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. 19/2015 zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Vodovod Zbýšov-napojení místních částí Krchlebská Lhota a Damírov“ a závazek spolufinancování projektu.
Usnesením č. 20/2015 zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Oprava části místních komunikací
v obci Chlum“ a závazek spolufinancování projektu.
Usnesením č. 21/2015 zastupitelstvo schvaluje přijetí
„Komunitního plánování“.
Usnesením č. 22/2015 zastupitelstvo zamítá prodej části
pozemku č. parcely 420/14 v k.ú. Opatovice
Usnesením č. 23/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
2
odprodej stavební parcely č. 80 o výměře 25 m a části
2
parcely č. 420/14 díl d) o výměře 62 m .
Usnesením č. 24/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
rybníka v Kluckých Chvalovicích.
Usnesením č. 25/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
rybníka v Damírově.
Usnesením č. 26/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
části pozemku č. parcely 420/1 v k.ú. Opatovice.
Usnesením č. 27/2015 zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku č. 1134/1 v k.ú. Klucké Chvalovice.
Usnesením č. 28/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
pronájem rybníka v Krchlebské Lhotě.
Usnesením č. 29/2015 zastupitelstvo schvaluje odkup
pozemků č. parcely 10/2, 10/3 a 10/4 v k.ú. Zbýšov.
Usnesením č. 30/2015 zastupitelstvo zamítá poskytnutí
finančního daru.
Usnesením č. 31/2015 zastupitelstvo zamítá předložené
dodatky smluv firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Usnesením č. 32/2015 zastupitelstvo schvaluje svoz bioodpadu firmou ZERS s.r.o.
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Usnesením č. 33/2015 zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1.
Usnesením č. 34/2015 zastupitelstvo zamítá poskytnutí
příspěvku na opravu podlahy.
Usnesením č. 35/2015 zastupitelstvo zamítá připomínky
k pronájmu rybníka v Krchlebské Lhotě.
Usnesením č. 36/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
rybníka v Krchlebské Lhotě.
Usnesením č. 37/2015 zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemků č. parcely 80 o výměře 25 m2 a parcely č. 420/14
díl d) o výměře 62 m2 v k.ú. Opatovice. Parcely č. 420/14
díl c) o výměře 14 m2 a díl f) o výměře 30 m2 v k.ú. Opatovice budou směněny.
Usnesením č. 38/2015 zastupitelstvo zamítá odkoupení
části pozemku č. parcely 95/1 v k.ú. Zbýšov.
Usnesením č. 39/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
odprodej pozemku o výměře 86 m2 a následnou směnu
s pozemkem o výměře 7 m2 v k.ú. Chlum.
Usnesením č. 40/2015 zastupitelstvo schvaluje uspořádání
letního dětského tábora v k.ú. Chlum.
Usnesením č. 41/2015 zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke
smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu.
Usnesením č. 42/2015 zastupitelstvo schvaluje finanční
příspěvek ve výši 1500,- Kč na pořádání Okrskové hasičské
soutěže ve Vlkanči a 1000,- Kč na akci Pálení čarodějnic ve
Zbýšově.
Usnesením č. 43/2015 zastupitelstvo schvaluje finanční
příspěvek ve výši 1000,- Kč pro SPCCH Zbýšov.
Usnesením č. 44/2015 zastupitelstvo schvaluje nákup části
pozemku č. parcely 68/2 v k.ú. Dobrnice Lesním družstvem
Chraňbož.
Usnesením č. 45/2015 zastupitelstvo schvaluje záměr
výstavby správní budovy Lesního družstva Chraňbož.
Usnesením č. 46/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
pronájem obecního pozemku č. parcely 1449 v k.ú. Klucké
Chvalovice do 31. 5. 2016.

www.zbysovvcechach.cz

Usnesením č. 47/2015 zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku za rok 2014 pro Základní a Mateřskou školu Zbýšov.
Usnesením č. 48/2015 zastupitelstvo schvaluje Spisový řád
obce Zbýšov.
Usnesením č. 49/2015 zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2 obce Zbýšov.
Usnesením č. 50/2015 zastupitelstvo schvaluje připomínky
k novému územnímu plánu, které budou předloženy při
jeho veřejném projednávání.
Usnesením č. 51/2015 zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Usnesením č. 52/2015 zastupitelstvo schvaluje program
jednání zastupitelstva.
Usnesením č. 53/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
pozemku č. parcely 1449 v k.ú. Klucké Chvalovice na dobu
určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016.
Usnesením č. 54/2015 zastupitelstvo schvaluje možnost
sjezdu z parcely č. 95/11 a 95/12 na parcelu č. 95/1 v k.ú.
Zbýšov.
Usnesením č. 55/2015 zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku obce Zbýšov za rok 2014.
Usnesením č. 56/2015 zastupitelstvo schvaluje na základě
předložené přihlášky vstup obce Zbýšov do „Mikroregionu
Čáslavsko“.
Usnesením č. 57/2015 zastupitelstvo zamítá prodej pozemku č. parcely 1040 v k.ú. Březí.
Usnesením č. 58/2015 zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2000,- Kč na akci Zábavný den dětí

