ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 1/2021

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:
27. 4. 2021

25. 5. 2021

22. 6. 2021

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 15. 12. 2020
Usnesení č. 137/2020: zastupitelstvo obce
určuje ověřovateli zápisu Jindřicha Arnota a
Andreje Hotyče.
Usnesení č. 138/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 139/2020: 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,
a.s. Kutná Hora za cenu 50,- Kč/m2.
Usnesení č. 140/2020: 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.
Usnesení č. 141/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 59/7
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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 břemeno přístupu, z důvodu
oprav popř. havárie.
Usnesení č. 142/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemku č. parcely 215/11
o výměře 10536 m2 v k.ú.Krchlebská Lhota
(vlastník obec Zbýšov) za pozemek č. parcely
11/2 o výměře 6902 m2 v k.ú. Zbýšov (vlastník
XXXXX, Vlkaneč). Směna bude uskutečněna
z důvodu prodeje parcel na výstavbu rodinných
domků.
Usnesení č. 143/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na rok 2021 se společností
ARRIVA Východní Čechy a.s. Chrudim.
Příspěvek činí 67.200,-Kč.
Usnesení č. 144/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Rozpočet obce Zbýšov na rok 2021“.

Příjmy: 11 327 200,-Kč, výdaje: 11 172 016,Kč, financování: -15 5184,-Kč.
Usnesení č. 146/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Rozpočet pro Autokemp Zbýšov
pro rok 2021“.
Usnesení č. 147/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Rozpočtové opatření č. 5“.
Usnesení č. 148/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku na projekční a
inženýrské práce ve výši 227.000,- Kč.
Dodavatel – Irena Schovancová, Roztoky
u Prahy, odpovědný zástupce Ing. Tomáš
Pecival, Ph.D.
Usnesení č. 149/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Změnový list stavby č. 1“ pro akci:
Mateřská škola pro 40 dětí - Zbýšov –
novostavba“
ve
výši
749.200,Kč,
pro zhotovitele – Polabská stavební CZ s.r.o.
Oseček 87.
Usnesení č. 150/2020: zastupitelstvo obce
schvaluje „Plán inventur za rok 2020“.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2021
Usnesení č. 1/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Martina Vančuru.
Usnesení č. 2/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 3/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Zbýšovský rybník“ a souhlasí s pozastavením
platby pachtovného na 10 let po dobu
udržitelnosti projektu.
Usnesení č. 4/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o dílo č. 1/2021“ mezi obcí
Zbýšov a ZD Vysočina Zbýšov. Předmětem
smlouvy je zimní údržba.
Usnesení č. 5/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavřít
pracovní
smlouvu
na vykonávání veřejně prospěšných prací
s těmito uchazeči – V. H., Kr. Lhota, Z. K.,
Zbýšov, P. D., Zbýšov a P. L., Zbýšov.
Usnesení č. 6/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje návrh rozpočtu na rekonstrukci
sociálního zařízení v Autokempu ve Zbýšově
ve výši 350 tis. Kč. Opravy zahrnují
modernizaci umýváren a WC, výměnu oken,
dveří a revizi elektřiny.

Usnesení č. 7/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje změnový list stavby č. 2 na akci:
„Mateřská škola Zbýšov pro 40 dětí – Zbýšov –
novostavba“, ve výši 745.944,- Kč.
Usnesení č. 8/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Knihovní řád Místní lidové knihovny
ve Zbýšově.
Usnesení č. 9/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje odměnu pro kronikáře za rok 2016 a
2017 ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 10/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje Zaměření preventivně výchovné
činnosti na úseku požární ochrany v obci
Zbýšov.
Usnesení č. 11/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část
pozemku č. parcely 102/1 v k.ú. Zbýšov
o výměře 50 m2 pro XXXXX, Zbýšov, za cenu
2.500,- Kč/rok. Doba trvání pachtu –
31.12.2022.
Usnesení č. 12/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1“.
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Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23. 2. 2021
Usnesení č. 13/2021: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Ondřeje Radila.
Usnesení č. 14/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 15/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část
pozemku č. parcely 102/1 v k.ú. Zbýšov
o výměře 50 m2 pro XXXXX, Zbýšov, za cenu
2.500,- Kč/rok. Doba trvání pachtu –
31.12.2022.
Usnesení č. 16/2021: zastupitelstvo obce

schvaluje přijetí J.K., Klucké Chvalovice
na pracovní místo uklízečky v autokempu
ve Zbýšově od 1.4.2021.
Usnesení č. 17/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce
Zbýšov č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu“.
Usnesení č. 18/2021: zastupitelstvo obce
schvaluje rozšíření živnostenského listu
o provozování pohostinské činnosti (vaření
obědů pro veřejnost) v prostorách kuchyně nové
mateřské školy.

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
po zimě, oděné v bílém mrazivém
závoji, přichází jaro. Sice je stále nepříjemně a
sníh si padá, jak ho to napadne, ale ten pocit, to
mrazení v zádech je předzvěstí zázraku. A ten
přijde každý rok, bez jakéhokoli lidského
přičinění. Vše, co se má narodit sbírá sílu,
stromy odstraňují přebytečné větve, potoky a
řeky čistí svá koryta. Všude je plno zvuků,
barev a vůní. Žluté a bílé kvítky prvních jarních
hrdinů prorůstají studenou a vlhkou zemí, aby
se mohly ukázat v celé své kráse. Míza proudí
pod kůrou, pupeny se nalévají, otvírají a chlubí
svou silou.
Letošní jaro je ale i značně
poznamenáno tokem nepříjemných zpráv a
událostí, které dnes a denně slýcháme z medií a
čteme v tisku. Doufejme, že s jarním sluníčkem
nabereme potřebnou energii a setřeseme toho
strašáka, který se nás už rok drží zuby nehty a
vše se dostane do vyjetých osvědčených kolejí.

Pro nás je povzbuzující, že se pomalu,
ale jistě blížíme do finále dostavby nové
mateřské školy. Vnitřní prostory jsou
vymalovány příjemnými teplými barvami, jsou
položeny obklady a dlažby, osazená svítidla,
budova je mírně vytápěna a kuchyň vybavena
moderními gastronomickými prvky. Lina a
koberce budou položeny poslední březnový
týden. Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek bylo dokončení stavby prodlouženo
do 30. 4. 2021, jelikož chladné počasí
nedovoluje natažení fasády a úpravu
venkovních prostor, což obnáší pokládku
zámkové dlažby, osazení zeleně apod.
V průběhu měsíce dubna budou instalovány
i herní prvky, které jsou zčásti dotovány
z prostředků Středočeského kraje.
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Hráz Zbýšovského rybníka byla koncem
roku provizorně opravena a požádáno
z Ministerstva zemědělství o dotaci na celkovou
opravu. Naskytla se ale možnost nejenom hrázi
opravit a rozšířit o bezpečnostní chodník, ale i
tak dlouho očekávaná příležitost rybník
vybagrovat. V současné době se hladina rybníka
opět upouští, aby se dalo změřit množství
naplaveného sedimentu. Na podzim bude rybník
vypuštěn zcela, a v lednu zahájeny přípravné
práce pro stavbu. Celá akce musí být dokončena
do konce roku 2022. Investorství převzal Český

