější na hřištích
soupeřů, kde je na 2. místě, ze 3 zápasů zvítězilo
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2x, jedenkrát prohrálo se skore 12:3.
Doma bylo méně úspešné, zatím je
na 11. místě, kdy ze dvou zápasů jedenkrát

vyhrálo a jedenkrát prohrálo s celkovým
skorem 4:6.

Tabulka: Rozpis všech utkání TJ Zbýšov podzim 2021
Kolo

Datum

Čas

Domácí

10

2.10.2021

16:00 Rataje n. Sázavou Zbýšov

11

9.10.2021

16:00 Zbýšov

12

16.10.2021 15:30 Kluky

Zbýšov

13

24.10.2021 15:30 Zbýšov

Bílé Podolí B

1

30.10.2021 14:00 Bratčice

Zbýšov

2

7.11.2021

Uhlířské Janovice B

3

13.11.2021 14:00 Červené Janovice Zbýšov

14:00 Zbýšov

Hosté
Vlkaneč

Zdroj: Fotbal.cz © [online]. eSports.cz, s.r.o. [cit. 22. 9. 2021]. Dostupné z:
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/6a09bfad-ce10-4d45-ac63-21847c087714?programFilter-team-id=d60c9f2c9db0-42fc-b9fd-68337894849b
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise

K R CH L E B S K Á L H O T A - P O V O D E Ň
Může se zdát, že se tento článek opakuje
z minulého čísla, avšak bohužel povodeň
do Krchlebské Lhoty během léta zavítala znovu.
Bylo to přesně dva měsíce po první povodni,
tentokráte tedy 14. 7. 2021 po deváté hodině
večer.
Každý vydatný liják během léta byl
pro nás obavou, a že toto léto pršelo více než
jindy, není třeba zmiňovat.
Ve středu 14. 7. po vydatném dešti a
po předchozí zkušenosti jsme pozorovali
množství vody stékající z polí od Damírova.
Se zvětšujícím se objemem vody se zvyšovala

i obava z povodně.
Po deváté hodině přišla vlna vody, která
zase zasáhla náves a vylila se do okolí. Voda si
zase vytvořila potok od trativodu z polí na náves
a zhruba 30 minut se voda valila širokým
potokem na náves, kde samozřejmě dešťová
kanalizace nestíhala odvod takového množství
vody do potoku. Došlo k zalití zahrad pod
úrovní silnice. Zase se jednalo čp. 15, 18, 25 a
16.
Tentokrát s sebou povodeň nepřinesla
bahno, takže likvidace povodně nebyla tolik
náročná jako v květnu.

Náves Krchlebská Lhota (před čekárnou)

Náves Krchlebská Lhota (před čekárnou)
Jiřina Vosečková
Foto: J. Vajnlich
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ZBUDOVICE - PODĚKOVÁNÍ
Vlivem dlouhého období sucha se naše
obec v posledních letech potýkala s velkým
nedostatkem a špatnou kvalitou vody
ve studních. Po velkém úsilí se v letošním roce
podařilo vybudovat dlouho očekávaný vodovod.
Občané Zbudovic by touto cestou chtěli
poděkovat Zastupitelstvu obce za podporu
při realizaci stavby tohoto vodovodu do naší

obce, zejména paní starostce Květě Němcové
za pomoc při řešení mnohdy zdánlivě
neřešitelných problémů. Další poděkování patří
panu senátorovi Ing. Jaromíru Strnadovi
bez jehož podpory by tato akce nemohla být
vůbec započata a také firmě Jan Březina –
Bohouňovice za samotné provedení stavby.

Občané Zbudovic, napsala Jana Pechová

ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, spoluobčané, milí bratři a milé
sestry,
chtěl bych se podělit o malou úvahu.
Znáte příběh o ztracené ovci? Jedno z možná
nejznámějších PJ podobenství.
Pastýř pásl ovce. Měl jich stovku.
Docela pěkné stádečko. Země však byla
vyprahlá, trávy moc nerostlo, takže se ovce
musely často přesouvat, aby se vůbec napásly. A
pastýř si jich musel hledět. Hlídat je a hledat jim
alespoň chudou pastvu... Pěkně se nachodili.
Navíc divočina byla plná dravých zvířat,
která by si ráda dala skopové a nepohrdla by ani
pastýřem. A ještě horší byli všudypřítomní
bandité.
Byl to náročný život. Pastýř se musel
za své ovce doslova rvát. A tak je celkem jasné,