Vážení spoluobčané,
opět berete do rukou náš čtvrtletník, abychom Vás
mohli informovat o veřejném dění našich obcí. Teplé sluneční paprsky střídající se s občasným deštěm přispěly k
tomu, že naši zaměstnanci, vybaveni motorovými kosami a
dalším ručním nářadím, museli soupeřit s gigantickým
nárůstem trávy. Jelikož je rozsáhlé množství pozemků ve
vlastnictví obce, nedaří se vždy tento úkol zvládat tak rychle, jak bychom si představovali. Chtěla bych Vás touto
cestou požádat o shovívavost, pokud se údržba zeleně v
některé z našich obcí trochu pozdrží.
V rámci zateplení mateřské školy stavební práce
zdárně pokračují. V současné době probíhá demontáž
střešní krytiny a výměna oken a dveří. Jelikož některé úkony byly prováděny při denním provozu školky, patří velké
poděkování rodičům, celému personálu mateřské školy a
samozřejmě i našim nejmenším za jejich pochopení a toleranci. Jako odměna pak pro ně bude návrat do nově zrekonstruované budovy, oděné do svěžích veselých barev.
Během měsíce června se dále realizovala oprava
místní komunikace v Kluckých Chvalovicích, která byla
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ve Zbýšově.
Usnesením č. 59/2015 zastupitelstvo schvaluje smlouvu o
reklamě umístěné ve Zbýšovském zpravodaji s ZD Vysočina.
Usnesením č. 60/2015 zastupitelstvo schvaluje Směrnici
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesením č. 61/2015 zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Usnesením č. 62/2015 zastupitelstvo schvaluje finanční
příspěvek ve výši 3000,- Kč na akci Den dětí ve Zbýšově pro
Základní školu Zbýšov.
Usnesením č. 63/2015 zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Usnesením č. 64/2015 zastupitelstvo schvaluje program
jednání zastupitelstva.
Usnesením č. 65/2015 zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3.
Usnesením č. 66/2015 zastupitelstvo schvaluje závěrečný
účet obce Zbýšov za rok 2014 s výhradou a přijímá nápravná opatření.
Usnesením č. 67/2015 zastupitelstvo schvaluje příspěvek
pro MAS Lípa pro venkov, z.s. se sídlem ve Zbraslavicích,
jejichž je obec Zbýšov členem.
Usnesením č. 68/2015 zastupitelstvo schvaluje cenovou
nabídku na provedení vodoinstalaterských prací na sportovním areálu ve Zbýšově.

neúměrně zatěžována provozem, při rekonstrukci příjezdové komunikace k areálům Zemědělského družstva Vysočina Zbýšov. V Autokempu ve Zbýšově se před zahájením
letní sezóny provedla oprava střechy na budově využívané
ke společenským účelům.
Horké
letní
dny již přilákaly
milovníky vody a
koupání na Zbýšovském rybníku,
který kromě příjemného osvěžení
nabízí i projížďku
na loďkách a
šlapadlech.
Jelikož nastává čas letních
prázdnin a dovolených, chtěla bych Vám popřát, abyste si dny odpočinku
ve zdraví užili, nabrali sil a s novým elánem naskočili do
každodenního běhu života.
Květa Němcová – starostka obce

www.zbysovvcechach.cz

Vážení spoluobčané,
nadešel čas Vás informovat o kulturním dění v obcích. Kulturní komise hledá vhodné prostory pro přednáškovou
místnost knihovny, která by byla zároveň i klubovnou. Záměrem je konat krátké přednášky s různou tématikou, např.
ruční práce, kosmetika, historie Zbýšova a okolí, přírodověda a další. Evidujeme dva zájemce do turistického oddílu, neváhejte s přihláškou i pouze na „zkoušku“, abychom mohli naplánovat první výlet.
Blíží se doba dovolených a prázdnin, dovolujeme si Vám nabídnout pár tipů na výlety:
Kutnohorské léto 2015
- Noční prohlídka Kostnice, www.sedlec.info
- Noční prohlídka Katedrály Nanebevzetí Panny Marie, www.sedlec.info
- Noční prohlídka Chrámu sv. Barbory, www.khfarnost.cz
- Oživlá Kačina, www.ikutnahora.cz
- Divadelní představení Poslední číše pana Mikuláše, www.ochotnickyspolektyl.estranky.cz
Pro děti:
- ZOO Habrkovice, www.ringelland.cz
- Výstava rekvizit a kostýmů z Arabely, www.hrad-kunetickahora.cz
- Pardubice-Perníková chaloupka-Kunětická hora, www. kuneticka.hora.cz
Rádi Vám budeme nápomocni při vyhledání informací na internetu v knihovně (každé úterý od 15. – 17. hod.) a jejich vytištění. Současně si můžete prohlédnout ojedinělé výtisky „Kronika 20. století“ a „Kronika Země“, které jsou určeny
ke studiu přímo v knihovně.
Závěrem dovolte, abychom Vám popřáli krásné a pohodové letní dny. Své náměty a připomínky prosím zasílejte na
adresu hanakunaskova@seznam.cz, případně zanechte vzkaz v knihovně. Děkujeme.
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Dne 11. dubna 2015 uspořádala
SHMO ČRS Kutná Hora na Zbýšovském
rybníce již V. ročník rybářských závodů „Zbýšovský kapr“. Přestože prezence a losování míst probíhalo od
šesté hodiny ranní, sešlo se ve Zbýšově početné zastoupení příznivců rybářského sportu. Celkem se do závodu přihlásilo 127 rybářů.
Závod probíhal dvoukolově, přičemž rybářská místa pro jednotlivá
kola byla přidělena losem. Každý rybář
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mohl chytat na 1 prut. Jednotlivé
úlovky byly vždy rozhodčími přeměřeny a obodovány. Za každý cm kapra,
lína a amura získal závodník 1 bod.
Bílá ryba a okoun byla ohodnocena
každý kus jedním bodem a za chyceného dravce nezískal závodník žádný
bod. Rozhodčí se opravdu nenudili,
protože někteří závodníci tahali doslova jeden úlovek za druhým. Druhé
kolo závodu bylo ukončeno ve 13
hodin a následovalo vyhodnocení.
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Nejúspěšnějším rybářem letošních závodů byl Petr Jirásek, který
získal celkem 1405 bodů, na druhém
místě se umístil s 1379 body Jan Pešek
a třetí místo se ziskem 1218 bodů
získal Petr Musílek.
Myslím, že závody se velmi vydařily a diváci i soutěžící odcházeli spokojeni s pocitem příjemně stráveného
dne.

