kVážení 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? Jsme rádi za každou Vaši reakci. Veškeré podklady je možné zaslat na
email alessorf@seznam.cz případně odevzdat přímo na obecním úřadě. Dodané články nejsou redakčně upravovány.

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. 95/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Libuši Řeháčkovou a Josefa Profouse.
Usnesením č. 96/2017 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č. 97/2017 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou CLEERIO na zpracování mapové
Aplikace Plus – vyhledávání v katastru nemovitostí, na
volitelné vrstvy – inženýrské sítě (vodovod, plynovod) a na
územní plán v digitální podobě.
Usnesením č. 98/2017 zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku č. parcely 86 v k.ú. Krchlebská Lhota o výměře
1831 m2 za pozemek č. parcely 58/9 v k.ú. Opatovice o
výměře 1661 m2. Rozdíl ve výměře bude uhrazen v ceně
obvyklé (záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti
dnů).
Usnesením č. 99/2017 zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 200,-Kč na úhradu startovného netradiční soutěže „Babí léto v Kozohlodech“.
Usnesením č. 100/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a
jejím provozováním – Tlaková kanalizace Žáky-Štrampouch
odvedení na ČOV Čáslav (pozemek č.parcely 980/19 v k.ú.
Březí u Šebestěnic.)
Usnesením č. 101/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Provozní řád skupinového vodovo-du – Dodatek č. 1,
provozní řád vodovodu Zbýšov-napojení místních částí
Krchlebská Lhota a Damírov“
Usnesením č. 102/2017 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
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Usnesením č. 103/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
prodloužení smlouvy na poskytování veřejně prospěšných
prací do konce listopadu 2017.
Usnesením č. 104/2017 zastupitelstvo obce jmenuje Ing.
Aleše Šorfa za člena školské rady při ZŠ Zbýšov.
Usnesením č. 105/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
zhotovitele stavby na akci „Multifunkční hřiště Zbýšov“Linhart spol. s r.o. Brandýs nad Labem, nabídková cena
1.134.022,-Kč včetně DPH.
Usnesením č.106/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Libuši Řeháčkovou a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 107/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
program zastupitelstva.
Usnesením č. 108/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 6.
Usnesením č. 109/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na rozsvícení vánočního stromku pro spolek Pohodové Březí.
Usnesením č. 110/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na akci „Rozsvícení
vánočního stromu“ v obci Zbudovice dne 25.11.2017.
Usnesením č. 111/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova rybníka
v k.ú. Damírov“(méně práce x více práce-cena díla zůstává
nezměněna)
Usnesením č. 112/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova rybníka
v k.ú. Damírov“. Předmětem smlouvy je odbahnění zátopy,
nabídková cena činí 270.436,40 Kč bez DPH.
Usnesením č. 113/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
udělení plné moci organizaci- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Praha 1, aby jménem a na účet zmocnitele, v rámci výkonu své činnosti
organizátora integrované dopravy, odeslala k uveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie příslušný formulář
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s informacemi o rozhodnutí zmocnitele, uzavřít smlouvu o
veřejných službách v přepravě cestujících.
Usnesením č.114/2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Josefa Profouse a Mgr. Oldřicha Poula.
Usnesením č. 115/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
program zastupitelstva.
Usnesením č. 116/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/343/2008 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Výše příspěvku
činí 58660,-Kč.
Usnesením č. 117/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o dílo č.4/2018“ se ZD Vysočina Zbýšov na provádění zimní údržby.
Usnesením č. 118/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na adventní koncert
dne 9.12.2017 v evangelickém kostele v Opatovicích.
Usnesením č. 119/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
finanční dar na rekonstrukci fasády kostela Českobratrského evangelického sboru v Opatovicích. Výše finančního
daru bude upřesněna v průběhu financování prvním čtvrtletí roku 2018.