že k nim měl vztah. Záleželo mu na nich. Znal
každou jménem a pro jistotu je pořád
přepočítával. Nemohl si dovolit ztratit ani
jedinou.
Jednou k večeru takhle ovečky
přepočítával a zjistil, že jedna chybí. Co teď?
Měl jich ještě devadesát devět. Ale on nechtěl
nechat ani tu jednu pozadu. Nevím, jak
zabezpečil ty zbylé. Snad je svěřil příteli,
ovčáckému psovi nebo nahnal do malé ohrádky
za chalupou. Každopádně se vydal sám
do divočiny hledat tu jednu ztracenou. Prošel
roštím, stržemi, vyhýbal se vlkům a lvům, šlo
mu o život.
Ale on to nevzdal. Nakonec ji našel.
Vytáhl ji chudinku ze strže. A protože byla
unavená a vystresovaná, takže nemohla chodit,
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vzal ji na ramena a s radostí nesl domů.
Co my s tím? Třeba to, že i my jsme
někdy ztraceni. Někdy nevíme kudy kam.
Někdy nás život ošklivě skrouhne. A někdy se
zdá, jakoby na nás nikomu ani nezáleželo.
PJ říká, že je tu vždycky někdo, komu
na nás záleží podobně jako tomu pastýři
na ovečce. Někdo, kdo nás hledá, když se
ztrácíme (třeba i sami sobě). Někdo kdo nám
otevírá cestu domů. Zpět do života, do rodiny,
do přátelství… A i když návrat nebývá lehký, je
zdrojem velké radosti.
Tak třeba vám to pomůže, když budete
mít pocit, že jste ztraceni v tomto světě. Že se
ztrácíte svým blízkým. Že nevíte kudy kam.
Milý Bože, děkujeme, že nejsme ztraceni.
Alespoň tobě ne. Pomoz nám nalézat se. Nalézat
cestu k druhým lidem. I k tobě. Amen.

Co se odehrálo

Opekání vuřtů s přidanou hodnotou - Protože
jsme se s dětmi letos moc neviděli, sešli jsme se
na začátek prázdnin na opékání vuřtů a
povídání. Vyprávěli jsme si právě ten příběh,
který je základem výše uvedené úvahy. Počásí
nám právě nepřálo, takže jsme museli sedět
uvnitř a vuřty jsme nakonec opékali v krbu. Ale
i to je zážitek, který se ne každému poštěstí.
Můžete se podívat na fotku.

Bohoslužby pro děti - Předposlední srpnová
neděle přinesla rodinné bohoslužby. Vyprávění
nejen pro děti. S pravým zámkem,
postavičkami, a dalšími rekvizitami jak můžete
vidět na fotce.
Povídali jsme si o jistém Nábotovi,
kterého král nechat zabít, aby se zmocnil jeho
majetku. A o tom, jak je důležité se postavit
bezpráví a zlu a nebát se ani mocných.
Určitě budeme konat další.

Chystáme

Koncert - Zveme vás na předadventní koncert.
Proběhne 14. 11. od 16 hodin v Opatovickém
kostele. Jedná se již o 4. ročník. Zahreje Daniel
Jun na klavír a Ondřej Jiskra na trombon. Zazní
díla klasické hudby i známé filmové kousky.
Tak se přijďte podívat. Vstupné je dobrovolné.

Vodácký pobyt - Každý rok v půlce prázdnin
jezdíme s přáteli z církve i mimo ní na vodácký
pobyt do jižních Čech. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. Vody bylo dost. A účastníků
jakbysmet. Od nejmenších dětí až po seniory.

Adventní dílna - Rádi bychom obnovili již
tradiční adventní tvořivou dílnu. Akce už má
své stálé účastníky a jsme za to rádi. Loni se
pochopitelně konat nemohla, ale letos to snad
vyjde. Konkrétní termín ještě nemáme, ale mělo
by to být před první adventní nedělí. Vše bude
na plakátcích a na internetu.
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Sborový program

Zveme vás i na naše pravidelná
setkávání. Všechna jsou otevřena veřejnosti.
- Bohoslužby: konají se každou neděli
v Opatovicích od 9 hodin.
- Biblická hodina pro dospělé: probíhá každý
třetí čtvrtek v měsíci od 18 hodin. Společně zde
rozebíráme biblické příběhy s diskutujeme
o nich.
- Setkávání dětí, tzv. „nábožko“: sestává
ze společného zpívání, her a vyprávění
základních biblických příběhů. Hlavní na těchto
programech není získat co nejvíce informací ani
donutit k víře, ale vytvořit přátelskou atmosféru,
v níž se lze seznámit s tématy, která po staletí
určovala naši historii a kulturu.

