Vážení spoluobčané,
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. Veškeré podklady je možné zaslat na email alessorf@seznam.cz
případně odevzdat přímo na obecním úřadě.

Obecní úřad Zbýšov je kontaktním místem služby Czech POINT (Český Podací Ověřovací
Národní Terminál). Bez nutnosti cestovat do Čáslavi můžete přímo ve Zbýšově získat
například výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis
z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče,
výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z registru osob, výpis z registru obyvatel a výpisy
z Veřejných rejstříků. Dále je mimo jiné možné využít služeb autorizované konverze
dokumentů a uskutečnit podání podle živnostenského zákona. Více informací o službě
Czech POINT získáte na www.czechpoint.cz nebo přímo na obecním úřadě.

Záznamy z jednání zastupitelstva jsou dostupné na webových stránkách obce.
Usnesením č. 1/2015 zastupitelstvo zamítá odprodej části
pozemku číslo parcely 215/5 v k.ú. Krchlebská Lhota o
2
výměře 5000m .
Usnesením č. 2/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
2
pronájem pozemku č. parcely 207 o výměře 1456 m v k.ú.
Březí.
Usnesením č. 3/2015 zastupitelstvo jmenuje statutárním
orgánem Autokempu ve Zbýšově – příspěvková organizace
Květu Němcovou.
Usnesením č. 4/2015 zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 30/2014 „Vodovod Zbýšov – napojení
místních částí Krchlebská Lhota a Damírov“
Usnesením č. 5/2015 zastupitelstvo zamítá žádost o finanční příspěvek pro děti s autistickým onemocněním.
Usnesením č. 6/2015 zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2000 Kč na dětský karneval ve
Zbýšově.
Usnesením č. 7/2015 zastupitelstvo schvaluje pronájem
2
pozemku č. parcely 207 o výměře 1450 m v k.ú. Březí.
Usnesením č. 8/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
pronájem rybníka v Damírově.
Usnesením č. 9/2015 zastupitelstvo zamítá prodej pozemků č. 301, 255/1 a 255/6 v k.ú. Damírov.
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Usnesením č. 10/2015 zastupitelstvo schvaluje uzavření
pracovního poměru na místo správce autokempu a uzavření dohody o pracovní činnosti týkající se vedení účetnictví a zpracování mezd pro autokemp.
Usnesením č. 11/2015 zastupitelstvo nesouhlasí
s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Usnesením č. 12/2015 zastupitelstvo schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 vztahující se k odpadům.
Usnesením č. 13/2015 zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v roce 2014.
Usnesením č. 14/2015 zastupitelstvo schvaluje přijetí zaměstnanců do pracovního poměru na veřejně prospěšné
práce.
Usnesením č. 15/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
prodej části pozemku č. parcely 1134/1 v k.ú. Klucké Chva2
lovice o výměře cca 120m .
Usnesením č. 16/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
pronájem části pozemku č. parcely 420/1 v k.ú. Opatovice
2
o výměře 20 m .
Usnesením č. 17/2015 zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy o umožnění uložení části rozvodné sítě na pozemku vlastníka.
Usnesením č. 18/2015 zastupitelstvo předběžně schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem rybníka v Kluckých Chvalovicích.
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Vážení spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsme bilancovali zdary ale i určitá zklamání loňského roku a jako mávnutím kouzelného
proutku jsme se přehoupli do roku nového s patnáctkou na
konci. Jaký bude asi ten letošní rok, co dobrého přinese a
na co se máme připravit? Naskýtá se mnoho otázek, na
které však v současné době nelze jednoznačně odpovědět.
Teprve čas, ten náš nekompromisní a neúprosný průvodce,
ukáže, jak jsme si s danými povinnostmi a úkoly poradili.
Rok 2015 bude pro náš úřad opět plný práce, aby se nám
podařilo posunout naše obce zase o kousek dopředu.
První akcí většího rozsahu, která se rozběhne již v první
polovině roku, jsou „Stavební úpravy MŠ Zbýšov“. Na tuto
činnost jsme získali dotaci ve výši 2 650 tis. Kč z prostředků
Státního fondu životního prostředí. Celkový objem nákladů
činí 4 230 tis. Kč. Úpravy zahrnují zateplení budovy, výměnu oken, dveří, střešní krytiny, podlah a odvětrávání. Veškeré práce budou dokončeny do 31. srpna kalendářního
roku.
Během měsíce února bylo uvedeno do provozu nové
veřejné osvětlení v obci Klucké Chvalovice, kdy se nám
naskytla výhodná možnost využití výkopových tras pro
uložení rozvodů v rámci rekonstrukce sítě nízkého napětí,
kterou prováděla skupina ČEZ.