rybářský svaz Kutná Hora, který má možnost
získat 80% dotaci. Vlastní finanční prostředky
bude zajišťovat obec. Celkové předpokládané
náklady činí 35 mil. Kč.
I občané Zbudovic se konečně dočkají
realizace vodovodních přípojek včetně položení
asfaltových
povrchů.
Nadále
probíhají
projektové práce pro kanalizaci a ČOV
ve Zbýšově a získali jsme i stavební povolení
pro rekonstrukci zdravotního střediska.
Je to ještě spousta práce, co nás čeká, ale
naděje na šťastný konec nás žene dopředu. Říká
se, že jaro je nejplodnější období v roce. Na jaře
prý stihneme 80 % všech věcí, které jsme si
naplánovali a přitom na ně vynaložíme pouze
20 % naší energie. Takže s chutí do práce a
výsledek se určitě dostaví.
S příchodem jara jsou neodmyslitelně
spjaty velikonoční svátky, které se slaví vždy
po prvním jarním úplňku. Přeji Vám krásné
prožití těchto jarních svátků, spoustu
malovaných vajíček a především pevné zdraví a
veselou mysl.
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SVOZ BIOODPADU A KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od dubna se zase začnou vyvážet
popelnice na bioodpad, svoz bude zase v úterý
1x za 14 dní. První svoz bioodpadu je 13. 4.
2021. Rovněž se od dubna obnovuje svoz
komunálního odpadu každý týden. Tzn. že jedno
úterý bude probíhat jak svoz komunálního
odpadu, tak i bioodpadu. Stejně jako v minulém
roce. Přehledný seznam svozů jednotlivých

komodit najdete na konci zpravodaje.
Rovněž bychom vás chtěli požádat, aby
jste v místech sběru odpadu ve vašich obcích
udržovali pořádek. Bohužel jsou většinou tyto
nádoby umístěné na návsích nebo blízko hlavní
silnice, a tak přeplněné kontejnery a
všudepoletující igelitové sáčky či jiný odpad
nevypadá hezky. Děkujeme!

KONTEJNERY NA JARNÍ ÚKLID
S jarem se již stalo tradicí, že se
v jednotlivých obcích objeví velkoobjemové
kontejnery, do kterých se mohou odložit věci
v rámci jarního úklidu v našich domácnostech.
Do těchto kontejnerů nepatří pneumatiky,
plechovky od barev a ředidel, lepenka, eternit
apod. Na tyto komodity bude probíhat sběr
v jarních měsících letošního roku. Zde uvádíme
přehled termínů a obcí:




26. 3. – 31. 3. 2021 - Zbýšov,
Opatovice, Březí a Zbudovice
31. 3. – 7. 4. 2021 - Krchlebská Lhota,
Damírov, Klucké Chvalovice a Chlum

Žádáme vás, aby jste využili těchto
kontejnerů a odložili zde věci nyní, abychom
předešli tomu, aby se v průběhu roku
nehromadil tento odpad u sběrných nádob.

Stránka 4 |ZBÝŠOVSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2021

KONTEJNERY NA BIOODPAD ZD VYSOČINA
I nadále je tu možnost od ZD Vysočina si
nechat zavézt velkoobjemový kontejner
na bioodpad přímo k vám. Přistavení kontejneru
je zdarma, službu si můžete objednat u pana

Vančury, kontakt 601
o neodkládání větví z
v kompostu neshnijí.

341 200. Prosím
ořezů stromů, ty

POPLATKY PRO ROK 2021
Pro rok 2021 byly obecním úřadem stanoveny
tyto poplatky:
 Poplatek ze psa 50,- Kč
 Za druhého a každého dalšího psa
120,- Kč
 Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
anebo sirotčího důchodů 20,- Kč
 Za druhého a dalšího psa 70,- Kč
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců a
je splatný jednorázově do 31. 5. kalendářního
roku.
 Poplatek za směsný komunální odpad
činí pro trvale bydlícího občana
500,- Kč
 Za jeden rekreační objekt 800,- Kč
Od poplatku v příslušném roce jsou
osvobozeny osoby dle vyhlášky č. 4/2019.
Poplatek je splatný do 31.5. kalendářního
roku.

Od minulého roku je možnost
poplatek
uhradit
i přes
účet.
Pro bezhotovostní platbu použijte následující
variabilní symboly:
 Zbýšov
– objekty s číslem
evidenčním 1 (+ číslo evidenční) např.
1001
 rodinné domky a chalupy 2 (+
číslo popisné) např. 25
 Březí 3 (+ číslo popisné)
 Damírov 4 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Chlum 5 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Klucké Chvalovice 6 (+ číslo popisné
nebo evidenční)
 Krchlebská Lhota 7 (+ číslo popisné)
 Opatovice 8 (+ číslo popisné nebo
evidenční)
 Zbudovice 9 (+ číslo popisné)
Číslo bankovního účtu Obce Zbýšov je:
0443511379/0800 (Česká spořitelna, a.s.).

ZNAK OBCE ZBÝŠOV

V březnu zastupitelstvo obce předložilo
občanům anketu na znak obce Zbýšov. Rádi
bychom zde přiblížili celou problematiku. Obec
byla oslovena heraldikem PhDr. Kubíkem, zda
nechce zpracovat obecní znak. Zastupitelstvo

zhodnotilo situaci, a protože znak obce není,
souhlasilo. Znak obce bychom chtěli využít
pro komunikaci
či
propagaci
Zbýšova
v cestovním ruchu, pro sjednocení vyzualizací
webových stránek a zpravodaje, a proto je třeba
upevnit grafickou podobu Zbýšova do znaku a
určit „obecní“ barvy. Obecní znak je pro toto
vhodným pomocníkem.
Ovšem v průběhu celého procesu jsme
zjistili, že tvar i grafická podoba obecních znaků
a praporů vychází z platných heraldických a
vexilologických pravidel. Že do znaku nelze
zakreslit vše tak, jak bychom chtěli.
Zastupitelstvo oslovilo i občana zabývající se
historií obce, aby byl součinen s výběrem
symbolů a barev. Zastupitelstvo se shodlo, že
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do znaku promítne Kostel Narození sv. Jana
Křtitele a Zbýšovský rybník. Jedná se tedy
o symboly, které Zbýšov charakterizují.
Odborná média toto charakterizují takto.
Místní symboliku lze chápat jako soubor
symbolů různého typu (přírodní, krajinné,
historické, architektonické, ad.), který je jedním
z hlavních faktorů spoluutvářejících „genius
loci“ regionu (konkrétní lokality). Tento „duch
místa“ odráží obsah konkrétní lokality, dává jí
její specifický symbolický rozměr. Obdařuje
místo názvem, spoluutváří jeho jedinečnost a
zároveň z ní sama vychází. Podporuje vztah
obyvatel k žitému prostoru a dává místu
konkrétní hodnotu i význam. Je přirozenou a
nedílnou součástí místa; nikdy nemůže
vzniknout uměle, z ničeho, ale vždy vyrůstá
z prvků, jimiž lokalita disponuje. Využívá
místní specifika a unikátnosti, ty zdůrazňuje a
zároveň se jejich prostřednictvím vymezuje a
odlišuje od ostatních, sousedních míst (obcí).
Znak je obdařen významem jen tehdy, spojí-li se
figura s konkrétní asociací. Ikonografie znaku
by měla obec reprezentovat a podílet se na
reprodukci její image.[1]
Námětem obecních znaků se stávají
různorodé symbolické prvky s emotivním
nábojem, jež by měly být obyvateli žitého
prostoru vnímány jako typické a jež mají svým

významem pro území platnost vžitého symbolu.
Jednotlivé symbolické prvky znaku jsou buď
dlouhodobě sdíleny územním společenstvím a
reprezentují místo bez ohledu na jeho vývoj a
změny.[1]
Po
zaslání
prvních
návrhů
od PhDr. Kubíka. Jsme chtěli provést změny
v grafice znaku, ale bylo nám řečeno, že to
nelze. Oslovili jsme tedy dalšího odborníka,
Mgr. Tejkala, který zpracoval jinou podobu
obecního znaku. Po odsouhlasení návrhů znaku
v zastupitelstvu, proběhla anketa mezi občany,
která vyvolala velké diskuse na toto téma a řadu
připomínek. Jsme za ně rádi a věříme, že obec
posunou k nalezení vhodného obecního znaku.
V současnosti se pracuje na další úpravě znaku a
poté bude následovat zase anketa občanů.
Na konci celého procesu jsou znaky
obcí legislativně schvalovány, symbolicky je
obcím uděluje předseda Poslanecké sněmovny
PČR. Právo znaku a vlajky je přiznáno vedle
státu pouze krajům a obcím Česka, platné
mohou být jak znaky historické, tak nově
navržené (Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a
Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.).[1]
Věříme, že celá aktivita zastupitelstva
související s ustanovením znaku bude časem
vnímána pozitivně a ne jako plýtvání obecními
penězi.

