Vážení spoluobčané,
držíte v ruce první číslo Zbýšovského zpravodaje. Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o dění v naší obci a poskytovat Vám užitečné a zajímavé informace. Zpravodaj by měl vycházet zpravidla jednou za čtvrtletí. Uvítáme Vaše ohlasy a
připomínky k obsahu a rovněž rádi zařadíme náměty, příspěvky, plánované akce, dosažené úspěchy, fotografie apod.
Veškeré podklady je možné zaslat na email alessorf@seznam.cz nebo odevzdat přímo na obecním úřadě.

Složení zastupitelstva:
Adresa:

Obecní úřad Zbýšov
Zbýšov 30
285 65 Zbýšov v Čechách

Telefon:

327 390 326

Email:

zbysov@tiscali.cz

Web:

www.zbysovvcechach.cz











Úřední hodiny:
Pondělí
8:00-11:00
13:00-16:00
Středa
8:00-11:00
13:00-16:00
Ostatní dny*
8:00-11:00
13:00-16:00
*platí pro naléhavé a ohlášené návštěvy

Obec Zbýšov leží ve východní
části Středočeského kraje a patří se
svými sedmi satelitními obcemi katastrální výměrou (2600 ha) k největším
na okrese Kutná Hora. Zbýšov je zároveň díky své poloze a vybavenosti
centrem i pro další blízké obce.
V současné době má Zbýšov včetně
Damírova, Krchlebské Lhoty, Kluckých
Chvalovic, Chlumu, Opatovic, Březí a
Zbudovic 623 trvale žijících obyvatel a
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Květa Němcová – starostka
Ing. Aleš Šorf – místostarosta
Ing. Hana Kunášková
Jana Pechová
Mgr. Oldřich Poul
Josef Profous
Libuše Řeháčková
František Vavřička
Ing. Ivan Vergner

Obecní zastupitelstvo se schází pravidelně 1x měsíčně
(obvykle poslední čtvrtek v měsíci) na Obecním úřadě
Zbýšov. Zasedání jsou veřejná.

v katastrálním území obce se nachází
313 rekreačních objektů.
V letošních říjnových volbách bylo zvoleno nové 9-ti členné zastupitelstvo pro volební období 2014-2018
v tomto složení: Květa Němcová (ve
volbách získala 277 hlasů, starostka),
Ing. Aleš Šorf (190 hlasů, místostarosta), Jana Pechová (146 hl.), František Vavřička (136 hl.), Ing. Ivan Vergner (135 hl.), Mgr. Oldřich Poul (131

-1-

hl.), Libuše Řeháčková (129 hl.), Ing.
Hana Kunášková (128 hl.) a Josef
Profous (128 hl.).
Obecní úřad Zbýšov má 2 stálé
zaměstnance. Pouze pro sezónní práce jsou přijímáni zaměstnanci, kteří
jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Náplní jejich práce je údržba veřejné zeleně a drobné údržbářské práce. Tím vznikají i nové pracovní příležitosti. Na obecním úřadě

www.zbysovvcechach.cz

jsou poskytovány služby v oblasti
působnosti státní správy, což je kromě
jiného i povolování kácení stromů,
legalizace a vidimace (ověřování podpisů a listin) a služby Czech Point

(např. výpisy z katastru nemovitostí,
z bodového systému řidičů, z rejstříku
trestů atd.) pomocí dálkového přístupu dat.