Mladší děti (předškolní až druhá třída) ve středu
14:30 - 15:15.
Starší děti (cca do 13 let) – termín bude ještě
upřesněn.
- Individuální setkání, „pastorace“: pokud
máte otázky, něco vás trápí, chcete si popovídat
atd., můžete se obracet na faráře, ať už
telefonicky nebo se stavit na faře. Dveře jsou
všem otevřeny.
Prosím pro bližší informace sledujte naše
webové stránky (http://opatovice.evangnet.cz/)
nebo volejte na faru (773217474).
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
Potřebuje člověk člověka.?

Milí čtenáři,
možná, že se ti zdá přinejmenším divné,
když ne jinak, tak gramaticky nesprávně,
ukončovat nadpis tečkou a otazníkem. Tečka na
konci nadpisu znamená konstatování, že člověk
člověka potřebuje. Otazníkem se naopak ptám.
Proto hned v úvodu máte možnost si vybrat,
zda-li se lidé potřebují, nebo ne. V případě že
ano, pak skoro číst dál nemusíte, protože tuto
skutečnost potrvzuji také já. Tedy to podstatné
víte a blaze vám, když podle toho také žijete.
Dnes se moc nemluví o člověku, ale
pravděpodobně víc o penězích, kariéře a
podobných věcech. Marxismus-leninismus
hlásal, že náboženství je nadstavba, která
nebude potřeba, jestliže budou naplněny
základní potřeby člověka. Myslím, že minulé
století jasně ukázalo, že to není pravda. Za prvé
proto, že bylo nutno náboženství a víru
systematicky likvidovat a za druhé proto, že byť
bylo chuději, minimálně z ekonomického
hlediska, člověk víru potřeboval, po Bohu
toužil. Pohybovali jsme se v době, kdy
v továrnách, na poli, ve školkách a různých
institucích musel někdo pracovat. Dnes již
nepotřebujeme tolik lidí kvůli technice, kterou
disponujeme. Plochu, kterou oral Zetor 30 jeden
den, má dnes moderní traktor zoranou
za hodinu. Samozřejmě že nám také dnes lidé

někde chybí, ale když je hodně potřebujeme, tak
je prostě hodně zaplatíme. Není to také všelék,
ale částečně to funguje. Proto je již mezi námi
klima, které nám namlouvá, že je lépe člověku
samotnému a nebo s méně lidmi. Řešíme tímto
způsobem neschopnost lidí vytvořit stabilní
vztahy. Myslím, že se to plně ukázalo
v kovidové pandemii. Z medicínského hlediska
existují lékaři, kteří sice nepopírají existenci
viru, zato popírají některé postupy k ozdravení
jednotlivců i celé společnosti. Nejkrásnější je,
když do toho tahají náboženské důvody. Milý
čtenáři, neboj se, že se budu vyjadřovat
k medicíně. Vím z ní jenom tolik, že existuje
buňka a kost. A tím končím. S čím bych ovšem
nerad skončil jsou následky podobného jednání.
Jedním následkem je skutečnost rozdělení. Jsou
lidé, kteří lidi z opačného názorového tábora
tvrdě odmítají. Druhým následkem je to, že si
pomalu nevěříme a to nejen s těmi, které
„nepotřebujeme“, ale také s těmi, kteří nám jsou
blízcí. Ty pak častujeme nadávkami, jinými
projevy neúcty, pohrdáním a odmítáním. Onen
postoj, že znám „pravdu“ a k její znalosti
potřebuji maximálně někoho, kdo se mnou
souzní, anebo nikoho, mě samotného izoluje
od reality a možnosti poznávat oravdu hlouběji.
Tento postoj nejenom, že likviduje vědu jako
takovou, protože i ve vědě pořád platí, že toho
mnohem víc nevíme, než víme, ale hlavně
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na každodení úrovni to vytváří prostředí,
ve kterém se necítíme dobře.
Co proti tomu můžeme dělat. Neplatí to
pouze o kovidu a medicíně, ale vždy.
Potřebujeme mít lidi, kterým důvěřujeme. To
nelze bez stabilního vztahu. Je třeba uznat, že já
sám něco nevím a že je víc věcí, které neznám,
než které vím. Možná že sis toho u mě, milý
čtenáři, všiml při četbě tohoto příspěvku. Také
je třeba toužit po poznání pravdy. Častěji to
slyší asi učitelé ve školách, než bychom se s tím
setkávali my, že někdo říká: „To nikdy nebudu
potřebovat.“ My častěji asi slýcháme a říkáme:
„To je hloupost.“
Vám všem přeji, abyste hledali toho,
který zná vše, lidi miluje a nechce klamat, čímž

je důvěryhodný. Modlí se za vás a žehná vám
Petr Tobek, farář.