[1]Obecní znak – symbol obce - DVS. Deník veřejné správy [online]. Obecní znak – symbol obce, ©2021. Poslední
změna 17.08.2015 [cit. 24.3.2021]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6695716

STATISTIKA OBYVATELSTVA R. 2020
V minulém roce jsme vás seznámili se statistikou obyvatelstva za předchozí rok. V letošním
roce na to navazujeme a uvádíme statistiku za rok 2020.
Pohyb občanů:
 odhlásilo se 15 občanů,
 zemřelo 6 občanů,
 přistěhovalo se 14 občanů,
 narodilo se 5 občanů
Počet obyvatel se za rok 2020 snížil o dva.
K 1. 1. 2021 je celkový počet obyvatel za OÚ Zbýšov 613.
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021

Sčítání lidu, domů a bytů zabezpečuje
Český statistický úřad. Tzn. že organizuje, řídí,
koordinuje jeho přípravu, provedení, zpracování
a zveřejnění výsledků.
Průběh sčítání
Sčítání
2021
začíná
rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online
prostřednictvím
elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři, kteří se
musí prokázat průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby též svým
občanským průkazem. Vzhledem k současné
epidemické situaci bude distribuce formuláře
do domácnosti probíhat podobně jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických
Sčítací komisaři v jednotlivých obcích
Obec
Komisař

pravidel. Sčítací komisaři nebudou pomáhat
s vyplňování formulářů. V případě potřeby
se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané
pobočky). Odeslání bude zdarma.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohlednu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a
podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kontaktní místa najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských
správách ČSÚ. Více na www.scitani.cz Veškeré
osobní údaje jsou zpracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Číslo průkazu

Kontaktní místo

Květa Bilá

90-05-04607

Masarykova 204/44, Čáslav

Eva Vebrová

90-05-03278

Masarykova 204/44, Čáslav

Kateřina Mikešová

90-05-11366

Masarykova 204/44, Čáslav

Eliška Píšková

90-05-03310

Masarykova 204/44, Čáslav

Kveta Bilá

90-05-04607

Masarykova 204/44, Čáslav

Březí

Eliška Píšková

90-05-03310

Masarykova 204/44, Čáslav

Zbudovice

Eliška Píšková

90-05-03310

Masarykova 204/44, Čáslav

Chlum

Květa Bilá

90-05-04607

Nádražní 461, Ledeč nad Sázavou

Zbýšov
Damírov
Opatovice

Komplexní informační leták ke Sčítání 2021 naleznete na úřední desce obce nebo
na www.scitani.cz.
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ZBÝŠOVSKÝ RYBNÍK - SEZÓNA 2021
V současné době velmi diskutované
téma je, co bude se Zbýšovským rybníkem
přes léto 2021? Z důvodu havarijního stavu
výpusti ze Zbýšovského rybníka do rybníka
Punčoška, o němž jsme vás informovali
v minulém čísle, je nutné tuto situaci řešit
komplexně, a proto se vám zde pokusíme
shrnout veškeré informace.
Od prosince 2020 je vyhlášen havarijní
stav a 2. povodňový stupeň. Rovněž došlo
k omezení vjezdu vozidel na hráz rybníka
s tonáží více než 7,5t s výjimkou dopravní
obslužnosti. O tomto jsou řidiči informování
zákazovými dopravními značkami při příjezdu
do Zbýšova ze všech směrů. Pronájem těchto
značek od společnosti Asig s. r. o. hradí obec
z rozpočtu obce ve výši 30 695,- Kč za měsíc.
Lednového jednání zastupitelstva obce
se zúčastnili zástupci ČRS Kutná Hora (Český
rybářský svaz) za účelem podání žádosti
o dotaci na opravu havarijního stavu hráze
Zbýšovského rybníka. Žádost byla podána
prostřednictvím ČRS, z důvodu získání vyšších
finančních prostředků. Vlastní zdroje budou
financovány z rozpočtu obce Zbýšov.
V rámci stavby budou vyřezány
nevhodné dřeviny a odstraněny pařezy
na návodním svahu. Návodní svah hráze bude
dosypán a opevněn až do koruny hráze
kamenným pohozem. Koruna hráze bude
rozšířena o 2 m směrem do rybníka a opevněna
mechanicky zpevněným kamenivem. Vznikne
tak chodník pro bezpečný pohyb osob. Stávající
objekt spodní výpusti bude odstraněn a v jeho
profilu bude v překopu tělesa hráze vybudována
nová. Je složena z železobetonového
nátokového objektu a požeráku s dvojitou
česlovou stěnou. Požerák je navržen jako
monolitický uzavřený s hraditelným oknem.
Dno rybníka v prostoru nátoku na požerák a
loviště
bude
zpevněno
kamenivem.
Po vybudování nové konstrukce spodní výpusti
bude dosypáno těleso hráze v místě překopu.
Sypání hráze bude probíhat po vrstvách.
Návodní svah hráze bude vytvarován a bude
opevněn kamenným pohozem tl. 0,4 m
do filtračního
podsypu
z
netříděného
štěrkopísku. Vzdušní svah bude po vyrovnání
ohumusován a oset vhodným travním semenem.

Bezpečnostní přeliv je navržen v pravém
zavázání hráze v místě poškozené pomocné
výpusti řešený jako boční nehrazený objekt.
Celkové náklady stavby činí 21 119 265 Kč
s DPH. V souvislosti s tímto projektem a
zaštítěním ČRS zástupci rybářského svazu
požádali zastupitelstvo o prominutí nájmu
na 10 let po dobu udržitelnosti projektu.
Během tohoto procesu jsme obdrželi
informaci, že je možné celou akci spojit
s vybagrováním celého rybníka a čerpat na tuto
akci dotaci až ve výši 80 % celkových nákladů.
Původní žádost o dotaci byla stažena a nyní se
dopracovává projekt, který musí být o tuto fázi
obnovy Zbýšovského rybníka rozšířen a bude se
znovu žádat Ministerstvo zemědělství v rámci
jiného programu.

Vzhledem k těmto výše uvedeným
skutečnostem došlo k upuštění hladiny vody
na rybníce, aby se zjistilo množství sedimentu,
jak již informovala ve svém příspěvku paní
starostka.
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V letních měsících bude hladina rybníka
ve stejné úrovni jako je nyní, a to až do září.
Během této doby se bude na břehy rybníka
navážet jílovitá půda z probíhající výstavby
silničního obchvatu v Církvicích. I z těchto
důvodů nebude provoz půjčovny lodí a šlapadel
na Zbýšovském rybníce během letní sezóny.
V září by mělo dojít k vypuštění rybníka
a výlovu ryb a přípravě rybníka na vybagrování
a obnovu hráze. Celá akce, oprava hráze a
vybagrování rybníka, by měla být ukončena
do 31. 12. 2022. O jednotlivých krocích vás
budeme informovat postupně dle vývoje.
Věříme, že milovníci vodních sportů,

rybaření a jiní aktivní uživatelé rybníka budou
mít pochopení, že je třeba hráz opravit a
obnovit, aby vyhovovala dnešním požadavkům.
Při výstavbě hráze se nepočítalo, že po ní
v budoucnu
budou
projíždět
auta
s vysokotonážními náklady, a to i několikrát
za den. I tak naši předci vystavěli vodní dílo
vysoké kvality, o které máme povinnost se
starat. Rovněž věříme, že občané strpí
komplikace nesoucí s sebou vybagrování
rybníka. To vše s vidinou toho, že budeme mít
krásný a čistý rybník, který můžeme předat
dalším generacím, aby z něho měli takové
potěšení jako my za mlada!

