ZBÝŠOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Březí – Damírov –
Chlum –

číslo 2/2019

Klucké Chválovice –
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 vždy
dopředu informováni vyvěšením na úřední
desce a webových stránkách obce, kde obsahem

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

Termíny jednání zastupitelstva pro další období:
V červenci a v srpnu proběhnou zasedání zastupitelstva obce dle potřeby popř. mimořádně.
24. 9. 2019

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. 3. 2019
Usnesení č. 35/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a
Věru Radilovou.
Usnesení č. 36/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva
Usnesení č.37/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 377/10
o výměře 36 m2 a 377/11 díl a o výměře 73 m2
v k.ú. Krchlebská Lhota pro XXX, Nymburk
za cenu 50,-Kč/m2.
Usnesení č. 38/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje dokumentaci pro ohlášení stavby
na akci „Stavební úpravy bytového domu čp.
56, Zbýšov“. Součástí stavebních úprav je

celkové zateplení objektu, výměna střešní
krytiny, oprava lodžií a vnějších schodišť.
Usnesení č. 39/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Autokempu Zbýšov
za rok 2018. Současně podle § 29 odst. 1
vyhl.č.220/2013 Sb., schvaluje výsledek
hospodaření
včetně
navrženého
přídělu
do rezervního fondu.
Usnesení č. 40/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Zbýšov
za rok 2018. Současně podle § 29 odst.1
vyhl.č.220/2013 Sb., schvaluje výsledek
hospodaření a jeho převedení na účet 432 –
výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
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Usnesení č. 41/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Zbýšov za rok
2018.
Usnesení č. 42/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Usnesení č. 43/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků – pozemek č. parcely
177/2 díl e o výměře 11 m2 vlastník XXX, Kr.
Lhota za pozemky č. parcely 177/4 díl c
o výměře 34 m2 a 389/1 díl f a g o výměře 2 m 2
vlastník obec Zbýšov. Rozdíl ve výměře 25 m2
uhradí XXX. Cena byla stanovena 5,-Kč/m2 .
Usnesení č. 44/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcel st. 83

o výměře 42 m2 a st. 84 o výměře 108 m2
pro XXX, Březí za cenu 300,-Kč/m2 .
Usnesení č. 45/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje nákup dvou akumulačních kamen
do bytu č.p. 59 ve Zbýšově. Rekonstrukce
koupelny se schvaluje pod podmínkou zaplacení
sprchového koutu nájemníkem a splácením
investice formou zvýšením nájemného.
Usnesení č. 46/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje přidělení prostor k bydlení pro rodinu
v nouzi. K tomuto účelu byly vyhrazeny
prostory v bývalých ordinacích na zdravotním
středisku.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23. 4. 2019
Usnesení č. 47/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Martina Vančuru a Jindřicha
Arnota.
Usnesení č. 48/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 49/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků č. parcel st. 83
o výmě-ře 42 m2 a st. 84 o výměře 108 m2 v k.ú.
Březí pro XXX, Březí za cenu 300,- Kč/m2 .
Usnesení č. 50/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků – pozemek č. parcely
177/2 díl e o výměře 11 m2 vlastník XXX Kr.
Lhota za pozemky č. parcely 177/4 díl c o
výměře 34 m2 a 389/1 díl f a g o výměře 2 m2
vlastník obec Zbýšov. Rozdíl ve výměře 25 m2
uhradí XXX. Cena byla stanovena na 5,-Kč/m2 .
Usnesení č. 51/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 78/17
o výměře 144 m2 za cenu 150Kč/ m2 pro XXX,
Praha 5. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů
na úřední desce.

Usnesení č. 52/2019: zastupitelstvo obce
doporučuje XXX zadat geometrický plán a
následně odkoupit část pozemku č. parcely
1134/4, na které je vyvrácené oplocení.
Usnesení č. 53/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku od firmy DOSIP
Servis s.r.o. na umístění ukazatelů rychlosti
ve Zbýšově za cenu 150524,-Kč.
Usnesení č. 54/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje žádost o povolení letního dětského
tábora pro kmen Bobrů v Říčanech na pozemku
č. parcely 423 „Na skalce“ v k.ú. Chlum v době
od 30.6.do 19.7.2019.
Usnesení č. 55/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje zbourání chátrajících převlékacích
kabin na pozemku č. parcely v k.ú. Zbýšov.
Kabinky nejsou návštěvníky rybníka již řadu let
využívány.
Usnesení č. 56/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje vybudování kontejnerového stání
v obci Chlum na pozemku č. parcely 371/1.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. 5. 2019
Usnesení č. 57/2019: zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřinu Vosečkovou a
Věru Radilovou.
Usnesení č. 58/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje program zastupitelstva.
Usnesení č. 59/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Příkazní smlouvu – Smlouva
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci:
„Výstavba mateřské školy v obci Zbýšov“.
Příkazce – Obec Zbýšov, příkazník- ARTENDR
s.r.o. Velký Osek.

Usnesení č. 60/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku č. parcely 78/17
o výměře 144 m2 v k.ú. Opatovice pro XXX,
Praha 5, za cenu 150,-Kč/m2 .
Usnesení č. 61/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč
na akci „Pálení čarodějnic a zdobení májky
v Opatovicích“.
Usnesení č. 62/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku č. parcely
1134/11 v k.ú. Klucké Chvalovice pro XXX,
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Praha 4 za cenu 50,-Kč/m2. Skutečná výměra
bude určena geometrickým plánem.
Usnesení č. 63/2019: zastupitelstvo deleguje
starostku obce k účasti na řádné valné hromadě
Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč,
a.s. Kutná Hora, konané dne 6.6.2019 v sídle
společnosti.
Usnesení č. 64/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem ½ pozemku č. parcely st.
21/2 v k.ú. Chlum za cenu 100,-Kč/měsíčně
pro XXX, Chlum. Nájemné se uzavírá
do 31.12.2022.
Usnesení č. 65/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Usnesení č. 66/2019: zastupitelstvo schvaluje
nákup betonových žlabů za cenu 14.400,-Kč,
z důvodu zamezení zatékání vody na pozemek
č. parcely st. 130 a parcely č. 14/5 ve Zbýšově.
Umístění žlabů zajistí vlastník na své náklady.
Usnesení č. 67/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6024651/VB1“ (budoucí nová
MŠ).
Usnesení č. 68/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
projektovou
dokumentaci
na rekonstrukci stávající dřevěné lávky a
umístění dvou nových lávek a povalového
chodníku v lokalitě s výskytem bledule jarní –
Velká a Malá olšina – pozemek č. parcely 148
v k.ú. Dobrnice a Návrh smlouvy zakládající
právo provést stavbu.

