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? 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. 107/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kunáškovou a Františka Vavřičku.
Usnesením č. 108/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
Usnesením č.109/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku č. parcely 1449 o výměře 4405 m2 za cenu 500,Kč/rok a část pozemku č. parcely 1518 o výměře 1000 m2 za
cenu 100,-Kč/rok vše v k.ú. Klucké Chvalovice. Pronájem se
sjednává do 31.12.2018.
Usnesením č. 110/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka Škarýdek v k.ú. Březí pro Josefa Profouse, Březí za
cenu 300,-Kč/rok. Pronájem se sjednává do 31.12.2018. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu
15-ti dnů.
Usnesením č. 111/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka Kačírek v k.ú. Březí pro Jindřicha Podhorného,
Březí za cenu 500,-Kč/rok. Pronájem se sjednává do
31.12.2018. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu po dobu 15-ti dnů.
Usnesením č. 112/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka v k.ú. Opatovice pro Pavla Kopeckého, Opatovice,
za cenu 500,-Kč/rok. Pronájem se sjednává do 31.12.2018.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu
15-ti dnů .
Usnesením č. 113/2016 zastupitelstva obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti pro venkovní vedení Březí-Doudův Mlýn – venkovní vedení vn, TS, kNN.
Usnesením č. 114/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů (jejich částí) č. 3/2016 pro vodovod
Krchlebská Lhota. Dodavatelem je VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Kutná Hora
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Usnesením č. 115/2016 na základě výsledku z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zbýšov zastupitelstvo obce přijímá tato nápravná opatření:
finanční příspěvky na pořádání kulturních a sportovních
akcí budou poskytovány na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000
Sb., případně darovací smlouvy dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
Usnesením č. 116/2016 zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011169/2 –
Zbudovice, p.č. 332 – elektrická přípojka.
Usnesením č. 117/2016 zastupitelstvo obce schvaluje překročení výše plánu těžby v roce 2016 o cca 80 m3. V roce 2017
bude o toto množství těžba snížena.
Usnesením č. 118/2016 zastupitelstvo obce schvaluje úhradu
faktury za opravu veřejného osvětlení v obci Klucké Chvalovice ve výši 197.917,-Kč bez DPH.
Usnesením č. 119/2016 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Usnesením č. 120/2016 zastupitelstvo obce schvaluje dohodu
o spolufinancování na veřejnou část vodovodní přípojky v obci
Damírov. Příspěvek činí 10.000,-Kč.
Usnesením č. 121/2016 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
daru ve výši 10.000,-Kč pro ZŠ Zbýšov.
Usnesením č. 122/2016 zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek pro Pohodové Březí ve výši 2.000,-Kč na výzdobu a
rozsvícení vánočního stromu.
Usnesením č. 123/2016 zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 138/16 – zhotovitel VIS, spol.s.r.o. Hradec Králové
na stavbu „Vodovod Zbudovice“ve výši 178.000,-Kč bez DPH.
Usnesením č. 124/2016 zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu pro obec Zbýšov“,
s účinností ode dne 1.11.2016.
Usnesením č. 125/2016 zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Ivana Vergnera a Josefa Profouse.
Usnesením č. 126/2016 zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva.
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Usnesením č. 127/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka Škarýdek v k.ú. Březí pro Josefa Profouse za cenu
300,-Kč/rok. Nájemné se sjednává do 31.12.2018.
Usnesením č. 128/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka Kačírek v k.ú. Březí pro Jindřicha Podhorného za
cenu 500,-Kč/rok. Nájemné se sjednává do 31.12.2018
Usnesením č. 129/2016 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka v Opatovicích pro Pavla Kopeckého za cenu 500,Kč/rok. Nájemné se sjednává do 31.12.2018.
Usnesením č. 130/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci rozsvícení vánočního stromu
ve Zbudovicích ve výši 2.000,-Kč.
Usnesením č. 131/2016 zastupitelstvo obce schvaluje poskyt-

nutí finančního příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav ve
výši 10.000,-Kč.
Usnesením č. 132/2016 zastupitelstvo obce schvaluje retrospektivní zápisy do kroniky obce Zbýšov za roky 1996-1999.
Usnesením č. 133/2016 zastupitelstvo obce souhlasí
s pokácením dřevin v k.ú. Opatovice a Zbýšov.
Usnesením č. 134/2016 zastupitelstvo obce schvaluje návrh
rozpočtu obce Zbýšov na rok 2017. Návrh rozpočtu bude
vyvěšen na úřední desce a elektronické desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů.
Usnesením č. 135/2016 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7