Usnesením č. 120/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
návrh rozpočtu obce Zbýšov na rok 2018.
Usnesením č. 121/2017 zastupitelstvo obce schvaluje plán
inventur.
Usnesením č. 122/2017 zastupitelstvo obce schvaluje výši
měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce. Odměny budou vypláceny od 1.1.2018.
Usnesením č.123/2017 na základě geometrického zaměření zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
č.parcely 283/19 o výměře 66 m2 za cenu 5,-Kč/m2 pro
XXXX, Petrov.
Usnesením č. 124/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
úpravu pachtu za rybník Opatovice na výši 1.500,-Kč od
1.1.2018 do 31.12. 2018 pro P.K., Opatovice.
Usnesením č. 125/2017 zastupitelstvo obce schvaluje
prodloužení smlouvy podnájemní na rybník Zbýšovský a
Punčošku do 31.12.2018 za stejných platebních podmínek
(Zbýšovský rybník 75.000,-Kč/rok, rybník Punčoška 3.889,Kč/rok).

Vážení spoluobčané,
celý rok utekl jako voda a my pomalu začínáme
počítat, kolik ještě dní zbývá, než otočíme poslední
list kalendáře roku se sedmičkou na jeho konci. Více
než kdy jindy se ozývá náš vnitřní hlas a my hodnotíme, co nám uplynulý rok dal a vzal. Spoustu věcí se
nám podařilo zrealizovat, ale stejně tak jsme řešili i
řadu problémů, které s sebou život obce přináší. Vždy
je to v prioritách, o hledání kompromisů, zdrojů a
rezerv v našem rozpočtu. Rozvoj obce a spokojení
občané by měli být hlavním cílem nás všech. Nechci
ale zmiňovat pouze práci.

Před námi se otevírá nejkrásnější období v roceVánoce. Je to čas zastavení se v každodenním shonu,
čas na setkávání se s rodinou a přáteli, čas, kdy můžeme vzpomínat i na ty, kteří se už s námi u jednoho
stolu nesejdou. Nabízí nám také příležitost uvědomit
si, jak se všichni navzájem potřebujeme a že lidské
dobro a pochopení jsou největší hodnotou života.
Vánoce se nesou na křídlech barev a vůní. Užijte si
vánoční svátky v pohodě, klidu, ve zdraví a štěstí, aby
Vaše domovy zaplnila láska a spokojenost. Ať pod
vánočním stromečkem najdete vše, co jste si přáli.
Přichází noc plná kouzel, noc, kdy se plní tajná přání a
sny se mění na skutečnost. Koncem roku dochází
k hodnocení, co se daný rok povedlo a co naopak
musíme pro příště vylepšit. Máme to tak nějak nastaveno zamést si před svým prahem a pak chtít všechno
překotně změnit a mít to úplně jinak. S novým rokem
totiž dostáváme do rukou „novou knihu svého života“. Třistapětašedesát nepopsaných listů, které můžeme zaplnit zcela novými myšlenkami, představami,
touhami, dovednostmi a příběhy, které budeme každý den žít. Do nového roku Vám přeji pevné zdraví,
úspěchy v rodinném i pracovním životě a mnoho spokojených chvil v blízkosti těch, které máte nejraději.
„Na Vánoce vedou všechny cesty domů“.
Květa Němcová – starostka obce
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občanů, kteří by se spolupodíleli na realizaci.
V případě zájmu prosím kontaktujte OÚ Zbýšov.
Vážení spoluobčané,
vychází poslední číslo Zpravodaje v tomto roce. Jak
už bývá zvykem, zamýšlíme se nad tím, co se podařilo a
co méně. Potěšující je vysoká účast na divadelních
představeních. V letošním roce bylo uspořádáno nejvíce
divadelních zájezdů v historii. V únoru představení
„Rande s duchem“, v březnu „Tančírna“, v říjnu „Evita“,
v listopadu „Garderobiér“ a v prosinci „Děvčátko – vánoční příběh“ s návštěvou vánočních trhů v centru Prahy.
V místní knihovně na Vás čeká nový soubor knih
v počtu 150 kusů. Zároveň je možné posedět v čítárně a
pročíst širokou nabídku časopisů. Je povzbuzující, že i
v letošním roce se přihlásili noví čtenáři.
V nové čítárně – přednáškové místnosti knihovny plánujeme soustředit více informací o historii, osobnostech a
významných místech Zbýšova a okolí. Věříme i
v realizaci tematických přednášek a zájmových kroužků.
Návštěvníkům Zbýšova a okolních obcí bychom chtěli
nabídnout venkovní mapy s posezením. Tyto aktivity
zatím nejsou naplněny a hledají vhodné zájemce i z řad

