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. 1/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Mgr. Oldřicha Poula a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 2/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 3/2016 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci/projekt „Vodovod Zbýšov-napojení
místních částí Krchlebská Lhota a Damírov“ z Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a
závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů.
Usnesením č. 4/2016 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci/projekt „Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny
školy, Zbýšov v Čechách, čp. 23“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti
na akci/projekt v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu.
Usnesením č. 5/2016 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hřiště“ z Programu
133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ od
odboru sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Usnesením č. 6/2016 zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.
2/2016 pro zajištění zimní údržby pro obec Zbýšov.
Usnesením č. 7/2016 zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.
8 o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
společností ARRIVA Východní Čechy, a.s.
Usnesením č. 8/2016 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí do
pracovního poměru I.P. Březí, na místo správce Autokempu ve
Zbýšově od 1.3. do 30.9. 2016.
Usnesením č. 9/2016 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro pořádání dětského karnevalu,
který se bude konat dne 13.3. 2016 ve Zbýšově.
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Usnesením č. 10/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku č. parcely 207 v k.ú. Březí pro V.B. Čáslav do
31.12.2018 . Roční pronájem činí 100,-Kč.
Usnesením č. 11/2016 zastupitelstvo obce Zbýšov schvaluje
„Výmaz svazku obcí z rejstříku Dobrovolných svazků obcí
vedeného KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě pro svazek obcí „Plynofikace Ledečska, svazek obcí se sídlem v Leštině u Světlé“.
Usnesením č. 12/2016 zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126019602/1, Opatovice u Zbýšova p.č.321/1-knn. Věcné břemeno pro pozemek č.420/1 v k.ú. Opatovice u Zbýšova.
Usnesením č. 13/2016 zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení
odměny pro knihovnici D.Ch. Zbýšov na 3.600,-Kč/rok.
Usnesením č. 14/2016 zastupitelstvo obce schvaluje výsledky
inventarizace za rok 2015.
Usnesením č.15/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Josefa Profouse a Libuši Řeháčkovou.
Usnesením č. 16/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 17/2016 zastupitelstvo obce schvaluje nabytí
pozemku p.p.č. 11/4, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Zbýšov
do majetku obce Zbýšov bezúplatným převodem od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesením č. 18/2016 zastupitelstvo obce schvaluje znění
omezujících podmínek uvedených v čl.III. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci k pozemku p.p.č. 11/4, ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Zbýšov do majetku obce Zbýšov.
Usnesením č. 19/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli
zápisu Ing. Ivana Vergnera a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 20/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva.
Usnesením č. 21/2016 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
nabídku na odbahnění rybníka v Krchlebské Lhotě od firmy
AGROEKOL s.r.o. ve výši 98.600,-Kč (bez DPH). V ceně není
zahrnuto uložení a rozhrnutí sedimentu. Tyto práce provede
výše uvedená společnost na vlastní náklady.
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Usnesením č. 22/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku č. parcely 207 o výměře 1450 m2 v k.ú. Březí, za
účelem sekání trávy. Nájemce – V.B., Čáslav. Pronájem se
sjednává do 31.12.2018 a cena ročního pronájmu je stanovena na 100,-Kč.
Usnesením č.23/2016 zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
mezi obcemi Zbýšov a Čejkovice o zajištění požární ochrany,
kterou bude vykonávat jednotka SDH Zbýšov.
Usnesením č.24/2016 zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
nabídkou na pokácení dřevin a ukládá starostce obce zajistit
sepsání smlouvy o dílo, včetně předložení pojistné smlouvy na
rizika těžby a stanovení výše částky sponzorského daru.
Usnesením č.25/2016 zastupitelstvo obce schvaluje změnu
územního plánu pro využití parcel č. 332 a 328/4 v k.ú. Zbudovice. Tyto parcely budou zařazeny do územního plánu obce
Zbýšov jako stavební. Žadatel – A.B. Čáslav.
Usnesením č. 26/2016 zastupitelstvo obce schvaluje Účetní
závěrku obce Zbýšov za rok 2015
Usnesením č. 27/2016 zastupitelstvo obce schvaluje Účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy Zbýšov za rok 2015.
Usnesením č.28/2016 zastupitelstvo obce schvaluje Účetní
závěrku Autokempu Zbýšov za rok 2015.

