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Vážení spoluobčané,
právě se vám dostalo do rukou druhé číslo našeho
občasníku v tomto roce a já věřím, že si v něm každý
najde to své. Se začátkem dubna je konečně cítit skutečné jaro a nová energie mi nedá, než abych se na
tomto místě pochlubila a přiblížila, jak se nám v tom
našem úřadě vede.
Především jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo
vytvořit tým zastupitelů, který se aktivně zapojuje do
všech aktivit a dělá to opravdu rád a s viditelným nadšením. Těší mě, že se nám daří reprezentovat obec na
lokální i celorepublikové úrovni a doufám, že se nám
podaří v tomto trendu pokračovat i nadále se stejným
zápalem.
Obzvlášť bych chtěla poděkovat Adamovi Starečkovi,
který celou obec zapojil do Vesnických sportovních
her – už třetí rok v řadě! A především bych chtěla vyzdvihnout práci správce obce a zastupitele v jedné
osobě, pana Ivo Ference. Spolu s Romanem Mikem se
pustili do projektu rekonstrukce naší hospody a bez
zaváhání odvádí nadstandardní práci. Moc oběma děkuji.
Závěrem mám ještě jedno obrovské poděkování. Na
konci března odešla z našeho úřadu asistentka Hanka Řeháčková. I když to určitě ne vždy bylo snadné,
odvedla skvělou práci a jsem moc ráda, že chce pokračovat v knihovnické práci a některých aktivitách
v našem Komunitku. Hani, moc děkuji za všechno.
Všem přeji krásné jarní dny, hodně pozitivní energie
a příjemné počtení.

Regína Vřeská, starostka obce Zbyslavice
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Začala dosud největší
rekonstrukce hospody
O plánované rekonstrukci místního pohostinství jsme již informovali v minulém čísle
zpravodaje. A přesně podle harmonogramu začaly počátkem března rozsáhlé práce, které
mají zajistit komplexní renovaci a připravit prostory pro další využití. Cíl celého projektu je
jasný: kvalitní zázemí, ve kterém se budou hosté cítit dobře. Jaké budou jednotlivé kroky
rekonstrukce, co nás k tomu vedlo a jak bude vypadat výsledek?
Výběr stavebních profesí

Před samotnou rekonstrukcí probíhaly
přípravné práce na projektové dokumentaci, na výběru dodavatelských firem
v rámci výběrové řízení, kde bylo nutné
vybrat 12 stavebních profesí pro zajištění rekonstrukce. Jednu profesi si vzalo
zastupitelstvo obce, a to bourací práce
včetně přípravy staveniště a vyklizení
prostor před rekonstrukcí.

Stavební profese
v rámci rekonstrukce:

• Firma na výměnu oken a dveří (jedná se o zadní část budovy, tj. kuchyně
a přilehlé sklady a soc. zařízení a všechny
vstupní dveře)
• Firma stavební (stavba nových příček,
obkladů a podlah)
• Firma kominická (vyvložkování komínu
pro krbová kamna, oprava komínových
průduchů)
• Firma topenářská a instalatérská (výměna otopných těles, nové rozvody vody
a kanalizace, výměna kotle na tuhá paliva)
• Firma stolářská (nový barový pult, výměna vnitřních interiérových dveří, obklady na stěny)
• Firma malířská (výmalby rekonstruovaných prostor včetně kuchyně a přilehlých
prostor)
• Firma elektroinstalatérská (nová elektroinstalace v extrovně, sociálních zařízeních, jídelně, ve vstupu a nové venkovní
el. vývody)
• Firma zajišťující vzduchotechniku
(nové ventilátory v jídelně a nové vzduchové odsávání nad barem z extrovny)
• Firma na sanitární příčky (nové sanitární kabinky v sociálním zařízení)
• Firma podlahářská na pokládku koberce (nové koberec v jídelně)
• Firma zámečnická (nová kovová podesta pro kotel na tuhá paliva, oprava
venkovních mříží na okna, oprava mříží

na anglických dvorcích, výroba nových
spouštěcích poklopů)
• Firma na vybavení interiéru nábytkem
(nové stoly a židle do extrovny)

Je to vůbec zapotřebí?
Nestačí nám vybydlená ruina?

Někdo se zabývá otázkou, proč vlastně
provádíme rekonstrukci hospody a zda
je to vůbec zapotřebí. Jsou slyšet komentáře, že to mohlo zůstat při starém,
že ničíme už opravovanou věc atd. Jsou
tu i názory, že „už jsme si zvykli chodit do
Olbramic…“ Ano, jsme svobodní občané
a můžeme si zajít kdekoliv, kde se dobře
cítíme, to je právo každého z nás.

vou „vybydlenou rujnu“ pronajmout?
Výčepní bar prohnilý zatékající vodou,
elektroinstalace na vyhoření, otopný sytém s nízkým účinkem na plynový kotel
včetně propáleného kotle na tuhá paliva, v sociální zařízení odpadlé obklady,
uvolněné záchodové mísy, neodtékající
pisoáry, ucpaná ležatá kanalizace, topná
tělesa nefunkční… To je současný stav
naší hospody, jen jsme to prostě neviděli.
Hospoda se naposledy opravovala v roce
2007-2008.

A jak to bude vypadat
po rekonstrukci?

Záměrem probíhající rekonstrukce je
vytvořit příjemné pracovní prostředí pro
provozovatele a zároveň útulné prostředí pro návštěvníky, kteří mohou posedět u nového barového pultu, kde jim
příjemnou náladu umocní krbové kamna včetně vyhřátých nových otopných
těles. V samotné „extrovně“ potěší nové
interiérové zařízení s kapacitou 36 židlí
a kamenným obkladem kolem krbových
kamen. Samozřejmostí bude televize
a internetové připojení. Sociální zařízení
už bude odpovídat dnešním standardům
a bude přizpůsobeno pro imobilní spoluobčany.

Za pár let by nás to stálo
jednou tolik

Poté, co ke konci roku 2018 skončil pronájem hospody, obec chtěla pohostinství
pronajmout dalším zájemcům. Když jsme
ale stáli v těch vyprázdněných místnostech, napadlo nás: komu můžeme tako-

Při této rekonstrukci je investice nemalá,
ale potřebná. Pokud bychom rekonstrukci odkládali, předpokládané náklady by
za dva tři roky vzrostly na 1,5 násobek.
Jako zastupitelé jsme povinni starat se
o obecní majetek a udržovat ho v dobrém technickém stavu. Nejde všechno
najednou, ale ten postup tady je.
Když se kompletně rekonstruoval sál
obecního domu a jeho zázemí, byla také
slyšet nemalá kritika. Dnes je sál plně vytí-
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Vizualizace budoucí podoby místního pohostinství
žen, pořádají se zde společenské, dokonce
i sportovní akce, stal se reprezentativním
prostorem pro naši obec. A neustále se
hlásí noví zájemci o pronájem za účelem
rodinných oslav, svateb a firemních akcí.
Těžko by se toho dosáhlo, kdyby tady nebyla žádná vize, nádobí se mylo pořád ve
dřezu a vařilo se na staré peci…
Tak je to myšleno i s hospodou. Bude
opravena extrovna i jídelna a nové prostory budou ideální nejen pro večerní

posezení u pivka, ale i pro menší oslavy
do 40 osob.