V letošním roce opět plánujeme podání několika žádostí o dotaci, protože v rámci rozpočtu obce by nebylo možné
akce většího rozsahu realizovat. Jedná se o tyto projekty:
„Vodovod Zbýšov – napojení místních částí Krchlebská
Lhota a Damírov“, „Oprava části místních komunikací
v obci Chlum“ a „Obnova rybníka v Damírově“. Dále zastupitelstvo pracuje na přípravě projektové dokumentace pro
umístění lávky ve Zbýšově, která by měla vést podél hráze
rybníka v místě okolo památných dubů a měla by přispět
k bezpečnému a neomezenému pohybu chodců.
Od dubna letošního roku je pro obec stanovena podle
vyhlášky nová povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Pro
občany s místem trvalého pobytu bude na požádání přistavena hnědá popelnice o obsahu 240 l a pro majitele rekreačních objektů budou do každé obce umístěny maloobjemové kontejnery. Bioodpad z veřejných prostranství bude
skládkován a odvážen společností ZERS spol. s r.o. provozovna Neškaredice.
Pro drobné opravy a údržbu zeleně bylo vytvořeno od
1. dubna 8 pracovních míst, která budou plně dotována z
finančních prostředků úřadu práce. Věřím, že s pomocí
těchto zaměstnanců budou naše obce po smutném zimním
období pěkně uklizené a upravené, abychom se do místa
našeho domova vždycky rádi vraceli.
Květa Němcová – starostka obce

Vážení spoluobčané,
přiblížil se čas vydání dalšího čísla
Zbýšovského zpravodaje a s ním i
informace o kulturním dění v obci.
Jak jsme již předeslali v prvním čísle,
předkládáme přehled pořádaných
kulturních akcí. Aktuální a podrobnější
informace o jednotlivých akcích naleznete vždy na webových stránkách
obce (změna vyhrazena).

na jevišti komické i emocionálně silné
scény. V ničem za nimi nezaostávají
ani jejich kolegové Mojmír Maděrič a
Roman Štabrňák.
Zájezd do divadla se koná v pátek
24. dubna 2015, odjezd autobusu je
v 16.00 hod. od OÚ. Vstupenky je
možné zakoupit na obecním úřadě
(tel. 327 390 326) a cena jedné vstupenky je 221,- Kč.

Pozvánka na zájezd do divadla
Kulturní komise OÚ Zbýšov si Vás
dovoluje pozvat na divadelní představení „Klára a Bára“. Hra Patrika Hartla
ze Studia DVA baví diváky již několik
sezon. Příběh Kláry a Báry vypráví o
tom, když jedné z kamarádek po řadě
kompromisů rupnou nervy a pokusí se
radikálně svůj manželský život změnit.
Věčné téma mezilidských vztahů a
výkony ústředních postav (Ivana Chýlková s Evou Holubovou) rozehrávají

Obecní knihovna Zbýšov
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás
informovali o obměně knižních souborů z Městské knihovny v Kutné
Hoře, která se uskuteční v měsíci
dubnu. Knihovna v Kutné Hoře metodicky řídí naši knihovnu. Místní knihovna nabízí celkem 2 371 svazků a
v letošním roce zakoupila 15 knih (9
ks pro děti a 6 ks pro dospělé). Mezi
novinkami naleznete oblíbené detektivky, romány od Vlasty Javořické,
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technickou literaturu, naučnou literaturu, kuchařky, pohádky pro děti. Dále
si můžete vypůjčit časopisy Květy,
Vlasta, Burda, Domov, Blesk pro ženy,
ABC.
Knihovna je pro Vás otevřena každé úterý od 15.00 – 17.00 hod. Roční
registrační poplatek činí pro dospělé
10,- Kč, děti, mládež, ženy na mateřské dovolené a důchodci mají půjčování zdarma. Zároveň děkujeme příznivcům za podnět ke zkrášlení knihovny. V současné době je v jednání
s knihovnicí paní Drahomírou Chadrabovou konkrétní podoba a příprava
návrhu na zasedání zastupitelstva.
Těšíme se na setkání a Vaše náměty či připomínky k činnosti kulturní
komise očekáváme na emailu:
hanakunaskova@seznam.cz. S přáním příjemných jarních dnů
Kulturní komise OÚ Zbýšov v Čechách

www.zbysovvcechach.cz

Přehled plánovaných kulturních akcí na období duben – červen 2015:
11. dubna 2015 Zbýšovský kapr
24. dubna 2015 Zájezd na divadelní představení Klára a Bára
30. dubna 2015 Pálení čarodějnic
30. května 2015 Dětský den
11. června 2015 Akademie ZŠ