Vážení spoluobčané,
kyvadlo hodin neúprosně ukrajuje zbytky starého
roku a nastává čas k zamyšlení, zda jsme to či ono
udělali dobře, vyřkli ta správná rozhodnutí a financovali tam, kde je právě třeba. Úhel pohledu každého
z nás je jiný a obnáší i rozdílné hodnoty.
Zastupitelstvo obce na svých zasedáních opět plánuje akce pro příští rok, které budeme postupně realizovat v závislosti na naplňování obecního rozpočtu.
Věříme, že jejich uskutečňováním přispějeme ke zkvalitnění života v našich obcích. Důležité je správně
postavit základní kámen, nebát se a vykročit. A právě
na tom dobrém je důležité stavět a rozvíjet započaté
věci a nenechat se odradit, i když se zprvu nedaří tak,
jak jsme předpokládali. I samotná obec během letošního roku překonávala překážky, ale těšila se i
z dokončených děl a úspěchů. Jako příklad uvádím
vodovod do Krchlebské Lhoty a rekonstrukci základní
školy. Je velmi lehké naslibovat cokoliv, ale dostát
svým závazkům je velká zodpovědnost. Nechme se
překvapit, jaké požadavky na nás budou kladeny a
záleží na každém z nás, jakým způsobem se s nimi
vypořádáme.
Již za několik dní nás ale čeká ta příjemnější část roku
a to jsou vánoční svátky. Měly by být především svátkem klidu, pohody a odpoutání se od každodenního

pracovního shonu. Největší půvab mají tyto svátky
pro malé děti, těšící se na ozdobený stromeček a
dárky, které přináší Ježíšek. I já bych Vám chtěla popřát, abyste pod stromečkem našli dárky, po kterých
toužíte a udělají Vám radost. Nemusí to být jen dárky
hmotné, ale i pár milých slov je dárek, který nestojí
nic, ale má nevyčíslitelnou hodnotu pro toho, koho
jim obdarujete. Dále samozřejmě k dárkům patří
zdraví a štěstí, které si nosíme po celý rok s sebou.
S Vánocemi souvisí i vítání nového roku. Nejenom, že
o rok zestárneme, ale také se nám vždy mění kus
života. Přeji Vám, aby to ohlédnutí za letošním rokem
bylo co nejpříjemnější a vidina roku 2017 Vám dělala
radost a vzbuzovala touhu po něčem novém.
„Vánoce jsou svátky, kdy lidé jako hvězdy svítí pro
druhé.“

Vážení spoluobčané,
vychází poslední číslo Zpravodaje v tomto roce.
Bývá zvykem zamyslet se nad uplynulým rokem, co se
povedlo a co méně. Potěšující je vysoká účast na divadelních představeních, stejně tak i počty čtenářů
v naší knihovně. V příštím roce bude více divadelních
zájezdů a věříme, že tak vyhovíme všem, na které se
letos nedostalo. Prosím sledujte webové stránky OÚ.
V nové čítárně – přednáškové místnosti knihovny
plánujeme soustředit více informací o historii, osob-

nostech 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.
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.
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Květa Němcová – starostka obce

Za kulturní komisi: Ing. Hana Kunášková
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Naši oslavenci
V měsících říjen až prosince 2016 jsme byli gratulovat těmto oslavencům:
6. 10. pan Bohuslav Váňa, Březí – 75 let
16. 10. pan František Fiedler, Klucké Chvalovice – 91 let
17. 10. pan Rudolf Sýkora, Chlum – 70 let
28. 10. paní Stanislava Vožická, Zbýšov – 90 let
10. 11. paní Emilie Packanová, Březí – 90 let
14. 11. pan Jaroslav Radil, Březí – 75 let
24. 11. pan Miloslav Musil, Březí – 70 let
8. 12. paní Jana Polívková, Krchlebská Lhota – 70 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