Prvním krokem to nekončí

dovat venkovní sezení se zastřešením,
které bude doplněno dětským hřištěm
o rozloze cca 20m² s herními venkovními
prvky.

Udělali jsme základní krok. Teď bude také
záležet na výběru provozovatele, kde
doufáme, že přinese do provozu hospody chuť a náladu zpříjemnit prostředí novými nápady.

Všechny opravy, které bychom rádi udělali, nelze provést vzhledem k potřebným
financím hned, ale věříme, že celou akci
dotáhneme do konce.

Nezapomínáme ani na venkovní prostory
kolem hospody. Naším plánem je přebu-




Ivo FERENC, zastupitel a správce obce
Roman MIKO, místostarosta obce

Záměr pronájmu Hospůdky Na kopečku
Obec Zbyslavice zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti obce Hospůdky Na kopečku na ulici Hlavní č. p. 124, Zbyslavice včetně nebytových prostor k provozování hospodské činnosti.
Doba pronájmu: na dobu určitou, nejdříve od 20. 5. 2019, minimálně 3 roky. Možnost pronájem prodloužit až na 5 let.
Požadavky na nabídky:
- Jednoznačná identifikace uchazeče (jméno, adresa, IČ).
- Kontaktní údaje (e-mail, telefon).
- Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, podnikatelské zkušenosti v oboru v průběhu uplynulých 5 let.
- Strukturovaný podnikatelský záměr (popis plánovaného způsobu provozování pohostinství).
- Zajištění celoročního provozu minimálně 6 dní v týdnu / 5 hod. denně.
- Návrh na výši nájmu v Kč/měs. Minimální stanovené nájemné je 8 000 Kč bez energií.
- Rozpis plánovaných investic nájemcem do úprav interiéru a kuchyně.
- Podpis nabídky uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podpisovat dle výpisu z OR.
Podmínky pronájmu:
- Provozování hostinské činnosti dle platné legislativy, seznam zkušeností v oboru v průběhu uplynulých 5 let.
- Nájemce hradí náklady za energie (elektřina, plyn, topení), vodné a pravidelné vyvážení jímky.
- Nájemce financuje drobné opravy – specifikovány ve smlouvě.
Nabídky k tomuto záměru lze předkládat písemně do 24. 4. 2019 do 12.00 hod. Nabídky musí být doručeny na podatelnu
Obecního úřadu Zbyslavice, v zalepené obálce s označením „NABÍDKA – HOSPODA – NEOTEVÍRAT“ včetně uvedení názvu/
jména a adresy zájemce.
Prohlídka prostor je možná po předchozí tel. domluvě od 2. 4. 2019.
Oficiální záměr na pronájem Hospůdky Na kopečku najdete na vývěsce obce a webu obce www.zbyslavice.cz. Pro více informací kontaktujte místostarostu obce Romana Mika (tel.: 602 304 007), nebo správce obce Iva Ference (tel.: 734 734 890).
Obec Zbyslavic si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek, nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout
o pronájmu výše uvedeného.
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Plánuje se výstavba „Nového hřbitova“
Pro projekt výstavby hřbitova byly ustanoveny pracovní skupiny obou obcí. Na
pracovní schůzce byl za obec Obramice
přítomen Lumír Martiník, místostarosta,
Ing. Marcel Cron a Ing. Pavel Hurník. Za
naši obec byl přítomen Roman Miko,
místostarosta, Ivo Ferenc, Bc. Lukáš Holáň, Adam Stareček a Ing. Marcel Šihor,
Ph.D.
Z jednání pracovní skupiny
bylo dohodnuto:
1. Předložení cenové nabídky na projekt
a studii výstavby Nového hřbitova do
28. 2. 2019.
2. Nabídkou byla vybrána paní Ing. arch.
Tereza Grabcová Hozová.
3. Termín dodání dvou možných variant
řešení projektu do 30. 6. 2019.
4. Projekt bude obsahovat mimo jiné
náležitosti pro vyřízení stavebního povolení a finanční rozpočet.
Se záměrem výstavby nového hřbitova
v katastru obce Olbramice přišli zástupci
obce Olbramice. Na základě jejich pozvání jsme se 29. 1. 2019 zúčastnili pracovní
schůzky, kdy byl projednán záměr a stanoveny nejbližší cíle projektu.

Důvodem záměru výstavby je v současnosti již malá kapacita stávajícího hřbitova a špatné půdní podmínky. Nový hřbitov je plánován na parcele č. 1254, což
je pozemek obce Olbramice, ohraničen
stromy vedle stávajícího hřbitova.

Jakmile bude předložena studie, bude
skupina pokračovat v dalším jednání
s výhledem výstavby v roce 2020.
Za obec Zbyslavice
Roman MIKO, místostarosta
Ivo FERENC, zastupitel a správce obce

Jarní údržba fotbalového hřiště

V týdnu od 11. 3 do 17. 3. 2019 byla provedena kompletní údržba trávníku fotbalového hřiště. Bohužel trávník byl napaden sněžnou plísní a bylo jej nutné řádně
obnovit. Stejně jako v loňském roce, tak
i letos provedl údržbu pan Adam Fiala
z Velkých Hoštic, který svou profesionální
trávníkovou technikou náš trávník probudil ze zimního spánku.

Děkuji za aktivní spolupráci Ing. Aloisi
Vavrečkovi, se kterým se nyní staráme
o hrací plochu a okolí hřiště.
Věříme, že naše úsilí pomůže našim fotbalistům k lepším výsledkům.


Roman MIKO, místostarosta

Součástí údržby byly tyto činnosti:
1. Vertikutace – provzdušnění trávníku
2. Vyčesání mechu a vysátí staré trávy
3. Prosetí novým trávním semenem
4. Prohnojení trávníku
5. Provzdušnění ocelovými hroty
– aerifikace
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Obec se prezentovala
na celostátní konferenci
Ve dnech 24.–25. ledna 2019 se v Praze konala konference Udržitelně a zdravě ve městech,
kterou pořádala Národní síť Zdravých měst ČR. Společně s paní starostkou a zastupiteli
Ing. Marcelem Šihorem, Ph.D., a Ing. Ingrid Lorkovou jsme se vydali prezentovat naši obec.

Zbyslavice zde byly s přehledem nejmenší obcí, která se v konferenčním sále
prezentovala. Ocitla se tak ve společnosti
měst jako Ostrava, Znojmo, Rožnov pod
Radhoštěm, Prachatice či Praha 8. Naším
cílem bylo představit zastupitelům ostatních měst a obcí, jakých úspěchů Zbyslavice dosáhly v minulých letech díky
komunitního plánování. Naše starostka
prezentovala Komunitní centrum či veřejné fórum, ale i další akce, které vytváří
občané společně, např. férovou snídani či
novoroční přípitek. Dotazy z jiných obcí
pak směřovaly především na komposté-

ry, které obec zajišťovala a spokojenost
občanů s nimi.
My sami jsme pak viděli spoustu prezentací jiných měst, ze kterých jsme mohli
načerpávat inspiraci, získávat kontakty
a dozvědět se více o fungování samo-

správy obcí, což bylo především pro nás,
začínající zastupitele, velmi důležité. Snad
tedy využijeme nově nabytých vědomostí
co nejlépe ve prospěch naší obce.