Usnesení č. 69/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč
na veřejnou sbírku na pořízení CT přístroje
do Městské nemocnice Čáslav.
Usnesení č. 70/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku na kontejnerové
stání na Chlumu od firmy Kulkabex s.r.o.
Tupadly ve výši 22 149,- Kč. Realizace stavby –
září 2019.
Usnesení č. 71/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku na opravu okapů a
svodů na autokempu ve Zbýšově ve výši
16.005,- Kč od firmy Martin Kalina, Chotusice.
Usnesení č. 72/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
odměnu
kronikářky
obce
M. Rokosové za zpracování kronik za roky
2016 a 2017 ve výši 5.000,- Kč/rok.
Usnesení č. 73/2019: zastupitelstvo obce
jmenuje členy komise pro výběrové řízení
na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Zbýšov ve složení: Jan Bičák, Josef
Martínek, Josef Jon, Martin Vančura a Ladislav
Chvátal.
Usnesení č. 74/2019: zastupitelstvo obce
schvaluje
přijetí
dotace
z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a
uzavření smlouvy na akci „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Zbýšov“.

S LO VO STAR O ST KY
Vážení spoluobčané,
po kouzelném a omamném jaru
přicházejí teplé letní dny. Rozkvetlé květiny,
stromy a keře nás lákají svou vůní a přitahují
včelky k jejich každodenní práci. Na vzrostlé
luční trávě, která se nemotorně kývá vlivem
šumícího větru, skáčou kobylky a nad nimi
poletují pestrobarevní motýli, jakoby hlídali toto
sportovní klání. Hnízdící ptáci se tetelí
v korunách sytě zelených stromů a svým
pronikavým zpěvem vítají každé nové ráno.
Všichni si užívají zářícího slunce, které svými
paprsky přináší tolik vítané světlo. Blíží se čas
letních prázdnin a dovolených. Někteří z nás se

chystají do tuzemských penzionů, chat nebo
chalup, plánují procházky do přírody, lesa,
botanické zahrady či na horské túry. Jiní zase
nasedají do stísněných prostor letadel a míří
do různých míst povětšinou omývaných slanou
mořskou vodou. Touží poznat romantická
exotická zákoutí, nerušeně si posedět
pod vzrostlými palmami a poznávat tamější
kultury.
Pod pojmem léto se nám především
vybaví klid a odpočinek. Avšak ani pracovní
povinnosti nemůžeme v tomto období odložit.
Obec obdržela dotaci na nákup nového
dopravního automobilu pro JSDH Zbýšov
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ve výši
610.000,-Kč. V současné době je
vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Stěžejním bodem je ale výstavba nové mateřské
školky. Podařilo se nám v termínu vypracovat
projektovou dokumentaci a nyní je požádáno
o stavební povolení. Pro financování této
náročné akce bude obec žádat o dotaci z MAS
Lípa pro venkov o. z. Zbraslavice a dále
z prostředků Ministerstva financí, pokud bude
otevřen dotační program. Školka bude
dvoutřídní pro 40 dětí, včetně kuchyně
s jídelnou s celkovou kapacitou 150 jídel.
Jednopodlažní budova ve tvaru písmene „L“, se
zastavěnou plochou 840 m2 bude stát
na pozemku č. parcely 53/15 ve Zbýšově.
Předpokládané finanční náklady na tuto akci
činí cca 20 mil. Kč. V původním objektu
mateřské školky probíhají instalatérské,
elektrikářské a zednické práce, aby se děti měly
po prázdninách kam vrátit, neboť jejich pobyt
v autokempu skončil 21. 6. 2019. S firmou
Tomáš Rak, Hradec Králové spolupracujeme

na přípravě projektu pro výstavbu chodníků a
bezpečnostní lávky ve Zbýšově.
Pro budoucí výstavbu rodinných domků
jsme oslovili jednotlivé majitele vytipovaných
pozemků, podle regulativ územního plánu,
o možném prodeji. Pro letní sezonu bylo
zakoupeno nové šlapadlo, aby Zbýšovský
rybník mohl patřičně přivítat svoje návštěvníky.
Kromě těchto investičních akcí probíhá
každoročně údržba veřejné zeleně, kterou
zajišťuje 7 zaměstnanců. Bohužel příspěvek
od úřadu práce jsme obdrželi pouze na jedno
pracovní místo. Odměna dalších 6 zaměstnanců
je hrazena z rozpočtu obce.
I když je v této hektické době práce a
povinností stále mnoho, udělejte si přesto čas
na skvělé zážitky s přáteli a rodinou a naberte
sílu a energii na celý zbytek roku.
Přeji všem, ať se vám léto co nejlépe
vydaří, ať je krásné, dlouhé a odpočinkové a
pokud ho trávíte mimo své domovy, tak přeji
především šťastný návrat.
Květa Němcová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ÚZEMNÍ PLÁN V EL. VERZI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
Od dubna máte možnost si prohlédnout
nový územní plán na webových stránkách obce,
kde vznikla nová záložka, ve které jsou
přehledně umístěny všechny soubory. Tento

územní plán byl schválen v listopadu 2018
novým zastupitelstvem a je dílem minulého
zastupitelstva. Nový územní plán je platný
na další desetiletí, tzn. do roku 2028.

ODVOZ DŘEVA NAPADENÉHO KŮROVCEM Z „REJŽOVKY“
Březnového zasedání zastupitelstva obce
se zúčastnil starosta a místostarostka obce Žáky
a správce obecních lesů Ing. Zieris. Lesní
porosty v k.ú. Štrampouch jsou napadeny
kůrovcem a k zabránění jeho šíření je třeba
dřevní hmotu vytěžit a odvézt. K tomuto účelu
byl vyčleněn pozemek č. parcely 1037 v k.ú.

Březí, jelikož ostatní pozemky pro odvoz nejsou
možné, z důvodu vlastnických vztahů. Pokud
dojde k poškození pozemku, obec Žáky je
ochotna podílet se na jeho údržbě.
Žádáme tímto dotčené obyvatele, aby
danou akci strpěli. Odvoz napadaného dřeva
kůrovcem se musí ze zákona povolit. Děkujeme.

