Vážení spoluobčané,
jako obvykle vítáme Vaše ohlasy a připomínky k obsahu. Máte informace o připravovaných akcích v okolí, úspěších našich
spoluobčanů nebo fotografie vhodné ke zveřejnění? Dejte nám vědět. Jsme rádi za každou Vaši reakci. Veškeré podklady
je možné zaslat na email alessorf@seznam.cz případně odevzdat přímo na obecním úřadě.

Záznamy z jednání zastupitelstva jsou dostupné na webových
stránkách obce. Jednání zastupitelstva je veřejné a datum
jeho konání je vždy s předstihem oznámeno na úřední desce a
webových stránkách obce.
Usnesením č. 36/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Josefa Profouse.
Usnesením č. 37/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 38/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s uskutečněním letního dětského tábora pro kmen Bobrů
v Říčanech, na pozemku č. parcely 423 „Na skalce“ v k.ú.
Chlum v době od 3. do 22.7.2016.
Usnesením č.39/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
pozemků č. parcel 255/1 a 255/6 v k.ú. Damírov pro chov
zvěře. Nájemce J. M., Číhošť, doba nájmu do 31.12.2018, roční
pronájem byl stanoven na 4.150,-Kč. Záměr o pronájmu bude
vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce po dobu 15-ti
dnů, kdy občané mohou zasílat své připomínky.
Usnesením č. 40/2016 zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy rybníka v Krchlebské Lhotě pro P. R.,
Čáslav do 31.12.2018. Záměr bude vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce po dobu 15-ti dnů, kdy mohou občané
zasílat své připomínky.
Usnesením č.41/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Plán
společných zařízení“ v rámci Komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Šebestěnice.
Usnesením č. 42/2016 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek pro Lípa pro venkov o.z. Zbraslavice ve výši 6,-Kč /
obyvatele což činí 3.714,- Kč.
Usnesením č. 43/2016 zastupitelstvo obce schvaluje částku ve
výši 198.435,- Kč bez DPH za opravu veřejného osvětlení
v obci Klucké Chvalovice.
Usnesením č.44/2016 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na „Obnova rybníka v k.ú. Damírov“
z Ministerstva zemědělství ČR.
Usnesením č. 45/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s oplocením pozemku č. parcely 382/9 o výměře 287 m2
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v k.ú. Opatovice, vlastník E. K., Praha. Oplocení bude provedeno po hranici stávajícího pozemku.
Usnesením č. 46/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Ing. Ivana Vergnera a Libuši Řeháčkovou
Usnesením č. 47/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 48/2016 zastupitelstvo obce ke dni 31.5. 2016
souhlasí s ukončením platnosti výjimky pro I. M. Zbýšov, týkající se přejezdu přes pozemek č.parcely 420/14 v k.ú. Opatovice, která mu byla udělena zastupitelstvem obce, ze dne
23.4.2014.
Usnesením č. 49/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s pronájmem pozemků č. parcely 255/1 a 255/6 v k.ú. Damírov J.M., Číhošť , za účelem chovu zvěře. Pronájem se sjednává na dobu určitou do 31.12. 2018, výše ročního nájmu byla
stanovena na 4.150,-Kč.
Usnesením č. 50/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka pro P.R., Čáslav. Pronájem se sjednává na dobu
určitou do 31.12.2018, roční nájemné bylo stanoveno na
2.500,-Kč
Usnesením č.51/2016 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč na akci „Pálení čarodějnic“ ve
Zbýšově.
Usnesením č. 52/2016 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Usnesením č. 53/2016 zastupitelstvo obce schvaluje upravený
návrh závěrečného účtu obce Zbýšov za rok 2015.
Usnesením č. 54/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s odkoupením části pozemku č. parcely 40 o výměře 125 m2
v k.ú. Krchlebská Lhota za cenu 5,-Kč/m2. Záměr o prodeji
bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesením č. 55/2016 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek pro SDH Klucké Chvalovice, za účelem pořádání
oslavy 120 let založení sboru ve výši 10.000,-Kč.
Usnesením č. 56/2016 zastupitelstvo obce schvaluje umístění
dopravní značky A13 – Zvířata se symbolem koně v obci
Chlum, z důvodu bezpečnosti, jelikož v této obci dochází ke
zvýšenému pohybu chovatelů s těmito zvířaty.
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Usnesením č. 57/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Mgr. Oldřicha Poula a Josefa Profouse.
Usnesením č. 58/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 59/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s odprodejem části pozemku č. parcely 40 v k.ú. Krchlebská
Lhota o výměře 125 m2 za cenu 5,-Kč/m2. Kupující František
Šarm, Mezholezy.
Usnesením č. 60/2016 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbýšov za rok 2015 s výhradou.
Usnesením č. 61/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci „Pouť v Kluckých Chvalovicích“ ve výši 2.000,-Kč.
Usnesením č 62/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz postižených civilizačními
chorobami, základní organizace Zbýšov, ve výši 1.000,-Kč.
Usnesením č. 63/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč pro konání okrskové soutěže hasičských sborů ve Vlkanči.
Usnesením č. 64/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Zbýšov, okres Kutná
Hora příspěvková organizace ve výši 3.000,-Kč, pro pořádání
„Dětského dne ve Zbýšově“ dne 28.5.2016.