Lukáš HOLAŇ
zastupitel obce

Národní síť Zdravých měst ČR sdružuje územní celky, kterým není lhostejná budoucnost jejich domovů. Poskytuje podporu, vzdělávání, kontakty a cenné know-how. Aby se město, obec či region mohl stát členem, musí podporovat zásady jako udržitelný rozvoj,
společné plánování, ptát se svých obyvatel na jejich názor. Dnes má 131 členů, s regionálním vlivem na 2114 měst a obcí, ve kterých
žije 5,409 milionu obyvatel (51 % populace ČR). Zbyslavice se do sítě Zdravých měst připojily v roce 2015.

Více na www.ZdravaMesta.cz.
Konferenci „Vyšvihněte se“ aneb Udržitelně a zdravě ve městech pořádala Národní síť Zdravých měst ČR v Praze na konci ledna.
Akce byla zaštítěna 1. místopředsedou vlády, mistrem vnitra a ministryní pro místní rozvoj. Na akci se setkali zástupci obcí, měst
a regionů, ale i představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí či zástupci univerzit.
Tématem bylo i sdílení denní praxe komunitního plánování a obec Zbyslavice prezentovala právě spolupráci na malé obci.

Více o konferenci na www.vysvihnetese.cz.
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Jízdní řády projdou
finální úpravou

Kotlíkové dotace:
poslední možnost získat
příspěvek na nový kotel

V prosinci minulého roku začaly platit
nové jízdní řády a změny se dotkly i naší
obce. Hlavním důvodem změn byl nový
dopravce, který ve výběrovém řízení vysoutěžil oblast Bílovecka, kam z dopravního hlediska spadají i Zbyslavice.

Víte, že od 1. září 2022 začne platit zákaz topení v kotlích
1. a 2. emisní třídy (staré kotle na tuhá paliva), a porušení
tohoto zákazu je přestupkem, za který lze udělit pokutu
až do výše 50 tisíc Kč? Máte poslední možnost vyměnit starý
kotel za nový.

O podrobných změnách a nových linkách jsme informovali na webu obce
a v minulém čísle. Nové jízdní řády byly
od prosince ve „zkušební verzi“, která
skončí 8. června. Transdev Morava s.r.o.,
který od června nahradí původního dopravce ARRIVU MORAVA a.s., již další větší
změny v jízdních řádech neplánuje. Přesto byly brány v úvahu připomínky a požadavky a od 9. 6. 2019 budou do jízdních řádů promítnuty změny časových
poloh v řádech několika minut.
Nové jízdní řády včetně úprav budou
schváleny do konce května a s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách
www.kodis.cz.

V dubnu 2019 bude vyhlášena 3. výzva
kotlíkových dotací právě na výměnu
těchto nevyhovujících kotlů a v květnu
2019 bude Moravskoslezský kraj přijímat
žádosti o dotace.
Žadatelé o dotaci musí být nepodnikající
fyzické osoby, vlastnící rodinný dům na
území Moravskoslezského kraje. Podání
žádosti probíhá elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh.
Vyměnit si můžete starý kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním, nesplňující
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, za kotel na biomasu s automatickým nebo

s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.
Ve III. vlně už není možno pořídit si kotel
na uhlí.
Výše dotace se pohybuje od 95 tis. do
120 tis. Kč podle zvoleného typu zdroje,
dalších 7,5 tis. přispívá kraj, cca 7,5 tis. je
bonus za znečištěné ovzduší. Získat tak
můžete až 135 tis. Kč.
Všechny informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese:
lokalni-topeniste.msk.cz/


Regína VŘESKÁ, starostka

Plánované žádosti o dotace pro tento rok
končen by měl být v červnu 2019. Pokud
vás toto téma zajímá, určitě vás zveme
k veřejnému projednání tohoto projektu, které proběhne v Komunitním centru v úterý 23. 4. , kde paní projektantka
představí vybraných 10 lokalit určených
k revitalizaci.

Každý rok se snažíme co možná nejvíce
využít možnosti finančně podpořit naše
projekty z nejrůznějších dotačních titulů.
V minulých letech se nám díky získaným
prostředkům podařilo realizovat mnoho
projektů, na které by jinak obec svým
rozpočtem nedosáhla. I letos chceme
v tomto směru pokračovat.
Stěžejní je žádost o dotaci na celkovou
rekonstrukci budovy základní školy
a vybudování nové splaškové kanalizace
pro budovu základní školy s napojením

na vybudovanou ČOV. Žádost o dotaci
byla podána 27. 2. 2019. Dotaci poskytuje MMR v rámci programu Podpora
rozvoje regionů 2019+. Další žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova cílí na obnovu parkoviště u ZŠ.
O výsledcích vás budeme informovat
v některém z dalších čísel zpravodaje, po
zveřejnění vyhodnocení žádostí, které je
předběžně plánováno na 6-7/2019.
Znovu pracujeme také na projektu Revitalizace zeleně v obci Zbyslavice. Do-

Posledním velkým projektem, který chci
vyzdvihnout, je záměr na vypracování
architektonické studie na rekonstrukci budovy hasičárny a přilehlého okolí.
K tomuto záměru proběhlo veřejné zasedání 9. 4. v podvečer v Komunitním centru. Děkujeme, pokud jste se do diskuze
zapojili, o dalším směřování rekonstrukce
vás budeme informovat.
Veřejná projednání připravovaných projektů budou vždy od 17 hodin. Pokud vás
daná témata zajímají, jste srdečně zváni.
Uvítáme vaše nápady a pohled na dané
projekty.


Regína VŘESKÁ, starostka
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Co nového v mateřské
a základní škole?
Zamyšlení paní ředitelky

Tělocvična a celá škola v pohybu

Každé všední ráno míří moje kroky
do práce. Proti mně jezdí spousta
aut, spěchající do kanceláří, do
práce, do velkoměsta.
Při vstupu do budovy školy mi
připadá, jako bych vstoupila do
úplně jiného světa. Světa dětské
fantazie a představ, světa jistoty
a bezpečí. Světa, kde ještě dlouho mohou děti snít o tom, čím by
chtěly být, na hony vzdáleny realitě hektického života pulsujícího
všude kolem.
A tak to má být. Dětský svět je jiný
než ten dospělácký. Kolik z Vás
by chtělo být znovu dítětem, vrátit se do těch bezstarostných let!
Poznávání je hrou, učení výzvou,
kolektiv motivací. Až jednou tyto
děti dospějí a budou spěchat za
prací do některé z těch moderních
budov velkoměsta, půjdou možná
kolem své školy a na tváři se jim
objeví úsměv a na mysli vyvstane
vzpomínka. Ano, tady jsem byl
rád, tady jsem něco prožil, tudy
vedly mé první krůčky k dospělosti.



Mgr. Iveta BURYANOVÁ,
ředitelka školy

„Škola v pohybu“ je projekt zaměřující se na pohybové aktivity dětí nejen v rámci tělesné výchovy. V rámci projektu nabízí Fotbalová asociace ČR možnost využít ukázkové hodiny vedené trenéry mládeže, které mohou být inspirací pro další výuku. V rámci
takové návštěvy zažily děti i naše malá krásně opravená tělocvična dvě odborně vedené hodiny tělesné výchovy.
Inspirativní hodiny byly zaměřeny
na fotbal, vybíjenou, rugby, volejbal
a gymnastiku. Rozdělili jsme si malou tělocvičnu na více stanovišť tak,
aby děti na svoji aktivitu nečekaly.
Dopřávali jsme s paní učitelkou dětem radost z pohybu, probouzeli
jsme v nich emoce a nadšení z her.
Podporovali jsme pozitivní myšlení,
které v těle vyplavuje hormony štěstí
(endorfiny). Znovu se ukázalo, že je
potřeba dětem umožnit během hodiny TV pravidelně pít.

