ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 4/2020

Klucké Chvalovice –
Krchlebská Lhota –

Opatovice –
Zbudovice – Zbýšov

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

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

Termíny jednání zastupitelstva pro další období:
26. 1. 2021

23. 2. 2021

30. 3. 2021

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. 9. 2020
Usnesení č. 102/2020: zastupitelstvo obce
určuje ověřovatelkami zápisu Ing. Hanu
Kunáškovou a Ing. Jiřinu Vosečkovou.
Usnesení č. 103/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 104/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej částí pozemků č. parcel 59/2 a
59/3 v k.ú. Zbýšov o výměře cca 80 m2. Jelikož
na výše uvedených pozemcích jsou uloženy sítě
v majetku obce, bude v kupní smlouvě
zapracováno věcné břemene přístupu, z důvodu

oprav popř. havárie. Cena byla stanovena
na 25,- Kč/m2. Výměra bude upřesněna až
po vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 105/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem nebytových prostor v bývalé
prodejně smíšeného zboží v Kluckých
Chvalovicích pro skladování rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek pro Svaz tělesně
postižených z.s. se sídlem v Červených
Janovicích 102. Nájemné bylo stanoveno
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ve výši 100,- Kč/měsíčně a sjednává se
do 30.4.2021.
Usnesení č. 106/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej ideální ½ spoluvlastnického
podílu na nemovitosti a pozemcích na Chlumu
č.p. 14 na pozemku č. parcely 15 a pozemek
č.
parcely
90/1
pro
XXXXX
PROGRESSENERGO s.r.o., Praha 1. Cena
bude stanovena na základě předloženého
znaleckého posudku.
Usnesení č. 107/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo na vyhotovení Změny
č. 1 Územního plánu Zbýšov. Objednatel –
Obec Zbýšov, zhotovitel Ing. Arch. Iveta
Merunková Ph.D. Cena díla činí 34.000,- Kč
včetně DPH. Změna se týká využití pozemků
ve Zbudovicích v majetku p. B., Čáslav, který
i tuto změnu bude financovat.
Usnesení č. 108/2020: zastupitelstvo obce
souhlasí s uspořádáním triathlonového závodu
v obci Zbýšov na rok 2021. Pořadatel –
Ing. Vlastislav Dvořák, Golčův Jeníkov.
Usnesení č. 109/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení č. 110/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6006848/VB/36 Chlum,
obec, obnova NN-TS,kNN, NN, dem.NN
(uložení elektřiny do země).
Usnesení č. 111/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV.-12-6026667/VB01 Zbýšov, Opatovice
ppč. 7 – kab. svod do SP 100, kNN (věcné
břemeno pro parcelu č. 449/2).
Usnesení č. 112/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 4/30
o výměře 25 m2 a pozemku č. parcely 4/31
o výměře 8 m2 vk.ú. Zbýšov za cenu 50,Kč/m2 pro XXXXX,XXXXX a XXXXX.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu
15-ti dnů.
Usnesení č. 113/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje
přijetí
dotace
z
rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na akci: Obec
Zbýšov – novostavba MŠ.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 20. 10. 2020
Usnesení č. 114/2020: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 115/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 116/2020: zastupitelstvo obce volí
člena kontrolního výboru a člena komise
pro zemědělství a ekologii Andreje Hotyče.
Měsíční odměna činí 2.700,- Kč a bude
vyplácena od 1.11.2020. V případě nástupu
náhradníka, bude mít nastupující člen
zastupitelstva stejnou odměnu jako odstoupivší
člen.
Usnesení č. 117/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 4/30
o výměře 25 m2 a pozemku č. parcely 4/31

o výměře 8 m2 v k.ú. Zbýšov za cenu
50,- Kč/m2 pro XXXXX, XXXXX a XXXXX.
Usnesení č. 118/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy na návrh obecních
symbolů s Mgr. Janem Tejkalem, Ostrava
(cenová nabídka obsahuje 2 kompoziční návrhy
znaku a vlajky obce, každá ve 2 barevných
variantách).
Usnesení č. 119/2020: zastupitelstvo obce
vydává změnu č. 1 Územního plánu Zbýšov
formou opatření obecné povahy.
Usnesení č. 120/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodloužení pracovních smluv
do 30.11.2020 pro V.H.,Krchlebská Lhota
(mzda bude financována zprostředků Úřadu
práce), Vl.H., Zbýšov a pro P.L.,Zbýšov.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 24. 11. 2020
Usnesení č. 121/2020: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Ondřeje Radila a Ing.
Jiřinu Vosečkovou.
Usnesení č. 122/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.

Usnesení č. 123/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcel st. 88
o výměře 179 m2, parcely 538/7 o výměře 96
m2 a parcely 538/8 o výměře 114 m2 v k.ú.
Březí u Šebestěnic pro VHS Vrchlice-Maleč,
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a.s. Kutná Hora za cenu 50,- Kč/m2. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti
dnů.
Usnesení č. 124/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 1154/2
o výměře 314 m2 v k.ú. Klucké Chvalovice
pro XXXXX a XXXXX, Čáslav za cenu
80, Kč/m2. Záměr bude vyvěšen na úřední
desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesení č. 125/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek na opravu části
střechy kostela Narození sv. Jana Křtitele
ve Zbýšově ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení č. 126/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o řízení projektu“,
objednatel: Obec Zbýšov, poskytovatel:
ARTENDR s.r.o. Velký Osek. Předmětem
plnění je organizační, projektové a finanční
řízení projektu: „Mateřská škola pro 40 dětí Zbýšov – novostavba“.
Usnesení č. 127/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o řízení projektu“,
objednatel: Obec Zbýšov, poskytovatel:
ARTENDR s.r.o. Velký Osek. Předmětem
plnění je organizační, projektové a finanční
řízení projektu: „Obec Zbýšov – novostavba
MŠ“.
Usnesení č. 128/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Návrh rozpočtu obce Zbýšov na rok
2021“.
Usnesení č. 129/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Návrh rozpočtu pro ZŠ a MŠ Zbýšov
pro rok 2021“.
Usnesení č. 130/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Návrh rozpočtu pro Autokemp

Zbýšov pro rok 2021“.
Usnesení č. 131/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ a „Smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6026850/1“ (Zbýšov
ppč. 94/7 – knn).
Usnesení č. 132/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na akci: „Zdobení a rozsvícení vánočního
stromu“ v obci Zbudovice.
Usnesení č. 133/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 215/11
o výměře 10 536 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, Vlkaneč). Směna bude uskutečněna
z důvodu prodeje parcel na výstavbu rodinných
domků.
Usnesení č. 134/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje zvýšení školného v mateřské škole
s účinností od zahájení provozu v nové mateřské
škole a zvýšení stravného ve všech věkových
kategoriích od 1.1.2021.
Usnesení č. 135/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet na opravu elektroinstalace
na Autokempu ve Zbýšově ve výši 48.593,- Kč.
Usnesení č. 136/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 59/7
o výměře 96 m2 v k.ú. Krchlebská Lhota
pro XXXX, Zbýšov za cenu 25,- Kč/m2. Jelikož
na výše uvedených pozemcích jsou uloženy sítě
v majetku obce, bude v kupní smlouvě
zapracováno věcné břemene přístupu, z důvodu
oprav popř. havárie. Záměr bude vyvěšen
na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

S LOV O STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme do finále letošního
roku, který pro mnoho z nás nenaplnil toužebná
očekávání. Opatření, která nás provázela téměř
od března, svazovala ruce v naší práci. Spoustu
akcí jsme nestačili uskutečnit a tím zanikla
možnost se s vámi potkávat a povídat si o vašich
potřebách a starostech. Život se ale nezastavil,
jenom zpomalil a my se pomalými, ale jistými
krůčky prodíráme k plnění každodenních
povinností.

Novou mateřskou školu již pokrývají
nové tašky a výplně oken už nezejí prázdnotou.
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Byl vybrán barevný odstín fasády, dlažeb a
obkladů. Uvnitř jsou instalovány veškeré
rozvody elektřiny, vody a plynu. Budova je
vytápěna, aby zdivo vysychalo. V řešení je
venkovní osvětlení, terénní úpravy a oplocení.
Na základě zaslaných přihlášek na kanalizační
řad a ČOV ve Zbýšově se zpracovává
projektová studie. Úspěšně byla dokončena
stavba vodovodu ve Zbudovicích a obdrželi
jsme i územní souhlas pro realizaci
vodovodních přípojek.
Abychom se ale předčasně neradovali
ze zdárně ukončené investice, objevila se
závada, se kterou nikdo z nás nepočítal.
V polovině
listopadu
došlo
k propadu
vzdušného svahu hráze Zbýšovského rybníka
nad pomocnou spodní výpustí v pravém
zavázání hráze. Byl vyhlášen havarijní stav.
Z důvodu nebezpečí rizika prolomu hráze bylo
doporučeno okamžité snižování hladiny vody
v rybníce o 0,5 m, omezení
provozu
na pozemní komunikaci a pokácení tří
vzrostlých olší, jejichž kořeny byly značně
podmáčené. Do konce roku by měla být havárie
odstraněna a dále se bude řešit velice náročná
oprava výpustě.