Květa Němcová – starostka

Celý přesný název zařízení je Základní škola a Mateřská škola Zbýšov, okres Kutná Hora příspěvková organizace. Skládá se ze čtyř částí: základní školy, školní družiny,
mateřské školy a školní jídelny.
Základní školu navštěvuje v 1. – 5. ročníku celkem 27
žáků (7 prvňáčků, 7 druháků, 5 třeťáků, 5 čtvrťáků a 3 páťáci) a vyučování zde začíná v 7:15. Učitelkou 1. a 2. ročníku je paní Marie Rokosová, pan ředitel Miloslav Oliva vyučuje v 3. – 5. třídě. Několik hodin vyučuje i paní Vladislava
Šupíková. Škola je velmi dobře vybavena technikou –
v každé kmenové učebně a v knihovně je k dispozici počítač
s napojením na Internet. Ve třech učebnách je k dispozici
dataprojektor a v jedné dokonce interaktivní tabule. Škola
rovněž disponuje počítačovou učebnou vybavenou 13
počítači. Pro výuku tělesné výchovy je možné využít slušně
vybavenou tělocvičnu. V budově základní školy dále působí
školní družina, kterou vede paní Vladislava Šupíková a do
které je zapsáno 25 dětí. Provoz družiny začíná v 11 h a
končí v 16 h. O úklid v budově školy se stará paní Veronika
Solařová a po dobu její mateřské dovolené paní Petra Pospíšilová.
Do mateřské školy je v současné době zapsáno 26 dětí. O děti se zde společně starají paní Lenka Martínková a
paní Věra Radilová, která je vedoucí učitelkou. I ve školce
je k dispozici počítač s napojením na Internet. Společnou
budovu s mateřskou školou sdílí i školní jídelna, která zajiš-
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Rozpočet obce je pro rok 2015
koncipován jako přebytkový, příjmy
činí 7.643.600,- Kč a výdaje
7.180.200,- Kč. Z rozpočtu se mimo
jiné financuje provoz předškolního a
školního zařízení, odpadové hospodářství, dopravní obslužnost, veřejné
osvětlení, údržbu bytů a veřejné zeleně, činnost hasičských sborů a řádný
chod obce. Pro zlepšování infrastruktury jednotlivých obcí se zastupitelstvo bude svými silami snažit získávat
další finanční prostředky z dotací
poskytovaných jak z místních, tak i
evropských zdrojů a navyšovat tak
jejich atraktivnost. Obec chce našim
občanům nabídnout takové vybavení,
aby zde nalézali pro sebe a své rodiny
to pravé zázemí pro jejich společný
život.
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ťuje stravu nejenom pro děti ze školky, ale i obědy pro školní děti. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Babáková, hlavní kuchařkou paní Jana
Čížková. Pomocnou kuchařkou je paní Jana Bohatá, která
má současně na starosti i úklid v mateřské školce.
Škola, školní družina a mateřská školka spolu velmi
úzce spolupracují. Ze společných akcí lze uvést plavecký
výcvik nebo společná odpoledne školky a družiny, karneval,
dětský den atd. Pro své žáky škola mimo jiné pořádá školu
v přírodě, cyklokurz, táboření na základně u Chedrbí
s dalšími malotřídkami, výjezdy na kolech, návštěvy kina a
divadla. Škola nabízí i volnočasové kroužky – sportovní,
výtvarný, počítačový, přírodovědný a toulavou botu,
v příštím roce bychom chtěli nabídku kroužků rozšířit o
včelařský.
Adventní čas je již tradičně vyplněn přípravou programu na slavnostní rozsvícení vánočního stromku na návsi, výrobou čertů a Mikulášů, vánočních dárečků a přání,
kterými jsou obdarováváni nejen rodiče. Celý tento předvánoční program vrcholí přespáním ve škole, kdy si žáci
užijí florbalový turnaj, vánoční dílničku, večerní vycházku i
opravdovou štědrovečerní večeři.
Podrobnější informace o škole lze nalézt na internetových stránkách www.zszbysov.cz
Mgr. Miloslav Oliva – ředitel (red.zkráceno)
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Ze života ve školce
Školní vzdělávací program, vytvořený V. Radilovou,
s názvem Kouzelné oříšky veverky Čiperky shrnuje všechny
požadavky na předškolní vzdělávání. Podle rozdělení na
jaro, léto, podzim a zimu je jeho zaměření hlavně na poznávání přírody - environmentální výchovu. Během roku
pořádáme různé akce, zveme si divadelní spolky, poznáváme okolí Zbýšova a blízkých vesnic, jezdíme na výlety.

nejen zasportovat a setkat se s jinými školkami v regionu,
ale také máme možnost si zapůjčit herní prvky pro nás
finančně nedostupné, např. horolezeckou věž, skákadla,
nafukovací hrad, kola a odrážedla a další.