AUTOKEMP ZBÝŠOV SEZÓNA 2021
Sezóna 2021 v autokempu bude závislá
na aktuálním dění v pandémii koronaviru.
Při normálním stavu (v minulých letech) se
brány autokempu návštěvníkům otevírají
v květnu. Správcem autokempu je paní
Profousová, kontakt 737 026 561.
Ceny
za ubytovací služby zůstávají stejné, jako
byly v roce 2020. Ceník je uveden
na obecních webových stránkách. Na těchto
stránkách jsou pouze základní informace,
aktuální informace a fotografie jsou na
facebookových
stránkách
kempu
–
www.facebook.com/autokempzbysov.
Jak již jsme vás informovali v minulých

číslech. V autokempu probíhá rekonstrukce
sociálního zázemí (umývárna, sprchy a WC).
Toto zázemí je v původním stavu z roku
výstavby autokempu, tzn. z 80. let 20. století.
V rámci této rekonstrukce dojde k výměně
elektroinstalace, k novému obložení podlah a
stěn, vybavení novými zařizovacími předměty
(umyvadla, klozety, sprchy, vodovodní baterie),
dále dojde k výměně oken a
dveří.
Rekonstrukci provádí firmy - B. Šibrava,
Čáslav; J. Bruthans, Krchleby a L. Šrámek,
Žleby. Rozpočet na tuto akci je ve výši cca
400 000,- Kč a bude hrazen z finančních
prostředků obce.

K U LT U RA V O B C I
Místní knihovna

Milí čtenáři a zejména moji čtenáři z knihovny,
přišel mi e-mail s požadavkem
na příspěvek do Zbýšovského zpravodaje. Vždy
ráda přispěju, avšak v této době (mám na mysli
první čtvrtletí roku) se toho v knihovně moc
neděje. A tak mi dovolte, abych Vás provedla
knihovnou na dálku. Knihovní fond v současné
době čítá přes 1000 svazků. Počet knih jsem
Vám od minulého čísla zpravodaje dlužila.
Knihovní fond je z velké části obnoven.
Z původních knih zůstaly v knihovně takové,
které tvoří základní fond – klasická literatura
od českých i světových autorů. Velkou část knih
jsme dostali darem nejen od okresní knihovny
v Kutné Hoře, ale i od ostatních knihoven
v regionu. Co se týká obsahového složení,

máme ve skupině „beletrie pro dospělé“ 724
děl, v tomto počtu je 140 detektivek.
V „naučné“ literatuře pro dospělé je 157 děl.
Pro děti a mládež je určeno 164 knih. Všechny
knihy jsou od začátku letošního roku
zaevidovány v elektronickém systému Tritius.
V tomto systému je i katalog, který je přístupný
na internetu, na webových stránkách knihovny.
V katalogu je možné vyhledávat knihy podle
názvu, autora, i klíčových slov. Knihovní
systém Tritius umožňuje evidovat čtenáře a
jejich vypůjčené knihy. Tritius nabízí i další
funkce, například možnost zarezervování knihy,
podmínkou je registrace čtenáře v knihovně.
V současné době jede knihovna
v omezeném režimu, ale úplně uzavřená není.
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Vláda pouze omezila provoz knihoven tak, že se
„zakazuje jiný výdej než předem objednaných
výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko
nebo bezkontaktně“. Čtenáři nemají povolen
vstup do prostor knihovny. Mohou však vrátit
vypůjčené knihy na určené místo a zároveň si
mohou převzít knihy, které jim připravím
na základě jejich požadavku. Spojit se se mnou
mohou buď telefonicky, nebo e-mailem,
kontakty jsou uvedeny na webových stránkách
knihovny.

A když Vás opakovaně odkazuji
na webové stránky knihovny, dovolte mi pozvat
Vás i k jejich návštěvě. „Webovky“ jsou

přístupné buď z webu obecního úřadu nebo
přímo
na
adrese:
https://www.zbysovvcechach.knihovna.cz.
Jsou mým prvním obdobným počinem a jsou
amatérsky vytvořené a udržované. Hned
na úvodní stránce najdete výše uvedený katalog
knižního fondu naší knihovny. V „Aktualitách“
vybírám z opatření vlády ta ustanovení, která se
týkají provozu knihoven v době koronaviru.
Umístila jsem zde i soubor s knihami
zapůjčenými z Kutné Hory v rámci výměnného
fondu. Zatím bez velkých změn zůstávají další
stránky – „Z historie knihovny“, „Fotogalerie“ a
„Dokumenty“. Chci upozornit ještě na stránku
„Více“, kde najdete veškeré kontakty
na knihovnu a také formulář „Napište nám“,
prostřednictvím kterého mi můžete sdělit svoje
připomínky, náměty, názory, postřehy, rady,
zážitky, zkušenosti, tedy cokoli Vás napadne a
o co se můžete a chcete se mnou podělit.
Vyberte si knihu, přijďte si ji půjčit,
čtěte, ponořte se do příběhů, které Vám
pomohou zapomenout na každodenní starosti.
Kniha nás dokáže rozesmát, dojmout i poučit.
A společně se těšme na jaro, kdy se
příroda probouzí a dává nám naději, že bude líp.
Ing. Hana Zmrhalová, knihovnice

Kiosek Dejvid

Začíná další sezóna u Kiosku Dejvid.
Uveřejňujeme zde otevírací dobu, která však
bude
ovlivněna
aktuálními
protiepidemiologickými nařízeními vlády.

Květen/Červen
Po - ZAVŘENO
Út - Pá - 16:00 - 22:00
So - Ne - 14:00 – 22:00
Červenec/Srpen
Po - Ne - 11:00 - 24:00

Otevírací doba:
Duben
Po - Čt - ZAVŘENO
Pá - Ne - 14:00 – 22:00

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

Zdeňka

Břinčilová,

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
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Zbýšov

nebo

na

email

zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.

Nově narozená miminka



Natálie Faitová – narodila se 20. 1. 2021, Zbýšov
Anna Marie Snopová – narodila se 26. 1. 2021, Chlum
Našim nejmenším přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

Naši oslavenci

Od ledna do března 2021 slavili tito oslavenci:












Jindřich Marek, Zbýšov – 75 let
Blažena Marková, Zbýšov – 75 let
Věra Vlčková, Zbýšov – 70 let
Marie Vitáková, Zbýšov – 94 let
Alena Sochrová, Damírov – 75 let
František Oliva, Klucké Chvalovice – 70 let
Blanka Vavřinová, Damírov – 70 let
Josef Tichý, Zbýšov – 75 let
Jana Levanová, Klucké Chvalovice – 70 let
Jiří Smolík, Damírov – 70 let
Jiří Veverka, Zbýšov – 70 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z Á K LA D N Í Š K O LA
Distanční výuka na ZŠ
V této covidové době naše škola učí
převážně on-line. Byl vytvořen rozvrh
pro všechny ročníky a paní učitelky a pan
ředitel učí podle tohoto rozvrhu. Nemáme již
žádné velké problémy a děti se nám v pohodě
připojují. V republice je zhruba 50 000 dětí,
které se nepřipojují už rok k výuce. Inspekce
zjistila, že nejlepší situace je na neúplných
školách. Tedy školách našeho typu, kde se
připojuje až 90 % dětí. Na naší škole je to
100 %.
Je ovšem pravdou, že distanční výuka
nemůže zcela nahradit vyučování ve třídách.
I tak se snažíme v hodinách přes počítač zapojit
všechny děti do přímé práce. Ať již je to formou
hry nebo různých kvízů. Snažíme se udržet
jejich pozornost a procvičit probrané učivo.
Také probírat učivo nové. Je to pro nás jakož

i pro děti nový způsob práce a učíme se
za pochodu.
Od května by měla být otevřena nová MŠ.
Vše k tomu směřuje a i my se na to
připravujeme. Proto pevně doufáme, že v té
době již budou děti puštěny do školek i škol. A
život se bude blížit normálu. Bude jistě pěkný
pohled na to, jak rodiče přivážejí ráno děti
do nové školky, jak si je k večeru odvážejí.
Zrovna tak, jak děti ze ZŠ jdou na oběd a
potkávají cestou spokojené občany, kteří si také
pro svůj oběd zašli.
Protože doba je jaká je a ne každý ji snáší
klidně, přeji zejména zaměstnancům školy,
školky a školní jídelny pevné zdraví, veselou
mysl a chuť něco dokázat. Takže se dívejme
dopředu s nadhledem a určitým optimismem.
Za ZŠ Zbýšov zapsal Mgr. Miloslav Oliva
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MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Zimní zábava
Na konci minulého příspěvku jsme se
rády loučily s rokem 2020 a očekávaly jsme
lepší dny roku nového. Zatím se nám přání
neplní, ale život se ve školce v lednu ani
v únoru naštěstí nezastavil.
Dočkali jsme se všichni bohaté sněhové
nadílky a děti ji opravdu plně využily. Bobovaly
na všem, co vydrželo, hračky na písek se
uplatnily i na sněhu a na dětech bylo vidět, že
jsou veselé a spokojené.

Ve školce si hrály a vyráběly na téma
Sněhové království, Doby ledové, dělaly pokusy
s vodou….
Doba ledová – pravěké nástroje
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Sněhové království – naše Elsy a Anny

uspořádaly jsme dětský karneval a děti celý den
soutěžily, tančily, skákaly a dováděly ve svých
kostýmech. Ani učitelky nezůstaly pozadu
v převlecích a děti ten den poslouchaly
čarodějnici, Šebestovou a navštívil nás i anděl.

Pokusy s vodou – zmrzlé ,,ruce“ na okně

Jelikož jsou zakázané všechny veřejné
akce, ale ve školce se kromě neustálého
dezinfikování, nic podstatného nezměnilo,

A nastal březen a vše se zavřelo. Děti
jsou doma s rodiči, a aby jim nebyla nikdy
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dlouhá chvíle, dostávají po týdnu materiály
na vyrábění a děti, které půjdou do školy,
dostávají i úkoly na přemýšlení.
Blíží se doba zápisu do mateřských škol,
my doufáme, že už do nové. Bohužel teď nikdo
nedokáže předpovědět, co v květnu v době
zápisu od 2. 5. - 16. 5. bude za společenskou
situaci, proto prosím, kdo má zájem o umístění

svého dítka do Zbýšova do školky, sledujte
webové stránky školy nebo se můžete
informovat telefonicky. Zápis bude dle nařízení
MŠMT nejspíš jen online nebo v individuálních
setkáních.
Přejeme Všem hodně zdraví, radostných
zpráv a slunečných dnů. Učitelky Věra Radilová
a Lenka Martínková.
Za kolektiv učitelek napsala V. Radilová

MYSLI VECKÝ SPOLEK ZBÝŠOV
Myslivecký spolek ve Zbýšově působí
již desítky let. Proto si pojďme přiblížit jejich
každoroční činnost a celkově si tento spolek
představit.
Složení spolku
Předsedou mysliveckého spolku je
Ing. Luděk Radil, mysliveckým hospodářem je
Ladislav Chvátal, jednatelem je Ing. Richard
Zieris a finančním hospodářem Hana
Dvořáková. V mysliveckém spolku Zbýšov
vykonává právo myslivosti 19 členů.
Myslivecký rok a povinnosti
Myslivecký rok začíná v únoru sčítáním
zvěře, na základě kterého myslivecký hospodář
vypracuje plán odstřelu zvěře srnčí a dančí. Dále
připraví do 22. 4. běžného roku plán péče
o zvěř a plán lovecky upotřebitelných psů.
Za předchozí rok hospodář zpracuje roční výkaz
odstřelu veškeré zvěře. Počet lovecky
upotřebitelných psů je stanoven pro každou
honitbu. MS Zbýšov má dva psy na dohledávku
spárkaté zvěře, dva psy na dohledávku drobné
zvěře a jednoho norníka na lišky.
Myslivecký hospodář vydává povolenky
k lovu veškeré zvěře na celý rok. Každý lovec,
který dostane povolenku k lovu, je povinen se
zúčastnit brigády na sběr kamení u místního
zemědělského družstva (v rozsahu 50
hodin/rok).
Každý myslivec musí výstavbu a
umístění kazatelen, posedů, krmelců umisťovat
pouze s povolením hospodáře.

odstřelu zvěře na prvních 3 místech.
Dlouhodobě nejúspěšnější lovec v odstřelu
divokých prasat je Jaroslav Horní. Každoročně
uloví 60 – 100 ks prasat. Celkem pod naším
spolkem ulovil více než 1 000 ks této zvěře.
V odstřelu srnčí a dančí zvěře je
nejlepším lovcem Josef Bareš, který ročně skolí
až 40 kusů. Dalším úspěšným lovcem je Zdeněk
Kunášek ml., který má ročně na svém kontě až
50 kusů zvěře srnčí, dančí a černé (divoká
prasata).
Rozloha honitby
MS Zbýšov má honitbu o výměře
1 471 ha pronajatou od Honebního společenstva
Zbýšov, které tvoří majitelé pozemků
katastrálních území Zbýšov, Klucké Chválovice,
Chlum, Opatovice, Krchlebská Lhota, Damírov
a Čejkovice.
Honitba MS Zbýšov je rozdělena
na úseky a každý člen si hospodaří ve svém
úseku. V tomto úseku loví a také se musí o zvěř
starat (např. v zimním období zvěř krmit).
Odstřelená zvěř je evidována
Platí, že každý kdo uloví zvěř spárkatou
(srnčí, dančí, černou) musí zvěř předložit
mysliveckému hospodáři. Zvěř musí být
prohlédnuta a opatřena plombou. U černé zvěře
musí být odebrány vzorky a předány veterinární
správě k prohlídce na svalovce (parazitická
hlístice).

Hodnocení spolku a úspěšní střelci
Náš myslivecký spolek se v rámci
okresu již po řadu let umísťuje v hospodaření a
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Tabulka úlovků v letech 2019 a 2020
2019

Druh zvěře

2020

ks

kg

ks

kg

Černá zvěř

130

2738

123

2460

Srnčí zvěř

29

320

32

384

39

1118

34

891

20

30

15

25

Muflon
Daněk
Zajíc
Bažant

Shrnutí
Závěrem musím konstatovat, že nám
ubývá srnčí zvěře. Je vytlačována zvěří dančí.
Hodně srnčat uhyne během senosečí, kdy jsou
posekána žacími stroji. Srnčata jsou také
oblíbenou kořistí divokých prasat, která jsou
v naší honitbě přemnožena. Drobnou zvěř
(bažanty a zajíce) již několik let nelovíme.
Máme zde minimální stavy v důsledku
používání zemědělských strojů a působení
škodné (lišky, dravci).