Dne 17. 12. 2016 od 18 hodin se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru, které se zúčastnili členové a hosté: starosta okrsku č. 8 p. Zeman Václav a starosta OSH v Kutné Hoře p. Dušek Jaroslav a zástupce
SDH Šebestěnic. Na této VVH jsme zhodnotili činnost našeho sboru, kde jsme se zúčastnili jednotlivých okrsků,
soutěží a oslav. Soutěž ve Vlkanči jsme podpořili jako diváci – nesoutěžíme z důvodu přestárlé základny našeho
sboru a zastaralé techniky, dále oslavy 120 let v Kl. Chválovicích a Babího léta v Kozohlodech, kde jsme se umístili na krásném 3. místě.
Pořadí jednotlivých družstev:
1. místo SDH Kozohlody
2. místo SDH Frýdnava
3. místo SDH Březí
4. místo SDH Vlkaneč
5. místo SDH Zbýšov
6. místo SDH Kl. Chválovice
7. místo SDH Šebestenice
V průběhu VVH proběhlo vyhodnocení zasloužených členů našeho sboru, které osobně předal p. Dušek Jaroslav a p. Zeman Václav. Pamětní medaile za dlouholeté členství obdrželi p. Váňa Bohuslav k 75. nar. za 60 let
členství a p. Radil Jaroslav st. k 75. nar. za 50 let členství. Pamětní medaile za zásluhy získali p. Vavřina Miroslav k 70. nar. a p. Havelka Václav k 50. nar., medaile za příkladnou práci pak p. Váňa Bohuslav a Radil Jaroslav
st. Čestné uznání dále obdrželi p. Havelka Václav, p. Profous Josef, p. Vavřina Miroslav, pamětní medaile za
věrnost p. Vavřina Miroslav za 40 let členství, p. Výborný Miroslav za 30 let členství, p. Profous Jarmil za 20 let
členství a p. Radil Milan za 20 let členství.
Na závěr VVH starosta OSH Kutná Hora p. Dušek Jaroslav, starosta okrsku č.8 p. Zeman Václav a starosta
SDH Březí p. Profous Josef poděkovali a popřáli všem zúčastněným krásné vánoční svátky a hodně zdraví
v novém roce 2017.
Zároveň bych poděkoval OÚ Zbýšov, zejména starostce
p. Němcové Květě, za finanční podporu při nákupu ocenění.
Za SDH Březí Josef Profous – starosta
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Naše letošní školní putování začalo 3. října pod
Blaníkem. Žáci třetího až pátého ročníku měli možnost tři dny se pohybovat v okolí této bájné hory.
Prohlédli jsme si školu v Louňovicích pod Blaníkem,
vylezli na oba blanické vrcholy a divili se krásné výstavě v Lesním domě. Mimo jiné jsme si topili v našem
penzionu. Hřáli se u pece a vařili si. Bylo to moc fajn.

Jedenáctého října jsme vyrazili na Kačinu, kde
jsme byli zařazeni do programu Lední detektivové.
Nejdříve nás přivítal průvodce, který nás prováděl
kačinským parkem a ukazoval, jak se zde hospodařilo.
Jak se hospodaří s vodou. Která tajemství objevíme
v půdě. Poté jsme se přesunuli do zámku, kde nám
jiná průvodkyně ze společnosti Pod horami ukázala
možnosti lesní půdy.
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25. října jsme prožili podzimní odpoledne jako
zážitkovou část našeho vyučování. Toulali jsme se
okolo chválovského mlýna, kde nás mohl podzim
inspirovat na trávení nastávajících podzimních prázdnin.
Den otevřených dveří 7. 11. se setkal poměrně
se zájmem. Naše škola je nově opravená a to určitě
sehrálo svou roli. Prošli jsme si se zájemci všechny
třídy. Uviděli žáky při hodinách a skončili v tělocvičně.
Bylo co ukazovat.