www.zbysovvcechach.cz

Sbor dobrovolných hasičů byl v Damírově založen
v roce 1905 a měl 18 zakládajících členů. Nový hasičský
sbor měl k dispozici pouze jednoduché základní vybavení.
Až v roce 1908 zakoupila obec za přispění župy Čáslavské
koňskou ruční stříkačku, kterou sbor vlastní dodnes. Stříkačka je plně funkční a je využívána při různých oslavách,
jako ukázka fungující staré dobré hasičské techniky.
Vraťme se však k činnosti sboru. V letech 1908 až
1914 se sbor začal rozvíjet a přibyli noví členové. Funkci
hasičského starosty vykonával starosta obce, jak bylo v té
době nepsaným zvykem. K částečnému útlumu činnosti
dochází během 1. světové války, která zasáhla i do řad
sboru, když během ní 4 členové na frontě padli.
K plné obnově činnosti došlo hned po skončení války.
Počet členů se navýšil na 25 a SDH je mimo své hlavní poslání také výrazným nositelem kultury v Damírově.
Pod taktovkou hasičů byly pořádány tancovačky, plesy,
stavění a kácení máje a další kulturní akce. Tato bohatá
činnost byla vykonávána až do roku 1939, kdy došlo opět
k utlumení činnosti pod vlivem začátku 2. světové války a
nastupujícího fašismu.
V průběhu 2. světové války se někteří členové sboru
zapojili i do příprav odbojové činnosti na Čáslavsku. Po
květnu 1945 se činnost sboru začala opět rozvíjet. V letech
1936 až 1960 zastával funkci starosty Antonín Vonšovský.
Právě v roce 1960 sbor získal první motorovou stříkačku z Potěh a funkci starosty převzal Jan Veselý. Tato
stříkačka sloužila spolehlivě sboru 10 let. V roce 1970 byla
nahrazena novým strojem PPS-8. V tomto roce se stal velitelem Josef Vonšovský a ve funkcích starosty se střídali
Karel Novák, Jan Veselý a Václav Kopecký.

V roce 1989 měl sbor až 34 členy. Ovšem
v devadesátých letech začal postupný odliv členů, způsobený především stěhováním mladých obyvatel obce do
měst či jejich odchodem za prací, protože se v té době
nabídka pracovních míst na Zbýšovsku výrazně snížila.

Foto: Slavnost ve Vlkanči v roce 1982

Velké oživení přinesla oslava 100. výročí sboru v roce
2005. Po této oslavě zase začala další činnost sboru opět
vzkvétat. Přiměřeně k finančním a technickým možnostem
začal sbor pořádat dětské dny a pálení čarodějnic či tematické výlety. Důležitou činností je i ukázka staré stříkačky na
oslavách jiných SDH nejen v okrsku Zbýšov. Za zmínku
z posledních let určitě stojí například ukázka při hasičských
oslavách v Paběnicích, v Hraběšíně, ve Vrdech nebo v Malíně.
Foto: Soutěž ve Vlkanči (2012)

Foto: Soutěž ve Vlkanči (2013)

Foto: Soutěž v Kozohlodech v roce 1980 (odjezd a akce)

Současnou stříkačku PS-12 získal sbor v roce 1980 ze
Zbýšova. V roce 1985 pořádal SDH Damírov oslavu 80.
výročí založení sboru a v té době to byla asi největší akce
pořádaná sborem od šedesátých let. Zúčastnily se jí všechny okolní sbory, připraven byl celodenní program, soutěžilo
se v různých hasičských či jiných disciplínách a nechyběla
ani lidová zábava.
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Foto: Slavnost v Hraběšíně (2003)