Doufáme, že přicházející zima nám
nebude klást překážky a vše proběhne
bez potíží. Je to sice krásné roční období, kdy
sníh pokryje v podobě hebké a nadýchané

peřiny všechny stromy, pole, louky, domy, mráz
štiplavě pálí na tvářích a rybníky spí
pod ledovým zrcadlem. Má však i své stinné
stránky
a ukrytá tajemství. V tomto čase
zimního slunovratu se připravujeme přivítat
nejkrásnější období v roce, Vánoce. Vánoce
jsou svátky pokoje a radosti, opředené kouzlem
obyčejů, koled i pověr. Především děti vycítí tu
nezaměnitelnou atmosféru, která nás dospělé
znovu a znovu dojímá. Štědrý den a celé
vánoční svátky jsou spojeny nerozlučně
s představou ozdobeného a rozzářeného
vánočního stromečku, vonícího jehličím.
Vánoce mají svůj ustálený sváteční rituál, pevné
místo v kalendáři a své dominantní postavení.
I konec starého a začátek nového roku v nás
obvykle probouzí určité pocity nostalgie. Máme
tendenci bilancovat, řešit své úspěchy, ale
i zklamání, přemýšlet nad tím, kam jsme se
posunuli nebo naopak proč stále přešlapujeme
na místě. Přeji vám všem šťastné a veselé
svátky vánoční a hlavně pěkné posezení
u svátečně prostřeného štědrovečerního stolu,
který se stane vaším přičiněním středem
atmosféry, zvané útulný domov. Do nového
roku bych vám popřála hodně zdraví, kapku
štěstí a velký kus odvahy plnit si své sny.
Jelikož s první vteřinou nového roku končí staré
příběhy a začínají se psát nové, přeji nám všem,
aby se podařilo každé naše konání završit
dobrým koncem.
Květa Němcová, starostka obce
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OB E CN Í Ú ŘAD IN FO RM U J E
SVOZ KOMUNÁLNÍHO A BIOODPADU
Se zimními měsíci přišla i změna svozu
komunálního a bioodpadu. Od prosince se
bioodpad přestal vyvážet. Znovu budeme moct
vyndat hnědou popelnici zase až v dubnu, a to
6. 4. 2021.

Komunální odpad se až do konce března
bude svážet v úterý jedenkrát za 14 dní. V tomto
roce ještě 29. 12. A v roce novém v tyto
termíny: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3.
2021.

NOVÝ ČLEN OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V září došlo k rezignaci dalšího člena
zastupitelstva
ze
Sdružení
nezávislých
kandidátů za omlazení a obrození Zbýšovska
Zdeňka Kunáška. Jeho nástupcem se stal
od 1. 10. 2020 další v pořadí dle výsledků

voleb, pan Andrej Hotyč. Pan Hotyč je členem
kontrolního výboru a členem komise
pro zemědělství a ekologii. Novému členovi
přejeme hodně síly a zdaru v obecní činnosti!

EKOLOGICKÁ HAVÁRIE VE ZBÝŠOVĚ
Starostka
seznámila
zastupitelstvo
s ekologickou havárií, která se stala dne
10. října 2020 v odpoledních hodinách v obci
Zbýšov. Z nemovitosti čp. 37 došlo
k neoprávněnému vypouštění odpadních vod
ze septiku do přívodního potoka, který se vlévá

do Zbýšovského rybníka. Tento přestupek řešila
POLICIE ČR, obvodní oddělení Čáslav a
Hasičský záchranný sbor Čáslav. Vše bylo
zdokumentováno a předáno k řešení na Městský
úřad, odbor životního prostředí a na stavební
úřad do Čáslavi.

REVITALIZACE ZBÝŠOVSKÉHO RYBNÍKA - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZA ROK 2020
Protože jsme vám v průběhu celého roku
přinášeli
informace
o
čistotě
vody
ve Zbýšovském rybníce, nemělo by na konci
roku chybět vyhodnocení této akce. Jak již bylo
několikrát zmíněno, zastupitelstvo obce
v jarních měsících přistoupilo na nabídku
společnosti Baktoma spol. s r. o. a zakoupila
bakterii, která zapříčiňuje rozklad organického
bahna na dně rybníka a zvyšuje množství
kyslíku ve vodě, čímž předchází vzniku sinic
v teplých letních dnech.
Vzhledem k tomu, že letošní léto bylo
normální středoevropské, bylo jen pár
tropických dnů a dešťové strážky byly oproti
předchozím rokům nadprůměrné tak, z daného
vyplývá, že účinnost bakterie nemůžeme laicky
jen pohledem posoudit sami. A proto vám tady
uvádíme závěrečnou zprávu společnosti
Baktoma spol. s r. o., tato zpráva je
i v elektronické verzi na webu obce.
Závěrečná zpráva
Hlavním problémem rybníka ve Zbýšově

je vyšší přirozená eutrofizace vody (úživnost),
která
vzniká
dlouhodobým
procesem
obohacování vod o živiny, zejména dusík a
fosfor. Dochází k výplachu těchto živin a
k rozkladu mrtvých organismů.
V roce 2020 proběhla částečná
revitalizace vodního ekosystému pomocí
bakteriálního přípravku PTP PLUS, tedy
bioremediačním procesem, v němž jsou
působením živých organismů přeměňovány
toxické a rizikové látky na zcela neškodné a
nezávadné. Jedná se o rozklad organických
znečišťujících
látek
prostřednictvím
specifických mikroorganismů a o optimalizaci
podmínek prostředí pro působení již přítomné
mikroflóry.
Přípravek PTP PLUS rozkládá organické
usazeniny zejména na vodu a oxid uhličitý,
který vyprchá z vody a není ničím nebezpečný.
Není tedy potřeba dělat rozbory vody na toxické
látky, těžké kovy a PCB kvůli případnému
odvozu organického materiálu na skládku, ani
tento materiál odvážet.
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Naměřené hodnoty během roku 2020:
rozpuštěný
vodivost
kyslík
µS
mg/l

teplota
vody
°C

teplota
vzduchu
°C

počasí

283

10,9

12

polojasno

9,4

295

22,2

25

jasno

204

9,6

293

22,9

23

jasno

218

11,3

285

19,7

18

polojasno

pH

ORP
mV

15.04.2020

8,62

270

8,6

01.07.2020

8,06

205

30.07.2020

8,83

02.09.2020

8,72

Přímo na rybníce proběhla během
letošního roku 4 měření na hodnoty pH, ORP
(oxidačně redukční potenciál), rozpuštěný
kyslík, vodivost a teploty vody a vzduchu.
pH: Zůstalo stabilní po celý rok
bez výkyvů.
ORP: Je to stejně důležitá hodnota, jako
pH. U rybničních vod platí, že čím je vyšší, tím
je kvalitnější voda ve vodním sloupci. Pokud by
se hodnota ORP pohybovala v minusových
číslech, budou hynout ryby v důsledku
kritického nedostatku rozpuštěného kyslíku
ve vodě. Hodnoty ORP jsou nejlepší na jaře a
na podzim, kdy je chladnější voda a hnilobné
procesy se zpomalují. Naměřené hodnoty
v rybníce ukazují, že během letních měsíců
nedocházelo ke zhoršování kvality vody
ve vodním sloupci, což je mj. i ukazatel toho,
že na dně přehrady začal fungovat rozklad
organických usazenin.
Rozpuštěný kyslík ve vodě: Pokud by
byl nižší než 3 mg/l na hladině, některé druhy
ryb začnou mít problém s jeho nedostatkem.
Směrem ke dnu ho ubývá, ve třímetrové
hloubce je v takovém případě cca 1 mg/l. Je to
jeden z důvodů, proč se ryby drží u hladiny.
Rozpuštěný kyslík má nejnižší hodnoty ráno
kolem čtvrté hodiny, s vycházejícím sluncem
začne fungovat fotosyntéza, jednobuněčné řasy
(fytoplankton) spustí produkci rozpuštěného
kyslíku a jeho hodnoty začnou růst. Může to být
až o 3 mg/l nad skutečný stav v nočních
hodinách. Proto je důležité při jeho měření
aktuální stav počasí (jasno, zataženo, déšť
apod.). Všechny hodnoty naměřené během roku
2020 se neustále zlepšovaly, což opět ukazuje
na fakt, že voda v rybníce byla stabilizovaná.
Vodivost: Je to ukazatel celkového
množství rozpuštěných minerálů obsažených
ve vodě. V rybníce jsou celkem nízké hodnoty,

mineralizace je tedy minimální.
Hodnoty naměřené laboratoří:
dusitany mg/l
dusitanový dusík mg/l
dusičnany mg/l
dusičnanový dusík mh/l
celkový fosfor mg/l
KNK 4,5 mmol/l
CHSK Mn mg/l
CHSK dichromanem
mg/l
BSK5 mg/l