Pan Holík jako koordinátor dopravní výchovy
k nám přijel 25.11. Tento městský policista z Čáslavi
objasnil starším žákům pojmy, které by měli znát.
Ukázal na interaktivní tabuli křižovatky a jejich řešení.
Prozradil význam značek. Obdaroval všechny děti
svítícími proužky, které se dávají na ruce a slouží
k identifikaci v noci.
Prvního prosince jsme se jako každoročně sešli u
rybníka, abychom rozsvítili vánoční stromek. Program
zahájila paní starostka. Nejdříve vystoupily děti
z mateřské školy se svým programem. Po nich se pustily do tance žáci základní školy. Obě vystoupení sklidila úspěch. V tě době se rozsvítil i stromek. Mateřská
škola připravila ještě prodejní stánek, kde si bylo
možné zakoupit krásné výrobky. Na závěr se objevil
anděl a čert. Všem dětem přinesli balíček dobrot.
Nezapomněli jsme také na kulturní vyžití. 29. 11.
jsme jeli do kina na film Příběh lesa a 1. 12. do divadla
na Čtyřlístek. Ještě nás čeká 20. prosince film Mauglí.
Kvalitní spolupráce mezi mateřskou školou a
školní družinou je plánována na každý měsíc. 21. října
se uskutečnila akce Nejen podzimní básničky. Ty byly
doplněny dětskou kresbou. 21. listopadu jsme společně zdobili perníčky.
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Pátého prosince malé děti (žáci 1. a 2. ročníku)
měly čertovské dopoledne. Jejich vrchní čertice (p. uč.
Samohelová) jim vysvětlila tradice a příběh o Mikuláši. Starší děti předaly malým dárky a trošku je postrašily. Poté se vydaly na své pravidelné putování
obcí. Čtyři čerti se zajatcem. Krásný anděl a chytrý
Mikuláš.

Ještě nás čeká přespání ve škole. V té době bude
vánoční dílna, turnaj ve florbale, slavnostní večeře,
rozdání dárků a noční vycházka lesem. To se to bude
spát.

8. prosince v odpoledních hodinách bylo adventní vyrábění s rodiči. Tato akce je oblíbená. Rodiče si
se svými dětmi vyrobí vánoční dárek a s ostatními
rodiči se vesele pobaví.

Na závěr je dlužno poznamenat, že škole to
v novém hávu velmi sluší. Nová paní učitelka ve škole
se velmi rychle zapracovala do rytmu málotřídky.
Problémy, které jsou, řešíme co nejdříve a dá se říci,
že škola žije svým pohodovým životem. Všem čtenářům (a nejen jim) přejeme dostatek zdraví a pohody.
Hodně úsměvů a radosti. Ať se v dalším roce sejdeme
plni energie a chuti do práce.
Miloslav Oliva, ředitel ZŠ a MŠ

Ze života ve školce…
S příchodem podzimu jsme všichni začali přemýšlet už o vánočním období, které se vždy rychle blíží. Plánovali jsme opět stánek s prezentací výrobků našich dětí a jejich maminek. Společná
vánoční dílna se konala 28. 11. a kromě maminek se zúčastnil i jeden tatínek, který nás ani tak nepřekvapil svou výřečností, ale šikovností. Vyráběli jsme vánoční dekorace z papíru, perníku a přírodnin. Ve školce jsme také v listopadu měli na návštěvě děti ze
školní družiny, které nám pomáhaly zdobit perníky.
Na rozsvícení vánočního stromu se děti představily nejen svými
výrobky, ale i krátkým vystoupením, kterého se zúčastnily i ty nejmenší dvouleté a tříleté děti, což není pravidlem, protože se většinou bojí velkého množství lidí a hlavně očekávaných čertů.
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Kromě příprav na Vánoce jsme si už stihli užít i prvního sněhu a doufáme, že nebyl zároveň i poslední. Děti
se samozřejmě nejvíc těšily na školkovou nadílku a 15. prosince se konečně dočkaly. Díky rodičům, ale i všem,
kteří si u našeho stánku zakoupili vánoční drobnosti, měly děti nadílku opravdu štědrou. Pod stromečkem našly
stavebnice, skládanky, knížky, tančící koberec, ale hlavně 5 odrážedel a tak se teď už zase těší na jaro. Přejeme
Všem krásné klidné svátky, zdraví a pohodu a naše děti (nejen ty malé) ať mají úsměv na tváři nejen o Vánocích, ale i v novém roce 2017.
Za děti a kolektiv MŠ Věra Radilová a Lenka Martínková