Na současnou činnost sboru má zásadní vliv zvyšující
se průměrný věk členské základny s opakujícím se nedostatkem mladých členů. To v konečném důsledku odstartovalo útlum činnosti a účast jen na okrskových soutěžích
nebo na předávkách vody při námětových cvičeních. Pozitivní zprávou je, že v brzké době začnou dorůstat další děti
do aktivního věku mladých hasičů a tak věříme, že během
několika málo let toto nepříjemné období překonáme a
navážeme na předchozí bohatou činnost.
Sbor dobrovolných hasičů Damírov je dnes součástí
Okresního sdružení hasičů Kutná Hora, okrsku č. 8. Sbor má
28 členů a výbor tvoří pánové Josef Vonšovský, Jiří Liberský, Jakub Jelínek, Petr Vobořil, Miloslav Sochr a paní Jaroslava Sochrová.
SDH Damírov

www.zbysovvcechach.cz

Musím si povzdechnout, jak ten čas letí. Nedávno jsme
zasedli do školních lavic a už se loučíme. Snažíme se vytvořit pro děti pohodové prostředí, kde na ně můžeme působit
i výchovně. Vzájemná důvěra je samozřejmostí. Poznáváme jeden druhého a vzájemně se obohacujeme. V této
době je to nadstandard. A v tom chceme i pokračovat.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ

Mě bavilo, jak nám paní
knihovnice četla knížku.
(Anetka B.)
Líbilo se mi, jak jsme barvili
trička a že jsme si na něj
mohli vybrat obrázek. Když
jsme odkryli šablonu, čekalo nás vždycky překvapení. (Eliška N.)

Spolupracovali jsme s BESIPEM.

Duben, květen, červen v naší škole očima žáků

Snažili jsme se porozumět dopravním značkám a jejich významu, psali jsme testy a ve
Zruči nad Sázavou na dopravním
hřišti jsme si vyzkoušeli jízdu na
kole. (Třeťáci, čtvrťáci, páťáci)

Učili jsme se
Bavilo mě, když jsme probírali jednoduchý elektrický obvod. (Vojta V.)
Umím si představit tři čtvrtiny, jednu
osminu, dvě pětiny. (Andulka V.)
Písemka z českého jazyka se mi zdála
těžká. (Jindra R.)
Ráda počítám příklady na odčítání do dvaceti. (Eliška N.)
Mareček mi poradil, co se píše uprostřed slova bábovka (Vojta M.)

Poučili jsme se na Dni prevence v Čáslavi
Dával jsem umělé dýchání (Adam L.)
Hasiči nám povídali o fyzických testech.
(Anička V.)
Líbila se mi policie na koních. (Nela V.)

Uklízeli jsme okolí naší vesnice
Tahal jsem pneumatiku z potoka.
(Martin P.)
S kamarádkou Zuzkou a Nelou jsme
uklízeli dlouhou část příkopu, a divili
byste se, co všechno jsme tam našli!
(Bára P.)

Jeli jsme na dvoudenní výlet do Prahy
Trochu jsem se bála na věži na
Staroměstské radnici, ale výhled byl hezký. (Bára P.)
Užili jsme si plavbu parníkem
po Vltavě, projeli jsme zdymadlem, viděli jsme významné
památky. Doprovázeli nás
labutě, kachny i psi.( Adam L.)
Na výstavě GATE TO SPACE
jsem zažil pořádný adrenalin,
když jsem vyzkoušel gyroskop.
(Vojta V.)
Na Karlově mostě jsem viděla
spoustu soch, také Bruncvíka a hned jsem si vzpomněla na pověst,
kterou jsme si četli ve škole. (Andulka V.)

Navštívili jsme Městskou knihovnu v Čáslavi a DDM
Mně se líbilo v knihovně, protože tam bylo hodně knížek. (Mareček S.)
A mně se líbilo, že jsme si tam mohli prohlížet knížky. (Vojta B.)
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Prožili jsme pohodový týden na škole v přírodě
V penzionu Bílý dům v Českém ráji se o nás dobře starali. (Martin
P.)
Rychlá rota zvládla za odpoledne 14 km pěšky na Trosky. (Adam
L., Vojta V., Lucka B., Martin P., Iva B., Andulka V.)
Cestu na Trosky jsme si
zkrátili motorovým vláčkem. (Prvňáci a druháci.)
Ve skalním městě jsme
zamávali horolezcům na
skále a zazpívali si písničku
o horolezcích. (Vendulka
R.)
V Rumcajsově ševcovně v
Jičíně měl Cipísek ve své ZOO pěkné králíky. (Mareček S.)
Lipová alej do Jičína byla dlouhá, ale šlo se nám tam příjemně.
(Eliška N.)

Ukončili jsme sběr papíru a plastů.
V soutěži ve sběru druhotných
surovin v kategorii celkové dodané množství tun za školu jsme
vyhráli třetí místo. Nasbírali jsme
celkem 5 420 kg papíru a 3 080 kg
plastů. První místo vyhrála Eliška
Suchomelová a Bára Potměšilová.
Každý z nás dostal za odměnu mapu a našli jsme na ní i Zbýšov.
(Lucka Z.)