Usnesením č. 29/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Příkazní
smlouvu č. 026/16 „- projekční kancelář VIS spol. s.r.o. Hradec
Králové, pro vypracování projektové dokumentace na stavbu
„Vodovodní přípojky Zbýšov –Krchlebská Lhota“.
Usnesením č. 30/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Příkazní
smlouvu 027/16“ – „Vodovod Zbýšov,napojení místní části
Krchlebská Lhota-technický dozor investora“.
Usnesením č. 31/2016 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1
Usnesením č. 32/2016 zastupitelstvo obce Zbýšov schvaluje
uložení plynovodní přípojky na pozemek č.parcely 390 v k.ú.
Zbudovice pro nemovitost čp. 23. Po výkopových pracech
bude uveden pozemek do původního stavu.
Usnesením č. 33/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Strategický rozvojový plán obce Zbýšov na roky 2016-2030.
Usnesením č. 34/2016 zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro svazek obcí Plynofikace Ledečska na rok 2016 ve výši
15Kč/obyvatele.
Usnesením č. 35/2016 zastupitelstvo obce schvaluje dohodu
o spolufinancování na úhradu veřejné části domovní vodovodní přípojky v obci Krchlebská Lhota ve výši 10.000,-Kč.

Vážení spoluobčané,
poslední dny loňského roku zdárně ukončily svou
pouť a my jsme opět v roce novém, pro někoho z nás snad
lepším nebo úspěšnějším. Každopádně i tento bude mít svá
pravidla a řadu povinností, které musíme dodržovat, aby
výsledky práce byly účelné a viditelné.
Zastupitelstvo obce si konečně jako každý rok stanovilo spoustu závazků vůči svým voličům a tak pevně doufáme, že budeme alespoň zčásti úspěšní.
Ke konci měsíce února byly zahájeny zemní práce na
stavbě „Vodovod Zbýšov-napojení místní části Krchlebská
Lhota“, kde je na základě výběrového řízení zhotovitelem
stavby firma V.P.K. Suchý Zásmuky. Kompletní stavba,
včetně navrtání domovních přípojek, bude předána do
31.7.2016 a ukončena nadzemním hydrantem před obcí
Damírov. O pokračování financování stavby vodovodu pro
tuto obec jsme požádali Středočeský kraj a je pro nás nepostradatelné. Důvod je velice jednoduchý. Loňská dlouhotrvající tepla s sebou přinesla i stinné stránky. Období sucha mělo za následek výrazný pokles hladin povrchových i
podzemních vod. Ani obec Damírov nebyla bohužel výjimkou a problémy s nedostatkem vody jsou dodnes. Podobně
je v této tíživé situaci i obec Zbudovice, kde máme zpracován investiční záměr pro budoucí výstavbu vodovodu, který
by měl být společně realizován s Obecním úřadem Schořov.
Další akcí, kterou bychom rádi uskutečnili, je „Rekonstrukce Základní školy a tělocvičny ve Zbýšově“, s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 2,2 mil Kč. Pro
obec je škola prioritou. Vždy ji podporovala a má jednoznačný zájem na jejím udržení. Škola v obci znamená perspektivu vývoje života a v dětech, kromě nabytých vědo-

mostí, vytváří a zanechává pocit sounáležitosti se svým
domovem a tím i s budoucností naší obce.
Pro další sportovní vyžití, využívané širokou veřejností, je plánována výstavba „Multifunkčního hřiště“ u Zbýšovského rybníka, kde rozpočet činí 1,2 mil. Kč. O dotaci bylo
požádáno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V současné době probíhá odbahnění rybníka
v Krchlebské Lhotě firmou AGROEKOL s.r.o. Chotěboř.
Odstraněné sedimenty se ukládají na pozemek ve vlastnictví ZD Vysočina Zbýšov, kterému za jeho ochotu patří naše
velké poděkování.
Takto jsem Vám v kostce shrnula plánované záměry
většího rozsahu, ale obec bude i nadále udržovat a opravovat svěřený majetek v průběhu celého roku, ale to už pouze z prostředků vlastního rozpočtu. Nyní už nezbývá nic
jiného než doufat, že poskytovatelé dotací k nám budou
nakloněni a jejich ruka štědrá a otevřená.
Ačkoli tomu počasí příliš neodpovídá, jaro se pomalu
blíží. Dny se prodlužují a na zahrádkách se nesměle probouzí sněženky, bledule a krokusy. Jaro zahání chmury na
našich tvářích a šimrající sluneční paprsky nutí k úsměvu.
S tímto ročním obdobím jakoby přichází něco nového.
Zanedlouho tu máme svátky jara – Velikonoce. Ať
jsou plné malovaných vajíček, čepýřivých pomlázek, ohleduplných koledníků a milých přátelských setkání.
Přeji Vám, ať to letošní jaro hýří barvami jako malířova paleta neboť: „Život je jako malířova paleta, a proto si
namíchejte ty nejmilejší barvy.“
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Květa Němcová – starostka obce
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LEDEN
Dlouho jsme se načekali,
než nám rybník zamrzl.
Pak jsme ale neváhali,
na ledu bruslili a běhali,
než nás hlad přemohl.
Hokejky, míček a kuželky
jsme využili na návrh naší paní učitelky.
S panem ředitelem rádi
hokej jsme hráli.
Škoda, že to bylo krátce,
připadalo nám to jak v pohádce.