Divoký králík
Divoká kachna
Celkem

4206

3760

Průměrná
produkce na 1ha
plochy

2,86

2,55

Prodáno

2600

2000

Liška

22

21

Ladislav Chvátal, myslivecký hospodář MS Zbýšov

SPORT
Fotbal

Rok 2021 je pro TJ
Zbýšov významný a to tím,
že je to 40 let od založení.
V dalším čísle zpravodaje si
přiblížíme více o této době,
tedy o letech kolem roku 1981.
Připravujeme
rozhovor
a
fotografie
z
té
doby.

Na všechny zajímavosti se můžete těšit.
A nyní zpět k fotbalu. Vzhledem
k epidemiologické situaci bude zahájení jarních
částí okresních soutěží nejdříve v polovině
května.
Věříme, že se brzy setkáme jak
na trávníku, tak na tribunách.
Jindřich Arnot, předseda sportovní a kulturní komise
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Sportovní vyžití u truhlárny

Truhlárna
poblíž
zbýšovského
fotbalového hřiště ožívá. Nově se zde usídlila
firma Obstaculus, která se věnuje výrobě

dřevěných cvičebních konstrukcí a překážek
do outdoorových překážkových závodů.

Před truhlárnou na dvoře tak vyrostla
ručkovací prolézačka s kruhy, přelézací dřevěná
bariéra a také přibyly veliké pneumatiky, které
jsou oblíbenou pomůckou pro trénink síly. Další
atrakce budou postupně přibývat a dřevěná
venkovní posilovna se rozroste.
Zatím musí dvůr kvůli pandemii zůstávat
zavřený, ale ihned, jak to bude možné, Kuba a
Helča z firmy Obstaculus by ho rádi otevřeli a
zpřístupnili obyvatelům Zbýšova i okolních obcí
a rozšířili tak zdejší příležitosti k pohybu.
Informace o otevření dvora pro veřejnost bude
umístěna u truhlárny samotné a také
ve zbýšovských facebookových skupinách.
Případné
dotazy
adresujte
na
email
helca@obstaculus.cz.
Helena Novotná, Obstaculus

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, sousedé, bratři a sestry,
když před rokem začala pandemie
koronaviru, nikdy by mě nenapadlo, že to půjde
takhle daleko. Už rok žijeme s různými
omezeními. Poslední dobou jsme vůbec byli
zavřeni doma. A těžko říct, kdy se z toho
dostaneme.
Na mnohé z nás to těžce doléhá. Zvláště
na ty, kdo někoho ztratili, kdo pracují
ve zdravotnictví, kdo se dostali do tíživé osobní
či finanční situace. Mysleme tedy na ně a
snažme se jim být nápomocni.
Pro nás věřící je současný stav těžký
i proto, že se nemůžeme normálně scházet
k bohoslužbám. Donedávna pro nás bylo
prakticky nepředstavitelné, že bychom nemohli
jít do kostela, zvláště na Vánoce nebo
Velikonoce.
Teď jsou kostely sice otevřeny, ale jen
na 10 % kapacity. Opatovický kostel, kam
bychom se pohodlně vešli, naneštěstí stále
prochází rekonstrukcí a do malého sálu
(„modlitebny“) takto smí přijít jen sedm lidí. A
nám je zcela proti srsti určovat, kdo smí a kdo
nesmí do kostela.
Těžko říct, jak to bude o Velikonocích
letos. Snad se budeme moci sejít. I kdyby
pod širým nebem.

Mezitím se snažíme být spolu alespoň
na dálku. Děláme setkávání dětí i dospělých online. A sám jsem překvapen, kolik lidí je
ochotno a schopno se připojit. A nejen mladí!
Také kázání nahráváme na video a
dáváme internet, kde se na něj mohou podívat
i ti, kdo se do kostela nedostanou. Můžete toho
třeba někdy využít a podívat se z pohodlí
domova, jak naše bohoslužby vypadají.
A konečně jsem také začal vytvářet
kreslená videa (nejen) pro děti. Na našem kanále
youtube („evangelici Opatovice“) tak doufejme,
bude kromě vánočního příběhu včas i příběh
velikonoční.
A nyní bych vás rád pozval k malé
velikonoční úvaze.
Celé Velikonoce se točí kolem
ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Lidé si
původně představovali, že se chopí království a
celou zemi srovná. Vyžene kolaboranty, zloděje,
napraví neřády atd. Jeho ukřižování pro ně proto
znamenalo velký šok. Rozutekli se. Báli se
pronásledování.
Dva z jeho věrných se vydali na venkov.
Do vesnice Emauzy.
Šli s těžkým srdcem a bez naděje, táhli
s sebou zklamání jako balvan.
A tu se k nim uprostřed cesty připojuje
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další poutník.
"O čem to mluvíte?" ptá se. Byl to sám
Ježíš, ale muži, propadlí do svého zármutku, ho
nepoznali. Ježíšova otázka je však zastaví. To
dobrá otázka řečená v pravý čas umí. A tak
o překot vyprávějí a vypovídávají se ze svého
zármutku, zklamání a beznaděje. Otevírají svá
srdce.
Už v tom můžeme nalézat nový začátek.
Když spolu mluvíme jako emauzští učedníci,
když se ptáme, když hledáme odpověď
na otázky, přidružuje se k nám Kristus. A jde
s námi. A z jeho blízkosti můžeme čerpat sílu a
odvahu, kterou potřebujeme, abychom se
vyrovnali v životě s věcmi, které jsou pro nás
těžké a nesrozumitelné.
A pak začne vyprávět Ježíš. Pěkně
od začátku, od praotců. Dává všechno, co nás
v životě potkává, do souvislosti, abychom svůj
život žili vcelku, abychom vedle smutných a
zoufalých věcí viděli i věci veliké a radostné a
také všední a obyčejné. A když to všechno
řekne, tak se zeptá: "Což neměl Mesiáš
(Kristus) to vše vytrpět, a tak vejít do své
slávy?"
To je zásadní otázka k pochopení
významu Velikonoc. Zvláště cenná, když je toho
na náš příliš a nic už nedává smysl. Smysl totiž
nemá utrpení samo o sobě. Utrpení je zlé. Smysl
však může mít to, jak se s utrpením vyrovnáme:
Jestli nás těžké věci povedou k tomu, abychom
hledali zdroje síly, lásky a radosti, abychom
spolu mluvili, abychom se navzájem

povzbuzovali, abychom si pomáhali.
A právě to je obsah Boží řeči a smysl
celého vzkříšení: Bůh přitakává životu. Křísí
naději. Probouzí k novému životu.
Těm dvěma poutníkům ještě chvíli
potrvá, než se dokáží k takové řeči přidat. Než
se v ní sami naleznou. Než dokáží přitakat
životu i navzdory děsivým zážitkům posledních
dní.
Ježíš ví, jak je to těžké, a proto se
nechává přemluvit, aby s nimi povečeřel. Ještě
chvíli s nimi musí být, aby rozfoukal vyhaslé
uhlíky, aby se rozhořelo k životu jejich srdce.
A právě tak přebývá s námi se všemi,
abychom získali trochu tepla a světla, z něhož
bychom mohli žít. Třeba i navzdory těžkostem.
Milý Pane Bože, děkujeme, že rozehříváš
vystydlá srdce. Naplňuješ novým životem a
láskou i tam, kde my jsme vše odepsali.
Děkujeme, že jsi nám nablízku, když padáme, a
znovu nás pozvedáš. Křísíš i naši duši.
Nezůstáváme stát v tíži kříže, ani u zavřených
dveří tvého mlčenlivého hrobu. Ten tíživý kámen
jsi odvalil. I z naší duše. Haleluja. Amen.
Sborový program se v současnosti nedá
naplánovat. Aktuální naleznete vždy na našem
webu.
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
Být či nebýt, to je to, oč tu běží.