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZBÝŠOV V ROCE 2018
Obecní úřad Zbýšov pronajímá své lesy
Lesnímu družstvu Chraňbož a Orlíku
nad Vltavou. Na LD Chraňbož je výměra
obecních lesů 4/180 z 945,46 ha a odborným
lesním hospodářem je Aleš Kronovít. Zisk
z nájmu zde ročně činí 25 000 Kč za podíl.
Na obecních lesích ve Zbýšově

pod správou Orlíku nad Vltavou je výměra
78,16 ha a odborným lesním hospodářem je
ing. Richard Zieris. Nutno podotknout, že
některé lesní pozemky jsou buď nepřístupné,
nebo na nich není les, ale chaty, obecní cesty,
památníky nebo dráty vysokého napětí a jsou
tedy lesnicky neobhospodařovatelné. Roční zisk
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v letech 2010 – 2014 byl 78 160 Kč a v letech
2015 – 2018 došlo ke zdvojnásobení, tedy
156 320 Kč. Letos v roce 2019 došlo k ponížení
nájemného na 117 240 Kč z důvodu kůrovcové
kalamity a tedy nižších cen za prodej kulatiny.
Zastoupení dřevin: smrk 44 %, borovice
18 %, dub 18 %, modřín 4 %, bříza 5 %, ostatní

dřeviny 11 %. Nedochází k zalesňování pouze
smrkem, ale borovicí, dubem a jedlí. Maximální
výše těžeb za decennium, tedy období let 2010 2019, je 5 600 m3. Zatím se vytěžilo do roku
2018 pouze 2 454 m3 a obecní lesy jsou
zašetřené na další desetileté období.
Tomáš Kunst

PODPORA MÍSTNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
Jsou před námi letní měsíce, kdy se
v obci Zbýšov koná několik kulturních
veřejných akcí u Kiosku Dejvid. Každoročně se
zastupitelstvo obce zabývá stížnostmi rušení
nočního klidu spojených s touto kulturou.
Věříme, že počet kulturních akcí není přehnaný,
jedná se o cca 4 akce během 2 měsíců. Jde
především o udržení nějaké zábavy v naší obci.
Zastupitelstvo
obce
schválilo

provozovateli Kiosku Dejvid konání 4
kulturních akcí během měsíců červenec a srpen.
Dotčené občany žádáme o strpení hluku
do pozdních nočních hodin. Pro trvale bydlící
občany se jedná o jedinou kulturu, která zde
v letních
měsících
probíhá.
Děkujeme
za pochopení.

NEDĚLNÍ POLEDNE – ČAS POKLIDU
Neděle je odvozena od nedělání. A proč
se tím neřídit? A vzhledem k tomu, že je třeba
údržba trávníků, zeleně nebo nutnost řezat dříví,
stává se, že se často tyto činnosti přesouvají
na neděli. Chápeme občany, kteří si rádi
po nedělním obědě odpočinou, a to nelze pokud
soused zrovna seká trávu.

Obecní úřad nechce činnosti obyvatel
limitovat vyhláškami a tak věříme, že bychom
se v rámci dobrých sousedských vztahů mohli
veřejně domluvit, že v neděli od 11 hodin do 16
hodin se zdržíme takovéhoto jednání, abychom
naplnili význam slova neděle. Děkujeme za
vzájemné vstřícné jednání.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly
volby do Evropského parlamentu. Za naši obec
Zbýšov byla volební účast 32,95 % a výsledky
byly viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Konečné výsledky voleb obec
Zbýšov
%
Název stany
počet hlasů
2019

STAN+TOP

8,67

15

ODS

8,09

14

SPD

8,09

14

ČSSD

6,36

11

KDU-ČSL

4,05

7

Vědci

1,73

3

ČS

1,16

2

ANO

32,37

56

Hlas

1,16

2

Piráti

13,29

23

Svobodní+RČ

1,16

2

KSČM

10,98

19

Zdroj: Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 [online]. © 2001 - 2019 Copyright CZECH NEWS CENTER
a.s. a dodavatelé obsahu. [cit. 18.6.2019]. Dostupné z: https://www.info.cz/volby-evropsky-parlament/vysledky-voleb2019/obec-zbysov/?kraj=2100&okres=2105&obec=534625
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PROJEKT - VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ – POČÁTEČNÍ PŘÍPRAVY
Zastupitelstvo obce se zabývá možností
výstavby nových rodinných domů, s čímž
souvisí
vytipování pozemků na výstavbu.
Při podrobnějším rozebrání této problematiky a
vytipování pozemků pro výstavbu RD došlo
samozřejmě ke komplikacím.
Cílem obce bylo vytvořit stavební
parcely na obecních pozemcích, aby obec
nemusela investovat do výkupu pozemků. Tyto
parcely byly z minulého územního plánu
vyňaty, protože nebyla žádná stavební aktivita či
zájem jak ze strany obce, tak ze strany občanů.
Nový územní plán, který je platný od listopadu
2018, má velmi málo stavebních pozemků
ve vlastnictví obce.

I tak jsme požádali projektantku
územního plánování, aby prověřila možnost
změny územního plánu. Paní projektantka
změnu územního plánu nyní nedoporučuje,
jelikož by se zastavila možnost výstavby
na současných
stavebních
parcelách
(komplikace v přípravě výstavby nové MŠ).
Na doporučení projektantky má obec změnu
územního plánu provést až zhruba za 4 roky.
Obec tedy
oslovila fyzické osoby
s cílem vykoupit pozemky číslo 10/1,11/6 a 11/5
v k.ú. Zbýšov, jedná se o pozemky
za fotbalovým hřištěm, a zahájila s nimi jednání.
O dalším vývoji budeme informovat
v následujících číslech zpravodaje.

PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ LODÍ A ŠLAPADEL V LETNÍ SEZÓNĚ
Nová sezóna na půjčování lodí a
šlapadel nastává. Půjčovna šlapadel je na jižní
pláži Zbýšovského rybníka.
V současné době je možnost vypůjčit si
2 lodě, 1 šlapadlo a 1 šlapací loď.
Obec přikročila ke stanovení pevné
provozní doby, ve které si mohou zájemci lodě a
šlapadla vypůjčit.
Provozní doba půjčovny lodí a
šlapadel je pondělí až neděle od

11 do 19 hodin.
Rovněž
pro přehled ceník za půjčení.

zde

uvádíme

Tabulka č. 2: Ceník půjčovny lodí a šlapadel
Popis
Cena za ½ hodiny
Loďka

10 Kč

Šlapadlo

15 Kč

Šlapací loď

25 Kč

NOVÁ KULTURNÍ PAMÁTKA – DŮM Č. P. 1 A 3 VE ZBÝŠOVĚ
Na základě rozhodnutí Ministerstva
kultury byl hlavní obytný objekt bývalého
hospodářského dvora – stavba č.p. 1
na pozemku st. parc. 5/2 a stavba č.p.3
na pozemku st. parc.č. 5/1, spolu s uvedenými
pozemky, a dále pozemek par.č. 65/1 vše v k.ú.
Zbýšov prohlášen za kulturní památku.
Jedná se o objekt naproti ZŠ Zbýšov
vedle Zbýšovského kostela.
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K U LT U RA V O B C I
Kiosek Dejvid – Zbýšov

Místní kiosek vás zve k posezení s hudbou, k tanci i do letního kina.