Sbor dobrovolných hasičů Březí byl založen roku 1910 a
v té době měl 12 členů. K uskladnění stříkačky sloužila
hasičárna na návsi. V letech 1939-1945 měl sbor 16 členů a
používal ruční stříkačku, kterou zakoupila obec. Poté byla
zakoupena motorová stříkačka PS-16.
V roce 1960 byl sbor zařazen do okrsku číslo 8. V letech
1959 až 1961 proběhla výstavba nové hasičské zbrojnice,
kde se nacházela společenská klubovna a garáž pro uskladnění hasičského vozidla zn. ERENA a motorové stříkačky
PS-16. Jelikož automobil po několika letech dosloužil, byl
vyměněn za novější typ značky ROBUR - valník pro přepravu hasičů. Sbor pořádal různé akce, plesy, oslavy, muziky a
spolupracoval s MNV a JZD. V roce 1970, kdy sbor slavil 60.
výročí založení sboru, měl 20 členů.
V 90. letech měl sbor 19 členů. Po revoluci byl zvolen
nový výbor. Jelikož místní hostinec byl uzavřen, konaly se
schůze v klubovně, což nedovolovalo pro nedostatek prostoru pořádat další akce.
Sbor se účastnil různých akcí: soutěží, předávek vody,
námětových cvičení, brigád, údržby hasičské techniky,
výzbroje a výstroje, klubovny, garáže a obhospodařoval tři
rybníky, které měl pronajaté od obce Zbýšov.
Kolem roku 2000 kvůli nevyhovujícímu stavu byl prodán
automobil. V roce 2003 byla klubovna předána novému
spolku POHODOVÉ BŘEZÍ, následně byla provedena přestavba, rozšíření klubovny, zmenšení garáže, což nám znemožnilo činnost sboru. Schůze se konaly v různých soukromých objektech. Po odkoupení pozemku se klubovna
uzavřela a je uzavřena dodnes. V současné době je klubovna vyklizena, kde nemáme ani stůl, židle, světla atd.
V současné době máme motorovou stříkačku PPS-8, se
kterou se účastníme pouze oslav a předávek vody. Soutěží
se bohužel neúčastníme pro přestárlou základnu našeho
sboru. Na schůze se scházíme v soukromých objektech
našich členů.
V loňském roce jsme se zúčastnili Hasičského babího léta v Kozohlodech, kde proběhla disciplína sání vody a lodní
štafeta. Náš sbor obsadil 4. místo. Na výroční schůzi byl
zvolen výbor v tomto složení: Profous Josef – předseda,
Výborný Miroslav – velitel jednotky, Radil Jaroslav ml. –
strojník, Radil Jaroslav st. – pokladník, Havelka Václav –

Zbýšovský zpravodaj

-3-

jednatel, Radil Milan – preventář, další členové: Profous
Jarmil, Profous Tomáš, Radil Václav, Váňa Bohuslav, Vavřina Miroslav st.
SDH Březí 60. výročí založení sboru

Opatovice 1983

Vlkaneč (soutěž)

Šebestěnice(předávka vody)

Přibyslavice 2011 (předávka vody)

Hasičská zbrojnice Březí
Přibyslavice 2013

Přibislavice (předávka vody 2012)

Josef Profous – starosta SDH Březí
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„V lednu za pec si sednu,“ říká lidová pranostika, ale
my ve škole jsme za pecí neseděli. Po vánočních prázdninách jsme se pilně učili, abychom docílili pěkných výsledků
nejen na našich pololetních vysvědčeních. Hodiny hudební
a tělesné výchovy jsme si zpestřili nácvikem na vystoupení
na veřejný karneval pořádaný naší školou, který jsme naplánovali na únor. Dne 16. ledna odpoledne starší děti naší
ZŠ přivítaly budoucí spolužáky i jejich rodiče, kteří přišli k
zápisu do naší školy.
Foto: Ze zápisu u interaktivní tabule ve třídě a při pohybové části v tělocvičně.