Milí čtenáři,
být – existovat – chceme v době, kdy
jsme zdraví, šikovní, chytří, když se nám daří,
na něco se těšíme, prožíváme radost, tedy, když
jsem šťastný. Naopak nebýt – neexistovat –
nechceme, když jsme třeba hodně staří, závislí
na lidech, společnosti, když nám nic nejde, jsme
nevyléčitelně nemocní, hodně trpíme. Prostě
nechceme být, když na nás doléhá zlo. Zrovna
tak jsou lidé, kteří nechtějí, aby byl někdo jiný
z výše napsaných důvodů. Myslím, že každý
z vás ví, že už dlouho existuje potratový zákon,

který umožňuje zabít nenarozený život a že
s plnohodností
života
podobně
jako
u nenarozených dětí, které mohou mít vrozenou
vadu, operujeme z hlediska zákona také
u dospělých lidí – viz diskuse o eutanasii, která
je v některých národech už uzákoněna.
V letošním roce jsme se rozloučili
s panem Tomášem Čížkem. Mnoho toho o něm
nevím. Snad jen to, že marodil, že měl dvě děti
a že zemřel z mého pohledu ve velmi mladém
věku. Já jsem se rozloučil tím největším,
co jsem mohl udělat. Spásu jeho duše jsem
slavil mší svatou a věřím, že na něm Pán ukázal
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své milosrdenství tím, že ho vzal k sobě do
nebe. Jistě tato poslední věta může být vámi
mnohými důvodem ke zlobení se na Boha. Ani
jeho nejbližší a pravděpodobně ani on nechtěl jít
ještě do nebe, ale být zde. Jestli je ten Bůh,
ve kterého veří autor článku tak mocný, že mu
dá plnost života po smrti, což nemohl způsobit,
aby on nezemřel? (Jan 11,37) Bezpochyby mohl
zemřít starší. Mohl vidět své vnuky a vnučky
atd. Co nám pan Tomáš ukázal? To poslední
bylo, že existuje smrt. Předposlední, na co
pravděpodobně ukázal, je, že je to něco těžkého.
Že je potřebné žít ve společenství. V první řadě
rodinny, která mu jistě pomáhala žít naplno, ale
také se nechala jím obohacovat. Třeba
trpělivostí snášení nemoci. Dále ve společenství
s lidmi, kteří mu byli blízcí a nebo, které
poznával kvůli své nemoci, jenž mu pomáhali
nést kříž spojený s nemocí. Mám na mysli
lékaře a sestry.
Lékaře navštěvoval z
touhy po životu. Jsem přesvědčen, že se alespoň
někdy tyto návštěvy neobešly bez oběti. Jsem
přesvědčen, že tyto oběti přinášel kvůli svým
blízkým. Tak nám odpovídá na otázku, zda
nebýt. Právě tím, že byl ochotný podstupovat
léčbu, starat se o rodinu například tím, že
opravoval traktory a jinou techniku, zajišťoval
jim technickou kontrolu, ale i mnohými věcmi
také duševními a duchovními nám odpovídá
jasně, že je lépe být. Oběť přináší dobro a bez
oběti není nejvyšší dobro. Na obrázku máte
paškál. Je to velikonoční svíce, která je
znamením Ježíšova zmrtvýchvstání. Tání vosku
při hoření a pět zrn naznačuje Ježíšovu smrt,
světlo poukazuje na život. Světlo prosvěcuje
temnotu hrobu.
Jistě se mne zeptáte, proč to píši. Přál
bych si vám pomáhat. Mohu vám
zprostředkovávat to, po čem každý člověk touží,
ale o čem si mnoho z nás myslí, že je to
nedosažitelné. V naší obci a farnosti mohu také

já přispět se svojí trochou do mlýna. Tím
trochem je přednášení vašich potřeb Bohu.
Pokud je to z vaší strany jenom trochu možné,
sdělujte mi, jaké těžkosti prožíváte buď vy, nebo
vaši
blízcí.
Zaveďme v naší
farnosti
zvonění
za každého,
kdo
zemřel.
Není
zapotřebí mi něco
dávat. Budu vám
vděčný za to, že mě
tím projevíte přijetí.
Sdělujte mi také
krásné věci. Budu
za vás děkovat
Bohu. K ničemu
vás moje služby
nezavazují. Telefon
na mě je 732 362
406.
E-mail:
tobek.petr@dihk.cz
Přeji vám, abyste
přes náročnost doby
viděli na mně, že
Zmrtvýchvstalý je
dostatečně mocný
prosvítit také vaše
temnoty a provést vás údolím stínu smrti. Modlí
se za vás a s radostí žehná Petr Tobek, kněz
Kristův.

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Kutná Hora a Petr
Tobek děkují všem dárcům Tříkrálové sbírky
za jejich dary. Za spolupráci při organizování
Tříkrálové sbírky děkuji čerpací benzínové
stanici B.R.G a potravinám Bala. Při
Tříkrálové sbírce se v Dobrovítově vybralo
2 270,- Kč, ve Zbýšově 5 289,- Kč. Za farnost
se vybralo 13 136,- Kč.
Petr Tobek, farář

ZBÝŠOVSKÝ VÝLETNÍK
Vážené sousedky a vážení sousedé,
dnes se spolu opět podíváme na jeden
objekt, který je zapsaný na seznamu kulturních
památek. Proč opět?! Vloni nás pan Líman
seznámil se dvěma stavbami ze seznamu,

Kostelem Narození svatého Jana Křtitele a
budovou bývalého hospodářského dvora.
Tentokrát se přesuneme do Damírova.
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SOCHA JANA Z POMUKU
Při vjezdu do obce po pravé straně
kousek od zatáčky silnice stojí jediná volně
stojící socha na Zbýšovsku. Památkovou
ochráněnu získala socha ve stejnou dobu jako
kostel ve Zbýšově, 3. května 1958. V katalogu
památek Národního památkového ústavu se
k soše dočteme následující:
„Sv. Jan
Nepomucký je situovaný na východním okraji
obce. Pískovcová socha světce je osazená
na hranolovém podstavci s výrazně odsazeným
soklem a odstupňovanou římsou. Dřík
podstavce má průčelí zdobené reliéfem P. Marie
Staroboleslavské. Na nízkém, vlastním soklu
sochy je vyryto vročení L.P.1759. Figura světce
je zachycená v esovitém pohybu s uvolněnou
pravou nohou. Jan Nepomucký drží v náručí,

téměř ve vodorovné poloze Ukřižovaného a je
oblečen do obvyklého kanovnického oděvu
s biretem na hlavě.“ Popis sám nám přináší jen
informace, kterých si povšimne i pozorný
pozorovatel.
Sochy Jana Nepomuckého nejsou jinak
v české krajině neobvyklou záležitostí. Ani sám
světec není postavou neznámou. Jan
Nepomucký je jeden z patronů zemí koruny
české. Světec zemřel 20. března 1393 podle
posledních výzkumů na následky mučení,
respektive na zranění hlavy. Už tehdy právo
údery do hlavy při mučení zakazovalo a jelikož
výslechům byl přítomný sám král Václav IV., je
si jasné, kdo z přítomných má pravděpodobně
Jana Nepomuckého na svědomí. Po bezmála
340 letech byl 19. března 1729 svatořečen.