Někdy navštěvujeme děti ve školce,
tentokrát jsme jim nečetli o Popelce,
ale říkali pohádku O Palečkovi,
kterému ostatní prsty pomáhaly.
Maminka mu za šišky
usmažila koblížky.
LEDEN
Do školy chodíme rády,
máme zde své kamarády.
Nové jsme u nás v lednu přivítali,
učitelé si s nimi povídali
a všichni se u nás podepsali.
Těšíme se na ně v září,
snad se jim očička zase rozzáří.

ÚNOR
Odpoledne v naší škole
hrajeme si, vyrábíme a sportujeme.
V pátek máme kroužek technický
kde úkol s pilkou, kladívkem a dřevem je nelehký.
Z drátků jsme vyráběli zvířátka a srdíčka,
doma se s nimi potěšila nejen naše sestřička.
Zbýšovský zpravodaj
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BŘEZEN – karneval
Dnes je náš karnevalový den,
Elišce se zdál divný sen
www.zbysovvcechach.cz

a Andulka převypráví jej
po boku Karla čtvrtého,
Markem ztvárněného.
Přijdou i rytíři a panoši,
při písničce Hoja hoj jim to moc sluší.
Protože kdo chce lásku prožít,
musí do ní vložit
mužné srdce hrdiny.
Ve škole jsme to trénovali celé hodiny.
A na karnevale ve vhodnou chvilku
jsme Noc na Karlštejně předvedli a zatančili i polku.
Příští rok přijdeme taky
i když budou na obloze mraky.

Čeká nás ještě spousta dobrodružství, spousta
učení a spousta času, které strávíme se svými spolužáky. Zde je výčet některých plánovaných aktivit:
- Den bezpečnosti v Čáslavi (14.4.)
- Den země (21.4.)
- Třídenní výlet žáků 3.-5.r. do okolí Lipnice
(16.-18.5.)
- Třídenní program pro žáky 1. a 2. ročníku
(16.-18.5. - výlet vlakem do Žlebů, výšlap,
tvoření, hry a přespání ve škole)
- Dětský den (28.5.)
- Týden na kolech na Lipně (30.5.-3.6.)
- Naše akademie (9.6.)
- Táboření u Chedrbí (19.-24.6.)
- Sportovní den (28.6.)
Všem čtenářům Zbýšovského zpravodaje přejeme
příjemné Velikonoce i všechny další jarní dny.
Žáci a učitelé ZŠ Zbýšov

Ze života ve školce…
Povánoční měsíc byl ve školce obdobím klidným,
děti si hrály s novými hračkami. Předškoláci dolaďovali své znalosti na zápis do školy, pobyty venku byly
spíše vycházkové, a pokud napadl sníh, snažili jsme si
ho co nejvíce užít.
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Kvůli špatným sněhovým podmínkám se letos
neuskutečnil ani zájezd do Jánských Lázní, omlouvám
se všem, kteří se chtěli zúčastnit, snad bude příští rok
štědřejší.
V zimních měsících zveme do školky více divadelních společností a tak tomu bylo i letos, děti
shlédly 7 pohádkových představení.
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Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme trávit
více času na zahradě a procházkách po okolí Zbýšova.
Plány na jaro: v rámci projektu „Školkové olympiády“
budeme mít již třetím rokem zapůjčeny herní prvky
do herny i ven, plánujeme výlet do Čáslavi na přehlídkový den záchranných sborů. Turistický týden, ve
kterém děti únavou z poznávání okolních vesnic a

přírody nemají moc síly ani zlobit. Pojedeme na 2
výlety na konci školního roku, uskuteční se besídky ke
Dni matek a na závěr roku - rozloučení s předškoláky.
Letos nám odejde 11 dětí, a tak zveme nové zájemce na zápis do MŠ na školní rok 2016/2017 a to
v pátek 15.4.2016 od 16,00 do 17,00.
Na všechny se těší Věra Radilová a Lenka Martínková