01.07.2020
0,121
0,0368
4,88
1,1
<0,12
1,19
8,6

30.07.2020
0,0294
0,00894
<0,4
<0,0904
<0,12
1,3
9,4

43,6
4,3

46
5,34

Během roku 2020 jsme odebrali dva
vzorky vody z rybníka. Tyto hodnoty měly dát
především odpověď na otázku, proč se v rybníce
tvoří množství sinic a řas.
V rybníce je velké množství bahna
organického původu. To znamená, že se jedná
o rozkládající se materiál rostlinného nebo
živočišného původu. Na dně rybníka tvoří černé
blátíčko, které při zvíření silně zapáchá.
Probíhají zde hnilobné procesy, kdy se tvoří
hlavně dva plyny: sirovodík a amoniakální
dusík (čpavek). Velmi zjednodušeně řečeno,
amoniakální dusík se vlivem nitrifikačních
bakterií (jsou to bakterie, které se běžně
vyskytují v rybnících, jezerech či přehradách)
mění na dusitany a následně dusičnany. Tím
vzniká velmi úživná voda, která je základem
pro tvorbu jednobuněčných zelených řas
(zelenání vody) a následně k růstu a množení
sinic, to vše za působení vyšších teplot.
BSK5: Optimální hodnoty, které
nepřekračují limity pro rybniční vody.
CHSK Mn: Optimální hodnoty, které
nepřekračují limity pro rybniční vody.
Dusitany: Klesající tendence, optimální
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hodnoty.
Dusičnany: Došlo k velmi výraznému
snížení hodnot.
KNK 4,5: Tato hodnota ukazuje
na velmi dobrou vodu v letních měsících.
Celkový fosfor: Optimální hodnoty.

Závěr:
Na základě všech naměřených hodnot je
vidět, že oproti minulým letům došlo
k výraznému zlepšení kvality vody. Množství

sinic a řas bylo minimální, vizuálně nebyly
pozorovatelné,
a
to
navzdory
velmi
problematickému počasí (rychlé střídání teplot a
hodně deště). To vše ukazuje na fakt, že došlo
k úbytku usazeného organického bahna a jeho
postupné
mineralizaci.
Doporučujeme
pokračovat v revitalizaci rybníka i v příštím
roce aplikováním zhruba polovičního množství
bakteriální směsi, než v letošním roce.
Jiří Tomášek, jednatel společnosti
BAKTOMA spol. s r.o.

HRÁZ ZBÝŠOVSKÉHO RYBNÍKA
Jak uvedla paní starostka ve svém
příspěvku, v listopadu došlo k propadu vozovky
na hrázi Zbýšovského rybníka, u výpusti
ze Zbýšovského rybníka do rybníka Punčoška.
Je to ze strany od rybníka Punčoška. Byl
vyhlášen havarijní stav a 2 povodňový stupeň.
Došlo k omezení provozu. Omezení bude
na 7,5 t
s výjimkou
vozidel
dopravní
obslužnosti.

Provedla se částečná oprava výpustě
dílčí výměnou trubek. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace k podání
žádosti na Ministerstvo zemědělství. Projekt řeší
opravu výpustě a zpevnění hráze. Nezahrnuje
vybagrování a jiné.
Držme si palce, ať vše dobře dopadne a
brzy začne oprava hráze, která se posledních 80
let jen užívá a nyní nastal čas ji obnovit.

REVITALIZACE OBECNÍ NAVSI VE ZBÝŠOVĚ
Obecní náves ve Zbýšově je vyplněna
především silnicí a zelení a to od nástěnek
po parkoviště pod OÚ Zbýšov. Je to malý
kousek zeleně, ale se zajímavým výhledem
na Zbýšovský rybník. Rovněž je zde i budova
obecního úřadu a také dvě budovy pohostinství,
které bohužel v posledních letech jsou opuštěné
a zejí prázdnotou. Rekonstrukce obecní budovy
je v tuto chvíli mimo finanční možnosti obce.
Zelenému prostoru dominuje lípa srdčitá,
strom svobody, o kterém si můžete více přečít
ve Zpravodaji č. 2/2020. Tráva a rostliny

na travnatém povrchu spíše strádají a barevnost
je zde přes letní měsíce řešena květináči
s kvetoucími rostlinami. Rádi bychom tomuto
prostoru dali novou podobu, která by byla
jednotná. Proto došlo na jednání zastupitelstva
k ustanovení pracovní skupiny, která se tímto
bude zabývat. Pracovní skupina je v tomto
složení pí Němcová, Radilová a Vosečková.
Došlo k oslovení odborníků a k vytvoření
návrhu na osázení obecní návsi. Těšíme se, že
možná v dalším čísle budeme moci informovat
o novinkách a v létě se těšit z nové výsadby.

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM VE ZBÝŠOVĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - popis
Naše škola je dvojtřídní. Ve školním roce
2020 - 2021 jsou spojeny tyto ročníky. V I. třídě
je čtvrtý a pátý ročník. Celkem 14 dětí. Tato
třída je v přízemí. Ve třídě římská II. nahoře
v patře „sídlí“ první, druhý a třetí ročník.
Celkem 13 dětí. Na to jsme všeho všudy čtyři
pracovníci. Dva učitelé, paní vychovatelka
(která učí též několik hodin jako učitelka) a paní
uklízečka.

Protože máme možnost se jako škola
profilovat a v rámci Školního vzdělávacího
programu
posílit
vyučování
některých
předmětů, učinili jsme tak. Posílili jsme
matematiku, zavedli informatiku od třetího
ročníku (klasicky je od pátého), zavedli
ve druhém ročníku angličtinu (normálně je
od třetího). Snažíme se zavést do výuky
regionální učivo, aby děti měly znalosti
ze svého okolí.
Velkou pozornost věnujeme tělesné
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výchově. Máme vybavenou tělocvičnu a
dostatek nářadí na cvičení v zimě. Každý rok
uskutečňujeme v deseti lekcích plavecký výcvik
na bazénu v Kutné Hoře. Při teplém počasí se
zejména věnujeme atletice a plnění Dětského
odznaku zdatnosti. Učíme se novým hrám
(ringo, softbal, florbal). Využíváme les a okolí
rybníka k pohybovým aktivitám a turistice.
Účastníme se aletických závodů, které se konají
každý rok ke konci dubna na ZŠ Žehušice.
Jsme velmi dobře vybaveni počítačovou
technikou. Máme učebnu informatiky pro 14
žáků. To znamená, že každý žák má vlastní
počítač.
V této
učebně
používáme
i
dataprojektor. V každé třídě je další počítač a
dataprojektor. Každý z učitelů (3) má nový
notebook. Máme tři počítače i v knihovně. Proto
nám poměrně dobře šla on-line výuka, protože
děti jsou na ni připravené.
Jako škola rádi „vyvážíme“ děti
do jiných krajů, aby poznávaly naši vlast. Jsou
to zejména tématické školy v přírodě, kdy nikdy
nejezdíme na stejné místo. Pro starší žáky máme
cyklokurz. Ten se koná na Lipně. Tady děti
poznávají Šumavu, přívozy přes Lipno a
kamarádí se s žáky ZŠ Krchleby, kteří tam jezdí
s námi. Na konec školního roku jedeme
na tábor. Dříve jsme (1995-2017) jezdili
na svoji Základnu u Chedrbí. Nyní jezdíme
k řece Sázavě do Chřenovic.
Pravidelně jsme pořádali ke konci

školního roku akademii pro všechny, kteří si nás
chtěli poslechnout. Tu jsme přenesli na konec
kalendářního roku do místního kostela. Ve škole
s dětmi před Vánoci spíme. Hrajeme turnaj
ve florbale, rozdáváme si dárky, jdeme na noční
procházku... prostě si užíváme. Také přinášíme
radost při vystoupení u příležitosti rozsvícení
vánočního stromečku u obecního úřadu. Nebo
při akcích pro důchodce a při Vítání občánků.
V družině děti poznávají nejen své
nejbližší okolí, ale učí se k sobě být ohleduplní.
Mají celoroční program formou hry. Navíc
mohou ukázat, jak jsou zdatní při Toulavé botě,
jak jsou ohební při pohybovém kroužku, co se ti
nejmenší naučí při počítačovém kroužku, jak
jsou na větvi z kroužku Na větvi (ten je
o přírodě) a jak přírodu ti nejstarší skutečně
poznávají ve včelařském kroužku.
Již několik let jsme zapojeni do projektů
Šablony I (2017-2019) a Šablony II (20192021). Tam čerpáme peníze na kroužek
matematiky a deskových her a na doučování
žáků postižených školním neúspěchem. Také
na odbornou pomoc speciálního pedagoga a
školního asistenta při ŠD.
Záběr naší školy je velmi široký. Jako
malotřídní škola však primárně usilujeme o to,
aby se dětem ve škole líbilo. K tomu se snažíme
vytvořit rodinné prostředí a to bez dobrých
vztahů mezi všemi ve škole nejde. Myslíme si,
že to se nám daří.