19.7.2019

Moderní Country

2.8.2019

Legendární Trio

17.8.2019

L e t n í k i n o – Ž e n y v b ě h u – komedie

28.8.2019

Starý Klády

Pořadatel, zodpovědná osoba: Zdeňka Břinčilová, mobil: 773 500 209.

Posezení seniorů s hudbou – Zbýšov – 5. 10. 2019
Obecní úřad připravuje posezení seniorů
s hudbou dne 5. 10. 2019. Hudební produkci
zajistí pan Fiedler na harmoniku, který zahraje

lidové písničky.
Více informací k této akci bude v příštím
čísle zpravodaje popř. na samostatném letáčku.
Jiřina Vosečková

Rodinný den – Zbýšov – 16. 6. 2019 – proběhlá akce
Obecní úřad ve spolupráci se základní a
mateřskou školou uspořádal den pro rodiny
s dětmi pod názvem Rodinný den. Náplní akce
bylo 10 stanovišť, které byly rozmístěny
na trase dlouhé cca 2,5 km. Trasa začínala a
končila na pláži u Kiosku Dejvid a procházela
lesem kolem Zbýšovského rybníka. Náplň
stanovišť zajistily jednotlivé spolky – SDH
Zbýšov, TJ Zbýšov, včelaři, rybáři a učitelé.
S organizací na místě nám pomohlo 6
dobrovolníků.
Všem
moc
děkujeme
za vytvoření hezkého prostředí, ve kterém celá
akce proběhla.
Akci zahájil ředitel ZŠ – p. Oliva krátce
po 14. hodině. Všechny přivítal a popřál jim
hezkou zábavu.
Jednotlivá stanoviště měla náplň
dle spolků. U hasičů se stříkačkou srážely lahve
naplněné vodou, běhalo se po jedné noze kolem
kuželů a přenášela se voda v kelímku z jednoho
kýble do druhého. U fotbalistů se trénoval
sportovní um – ovládání míče, slalom s míčem a
trefa na branku. Včelaři dětem představili
včelky dělnice a matky, ochranný oblek, plásty
a samotný med, náplní bylo sbírat kuličky jako
med a odnášet je do úlu. Učitelé zabodovali
u dětí bludištěm, které nebylo jednoduché
na projití i pro babičky a dědy, další stanoviště
bylo házení šišek do vytyčeného prostoru nebo
na paní učitelku a kvíz a poslední učitelské
stanoviště bylo pohádkové, děti měly uhodnout,

o jakou pohádku se jedná, a poté se prošly jako
Kocour v botách ve velkých botách. Poslední
stanoviště byli rybáři, kde děti musely chytat
ryby a mohly si vyzkoušet i nahození prutu
do vody. Za splnění úkolu na každém stanovišti
děti dostaly dobrůtku a samolepku. Celkem
musely nasbírat 10 samolepek, které
po odevzdání v cíli proměnily za dáreček a
párek v rohlíku v místním občerstvení.
Přálo nám i počasí, i když dopoledne
zapršelo, suchá zem vsákla všechnu vodu, takže
nebyly žádné kaluže a teploty kolem 22 st.
Celsia byly příjemé. I když v lese štípali komáři,
náladu to nezkazilo.
Součástí programu bylo přistavení
jednoho traktoru s přívěsem a jednoho
manipulátoru
ze Zemědělského
družstva
„Vysočina“. Děti si mohly sednout za volant a
prohlédnout si kabiny obou strojů a vyzkoušet
si, jaké to je být traktoristou.
Aktivně se zúčastnilo na 80 dětí, kdy
část byla místních a část byli návštěvníci
Zbýšova.
Na závěr mi dovolte poděkovat
partnerům akce. Jsou jimi p. Husák, Kiosek
Dejvid, Orlík nad Vltavou, s. r. o., Lesní správa,
revír Hraběšín, Retida spol. s r. o., pí Tvrdíková
(čerpací stanice), UNIKOM a. s., Zemědělské
družstvo „Vysočina“ a samozřejmě OÚ Zbýšov.
Všem sponzorům velice děkujeme a vážíme si
jejich zájmu o podporu místních akcí! Věříme,
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že příští rok akci zopakujeme!

Více fotografií z akce naleznete na webových stránkách obce www.zbysovvcechach.cz, v sekci Fotogalerie.
Jiřina Vosečková

Místní knihovna

Vážení spoluobčané,
před námi je čas školních prázdnin a
dovolených.
Jako každý rok i letos je
připravena místní knihovna nabídnout čtení a
internet, které vám zpříjemní odpočinek. Interiér
je průběžně obnovován. Byly pořízeny nové
stolní lampy, záclony a doplněno zázemí
knihovny (úklidová souprava).
Ať už máte zájem o časopisy, knihy nebo
výpůjčku některých knih bez čtenářské
registrace či informace z internetu, knihovna je

vám k dispozici i v letních měsících každé úterý
od 15.00 do 17.00 hod. Na telefonním
č. 327 390 238 je možné dojednat výpůjčku
konkrétního titulu a získat podrobnější
informace.
Závěrem dovolte, abych vám popřála
krásné léto plné pohody a milých setkání.

Ing. Hana Kunášková, kulturní a sportovní komise

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.
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Nově narozená miminka




Rozálie Fantová – narodila se dne 25. 2. 2019, Klucké Chválovice
Kryštof Kodeš – narodil se dne 6. 5. 2019, Opatovice
Štěpán Kunst – narodil se dne 21. 6. 2019, Zbýšov

Našim nejmenším přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí!

Naši oslavenci

Od dubna 2019 do konce června 2019 slaví tito oslavenci:
 Marie Kunášková, Opatovice - 80 let
 Miluška Kútniková, Chlum - 75 let
 Anna Hyková, Krchlebská Lhota - 85 let
 Stanislav Polívka, Krchlebská Lhota - 75 let
 Ivan Vergner, Zbýšov - 70 let
 Helena Žatečková, Zbýšov - 70 let
 Pavel Vavřička, Zbýšov - 75 let
Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z Á K LA D N Í Š K O LA – J A R O P L N É A K T I V I T
Milí spoluobčané,
poslední měsíce školního roku 2018 -19
jsme věnovali environmentální výchově. A to
konkrétně v přírodě našeho okolí, na nejvyšších
horách
v Krkonoších,
na
Šumavě
a
v klidném Posázaví.
Než dostaneme závěrečné vysvědčení a
slavnostně se rozloučíme se spolužáky pátého
ročníku – Liborem, Vojtou, Eliškou, Pavlem,
Karolínou a Adamem, zasoutěžíme si,
zahrajeme si, zazpíváme u táborového ohně a
společně zažijeme několik nocí na táboře
v Chřenovicích u Ledče nad Sázavou.
V prvním červnovém týdnu naši žáci
společně s panem ředitelem najezdili přes 100
km na cyklokurzu na Lipně. Převezli jsme se
přívozem ve Frymburku, překonávali strach
z chůze ve výškách na Stezce korunami stromů.
Tomu všemu předcházel pobyt starších žáků
s učiteli v kempu ve Zbýšově spojený
s vyjížďkami po regionu – navštívili jsme
zříceninu hradu Sion u Kutné Hory, zábavný
park Heroland a rozhlednu Bohdanka
v sousedním kraji Vysočina.
Již tradičně turisticky máme zaměřenou