Usnesením č. 65/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s odkoupením pozemku č. parcely 1136/2 o výměře 115 m2
v k.ú. Klucké Chvalovice za cenu 5,-Kč/m2. Záměr o prodeji
bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Usnesením č. 66/2016 zastupitelstvo obce schvaluje vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu na akci „Vodovod Zbýšov-napojení místních částí Krchlebská Lhota a Damírov.“
Usnesením č. 67/2016 zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním pozemku č.parcely 321/1 v k.ú. Opatovice do územního
plánu obce Zbýšov se způsobem využití – stavba rodinného
domu.
Usnesením č. 68/2016 zastupitelstvo obce schvaluje komisi
pro otevírání obálek dne 15.6.2016 v rámci výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny školy, Zbýšov v Čechách
čp. 23“ v tomto složení:
Mgr. Miloslav Oliva, Ing. Aleš Šorf, Ing. Ivana Tužinská, František Vavřička, Libuše Řeháčková.
Usnesením č. 69/2016 zastupitelstvo obce schvaluje členský
poplatek na roky 2016-2019 pro Mikroregion Čáslavsko ve výši
4588,- Kč/rok.(základní poplatek 2.000,-Kč + 4,-Kč/obyvatele).
Usnesením č. 70/2016 zastupitelstvo obce schvaluje investiční
záměr pro stavbu „Vodovod Schořov-Zbudovice“.

Vážení spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsme obdivovali krásu probouzející se jarní přírody, nedočkavě čekali na první teplé
sluneční paprsky, které každým dnem minutu po minutě
ukrajovaly z nočního času. Žasli jsme úžasem nad rozkvetlými stromy, které připomínaly pohádkové víly, ověnčené
bílými květy a jejich zpěv nahrazoval bzukot pilných včeliček. Jaro se s námi loučí a předává vládnoucí žezlo jako
štafetu dále.
A tak je to i s naší rozdělanou prací a povinnostmi.
Tak jako každý rok nám pomáhají starat se o vzhled obcí
naši staronoví zaměstnanci. Statečně zdolávají rozsáhlé
plochy narostlé trávy a provádějí drobné opravy obecního
majetku.
Připravujeme se také na letní sezonu v autokempu.
Při této příležitosti jsme pro naše návštěvníky nechali
upravit společenskou místnost, kde byla položena nová
podlahová krytina a bylo nově vymalováno.
Za několik dní čekají naše školáky prázdniny a bývalo
zvykem, že třídy osiřely prázdnotou a vchodové dveře,
jištěné bezpečnostním zámkem, na dlouhou dobu uzavřely
svá vstupní křídla. Letos tomu ale tak nebude. Naopak,
školu i tělocvičnu čekají velké změny. Obec získala od Krajského úřadu Středočeského kraje z Programu rozvoje venkova dotaci ve výši 2,02 mil. Kč. Rekonstrukce se týká výměny oken, dveří, odvedení vlhkosti od budov, opravy
fasád, výměny podlahové krytiny a spousty dalších drobných úprav. Práce budou započaty 1.7. a celá rozsáhlá akce
bude dokončena do 31.10. letošního roku. Zásahy do interiérů musí být hotové do konce srpna, aby nebyla narušena
výuka v novém školním roce.