občanů, kteří by se spolupodíleli na realizaci. V případě
zájmu prosím kontaktujte OÚ Zbýšov.
Pozvání do divadla
V sobotu dne 10. 2. 2018 se koná zájezd do divadla
Hybernia na představení „Romeo a Julie“. Shakespearův
příběh lásky příslušníků znepřátelených rodů Monteků a
Capuletů. Zdeněk Barták ho původně napsal pro Státní
operu v jihokorejském Soulu. Muzikál měl v roce
2002 velmi úspěšnou premiéru a přinesl cenu nejlepšího
muzikálu asijského kontinentu. Byl úspěšně čtyři roky
uváděn na letní scéně zámku Hluboká. Nyní se tedy
můžeme těšit na jeho uvedení v divadle Hybernia.
Představení začíná ve 14.00 hodin, odjezd autobusu v 11.00 od OÚ Zbýšov. Cena vstupenky 245,-Kč (19.
až 21. řada), distribuce vstupenek OÚ Zbýšov, tel. č.
327 390 326.
Vážení spoluobčané, děkujeme za zájem při konání
kulturních akcí a těšíme se na setkávání v příštím roce.
Dovolte, abych Vám popřála krásné a ničím nerušené
svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce.
Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková

Naši oslavenci
V měsících říjen až prosinec 2017 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
 František Fiedler, Klucké Chvalovice - 92 let
 Stanislava Vožická, Zbýšov – 91 let
 Věra Zdeňková, Krchlebská Lhota – 85 let
 Věra Vrkotová, Zbudovice – 75 let
 Květuše Mondeková, Opatovice – 70 let
 Zdeňka Vožická, Opatovice – 70 let
 Emilie Packanová, Březí – 91 let
 Anna Fantová, Klucké Chvalovice – 75 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Regionální putování po Železných horách
Na pár říjnových dnů se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku stali cestovateli po Železných horách. Předem si připravili malou informační ochutnávku o místech, která jsme plánovali navštívit. V daný okamžik na
daném místě toho využili a vzájemně jsme si o nich povídali, prohlíželi si je a sdíleli společné zážitky tvořivého
a poznávacího učení přímo v našem nedalekém regionu.
A co jsme viděli? Jednak okolí řeky Doubravy, přehradu
Pařížov, kde jsme se od hrázného dozvěděli spoustu
zajímavých věcí. Podívali se na turbíny a pohybovali se v
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hlubinách přehrady. Navštívili jsme Hedvičino údolí a
Lichnici. Tam jsme si poslechli výklad, podívali se v podzemí na netopýry, vylezli na rozhlednu a hledali podkovy
na Dívčím kameni. V Lovětínské rokli jsme viděli mloky.
Večer si zahráli fotbal a šli spokojeně spát. Bylo to fajn.
Výukový program na zámku Kačina, 30. 10. 2017
Jak se žilo služebnictvu, které mělo zpříjemnit pobyt šlechtě na tomto zámku a starat se o téměř 200
místností nebyla lehká služba. V rámci výukového programu jsme nakoukli do komůrky služebné, pod pokličku kuchaře, dozvěděli jsme se, co všechno potřeboval
kastelán nebo jaké starosti měl třeba preceptor.