Bc. Sabina KUDELOVÁ a

Mgr. Radim DRESLER, sekretář Okresního fotbalového svazu Nový Jičín

Sportuj ve škole
Naše škola se přihlásila do projektu Sportuj ve škole v roce 2019. Jde o pokračování
již nastartovaného projektu Hodiny pohybu navíc. Projekt zaštiťuje Asociace školních
sportovních klubů. V projektu cvičí děti z 1. - 5. tříd v režimu školní družiny.


8

Bc. Sabina KUDELOVÁ
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2019

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY

Jak jsme si zajeli do vesmíru. V autobuse
Dne 12. 2. jsme se my všichni z Hlavní 103 vypravili na daleký, meziplanetární, výlet do ostravského planetária. Náš výlet nezačal
ani v Apollo 13, ani ve Sputniku, ale v autobusu, který nás bezpečně dopravil na startovací plošinu.

Příběh o dvou ufoncích

„Byli jednou dva ufonci a ti ufonci byli kamarádi. A jednou šli
ufonci na procházku k Venuši, přistáli a vylezli. Jeden ufonek
řekl: tyjo, tu je horko a velké světlo, půjdeme na další planetu.
Jmenuje se Uran a tady je zase zima, půjdeme tam, kde to bude
akorát. Půjdeme na planetu Zemi. Přistáli na pláži u moře. Na
tom písku je horko, ale v tom moři je osvěžující voda, takže tu
je akorát. Půjdeme si koupit zmrzlinu. Jakou chceš, zeptal se
ufonek. A druhý řekl, že chce čokoládovou. A jakou chceš ty
ufonku? Já chci zase vanilkovou. Slízali je a odletěli pryč.“

Už při vstupu do planetária jsme se všichni začali cítit jako
opravdoví kosmonauti a kosmonautky. V chodbách planetária
jsme si zblízka prohlédli skafandr, vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, jak vysoko vyskočíme ve vesmíru, osahali jsme si různé
další exempláře. A co teprve, když jsme vešli do kinosálu planetária, to bylo teprve něco! Usadili jsme se do pohodlných kožených sedadel naší pomyslné kosmické lodi a po odpočítání
jsme odstartovali. Vzali jsme to pěkně popořadě od Sluníčka.
Postupně jsme přistáli na všech planetách naší sluneční soustavy. Na některých nám byla strašná zima, jinde jsme se zase
hodně ohřáli. Ale protože jsme pozemšťané, tak jsme nemohli
zapomenout ani na našeho věrného souputníka Měsíc. Víme, že
jsme nebyli první, kteří na něm přistáli, ale i tak jsme byli správnými vesmírnými turisty.

Reportáž psaná ve vesmíru

„Nejvíce se nám líbilo kino a plazmová koule. Moc se nám
nelíbila taková videohra, protože byla divná. Nelíbilo se nám,
že jsme nemohli najít jednu místnost. Také se nám líbila cesta
v autobuse. Hráli jsme schovku. Naštvalo nás, že do automatu
nešla dát 50 koruna. Tento film byl o naší Sluneční soustavě
a hodně o Marsu. Taky jsme si opakovali souhvězdí. Nejvíce se
nám líbilo souhvězdí Škorpióna a Kuřátek.“
Stejně jako každý výlet
musel i ten náš hvězdný, jednou skončit. Ale
abychom si odvezli
i něco jiného, než jen
krásné vzpomínky na
putování, tak mnozí
z nás si koupili i upomínkové předměty.
Zkrátka a dobře, bylo
to nádherné putování Sluneční soustavou, na které jen tak
brzy nezapomeneme.
A abychom naše putování zdokumentovali,
tak jsme o něm napsali
i reportáže. Jednu Vám
přikládáme.


Čím žije školka
Pravidelné předčítání má nejenom v předškolním věku zásadní
význam pro rozvoj emočního zdraví dítěte. Podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí. Díky předčítání se
u dětí rozvíjí dostatečná slovní zásoba a větší schopnost vyjadřování.
Již v loňském roce jsme začali spolupracovat se seniory a žáky ZŠ
na projektu „Čteme dětem před spaním“. Nejprve k nám do mateřské školy docházely babičky a dědečkové a četli našim malým
pohádky, někteří si přinesli i svou oblíbenou knížku, kterou i oni
jako malí milovali. Děti byly velmi nadšené a natěšené, obzvláště
ty děti, které měly u postýlky svou babičku nebo dědečka.

Vaši malí kosmonauti a malé kosmonautky ze Zbyslavic

Po této milé zkušenosti jsme se dohodli s učitelkami ZŠ, že budeme v tomto duchu pokračovat a dětem budou předčítat některé dny v týdnu žáci ZŠ. Děti k nám již pravidelně dochází od
začátku nového roku a mohu upřímně říci, že tento modul je
velmi užitečný a přínosný pro obě strany. Žáci si mohou vybrat
svou vlastní knihu nebo knihu, kterou máme zrovna rozečtenou. Děti ve školce již pravidelně před spaním čekají na „čtenáře“ a těší se na pohádky od svých velkých kamarádů a školáci
zase s respektem a zodpovědností k tomuto úkolu přistupují.
Celá akce probíhá v moc příjemném duchu, rozhodně prohlubuje u dětí zájem o knížky a je oboustrannou motivací pro další
„čtení“.

Eva KLAPUCHOVÁ
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Sluníčko už stihlo dva plesy
Spolek rodičů „Sluníčko“ při ZŠ a MŠ Zbyslavice má za sebou dvě úspěšné akce, které již
tradičně v zimním období pořádá. Valentýnský ples a Dětský maškarní ples organizujeme již
mnoho let a vždy nás těší velký zájem, který obě akce doprovází.

Dětský maškarní ples

Valentýnský ples

Dětský maškarní ples
Únorový termín plesu nabídl příležitost uspořádat Valentýnský
ples. Výzdoba a drobné občerstvení ladilo s tématem, bohatá tombola, dobré jídlo a pití, hudba Pavla Šindláře a výborná
večeře paní Ladislavy Svobodové byly klíčem k úspěšné akci.
Děkujeme všem příchozím a také sponzorům, kteří do tomboly
věnovali krásné a hodnotné ceny.
Po dvou týdnech jsme uspořádali akci tentokrát pro děti – Dětský maškarní ples. Opět nás potěšil plný sál, děti si užily program myšky Klárky a veverky Terky, rodiče zorganizovali bublinkovou show, nemohla chybět tradiční tombola a možnost
vyhrát hodnotné ceny. Nechyběly koláče, párky v rohlíku, drobné občerstvení a cukrovinky. Spokojené tváře dětí nás vždycky
potěší a jsme rádi, že mnoho rodičů letos přispělo do tomboly
také finančním či věcným darem.