školu v přírodě. Tentokrát jsme v Krkonoších
na Benecku
pátrali
jako
detektivové
po Štěpanickém pokladu, luštili jsme šifry a
hledali tajné skrýše zločinců. Nalezený starý
dopis nám pomohl najít cestu ze zasněžené
Sněžky. Vyzkoušeli jsme si určit vraha
podle DNA, stop bot, otisků prstů. Nakonec
skupina „Šerloků“ odhalila vraha a nalezla
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Štěpanický poklad. Tím získala putovní pohár
školy v přírodě.
Výuku na naší škole vedeme dalšími
moderními metodami a obohacujeme ji výlety
nebo programy různého zaměření (sportovního,
kulturního,
preventivního).
Díky
těmto
alternativním přístupům podporujeme dětskou
tvořivost a chtíč po nových informacích.

Přirozeně posilujeme sebevědomí žáků, aby byli
schopni hledat sami různá řešení problému,
orientovat se v každodenním životě a realizovat
vlastní nápady.
Přejeme všem krásné léto!

Duben atletické závody v Žehušicích, 2. místo v běhu

Regionové putování na kolech červen

Škola v přírodě

Projekt Mléko do škol – ochutnávka z Madety

Den otevřených dveří ZD „Vysočina“

Včelařský kroužek

Žáci a učitelé ZŠ Zbýšov
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Více fotografií ze školních akcí naleznete na webových stránkách školy www.zszbysov.cz, v sekci Fotogalerie.

MAT E Ř S K Á Š K O LKA
Jaro v kempu-školce

V náhradních prostorách jsme se
zabydleli rychle a děti byly spokojené, že mají
své hračky a svůj školkový režim a řád. Hlavně
si oblíbily venkovní prostor na hraní
u indiánského totemu a možnost zkoumání
přírody.

…a už tu byl Den matek a besídka
věnovaná všem maminkám….

V jarních měsících, jako každým rokem,
život utíkal rychle, a tak tu byly záhy
Velikonoce, na které jsme vyráběli společně
s rodiči velikonoční dekorace….

Pobyt
v kempu
nám
umožnil
prozkoumávat vesnici a její okolí zase z druhé
světové strany, kam jsou v běžném provozu
procházky dost vzdálené. Vybaveni batůžkem a
nezbytnou velkou svačinou, kterou děti
normálně nesnědí, jsme svižným krokem
vyráželi na průzkum lesa
směrem
k Šebestěnicím
a
potom
zpět
lesem
nad rybníkem na oběd. Z oběda už to moc
svižně nešlo, ale 4 km chůze za dopoledne je
velký sportovní výkon.
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Dalším sportovním výkonem byla, už
po sedmé, účast na olympiádě mateřských škol,
tentokrát v Březové u Kutné Hory. Obhajovali
jsme 1. místo z loňského roku, to se nám sice
nepovedlo, ale 4. místo z dvanácti soutěžících
mateřských škol je také krásné umístění.

Ten samý týden jsme dětem ještě udělaly
radost návštěvou ZD Vysočina Zbýšov, kde si
mohly ,,osahat“ traktory, kombajn a za správné
odpovědi na otázky o zemědělství byly
obdarovány nanukem. Zážitek z kabiny
kombajnu nebo traktoru si dle našeho názoru
budou pamatovat hodně dlouho.

A to už jsme v červnu, na konci školního
,,velmi zvláštního“ roku a odměnou dětem bývá
výlet. Letos jsme se vydali do obory ve Žlebech,
kde se děti kromě poutavého výkladu a
přehlídky dravců mohly vyřádit i na dětském
hřišti. Vše jsme všichni ve zdraví zvládli.

Závěrečnou besídkou se rozloučíme
s pěti předškoláky, z nichž bohužel pouze tři
nastoupí do základní školy ve Zbýšově. Provoz
mateřské – kempové školy musíme ukončit již
21. 6., aby se stihlo vše vystěhovat a připravit
na běžný provoz v kempu. V září se vrátíme
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na nezbytně nutnou dobu do budovy mateřské
školy a netrpělivě budeme sledovat vývoj
výstavby nové mateřské školy na pozemku

v blízkosti zemědělského družstva.
Krásné léto přejí děti a učitelky MŠ
Zbýšov.
Zapsala V.Radilová a L.Mašínová, učitelský sbor

V O L B Y D O E P, K L U C K É CH V Á L O V I C E
Klucké Chválovice, okrsek č. 2.
Letošní
volby
do
Evropského
parlamentu se konaly 24. - 25. května. Volební
účast v našem okrsku byla 33% z 95 voličů.
Rádi
bychom
poděkovali
všem

zúčastněným, za volební komisi K. Klička
(předseda
komise),
M.
Čížková
(místopředsedkyně),
A.
Kličková
(zapisovatelka) a B. Baroch (člen).

Marcela Čížková

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

V letošním roce proběhla rekonstrukce
garáže, která byla v nevyhovujícím stavu. Byly
odstraněny nevyhovující omítky, oprava regálu
na výzbroj a natření podlahy. Zednické práce
provedla firma Žejdlík Martin – Žaky. Rozvod
el. instalace a montáž provedla firma Havlíček
Tomáš – Čáslav. V garáži bylo namontováno
nové osvětlení, zásuvky a vypínače.