Projektový den DUŠIČKY
V pátek 3. 11. 2017 proběhl letošní první projektový den na téma Dušičky. V rámci tohoto projektu se děti
blíže seznámily s danými zvyky v tomto období a to nejen u nás v ČR, ale i ve světě. Hledaly společné znaky i
odlišnosti. Využili jsme prvky zážitkové pedagogiky při
tvoření dušiček, ale i v tajemné magii. Děti vyrobily jako
symboliku dušiček svíčky a lucerny, které zdobí naši
školu. Vrcholem dne bylo čtení při svíčkách. Toto čtení
bylo primárně určené pro prarodiče. Děti svým babičkám a dědečkům sehrály divadlo o tom, proč je na hřbitovech ticho, přečetly tajemné pověsti a příběhy týkající
se Zbýšova. Účast prarodičů byla hojná a vzhledem k
tomu, že souběžně probíhal i den otevřených dveří,
přišlo se podívat několik rodičů. Při závěrečné básničce
si všichni tiše zavzpomínali na své blízké, až se mnohým
zaleskla slza v oku. V dětech je potřeba utvářet hodnoty
a tradice, které je budou provázet celý život. Dušičkový
projekt se vydařil a dal poznání a zážitek všem zúčastněným.
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Buďme o krok napřed - preventivní program
Slovo prevence nás všechny provází celý život. Ale
kdy je vhodný čas začít s prevencí všech možných závislostí u dětí? Odbornou odpověď na tuto otázku získaly
děti od lektorek ze Státního zdravotního ústavu sídlícího
v Jihlavě. Pro děti byly nachystané čtyři stanoviště, ve
kterých pracovaly po skupinkách. Děti získaly znalosti o
možných závislostech na PC hrách, TV a dokonce i sportu. Vysvětlily si slova jako je anorexie a bulimie, názorně
viděly jak kouření ničí plíce a osvojily si nové pohybové
dovednosti, které jsou nezbytně důležité pro zdravý
životní styl.

Plavecký výcvik
Plavecký výcvik našich žáků probíhal každý týden
od 12. 10. 2017 do 21. 12. 2017 jednu hodinu týdně
v krytém bazénu TJ Sparta Kutná Hora.
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My se čertů nebojíme

Starší žáci se již tradičně proměnili v Mikuláše, anděly a čerty, nadělovali nejen ve škole, ale i v obci našim
spoluobčanům.

Jaké to je být v čertovské škole si zkusily děti 1. a 2.
třídy. Spočítat správně uhlíky, poznat, který čert je Belzebub a Kleofáš to dá nějaké práce. Nemluvě o správném přiřazení čertových rčení a opravování diktátu po
neposedných čertiskách, to zmůže i Lucifera. Celý den
jsme si s dětmi užili v čertovských kostýmech nefalšovanou čertovskou školu a nikomu ani nepřišlo, že se vlastně učíme. Ať žije škola hrou a příští rok se proměníme
třeba v čertův protiklad.

Školní družina
V době mimo vyučování se děti v naší
školní družině mohou
profilovat podle svých
zájmů a potřeb. Hrajeme sportovní, pohybové, orientační a rekreační hry na hřišti,
v lese, na louce, u rybníka. Oblíbili jsme si
stavebnice, deskové a
společenské hry, například Telepatii, Ubongo nebo Ovečky. Kreativitu podporujeme i v adventním čase, vytváříme vánoční ozdoby,
zvonečky, řetězy.
Do družiny jsme pozvali rodiče a sourozence a udělali jsme vánoční sněhuláčky z provázků, větviček a ozdobných mašlí. Společně jsme se pobavili a navázali
nová přátelství.
V následujících prosincových dnech nás čeká ještě
mnoho zážitků, o kterých si přečtete příště. Přejeme
Vám všem pohodový adventní čas. A nezapomeňte
napsat Ježíškovi!
Žáci a učitelé ZŠ Zbýšov