Statistika počtu dětí v ZŠ Zbýšov 2009 – 2021
Školní rok

Počet žáků

2015 – 2016

29

2009 – 2010

30

2016 – 2017

32

2010 – 2011

26

2017 – 2018

34

2011 – 2012

28

2018 – 2019

30

2012 – 2013

25

2019 – 2020

29

2013 – 2014

23

2020 – 2021

27

2014 – 2015

27
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel školy

Mateřskou školku vám představíme v dalším čísle zpravodaje.
Investice do budovy školy a školky
Rádi bychom vám v tomto článku
přiblížili příběh jednotlivých budov školy a
školky, a to z pohledu obecních investic a
rekonstrucí.

Mateřská škola Zbýšov byla postavena
v akci „Z“ v roce 1979. Objekt je vybudován
v montovaném panelovém stěnovém systému se
zastřešením dřevěnými sbíjenými vazníky
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tvořícími zároveň dvouplášťovou odvětrávanou
střechu. Stavba v roce 2015 prošla celkovou
rekonstrukcí. Projekt řešil opravu a zateplení
obvodového pláště. Na krytinu byla použita
hydroizolační folie se zateplením. Klempířské
práce zahrnovaly výměnu střešních žlabů a
parapetů. Kvůli energetickým úsporám byly
zatepleny i podlahy deskami PUR a
dřevotřískou. Na terasu byla
použita
mrazuvzdorná protiskluzová dlažba. Dřevěná
okna
byla
nahrazena
plastovými
šestikomorovými. Náklady na tuto rekonstrukci
školy činily 4 349 342,- Kč a byly zčásti
hrazeny formou dotace ve výši 2 635 120,- Kč
od Státního fondu životního prostředí.
Do umývárny dětí bylo zakoupeno nové
vybavení, obklady a dlažba, celý objekt byl
vymalován a do herny zakoupen nový nábytek,
což hradila obec ze svých vlastních zdrojů.
Práce prováděla firma UNIMONT J.C.K.
Hradec u Ledče.

Budova základní školy Zbýšov byla
postavena v letech 1846 – 1865. Prvním
školním rokem pro naši dnešní zbýšovskou
školu byl školní rok 1866/1867. Uvádíme zde
pouze rekonstrukční práce v posledních letech.
Základní škole byla v říjnu 2000 provedena
oprava střešní krytiny, za částku 840 000,- Kč.
Opravu prováděla firma Josef Raim, Čáslav.
Na opravu byla čerpána dotace od Krajského
úřadu Středočeského kraje. Během července a
října 2016 byla provedena rekonstrukce ZŠ a
tělocvičny. V rámci rekonstruce byla provedena
oprava fasád, výměna oken a dveří za plastová,
oprava hromosvodu, odvlhčení objektu, vnitřní
opravy omítek, na hlavní chodbě položena
keramická dlažba. Rekonstruční práce prováděla
firma Ing. Vladimír Merenus, Čáslav. Náklady
1 964 231,- Kč, dotace od krajského úřadu
Středočeského kraje 1 416 356,- Kč.

Mateřská škola Zbýšov

Základní škola Zbýšov

Financování školského systému ve Zbýšově
Základní
a
mateřská
škola
je
příspěvkovou organizací obce. Tzn. že si
hospodaří na svůj účet a obec dofinancovává
záporný rozdíl. V základu lze říci, že provoz
školy, školky, školní družiny a školní jídelny
hradí obec. Provozem je myšleno např. energie,
vodné, software, telefon, kancelářské potřeby,
hygienické a čištící prostředky, školné nebo
potraviny jídelny. Na mzdy všech zaměstnanců

ve škole, školce, školní družině a školní jídelně
obec získává dotaci od Středočeského kraje
v plné výši. Vedle dotace na mzdy se využívají
peníze z EU, které hradí šablony. Vedle nákladů
na tyto organizace má obec z těchto činností
i příjem, jako je platba školkovného, družiny,
stravného. Příspěvek z obecního rozpočtu byl
za rok 2019 ve výši 755 000,- Kč.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE - OBSAHOVÁ AKTUALIZACE
Obecní webové stránky mají novou
grafiku od roku 2017. Bohužel na současných

webových stránkách chyběly jakékoli informace
o dalších sedmi spádových obcích. Byly tam jen
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obecné informace o obci jako takové. Proto
jsme požádali paní kronikářku, paní Marii
Rokosovou, o zpracování popisů jednotlivých
obcí. Na webu se vytvořila záložka Spádové
obce, kde jsou jednotlivé obce popsány. Text je
u většiny doplněn i fotografiemi návsí, křížků,
zvoniček a dalších zajímavých míst v obci.
Rovněž došlo k vytvoření záložek
pro jednotlivé hasičské sbory. Existovala pouze
stránka Jednotky hasičského záchranného sboru
Zbýšov. Po požádání jednotlivých spolků došlo
k vytvoření nové stránky Hasičů Březí. Starosta
sboru, pan Josef Profous, shromáždil velké
množství informací. Na stránce sboru najdete
historii sboru a přehled jednotlivých soutěží,
kterých se hasiči Březí účastnili od roku 2013.
V sekci Fotogalerie mají hasiči svoji záložku,
kde jsou různé fotografie z výročních schůzí,

ze soutěží a z brigád. Nechybí ani historické
fotografie ze založení sboru. Určitě se podívejte,
obsah je velmi zajímavý a obsáhlý. Chtěla bych
tady panu Profousovi poděkovat, protože
shromáždit daná data je velmi náročné! A věřím,
že budou zdrojem pro nás ostatní.
Ostatní hasičské sbory zatím nic
nedodaly, proto je žádám touto cestou
o vytvoření něčeho podobného jako má Zbýšov
či Březí.
Obsah webových stránek je průběžně
aktualizován o změny otevíracích dob u pošty,
obchodu a lékaře. V případě že zjistíte nějakou
chybu nebo vám na webu něco chybí, napište
nám
svůj
tip
na
redakční
email
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz. Víc očí víc
vidí. Děkujeme!

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ AUTOKEMPU - PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE
Ze
zápisu
jednání
obecního
zastupitelstva jste si mohli povšimnout, že se
obecní investice dočká i autokemp, a to hlavně

jeho sociální zázemí. V současné době se
připravuje rekonstrukce elektroinstalace.

REVIZE DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Ve všech obcích spadajících pod Obec
Zbýšov se provádí na základě upozornění SÚS
revize dopravních značek. Jedná se o výměnu

značek na obecních komunikacích jako jsou
vjezdy z návsí na hlavní silnici, atp. Výměnu
provádí firma Asig s. r. o., Chvaletice.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Novinky z knihovny
… a přišel prosinec, první zimní měsíc.
Potrápil nás už sněhem, také ledovkou, a přinesl
i větrné počasí. Klasické prosincové počasí, jak
je v přírodě normální. Jenže náš život tak
normální není, je jiný. Od března nás provází
všudypřítomně „ta nemoc“, „ten covid“. A tak
ten covid či spíše opatření proti němu
zapříčinila krátce po otevření knihovny její
opětovné uzavření na dlouhých sedm týdnů.
V knihovně uzavřené pro vás čtenáře se však
nezahálelo. Původní knihovní fond, o kterém
jsem vás informovala dříve, bude co do obsahu
úplně jiný. Pracovníci z kutnohorské knihovny
to opět vzali od základu. Všechny knihy jsme
naskládali do krabic a převezli do Kutné Hory.
Tam prošly knihy přísným sítem a mnohé z nich
skončily v propadlišti. A ty, které metodici

označili za vyhovující, prošly renovací. Dostaly
nový obal, byly nově zaevidovány v knihovním
systému, bylo jim přiděleno nové přírůstkové
číslo a byl na ně umístěn čárový kód. Znamená
to tedy, že přecházíme na elektronický systém
nejen evidence, ale i výpůjček. A já se musím
s novým programem sžít. Až mi knihy z Kutné
Hory přivezou v krabicích zpět, bude zbývat jen
je roztřídit a narovnat do regálů (to se pocvičím
v abecedě…). V okamžiku, kdy píšu tento
příspěvek, ještě neznám konečný počet knih,
které budeme mít v knihovně po novém roce,
protože z kutnohorské knihovny dostaneme
ještě knihy darem.
V současné době (od 8. prosince) půjčuji
pouze knihy výměnného fondu z Kutné Hory.
Těch je 160 a pravidelní čtenáři o ně mají velký
zájem.
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A ještě k vládním opatřením proti
coronaviru:
Provoz
knihoven
se
řídí
jednotlivými usneseními vlády České republiky
o přijetí krizových opatření. Orientačně můžeme
vycházet i ze stupňů protiepidemického systému
(zkratka PES). Zjednodušeně, pokud nebude
upraveno jinak, pro stupeň 1 platí režimová
opatření – roušky, dezinfekce. Ve stupni 2 a 3 je
nutné dodržet v prostorách knihovny rozestupy
mezi návštěvníky 2 m a v knihovně může být
jeden člověk na 15 m2. Pro stupeň 4 platí výdej
knih a jejich vracení pouze přes výdajové

okénko. Stupeň 5 umožňuje pouze bezkontaktní
výdej a vracení výpůjček. Přejme si, aby stupně
PES byly co nejnižší a abychom se mohli
setkávat u knih bez velkých omezení.
Milí čtenáři, prožijte vánoční svátky
ve zdraví, v klidu a pohodě. Zapomeňte
na všechno zlé a špatné kolem vás a užijte si
společné chvíle se svými nejbližšími.
Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí,
radosti a ať se vám vše daří.
Ing. 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