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

PA M Ě T I Z B Ý Š O V S K A
Vážení pamětníci,
stejně jako příběh faráře Toufara
v minulém čísle zpravodaje, tak i tento příběh
má stále svého pamětníka. Je jím syn tehdejšího
opatovického řídícího učitele Milan Novotný,
díky kterému se mi povedlo příběh znovu oživit
a popsat na základě jeho vzpomínek a
nalezených dobových dokumentů. Dokumentů,
které událost popisují je hned několik a každý
přichází s trochu jiným pohledem. Dovolte mi

Vám představit příběh na základě vzpomínek
z dětství Milana Novotného a zápisu zbýšovské
kroniky vedené v té době řídícím učitelem
Aloisem Ryšánem.
PŘÍBĚH Z KVĚTNA 1945
Blíží se konec války a v opatovické
škole jíž šest let žije rodina Novotných, řídící
učitel Ladislav Novotný, jeho žena a devítiletý
syn. Pan řídící v sobě nezapře sokola, ani
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aktivního českého vlastence. Je zapojený
i v odboji, spolupracuje s partizánskou brigádou
Mistra Jana Husa.
V sobotu 5. května vypuká Pražské
povstání a rušno je i u nás. Dopoledne si pan
řídicí bere svou pistoli a německý samopal,
ukazuje je svému překvapenému synovi a vyráží
pryč z domu. Ve Zbýšově tou dobou (podle
kroniky v 10:30 hod.) na návsi zastavuje vůz
čáslavských hasičů, posádka vozu sděluje
radostnou zprávu: „Je konec války, jsme
svobodni, vlajky na domy.“ Po chvíli se již
na jarním slunci třepotají v oknech první
československé vlajky. Do hasičského auta
přisedají Ladislav Kryl, Emil Říha a odjíždějí
směrem k Chvalovicím. Okolo 11. hodiny se
vrací ze samoty Cihelna, která leží
u Chválovického rybníka, společně s poručíkem
Civínem z Kolína a několika Rusy. Skupina
nemá žádných zbraní, a tak první cesta vede
na četnickou stanici, kde jsou zabaveny zbraně a
velitel stanice strážmistr Beran je partyzánům
dává k dispozici. Okolo poledne je zabaveno
i osobní auto místnímu lékaři Václavu Štaffovi.
Poštmistr Ladislav Kryl je v telefonickém
spojení s Vlkančí a Čáslaví. Čáslav volá
o pomoc, a tak do zabaveného lékařova auta
nasedají hasiči ze Šebestěnic vyzbrojeni
brokovnicemi. Auto čáslavských hasičů je již
taktéž plně obsazeno a auta vyjíždějí na pomoc.
Dojedou ovšem jen do Žák, kde jsou varováni
před situací v Čáslavi a vrací se raději zpět.
K večeru je poštmistr Kryl stále
ve spojení. Vlkaneč mu hlásí, že malá německá
posádka vojáků v obci složila zbraně a lidé si je
rozebírají. Na zbýšovské návsi se rozpoutává
dlouhá porada našich mužů, která skončí
rozkazem: „Do Vlkanče pro zbraně.“ Na návsi
mimo skupiny „dobrovolců“ stojí autobus Emila
Říhy a vozy lékaře Štaffy a opatovického
starosty Cholta. Do Štaffova auta nasedá jako
šofér Bedřich Musílek (starosta Zbýšova a
obchodník), dále partyzán Ivan Andrejevič
Klejmontov, listonoš František Lejček a
strážmistr Václav Beran. Do druhého vozu
usedá jako šofér Josef Cholt (starosta Opatovic
a poručík v záloze), Jan Pospíšil z Chvalovic,
Ladislav Novotný (řídící učitel a nadporučík
v záloze) a strojník Josef Vožický z Opatovic.
Auta se rozjíždějí směrem na Vlkaneč.

Ve Vlkanči se ovšem mění situace.
Službu konající voják na nádraží zastavuje jeden
z transportů německého vojska (celkem asi 350
příslušníků SS a Wermachtu). Po krátké
rozmluvě vojáka s velením transportu je vydán
rozkaz: „Vystoupit, obsadit obec, která musí
zbraně ihned vrátit.“ Do této situace vjíždí
do Vlkanče nic netušící první auto, které měl
varovat jeden z Vlkanečských mužů, který se
ze strachu raději schoval doma. Před mostem je
auto zastaveno, naši jsou odzbrojeni a zajati.
Řidič druhého vozu Cholt, když vidí, co se děje
asi 150 metrů před ním, zastavuje u třetího
domku při levé straně a všichni rychle
vyskakují, probíhají dvorem, zahrádkou, kde
odhazují zbraně a dostávají se za ploty na luka
(dnešní fotbalové hřiště). Od obce je na ně
několikrát vystřeleno. Cholt je zasažen do zad,
padá mrtev k zemi, ostatní padají, aby si chránili
život. Tři přeživší jsou společně s posádkou
prvního auta odvedeni k nádraží, jsou zběžně
vyslechnuti, naštěstí Ivan nepromluvil. Rus! To
by byl konec se všemi. Výslech vedoucí nižší
důstojník trvá na okamžitém zastřelení. U zdi
skladiště jsou již s rukama vzhůru připraveni
k exekuci: Václav Beran, František Lejček,
Bedřich Musílek, Jan Pospíšil, Josef Vožický,
Ladislav Novotný, Ivan Andrejevič Klejmontov
a dva obyvatelé Vlkanče Antonín Malina
(zaměstnanec drah), Jaroslav Havel (rolník).
Do věci se ovšem vkládá vyšší důstojník a
přednosta stanice Karel Vodrážka, který označí
naše jako pořádkovou hlídku. Tento čin spolu se
smrtí Josefa Cholta, zachrání nakonec naše
muže před jistou smrtí. Sedm z osmi se tak i
s vozy vrací zpět do Zbýšova. Ještě toho večera
je do domovské obce převezen oblíbený
starosta, důstojník, Sokol, hospodář a otec dvou
dětí Josef Cholt. Čtvrtý den od události je
za hojné účasti pochován na opatovickém
hřbitově. ,,Takto tragicky končí u nás první den
revoluce. Smrt Choltova je nám výstražným
napomenutím pro dny příští“.
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škola v Opatovicích

náves ve Zbýšově

místo zbouraného skladiště na nádraží

místo zasažení J. Cholta

Roman Mičián
Facebook: Památky Zbýšova a okolí
Instagram: zbysovsky_vyletnik

V Ý ZVA
Vážení sousedé a přátelé černobílých fotek!
obracím se na Vás s prosbou o pomoc.
Již několik let sbírám fotokopie starých snímků,
respektive těch, které zachycují staré časy, práce
na poli, staré stroje, budovy, spolky, zajímavé
události a podobně. Rád bych ze sesbíraných
snímků udělal fotoknihu. Fotek, které by
zachycovaly něco zajímavého a nejen lidi, mám
zatím velmi málo. Máte-li staré fotky z prostředí
Zbýšova a okolních obcí? Vyměnili byste pár
svých záběrů za možnost pořídit si fotoknihu?
Dejte
mi
prosím
vědět
na
email
roman.mician@seznam.cz nebo i osobně.
Roman Mičián
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ZÁVĚREM
První číslo v novém roce je zpracované a
máte možnost si jej prolistovat. I když v tomto
náročném a nejistém období nejde dopředu
plánovat a nic se v našich obcích neděje, je
těžké zajistit obsahovou zajímavost. Ale věřím,
že se blýská na lepší časy a v příštím čísle
budeme mít více zajímavostí ze života našich
obcí.
Při zpracování každého čísla vybírám
nějakou zajímavou titulní fotku, dle dostupných

zdrojů. Proto bych vás chtěla zapojit, v případě
že máte fotografii, kterou byste chtěli vidět
na titulce dalšího čísla, zašlete ji na email
zpravodaje. Ze zaslaných fotografií vybereme tu
nejvhodnější k danému číslu. Ty „nevybrané“
nebudou
nevyužity.
Umístíme
je
na facebookové stránky Zbýšovsko.
Blíží se svátky jara, chtěla bych vám
popřát veselé Velikonoce! I když zase budou
trochu jiné než jsme zvyklí, užijme si je!
Jiřina Vosečková

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.
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