Dětský maškarní ples

„Sluníčko“ je dobrovolný spolek občanů Zbyslavic, jejichž děti
v rámci školní docházky navštěvují naši školu a školku. Hlavním
cílem činnosti spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, spolek finančně přispívá rodičům při školních výletech
(zejména na autobusovou dopravu), pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí. Zdroje
příjmů spolku jsou členské příspěvky, zisky z akcí pořádaných
spolkem, sponzorské dary a dotace z obce. Všechny příjmy jsou
využívány na zajištění zájmové, sportovní a kulturní činnosti žáků
školy, hradíme z nich program, ceny, odměny a občerstvení při
různých akcích (Den matek, Dětský den, Den otců). Slouží také
k odměňování žáků (šerpy, knížky, mikulášské balíčky) a k nákupu materiálního vybavení (např. kotlík, kelímky).


Za Sluníčko Lucie KOVAŘČÍKOVÁ

Milí rodiče, členové „Sluníčka“,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za práci, kterou jste vynaložili při pořádání letošního Valentýnského a Dětského maškarního
plesu. Organizace a průběh byly dokonalé, děkuji také za podporu školy a obce, za Váš čas a práci, kterou jste ve prospěch školy
všichni věnovali. Věřím, že bohatý výtěžek z obou akcí přispěje k lepšímu vybavení a práci školy, děti se pak mohou těšit na úžasný
Dětský den, který se bude konat 1. června.
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Klub dříve narozených:
Na nudu nemáme čas
Výroční schůze klubu

Ani letos nebude Klub dříve narozených zahálet a čeká jej rozmanitý program. Naplánované
jsou výlety, dobré jídlo, zábava i tradiční akce. Na co všechno se mohou nejen členové klubu
těšit? A jaké novinky se v KDN udály?
Do podzemí se podíváme jindy

Bohužel, ne vždy se podaří všechny akce
uskutečnit podle plánu. Měli jsme zajištěný zajímavý výlet za krásami Hané.
Na seznamu byla návštěva krápníkové
jeskyně Javoříčko, které patří k jedněm
z nejzajímavějších u nás. Po prozkoumání
podzemí jsme se chtěli přenést několik
století nazpět při prohlídce hradu Bouzov, který je určitě jedním z nejkrásnějších hradů v naší republice. Také návštěva
muzea kočárů v Čechách pod Kosířem by
byla určitě zajímavou podívanou na dopravní prostředky našich předků. Mohl to
být krásný a zajímavý zájezd, ale bohužel
se přihlásilo málo členů KDN, a tak jsme
byli nuceni jej zrušit. Je to určitě škoda,
ale možná se nám jej podaří zrealizovat
někdy v budoucnu.

Košťata (se) loni chytla,
letos pofrčíme zase

Čarodějnice proletí naší vesnicí na svých
turbo košťatech v úterý 30. dubna odpoledne. Loni to byl příjemný a nový zážitek
jak pro čarodějnice, tak i pro ty, kterým
jsme přišly vymést z koutů jejich domovů
pavučiny, a tak doufáme, že i letos bude
let úspěšný.
V květnu bychom chtěli posedět u našich
rybníků s dobrým pivkem a guláškem.

Snad nám příznivé počasí umocní zážitek z krásného prostředí u rybníků, ale už
jsme zažili i deštivé posezení, které mělo
také svůj půvab, protože poznat rybníky
i za deště je velmi zajímavé.

A to je jen začátek

V červnu se sejdeme u dalšího gurmánského zážitku – opékání selátka. Bez této
dobrotky už si ani nedovedeme začátek
léta představit. Také o prázdninách nebudeme zahálet. V sobotu 13. července chceme uspořádat „Country párty“
na hřišti. Začneme již odpoledne, aby
se mohli pobavit společně děti, rodiče
i starší generace. S členy klubu se vydáme na již tradiční výlet za vůní tvarůžek.
A na září plánujeme zájezd na Pustevny
nebo nějakou jinou přírodní zajímavost.
Pevné datum má už i v pořadí 8. ročník
Zbyslavického vinobraní: nejen na dobrou sklenku vinného moku se rozhodně
stavte 12. října.

Na nudu zkrátka nemáme čas

Jak je vidět, tak máme nějakou aktivitu každý měsíc a členství není nudnou záležitostí. Pro naše aktivity máme v Komunitním
centru vyhrazeny pondělky, a tak je možno
si přijít zahrát společenské hry nebo jen tak
posedět a popovídat si. Čtěte prosím naši
nástěnku na autobusové zastávce, budou

tam zveřejňovány termíny setkání a jiné
události, týkající se našeho klubu.
Letos ukončil činnost v našem výboru ze
zdravotních důvodů pan Leopold Filipec.
Děkujeme mu za vše, co za léta činnosti
pro klub udělal a přejeme hodně zdraví.
Chtěla bych vás informovat, že na vlastní
žádost jsem odstoupila z funkce předsedy
KDN. Nebyl to jen nějaký rozmar, ale mé
rozhodnutí, protože si myslím, že je třeba
také umět odejít a dát prostor mladším.
Děkuji všem, kteří mi byli ve funkci oporou.
Členskou schůzí byl schválen výbor KDN,
který bude nadále pracovat ve složení:
Předseda: Svatopluk Kučera
Místopředseda: Vlasta Urbánková
Pokladník: Dáša Bestová
Členové: Marie Stará, Dana Kučerová,
Marta Starečková a Jan Stuchlík
 Vlasta URBÁNKOVÁ, místopředseda KDN
Klub dříve narozených, jak je již v názvu uvedeno, není jen pro seniory.
Přivítáme každého od 55 let, kdo by
měl zájem vstoupit do našeho klubu,
kde je nás šedesát čtyři a nemáme čas
na nudu.
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Včelí bodnutí:

neškodné, nebo životu nebezpečné?
Každý včelař i většina ostatních lidí už zažila včelí bodanec. A, upřímně řečeno, bolí to
vždycky. Z pohledu včely je to tak ale v pořádku, vždyť ona jen brání své společenství.
A tak bychom měli vědět, jak se zachovat.
Především je potřeba opustit místo z dosahu dalších včel. Působením výstražných feromonů, které včela při vbodnutí
vypouští, se mohou totiž nalákat další
včely. Pak je nejdůležitější zachovat klid
a co možná nejrychleji odstranit žihadlo.
Nejlépe vyškrábnout nehtem, protože
včelí žihadlový aparát se vytrhne ze zadečku v momentě, kdy včela po bodnutí
odlétá a zůstává společně s jedovou žlázou v kůži. Místo vbodnutí zrudne a nastupuje bolest, otok a svědění. Osvědčený způsob okamžité pomoci je chlazení
ledem či alespoň velmi studenou vodou,
popř. přiložení plátků cibule, a dalších
zaručených tipů je nepřeberné množství:
citron, ocet, jitrocel atd.
Jedná se o mimořádně alergickou reakci,
která může ohrozit život. Takováto reakce
může nastat i v případě bodnutí vosou
nebo i ve zcela ojedinělých případech
bodnutí sršní. V takové situaci je potřeba
okamžitě kontaktovat rychlou záchrannou službu. Vlastní odvoz je problematický. Každý, kdo o sobě ví, že je alergický
na včelí bodnutí, by měl s sebou nosit
tzv. balíček první pomoci, což jsou léky
na okamžité užití.
Nyní, kdy včely po dlouhé zimě vylétají z úlů a vyhledávají vodu a hlavně pyl,
jsou jen velmi málo agresivní, ovšem
v létě za vysokých teplot a hlavně před
bouřkou se umí „hodně rozzlobit“.
Já přeji svým včelám klid, zdraví, dostatek
pylu a nektaru a nám lidem dobrou chuť
při medobraní.