Kromě toho se připravuje odvodnění pozemků kolem
bytové zástavby ve Zbýšově, v Krchlebské Lhotě proběhne
v nejbližších dnech kolaudace vodovodních řadů a následně pak realizace vodovodních přípojek.
Ale život není jenom práce. Je třeba myslet i na odpočinek a k tomu jsou letní dny ideální. Užívejte si je ve zdraví
a pohodě, relaxujte a čerpejte pouze pozitivní energii.
Každý den, ať už s sebou přináší věci veselé nebo
smutné, je pro nás výzvou.
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Květa Němcová – starostka obce
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Z našich činností jsme vybrali:
Duben
„Divadélko Pod čepicí nám zahrálo představení Evelínko,
neutrácej tolik, které se mi moc líbilo. Slepička Květule byla
rozumnější než Evelínka a učila ji, jak hospodařit s penězi.
Agátka z první třídy si mohla vyzkoušet, jak funguje bankomat pro lidi. Další dny jsme si s paní učitelkami vysvětlovali, co je hodnota peněz, rodinné hospodaření, rozpočet,
investice, výdaje a rezerva. Každý se trochu přiučil a zjistil,
jak je to těžké s penězi hospodařit.“ Jindřiška

„Ivo, mám si vzít zase holiny, až budeme uklízet škarpy a
bažinu na kraji lesa naproti chatě pana Laudy?“ „Asi ne,
Martine, letos je sucho. Ale nezapomeň si vzít ty gumové
rukavice jako loni.“ „A kolik myslíte, že nasbíráme pytlů?“
bavili se mezi sebou žáci před dubnovým uklízením v okolí
Zbýšova. Většinou uklízíme odpadky při silnicích, které tam
vandalové odhazují. Cestou do Kluckých Chvalovic jich bylo
málo, ale překvapilo nás, co všechno lidi vyhazují k potoku
do lesíka na kraji vesnice. Za hodinu jsme nasbírali asi 20
pytlů a to jsme ještě nestihli všechno. Proč tam lidé vyhazují oblečení, gauč a jiné věci, když mají ve vesnici kontejnery?

14. 4. jsme jeli do Čáslavi na Den bezpečnosti. Viděli jsme
tam policii, záchranku, hasiče a záchranářský vrtulník. Ten
se nám líbil nejvíc. Zkusili jsme si i první pomoc u Kryštůfka
záchranáře.
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Pravidelnou výuku jsme měli zpestřenou korporátním bubnováním s lektorkou Věrou Jeřábkovou. Poslouchali jsme
třeba zvuk dešťové hole, drnkací žáby, zkoušeli jsme bubnovat a učili jsme se relaxovat.
Květen
„Keramika mě hodně baví, a tak jsem byla ráda, když do
školy přijela paní Brigita Vavřičková a tvořili jsme s ní uvítací destičky na dveře. Vyryla jsem si na ni panenku, protože
mi ji tatínek přidělá na mé dveře do pokojíčku. Větší radost
jsem měla z berušky, kterou jsme dělali pro maminky
k jejich svátku. Pozvali jsme si je do školy, mladší děti jim
řekly, proč je máme rádi a k čemu jsou holky a kluci na
světě. My starší jsme si našli keltský horoskop a přiřadili
jsme vlastnosti stromů k vlastnostem našich maminek.“
Bára
Veletrh knih. „Rádi si čteme knížky, a proto jsme jeli na
Veletrh knih do Prahy. Povídali jsme si se spisovatelem
Martinem Šinkovským o knížce Vincen a Bóďa - dobrodružství v Benátkách, kterou jsme od něj dostali i podepsanou.
Potom přišel pan Svěrák, skoro na poslední chvíli, protože si
objednal k obědu knedlíky se zelím a přinesli mu je ve tři
čtvrtě na TEĎ. Povídal nám o svých knížkách a podepisoval
památníčky. Paní učitelka s panem ředitelem nás ještě
provedli Prahou, svezli jsme se metrem a vlakem jsme jeli
domů.“ Eliška S.