Děti napjatě sledují pohádku Jejda, strašidýlka

Školní rok začal rozloučením s létem a to formou „strašidelné“ stezky v lese v obci Chlum, která se nazývá
„Chlumská strašidla“. Děti a jejich rodiče překonávali náročný lesní terén, plnili zadané úkoly a společníky jim byli
dobrovolníci převlečení za strašidla. Letos se konal již 6.
ročník.
Akce s názvem Podzimní slavnost má už také svou tradici a každoročně se jí zúčastní kolem 50 dětí v doprovodu
svých rodičů. Je to naučná stezka podzimní přírodou v obci
Zbýšov. Letos se uskutečnila 17.10. I přes nepřízeň počasí
se zúčastnilo 42 dětí. Děti byly za svou snahu odměněny
nejen občerstvením, které zajistil OÚ Zbýšov, ale také igelitovými draky získanými od štědrých sponzorů. S vyhranými
draky se 25.10. konala „Drakiáda“, kde jsme si společně
zaběhali na poli na Chlumu. Účast byla 23 dětí, což považuji
za velký úspěch, jelikož si rodiče našli čas hned dva víkendy
za sebou.

Foto z podzimní slavnosti

V letošním roce jsme dokončili vzdělávací projekt „Rok
na zahradě“, který byl organizován paní J. Rosickou a jejími
lektorkami sdruženými ve skupině „Pod horami“.
Již druhým rokem jsme zapojeni v programu MAS LípaŠkolková olympiáda, v rámci kterého máme příležitost si

Zbýšovský zpravodaj
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Zapůjčené herní prvky ve školce

V listopadu jsme začali jezdit na předplavecký výcvik do
Kutné Hory, který si rodiče plně hradí. Tato akce je dobrovolná.

4. prosince se konalo „Rozsvícení vánočního stromu“.
Ačkoli se všechny školkové děti bojí čertů, kteří byli také
přítomni, hodnotím jejich vystoupení na parkovišti za zdařilé a odpovídající jejich věku. 17. prosince se pak uskutečnila veřejná besídka - Vánoční nadílka, která již tradičně byla
formou vánoční rukodělné dílny s rodiči, posezením a
ochutnávkou cukroví a na závěr byla i nadílka. Dárky pro
děti zajistily obě učitelky z finančních prostředků věnovaných rodiči a sponzory. Děkujeme všem!
V lednu plánujeme sobotní zájezd na hory, dokončíme
předplavecký výcvik, pravděpodobně v dubnu budeme mít
zapůjčené herní prvky jak do herny, tak i na pobyt venku.

www.zbysovvcechach.cz

Bude se pořádat dětský karneval, přijede k nám Divadélko
Kůzle, v „Turistickém týdnu“ ujdeme s dětmi nejméně 15
km. Tato akce je dětmi velmi vítaná, jelikož se vymyká
obvyklému chodu MŠ - jezdíme autobusy, přespáváme ve
školce, připravujeme si večeři…Výčet akcí je pouze zlomko-

vý a doufáme, že je budeme schopni všechny uskutečnit,
jelikož naši školku čeká rekonstrukce a nedokážeme si
představit, jak budeme všechny činnosti realizovat.

Pod hlavičkou TJ Zbýšov působí v současné době 2
fotbalové týmy dospělých. „A“ tým je účastníkem okresního přeboru, „B“ tým hraje IV.A třídu.
„A“ mužstvo TJ Zbýšov skončilo v podzimní části
okresního přeboru na 11. místě se ziskem 16 bodů ze 13
zápasů (skóre 21:34). U prvního týmu se v průběhu podzimní části vystřídali hned tři trenéři: Miroslav Voplakal
vedl mužstvo v 6 zápasech, Jan Jukl v 1 zápase a Ivan Babák
v 6 zápasech. Nejčastěji se do listiny střelců zapsali Marek
Šemík (7x za podzimní část) a Pavel Vebr (6x). Celkem
vstřelilo alespoň jednu branku 8 hráčů.
Ve všech zápasech podzimní části nastoupili Martin
Jirák (celkem 1170 odehraných minut) a Marek Šemík
(1157 minut). Dvanáct zápasů pak odehráli Ondřej Radil,
Martin Výborný, Václav Radil a Lukáš Sobotka.