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

Naši oslavenci

Od října do listopadu 2020 slaví tito oslavenci (v prosinci nikdo jubileum neslaví):







František Fiedler, Klucké Chvalovice – 95 let
Eugenie Sýkorová, Chlum – 70 let
Emilie Packanová, Březí – 94 let
Miloslava Radilová, Chlum – 75 let
Václav Vavřina, Klucké Chvalovice – 70 let
Jana Vonšovská, Damírov – 70 let

Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.
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S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že
dne 16. prosince 2020 zemřel ve věku 84 let náš drahý
tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc,
pan

Jan Eichler
(Klucké Chvalovice)

Dle svého přání bude v tichosti zpopelněn.
Jménem pozůstalých: Radka a Jana (dcery), Nela (vnučka).

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Tradiční pozdrav ze ZŠ Zbýšov
V době, kdy plány nevychází a diáře se
zdají zbytečné, mají tradice o to větší smysl.
Dovolte mi hned na začátku zmínit jeden citát
od Johns Lennona, který do této nestabilní doby
a naší školy sedí. „Když mi bylo 5 let, matka mi
neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu.
Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být,
až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že
jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni
nepochopili život.“
Myslím, že pocit štěstí výstižně
charakterizuje pocity, které provázely náš
postupný návrat do školy.
Většina dětí k nám totiž nechodí jen
pro vědomosti, ale i pro životní zkušenosti,
zážitky a pocit štěstí.
Přes veškerá hygienická opatření jsou
šťastné za společné chvíle s kamarády a učiteli,
prozkoumávání nového, chvíle odpočinku
během přestávek a v neposlední řadě
odpoledních aktivit s družinou. Za zmínku stojí
společné zážitky a těšení se z prozkoumávání
Velkého zbýšovského rybníka.
Držím nám všem palce, aby toto nelehké
období přinášelo také positiva i v naší škole.

Přejeme všem klidný předvánoční čas, hezky
prožité Vánoce a vše dobré v novém roce 2021.
A jaké šťastné chvíle zažívaly děti
při návratu do školy? Prvňáčci, druháci a třeťáci
se do školních lavic vrátili 18. listopadu.
Po vyprávění zážitků se kreslilo, psalo, četlo a
počítalo. Do třídy jsme vnesli adventní
atmosféru a společně plníme speciální úkoly
z našeho adventního kalendáře. 30. listopadu se
k prezenční výuce mohli vrátit i čtvrťáci a
páťáci. Děti oprášily znalosti a nové zkušenosti
z on-line výuky a intenzivně začaly pracovat
na novém učivu. Ani tady nechybí adventní
kalendář, výzdoba, stromeček a těšení se
na Vánoce.
Bohužel
koronavirové
opatření
nedovolují uspořádání tradičního koncertu
v kostele, ani předvánoční přespání ve škole.
Vytváříme si zážitky nové a těšíme se místo
toho na “hvězdičku vánočních činnosti”. Díky
panu faráři Tobkovi a panu varhaníkovi
Hanouskovi jsme mohli poslechnout zvuk
místních varhan, ztišit se a bez zpěvu
poslechnout několik vánočních písni a koled.
Děkujeme.
Za ZŠ Zbýšov zapsala V. Šupíková
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MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Šťastné a veselé…
Doba není sice moc optimistická, ale děti
ve společnosti dalších dětí jsou stále šťastné a
veselé, aspoň nám to tak ve školce připadá. Tím,
že v mateřských školách nebyla nařízena žádná
mimořádná
opatření,
kromě
neustálého
dezinfikování, tak děti velkou změnu
ve fungování
školky
nepocítily.

Akce, které byly naplánované se
většinou uskutečnily, např. ,,Jablíčkový den,
Uspávání broučků, den o svatém Martinovi,
Mikulášská nadílka, ale byly bohužel bez
přítomnosti rodinných příslušníků.

Jablíčkový den - výrobek skládaného
papírového jablíčka od Emičky Pavlové

Svatý Martin – naši malí rytíři s meči
z kartonu obaleného alobalem, zalepené oko je
čistě věc náhodná.
Rozsvícení vánočního stromu bohužel
také veřejné nebylo, tak se děti podílely aspoň
tím, že vyrobily vánoční ozdoby pomocí
dřevěných špachtlí a alobalu, které ale bohužel
ve velkém větru v posledních dnech uletěly.
Mikulášská nadílka byla také, ale k nám
do školky čerti nechodí, píšou nám dlouhý dopis
o prohřešcích dětí. Děti pak skutečně
přesvědčivě slibují a i slzička ukápne, jak budou
k sobě hodní, ale po obdržení balíčku se
sladkostmi rychle na sliby zapomenou.
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A vánoční besídka ….bohužel také
bez veřejnosti, ale děti o dárky nepřijdou a
i rodiče částečně budou moci s nimi sdílet jejich
radost pomocí fotografií a videa.
A co si přát v novém roce? Aby byl
určitě lepší, než ten, co konečně končí.

Stánek s vánočními předměty bohužel
také nemohl být, tak jsme se rozhodli, že
uděláme radost babičkám a dědečkům
v Domově důchodců v Čáslavi a pár drobností
jsme vyrobili jen pro ně.

Za děti a kolektiv mateřské školy přejí Vánoce
klidu a pohody a hodně zdraví v novém roce
učitelky Věra Radilová a Lenka Martínková

Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová
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R O Z S V Ě C E N Í S T R O M U V E Z B U D O V I C Í CH
Začal adventní čas a ve Zbudovicích již
svítí vánoční strom.
Rok se s rokem sešel a tak, jak je milou
tradicí, „Zbudováci“ ozdobili a rozsvítili
vánoční strom v naší obci. I v této nelehké době
a za dodržení hygienických opatření proměnili
náves v kouzelný symbol nadcházejících

vánočních svátků.
Strom v letošním roce darovali manželé
Turnovských z čp. 33. Jde o smrk ztepilý, který
několik let zkrášloval jejich zahradu.
Za přispění Obecního úřadu ve Zbýšově,
kterému tímto děkujeme, byly pořízeny nové
svíčky, které kouzelně osvítily naši náves.

Jana Pechová

ROZSVĚCENÍ STROMU VE ZBÝŠOVĚ

Letošní rozsvěcení vánočního stromu
ve Zbýšově bylo tiché, bez hlaholu dětí,

bez vánoční besídky v doprovodu čerta, anděla
a Mikuláše, bez linoucí se vůně svařáku...
Cesta letošního vánočního stromu byla
z Opatovic. Strom darovala paní Švehlová. Jeho
pokácení a převoz zajistilo ZD Vysočina,
kterému patří poděkování za každoroční pomoc
s touto akcí. Rozsvícení vyšlo na středu 2. 12.
Ozdobení provedla Tomáš Havlíček, Čáslav.
Letos strom zdobí kromě světel i vánoční
ozdoby, které vytvořily děti z mateřské školky.
Bohužel nezdobily strom dlouho, silný vítr
o nadcházejícím víkendu je ze stromu ztrhal.
Novinkou v letošní výzdobě návsi je
anděl z pletiva, který je nazdobený světýlky a
vánoční nazdobení budovy OÚ Zbýšov truhlíky
s chvojí. Toto je společné dílo s Hanou
Vítkovou (Vitákovou). Věříme, že naše snaha se
ostatním občanům líbí a že s námi sdílí hřejivý
pocit adventního času. Fotografii se podařilo
pořídit zrovna, když napadl první sníh, a to
3. 12. 2020 ráno.
Jiřina Vosečková
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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

Josef Profous, starosta sboru

SPORT
Fotbal

Rád bych zde krátce upozornil
na otevřený dopis předsedů OFS Středočeského
kraje bývalému generálnímu sekretáři FAČR
panu Rudolfovi Řepkovi.