Vyjádření některých druháčků.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Při odpoledních vycházkách se školní družinou jsme skřivánka zpívat neslyšeli, jen jsme si ho prohlédli na obrázcích, nakreslili a poslechli jeho hlas na nahrávce. Poznali
jsme i dlaska, červenku a sýkorku a sypali jsme jim do krmítka. V závěru masopustního období jsme se veselili na
zmíněném karnevalu. Takto se některé děti k tomu vyjádřily: Mně se líbila písnička Opičí kapela, na kterou jsme tancovali. (Lucinka Z.) Bavilo mě to nacvičování. (Mareček S.)
Babička mi ušila kostým na opičku. (Eliška N.) Ráda jsem si
zazpívala do mikrofonu. (Karolínka V.) S chutí jsem si zahrála vlka. (Andulka V.)
Připíjíme na naši Červenou karkulku.

Zuzka Šabatová: „Četli jsme pohádku Jak se Honza učil
latinsky, ale já se raději učím anglicky.“
Březnové slunce má krátké ruce. My jsme raději pozorovali šikovné ruce výtvarné odbornice, paní Brigity Vavřičkové, která nám s láskou povídala o keramice. Díky ní jsme
si mohli vytvořit keramickou řehtačku a mističku. Někteří
z nás pracovali i na hrnčířském kruhu, když jsme navštívili
její dílnu na Chlumu.
Vyjádření Andulky Vavřičkové: „Do školy k nám přijela
paní Brigita Vavřičková a místo výtvarné výchovy jsme měli
hodinu keramiky. Mně se to líbilo a vyráběli jsme dvě mističky a jedno chrastítko. Byli jsme se podívat v keramické
dílně, bylo to hezky zařízené. Keramika se mi moc líbí.“
Tvoření na hrnčířském kruhu nakreslila Zuzka Šabatová

Z karnevalu – tančíme a bavíme se.

V hodinách čtení a literární výchovy jsme vzpomněli výročí první české spisovatelky, autorky mnoha pohádek,
báchorek, povídek a hlavně nezapomenutelné Babičky.
Psané i kreslené výsledky našeho snažení zaplnily další část
nástěnky na chodbě v přízemí. Co o tom napsali naši žáci:
Lucie Beranová: „Téměř každý měsíc si připomínáme
významná výročí některých spisovatelů. V únoru jsme si
přidali na nástěnku obrázek Boženy Němcové, která se
v tomto měsíci před 195 lety narodila. My, čtvrťáci a páťáci
jsme si četli úryvky z její Babičky a viděli jsme film, mladší
děti si připomněly její pohádky a jednu z nich, O dvou
sestrách, nakreslily. Poznaly vlastnosti Bětušky a Dorky i
jejich vztah ke zvířátkům.“
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na do světa. Můžeme se tu setkat s kmeny, které stále
praktikují kanibalismus. Většinou si pochutnávají na mozku,
dlaních a chodidlech nepřátel. Muži se zahalují jen skořápkou z kokosového ořechu nebo zobákem zoborožce, ženy
nosí jen suknici. Žijí zde kriticky ohrožené druhy zvířat, například orangutan a kahau nosatý. Přednáška nás moc
bavila, jsme rádi, že jsme tam mohli být.“ (Zpracoval Vojtěch
Vavřička).

Před nadcházejícími Velikonocemi si připomínáme některé tradice, čteme a učíme se koledy a jarní básničky,
zdobíme a malujeme vajíčka a přání. I Vám, čtenářům tohoto zpravodaje, přejeme hezké Velikonoce, plno zdraví a
energie z jarního sluníčka.
Máme před sebou další tři měsíce do konce školního
roku, ve kterých nás mimo získávání nových informací čeká
filmové představení Bella a Sebastian, den prevence
v Čáslavi, úklid okolí v rámci Dne Země, oslava MDD a další
připravené výlety a pobyty.
Vladislava Šupíková, učitelka, vychovatelka ZŠ a MŠ Zbýšov

Po prohlídce keramické dílny jsme si prošli podzemí hradu na Chlumu.

Zdobíme chrastítko – starší žáci.

Zajímavý způsob glazování mističky.

Mladší žáci při zdobení chrastítka.

Poznáváme vlastnosti keramiky.