Ze života ve školce…
Podzimní období je ve školce, jako každý rok, naplněno akcemi
pro děti a i jejich rodiče. Byla to například Podzimní slavnost, která se
formou organizace vrátila do dob svých začátků, kdy odpoledne spojené s plněním úkolů, vyřezáváním dýní, sportovních soutěží pro děti,
se uskutečnila na zahradě školky a odpoledne to bylo příjemné a změna opravdu byla prospěšná. V programu byl také zařazen závod v běhu
rodičů se svými dítky na zádech.
Další akcí bylo setkání mateřských škol v regionu Kutná Hora
v Herolandu v Březové. Počasí se vydařilo a rodiče s dětmi, kteří se
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zúčastnili, určitě nelitovali. Děti se vyřádily na různých herních sestavách, průlezkách, shlédly divadelní představení,
vyrobily si šperky z korálků a zaskákaly si na trampolínách.
Ve školce nás také navštívilo divadélko Kůzle se svou pohádkou Čarovná
květina a představení bylo, jako vždy, zábavné, poutavé a i poučné.
Podzimní období vrcholí přípravami na rozsvícení vánočního
stromu, na které nacvičujeme
krátké vystoupení. Letos se děti
převlékly do kostýmů znázorňujících vánoční stromky a možná i proto je zkoušení a nácvik tak bavil. Kromě
nácviku pásma jsme vyráběli vánoční dekorace, a aby u vánočního stánku
nebyly jen dětské výrobky, do práce se zapojili i rodiče dětí. Na vánoční
dílně zdobili perníky, vyráběli adventní věnečky, vánoční košíky…
A už tu byl Mikuláš a hlavně čert. Čert sice do školky nechodí, stačí, že se
kolem oken proběhnou děti ze základní školy převlečené za čerty, ale každý
rok máme telefonát z pekel, který nás upozorní na pekelný dopis, který děti
musí nalézt. Dopis je plný chvály, ale také i dětských hříchů. Děti hlasitě slibovaly, aby je čert slyšel, jak budou hodní a za to si domů odnesly balíček
s ovocem a čokoládou. Na sliby samozřejmě záhy zapomněly.
V tomto období končí také předplavecký výcvik, jehož cílem je překonání strachu z vody, zvyšování fyzické zdatnosti a je to i dobrá forma otužování. K otužování a zvyšování fyzické zdatnosti
patří také každodenní pobyt venku.

Očekávaným závěrem prosince je vánoční posezení s rodiči s malou dílnou a velkou nadílkou dárků pod školkovým stromečkem. Tento očekávaný den bude 19.12. od 16,00 v herně mateřské školy a děti jsou již teď natěšené a
nedočkavé. Děkujeme Všem, kteří se zúčastnili našich akcí, pomohli nám s vánočním vyráběním nebo se aktivně
zapojili do života školky.
Přejeme Všem krásné vánoční svátky a v novém roce 2018 jen krásné a šťastné dny.
Za děti a kolektiv MŠ Věra Radilová a Lenka Mašínová
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V obrazové rubrice věnované tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát míříme do Zbudovic.
Na obou snímcích je zachycena náves. První snímek je vyfocen v roce 1978, spodní je vyfocen v roce 2017 (foto J. Pechová).
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Letošní rok byl pro naše dobrovolné hasiče ve Březí velice
úspěšný a aktivní. Již v únoru se konala brigáda u hasičské zbrojnice, kde byly vyřezány náletové křoviny, které svým stářím byly
proschlé a nevzhledné. V polovině června jsme se opět sešli na
další brigádě, kde jsme při plánované rekonstrukci hasičské klubovny, chodby a skladu, vypomohli stavební firmě otlučením
omítek a vykopáním nevyhovující dlažby v chodbě a skladu. V létě
začala rekonstrukce, kde byla vyměněna okna, vchodové a vnitřní
dveře, proběhla oprava vnitřní omítky, stropu, pokládka dlažby,
rozvod nové elektrické instalace a vymalování vnitřních prostor.
Tato akce stála OÚ Zbýšov nemalé finanční náklady. Stavební
práce provedla firma zednictví Šemík a elektromontáže firma Havlíček.
Při těchto brigádách bylo odpracováno 92 brigádnických hodin a tím patří velký dík všem zúčastněným hasičům našeho sboru. Velké dík patří OÚ Zbýšov, p. starostce Květě Němcové a všem zastupitelům, které tuto akci po podání žádosti
SDH Březí podpořili jednohlasně.
Po několika letech se valná výroční hromada uskuteční v nové zrekonstruované klubovně. Do letošního roku jsme se
bohužel scházeli v soukromých obydlích našich členů.
Z činnosti sboru
V letošním roce jsme se zúčastnili těchto akcí: soutěž ve Vlkanči o putovní pohár (pouze jako diváci), Hasičské stříkání
v Šebestěnicích, Babí léto v Kozohlodech, kde došlo k technické závadě na stříkačce (diplom za účast), závada byla odstraněna, abychom se mohli zúčastnit další akce, Oslavy 75. výročí založení sboru ve Zbýšově. Také jsme se zúčastnili všech
členských a okrskových schůzí našeho okrsku.
Na závěr přeji všem hasičům a občanům krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2018.
Za SDH Březí starosta sboru Profous Josef