Zdeňka PAVLÍKOVÁ, včelařka

Takto to dopadne, když nemají včely tzv.
snůšku, je jich v úle moc a vyletí se podívat
do světa.
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Souboj okolních obcí:
Vesnické sportovní hry 2019
Začal největší souboj okolních obci – Vesnické sportovní hry 2019. Celkem dvanáct obcí se
utká ve dvanácti náročných disciplinách v průběhu celého roku. Zbyslavický tým u toho ani
letos nechybí a první soutěže už jsou za námi. Jak si vedeme a co nás ještě čeká?
ším časem 0,589 obsadil v jednotlivcích
1. místo! A velké poděkování patří Ondrovi, který svou účastí zachránil tým, když
nám vypadl jeden člen. Bez něj bychom
se disciplíny nemohli zúčastnit.
Badminton byl třetí disciplínou, která
proběhla 23. března. Organizátorem byla
Plesná, která se stala i celkovým vítězem.
Zbyslavice se umístily na 10. místě. Tým
tvořil Adam Stareček, Filip Holaň, Petr Karbowiak a Tomáš Nykš. Zatím poslední soutěží byl turnaj v kuželkách, který proběhl
30. března. Náš tým ve složení Ludmila
Sopková, František Sopko, Marin Foltýn
a Marek Pospíšil se umístil na předposledním místě a celkovým vítězem se stalo
Krásné Pole, které je zatím spolu s Vřesinou na děleném prvním místě v celkovém
počtu bodů. My se zatím držíme v celkové
tabulce na desátém místě.
Pro malou účast se v letošním ročníku
VSH zrušila disciplína v požárním útoku,
ale novinkou je turnaj ve stolním tenise.
Letošní ročník je v pořadí již 24., ale
Zbyslavice jsou v soutěži celkem nováčci – účastníme se VSHer teprve potřetí.
Letos do soutěže přibyly oproti loňsku
dva nové týmy – Dobroslavice a Vřesina,
ale obě obce se již v minulosti do her zapojily. Celkem tak budeme bojovat proti
sportovcům z jedenácti okolních vesnic.
První čtyři disciplíny už znají své vítěze.
Zahajovacím závodem byl večerní slalom na lyžích, který proběhl 24. února na
Skalce. I přes teplé počasí trať vydržela
a vládla dobrá nálada. Naši obec reprezentovali Tomáš Nykš, Zuzana Kotyzová,
Renáta Fabiánková a Václav Kurka. Tým
nakonec vybojoval 9. místo.
Druhou disciplínou bylo plavání na
100 metrů na volný způsob. Plavecký
tým za Zbyslavice tvořili Marek Gavenda,
Marie Struhalová a Ondřej Ptáček. Umístili se na krásném 5. místě. Obzvláště je
třeba vyzvednout výkon Marka Gavendy, který je absolutní vítěz a s nejlep-
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Právě stolní tenis je nejbližší nadcházející
disciplínou, proběhne 13. dubna a Zbyslavice jsou hrdým organizátorem.
Vítězem může být sice jen jeden, ale
dobře se bavit a pořádně si zasportovat
můžou všichni. A to je i hlavním cílem.
Pokud má někdo zájem zapojit se do her
a reprezentovat naši obec, neváhejte se
obrátit na mne, nebo na starostku obce.
Více o soutěži na www.vshry.cz.

Adam STAREČEK

zastupitel obce
 a koordinátor zbyslavického týmu ve VSH

Plán soutěží VSH 2019
Do celkového pořadí odpočet dvou nejhorších výsledků

Sport

Obec

Termín

Lyže- slalom

VSH + Vřesina

14. II.

Plavání

Klimkovice

9. III.

Badminton

Plesná

23. III.

Kuželky

Olbramice

30. III.

Stolní tenis

Zbysla vice

13. IV.

Běh

Dobroslavice

25. V.

Volejbal

Krásné pole

1. VI.

Nohejbal

Horní Lhota

15. VI.

Lukostřelba

Velká Polom

14. IX.

MTB

Plesná

5. X.

Střelba ze vzduchovky

Zbyslavice

19. X.

Sálová kopaná

Polanka

23. XI.

Jarní fotbalová sezona je tady
Zimní příprava našeho klubu TJ Sokol Zbyslavice probíhala zhruba od konce ledna, kdy jsme nejprve nabírali fyzickou kondici běháním směrem na
Kyjovice a postupně, jak naše fyzické zdatnosti narůstaly, jsme si trasu prodlužovali a běhali jsme směrem na Dolní Lhotu přes les kolem rybníčku.
So

30.3.2019

15:30

Mořkov B – Zbyslavice

Ne
Ne
So
Ne

7.4.2019
14.4.2019
20.4.2019
28.4.2019

15:30
16:00
16:00
16:30

Fulnek B – Zbyslavice
odjezd 14:30
Zbyslavice – Petřvald n. M. B
Bravantice–Zbyslavice
odjezd 15:20
Zbyslavice–Rybí

So
Ne
So
Ne

4.5.2019
12.5.2019
18.5.2019
26.5.2019

16:30
16:30
13:30
17:00

Mankovice–Zbyslavice
Zbyslavice–Bartošovice
Bludovice–Zbyslavice
Zbyslavice–Žilina

Ne
Ne
Ne

2.6.2019
9.6.2019
16.6.2019

17:00
17:00
17:00

Olbramice–Zbyslavice
Zbyslavice–Hodslavice
Zbyslavice–Štramberk

14

odjezd 14:10

odjezd 15:00

Bohužel se nás ne vždy sešel dostatečný počet hráčů. Když nás však bylo dost, tak jsme si ještě zahráli
fotbal na asfaltovém hřišti.
Dne 17. 3. jsme odehráli přípravný zápas s Novou
Horkou na jejím hřišti. Utkání dopadlo nerozhodně,
1:1. Novou sezónu jsme ale začali více než slibně.
Hned v prvních dvou jarních zápasech se totiž našemu týmu podařilo získat důležité body v boji o záchranu. Nejprve jsme uspěli 30. března proti týmu z
Mořkova, kde se nám podařilo vyhrát 2:0. Ještě lepší
výkon se podařil o týden později na hřišti ve Fulneku, kde jsme zvítězili 4:0. Další zápas proběhne na
domácím hřišti proti soupeři z Petřvaldu už v neděli
14. dubna.

odjezd 12:00
odjezd 16:20

Doufáme, že nám i nadále budete fandit a přijdete
nás nejen na domácí hřiště podpořit v hojném počtu.