Pěší výlet Posázavím. „Nedaleko Ledče nad Sázavou poblíž
Meziklasí protéká řeka Sázava a my s panem ředitelem a s
paní učitelkou jsme tam jeli na výlet. Pěšky jsme šli na Stvořidla, bavilo mě skákat po kamenech, které prý podle pověsti tam naházel čert. Další den na hradě Lipnice jsem se
trochu přestala bát výšek, když jsem šla po točitých schodech. Nejvyšší hora v okolí se jmenuje Melechov, měří 707
m. n. m. a my jsme na ni vyšli poslední den. Cestou jsme si
povídali a líbili se nám lesy. Chutnala mi smažená vajíčka a
palačinky, které jsme si sami uvařili.“ Anetka.
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Červen
Těšíme se na cyklostezky, na výlet Stezkou korunami stromů, na přívoz přes Lipno, na snídaně a večeře milého pana
majitele Rychlíka, na sportovní hry s panem ředitelem a na
kamarády. Většina z uvedených se nám splnila na týdenním
cyklokurzu ve Vřesné na Šumavě. Žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Celý rok jsme sbírali papír a plasty a někteří z nás byli
mile překvapeni při vyhodnocení a odměňování. Marek
Smejkal získal 1. místo za 970,5 kg papíru a Bára Potměšilová za 1. místo ve sběru plastů – 184 pytlů.
V květnu jsme si udělili 3 dny bez učení. Poznávali jsme
zajímavá místa v našem okolí. Šlapali jsme pěšky a do vzdálenějších míst jsme se dostali autobusem, nebo vlakem. A
tady jsou naše dojmy:
Eliška V.: „V pondělí jsme šli do Doudova. Přecházeli jsme
lávku a chtělo to dost odvahy.“
Eliška N.: „Mně se líbilo vyprávění o Doudově. Dověděli jsme
se, že dříve tam žili mlynáři Rokosovi.“
Kuba Č.: „Také jsme tam luštili starý nápis a pak jsme tam
našli poklad.“
Kája V.: „Mně se zase líbila večerní procházka. Obcházeli jsme
Zbýšov.“
Adámek Š.: „Mně se líbilo na zámku Žleby a hlavně zbrojnice.“
Agátka V.: „A mně se zase líbila zámecká kuchyň. Ty dřevěné
stoly a lavice.“
Vojta B.: „A mně se líbila celá prohlídka. Hlavně procházka po
balkonech, kterým se říká arkády.“
Pavlík P.: „Pak jsme přespávali ve škole a strašně se mi to
líbilo, protože jsme se dívali na pohádku, která se natáčela
v zámku Žleby.“
Liborek B.: „Také jsme šli ke studánce v Kluckých Chvalovicích.
Byla v ní dobrá voda a pak jsme si tam v lese hráli na vojáky.“
Ondra M.: „Naučili jsme se hrát novou hru – Schodovku a já
jsem vyhrál celý turnaj.“