Tabulka okresního přeboru po podzimní části

Foto z posledního a zároveň nejúspěšnějšího zápasu podzimní části:
Zbýšov – Uhlířské Janovice B 6:0

Věra Radilová – vedoucí učitelka

Tým
1.Zbraslavice
2.Sedlec
3.Zruč
4.Tupadly
5.Malešov
6.Vrdy
7.Sázava B
8.Sparta K. Hora B
9.Paběnice
10.Uhl. Janovice B
11.Zbýšov
12.Chotusice
13.Malín
14.Kaňk

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
10
9
8
7
5
4
4
5
4
5
4
4
3
0

0
2
1
1
2
5
6
5
3
4
2
2
1
2
2

1
3
4
4
3
3
4
5
5
6
7
8
8
11

Skóre
37: 15
25: 11
29: 18
29: 13
24: 24
34: 24
22: 21
28: 20
29: 25
24: 34
21: 34
20: 33
22: 35
12: 49

Body PK (Prav)
32
( 11)
28
( 10)
25
( 7)
24
1
( 2)
23
3
( -1)
21
3
( 0)
20
3
( -1)
19
1
( -3)
18
2
( -5)
17
( -4)
16
2
( -4)
14
1
( -5)
12
1
(-10)
4
2
(-16)

„B“ mužstvo drží po podzimní části 9. místo IV.A třídy
se ziskem 14 bodů z 12 zápasů (skóre 21:35). Mužstvo
v pozici trenéra vedl v 7 zápasech Ivan Babák a v 5 zápasech Lukáš Sobotka. Nejúspěšnějšími střelci týmu byli David Hybler s 5 vstřelenými brankami a Ivan Babák se 4
vstřelenými brankami.
Tým
Štrampouch
Církvice
Vrdy B
Záboří
Bratčice
Okřesaneč
Chotusice B
Horní Bučice
Zbýšov B
Hostovlice
Potěhy
Horušice
Vlkaneč

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
12
8
8
6
6
6
6
5
3
3
3
2
1

0
0
2
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1

0
2
3
4
5
5
5
6
6
6
8
9
10

Skóre
53: 6
41: 18
29: 25
21: 20
37: 25
39: 35
30: 28
33: 31
21: 35
19: 31
12: 31
16: 35
14: 45

Body
36
28
26
21
19
19
19
16
14
13
11
8
4

PK (Prav)
( 18)
2
( 8)
1
( 7)
1
( 2)
( 7)
( 1)
( 1)
( -5)
2
( -6)
1
( -9)
1
( -8)
1
(-11)
(-14)

Dne 14.3.2015 od 20h bude TJ Zbýšov pořádat již VIII.
SPORTOVNÍ PLES. K tanci a poslechu bude hrát TRIO.

Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím rokem přichází ohlédnutí a zavzpomínání na rok předešlý. Ve spolupráci OÚ Zbýšov, spolků a
sdružení proběhly úspěšné kulturní akce, a to především díky obětavým organizátorům.
V souvislosti s volbami do zastupitelstva se změnilo složení kulturní komise, která se i nadále bude snažit předkládat zajímavé akce. Věříme, že se podaří udržet současný trend, případně rozšířit nabídku zájmových činností.
V současnosti se jedná o možnosti, dle zájmu občanů, založení klubu seniorů, zahrádkářů či turistů. Budeme rádi za
každý námět či připomínku.
V průběhu měsíce ledna uveřejníme program plánovaných akcí na webových stránkách obce. Těšíme se na vzájemné setkávání v roce 2015.
Kulturní komise obce Zbýšov