Oslavili jsme MDD
Trasa lesem kolem rybníka byla
delší, z osmi stanovišť bylo nejhezčí
bludiště, nabírání vody a házení
kostkami. (Třeťáci).
Rád jsem hledal čísla u stanoviště
s kostkami. (Mareček S.)
Na konci jsem dostal odměnu a
míček, rád si s ním házím. (Liborek B.)
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Projížděli jsme Šumavu na kolech.
Nejdelší kopec z Hořic (2 km
stoupání!!!) byl velice náročný, ale s přestávkou jsme ho
zdolali. (Vojta V.)
Ve čtvrtek jsme jeli do Lipna
na výstavu Kostkománie.
Tam jsme si to užili a tolik
jsme toho viděli. Vše posta-

O poledním klidu jsem hrála s holkama karty. (Bára P.)
Když jsme usínali v týpí, příjemně praskal ohýnek. (Iva B.)
V úterý nás navštívili prvňáci a druháci a paní učitelky. (Nela V.)
Ve čtvrtek jsme pozvali rodiče a měli jsme velký táborák
s opékáním buřtů. (Jindra R.)

Sportovali jsme
O hodinách tělesné výchovy jsme
cvičili v tělocvičně, na hřišti i
v lese. (Vendulka R.)
Většina z nás získala odznak

vené z Lega. (Andulka V.)

Připravovali jsme vystoupení na závěr školního roku
Hráli jsme vtipy, měla jsem šilhavé oči jako žába a těžké bylo
vymyslet kostým na játra. (Zuzka Š.)
My mladší děti jsme hráli pohádku Jak zvířátka napravila loupežníky. Zahrál jsem si pejska. (Mareček S.)
Když jsem hrál loupežníka, nevešel jsem se do mezery a shodil
jsem strom. (Nikolas N.)
V pohádce O dvanácti měsíčkách jsem si zahrála měsíc březen.
(Verča M.)

Tábořili jsme na Základně u Chedrbí
Těšili jsme se na hru Hyeny. Chytači probíhali i potokem. (třeťáci,
čtvrťáci a páťáci.)
Ráda jsem poslouchala
pana Krupaře, když nám
vyprávěl o včelách
v jeho úle. (Lucka B.)
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zdatnosti. (prvňáci a druháci)
24. 6. jsme měli sportovní den, chtěla jsem si zkusit skok do výšky.
(Karolínka V.)
Těšil jsem se na běh na jeden km. (Péťa A.)
Skočil jsem 233 cm do dálky. (Lukáš N.)

Poznávali jsme s družinou
Když jsme se brouzdali rybníkem, šlápla jsem na běličku. (Eliška S.)
Rád jsem kreslil na bílou tabuli fixou.(Liborek B.)
Při hře Fáborkovaná s hádankami jsem našla úkol v kůře stromu.
(Anetka B.)
Těšil jsem se na Počítačový
kroužek. (Pavlík P.)
Rád hraju s kamarády hru Ubongo. (Vojta B.)
Přejeme našim páťákům Lucce Beranové, Adamovi Liberskému a
Vojtovi Vavřičkovi hodně dalších kamarádů a hodně jedniček .
Těšíme se na prázdniny a na shledání v září. A všem přejeme
hezké léto. Žáci a učitelé ZŠ
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V sobotu 13.6.2015 na letišti
ve Zbraslavicích uspořádala MAS Lípa
pro venkov již potřetí regionální kolo
Putovní olympiády mateřských škol sportování nejen pro radost.
Během sobotního dopoledne měly děti možnost si vyzkoušet své dovednosti v deseti připravených disciplínách.
Jako zlatý hřeb programu byla po loňských kladných ohlasech zařazena opět "závodní" disciplína - hasičská štafeta
na čas. Letošního sportování se zúčastnilo 8 školek
v celkovém počtu cca 110 dětí. Olympiády se rovněž zúčastnilo družstvo MŠ Zbýšov, již tradičně ve svých žlutých
dresech.
Ani vysoké teploty, které postupně už od dopoledních
hodin atakovaly třicítku, nezabránily malým sportovcům
ve skvělých výkonech a dobré náladě.
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Ve všech disciplínách, mezi které patřilo například
skákání na hopper míčích, chůze na chůdách, kop
na branku, slalom, skákání v pytli nebo hod na cíl, si děti
vedly báječně. V jedenáct hodin bylo dosportováno a
po svačince byly předány ceny a medaile pro všechny zúčastněné.
Jedna z disciplín – štafetový překážkový běh byla měřena. MŠ Zbýšov zde obsadila hezké 4. místo, které je o to
cennější, že první dvě družstva mají ve svých obcích týmy
mladých hasičů a na tuto disciplínu tak pravidelně trénují.
1. místo obsadily děti z Krchleb, 2. místo Křesetice a 3.
skončila MŠ Vavřinec. Gratulace a velký dík patří všem
zúčastněným - dětem, učitelkám i rodičům a také zástupcům LKZB Letiště Zbraslavice za poskytnutí zázemí.
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Jarní výsledky A mužstva:
Zbýšov – Malín
2:1
Tupadly – Zbýšov
8 :1
Zbýšov – Malešov
1 : 0 pp
Zbraslavice – Zbýšov
3:1
Zbýšov – K. Hora B
1:7
Paběnice – Zbýšov
7:0
Zbýšov – Vrdy
2:1
Zruč n/S – Zbýšov
4:0
Zbýšov – Sedlec
2:6
Kaňk – Zbýšov
1 : 2 pp
Zbýšov – Sázava B
2:1
Zbýšov – Chotusice
2 : 1 pp
Uhl. Janovice B – Zbýšov 4 : 1