Oprava kostela ve Zbýšově

Milí spoluobčané, oznamuji vám, že se
letos začne s opravou střechy kostela Narození
sv. Jana Křtitele ve Zbýšově. Oprava je
financována Obcí Zbýšov a Ministerstvem
kultury a dalšími sponzory. Všem jim děkuji.
Z tohoto důvodu bude omezen pohyb
na hřbitově. Letos kolem vstupu do sákristie.
Prosím vás o trpělivost. Případné připomínky
směřujte ke mně. Mobil 732 362 406. E-mail:
Petr.Tobek@seznam.cz.
Střecha se bude opravovat několik let.
Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
dnešní článek bude o trochu více
teoretický, než jsme zvyklí, ale to doufám
nebude nikomu vadit. Přišel podzim a s ním
i čas vzpomínek, a to nejen na léto, ale i na ty,
kteří tu už s námi nejsou.

VE STÍNU LÍBEZNĚJŠÍCH PROSTOR

V letošním roce se událo na tomto místě
mnoho změn a jsem rád, že jsem mohl přidat
pomocnou ruku. Přibyly informační nástěnky,
opravila se branka u fary a hlavní brána,
nahodila část vnitřní ohradní zdi (ke škole) vybudované na konci minulého století, a
v neposlední
řadě
probíhá
digitalizace,
respektive
přidávání
fotografií
hrobů
do databáze Billion Graves. Jsem rád, že se toto
místo opět stává důstojným svému účelu.
Na druhou stranu mě mrzí, že nadšení nesdílí ti,
kteří by měli a aktivity ohledně oprav jim
zjevně leží tak trochu v žaludku. Ano, pochopili
jste správně, mluvím o hřbitově ve Zbýšově.
Místě, které dříve či později budeme potřebovat
úplně všichni.
Podle knihy „Vesnice“, od historika
Vlastimila Vondrušky, se hřbitovy začínají
u vesnických kostelů zakládat v období
husitských válek, kdy začalo být nemyslitelné,
aby byl člověk (křesťan) pohřben mimo
posvěcenou půdu. Pravděpodobně v této době

(tedy v 15. století) mohl vzniknout i náš hřbitov
ve Zbýšově. Již od středověku se hřbitovy
ohrazovaly kamennými zdmi z praktických
důvodů, bránilo to hroby proti divé zvěři.
Od renesance (v Čechách cca 16. století) se
začíná objevovat trend zřizování a stěhování
hřbitovů mimo zástavbu obce. Definitivní konec
hřbitovů v zástavbě obce a mimo zdroje pitné
vody přinesly josefínské reformy. Možná se
pozastavujete nad tím, jak je možné, že hřbitov
ve Zbýšově je stále v centru obce. Důvod je až
překvapivě prostý. Zbýšov, jak ho známe dnes,
v té době nebyl tak velký a kostel stál prakticky
za vsí, respektive na okraji, za hospodářským
dvorem na nejvyšším místě. 18. století přináší
i jistou změnu v kultuře pohřbívání. Nezakryté
hroby v podobě rovu hlíny označené dřevěným
křížem začínají nahrazovat hroby s litinovými
kříži s informačními tabulkami či (od 19.
století) kamenné náhrobky.
Ve stínu kostela v rohu hřbitova stojí
stavba, která je nejstarší dosud stojící stavbou
v areálu. Jedná se o márnici, kterou najdeme
už v indikační skice stabilního katastru
z roku 1838 (starší podrobnou mapu jsem
nenašel). Tato stavba časem ztratila svůj
původní účel, což se bohužel podepsalo na jejím
stavu. Interiér dnes připomíná skladiště a
nedostatek světla při počtu děr ve střeše jistě
nehrozí, trochu škoda nemyslíte?
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Děkuji všem, kteří se podílejí
na opravách a uvědomují si, že „hřbitov není

Vstupní brána po renovaci

odkladiště, ale pohřebiště!“

Interiér márnice
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
ZAPOMENUTÍ BOJOVNÍCI ZA NOVÝ
STÁT
(Část I. Zbýšov)