V tomto dopise se tito dobrovolní
funkcionáři domnívají, že si postoj pana Řepky
nezaslouží. Chtějí se věnovat fotbalu a ne
politice.
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise

Č E S K O B RATR S K Á C Í R K EV EVAN G E LI C K Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, sousedé, bratři a sestry,
každé malé díte zná tři krále. Ví, že se
nacházejí na betlému a že jdou k jeslím. Nejspíš
si i vzpomene, že se jmenují Kašpar, Melichar a
Baltazar. Legrační je, že podle původního
příběhu se nejednalo o krále, ale o mudrce, a
vůbec nevíme, kolik jich bylo, ani jak se
jmenovali. Ale to nevadí. Já bych vás chtěl dnes
seznámit s příběhem čtvrtého mudrce, o kterém
se taky původně nikde nepíše. Možná nikdy
nežil, ale dost možná právě takových žili
na zemi tisíce.
Čtvrtý mudrc se prý jmenoval Artaban a
jako dar nesl narozenému králi drahé kameny.
Původně měl putovat s ostatními třemi, ale než
došel na místo srazu, našel u cesty raněného

člověka.
"Co mám dělat?" přemýšlel. „Když
pomůžu raněnému, nestihnu sraz se svými
přáteli. A kvůli tomu bych mohl minout tu
jedinečnou chvíli, kdy se lze setkat s králem
králů. Jenže... kdybych jel dál, raněný by
zemřel. A já ho můžu zachránit." Sesedl tedy
z koně, raněného ošetřil a odvezl do hostince.
S těžkým srdcem zaplatil jedním ze svých
pokladů.
Teprve pak se vydal na západ
za hvězdou. "Snad bych to ještě mohl
do Betléma stihnout!" říkal si.
Když tam však dorazil, Josef s Marií a
malým Ježíšem už byli pryč. Uprchli do Egypta,
protože zlý král Herodes chtěl Ježíška
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zlikvidovat a poslal vojáky, aby pozabíjeli malé
děti v širokém okolí. Artaban vojáky potkal
zrovna, když jedno dítě chytli. Bylo mu ho líto a
tak obětoval ze svého pokladu veliký rubín, aby
ho zachránil.
Pak se vydal do Egypta, ale opět se s
Ježíšem minul. Zato potkal spoustu ubohých a
trpících. Stále znovu sahal do kapsy a rozdával
poklady, které si původně schovával pro toho
nového krále, pro Boha.
Když tedy po třiceti letech dorazil
do Jeruzaléma, byl z něj jen otrhaný chudý
poutník. Měl už jen jednu poslední perlu.
A tu se doslechl, že Ježíš má být
ukřižován. „To je ten Ježíš, kterého hledám a
vždycky se s ním minu! Ještěže mám tu perlu,
můžu ho zachránit!“
Jenomže cestou narazil na vojáky, jak
vlečou mladou ženu. Pro dluhy jejího otce ji
prodali do otroctví. Tak to tehdy chodilo.
Artabanovi se z toho udělalo špatně a horečně
přemýšlel: „Co mám dělat? Nemohu ji přeci
nechat tomu hroznému osudu!" Jenomže měl už
jen tu jednu perlu, kterou chtěl dát za život
Krista. To by celé jeho putování bylo k ničemu.
Nakonec
se
však
rozhodl
pro milosrdenství a s těžkým srdcem vyňal svůj
poslední poklad. Drahocennou perlu vyměnil
za svobodu té ženy.
Náhle padla temnota a země se zatřásla.
Artaban poznal, že Kristus zemřel. Padl
na kolena.
„Zmeškal jsem svou možnost potkat se
s Bohem! Nedal jsem mu ani jeden dar.“
Pak se smutně zvedl a vydal se na cestu
domů. V bráně ho potkal jakýsi muž. Ihned se
s ním zastavil a řekl: "Proč jsi tak smutný
Artabane?"
A on mu vyložil, jak putoval za nově
narozeným králem, za Ježíšem, a nesl mu dary,
a jak se cestou vždy s někým zastavil a zdržel,
až nakonec přišel o všechny dary a ještě přišel
pozdě.
Neznámý zavrtěl hlavou: "Ne tak
Artabane! Toho, koho jsi hledal, jsi nalézal
na svých cestách. Amen pravím tobě, že cokoliv
jsi učinil jednomu z těchto nepatrných, mě jsi
učinil. Já jsem Ježíš."
A Artaban se slzami vděku v očích padl

na kolena.
Milí přátelé, přeji vám, aby se vzájemná
pomoc, laskavost a milosrdenství i vám stalo
světlem, které prozáří nejen tyto svátky, nejen
čas karantén a omezení, ale celý život.
Vánoční program
Jak všichni víte, kvůli epidemii
koronaviru a souvisejícím vládním nařízením
leccos není možné. Museli jsme zrušit téměř
veškerý program – pravidelná setkávání dětí i
dospělých, již tradiční adventní tvořivou dílnu,
adventní koncert i dětskou vánoční slavnost.
Naneštěstí nikdo pořádně neví, jak se
budeme a nebudeme moci setkávat dál. Velice
nás to trápí. Zvlášť těžké je pro nás omezení
počtu účastníků bohoslužeb. Nechceme nikomu
zakazovat chodit do kostela. Snažíme se proto
vše uzpůsobit tak, abychom dodrželi všechna
opatření a přitom každý, kdo o to stojí, mohl
přijít. Například děláme opakované bohoslužby.
Takže pokud byste chtěli přijít, jste srdečně
zváni, prosíme vás však, abyste se ozvali
předem a domluvíme se, jak na to.
Předpokládaný vánoční program naleznete níže.
Rozjeli jsme také vlastní kanál
na Youtube („evangelici opatovice“), kam
dáváme videa z bohoslužeb a výhledově i
z jiných akcí. Veškeré odkazy jsou na našem
webu.
20. 12. 2020 – Čtvrtá adventní neděle bohoslužby v Opatovicích v 9.00
25. 12. 2020 – Hod Boží vánoční - bohoslužby
v Opatovicích v 9.00 s vysluhováním Svaté
večeře Páně.
27. 12. 2020 – Bohoslužby se výjimečně
nekonají.
1. 1. 2021 – Nový rok - bohoslužby
v Opatovicích v 9.00 s vysluhováním Svaté
večeře Páně.
web: http://opatovice.evangnet.cz/ * fotky:
https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/
*
Facebook: ČCE Opatovice * Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCt_lREiPd
LT08nrVlfUZcCg
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
Vážení čtenáři,
blíží se Vánoce, které jsou událostí
radostnou i bolestnou, krásnou i ošklivou,
potřebnou i opovrhovanou. Radostné jsou proto,
že také dnes se najdou lidé, kteří při pohledu
na miminko prožívají nestrojenou radost.
Bolestnou jsou proto, že Panna Maria
při porodu trpěla, jak to maminky znají nebo
proto, že se Ježíšek narodil mimo domov
ve chlévě. Krásnou událostí jsou proto, že
miminka jsou pěkná a ošklivou kvůli reakci
člověka, který ho chce zabít, protože se cítí
ohrožen malým dítětem. Pro člověka je to
událost potřebná, protože nic by nám
neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom
nebyli vykoupeni. Ježíšovo narození je
počátkem našeho vykoupení. Zároveň jsou
Vánoce událostí opovrhovanou a nebo alespoň
nedoceněnou, protože hodnoty Vánoc odložíme
už možná 25. prosince.
Vánoce jsou událost. Minulá nebo
přítomná? Možná by si většina přála, aby
minulá. Abychom je mohli oslavit a dál aby nás
to nijak nezatěžovalo. Jako když slavíme
narozeniny svých dětí, nebo svoje. Koupíme
dárky, uděláme dort, najdeme si dostatek času,
vytvoříme pěkné prostředí pro oslavence a je to.
Bylo nám dobře, oslavenci také a můžeme se
vrátit ke svým povinnostem, zvykům a zálibám.
Ale bylo to tak, když jsme se my, nebo naše děti
narodili? Možná si vy rodiče vzpomenete, že
vám to alespoň částečně změnilo život. Stali jste
se služebníky svého dítěte. Vstávali jste k němu,
abyste mu dali najíst, přebalili jste ho. Prostě
jste se o něho starali. Jistě jste to dělali rádi.
Neznamená to, že to šlo vždy snadno. Ale
nesnáze jste obětovali. Potom jste třeba
prožívali radost z toho, že vaše dítě, dělalo
pokroky a mělo spoustu dobrých vlastností. A
možná tehdá, aniž jsme si toho všimli jsme už
nechtěli v dětech vidět Boží obraz, originál, ale
svůj úspěch, své vlastnosti. V podvědomí už to
pak není osoba, ale předmět, který můžeme
používat, o který se musíme starat. Například
do auta musíme nalít benzín. A lidé se musí
najíst.
Vánoce nás vedou k přijetí osoby.
S vánoční dobou je spojený také úžas. Maria se
diví, co jí pastýři říkají o Ježíškovi. Jsou spojené