2. března se čtvrtá a pátá třída vydala do Čáslavi, kde
v Dusíkově divadle vyslechla přednášku o Indonésii doplněnou filmem.
„V přednášce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například: Indonésie má něco kolem sedmnácti
tisíc ostrovů. Žije tam přes dvě stě třicet milionů obyvatel
(čtvrtý nejlidnatější stát na světě). Hlavní město se jmenuje
Jakarta. Nejdůležitější potravinou je rýže, která je i vyváže-
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Žáci třetího až pátého ročníku pojedou 23. a 24. dubna
do Prahy. Přespíme ve spřátelené škole a pokocháme se
krásou Prahy. Máme vyjednán parník na dvouhodinový
výlet po Vltavě. V rámci vlastivědy si upevníme některé
vědomosti o našem hlavním městě.
18. - 22. května se vydáme na školu v přírodě do penzionu Bílý dům v Libuni. Budeme bydlet kousek od Prachovských skal a náš výhled na Trosky bude perfektní. Prohlédneme si i Jičín, který je dostupný vlakem z místního nádraží. A pokud nám bude přát počasí, nevylučujeme prohlídku
zámku Hrubá skála či Vladštejna.
Na cyklovýlet jedeme už tradičně do penzionu Vřesná
(bezvadné ubytování a strava) u Frymburka. Letos se ZŠ
Krchleby. Žáci 3. - 5. ročníku se tentokráte podívají na Čertovu stěnu, objeví kouzlo pohádkového lesa u Hořic na
Šumavě, budou hledat jeden bílý dům, a pokud to vyjde,
podíváme se i do elektrárny Lipno. A ten pocit při nasedání
na přívoz je nezapomenutelný.
Svoji tradiční akademii budeme mít ve čtvrtek 11. června. Zavedeme Vás tentokrát do světa nejen pohádek, ale i
legrace.
Tradiční táboření naší školy, školy církvické a křesetické
bude v termínu 14. – 19. června. To je zlatý hřeb. Sportování, soutěžení, brouzdání se v potoce a poznávání dětí
z jiných škol. Neodpustíme si Hyeny (hra, kterou děti chtějí
hrát každý rok) ani fotbalový turnájek či procházku krásným okolím. Vyprávění Sekyrky (znalci vědí) v týpí u ohně a
následná procházka nočním lesem je věc se stále opakující.
Přesto se svým kouzlem a každý rok očekávaná.
Nakonec nás čeká sportovní klání při ředitelském dnu
s odměnami pro nejlepší (nakonec dostanou všichni) a
poté již vysvědčení. Budeme moc litovat páťáků, kteří odejdou. Vždyť Lucka, Vojta a Adam byli skvělí. A pak prázdniny.
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel ZŠ a MŠ Zbýšov

www.zbysovvcechach.cz

Ze života ve školce
Zimní období v mateřské škole je obdobím klidnějším,
stráveným více v prostorách školky, protože počasí není
vždy příznivé. Ale pokud se zima přece jen dostaví, děti
s velkou radostí a zápalem staví sněhuláky, sněhové pyramidy. Letos nám zima dopřála téměř dva týdny sněhové
nadílky.

Každý měsíc se snažíme jedno odpoledne spojit naši zájmovou činnost s činností školní družiny. Jelikož jsme se po
Vánocích ještě nesetkali, navštívily nás školní děti ve středu
4. 3. a malé děti se rády pochlubily novými hračkami a
stolními hrami, které dostaly k Vánocům v mateřské škole.
Jelikož jsme na vesnici a blízko k přírodě, máme na zahradě několik ptačích krmítek, kam v zimě sypeme zrní a
také jim děti za pomoci učitelek uvařily tukové semínkové
hrudky. Děti potom se zájmem pozorovaly sýkorky, vrabce,
kosy ale i sojky a strakapoudy, jak si pochutnávali na jejich
výtvorech.

28. 2. se uskutečnil slíbený lyžařský zájezd do Jánských
Lázní a i když malých dětí s rodiči bylo méně, než jsem
očekávala, autobus se zaplnil jinými zimními nadšenci nejen ze Zbýšova. Děkuji Všem účastníkům a doufám, že
sobota jim byla víc než příjemná.

Místní skupina ČRS
Zbýšov MO Kutná Hora
má 44 členů z řad dospělých 12 členů z řad
mládeže. Činnost skupiny je zaměřená na rybníky Zbýšovský a Pilský, které jsou sportovními
vodami, a rybník Punčoška, na kterém
je chována násadová ryba. Na všech
rybnících skupina provádí každoroční
pročesávku a celkovou údržbu.
V průběhu rybářské sezóny je ve
Zbýšově možné zakoupit hostovací