Milí spoluobčané,
v pohádce O statečném kováři říká děda svému synovi, když jeho vnuk odchází do světa tato slova: „Musíš mu věřit,
vždyť je tvé krve.“ Říká mu to proto, že jeho otec je smutný ze synova odchodu. Během výchovy se mu snažil předat hodnoty jako je soucit, ochota pomáhat, toužit po vysokých cílech, být skromný, ale zároveň také pevný atd. A Mikeš dokazoval, že otcova výchova v něm zanechala pevný základ. Proto se ho druhý kovář zastává a říká slova o důvěře.
Co to znamená věřit? Opřít se o druhého. Nespoléhat sám na sebe. Tím druhým může být člověk nebo Bůh. O Vánocích se v první řadě spoléháme na Boha, ale také víra v člověka má svoje místo o Vánocích. Vždyť slavíme narození Bohočlověka. Informace lidí přicházejících do Betléma docházejí také víry. O Panně Marii sv. Lukáš říká, že uchovávala v srdci
všechna slova pastýřů. Můžeme se zeptat, jakým způsobem můžeme dojít až do Betléma, kde uvidíme zavinuté Dětátko a
uznáme ho jako Boha. Pěkným příkladem nám může být Abrahám, který je předkem Ježíšovým. Abrahám je v Bibli představen jako ten, kdo dělá to, co po něm Bůh chce. Na jeho vybídnutí odchází ze své země. Věří, že mu Bůh dá syna i přesto, že z lidského hlediska je to nemožné. Obětuje dobytčata, když to Bůh chce. Dělá mnohé jiné věci. Vším tím se setkává s
Bohem, který mu plní vše, co mu slíbil.
Dnešní většinová doba by možná připustila, že se tyto věci v minulosti děli, ale že dnes se již Bůh neukazuje. Toto
konstatování nás může odvést od setkání s Ježíšem. Chceme-li se setkat s Ježíšem, musíme jednat jako Abrahám. Konat
dobro a chtít chodit za Bohem. Jistě, že ho neuvidíme, ale to neznamená, že On s námi nebude, že po nás nebude něco
chtít, že nás nebude obdarovávat, atd. To, co je v nějaké míře nepochopitelné rozumu, dostává srdce. Roste víra, která
není jen subjektivním dojmem, ale darem, díky kterému komunikuji s Bohem a s jistotou poznávám věci, na které rozum
nestačí.
Vážení přátelé, přeji vám krásné Vánoce.
S úctou a přáním všeho dobrého Petr Tobek, kněz Kristův.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově bude otevřený k prohlídce 24.12. a 25.12. po celý den. Pořádek bohoslužeb o
Vánocích ve Zbýšově:
 24.12. v 16.00 hodin
26.12. v 9.30 hodin
 25.12. v 9.30 hodin
31.12. v 15.00 na poděkování za uplynulý rok v 9.30. hodin
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Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,
opět tu máme Advent a Vánoce. Takzvané svátky klidu a míru. Když se ale podívám ven, ani mi to tak nepřijde.
Možná i proto stojí za to se zastavit a zamyslet, co jsou vlastně Vánoce zač a proč je slavíme.
Marná snaha, advent a vánoce jsou bytostně spojeny s Ježíšem Kristem. Advent znamená vlastně příchod.
Příchod Ježíše, zachránce, na kterého čekaly celé generace. Nacházíme se tedy právě v čase velkých očekávání. V
čase určenému k zamyšlení, k přípravě. A to ne jen po stránce nakupování, pečení a uklízení, ale i k přípravě vnitřní,
duchovní. Advent by nám měl tedy být právě tou příležitostí k zastavení a zamyšlení: Co vlastně slavím? A proč? Co
doopravdy potřebuji? Co je vlastně v životě opravdu podstatné? A jaké je mé místo v tom všem?
A právě příběhy o Ježíšově příchodu, životě, ba i smrti nás mohou těmi zásadními životními otázkami vést. Pak
pro nás nemusí být jen pohádkou z dávné minulosti, ale něčím stále aktuálním. Nabídkou obnovy, odpuštění, přijetí,
setkání s Bohem.
Až v tomto světle se mi Vánoce stávají časem radosti a naděje a tedy i svátky klidu a míru.
Pane Bože, prosíme tě, dej nám nově zaslechnout tu nebeskou píseň o radosti. Ať nezapomínáme, že ty nás
neopouštíš, ale naopak nás přijímáš a zveš. A zvláště, když je nám těžko a smutno, tak nás navštěvuj a potěšuj.
Amen.