Vážení pamětníci,
dnes se opět vydáme na cestu
do pro mnohé z nás poměrně dálné minulosti,
do let, které si nepamatuje ani naše první
Zbýšovská kronika. I když se říká, že sto let
překračuje hranici vzpomínek, bohudík toto
neplatí pro vzpomínky psané. Proto si díky
zachovalým dokumentům a zprostředkovaným
vzpomínkám můžeme dnes připomenout příběh
tří mužů. Mužů, kteří mají společného víc než
jen to, že se narodili takřka v sousedství. Mužů,
do jejich života vstoupila Velká (nebo také První
světová) válka. Životní osudy v roce 1914
jednatřicetiletého
Josefa
Petra,
dvacetičtyřletého Františka Mrkvičky a
osmnáctiletého Václava Bičáka, životní osudy
pohledem soudobých dokumentů a databáze
legionářů Vojenského historického archivu.
Václav Bičák se narodil 20. prosince
1896, začátek války ho tedy zastihl v osmnácti
letech. Byl přiřazen k 10. zákopovému pluku
rakousko-uherské armády. 11. října 1916 se

dostává do zajetí v Lokviči (Slovinsko/Itálie)
v hodnosti vojína. Další záznam je o rok a půl
mladší a to z 24. února 1918, kdy si podává
přihlášku do italské legie, 15. května se přidává
do řad 33. pěšího pluku, poté se dostává k 32.
pěšímu pluku, 16. října 1919 je demobilizován
v hodnosti vojína.
Dalším zbýšovským legionářem byl
v roce 1914 dvacetičtyřletý rolník František
Mrkvička, ten nastoupil 8. srpna 1914
k čáslavskému 21. pěšímu pluku. 23. května
1917 se dostává do zajetí u obce Hudi Log
(Slovinsko/Itálie) v hodnosti četaře. 25. února
1918 si podává přihlášku do italské legie a 24.
dubna 1918 je zařazen (stejně jako Václav
Bičák) k 32. pěšímu pluku, kde zůstává až
do konce války respektive 27. října 1919, kdy se
vrací s hodností nadstrážmistra zpět domů.
Posledním legionářem je Josef Petr,
který se narodil do rodiny řídícího učitele
ve Zbýšově. Jako u jediného Zbýšováka je jeho
kariéra zachycena ve vojenských záznamech a
začíná až v legiích a to 22. srpna 1914 u jistě
všem dobře známé „Roty Nazdar“, která
působila ve Francii. Díky v rodině zachovalému
dopisu od autora knihy „S Francií za svobodu
světa“ Emila Ulrycha víme, že Josef Petr prošel
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bojišti na řece Sommě (poprvé nasazeny tanky)
a bitvou u Verdunu (jedna z nejkrvavějších bitev
Velké války), kde 27. srpna 1917 přišel
v zákopu o život.
Josef Petr je tedy i jediným zbýšovským
padlým bojovníkem za stát, který v jeho

voj. Václav Bičák

současnosti neexistoval. Na jeho památku
byla 22. srpna 1937 odhalena pamětní deska
na zbýšovské škole. Na ostatní legionáře, kteří
válku přežili, žádnou připomínku kromě
vzpomínek a fotografií nemáme.

nstržm. František Mrkvička

voj. Josef Petr
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

ZÁVĚREM
Další číslo našeho zpravodaje dostalo
konkrétní podobu. Děkuji všem, kteří dodali
příspěvky. Vážím si času, který této činnosti
věnujete a jste ochotni si sednout k počítači a
sepsat, co je u vás nového. Ať se to zdá
jednoduché, určitě to tak není. Vzpomeňme si,
že napsat slohovou úlohu ve škole na dané téma
není zase až tak jednoduché, natož napsat
příspěvek o obecním dění, který bude veřejně
publikován.
Nastává čas zklidnění, práce na zahradě
nabírají na finále před tím, než se příroda uloží

ke spánku. Využijme proto tento čas zklidnění a
zamysleme se, sedněme k počítači a napišme
do zpravodaje! Ať již je to souhrn toho, co se
u nás událo v tomto roce nebo úvaha do dnů
příštích nebo přípomínka nebo otázka
pro zastupitelstvo, která nás zajímá a chceme
znát odpověď. Z toho všeho pak může vzejít
ještě zajímavější číslo zpravodaje, které si
s chutí všichni přečteme!
Přeji vám příjemně strávené podzimní
dny!
Jiřina Vosečková

Příspěvky do Zbýšovského zpravodaje posílejte na email:
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz
______________________________________________
Uzávěrka příštího čísla: 8. 12. 2021
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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 30/2021
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ZBÝŠOVSKÉ POHLEDY
Povedl se vám pohledný snímek ze Zbýšovska? Pošlete nám jej na e-mail
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz. Rádi jej otiskneme.

Houbařská sezóna začíná.
Foto: Michal Komárek

Co je to? Zbýšovský rybník.
Foto: Miloslav Kurka

Babí léto na vsi.
Foto: Michal Komárek

Duha nad kostelem.
Foto: Hana Kurková
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: 3; 30. září 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: Michal Komárek, Zbýšovský rybník.
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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