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žádost o pomoc
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Milí čtenáři, občané,
plánujeme pomocí dotace opravit místní
kapličku. Z vyprávění jsme se dozvěděli,
že na klenbě byl nápis „Oroduj za nás svatý Matouši“, pravděpodobně byl zničen.
Chtěli bychom tento nápis obnovit, proto
prosíme o pomoc ty z vás, kdo vlastní nějakou původní fotografii. Fotografii vám
pochopitelně opět vrátíme.
Předem děkujeme za vaši pomoc.

slovo starostky

OBSAH

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
vím, že netrpělivě čekáte na další vydání Zbyslavického občasníku. Informací jsme do tohoto číslo sesbírali poměrně hodně
a doufám, že až si v klidu sednete ve stínu na lavičku, budete posrkávat kávu nebo vychlazenou minerálku, s chutí se do příspěvků
začtete, dozvíte se spoustu nových informací a zavzpomínáte na
akce již proběhlé, kterých od minulého čísla nebylo zrovna málo.
Nezaháleli jsme, zatím jsme „jen“ sekli trávu a opravovali obecní
budovy, majetek a veřejné prostranství i obecní kanalizaci. Jistě
jste si povšimli, že v prostoru u Domu zahrádkářů je nová zpevněná plocha určená především pro vozidla nájemců. V průběhu
srpna budou instalována nová garážová vrata v Domě zahrádkářů. Opravili jsme ucpanou kanalizaci na „kotlině“, nechali vykopat
a rozšířit strouhu pro kanalizaci v blízkosti pana Badeje. Největší
a hlavně časově nejnáročnější akcí byla oprava nefunkčního elektrického vedení na fotbalovém hřišti. Zprávu o celkové opravě vč.
fotodokumentace připravíme do příštího čísla. V současné době
se opravuje učebna v základní škole pro 12 nových prvňáčků.
Jiné, větší, např. půdní prostory, zatím není možné využít. Jakmile
budeme hotovi s budovou školy, vrhneme se konečně na prostory knihovny. Je nutné knihovnu připravit na instalaci počítačové
techniky a také zkulturnit místnosti.
Značnou časovou náročnost nám zabraly žádosti o dotace. Nutno říci, že jsme si je všechny mimo odborných zpráv zpracovali
vlastními silami. Samozřejmě budeme moc rádi, kdyby i ty, které jsou zatím v hodnocení, dopadly kladně. Nyní se věnujeme
přípravě na možnou přeshraniční spolupráci, hledáme partnera
z Polska a ze Slovenska. I tady totiž vede cesta, jak využít peníze
z evropských fondů a navázat nové kontakty.
A co nás v nejbližších dnech a měsících čeká? Započetí práce na
zpracování strategického plánu obce, územního plánu, podkladů pro vypracování kanalizačního řádu a pasportu kanalizace
a v rámci Zdravé obce uspořádáme v podzimních měsících první
veřejné fórum.
Závěrem této krátké zprávy mi, vážení spoluobčané, dovolte poděkovat vám za dosavadní přízeň, za vaše podněty, názory a připomínky, za účast na veřejných projednáváních investic a záměrů
obce, ale také za velkou návštěvnost a podporu při všech akcích
jak obecních, tak místních spolků. Je to vždy pro organizátory ta
největší odměna.
Přeji všem příjemný zbytek prázdnin, hezké zážitky z vašich dovolenkových cest a těším se na viděnou na další akci – Dni obce,
19. září 2015, na kterou si vás jménem všech zastupitelů dovoluji
srdečně pozvat.