Zbýšovský zpravodaj
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Do roku 2002 existovala honitba Honebního společenstva Zbýšov-Dobrovítov. 1. prosince 2002 se uskutečnila valná hromada majitelů pozemků v katastrálním území
obcí Zbýšov, Opatovice, Chlum, Čejkovice, Klucké Chvalovice, Damírov a Krchlebská Lhota a vznikla honitba Honebního společenstva Zbýšov v Čechách. V roce 2012 se po deseti letech konala valná hromada Honebního společenstva
Zbýšov, na které byl schválen pronájem honitby nově
vzniklému Mysliveckému sdružení Zbýšov v Čechách, jelikož staré Myslivecké sdružení Zálesí Zbýšov zaniklo. 23.
dubna 2014 na základě nového občanského zákoníku došlo
k přejmenování Mysliveckého sdružení Zbýšov v Čechách
na Myslivecký spolek Zbýšov v Čechách. Statutárním orgánem tohoto spolku je jeho předseda pan ing. Luděk Radil.
Hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny a
společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými
právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných
správních orgánů. Spolek plní své poslání zpravidla tím, že
především v zájmu svých členů svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí, propaguje na veřejnosti ochranu
přírody a myslivost, zajišťuje chov, vypouštění, ochranu
zvěře a péči o ni, působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých

Zbýšovský zpravodaj
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zvyků a tradic, zajišťuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví.
Přehled úlovků zvěře MS Zbýšov v Čechách v uplynulých
letech:
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Dančí
zvěř
6
7
9
7
12
15

Srnčí
zvěř
29
27
25
31
30
27

Divoká
prasata
30
54
53
78
101
80

Bažanta a zajíce MS Zbýšov v Čechách neloví, a to z důvodu
malého počtu této zvěře v přírodě.

www.zbysovvcechach.cz

19. prosince proběhlo jednání valné hromady, kde
SDH Zbýšov zhodnotil úspěchy i nedostatky v činnosti
v roce 2014. V současné době má sbor 28 členů (25 mužů a
3 ženy), jejichž věkový průměr činí 50,6 roku. To samo o
sobě ukazuje na složitou situaci v naší činnosti při zajišťování úkolů vycházejících z usnesení VH hasičů, jako například obsazení sedmičlenného sportovního družstva na
okrskovou soutěž, jakožto pro námětové cvičení, společenské události a další akce. Přestože jsme poměrně velká
obec, nejsou zde možnosti v přijímání nových členů především z řad mládeže.
Z akcí v tomto roce lze jmenovat následující. V tomto
roce jsme zajišťovali hasičskou hlídkou pálení vatry před
případným požárem. V květnu a červnu probíhala příprava
sportovního družstva na okrskovou soutěž, která se tradičně koná ve Vlkanči. Přes všechny potíže se podařilo družstvo sestavit a soutěž obsadit ve složení: Beran Milan,
Martínek Josef, Výborný Martin, Pecha Martin, Jon Lukáš,
Vančurová Andrea a Švajná Nikola. Mezi soutěží se naši
členové zúčastnili Dětského dne 31.5.2014, kde jsme ponorným čerpadlem umožnili dětem stříkat na PET lahve a
další hasiči pomáhali na stanovištích v lese zajišťovat plynulý průběh soutěží. V oblasti represe zasahoval v červenci
sbor u požáru smrkového porostu založeného dětmi. Včasným zásahem s použitím vody z hydrantu bylo ohnisko
požáru v zárodku uhašeno. Poslední vystoupení sboru bylo

Vážení spoluobčané,
v nedaleké obci od Zbýšova, totiž
v Opatovicích, stojí kostel Českobratrské církve evangelické. Blízko kostela
se nachází fara a modlitebna, ve které
se konají bohoslužby v zimním období. Evangelická církev je církev, kde
základem je sbor. Vše co se v církvi
děje je plně z rozhodnutí jednotlivých
sborů. Věřící uznávají pouze trojjediného Boha a to Boha Otce, Syna (Ježíše Krista) a Ducha Svatého. Nemají ve
své církvi u Boha žádného jiného
přímluvce, pouze záleží na každém
věřícím, jakou cestu si zvolí a za ní
bude posuzován při Posledním soudu.
Opatovický sbor působí již 232 let.