Do jarní části se fotbalový tým TJ Zbýšov začal připravovat hned na začátku ledna. Začalo se tréninky, které probíhaly o víkendech. Pracovali jsme nejen na fyzičce, ale i na práci s balonem. Hned na začátku roku jsme
oslovili pana Jiřího Zeleného s nabídkou pozice trenéra. Pan Zelený nabídku přijal a stal se tak první posilou
našeho týmu. Další novou posilou pro náš tým je Jakub Hortenský, který k nám přišel na hostování z Golčova
Jeníkova. Naopak tým opustil Milan Vrána, který šel na hostování do Čáslavi a nepodařilo se nám ani přemluvit
Lukáše Valdmana, který nadále pokračuje v hostování na Štrampouchu.
Další částí přípravy pro nás byl zimní turnaj hraný v Kutné Hoře na umělé trávě. Do turnaje se přihlásily
následující týmy: Tupadly, Kutná Hora B, Zruč nad Sázavou a Malešov. První utkání, které jsme sehráli s Malešovem, skončilo remízou 1:1. Následovalo utkání s favoritem turnaje, se Zručí, kdy jsme utrpěli porážku 1:6.
Následovala remíza 1:1 s týmem Tupadel. Poslední zápas jsme odehráli proti B mužstvu Kutné Hory, kdy jsme
zvítězili 2:3. Tato výhra nám zajistila celkové 3. místo.
Přípravu jsme dále doplnili čtvrtečními tréninky v hale ve Vrdech a několika přátelskými utkáními. S týmem Leštiny jsme remizovali 2:2, poté jsme porazili Golčův Jeníkov 4:2 a celou přípravu zakončili prohrou
s Ledčí 0:4.
Na víkend 12.3. jsme připravili sportovní ples, který se nám vydařil. K tanci a poslechu nám zahrála kapela
FORMANI BAND, svým vystoupením zpříjemnil ples Spolek správných holek z Chotusic. V průběhu večera jsme
také popřáli našemu dlouholetému členovi Luďkovi Vavřičkovi, který letos oslavil 50. narozeniny. Ještě jednou
blahopřejeme. Účast na plese byla hojná, děkuji všem zúčastněným.
Lukáš Sobotka

DATUM
19.3. SO
26.3. SO
2.4. SO
9.4. SO
16.4. SO
23.4. SO
30.4. SO
8.5. NE
15.5. NE
21.5. NE
29.5. NE
4.6. SO
11.6. SO
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Jaro 2016
ZBÝŠOV
Zbraslavice
ZBÝŠOV
Sedlec
ZBÝŠOV
Kácov B
ZBÝŠOV
Chotusice
Uhlířské Janovice
ZBÝŠOV
Sázava B
ZBÝŠOV
Hlízov

ODJEZD

Vrdy
ZBÝŠOV
Kutná Hora B
ZBÝŠOV
Paběnice
ZBÝŠOV
Malín
Zbýšov
ZBÝŠOV
Tupadly
ZBÝŠOV
Malešov
ZBÝŠOV
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13:40
15:15
15:30
15:45
15:30
15:30
15:45

ZAČÁTEK
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Výsledek
Odl.
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DATUM
20.3. NE
27.3. NE
3.4. NE
9.4. SO
17.4. NE
24.4. NE
1.5. NE
7.5. SO
14.5. SO
22.5. NE
29.5. NE
5.6. NE
11.6. SO

Jaro 2016
Vrdy B

ZAČÁTEK
15:00

Záboří nad Labem
ZBÝŠOV B
Žleby
ZBÝŠOV B
Okřesaneč
Zbýšov B
ZBÝŠOV B
Horní Bučice
ZBÝŠOV B
Hostovlice
ZBÝŠOV B

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

ZBÝŠOV B

ODJEZD

VOLNO
ZBÝŠOV B
Horušice
ZBÝŠOV B
Vlkaneč
ZBÝŠOV B
Bratčice
Církvice
ZBÝŠOV B
Chotusice B
ZBÝŠOV B
Potěhy