Trénování, přípravy a shánění kostýmů na naše závěrečné vystoupení vrcholily. 9. června jsme před zaplněným
sálem bývalé CO školy zahráli pohádky a jejich parodie,
zazpívali jsme si tradiční písničku Prázdninová, sklidili potlesk od rodičů a kamarádů. Pan ředitel měl hezké závěrečné slovo, veřejně se rozloučil s páťáky a s paní učitelkou
Rokosovou, protože končí u nás ve škole.
V závěru školního roku jsme si společně s mateřskou
školou vyjeli do ZOO v Liberci. Nejvíce jsme se těšili na bílé
tygry. Se zaujetím jsme pozorovali nejen jejich hrátky, ale i
starostlivou mámu tygřici a její výchovné metody.
Poslední týden jsme tábořili a soutěžili na základně
v Chedrbí. Při nejoblíbenější hře Hyeny jsem získal 512
bodů, když jsme chytali starší kamarády při hře Zvířata,
podařilo se mi chytit vzácného pivoně, rád jsem si zalezl do
spacáku a jednou bylo dobré poslouchat kapky deště, bylo
důležité udržovat oheň v týpí. Tyto a další věty se ozývaly
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při sdělování našich nezapomenutelných zážitků mladším
spolužákům.

Vlaďka Šupíková a Marie Rokosová – učitelky ZŠ Zbýšov

Co říci závěrem? Letošní rok byl plný událostí, učení,
smíchu i slziček. Tak jako většina před ním. Pro nás všechny
je důležité, že děti naši školu berou jako druhý domov. Že

jejich práce ve škole je povětšinou radostná. Chceme
v tomto trendu dále pokračovat. Opouští nás pět žáků
pátého ročníku. My všichni přejeme Ivance Babákové,
Martinu Profousovi, Aničce Vostrovské, Veronice Musilové
a Andulce Vavřičkové bezbolestný přechod do dalších škol.
Už méně bezbolestné je loučení s paní učitelkou Marií
Rokosovou. Její charisma a kolegiální přístup byl pro tuto
školu určitým požehnáním. Naše škola je pro ni vždy otevřená. Přejeme jí hodně úsměvů na tváři, radost z vnoučat,
poklidný osobní život a čas na knížky.
Škola bude o prázdninách modernizována a dostane
nový šat. Tak nám nezbývá než se těšit na září.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ

Ze života ve školce…
Letošní rok utekl ve školce jako voda. Je to jako včera, kdy jsme se obávali, zda se
rekonstrukce stihne v daném termínu a my už se zase loučíme se školním rokem a budoucími prvňáčky. Letos odchází do základní školy 11 dětí, z toho kromě jednoho chlapce nastupují všichni do ZŠ Zbýšov.
Během roku jsme stihli všechny akce, které jsme si naplánovali. Poslední 3 měsíce
nebyly výjimkou. Měli jsme zapůjčené herní prvky, které si děti užily hlavně venku. Herní
prvky jsou nám zapůjčovány v rámci projektu „Školková olympiáda“ a abychom si je
zasloužili, zúčastňujeme se 2x za rok společných akcí s ostatními mateřskými školami v regionu. 11. června na společném
setkání na letišti ve Zbraslavicích děti ve štafetovém závodě vybojovaly 3. místo. Máme z úspěchu velikou radost. Možná
k fyzické zdatnosti dětí přispěl i „turistický týden“, kdy jsme vycházkami za poznáním okolí nachodili cca 12 km. Také jsme
byli na přehlídce záchranných složek v Čáslavi.

Kromě těchto akcí jsme se věnovali i kultuře: sledovali jsme divadlo, bubnovali na africké bubny a přáli maminkám
k jejich svátku. Konec roku vždy končíme výletem, a proto jsme 22.6.cestovali do ZOO Liberec. I tato akce byla vydařená a
děkujeme maminkám za pomoc při dozoru.

Samotným závěrem školního roku 2015/2016 byla veřejná besídka „Rozloučení s předškoláky“, kterým přejeme, ať
do školy vykročí správnou nohou a ať společně s novou paní učitelkou Ivanou Samohelovou a se svými rodiči zvládají novou etapu svého života.
Věra Radilová a Lenka Martínková
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V jarní části A mužstvo TJ Zbýšov bohužel nedokázalo obhájit svou pozici v okresním přeboru a příští rok bude účastníkem III. třídy. B mužstvo obsadilo ve IV.A třídě 10. místo. Konečné tabulky obou soutěží vypadají takto:
Poř
1.