Jarní výsledky B mužstva:
Zbýšov – Potěhy
5:3
Okřesaneč – Zbýšov
3:2
Zbýšov – Horušice
3:2
Církvice – Zbýšov
5:0
Zbýšov – Vlkaneč
4:2
Chotusice B – Zbýšov
0:3
Zbýšov – Vrdy B
4:1
Bratčice – Zbýšov
1 : 2 pp
Zbýšov – Horní Bučice
4:2
Štrampouch – Zbýšov
8:0
Zbýšov – Záboří
1:0
Hostovlice – Zbýšov
6:2

Konečná tabulka okresního přeboru:

Konečná tabulka IV. A třídy

Poř. Jméno týmu

OZ

V

VP

PP

P

Skore

Body

Poř.

1.

Zruč n. S.

26

19

0

2

5

65 : 29

59

1.

Štrampouch

24

114 : 19

72

2.

Sedlec

26

16

3

2

5

59 : 27

56

2.

Církvice

24

83 : 38

53

3.

Malešov

26

12

3

4

7

48 : 39

46

3.

Vrdy B

24

73 : 57

44

4.

Vrdy

26

9

6

4

7

64 : 41

43

4.

Záboří n. L.

24

48 : 38

39

5.

Zbraslavice

26

11

2

4

9

51 : 40

41

5.

Bratčice

24

72 : 60

38

6.

Kutná Hora B

26

10

4

3

9

67 : 43

41

6.

Okřesaneč

24

74 : 68

38

7.

Tupadly

26

12

1

3

10

60 : 39

41

7.

Zbýšov B

24

53 : 69

37

8.

Sázava B

26

8

4

4

10

42 : 59

36

8.

Horní Bučice

24

67 : 70

35

9.

Chotusice

26

9

3

3

11

39 : 47

36

9.

Chotusice B

24

56 : 61

34

10. Malín

26

9

2

2

13

48 : 59

33

10.

Potěhy

24

38 : 57

29

11. Paběnice

26

7

3

4

12

47 : 53

31

11.

Hostovlice

24

43 : 79

22

12. Uhlířské Janovice B 26

9

1

2

14

43 : 72

31

12.

Horušice

24

31 : 74

16

13. Zbýšov

26

7

5

0

14

40 : 78

31

13.