Vážení spoluobčané,
čas se nachýlil a jsou tu opět pro Vás informace o
dění v kulturní oblasti. Vstupní místnost knihovny
obdržela nový nábytek, díky němuž bude uspořádání
knih přehlednější. Současně se upravuje čítárna –
přednášková místnost. Velký dík náleží paní knihovnici, která spolu se svou rodinou přerovnala stovky
knížek. V letošním roce budeme rádi, pokud se najdou další zdroje a knihovna obdrží počítačové vybavení odpovídající dnešním technickým parametrům.
Knihovna se tak stane „oknem do světa“ s možností
rychlého vyhledání mnoha informací a pro Vás, kteří
hodláte s počítačem začít, snad i inspirací.
Pozvánka do divadla
V sobotu dne 23. 4. 2016 si Vás dovolujeme
pozvat do divadla Hybernia na původní český muzikál
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„Antoinetta královna Francie“. Tragický příběh francouzské královny, manželky Ludvíka XVI., který
zhlédlo již na 70 tisíc diváků – Antoinetta se brzy stala
jedním z nejúspěšnějších muzikálů na české scéně. Po
letech náročných příprav oslňuje diváky všech generací strhující hudbou, nápaditou choreografií i pěveckými výkony. Milovníci muzikálů oceňují rovněž profesionální scénu a dobové kostýmy. V titulní roli královny Antoinetty exkluzivně Iva Marešová. Začátek
představení je v 14.00 hodin, odjezd autobusu
v 11.00 od OÚ Zbýšov. Cena vstupenky 245,-Kč, distribuce vstupenek OÚ Zbýšov, tel. č. 327 390 326 .
Závěrem dovolte, abych Vám popřála mnoho
jarního sluníčka a hezké zážitky při akcích pořádaných
kulturní komisí OÚ Zbýšov.
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

www.zbysovvcechach.cz

Naši oslavenci
V prvním čtvrtletí roku 2016 jsme byli gratulovat těmto oslavencům celkem sedmi jubilantům.
Dne 12. 1. oslavil pan Jindřich Marek ze Zbýšova 70 let.
Dne 21. 1. oslavila paní Blažena Marková ze Zbýšova 70 let.
Dne 28. 2. oslavila paní Marie Kopecká z Kluckých Chvalovic 96 let.
Dne 6. 2. oslavil pan Josef Štech z Kluckých Chvalovic 94 let.
Dne 20. 2. oslavila paní Věra Zelená z Krchlebské Lhoty 92 let.
Dne 24. 2. oslavila paní Alena Sochrová z Damírova 70 let.
Dne 20. 3. oslavil pan Josef Tichý ze Zbýšova 70 let.
Přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Noví občánci
V sobotu 30.1.2016 se ve Zbýšově v prostorách mateřské školy uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Slavnostně jsme přivítali celkem 16 dětí narozených v období od listopadu 2013 do ledna 2016.
Po úvodním projevu starostky obce následovalo kulturní pásmo, které si připravily děti z místní školy pod
vedením paní učitelky Marie Rokosové. Poté proběhl slavnostní zápis nových občánků do pamětní knihy obce
Zbýšov. Nechybělo ani předání dárečků a společné fotografování.
Přejeme rodičům, aby se svými dětmi příští dny prožívali v plné pohodě a zdraví, aby měli ze svého dítěte
jen samou radost a dostalo se jim té nejhezčí odměny za jejich rodičovské úsilí.
Za účasti svých rodičů, prarodičů a sourozenců byli přivítáni tito noví občánci:
 Matěj Šťastný
 Adéla Šťastná
 Anežka Prchalová
 Matěj Voseček
 Maxmilián Viták
 Tereza Dibelková
 David Novák
 Veronika Nováková
 Václav Novák
 Jaroslav Čepek
 Josef Adam
 Jan Vaník Kolman
 Anna Šulcová
 Eliška Vitáková
 Ema Pavlová
 Julie Grádová
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Fotoreportáž z odbahnění rybníka v Krchlebské Lhotě (foto Ing. Ivan Vergner)

Vážení spoluobčané,
přiblížil se čas vydání dalšího čísla Zpravodaje. Chtěl bych jako pokaždé poděkovat
všem přispěvatelům a zároveň i vyjádřit lítost nad tím, že jsme neobdrželi více příspěvků. Od příštího čísla bychom chtěli zavést novou rubriku Zbýšov v čase, kde by byla vždy
zveřejněna historická fotografie zajímavého místa některé z našich obcí spolu s fotografií stejného místa ze současnosti. I vy nám můžete s touto rubrikou pomoci, pokud
máte doma starší fotografii využitelnou pro tyto účely a byli byste ji ochotni zapůjčit.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné Velikonoce:
Veselého zajíčka, ať je svižná metlička,
hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček,
pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce

S vydáním tohoto čísla Zbýšovského zpravodaje finančně pomohlo ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO „VYSOČINA“ Zbýšov 21, 285 65 Zbýšov v Čechách, kterému tímto děkujeme.
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