Zbýšovský zpravodaj

na okrskovém cvičení v obci Kozohlody 20. září. Soutěž probíhala ve dvou
disciplínách: sání vody stříkačkou na
terč a lodní štafetou na čas. Z 10 družstev obsadilo naše družstvo 3. místo.
Velmi dobrou spolupráci má sbor
s obecním úřadem, který nám dle finančních možností
pomáhá v zajišťování našich úkolů při ochraně majetku a
občanů. V poslední době nám pomohl v zakoupení suchého WC, čímž jsme částečně zlepšili zázemí. Vedle zbrojnice
má sbor klubovnu, která je využívána na konání výborových a členských schůzí, oslav výročí našich členů. Problémy jsou v samotném zařízení klubovny, co se týče stolů
a židlí, které jsou napadené červotočem, jež ohrožuje dřevěné konstrukce zbrojnice.
V neposlední řadě je třeba ukázat na strojní techniku,
kterou náš sbor má. Je to skříňová Avia 30, s níž lze zajistit
rychlý přesun hasičů a techniky k jakémukoliv zásahu. Hasební prostředky tvoří 1 stříkačka PS 12- výkon 1200 l/min
a 2 čerpadla – ponorné a kalové každé s výkonem 1000
l/min. Hasičský sbor ve Zbýšově zajišťuje dlouhá léta
ochranu majetku a občanů i v obci Čejkovice. Budeme
velmi rádi, když naše technika nebude muset vyjíždět
k požáru a nepředvídaným událostem a naopak bude využívána pro soutěže a dětem pro radost.

K výročí 230 let sboru byla vydána
kronika, která mapuje celou složitou
cestu evangelíků v Opatovicích. V jeho
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Jan Bičák – starosta SDH Zbýšov

čele se za celou dobu vystřídalo 16
farářů a 8 kurátorů. V opatovickém
sboru, ve kterém jsou zastoupeny
děti, mládež, střední generace i generace starší, se konají pravidelné bohoslužby nejen v Opatovicích, ale i
v kazatelských stanicích v Číhošti a
v Sázavce. Do našeho společenství
jsou zváni všichni bez rozdílu a zájemci se můžou podívat na naše webové
stránky, kde najdou všechny informace o pravidelných setkáních. Děkujme
denně Pánu Bohu za každý nový den,
kdy smíme žít život na této planetě,
v tomto státě, v této obci, v rodině.
Pokojný, klidný a požehnaný rok
2015 přeje
Jaromír Drda, kurátor opatovického sboru