Jméno týmu
Tupadly

OZ
26

V
21

VP
1

PP
1

P
3

Skore
70 : 25

Body
66

Poř
1.

Tým
Církvice

OZ
24

Skore
75:26

Body
62

2.

Kutná Hora B

26

14

3

3

6

70 : 44

51

2.

Okřesaneč

24

93:42

59

3.

Malín

26

11

4

2

9

75 : 55

43

3.

Bratčice

24

75:47

47

4.

Vrdy

26

13

1

2

10

68 : 51

43

4.

Vlkaneč

24

69:48

42

5.

Zbraslavice

26

12

2

1

11

71 : 54

41

5.

Horní Bučice

24

57:49

37

6. Uhlířské Janovice

26

12

2

1

11

55 : 60

41

6.

Záboří n. L.

24

64:54

34

7.

Malešov

26

9

4

5

8

53 : 49

40

7.

Chotusice B

24

51:54

34

8.

Sedlec

26

11

0

4

11

52 : 66

37

8.

Vrdy B

24

63:61

32

9.

Sázava B

26

9

4

1

12

56 : 66

36

9.

Zbýšov B

24

47:76

29

10.

Chotusice

26

9

2

3

12

57 : 70

34

10.

Hostovlice

24

43:64

29

11.

Hlízov

26

9

1

3

13

47 : 64

32

11.

Horušice

24

47:87

25

12.

Paběnice

26

8

2

3

13

49 : 62

31

12.

Potěhy

24

33:66

24

13.

Kácov B

26

6

3

2

15

57 : 77

26

13.

Žleby

24

29:72

14

14.

Zbýšov

26

5

4

2

15

36 : 72

25

Fotbalová přípravka
Vážení příznivci sportu,
začátkem dubna letošního roku byly zahájeny tréninky nejmenších zájemců o sportování. Jedná se o chlapce a děvčata z mateřské školky a základní školy ve Zbýšově. Po projednání s předsedou oddílu kopané panem
Lukášem Sobotkou, vedoucí učitelkou mateřské školky paní Věrou Radilovou a ředitelem základní školy panem Mgr. Miloslavem Olivou byli děti a
rodiče pozváni na první trénink v úterý 12. dubna od 16 hodin na fotbalové
hřiště. Přišlo celkem osm chlapců a pět děvčat ve věku 5 až 10 let. Další
tréninky se uskutečnily také vždy v úterý od 16 hodin. Tréninkům, které byly
vzhledem k věkovým rozdílům vedeny převážně formou her, přihlížely většinou maminky sportovních elévů, tatínkové zatím vyčkávají.
Pro naši další tréninkovou činnost máme v případě nepříznivého počasí možnost využívat školní tělocvičnu, za
což děkujeme řediteli základní školy. Dalším zlepšením tréninkových možností je sponzorský dar, kdy jsme získali 15 ks
lehkých míčů určených pro ty nejmenší sportovce. Spokojenost musím projevit i v přístupu obecního úřadu v rámci přípravy propagačních materiálů. Oceňuji přístup správcové kabin paní
Oliny Chrtkové, která vždy na trénink připraví míče, kužely, rozlišovací
dresy a přijde se na každý trénink osobně podívat. V rámci dalšího
vylepšení areálu spoléhám na spolupráci se zemědělským družstvem
Vysočina. Půjde o slalomové tyče, překážky, malé fotbalové branky. K
celkové spokojenosti zatím schází větší počet zájemců o sportování.
Dětem, které budou na tréninky docházet, chci předávat dobrý vztah
ke sportu, důležitost sportovního tréninku se všemi jeho složkami a
učit děti fair-play ve sportu i v životě. Dovoluji si je tedy znovu pozvat
do fotbalového areálu.
V současné době tj. konec měsíce června, chci všem, kteří se snaží podílet na sportovním rozvoji svých ratolestí, poděkovat a pokud budou mít zájem, tréninky budou pokračovat i v době prázdnin ve stejném termínu. V současné době se
tréninků pravidelně zúčastňuje kolem 8 malých fotbalistů a byli bychom moc rádi, kdyby se základnu podařilo rozšířit.
Jindřich Arnot – trenér přípravky
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Vážení spoluobčané,
před námi je jedno z nejkrásnějších období v roce –
čas prázdnin školáků, rodinných výletů a dovolených. Věříme, že knihovna Vám bude příjemným společníkem.
V uplynulém období došlo k výraznému nárůstu počtu
čtenářů. V nové čítárně jsou připraveny knihy k zapůjčení i
bez čtenářského průkazu, je možné si zde prohlédnout
časopisy. V jednání je podzimní přednáška o zajímavostech
Zbýšova a okolí.
Bohužel ani poli kultury nejde vše hladce, jak se by
se mohlo zdát. Po zmínce o pořízení nového počítače do
knihovny v předchozím čísle „Zpravodaje“, došlo násilné-