Zbudovice
Zbudovice se dočkaly. V sobotu dne 3. prosince 2016 před druhou adventní nedělí se konala každoroční akce - zdobení a rozsvícení vánočního stromu. Letos poprvé byla ozdobena borovice,
kterou Zbudováci dostali darem od paní Kořínkové
a manželů Novákových. Za přispění Obecního úřadu ve Zbýšově se do výroby vánočních ozdob,
které se na stromě objevily, zapojili místní obyvatelé. Akce se jako každý rok vydařila, slunečné
počasí doplnila dobrá nálada, svařené víno a
drobné občerstvení.
Jana Pechová

Březí
Dne 26. listopadu náš spolek Pohodové Březí za finančního přispění Obecního úřadu Zbýšov pořádal akci rozsvícení vánočního stromku v obci Březí. Na přípravě a ozdobení stromku se podíleli jenom členové našeho
spolku. Stromek byl postaven v místním parku a slavnostně rozsvícen v 17 hodin O uskutečnění akce byli občané obce informováni vyvěšenou pozvánkou ve formě poutavého letáku. Na slavnostní akt se přišlo podívat
25 dospělých a 12 dětí. Při rozsvícení stromku bylo za zvuku koled podáváno teplé občerstvení. Akci lze hodnotit za zdařilou jen nás mrzela malá účast domácích obyvatel obce Březí a jejich dětí.
Spolek Pohodové Březí
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Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,
jsou tu opět Vánoce a také náš evangelický sbor by vás rád seznámil se svou činností a pozval vás na
duchovní i jiná setkávání. V sobotu 3. 12. 2016 jsme uspořádali již podruhé adventní tvořivou dílnu, kde se
vyráběly svíčky, adventní věnce a další rukodělné výrobky, jak můžete vidět na fotografii. Plánujeme v této
tradici pokračovat, tvořit budeme i na jaře a kdo máte zájem, jste srdečně zváni. Na 3. adventní neděli
11. 12. 2016 jsme slavili dětskou vánoční slavností, kde nám děti připomněly příběh Jákoba a Ezaua (viz
fotografie).
Připojuji ještě program našich vánočních setkávání:
22. 12. 2016 od 18.00 biblická hodina pro dospělé v Opatovicích
25. 12. 2016 – 1. svátek vánoční od 9.00 bohoslužby se svatou Večeří Páně v Opatovicích
26. 12. 2016 – 2. svátek vánoční od 9.00 bohoslužby se svatou Večeří Páně v Číhošti a od 11.00 v Sázavce
1. 1. 2017 – Nový rok od 9.00 hodin bohoslužby se svatou Večeří Páně v Opatovicích
K bohoslužbám se setkáváme každou neděli od 9:00 v Opatovicích (v zimním období v modlitebně vedle
fary), dále se konají biblické hodiny pro dospělé i náboženství pro děti. Srdečně vás zveme k setkávání, k
rozhovorům, ke společnému zpěvu i k zamyšlení nad Božím slovem.

Milý Pane Bože, děkujeme ti, že jsi přišel mezi nás. Děkujeme, že jsi nám přinesl tu pravou radost, pravé štěstí
a pravé bohatství. Děkujeme také za vánoční zvěst, která nám to každý rok znovu a znovu připomíná. A
prosíme, přicházej k nám a mezi nás také dnes. Proměňuj nás, abychom dokázali být chudí v duchu, tiší,
hladovějící po spravedlnosti a pokojní. Dej, ať umíme být bližními těm, kdo to potřebují. Ať každý pocítí blízkost
lidskou a především tvoji. Amen
Benjamin Kučera a Jaromír Drda, farář a kurátor evangelického sboru
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V podzimní části nové sezóny se Zbýšov umístil na pěkném 4. místě se ziskem 26 bodů. K tomuto výsledku
celému týmu pomáhal nový trenér Ladislav Tvrdý za pomoci asistenta trenéra Jiřího Zeleného, kterým celý tým
moc děkuje za spolupráci. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás chodí
podporovat i za nepříznivého počasí. Děkujeme všem za podporu a doufáme, že dále budete navštěvovat naše
zápasy.
Lukáš Sobotka
Záp. +