www.zbysovvcechach.cz

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Petr Tobek a jsem farářem také této obce.
V první řadě Vás chci pozdravit a popřát Vám krásné vánoční svátky i přesto, že v době, kdy vyjde toto číslo, ji za
vánoční nebudete považovat. Z hlediska církevního končí
Vánoce až 11. 1. 2015.
Chci vám umožnit nahlédnout do života kněze. Proč je
ve Zbýšově kněz, k čemu jsou kněží dobří a co kněz dělá?
Kněz v první řadě ukazuje na Ježíše Krista a zpřítomňuje ho.
Z toho vyplývá také jeho činnost. Podobně jako Ježíš přišel,
aby oslavoval Boha a sloužil člověku, má také kněz tyto věci
dělat. Vztah k Bohu a k člověku se nevylučuje. Ježíš říká, že
prvním přikázáním je milovat Boha nadevšechno a bližního
jako sám sebe. A četné texty Bible ukazují, že službou lidem prokazujeme lásku Bohu. Posláním kněze tedy není
jenom jednou za den sloužit mši svatou a v soukromí se
pomodlit breviář, ale pomáhat především nejposlednějším
v těch potřebách, které nejsou schopni si sami zabezpečit.
Nejde pouze o potřeby tělesné, ale také duševní a duchovní. Lidé, kteří spadají do této skupiny, jsou všichni lidé žijící
ve Zbýšově a v celé farnosti. Podmínkou této mé péče není
křest. Kdokoliv má právo po mně požadovat službu. Jsem
tady pro všechny.
Jaké plány má farnost? V roce 2015 chceme opravit
faru tak, aby Vám nedělala ostudu. Fara je dostatečně
velká na to, aby se mohla využívat pro větší rodinné oslavy
a pro jiné volnočasové akce. Dále bude možné faru využívat k ubytování. Pokud bude mít obec zájem, bude ji moci
využívat na veřejné schůze, tedy budete moci být přítomni
jednání zastupitelstva. Dalším krokem by bylo vybudování
multifunkčního hřiště, které bude moci být dalším magnetem pro zvýšení turistického ruchu v naší obci. Škola bude
mít další možnosti při výuce tělesné výchovy a dalších
aktivit. Jak vyplývá z druhého odstavce, jedná takto farnost
nejenom pro to, abyste měli kde trávit čas, ale také proto,
abyste se prostřednictvím nejrůznějších setkání a aktivit
setkali s Bohem a přijali věčný život jako dar.
Poslední odstavec chci věnovat restitucím. Jsem si
vědom toho, že pro mnohé z Vás jsou restituce tvrdým
oříškem. Nevím, do jaké míry je ten tvrdý oříšek způsoben
vašim studiem problematiky a do jaké míry jste pouze
masírováni sdělovacími prostředky nebo vlastní nedokonalostí. Chci vám ukázat čísla v rámci naší farnosti. Na základě
restitučního zákona bude Římskokatolické farnosti Zbýšov
vráceno asi 4,5 ha lesa v katastrálním území Kozohlody.
Rozhodně z této výměry nelze počítat s výnosem 100.000,-

Zbýšovský zpravodaj
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Kč. Do farního příjmu přijde pouze zisk z lesa a z dalších
nájmů, které ovšem farnost získala nezávisle na zákoně o
restitucích. Tyto příjmy, podobně jako příjmy z lesa, jsou
přiznávány v přiznání z dani z příjmů. S výše zmíněným
lesem je třeba připomenout, že uplynul již rok od doby, kdy
byla podána žádost o vydání. Stát tedy není schopen plnit
svoje vlastní závazky. Jistěže mi připomenete, že v rámci
zákona o vyrovnání s církvemi byla odsouhlasena také
finanční částka. Na to bych řekl, že tyto peníze nejdou na
účet farnosti. Tedy farnost v jistém slova smyslu zůstává
pořád stejně bohatá nebo chudá – jak kdo chcete - jako
byla před zmiňovaným zákonem. Můžete mi bez pochyby
připomenout, že část peněžních prostředků naše diecéze
dostane. K tomu bych připomněl, že po třiceti letech od
platnosti zákona nedostane církev ani korunu. Takže Zbýšovská farnost bude mít pouze ten les. Biskup musí zajistit
alespoň platy těch kněží, kteří přijdou po nás.
Doufám drazí spoluobčané, že jsem Vás svým článkem moc nerozzlobil. Jestliže ano, prosím o odpuštění. Chci
vás pozvat ke spolupráci, k setkání nebo k jiné aktivitě.
Jsem zde pro Vás a chci Vám sloužit. Vše dobré přeje
Petr Tobek, kněz Kristův.

www.zbysovvcechach.cz

Zbýšov, zprvu jako poplužní
dvůr, později jako ves, má vlastní
historie jen velmi málo. Jsa součástí
chlumského panství, prožíval s ním
dobré i zlé. Toho zlého bylo pravděpodobně více. O tom, co by každého
současníka zajímalo, o způsobu života
obyvatel obce v dávné minulosti,
bohužel historických záznamů není.
Stačí věděti velmi málo, abychom si
učinili úsudek, který není dalek pravdy. Z několika slov zápisu učiněného
při změně majitele v r. 1651 ...„dvůr
poplužní Beyšovec řečený, při něm
mlýn a ovčín, vše pusté a zruinované..." možno souditi, že dvůr zbýšovský a jeho obyvatele potkal koncem
třicetileté války osud Chlumu, Komárova a Chvalovic: ze Švédy vyloupených a vypálených dědin prchali vesničané do lesů, kde útrapami, nemocemi a hladem hynuli. Také pozorně