Zbýšovský zpravodaj

Nastávající období počínaje březnem bude již zase živější a bohatší na akce. Od 23. 3. až do 3. 4. bude probíhat
dvoutýdenní výměnný cyklus herních prvků organizovaný
spolkem MAS Lípa-Zbraslavice. Zvu tímto maminky
s malými dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy, aby
se přišly podívat a pohrát si a to denně v tomto období od
15,00 do 16,00.
Dále připravujeme velikonoční dílnu s rodiči, sobotní
vycházku do bledulového háje na Chlumu, na kterou se
s námi mohou vydat nejen děti ze školky, o přesném termínu se můžete informovat ve školce.
Informace pro budoucí zájemce o předškolní vzdělávání
- 17. dubna 2015 od 16,00 se bude v budově MŠ konat
zápis na školní rok 2015/2016.

povolenky, které jsou platné na celý
revír místní organizace Kutná Hora.
Tyto povolenky prodává pan Jindřich
Marek, který je zároveň předsedou
místní skupiny Zbýšov.
Před zahájením rybářské sezóny
jsou na Zbýšovském rybníku každoročně pořádány rybářské závody
„Zbýšovský kapr“, které se letos budou konat 11. dubna. Zahájení sezóny
pak připadá na 18. dubna. Ještě předtím proběhne dne 28. března výlov
rybníku Punčoška.
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Věra Radilová, Lenka Martínková – učitelky v MŠ

V roce 2014 bylo na rybnících ve
Zbýšově dosaženo následujících úlovků:

Kapr
Cejn
Štika
Candát
Úhoř
Amur
Karas

Zbýšovský
1237 ks
423 ks
9 ks
21 ks
9 ks
13 ks
9 ks

Pilský
158 ks
55 ks
2 ks
14 ks
4 ks
-

www.zbysovvcechach.cz

Zbýšov je osada velmi stará. Jako první majitel se
uvádí klášter sv. Prokopa na Sázavě, založený knížetem
Oldřichem r. 1032. Tomuto klášteru dostávalo se přídělu z
majetku knížecího, později koruny. Kdy se stal Zbýšov majetkem kláštera, nevíme, ale bylo to asi brzy po jeho založení, neboť olomoucký biskup Jindřich Zdík, který byl ve
funkci od r. 1126 a zemřel 26. 6. 1150, daroval část vsi
Damírov statku zbýšovskému, který už tehdy náležel sázavskému klášteru. Zbýšov byl tehdy označován jako proboštství. Jako faráři sem byli klášterem dosazováni probošti
(titul faráře významnějšího kostela). Farní kostel ve Zbýšově sv. Jana Křtitele se připomíná r. 1331. Když roku 1420, v
počátcích husitských bouří, byl sázavský klášter zrušen,
připadl jeho majetek zpět koruně královské a klášterní
statky byly dávány českými králi v zástavu. Král Jiří z Poděbrad zapsal 3. 9. 1463 panu Slavatovi z Chlumu a Košumberka, který mu jako nejvyšší hofmistr věrně sloužil, zboží
zrušeného kláštera na Sázavě: „...Zbejšov s kostelem podacím (tj. s výkonem církevních práv) a dvory poplužními...,
vsi Táborovou Lhotu, Čejkovice, Lhotu Proboštovu, Opatovice a částky v Damírově (druhá část Damírova, zvaná Na
oltářkách, byla již dříve v držení rodu Slavatů), Komárově a
Petrovicích". Tím se stal Zbýšov po staletí nerozlučnou
součástí zboží Chlumského.
Předkové pánů z Chlumu přesídlili sem z Litoměřicka a
mocný vladyka Bleh, zvaný Velký Bleh, založil asi roku 1260
na hradišti, které bylo osídleno již asi v pravěku, mocný
hrad Chlum. Rod pánů z Chlumu byl v dědičném držení
úřadu župy čáslavské a v určitou dobu i v držení čáslavského Hrádku. Historických pramenů z té doby je velmi málo,
ba lze říci, že jen několik nejasných zmínek. Zápisným držitelem Čáslavě (Hrádku a podhradí) byl tedy po r. 1248
mocný šlechtic jménem Bleh. Pravděpodobně toto držení
získal buď on, nebo již jeho předchůdci od krále Václava I.
(1230 - 1253) za pomoc proti odbojnému kralevici Přemyslovi, králi poskytnutou. Páni z Chlumu byli tehdy nejmocnější rodinou župy čáslavské. V době, kdy Chlumští dostali
proboštství zbýšovské, psali se z Chlumu a Košumberka. Je
více než pravděpodobno, že Bleh jako držitel Čáslavě vykonával i úřad župana župy čáslavské, jejíž rozlehlost byla
veliká (její hranice: na jihu zemská hranice, řeka Sázava,
Železné hory, Labe, Vysoká u Kutné Hory). Přemysl Otakar
II. (1253 - 1278) obeslal před pražský soud všecky vladyky a
šlechtice, kteří si svou věrností ke králi Václavu I. statky
vynutili, a protože tato dědictví nebyla zpupná, tj. svobodná, nýbrž zápisně královská, odňal jim je. Mezi mnohými
byl i Bleh, který tak Čáslav ztratil. Jeho syn Jistislav (Mstislav?) r. 1288 od kláštera vilémovského převzal pustou ves
Ružeň. Zemřel poslední léta 13. nebo počátkem 14. století
a byl pochován v čáslavském kostele. Jeho náhrobní kámen, vzácná to památka, je v sakristii, nejstarší části
čáslavského kostela. Erb na náhrobním kameni - dvě břevna tvořená čtyřmi čarami napříč erb dělící - je znakem pánů
z Chlumu.