mu vniknutí a zdemolování vstupních dveří knihovny.
Naštěstí nebylo nic odcizeno.
Často se setkávám s názorem, že v době internetu a
televize je knize odzvoněno. Neumím lépe vyjádřit důležitost četby a tím i vzdělanosti než autor ekonomických
komentářů Hospodářských novin, Alexander Tomský: „ Kdo
nečte, špatně mluví, kdo špatně mluví, špatně myslí, kdo
špatně myslí, špatně jedná, kdo špatně jedná, ničí svět, náš
svět, v němž nebude bezpečno žít.“
Závěrem dovolte, abych Vám popřála krásné a ničím
nerušené léto a těším se na setkávání při akcích kulturní
komise OÚ Zbýšov.
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V dubnu, květnu a červnu 2016 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
25. 4. Kořínková Marie, Zbudovice – 75 let
9. 5. Vavřičková Marie, Zbýšov – 85 let
16. 5. Kurfirstová Hana, Zbýšov – 80 let
16. 6. Peca Miroslav, Zbýšov- 85 let
20. 6. Novotný Václav, Zbýšov- 70 let
24. 6. Zelený Josef, Krchlebská Lhota- 70 let
Přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Dobrovolní hasiči z Kluckých Chvalovic zorganizovali výlov rybníka Paloudilák. S upouštěním vody začali tradičně
s předstihem a místní zvědavci, kteří se chodili na vyprazdňující se rybník dívat, předpovídali výlovu nevalný výsledek.
26.3. časně ráno začal výlov a připravené kádě téměř nestačily pojmout celý úlovek. Jednu velkou káď naplnili pěkně živení dospělí kapři a zbývající kádě rybí mládež a dorostenci. I přes přeháňku, která během dopoledne znepříjemnila práci,
byl výlov úspěšný.

Eliška P. Jiráková
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V sobotu 2. července proběhl na hřišti u pláže jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje trojic, který je již několikátým rokem hrán jako Memoriál Josefa Vlčka. Předpovědi počasí se netvářily úplně optimisticky a vyhrožovaly
kolem třetí hodiny trvalejším deštěm, který by mohl znamenat i ukončení turnaje. Tyto předpovědi se však naštěstí
nepotvrdily a turnaj mohl být kompletně odehrán.
Do turnaje se přihlásilo celkem 11 týmů, v některých
z nich byli zastoupeni i registrovaní hráči, a to slibovalo
dobrou úroveň zápasů. Základní boje byly rozehrány ve
dvou skupinách systémem na dva sety. Pořadí ve skupinách pak určilo obsazení zápasů o závěrečné umístění.
Většina zápasů byla velmi vyrovnaná a dramatická, přesto
se však odehrávala v plně přátelském duchu.
Ve finále se opět, stejně jako v loňském roce, střetly
týmy Omyl přírody a Církvice. Po dlouhém třísetovém boji
vyhráli tentokrát borci Církvic, když v závěrečném setu
rozhodl pouhý jeden míč. Putovní pohár tak v průběhu