čtené různé zprávy gruntovních knih
panství sedleckého z konce 18. a počátku 19. století nám mnoho ze současného života neosvětlují.
Ani historických a uměleckých
památek obec nemá. A přece místo
zvané dnes Horní Zbýšov (u kostela)
bylo osídleno před více než 850 lety a
zbýšovský kostelík se připomíná již v r.
1331. Jako kostel farní je jmenován v
soupisu zpracovaném za arcibiskupa
Arnošta z Pardubic. Nepochopitelné
neporozumění zavinilo, že po požáru
kostela r. 1872 zničeno bylo mnoho, z
čeho znalec byl by mohl vyčísti část
minulosti.
Není historických památek, ale je
tu staleté dílo poctivé lidské práce mohutná hráz našeho rybníka, která
již po půl tisíciletí vytrvale odolává
nesmírnému tlaku sevřených vod.
Kolik tisíc for násypu a kamene bylo

Foto: Zbýšov z okna věže kostela kolem roku 1929

třeba k její výstavbě a upevnění, kolik
tisíců hodin odpracovaly tu mozolné
dlaně našich předků z rozkazu svých
pánů - bez odměny.
Vichřice již staletí rvou listí a zaschlé zčernalé větve dubů na hrázi
vrhají do vln rybníka, ale ti dva věrní,
staří strážci na jižním konci zeširoka
rozkročeni, s kořeny hluboko ve hrázi
zapuštěnými, stojí pevně, nepoddajně, vykonávajíce tak poctivě svěřený
jim úkol. Kdybychom tak rozuměli
šumu jejich větví! Koho oni viděli
přejíti a přejeti po hrázi rybníka? Kolik
údobí lidských radostí, starostí a zármutků přehnalo se kol jejich širokých
korun ... (pokračování příště)
Autoři Alois Ryšán (řídící učitel ve Zbýšov 1911 –
1942) a Ing. Ivan Vergner (zdroj: zbysov.aspone.cz)

Foto: Škola v roce 1952

Dospěli jste na poslední stránku prvního čísla obecního zpravodaje. Opravdu prvního?? Spíše by se asi hodilo označení
nultého, protože se jedná o první nesmělý pokus o obnovení tradice vydávání Zbýšovského zpravodaje. Při hodnocení
obsahu tohoto čísla buďte prosím shovívaví a mějte na paměti, že vznikalo prakticky na koleni v době předvánočního
shonu. V tento okamžik vnímáme jako nejdůležitější, že se vůbec povedlo zpravodaj opět přivést na svět. Je na místě poděkovat všem přispívajícím, bez nichž by se to zcela jistě nepodařilo. K tomu, aby se tradice vydávání Zbýšovského zpravodaje naplno obnovila, může přispět kdokoliv z Vás. Nebojte se vyjádřit svůj názor. K tomu můžete využít nejen pravidelná zasedání zastupitelstva obce, kterých se může zúčastnit každý občan, ale právě i stránky tohoto zpravodaje. Přijímáme
jakékoliv připomínky, i ty kritické. Můžeme Vám slíbit, že se každým Vaším příspěvkem, námětem či podnětem budeme
zabývat. Rozsah rubrik zpravodaje zcela jistě není pevný a konečný. Jak již bylo řečeno, záleží i na Vás, občanech naší obce,
jak rozsáhlá budou další čísla. Naším cílem je, aby se vydáváním zpravodaje zvýšila informovanost čtenářů nejen o dění
v obci. Zpravodaj bude v tištěné černobílé verzi zdarma distribuován do jednotlivých domácností obce. Barevná verze
bude k dispozici ke stažení na webových stránkách obce. Naším plánem je vydávat čtyři čísla zpravodaje do roka. Další
číslo by tedy mělo vyjít zhruba na přelomu března a dubna 2015 a již v něm se může objevit i Váš příspěvek.
Za redakci Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce

Zbýšovský zpravodaj
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