Vlkaneč

24

20 : 82

11

14. Kaňk

26

3

4

4

15

39 : 80

21
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Tým

OZ

Skore

Body
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…pokračování z minulého čísla
Není známo, kdy přesně se dostal Chlum do cizích rukou. Stalo se tak pravděpodobně r. 1582.
Poslední držitel Chlumského zboží z rodu Slavatů, pan
Adam Slavata, zvolil si za stálé své sídlo zámek Čestín Kostel, který v letech 1580 - 1582 nově vystavěl a skvostně
zařídil. K tomu jistě potřeboval hodně peněz, a proto pravděpodobně v té době Chlum prodal. Byl radou císaře Rudolfa, r. 1583 komisařem nad hornictvím, hejtmanem německých lén koruny české. Náboženství bratrskému horlivě
oddán, držíval na svém sídle sborová bratrská shromáždění. Byl přímým pánem svých poddaných. V archivu města
Kutné Hory uchoval se zápis, že si od šéfmistrů a rady
městské celkem 8x vypůjčil mistra popravčího na svoje
sídlo Čestín Kostel. Byl dvakrát ženat. S první manželkou
Dorotou z Kurcpuchu měl 4 syny: Diviše, Viléma, Michala a
Jáchyma. Druhá manželka Sibilla z Mansfeldu mu dala syna
Adama. Adam-otec r. 1602 Čestín Kostel prodal a odstěhoval se do Kutné Hory. Mikuláš Dačický z Heslova o jeho
úmrtí ve svých Pamětech napsal: „...Ve velikém nově vystaveném domě na Trávníku za Kouřimskou branou (v
Kutné Hoře) zemřel urozený pan Adam Slavata, pán letitý,
věku svého 74 let. Když prodal svůj Čestín Kostel, na Horách Kutných pobýval. Zanechal po sobě ve vdovství paní
Sibillu, rozenou hraběnku z Mansfeldu. Pán do nemalých
dluhů vešel a do smrti v nich zůstával, skrze což věřitelové
byli přivedeni do nemalých škod. Zemřel v sobotu po památce sv. Matěje v nešporní hodinu 27. února léta 1616 v
postě, rozžehnav se s panem Vilémem, svým synem, na ten
čas presidentem české komory. Pohřben byl v chrámu sv.
Barbory v kapli za velkým oltářem. Pohřeb byl vykonán
způsobem religionu evangelického, jehož se pan Adam
stále držel, ačkoliv jeho dva synové, pan Vilém nejstarší a
pan Jáchym k papeženeckému přistoupili…"
Vilém Slavata z Chlumu byl vychován u svého strýce
Jindřicha na Košumberku v učení českých bratří, ale dostav
se později do škol jezuitských, přešel r. 1601 k víře katolické. Sňatkem získal bohaté panství Jindřichův Hradec, stal
se císařským místodržícím. Při rebelii protestantů proti
císaři byl právě on spolu s Jaroslavem Bořitou z Martinic a
písařem Fabriciem vyhozen v roce 1618 z okna pražského
hradu.
Po Slavatech držela Chlum Alžběta Ostrovcova z Malovic, od níž jej koupil Vácslav Sadovský ze Sloupna. Týž
zemřel r. 1598, odkázav kšaftem všechen statek synovi
Jiříkovi, až by došel 20 let. Jiřík, muž vzdělaný, přítel Karla
ze Žerotína a obhájce českých bratří, prodal vkladem z 5.
10. 1604 zámek Chlum s dvorem poplužním při témž zámku, pivovarem, sladovnou, štěpnicí, chmelnicí, zahradami,
lukami, městečko, vsi Čejkovice, Lhotu Bohunkovu, Opatovice, též mlýn, jenž slove Doudovský pod Opatovicí na
potocích, dvůr Zbýšovský s poplužím Janovi mladšímu z
Lukavce za 14 000 kop grošů míšenských.
Jan jen krátce podržev koupené zboží, prodal je se vším
příslušenstvím 19. 11. 1604 Janu Hanušovi ze Šaratic a na
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Dobrovítově za 8 100 kop grošů českých. Majitel se přestěhoval z Dobrovítova na Chlum. Zde sepsal r. 1609 své
pořízení, jímž svůj statek odkázal synům se svou manželkou Johankou ze Stropin zplozeným. Johanku a Adama
Talacko z Ještěnic na Žestocích učinil poručníky nad statkem. Zemřel 1610 v Praze jsa na lécích a pohřben v Dobrovítově. Jeho náhrobní kámen, dobře zachovalý, je zazděn v
předsíni kostelíka dobrovítovského. Vdova po něm, Johanka, se podruhé vdala za Burjana Šlibovského ze Skřivan a
zemřela v r. 1617. Poručnictví se ujala jediná sestra Janova
Zuzana ze Šaratic, vdova po Petrovi Salavovi z Lípy, jenž
1616 na Chlumě zemřel. Paní Zuzana přežila zde hrůzy
třicetileté války. Nejprve císařská soldateska hrad Chlum i
se sídlem při dvoře postaveným i městečko zloupila a popálila, takže jen ves zůstala, poté dílo zkázy dokonali Švédové. Statek směnila k ruce sirotků s Marií Magdalenou
Trčkovou z Lobkovic. Tato odstoupila Zuzaně statek Jindický za Chlum a přejala 13 000 kop míšenských dluhů. Statek
Chlum „mnohými kontribucemi sešlý, ohněm popálený a
jinak zplundrovaný", obsahoval Chlum a Dobrovítov se
sídly: „pustým zámkem a tvrzí s dvory".
Marie Magdalena, pro zlou povahu lidem Manda nazývaná, různým způsobem rozhojnila panství Trčkovské.
Počátkem 17. století byl držitelem Krchleb Adam Studenecký z Pačiněvse, potomek starého českého rodu. Ježto se
účastnil vzpoury proti Ferdinandovi II. v r. 1618, byl mu
statek Krchleby zabaven a on se odstěhoval na svůj druhý
statek Hraběšín. Krchleby získal v r. 1623 manžel Marie
Magdaleny, Jan Rudolf Trčka, který v té době na Čáslavsku
své statky rozmnožil. Tento bohatý šlechtic zapůjčil císaři
veliké sumy peněz. Císař splatil svůj dluh 92 810 kop míšenských tím, že za něj dal r. 1627 Trčkově manželce Marii
Majdaleně připsati všecky statky a dvory zkonfiskované
odbojnému městu Čáslavi. Byly to: ves Horky, dvůr Druhanice, ves Březí, ves Krupšín (zanikla), ves a dvůr Tupadly,
Močovice, Drobovice, ves Potěhy, Vrdy, Zbudovice, Nový
Dvůr, dvůr Žitenický, Skovice, dvůr Koudelov, dvůr Šintlochy (= Filipov), rybníky aj. Čáslav ani po odsouzení Trčků
zpět tyto statky nedostala. Jan Rudolf hrabě Trčka z Lípy
byl po Albrechtu Valdštejnovi nejbohatším magnátem
země České. Syn Adam Erdmann Trčka, švagr Vajdštejnův,
byl spolu s Valdštejnem, Kristiánem Ilovem, Vilémem
Vchynským (Kinským) a Jindřichem Niemanem 25.2.1634 v
Chebu jako zrádce a rebel zavražděn a jejich ohromná
panství propadla konfiskaci. Jen po Valdštejnovi zůstaly
statky v ceně přes 9 milionů zlatých. Jmění obou Trčků,
Jana Rudolfa a Erdmanna, zabírala na 40 velkých panství a
statků, namnoze v nejúrodnějších končinách země České.
Po Adamovi Erdmannovi zůstalo sice jen 8 statků v ceně
872 464 zlatých, ale otci Janu Rudolfovi byl konfiskován
majetek v hodnotě 3 625 842 zlatých, který byl téměř bez
dluhů. V uvedené sumě nejsou započteny jistiny, hotové
peníze, zlato, stříbro, klenoty, svršky hospodářské, jejichž
cena šla do statisíců. Konfiskovaných statků Valdštejnových, Kinského, Trčkových a ostatních zavražděných a jejich
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rodů se dostalo po většině cizincům stojícím věrně při císaři
Ferdinandu II, císařským úředníkům a těm, kteří chebskou
vraždu zosnovali a provedli.
Vrah Valdštejnův a Trčkův, irský setník (hejtman, kapitán) dragounského pluku Walter Deveroux, obdržel spolu
se svými kumpány (E. von Burg a D. Mac Daniels) na místě
v Chebu z uloupených peněz po 1 000 tolarech, ale slíbená
odměna 110 000 zlatých nepřicházela. Proto odejel počátkem roku 1635 do Vídně s pokornou žádostí, kde vypsal
své zásluhy na „odstranění zrádce", chodil od jednoho
úřadu k druhému a domáhal se nějakého statečku či většího finančního obnosu. Situace se však změnila, evropská
veřejnost s nelibostí hleděla na „chebskou akci" a císařští
dvořané přijímali Deverouxe s rozpaky. Až v červnu 1635
obdržel irský kapitán Trčkům zabavené panství Chlum,
Dobrovítov a Krchleby v odhadnuté ceně 76 795 zlatých
(několik dalších vesnic v okolí Čáslavi dostal plukovník de
Suyse, který velel v té době pražské posádce). Z toho měl
Deveroux, povýšený na plukovníka, vyplatiti odměnu svým
kumpánům: Dionu Mac Danielsovi, povýšenému z hejtmana na podplukovníka a hejtmanovi Edmundu von der Burgovi po 12 000 zlatých, ale žádný z nich slibovanou odměnu nedostal. Z okolí Zbýšova patřily Trčkům Žleby, Jeníkov