0

-

Skóre

1 Červ.Janovice

Družstvo

13

11

0

2

47:20

33

0

0

2 Církvice

13

10

0

3

28:13

30

1

1

3 Kácov B

13

9

0

4

40:24

28

0

1

4 Zbýšov

13

9

0

4

34:23

26

1

0

5 Křesetice

13

9

0

4

43:26

25

2

0

6 Bílé Podolí B

13

7

0

6

42:36

22

0

1

7 Tupadly B

13

6

0

7

29:21

18

1

1

8 Štrampouch

13

6

0

7

35:36

18

1

1

9 Sedlec B

13

7

0

6

34:37

18

3

0

10 Miskovice

13

4

0

9

29:40

14

0

2

11 Horky

13

4

0

9

27:42

12

0

0

12 Malín B

13

3

0

10

23:43

11

0

2

13 Paběnice B

13

3

0

10

17:36

9

1

1

14 Kluky

13

3

0

10

12:40

9

2

2

Body Penalty + Penalty -

Kácov B

Zbýšov

3:1

Zbýšov

Štrampouch

3:2

Sedlec B

Zbýšov

2:3

Zbýšov

Horky

4:1

Kluky

Zbýšov

2:4

Církvice

Zbýšov
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Zbýšov

4:1
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Křesetice

Zbýšov

5:0
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10 : 2

Fotbalová přípravka
Závěr podzimu roku 2016 jsme absolvovali tréninkově
v tělocvičně ZŠ ve Zbýšově. Vybavení tělocvičny vyhovuje tréninkům malých fotbalistů (žíněnky, branky, medicimbaly, míče
aj.) K dispozici mají díky maminkám i nové rozlišovací dresy.
Zatím největším problémem zůstává nízká účast na trénincích. Znovu upozorňuji rodiče i mládež ve Zbýšově a okolí, že
tréninky jsou zaměřeny na získání základních pohybových návyků (rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti, síly, získání citu
pro míčové hry aj.)
Závěrem chci popřát hráčům, rodičům, funkcionářům oddílu kopané i veškeré sportovní veřejnosti pěkné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně štěstí a zdraví.
Jindřich Arnot – trenér přípravky