s krásou. Chvalozpěvy andělů při narození
Děťátka, zář na obloze atd. Předměty naproti
tomu si volíme podle potřeby, schopnosti si je
pořídit, nebo touhy je vlastnit. Kdo je pro nás
člověk? Osobou, ve které se můžeme setkat
s malým narozeným dítětem, bytostí, která je
originálem se stejnou důstojností, jakou mají
všichni ostatní, nezávisle na dosaženém
vzdělání, manuální zručnosti, výšky postavy či
schopnosti jednat dobře nebo zle? Jestliže se
v naší republice setkáváme s názorem, že víc
než dvě děti neuživíme, není to skutečně projev
našeho vnímání dítěte jako pouhé věci?
Vážení, přeji vám, abyste během této
vánoční doby více pochopili důstojnost, kterou
máte, protože jste lidské osoby, třeba
vzpomínkou na to krásné, co jste prožili, co jste
vykonali atd. Kéž vám Vánoce pomohou
přijmout, že vrcholem stvoření není to, co
vymyslel a sestrojil člověk, ale člověk, kterého
stvořil Bůh. Modlím se za vás a žehnám vám.

Pořádek bohoslužeb o Vánocích
24. 12. mše svatá v 16.00 ve Zbýšově.
25. 12. mše svatá v 9.30 ve Zbýšově.
25. 12. mše svatá v 11.00 v Dobrovítově.
26. 12. mše svatá v 9.30 ve Zbýšově.
Je třeba se na mši svatou nahlásit.
Kontakt
732
362
406,
e-mail
tobek.petr@dihk.cz. V případě nepříznivé
epidemické situace bude třeba mše svaté zrušit.
Proto mne prosím kontaktujte v případě zájmu
zúčastnit se mše svaté. Děkuji.

Otevření kostela
24.12. bude kostel otevřen od 14.00. do 20.00.
Prohlížet si ho je možné pouze mimo konání
bohoslužeb, tedy ne od 16.00 do asi 16.50.
25.12. bude kostel otevřen od 7.00 do 19.30.
26.12. od 7.00 do 10.30.
Mše svatá ve dnech 25. a 26. je od 9.30.
do 10.20.
Děkuji za pochopení.

Tříkrálová sbírka
V lednu příštího roku proběhne opět
tříkrálová sbírka. Její forma zatím není
zřejmá. Vše bude zveřejněno na plakátech.
Stránka 19 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2020

Upozorňuji, že také v naších obcích chodí
podvodníci. Každý vedoucí skupinky musí
mít kartičku potvrzující, že je řádným
pořadatelem tříkrálové sbírky a také

zapečetěnou pokladničku. Kontaktovat mě
můžete na čísle 732 362 406, nebo e-mailem
tobek.petr@dihk.cz. Všem děkuji.
Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
na začátku bych se chtěl vrátit
k minulému článku o knihovně, několik dní
po vydání jsem byl upozorněn na překlep v části
připomínající knihovníky a knihovnice. U paní
Jany Polenské jsem chybně uvedl období
působení 1926 - 1954, správné období je
1946 - 1954. Děkuji za upozorněni.
A teď už k našemu zimnímu putování.
V následujícím článku se vydáme po stopách
školy. Ta stejně jako spousta jiných institucí
v obci vystřídala za dobu své existence několik
objektů, než se pro ni postavila současná
budova. Zbýšovská škola je jedinou školou
na Zbýšovsku, které se povedlo přežít
do dnešních let. Mimo Zbýšova měly svoji
vlastní školu sousední Opatovice a škola byla i
ve Březí.
ŠKOLA V DAMÍROVĚ, POZDĚJI
VE ZBÝŠOVĚ
Zbýšovský zpravodaj 3/1985 uvádí, že
v zápisech Josefínského katastru z roku 1785 je
u dvou domů čp. 12 a 17 v Šebestěnicích
připsaná
povinnost
odvodu
odměny
zbýšovskému učiteli, Tereziánský katastr tuto
informaci potvrzuje a uvádí ve Zbýšově jednoho
učitele. Dá se tedy předpokládat, že již v této
době se na Zbýšovsku učilo.
První písemnou zmínku o škole
nalezneme ovšem až v roce 1795. Nemůžeme
si ovšem s tímto datem spojovat představu školy
jako samostatné budovy. Tehdy se učilo
na statku v Damírově, který byl zároveň i farou.

V roce 1800 statek v Damírově zanikl.
Dekretem z 29. dubna 1800 byla fara přeložena
do Krchleb a škola se přestěhovala do Zbýšova.
Prokazatelně první školní budovou se
ve Zbýšově stalo číslo popisné 16. Po zboření
tohoto domu se škola stěhuje do čísla popisného
6. (na rohu návsi mezi hospodami), poté se
z kapacitních
důvodu
výuka
přesunula
i do protější hospody (čp. 7).
Brzy ani tato varianta nestačila, tak se
škola přestěhovala roku 1836 znovu, tentokrát
do severní části čp. 1 nám již známé budovy
poplužního dvora, kde vznikla dvoutřídní škola
a byt učitele. Pro stále narůstající potřeby školy
v letech 1846 - 1865 byla postavena nová
budova, kterou známe jako současnou školu.
Stavba nové dvoutřídní školy přišla na 9 675
tehdejších zlatých. Prvním školním rokem
v nové budově byl školní rok 1866/1867. V roce
1878 byla škola rozšířena na trojtřídní. V roce
1904 ani trojtřídní škola nestačila, a tak bylo
nutno školu rozšířit, přidala se čtvrtá třída, která
byla umístěná v čp. 27.
Od roku 1949 byla ve Zbýšově zavedena
základní devítiletá škola. Protože by se všechny
děti nevešly do jedné budovy, učilo se jak
ve škole ve Zbýšově, tak v opatovické školní
budově a částečně i ve zbýšovské myslivně.
Po několika desetiletích v roce 1979 škola
ztratila
statut
devítileté
školy,
a to
pro nedostatek dětí. Od roku 1980 se veškerá
výuka přesunula jen do budovy školy
ve Zbýšově.
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čp. 6 a 7 ve Zbýšově

čp. 1 ve Zbýšově

čp. 27 ve Zbýšově

Budova školy v Opatovicích

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

čp. 23 ve Zbýšově

KOSTEL VE ZBÝŠOVĚ
První zmínka o zbýšovském kostele
pochází z roku 1331; jednalo se pravděpodobně
o drobnou románskou stavbu, která sloužila jako
farní kostel. Již tehdy byla zasvěcena narození
svatého Jana Křtitele. Husitskou dobu kupodivu
kostel přežil, ale za třicetileté války byla fara
opuštěna a kostel zpustl. Teprve v roce 1857,
za vlády mladého císaře Františka Josefa
prvního, byla fara obnovena. Ale dlouho se

netěšila, již v roce 1872 byla šindelová střecha
zasažena bleskem a kostel do základů vyhořel.
Majitel panství, kníže Schwarzenberg, si
uvědomil, že panství musí mít důstojné sídlo
farnosti, a proto přikázal svému staviteli,
italskému architektovi Marchettimu, aby
vypracoval plány na nový kostel. Marchetti
pojal stavbu jako jednolodní kostel s příčnou
lodí a polygonální apsidou a se štíhlou věží, a to
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ve slohu pseudorománském. To bylo
v devatenáctém století zcela běžné, sakrální
stavby byly většinou buď pseudorománské nebo
pseudogotické, zatímco občanské stavby byly
pseudorenesanční - jako třeba pražské Národní
divadlo. Kostel připomíná svou architekturou
obdobné stavby v Rakousku. Kostel byl
dostavěn v roce 1884 a slavnostně byl vysvěcen
v roce 1885.
Poloha kostela výrazně ovlivnila
urbanizmus
celé
obce.
Benediktini
ze sázavského kláštera založili před rokem 1360
ve Zbýšově proboštství, a to s největší
pravděpodobností právě při jižním průčelí
kostela. Ostatně o tom a o historii navazujícího
poplužního
dvora
si
můžete
přečíst
ve Zbýšovském zpravodaji číslo 3/2020.
Neuvěřitelnou shodou náhod téměř sto
let po velkém požáru v roce 1872 hořelo v roce
1973 v kostele opět, zničen byl celý interiér
včetně varhan. Jistě si na tento požár řada
občanů vzpomíná, hasili zbýšovští hasiči!
Varhany byly z roku 1885, nové postavila firma
Organa v roce 1980. Opravy byly vlastně
dokončeny až v roce 2009. Finance byly
získávány i sbírkou, na kterou přispívali místní
občané.