Za TJ Sokol Zbyslavice

František KOŠAŘ
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Místní knihovna:
Regály nabízí řadu novinek

„Pomoz Kůstkovi
zastavit invazi
krysáků“

V naší zbyslavické knihovně stále pokračuje Kůstkova čtenářská výzva. Děti, které už
umí číst, musí do června splnit podmínky soutěže, získat pět pečetí a dosáhnout
na odměnu v podobě originální záložky. Ale to není
vše. Bude vylosován také hlavní výherce a vyhlášen
nejlepší a nejaktivnější čtenář. Na všechny čeká odměna. Přesná pravidla najdete na facebooku Místní
knihovny Zbyslavice nebo přímo v knihovně. Aby si čtenáři mohli vybrat přesně podle svého, snažíme se nabídku nejen dětské literatury stále rozšiřovat.
„Splň čtenářskou výzvu a získej odměnu“

Knižní novinky: Je z čeho vybírat

V loňském roce jsme nakoupili některé
novinky a navíc dorazily knížky z Regionálního knižního fondu z Nového Jičína,
takže je opravdu z čeho vybírat.
-pro dětiPro nejmenší děti mě zaujal příběh kocourka Šedíka a čepičky Bubi či Chrochtík a Kvikálka, obě od české uznávané autorky pro děti Ester Staré. Starším dětem
bych doporučila úžasně čtivé a příběhově
zvládnuté knihy od Davida Walliamse, například Malý Miliardář, nebo třeba první
díl série Nikdyuš, který se těší skvělé kritice a vysokému hodnocení čtenářů. Pro
dívky vybírám zajímavou sérii Počertěná,
vyprávějící o dívce, jejíž otec je skutečný
Ďábel.
-pro mládež a dospělé-

Také nabídku pro dospělé jsme značně
rozšířili. Ze zajímavých novinek vybírám
například severskou detektivku Umírající detektiv od Leifa Perssona, román pro
ženy Dívka, již si tu zanechal slavné autorky Jojo Moyes, nebo historický román
Dům U Tří borovic české autorky Hany
Marie Körnerové.

Nově si můžete přečíst všech pět dílů legendární fantasy ságy Hra o trůny, Povídky podivných známé všem milovníkům
Sirotčince slečny Peregrinové, originální
a skvěle napsanou fantasy české autorky
Petry Stehlíkové Naslouchač či ujetou sci-fi Kukuřičný město A. Smithe.
-naučná literaturaMilovnicí naučné literatury si taky rozhodně přijdou na své. Tak například kniha
Jana Hnízdila Zaříkávač nemocí sestavená hlavně z jeho textů a rozhovorů nabízí
zajímavý pohled na zdraví z pohledu psychosomatické medicíny. Hodně zajímavé
jsou knihy Tajemství bohyní na Žítkové
a Žítkovské čarování, které se snaží přednést tento fenomén jako literaturu faktu.
Je to určitě lehčí čtení než beletristické
zpracování.

Z aktuálních témat vybírám dvě novinky.
První je Digitální demence Manfreda
Spitzera, který ve své knize poukazuje na
to, že digitální média nás zbavují nutnosti
vykonávat duševní práci. To, co jsme dřív
prováděli pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, smartphony, organizéry
a navigace. Autor zveřejňuje výsledky různých výzkumů a poukazuje na vliv digitálních médií na děti. A jako poslední vybírám sice už starší, ale stále aktuální knihu
Kdo řídí internet? Ještě před několika
lety si mnoho „vizionářů“ myslelo, že internet jako globální informační struktura
překročí hranice států a umožní svobodné šíření pravdy bez ohledu na cenzuru.
O tom, jaká je pravda si přečtěte v knize.
To byl letmý výběr novinek v naší knihovně.
Samozřejmě toho u nás najdete mnohem
více. Přijďte se přesvědčit. Jste srdečně zváni.
Otevírací doba: každé úterý 16:30–18:30,
každá poslední sobota v měsíci od 9:00–
11:00.
Roční poplatek pouze 20 Kč za osobu.


Hana ŘEHÁČKOVÁ, knihovnice
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Nakoukněte do Komunitního centra
Komunitní centrum je přístupné pro všechny, kteří hledají místo pro své aktivity. Pravidelně tam probíhá několik akcí – od her, přes tvořivé dílny, setkávání některých spolků až po novinku v podobě besed.
dubna bylo připraveno Velikonoční tvoření a další aktivity nás čekají. Například
v květnu přijdou na řadu květinky z filcu
a organzy a možná i výroba slizu.
Program je zveřejněn na dveřích Komunitka, případně facebooku Místní knihovny
Zbyslavice.

Cestovatelské čtvrtky
a plánovací úterky

Novinkou pro měsíc duben jsou tzv. Cestovatelské čtvrtky. První proběhl 4. 4. , kdy
nás Jiří Skotnica vzal do Nepálu. Další cesta nás čeká 11. 4. , a budeme mít možnost
podívat se do Jordánska očima studenta
Jiřího Močidlana. Zatím poslední je v plánu Japonsko s průvodcem Matyášem
Ottou z Jistebníku. Vstup je zdarma.

Deskohraní

Jarní dílna

-Pravidelné akce-

Pravidelné akce pořádá v Komunitním
centru také místní knihovna; pokračují
aktivity, které probíhaly i v minulém roce.
Pro maminky s miminky je vyhrazeno
středeční dopoledne od 9 zhruba do
11 hodin. Je otevřeno pro všechny zájemce/kyně. Vstup je zdarma.
Zbyslavické deskohraní. Každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin je možné si v Komunitku zahrát deskové a karetní hry. Bez omezení věku, vstup zdarma.

-Nepravidelné akce-

Deskohraní o prázdninách. V době pololetních prázdnin, 1. února jsme otevřeli
Komunitní centrum pro všechny školáky
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a studenty, kteří měli chuť sejít se a zahrát
si deskové hry. Sešlo se docela dost dětí
i někteří rodiče, zahráli jsme si hry a také
vyzkoušeli nový stolní fotbálek. Prostě
jsme strávili v Komunitku hezké dopoledne.

Dubnové úterky budou plánovací. Dva
důležité obecní projekty jsme se v rámci
komunitního plánování rozhodli projednat se všemi občany. První veřejná schůzka proběhla 9. 4. a tématem byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. O výsledku
i dalších plánech s touto budovou vás
seznámíme opět v dalším čísle. Druhým
tématem bude veřejná zeleň. Diskuze
s architektkou a zástupci vedení obce
proběhne 23. 4. od 17 hodin. Přijďte se k
tématu revitalizace zeleně u nás vyjádřit,
těšíme se na nový pohled i váš zájem.