Zbýšovský zpravodaj
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Mnohem pozdější zpráva hovoří o tom, jak bylo rozsáhlé zboží pánů z Chlumu 20. 1. 1417, když jeho držitel
Beneš z Chlumu nabyl let, rozděleno takto:
1) Jan dostal hrad Chlum, Dědice, tvrz Smrčany, Suchotlesky u Hraběšína, Šebestěnice, Dobrovítov,
Chvalovice, Zahrádku, tvrz Hrádek (u Podmok), Hostovlice, tvrz Radoňov, Čejkovice a kostelní podací v
Okřesanči, Dobrovítově a Radonově.
2) Diviš a Vilém dostali spolu hrad Košumberk, městečko
Luži s podacími na Chrudimsku.
3) Beneš dostal tvrz Podhořany, Březinku, městečko
Jeníkov s podacím, Římovice, Vlkaneč a Šítov.
Beneš zdědil r. 1437 po bratru Janovi jeho statky a
zemřel kolem r. 1461. Slavata z Chlumu a Košumberka, syn
Viléma, hofmistr dvora královského (1463 - 1467), obdržel
od krále Vladislava v manství (zboží v zástavě) v r. 1492
rozsáhlé panství Kostelec nad Černými lesy. S manželkou
Dorotou měl syny Michala, Albrechta a Slavatu. Nejstarší
obdržel Čestín Kostel. Michal Slavata z Chlumu a Košumberka byl pánem na Kostelci n. Č.l., Chlumu, Talmberce,
klášteře sv. Prokopa, Podbořanech a Hradišti Chroustníkově. Michal Slavata náležel k nejvzácnějším pánům českým,
maje rozhodné a platné slovo na sněmech i při jednáních
veřejných, zejména v jednání o přátelství mezi stranou
podjednou a podobojí (1483) a mezi pány a rytíři na jedné
a měšťany na druhé straně. Několikráte byl též od stavů
vypraven v poselství do Uher ku králi Vladislavu II. a Ludvíkovi. Roku 1523 poslán byl do zemského soudu. S manželkou Eliškou Pňovskou neměl dítek a proto r. 1533 kšaftem
(závětí) odkázal své statky svému bratrovi Slavatovi. Statek
Čestín Kostel určen byl sestře Markétě a jejímu manželu
Haškovi Zvířetickému z Vartenberka. Michal Slavata r. 1537
zemřel a jeho kšaft vešel v platnost. Když dědicové Zvířetických z Vartenberka vymřeli bez dětí, ujal se panství
Čestín Kostel syn Slavatův Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka.
Pan Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka, vzdálený
bratranec Michalův, dal si 17. 9. 1544 v obnovené desky
zemské vložiti zboží Chlumské: Chlum zámek, dvůr poplužní, městečko, domy, krčmy. Byl pánem na Kostelci, Košumberku, Chlumu, Hradišti, Čestíně Kostele a jinde. Přiznával
se k učení českých bratří, měl účast na bouřích v letech
1546/47. Po vítězství císaře Ferdinanda I., který vzpouru
českých stavů potlačil, byl potrestán: Kostelec a zápisní
panství propadlo komoře a ostatní své zboží musel uvésti v
manství a musel se zavázati k manské službě 8 koní zbrojních. Manské panství Chlumské bylo po mnoha letech
věrné služby císařovi z manství propuštěno, a jako statek
zpupný vloženo do zemských desek. Po smrti Diviše Slavaty
r. 1575 se jeho synové o statky rozdělili. Stalo se tak asi r.
1580. Adam dostal Čestín Kostel a Chlum, Jindřich Košumberk, Albrecht Podlažice a Chrasť a Zachariáš Chroustovice.
Autoři Alois Ryšán (řídící učitel ve Zbýšov 1911 – 1942) a Ing. Ivan Vergner
(zdroj: zbysov.aspone.cz)
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Fotbalisté TJ Zbýšov nezaháleli ani v zimě a
v průběhu ledna až března sehráli hned několik přípravných utkání, ve kterých dosáhli následujících výsledků:
31.1.2015 Zbýšov – Vrdy
0:2
7.2.2015 Horní Bučice – Zbýšov
3:1
21.2.2015 Zbýšov – Okřesaneč
5:3
28.2.2015 Zbýšov – Církvice
1:2
7.3.2015 Zbýšov – Močovice
9:1
14.3.2015 Zbýšov – Jestřábí Lhota 1:5
Večer po svém posledním přípravném zápase se
naši fotbalisté vrhli do víru tance, jelikož pořádali již
Rozlosování jaro 2015
datum