25.11. se u nás již tradičně konala adventní tvořivá dílna, kde
se vyráběla celá řada tradičních i méně obvyklých výrobků.
Máme radost, že se nás sešlo oproti minulým ročníkům zase
o něco více. A to nás povzbuzuje v této tradici dále
pokračovat. Další dílna se bude konat před Velikonocemi.

9.12. se v Opatovickém kostele za podpory obce Zbýšov
konal adventní koncert. Účinkovali profesionální muzikanti
– klavírista Daniel Jun a violista a skladatel Jiří Kabát. Hráli
klasickou vážnou hudbu i vlastní skladbu, ke které patřil i
dojemný příběh a videoprojekce. Ačkoli bylo chladno,
koncert se velmi vydařil a jak hudebníci, tak posluchači
odcházeli spokojení.

Rád bych vás pozval na vánoční setkávání v Opatovicích v modlitebně u fary.
24.12.2017 – 4. adventní neděle – bohoslužby od 9.00 hodin
25.12.2017 – Narození Páně – bohoslužby od 9.00 hodin se Svatou večeří Páně
1.1.2018 – bohoslužby od 9.00 hodin se Svatou večeří Páně
Benjamin Kučera a Jaromír Drda, farář a kurátor evangelického sboru v Opatovicích
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Rok se s rokem sešel a tak, jak je již milou tradicí,
obyvatelé i návštěvníci Zbudovic se opět sešli při zdobení vánočního stromu. Ten se 25. listopadu proměnil díky ručně vyrobeným ozdobám - v kouzelný symbol
nadcházejících svátků.
Za přispění Obecního úřadu ve Zbýšově si všichni
přítomní pochutnali na dobrotách, zazpívali koledy a
načerpali vánoční atmosféru.

Vážení spoluobčané,
přichází období Vánoc - svátků, které více než kterékoliv jiné, chce každý z nás strávit v klidu a pokoji, ve společnosti svých nejbližších. Já Vám ze srdce přeji, ať se Vám
Vaše přání splní a prožijete tyto kouzelné svátky podle Vašich představ. Do roku
2018 vstupte odpočinutí, plní elánu, síly a zdraví, se sváteční náladou, která nechť
Vám vydrží co nejdéle, neboť „Nikdy není po Vánocích, když to člověk nechce. Vánoce jsou rozpoložení mysli. (Lauren Myracle – americká spisovatelka)"
Ing. Aleš Šorf – místostarosta obce
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