Tuto akci financoval OÚ Zbýšov,
kterému bychom chtěli poděkovat, zejména paní
starostce a všem zastupitelům. Hasiči na těchto
akcích odpracovali 47 brigádnických hodin.
Na
podzim
plánujeme
opravu
garážových vrat, které jsou v nevyhovujícím
stavu.
Za SDH Březí Profous Josef

Zbýšov
Soutěž v požárním útoku ve Vlkanči (8. 6. 2019)
V sobotu 8. června 2019 se konala
ve Vlkanči na fotbalovém hřišti tradiční
hasičská soutěž v požárním útoku. Soutěž byla
zahájena v 9 hodin a zapojilo se rekordních 16
týmů. Sportovní klání v požárním útoku nejprve

odstartovala kategorie dětí – družstva SDH
Vlkaneč, SDH Leština a SDH Potěhy. Domácí
se mohli radovat hned na začátku, protože jejich
junioři vybojovali hned první a druhé místo
v kategorii „děti“. Na třetím, bronzovém,
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žebříčku se umístilo družstvo malých hasičů
z Leštiny. V další kategorii „ženy“ bylo
poměrně jednouché vyhrát. Jediné přihlášené
ženské družstvo vyhrálo a odvezlo si domů
do Kozohlod pohár. V kategorii „muži“ se
soutěžním týmům dařilo o poznání méně.
Technické problémy při závodu anebo chyby
jednotlivců
v letošním
ročníku
nechaly
ve srovnání s minulým závodem větší časové
rozestupy v celkovém hodnocení. Proudaře zase
potrápil vítr, který zpomaloval jejich nástřik
na terče a týmy se musely vyrovnat s několika
vteřinami navíc. Dva týmy soutěž nedokončily.
Hasiči ze Zbýšova po chybě na rozdělovači
letos nezabodovali a propadli se tak na samé
dno celkového pořadí. Poháry si odvezlo
mužstvo z Dobrovítova, Šebestěnic a Vlkanče.
VÝSLEDKY:
DĚTI
pořadí
sbor
1.
Vlkaneč A
2.
Vlkaneč B
3.
Leština
4.
Potěhy B

čas
00:22:85
00:24:69
00:24:80
00:32:60

5.
ŽENY
pořadí
1.
MUŽI
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potěhy A

00:36:00

sbor
Kozohlody

čas
01:05:00

sbor
Dobrovítov
Šebestěnice A
Vlkaneč B
Kozohlody A
Vlkaneč „Stará
garda“
Šebestěnice B
Zbýšov
Kozohlody B
Vlkaneč A

čas
00:40:60
00:43:90
00:45:22
00:48:80
00:49:95

MUŽI 45+
pořadí
sbor
1.
Kozohlody „Šedí
vlci“

00:52:70
01:11:57
N
N
čas
01:24:00

O. Poul, SDH Zbýšov

SPORT
Fotbal

Fotbalový ročník 2018/2019 III.třídy
Kutnohorského okresu skončil pro TJ Zbýšov
umístěním na 4.místě se skórem 62:48, když
z 24 zápasů získalo 41 bodů.
O branky se zasloužili hráči - Marek

Šemík 16, Lukáš Čáp 15, Václav Radil 9, Jan
Jukl 5, Jakub Škodák 5, Martin Králík 3, Pavel
Bilinkiewicz 2, Stanislav Hájek 2, Martin Viták,
Pavel Vebr, Jiří Sobotka, Martin Jirák a
Vratislav Junek po 1 brance.
Jindřich Arnot, předseda kulturní a sportovní komise

Sportovní kroužek pro děti ve Zbýšově

Po dvou měsících fungování sportovního
kroužku ve Zbýšově vás můžeme informovat, že
kroužek má různou účast, někdy 4 děti a jindy
zase i 14 dětí. Pravidelně kroužek navštěvují cca
3-5 dětí, zbývající část tvoří děti, které zde tráví
víkend na chatě, na návštěvě, atp.
Věkové složení dětí na kroužku je od 3
do cca 11 let. Původní požadavek, že kroužek je
určen pro děti od 6-9 let, tak zcela neplatí.
Menší děti se do náplně kroužku zapojují
pod vedením rodičů nebo si hrají samy s míčem

vedle, větší děti vede přímo trenér Lukáš Vebr.
Kroužek je určen pro všechny aktivní
děti, nemusí chodit pravidelně, mohou se
účastnit i jednou. Jde především o rozvíjení
pohybu u dětí.
Občas se stane, že se kroužek zruší,
proto vás žádám, sledujte webové stránky obce
Zbýšov, kde popř. naleznete informaci, že se
kroužek ruší.
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Každou sobotu od 14:30 hodin, až do září,
fotbalové hriště Zbýšov,
cca délka 45 minut.

Jiřina Vosečková

V O L N Ě P O H O Z E N Ý O D P A D – dopis čtenáře

Krásný den,
často jezdívám na kole po trase Klucké
Chvalovice - Zbýšov. Nedalo se nevšimnout,
že po kraji lesa se válí spoustu odpadků. Dnes
po celém světě probíhá akce Ukliďme svět...
Nejsem rodák, do Kluckých Chvalovic
jsem se přistěhovala před 4 lety za manželem,
ale příroda zde mě naprosto uchvátila. Byla by
veliká škoda si jí nechat zavalit odpadky. Proto
jsem si dnes udělala pěší cestu od Zbýšova
do Kluckých Chvalovic a vzala s sebou prázdný
pytel na tyto odpadky.

Pytel jsem po cestě nasbírala celý a ještě
k tomu jednu pneumatiku. Vím, že nestačí jen
tento den... a upřimně, mě to hřeje u srdíčka,
jaký je krásný les bez těchto odpadů. Proto také
plánuji, že všechny mé další procházky do
těchto malebných lesů budou vždy s nějakým
odpadkovým pytlem.
Jelikož se nedalo vše fotit, protože
odpadky byly různě rozmístěny po lese, tak
posílám jen foto, kde už jsou posbírané, a pak
jednotlivě roztříděny do kontejneru. Pneumatika
se zatím nachází ve Chvalovicích u kontejnerů a
plánuji se o ní postarat, až bude svoz
nebezpečného odpadu.
Jen prosím za lesní zvířatka, zda by se
někde mohlo dát na vědomí - vyhazování jídla
v mikroténových sáčcích. Snad si každý dovede
představit, co se asi stane, když něco takového
zvířátka zkonzumují.
Děkuji tedy všem, kteří se do takových
akcí rádi zapojí. I kdyby měl každý posbírat
jediný pytel, je to cesta k tomu, že naše příroda
bude nadále tak krásná.
Jana Kličková, dne 1. 6. 2019

S T A V Ě N Í M Á J E V K L U C K Ý CH CH V Á L O V I C Í CH
V podvečer svátečního večera 1. května
se již tradičně sešli obyvatelé Kluckých

Chválovic při příležitosti stavění obecní máje.
Ta se staví již po několik desetiletí na obecním
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pozemku u Vranidolského potoka a stavění
předcházejí velké přípravy, jako je očištění
kmene smrku, opentlení zeleného vršku,
ozdobení dvou závěsných věnců a náročný
výkop díry pro umístění máje.
Za pomoci zemědělské techniky a
několika desítek silných rukou se tak okolo
šesté večerní vztyčila překrásná máj, která pak
celý měsíc květen zdobila naší vesnici. Za svůj
výkon byli všichni pracující bohatě odměněni
bouřlivým potleskem početného přihlížejícího

publika.
Kácení máje pak proběhlo 1.června v
podvečer. Děkujeme všem zůčastněným, těšíme
se na další ročník tradičního stavění máje a
věříme ve stejně hojnou účast, jako při letošní
máji.
Kácení se zúčastnili místní obyvatelé jak
aktivně tak pasivně. Po úspěšném padnutí májky
k zemi se uskutečnilo v místní společenské
místnosti
občerstvení, které
zajistili
dobrovolníci.