příštího roku budou opečovávat v Církvicích.
Po odehrání posledního zápasu o umístění proběhlo
slavnostní vyhlášení, kdy každý z účastníků získal pamětní
medaili, věcnou cenu, každý tým pak obdržel diplom a
pohár nebo plaketu podle umístění. Po celou dobu turnaje
bylo pro všechny účastníky zajištěno občerstvení. Na závěr
pořadatelé poděkovali všem sponzorům, bez nichž by turnaj s takovým zajištěním být uspořádán nemohl, i všem
zúčastněným, protože i letošní turnaj byl odehrán celý
bojovně, s velkým nasazením, avšak ve stylu fair-play, což
bohužel v dnešní době již není vždy tak samozřejmé. Ještě
jednou všem zúčastněným děkujeme a již teď se těšíme na
další ročník.
Kompletní fotky z turnaje jsou k dispozici na nohejbalzbysov.rajce.net.

Výsledné pořadí:
1. Církvice
2. Omyl přírody
3. Petrovice I.
4. Grára
5. Šebestěnice
6. Péráci
7. HOHOHA
8. Bonboni
9. Chedrbí
10. Hroši
11. Opatovice
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Dnes Vám přinášíme první vlaštovku ve speciální rubrice věnované tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak
vypadají nyní. Dnešní příspěvek je věnován benzinové pumpě ve Zbýšově. Původní fotografie, kterou poskytl pan Miroslav
Peca, pochází podle informací paní Blaženy Markové, která v benzínové pumpě pracovala od jejího otevření, z roku 1972.
Současná fotografie byla vyfocena z přibližně stejného místa v červnu 2016.
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Ve čtvrtek 30.6.2016 se děti v základní škole naposledy setkaly s paní učitelkou Marií Rokosovou, která se
rozhodla ukončit působení na místní základní škole a odejít do důchodu. Za více než 20 leté působení zde tato
paní učitelka ovlivnila životy desítek místních i přespolních dětí, naučila je číst, psát, vždy pro ně měla laskavý
úsměv a pochopení. Není vůbec nadnesené tvrdit, že každé dítě, které učila, na ní jistě rádo vzpomene. Po
rozdání vysvědčení předali prvňáčci a druháci paní učitelce svůj společný dárek a stejně jako ona na začátku
každého roku dekorovala nové prvňáčky šerpou, tentokrát odekorovali její žáčci ji. Poté se k rozloučení přidali i
starší žáci školy, kteří paní učitelce rovněž předali svůj dárek a popřáli ji mnoho příjemných a pohodových chvil
v důchodu. K tomuto přání se připojujeme i my a zároveň bychom za všechny, jejichž život během svého působení na škole ovlivnila, chtěli vzkázat jediné: DĚKUJEME!!!

Co říci závěrem? Snad jen poděkovat všem
přispěvatelům a věřit, že přispívajících i příspěvků
bude přibývat. Doufejme, že se v nastávajících letních
dnech budeme vzájemně setkávat nejenom při akcích
inzerovaných v tomto čísle zpravodaje.
Léto je časem dovolených, pro někoho dobou
lenošení, pro jiného zase dobou aktivního odpočinku.
Naše obce jsou Vám bezesporu schopny poskytnout
obojí. Ať už patříte k jakékoliv skupině, chtěl bych
Vám popřát, abyste si svou dovolenou prožili plně
podle svých představ a načerpali nové síly. Přeji Vám
tedy krásné letní dny, plné spokojenosti a smíchu,
neboť jak pravil francouzský epigramatik Chamfort
Sebastian Roch: „Je ztracený každý den našeho života,
kdy jsme se nezasmáli.“
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce
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