pod Záběhlicí, Kluky, Žáky, Vrbice, Lipnice, Světlá aj. To vše
zkonfiskováno a rozděleno. Jan Rudolf Trčka po zavraždění
syna Adama Erdmanna kšaftem z 2.7.1634 odkázal část
svých statků svým dcerám (Alžběta byla provdána za zavražděného Viléma Kinského), vnučce a jiným příbuzným,
ale brzy po tomto pořízení (29.9.1634) zemřel. Fiskálním
procesem v r. 1635 byl znovu obviněn z rebelie v r.
1618/19 („...za Fridricha byl sudím, Matyáši Thurnovi dopisoval, rebely penězi zakládal, je přechovával, o spiknutí
Valdštejnově věděl, je schvaloval..."). Památka Trčkova za
prokletou vyhlášena a veškeré jmění i to, co kšaftem určeno, královské komoře přisouzeno bylo. Přitom statky Dobrovítov a Chlum, kde 10 sedláků a 21 chalupníků mělo
vrchnosti ročně odváděti platu stálého a za robotu 238 kop
48 grejcarů (krejcarů) míšenských a 175 slepic po 6 groších,
odhadnuty byly za 46 715 kop 48 grejcarů míšenských (54
501 zlatých, 40 grejcarů rýnských). Statek Krchleby odhadnut na 19 108 kop 40 grejcarů míšenských (22 293 zlatých
26 grejcarů rýnských).
Autoři Alois Ryšán (řídící učitel ve Zbýšov 1911 – 1942) a Ing. Ivan Vergner
(zdroj: zbysov.aspone.cz)

Držíte v rukou již třetí číslo Zbýšovského zpravodaje, což vypovídá o tom, že se jeho vydávání již pomalu stává tradicí.
Všem přispěvatelům opět děkujeme, bez jejich příspěvků by nebylo možné vydání zpravodaje zrealizovat. Doufáme, že
Vás i toto číslo potěší a budeme se těšit, že do příštího podzimního čísla obdržíme třeba i Váš příspěvek, kterým může být
třeba i jen povedené fotografie některé z našich obcí.
Rovněž bychom Vám chtěli touto cestou jménem celého zastupitelstva obce popřát krásné prožití dovolených a
prázdnin. Dětem přejeme mnoho prožitých dobrodružství a plno prázdninových zážitků a dospělým zasloužený odpočinek.
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce

Na vydání tohoto čísla Zbýšovského zpravodaje finančně
přispěla firma Nábytek Migro, Na Kuchyňce 125, 284 01
Kutná Hora www.nabytekmigro.cz , které tímto děkujeme.

Dále s vydáním tohoto čísla finančně pomohlo ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO „VYSOČINA“ Zbýšov 21, 285 65 Zbýšov v Čechách, kterému
tímto rovněž děkujeme.

Zbýšovský zpravodaj

-10-

www.zbysovvcechach.cz