Marcela Čížková, Jana Kličková

P Á L E N Í Č A R O D Ě J N I C V O P A T O V I C Í CH
Posledního dubna se v Opatovicích
na návsi pálila „čarodějnice“. Letos, ale poprvé
ve velkém stylu, kdy se sešla skoro celá vesnice,
objevily se některé odvážnější dámy
v převlecích (ne, nebojte se, nic se jim nestalo) a
celé veselí bylo korunováno vztyčením májky.
Opékaly se „buřty“ a klobásy, narazil se
sud piva, limonád a vody bylo, že by se jeden
utopil a ani nebylo potřeba padat do přilehlého
rybníka. Zábavu dovršil rej dětí všude kolem a

veselili jsme se dlouho až skoro do ranních
hodin prvního květnového dne. Chtěli bychom
poděkovat zastupitelstvu obce za příspěvek,
díky kterému jsme mohli oslavu zorganizovat.
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Blanka Vančurová

F I L I P O J A K U B S K Á N O C V E Z B U D O V I C Í CH
Malé i velké čarodějnice se v úterý
30. dubna 2019 „slétly“ do prostor pod vesnicí
Zbudovice. Akce pálení čarodějnic patří nejen
k jarním svátkům, ale také mezi již tradiční

akce, které Zbudováci pořádají.
Všichni
přítomní
si
pochutnali
na „opečených buřtech“ a společně si
popovídali o dění v naší obci.

Za Obec Zbudovice Jana Pechová
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V E L I K O N O Č N Í Ú K L I D M O S T U V K L U C K Ý CH
CH V Á L O V I C Í CH
V Kluckých Chvalovicích se nezahálí
ani o Velikonočním pondělí a tak se hned
po koledě a svatečním obědě vypravila parta
dobrovolníků uklidit po zimě místní most
přes Vranidolský potok. To, co se z počátku
zdálo jako práce na deset minut, se posléze

změnilo v náročný úkol, neboť na několikaletý
nános prachu, hlíny a trávy nestačila pouze
koštata a lopaty, ale na řadu přišli i krumpáče
s motykami. Avšak po dvou parných hodinách
na slunci byl most jako ze škatulky a my měli
radost z odvedené práce.

Marcela Čížková

H Ř I Š T Ě V K R CH L E B S K É L H O T Ě - 2. b r i g á d a
Dne 4. května 2019 proběhla druhá
brigáda na další rozvoj dětského hřiště
v Krchlebské Lhotě. Pracovního nasazení se
účastnili místní občané. Pohoštění zajistili také
místní občané. Během brigády došlo k vyčištění
zadní části hřiště, kde bude umístěn
basketbalový koš, připravila se zde patka
pro umístění koše. Dále se umístily další
pneumatiky na poskakování dětí a rozšířila se

stávající železná konstrukce na houpačku
o provazový žebřík a připravilo se napojení
skluzavky.
Začátkem prázdnin proběhne další
brigáda, kdyby se měl připevnit již samotný
basketbalový koš, připevnit skluzavka a popř.
natřít konstrukci houpaček.
Všem, kteří se brigády účastnili, moc
děkujeme.

Jiřina Vosečková
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Ř Í M S K O KAT O LI C K Á FAR N O S T V E Z B Ý Š O V Ě
Milí čtenáři,
začíná doba dovolených, odpočinku,
veder a snad i klidu. Možná mi namítnete, že
klid bude. Vždyť je tolik důvodů, proč klid
bude. Nebudeme muset do práce
a děti
do školy. Rodičům odpadne neustálé pobízení
dětí, aby ráno vstaly, aby se nasnídaly a rychle
obuly, protože máme už pět minut zpoždění,
takže začátek vyučování už zcela jistě
nestihneme a podobné starosti pominou na dobu
prázdnin. Nám, dospělým, v době dovolené
odpadne povinnost jít do práce a stres spojený
s ní. Budeme si v jistém slova smyslu moci
dělat, co chceme.
Ale je toto zcela jistě klid? Nebo alespoň
předpoklad klidu? Tím, že dobu prázdnin a
dovolených více méně bude prožívat každý
školák a většina dospělých, budou více zaplněné
silnice, místa, kde se obvykle tráví dovolené,
hromadné prostředky, které se využívají
na přemístění, kde budu trávit dovolenou. Může
to být pro nás mnohem více stresující období,
než školní rok. Asi nikoho z nás nebaví sedět
celý den v rozpáleném autě a jet průměrnou
rychlostí 10 km/h. Doufám, že se shodneme
na tom, že je třeba vytvořit podmínky, abychom
prožili klidnou dovolenou, při které si
odpočineme a ve které se pobavíme. Proto
možná stačí se rozhodnout nejet první den
prázdnin na dovolenou, ale vyjet až o tři dny
později. Proto se možná vyplatí naplánovat, jaké
divadlo navštívíme, co budeme dělat v případě,
že na pláži u moře už nebudeme moci kvůli
veliké teplotě vydržet a podobně. Stačí ovšem

ke spokojené dovolené naplánovat aktivity?
Domnívám se, že důležité jsou postoje. Ty
vyrůstají z toho, jak pohlížím na druhého
člověka. Po dětech požadujeme, aby nás
poslouchaly. Víme, že by mohly prožít trauma,
kdyby se například ztratily ve velkém městě.
Požadujeme po nich také úctu. To, že ji nemusí
uplatňovat k učitelům, protože se s nimi během
prázdnin neuvidí, neznamená, že mohou být
neuctiví k rodičům, babičkám či dědečkům atd.
Mají ale také nějaké povinnosti dospělí vůči
dětem z hlediska postojů? Bible říká, že všichni
lidé jsou si rovni. Zárověn Bible ukazuje, že se
Bůh zastává nejvice zranitelných. Dětí, žen,
přistěhovalců. Jakým způsobem se skutečnost
zranitelnosti našich dětí dotkne našeho postoje
k nim? Řekl bych, že v první řadě otevřeností.
Doufám, že o prázdninách si ji vy rodiče můžete
dovolit. Ona otevřenost se projeví alespoň tak,
že do svých dětí nebudete projektovat své touhy,
představy nebo ambice. Znamená to dovolit jím
jít svou cestou a v jistém slova smyslu i svým
způsobem. Pokud budeme schopni přijmout, že
každý člen rodiny může společenství obohatit,
ani ne tak akčností jako tím, že spolu prožijeme
pěkné chvíle. Prožijeme krásu vztahu.
Přijatelným způsobem budeme přijímat
do svého
společenství
Boha,
kterého
po objevení budeme s radostí oslavovat, protože
si budeme uvědomovat, jak nás obohacoval.
Přeji vám všem, abyste si dobře
odpočinuli, prožili krásné chvíle a načerpali
dostatek sil k plnění svých povinností.
S radostí žehná Petr Tobek, farář.