začátek

VIII.ročník sportovního plesu. K tanci a poslechu zahrála
všem zúčastněným skupina Trio, již tradičně vystoupil
Spolek správných holek Chotusice a letos poprvé obohatilo program plesu i vystoupení mažoretek Baby Juniors.
V oficiální části plesu byly uvedeny do klubové síně slávy
další dvě osobnosti – Miloš Vavřička a Vladimír Šemík.
Sportovní ples se nepochybně vydařil a nám nezbývá než doufat, že to našim fotbalistům půjde na hřišti
minimálně stejně dobře jako na tanečním parketu. Přijďte je v jarní části sezóny povzbudit!

"A" - Okresní přebor

Rozlosování jaro 2015

výsledek

datum

začátek

"B" - IV. třída A

domácí

hosté

domácí

hosté

21.3. SO 15:00 hod

Zbýšov

Malín

22.3. NE 15:00 hod

Zbýšov

Potěhy

29.3. NE 15:00 hod

Tupadly

Zbýšov

28.3. SO 15:00 hod

4.4. SO 16:30 hod

Zbýšov

Malešov

11.4. SO 16:30 hod

Zbraslavice

18.4. SO 17:00 hod

Zbýšov

25.4. SO 17:00 hod

Paběnice

2.5. SO 17:00 hod

Zbýšov

9.5. SO 17:00 hod

Okřesaneč

Zbýšov

5.4. NE 16:30 hod

Zbýšov

Horušice

Zbýšov

11.4. SO 16:30 hod

Církvice

Zbýšov

Kutná Hora

19.4. NE 17:00 hod

Zbýšov

Vlkaneč

Zbýšov

26.4. NE 17:00 hod

Chotusice

Zbýšov

Vrdy

3.5. NE 17:00 hod

Zbýšov

Vrdy

Zruč

Zbýšov

9.5. SO 17:00 hod

Bratčice

Zbýšov

16.5. SO 17:00 hod

Zbýšov

Sedlec

17.5. NE 17:00 hod

Zbýšov

H. Bučice

23.5. SO 17:00 hod

Kaňk

Zbýšov

23.5. SO 17:00 hod

Štrampouch

Zbýšov

30.5. SO 17:00 hod

Zbýšov

Sázava

31.5. NE 17:00 hod

Zbýšov

Záboří

6.6. SO 17:00 hod

Zbýšov

Chotusice

7.6. NE 17:00 hod

VOLNO

14.6. NE 17:00 hod

Uhl. Janovice

Zbýšov

13.6. SO 17:00 hod

Hostovlice

výsledek

Zbýšov

Držíte v rukou druhé číslo Zbýšovského zpravodaje a my budeme opět rádi za veškeré Vaše reakce a připomínky, kterých jsme
na první číslo obdrželi hned několik. Všem, kteří zaslali svou reakci,
tímto děkujeme. Rovněž děkujeme všem autorům příspěvků a
doufáme, že jim jejich píle vydrží i nadále. V nejbližší době by mělo
dojít k úpravě webových stránek obce a všechna již vydaná čísla
zpravodaje by tam měla být k dispozici ke stažení v plné barevné
verzi, jak bylo slíbeno již v prvním čísle.
Rovněž bychom Vám chtěli touto cestou jménem celého zastupitelstva obce popřát klidné prožití velikonočních svátků.
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.

Zbýšovský zpravodaj
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