Zbýšovský zpravodaj

-8-

www.zbysovvcechach.cz

Speciální rubrika věnovaná tomu, jak vypadaly naše obce v minulosti a jak vypadají nyní, tentokrát přináší věž kostela
Narození svatého Jana Křtitele ve Zbýšově. Původní fotografii poskytl Ing. Ivan Vergner, současná fotografie byla vyfocena
z přibližně stejného místa 18. prosince 2016.
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi zamyslet nad významem Vánoc. Co slavíme o Vánocích? Bezpochyby život. Křesťané si připomínají a znovu se pod rouškou tajemství setkávají s narozeným Dítětem, Ježíšem Kristem. A také mezi ostatními
lidmi se slaví život z důvodů pravděpodobně neznámých. Možná je to jenom zvyk, který jsme my sami přejali už ani
nevíme proč. Ale sjednocuje nás všechny oslava života. Jakým způsobem je přítomna oslava života mezi těmi, kteří
neznají Krista? V první řadě je to slavnostní jídlo. Každý z nás ví, že kdyby nejedl a nepil, zemře. V druhé řadě je to
radost ve společenství. Jak radost ze společenství evokuje život? I dnes, kdy vztah k životu je z nejrůznějších příčin
ohrožen a tím je ohrožen samotný lidský život, se dokážeme radovat z narozeného lidského života. Myslím, že i dnes
jsou maminky hrdé na to, když někdo nahlédne do kočárku a pochválí jim jejich miminko. Tajně doufám, že i otcové
s radostí vyslechnou gratulaci v souvislosti s narozením jejich potomka. Každému z nás je smutno, když někdo z našim blízkých opustí tento svět. Radost ze společenství je opět známka oslavy života. Předávání dárku může být třetí
rozměr oslavy života o vánocích. Dárky nedáváme každému, kdo chodí a dýchá, ale člověku, který nám je nějak blízký. Rodiče svým dětem a děti rodičům a podobně. V předávání dárků je rozměr především duchovní. Sami dobře
víme jak duch nebo dech je důležitý v lidském životě. Vždyť člověk nemůže žít, jestliže nedýchá a duch společnosti,
ale i můj duch může způsobit, že bude úcta k lidskému životu, nebo naopak bude lidský život ničit. Jistě by šlo nalézt
více znamení, která poukazují na oslavu života.
Je obvyklé slavit dnes narození Ježíše Krista? Kdybychom my byli narozeným betlémským Dítětem, chtěli
bychom, aby se naše narozeniny slavili? Z čistě lidského hlediska asi ne. Bylo by nám 2022 let. Víme, že i my sami
někdy nemáme chuť k oslavě. Třeba z důvodů nemoci. Starší lidé mají minimálně dva důvody proč neslavit svoje
narozeniny a proč je také neslaví: zaprvé je to věk, zadruhé nemoc. Když k tomu připočteme skutečnost, že dnešní
devadesátníci nebyli zvyklí slavit narozeniny každý rok, mají skutečný důvod žádat, aby jim jejich blízcí nic nedávali,
protože všechno mají. Z čistě lidského hlediska by Ježíš dnes svoje narozeniny neslavil. Druhý, také zcela lidský důvod proč neslavit narození Pána Ježíše je, že Ježíš už zemřel. Kdo z nás slaví narozeniny člověka, který již zesnul.
Myslím, že nikdo. Neznamená to však, že na něho nevzpomeneme. Proč tedy slavit Vánoce a k čemu nás to, jak
prožíváme vánoční dobu, může přivést? Je pravdou, že slavíme narozeniny živého. Nikdo z nás nepochybuje, že Ježíš
zemřel. Jistě bychom se rádi čas od času dozvěděli, že nejstaršímu člověku je 2022 let, eventuelně co dělá. Možná,
že bychom se na něj jeli také podívat. Ale Kristus zemřel. Tím vše ale neskončilo. On slavně z mrtvých vstal, vstoupil
do nebe a přimlouvá se za nás. Křesťané tedy slaví narozeniny živého, toho, se kterým se o vánocích setkávají pod
rouškou tajemství skrze obřady, jídlo atd. Setkávají se s tím, který žije plnost života. Již nemůže zemřít. Není omezen
čímkoli. Vánoce v křesťanském rozměru jsou oslavou plnosti života. Jak tuto skutečnost prožívají křesťané? Zcela
stejně jako narozený Ježíš před svou smrtí. Radoval se, slavil, snášel útrapy, měl hlad a žíznil, musel pracovat, byl
unavený atd. Ale věděl, podobně jako jeho následovníci, že malá míra utrpení nám zjednává nekonečnou tíží slávy.
Drazí přátelé, žijeme navenek podobný život. Máme svoje radosti a těžkosti. První odstavec nám ukázal vše
společné mezi křesťany a těmi, kdo se ke Kristu nehlásí. Také vy se můžete setkat s Děťátkem narozeným v roce 6
před Kristem. Přeji Vám všem dostatečně otevřené srdce, které bude moci přijmout Krista. Přeji vám, abychom se
všichni nechali obdarovat víc, než si my sami přejeme. Přeji vám, abyste se setkali s Ježíšem a nechali se jím obdarovat. Kéž nás Ježíšovo narození přivede k plnosti života. Zde na zemi skrze znamení v církvi a jednou v nebi patřením
na Boha tváří v tvář.
Krásné Vánoce přeje Petr Tobek, farář.

Vážení čtenáři,
držíte v ruce letošní poslední číslo Zbýšovského zpravodaje. Snad poprvé
jsme neměli problém s nedostatkem příspěvků, tudíž chci touto cestou poděkovat i všem přispívajícím. Doufám, že toto vánoční vydání přispěje k dokreslení
atmosféry ve Vašich domovech a i ve Vašich srdcích, neboť „Ten, kdo nemá
Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.“ (Roy L. Smith). Přeji Vám
krásné prožití Vánoc a šťastný rok 2017.
Aleš Šorf – místostarosta obce
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