Projektu nového interiéru se po požáru
ujali dva pražští architekti Miloš Mityska a
Jaroslav Vokoun.
Navrhli nové lavice,
zpovědnice, okenní výplně, obětní stůl a
kazatelnu. Jeho kompozice je velmi zajímavá,
mezi břevna velkého zlatého kříže jsou
umístěny čtyři čtvercové obrazy. Ty jsou
inspirovány viděním svatého Jana na ostrově
Pathmos a schematicky představují hlavní
atributy čtyř evangelistů. Autorem je ak. malíř
Ludvík Kolek z Brna. Jeho vize nám
představuje ČLOVĚKA (ANDĚLA) – atribut
svatého Matouše, OKŘÍDLENÉHO LVA –
atribut svatého Marka, OKŘÍDLENÉHO BÝKA
– atribut svatého Lukáše a ORLA – atribut
svatého Jana. V kostele je také zajímavý obraz
svatého Jana Křtitele a barokní sousoší Snímání
z kříže.
Národní památkový ústav si byl vědom
významu zbýšovského kostela Narození svatého
Jana Křtitele a v roce 1987 ho prohlásil
za kulturní památku.
V současné době se koncipuje návrh
na znak obce Zbýšov a bylo by jistě správné,
aby právě kostel jako vzácná památka celého
zbýšovska byl na znaku vyznačen.
ing. arch. Jan Líman

Kazatelna v období mezi požáry.

Pravý boční oltář – 60. léta.
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Současný hlavní oltář.
Fotografie: soukromý archiv, Roman Mičián.

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
Vážení pamětníci,
když jsem na začátku léta 2013 četl
v časopise Živá historie článek s názvem, „Stalo
se v Číhošti“, nevěřil jsem svým očím. Tehdy
jsem ovšem ještě neměl ponětí o tom, že Číhošť
je nadneseně řečeno přes kopec. Nevím zda-li
mě tehdy více překvapila ona dodnes
nevysvětlená událost nebo spíše její dozvuk a
dopad na zúčastněné.
O události, která je dnes známa jako
„Číhošťský zázrak“ bylo sice napsáno
i natočeno již mnoho. Asi jedno z prvních
zpracování byl propagandistický film „Běda
tomu, skrze něhož přichází pohoršení“.
Následovalo mnoho dalších zpracování, tím
dnes nejznámějším je film „In nomine patris“ a
kniha „Jak bychom dnes zemřít měli“.
Pokud ovšem i tak příbeh „Číhoštského
zázraku“ neznáte dovolte mi jej lehce představit.
JOSEF TOUFAR (1902 - 1950)
Je třetí adventní neděle 11. prosince roku
1949, v kostele Nanebevzetí Panny Marie

v Číhošti právě probíhá mše. Kázání má místní
farář Josef Toufar, který během kázání mimo
jiné řekne „… je mezi námi ten, kterého my
neznáme…“ (v různých vzpomínkách se lehce
liší) a rukou ukáže na oltář. V tu chvílí se
na oltáři několikrát pohne kříž. Josef Toufar sám
v tu chvíli nemá o pohybu kříže zdání, mši
dokončí a o události se dozví až od místního
kováře Václava Pospíšila. V dalších dnech se
přihlásí další svědci na konec jich je 19.

Zpráva o události se rychle šíří, a to
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nejen mezi lidmi, ale i mezi státními orgány.
Mezi lidmi se šíří různá vysvětlení mimo jiné
i znamení o brzkém konci komunismu.
Z kostela se záhy stává poutní místo a začíná jej
navštěvovat stále více zvědavců, kněží a
významných církevních hodnostářů jako
například Ital Ottavia de Liva nebo Vít
Tajovský.

21. prosince přijede zázrak prozkoumat
hlídka SNB z Ledče nad Sázavou. Která
na místě nenajde žádné důkazy, událost ovšem
oznámí na své krajské vedení StB do Jihlavy.
8. ledna se znovu kříž nakloní a nedá se
narovnat, pokaždé se vrátí do původní polohy.
Pražská a jihlavská pobočka StB je pověřena
zatčením číhošťského faráře, akce se uskuteční
28. ledna. Na faře se ve večerních hodinách
objeví dva muži. Přestaví se jako novináři,
chtějí vidět kostel, a tak je tam Toufar vezme.
Z kostela se ovšem už nevrátí, zato od kostela
odjedou tři automobily. Toufar je uvězněn a
vyslýchán za použití různých nelidských metod,
které tehdejším příslušníkům StB nebyly cizí.
22. února je po tříhodinovém neustálém bití
donucen k podepsání přiznání, že hýbal křížem
a zneužíval ministranty, tím ovšem ponížení
faráře z Vysočiny nekončí. Po čase se zmučený
za asistence StB vrací do kostela, kde jsou
nafilmované záběry do již zmiňovaného
propagandistickému snímku „Běda tomu…“,
kde je vylíčen způsob, kterým Toufar podle StB
z kazatelny hýbal křížem (nutno říct, že žádný
způsob vymyšlený StB nebyl nikdy funkční).
Toufar se ovšem při natáčení z kazatelny sesune

a je odvezen do Valtické věznice. Jelikož by
jeho smrt ohrozila záměry StB, je Toufar
převezen do státního sanatoria v Legerově ulici.

Přes veškerou snahu lékařů umírá na následky
výslechových metod. Sestra, která asistovala při
operaci vypověděla „Byla jsem v koncentráku.
Viděla jsem v životě hodně, ale nikdy tak
hrozný případ násilí“.
Farář Toufar byl pohřben pod cizím
jménem do hromadného hrobu na Ďáblických
hřbitovech, kde bylo roku 2015 jeho tělo
exhumováno a přeneseno do Číhoště. V roce
2013 bylo zahájeno jeho blahořečení.
Josef Toufar ze začátku po kněžském
svěcení a smrti svého otce ve svých 44 letech
působil jako farář ze vsi Zahrádky. Ze Zahrádek
byl kvůli svému vlivu na mládež, mezi niž byl
velmi oblíben, přeložen o patnáct kilometrů dál
a do o polovinu menší obce Číhošť. V době
začátků působení v Číhošti jezdil na přelomu let
1948 - 1949 vypomáhat svému starému
kolegovy faráři Václavu Žižkovy (1869 - 1952).
Farář Václav Žižka byl v té době obyvatelem
zbýšovské fary a místním farářem. Toufar
Žižkovy pravidelně pomáhal či ho zastupoval na
nedělních bohoslužbách, a i při vyučování
náboženství na školách v okolí. Stále mezi námi
žijí lidé, kteří si na působení faráře Josefa
Toufara pamatují.
Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik
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ZÁVĚREM
Závěrem čísla mi dovolte shrnutí
redakční práce za celý rok 2020. I když tento
rok, poznamenaný pandemií koronaviru, nebylo
možné realizovat kulturní události a i dost věcí
se kvůli tomu zpomalilo nebo zkomplikovalo,
za naši redakci můžu říct, že jsme v tomto roce
svou činnost rozšířili. Přibyly nám dvě nové
zajímavé rubriky, nadchla jsem další občany
pro redakční práci. Vedle úspěchů byly i ztráty.
Přišli jsme o přispěvovatele, kteří se s námi
podíleli o činnostech v jejích obcích. Je to
škoda, chápu, že každý má omezené časové
možnosti, a že vás nemůžu nutit psát příspěvky.
Zároveň však je nutné si uvědomit, že obsahová
zajímavost zpravodaje je na každém z nás.
Za sebe se vás snažím informovat o tom, co se
řeší na zastupitelstvech, aby to nebyly jen kusé
informace ze zápisů jednání a snažím se přiblížit
ať již jednotlivé spolky, organizace nebo
projekty. Proto bych byla ráda, kdyby v roce

2021 přibylo občanů, kteří vznesou své nápady
k obsahu zpravodaje.
Všem
přispěvovatelům,
ať
již
současným
či
minulým
moc
děkuji
za spolupráci, vážím si času, který zpravodaji
věnujete. Neberu to jako samozřejmost, ale jako
možnost vytvořit informační kanál, kde se
dozvídáme o jednotlivých akcích, problémech,
atp. A rovněž si myslím, že tady přenecháváme
i zajímavý zdroj informací o našich obcích a
činnostech pro naši budoucnost. Třeba se stane,
že v roce 2050 nebo 2100 bude náš zpravodaj
důležitým zdrojem informací pro to, co se dělo
nejen v roce 2020. Tak jako my dnes hledáme
střípky minulosti o našich obcích.
A protože je čas přání, já se připojuji.
Přeji nám krásné Vánoce, pohodu, klid a pevné
zdraví v novém roce 2021. Věřím, že se
koronavir zvládne a budeme se znovu setkávat
na obecních akcích.
Jiřina Vosečková

PR E Z E NTAC E FI R E M
Zde nabízíme prostor pro firemní prezentaci. Konkrétní informace k inzerci naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.

Inzerce 40/2020
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