Hana ŘEHÁČKOVÁ
-agvJarní dílna

V některých termínech je vyhlášena tzv.
tvůrčí dílna, kde se můžeme sejít všichni.
V březnu proběhla například Jarní dílna
s názvem „Těšíme se na jaro“. Komunitko bylo otevřeno pro všechny tvořivé bez
rozdílu věku. Připravený materiál, větvičky, ozdoby, umělé nebo papírové kvítky,
jen čekal na naši kreativitu. Vznikly nápadité dekorace, jarní věnečky na dveře, ozdobné klícky, ozdobené ošatky. Myslím, že
jsme si to všichni opravdu užili. Na začátku
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2019
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Masopustní hody trhaly rekordy.
Vyplatilo se přijít včas

Zájem o kousek pečeného vepříka byl letos opravdu velký a organizátory mile překvapil. Polévka se
snědla do poslední lžičky, koláče i koblížky zmizely do půl hodiny. A málem nestačilo ani zelí s knedlíkem! Rychle mizela i další jídla z připraveného menu a sál obecního domu se proměnil v hodovní síň.
Vyplatilo se přijít mezi prvními

Na obědovém menu si přišlo pochutnat
rekordní počet místních mlsných jazýčků. Není se čemu divit, vyhlášené kuchyni
a lákavé nabídce v podobě guláše, výpečků či prejtu se prostě nedalo odolat.
Zatímco v minulém roce nám toho ze
zabíjačkové hostiny dost zbylo, tak letos,
v sobotu 23. února stejné množství porcí vůbec nestačilo. A pokud jste nepřišli
včas, mohlo se stát, že některé dobroty už
prostě snědl někdo před vámi, nebo jste si
museli počkat na novou várku.
Ale to už tak prostě bývá, z jednoho čuníka
je jen určitý počet masíčka. Přesto se snad
na každého dostalo a cesta do sálu obecního domu se vyplatila. Ostatně lidí zde
bylo opravdu hodně a plný sál, který se
otevřel v pravé poledne, se pomalu začal
prázdnit až krátce před třetí odpoledne,

kdy byl „nástup“ na masopustní průvod.
Průvod maškar měl i harmonikáře
Tradicí během masopustního období je
masopustní průvod. Zbyslavičtí nelenili
a stejně jako loni předvedli, že rozumí srandě. V průvodu tak nechyběl třeba klokan,
SSák, šašek, nevěsta či cikánka. Maškary
prošly od Komunitního centra přes celou
vesnici a dělaly pořádný hukot, tak jak to
má být. Správnou atmosféru navíc doladil
i mladý, ale talentovaný harmonikář, který
si to notoval do lidovek a vyzýval tak i ke
zpěvu a veselému kroku. Ostatně, veselý
krok se dal pozorovat u většiny zúčastněných – domácí slivovička, kterou byli
leckde počastováni, v chladném, až mrazivém počasí prostě bodla.

Kdo vydrží až do rána? No přece my!

No tak možná ne do rána, ale kolem jed-

né v noci jste mohli pozorovat zvolna se
vracející spoluobčany z večerní zábavy.
Ta začínala před osmou večerní a dobrou
náladu povzbuzovala jak nabídka omamných nápojů, tak kapela Merkur, která
hrála skvěle. Což dokazují i taneční kreace většiny zúčastněných. Správný rytmus
zkrátka rozhýbe každého.
Shrnuto a podtrženo, letošní ročník Vepřových masopustních hodů se vydařil! Děkujeme všem, kdo si přišli pochutnat na
vepřových dobrotách, všem účastníkům
průvodu (a že to byla legrace!) a všem, kdo
se s námi bavil až do druhého dne. A největší poděkování patří organizačnímu
týmu – všem, kdo se na akci podílel, od
zpracování masa, přípravu jídla a zázemí.
Děkujeme. Masopustu zdar a těšíme se na
další akci.

-agv-
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Cestovatelské čtvrtky
v Komunitku
Rádi cestujete? Milujete cestopisy nebo
jste sami už viděli kus světa? Tak to si
oblíbíte novou akci v Komunitku – cestovatelské čtvrtky. Přijďte si poslechnout
zajímavá vyprávění o dálkách a při kávě
se sousedem naberte inspiraci třeba na
vlastní dobrodružství.
4. 4. Cestovatelská beseda
o Nepálu s Jiřím Skotnicou
11. 4. Cestovatelská beseda
o Jordánsku s Jiřím Močidlanem
25. 4. Cestovatelská beseda
o Japonsku s Matyášem Ottou
Všechny besedy proběhnou v Komunitním centrum od 17:00 a vstupné je zdarma. Můžete se těšit na osobitá vyprávění,
zkušenosti, zážitky i fotografie. A pokud
sami cestujete a chcete se podělit s ostatními, neváhejte se ozvat na starostka@
zbyslavice.cz. Cestovatelské besedy jsou
v plánu i do budoucna, pravděpodobně
zase na podzim.

Férová snídaně:
piknik na školní zahradě
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů! Zbyslavice se do celorepublikové
akce Férová snídaně zapojí již po několikáté a i tentokrát budeme
snídat samé dobroty. Přidejte se, vezměte s sebou
své domácí mňamky, nebo
si přijďte uždibnout od
sousedů. Čeká vás venkovní posezení, dobrá nálada
a známé tváře.
Férová snídaně je největší
česká akce na podporu fair
trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na
desítkách míst České republiky pořádají
piknikový happening, aby ukázali, že se
zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí
i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. V roce 2018 snídalo 8100 lidí na
172 místech republiky!

Během Férové snídaně se schází lidé v zahradách, parcích či náměstích, aby si společně se svými sousedy a známými pochutnali na fairtradových
a lokálních dobrotách. Dávají tak najevo, že je zajímá,
kdo a za jakých podmínek
pro ně plodiny pěstuje. Do
košíku si můžete vzít jako
nápoje třeba fairtradovou
kávu v termosce, fairtradový džus nebo čaj. Na jídlo
doma napečené buchty
z fairtradového cukru a kakaa, ale i vajíčka, sýry, mléko či med od místních farmářů.
Posnídejte s námi lokální a fairtradové
dobroty v sobotu 11. 5. 2019 v areálu
školní zahrady. Sraz je v 10:00 a za deště
se sejdeme v Komunitním centru.
Zdroj: www.fairtrade-cesko.cz

Co je Fairtrade?

Fairtrade je certifikace zboží, která poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému Fairtrade dostávají za svou práci
výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí.
Mezi základní principy Fairtrade patří:
* výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
* dlouhodobé obchodní vztahy
* dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
* zákaz nucené a dětské práce
* dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
* kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
* zákaz využívání geneticky modifkovaných plodin
* šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů
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Kalendář akcí v roce 2019
11. 4.
Beseda s Jiřím Močidlanem – Jordánsko
*od 17:00 v Komunitním centru;
povídání studenta o krásách státu Blízkého východu
23. 4.
Veřejné projednání projektu Revitalizace zeleně v obci
*od 17:00 v Komunitním centru; přijďte se seznámit s projektem a říct vlastní názor
25. 4.
Beseda s Matyášem Otto – Japonsko
*od 17:00 v Komunitním centru; cestovatelské zážitky
ze Země vycházejícího slunce
29. 4.
Pietní akt u pomníku padlých
*od 17:00 u pomníku padlých;
každoroční připomínka výročí osvobození naší obce
11. 5.
Férová snídaně
*od 10:00 na zahradě školy (za deště v Komunitku);
posnídejte dobroty z místních či Fairtrade zdrojů
12. 5.

Den rodin od 15:00

16. 5.
Talk show Zbigniewa Czendlika
*od 17.00 v sále obecního domu,
povídání se známým knězem a autogramiáda knihy Postel, hospoda, kostel
1. 6.
Den dětí sdružení
*tradiční akce pro děti pořádaná sdružením Sluníčko
1. 6.

Promítání letního kina

Promítání letního kina
30. 6.
*veřejné promítání oblíbených filmů, tentokrát k příležitosti ukončení prázdnin
6. 9.

Divadelní představení ochotnického souboru z Nového Jičína

16. 9.

Den obce

5. 10.

Vítání občánků

6. 10.

Setkání jubilantů

12. 10.

Vinobraní Klubu dříve narozených

16. 11.

Rybí hody klubu Zahrádkářů
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