ČE SK O BRATRS K Á CÍ RK EV EVANG ELICK Á
V O P A T O V I C Í CH
Milí přátelé, spoluobčané, milí bratři a milé
sestry,
blíží se prázdniny, čas dovolených, a tak
mi dovolte podělit se s vámi o malou úvahu.
V Bibli mají „prázdniny“, „dovolené“,
svátky a odpočinek velký význam. Už
v desateru čteme: „Pamatuj na den odpočinku.“
Proč? Z mnoha důvodů! Ale jeden ze zásadních
a při tom pro nás srozumitelných zní: „Protože
nejsi otrok.“ Otrok, zvíře, stroj pracuje

od nevidím do nevidím, dokud „se neporouchá.“
A všechny dny jsou pro něj stejné.
Určení člověka je ale jiné. Člověku byl
dán den odpočinku, aby ho prožil jinak. Aby
mohl věnovat čas rodině, aby mohl jít na výlet,
aby mohl číst a studovat, aby mohl třeba i jít
do kostela.
Člověk, který nikdy neodpočívá, je
vlastně člověk ponížený na otroka, na zvíře,
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na pouhý stroj, i kdyby to dělal ze své vlastní
vůle.
A pomysleme na lidi ve směnných
provozech, ti si často nemohou vzít volno ani
kdyby chtěli.
Ve starém Izraeli to proto dotáhli až tak
daleko, že v den odpočinku měli odpočívat
úplně všichni – boháči, dělníci, cizinci, ba i
otroci, a dokonce i zvířata. Na všechny se
dostalo.
Jsem dalek toho nařizovat vám jak máte
a nemáte odpočívat, ale chtěl bych vám to
popřát – když už máme to léto, tak odpočívejte,
věnujte se blízkým, objevujte kraje blízké i
vzdálené a mějte radost ze života. Buďme lidmi,
ne stroji.
Milí Bože, děkujeme ti, žes nás naučil
také odpočívat, přemýšlet. Že jsi rozdělil naše
dny, takže nejsou všechny stejné. A prosíme
provázej nás na našich cestách, v našich
radostech i starostech. Amen.

Program

- 13. 6. jsme zakončili letošní Povídání
biblických příběhů pro děti, které se odehrávalo
každý druhý čtvrtek na faře v Opatovicích.
Sešlo se šest děti z širokého okolí a bylo to moc
pěkné. Pokračovat budeme zase na podzim.
- 16. 6. se konal výlet pro celé rodiny
autobusem do Hořátve u Nymburka, na zámek
Loučeň a do Zoo Chleby.
- 29. 6. se již tradičně u fary odehraje setkání
na závěr školního roku. Děti dostanou příležitost
si zopakovat některé biblické příběhy, o kterých
jsme si povídali, bude honba za pokladem a
závěrečný táborák.
Přes prázdniny se budou pravidelně
konat bohoslužby v Opatovicích od 9 hodin.
Kvůli pokračující rekonstrukci kostela se
budeme scházet v modlitebně (budova vedle
fary).
V případě zájmu, otázek, potřeby si
promluvit atd. nás, prosím, neváhejte
kontaktovat.

Oprava kostela v Opatovicích

Dovolte mi vás informovat o postupu
opravy kostela v Opatovicích. Střecha i fasáda
jsou již v podstatě hotovy, z čehož máme velkou
radost. Kostel dostal i nový nátěr, tak doufáme,
že se vám bude líbit.

Stále nás však čeká ještě notný kus
práce. Především se musí vykopat nový odvod
dešťové vody. Čímž bychom rádi zároveň
vyřešili nedostatek vody na zalévání
na hřbitově.
Navíc
vnitřek
kostela
při rekonstrukci poněkud utrpěl a bude se muset
vymalovat.
Velice děkujeme všem, kdo se oprav
zúčastnili, přispěli nebo nám drželi palce. Moc
si toho vážíme.

Benjamin Kučera, farář, a Jaromír Drda, kurátor
webové stránky: http://opatovice.evangnet.cz/
fotky: https://evangeliciopatovice.rajce.idnes.cz/
facebook: ČCE Opatovice
telefon na faru: 773 217 474
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POZVÁNÍ

V sobotu 20. 7. 2019
jste srdečně zváni
do Kapličky
sv. Anny
v Kluckých Chválovicích
od 18:00
na pouťovou mši.

D E FI N I C E Z PRAV O DAJ E
Vážení čtenáři,
v závěru tohoto zpravodaje mi dovolte se
zaměřit na definici zpravodaje, kterou jsem
na počátku mého působení v tomto čtvrtletníku
hledala, abych věděla, co má být obsahem
„správného“ zpravodaje.
Hlavní zásady, které by ve zpravodaji
měly být dodrženy jsou objektivita a
vyváženost. Měl by obsahovat objektivní
informace týkající se činnosti obecního úřadu,
dále společenského, kulturního, sportovního
a dalšího dění v obci. Rovněž by měly být jeho
obsahem, jak názory zastupitelů k aktuálním
problémům v obci, tak názory občanů týkající
se dění v obci.
Já osobně jsem v této oblasti – obecní

zpravodaj – nováček. Každým číslem se učím, a
proto věřim, že se této definici hodně
přibližujeme a že obsah zpravodaje je pro vás
zajímavý. Velké poděkování patří i novým
přispěvovatelům z řad občanů, kteří nás
informují o akcích v jejich obcích. V případě že
máte nějaké další podněty, příspěvky neváhejte
se
obrátit
na
redakční
email
zbysovskyzpravodaj@seznam.cz.
Nadále platí, že pokud byste chtěli
obdržet zpravodaj, obraťte se na obecní úřad,
kde si konkrétní číslo zpravodaje můžete
vyzvednout nebo nahlásit zájem o trvalý odběr.
Ještě jednou děkuji všem za spolupráci
při tvorbě zpravodaje.
Jiřina Vosečková
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PR E Z E N TAC E FI R E M
Tady nabízíme prostor pro firmy a jejich prezentaci.

Inzerce 20/2019
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