Regína Vreská,
starostka
ˇ

Obec Zbyslavice
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Zbyslavice na jaře uklízely

Kampaň „Ukliďme Česko“ se přehnala přes naši zemi jako velká voda a odnesla s sebou mnoho nepořádku a černých skládek.
My ve Zbyslavicích jsme také přiložili ruku k dílu a rozhodli se uklidit si před vlastním prahem – resp. obcí. Ani papírek neunikl pozornosti dobrovolníků z řad malých a velkých, a tak se příkopy hemžily 11. dubna po ránu pracanty, radost pohledět.
Pojďme Zbyslavice nejen jednou za čas pořádně uklidit, pojďme je uklizené udržovat! Děkujeme všem, kteří se do projektu
zapojili a neváhali se trošku ušpinit. 
Obec Zbyslavice

Kompostéry míří do Zbyslavic
A je to tady. Začíná velká revoluce ve zbyslavickém kompostování!
Na začátku stála myšlenka být trochu
ekologičtější, využívat přírodní odpad
užitečně a přímo na zahradě, a to moderním a osvědčeným způsobem. A tak jsme

jako obec ve spolupráci s Vámi, občany,
podali žádost o dotaci na nové kompostéry. A Zbyslavice, divte se, dotace vyšla
a nám se tak do rukou dostanou kompostéry, které byly pořízeny za finanční
podpory z Operačního programu Životní
prostředí.
Kompostování je přitom vcelku jednoduchý proces, při kterém se předchází vzniku odpadu (který by skončil na skládce
nebo byl spálen ve spalovnách) a jako
bonus vzniká kvalitní produkt – kompost.
Rajčata budou větší, růže krásnější a dobrý pocit bude k nezaplacení.
Jak správně kompostovat, kam kompostér umístit, co do kompostéru patří a co
do něj nedávat, to vše a mnoho dalších
rad a tipů se dozvíte od zástupců Institutu cirkulární ekonomiky (www.incien.

org) na přednášce, která v naší obci proběhne ve středu 29. července 2015 od
17:00 v přísálí obecního domu.
Děkujeme, že jste se zapojili do naší ankety v rámci projektu Komunitní kompostování ve Zbyslavicích a že tuto společnou myšlenku podporujete.

Obec Zbyslavice

Důležitá zpráva
Občané, kteří se zapojili do naší ankety a odevzdali anketní lístek s tím
záměrem, že chtějí domácí kompostér, budou mít možnost si nádobu
vyzvednout u hasičárny již v pátek
31. července v době od 12:00 do
18:00 nebo v sobotu 1. srpna v době
od 7:00 do 11:00.
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Když obecní peníze nestačí
Rozbít obecní prasátko není jen tak. Je to otázka rozvahy a zodpovědnosti. Některé projekty za to ale stojí. Ne na všechny
dobré nápady ale obec stačí finančně sama. Od toho jsou tady dotace a grantové žádosti, kterých se obec snaží v co největší
míře využívat. Projekty obec pochopitelně dotuje i z vlastního rozpočtu a výsledky snažení a investic, jak pevně doufáme,
brzy oceníme my všichni. 
Obecní úřad Zbyslavice

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
VE ZBYSLAVICÍCH

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI
VYUŽITÍ OBECNÍHO DOMU ZBYSLAVICE

Posunout se zase o kousek směrem ke zdravé obci, i to byl cíl
projektu, ve kterém jsme žádali o 160 kompostérů pro občany,
kteří se rozhodli tuto myšlenku podpořit. Kompostéry umožňují zpracovávat bioodpad přímo v místě jeho vzniku – na našich zahradách. V rámci žádosti se obec rozhodla pořídit také
štěpkovač, který bude určen k likvidaci větví, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin, a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva a odpadního dřeva.

Vytvořit z našeho sálu obecního domu reprezentativní a víceúčelové prostory. K tomu směřuje tento projekt. Vymění se staré
židle a stoly, zmodernizuje se osvětlení a parkety se upraví tak,
aby bylo možné sál využít nejen ke společenským událostem,
ale také například pro sportovní a volnočasové aktivity.

Informace, jak správně kompostovat a využít nový kompostér
naplno, se dozvíte na informační schůzce ve středu 29. července 2015 v Obecním domě Zbyslavice.
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí
Termín realizace: srpen až listopad 2015
Výše schválené dotace: cca 629 000 Kč
(90 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: PODPOŘENO

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Termín realizace: červenec až listopad 2015
Výše schválené dotace: 250 000 Kč
(37,87 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: PODPOŘENO

KNIHOVNA 21. STOLETÍ
(ŽIVOT NA VESNICI – VESNICKÝ ŽIVOT)

OBNOVA KAPLIČKY
SV. MATOUŠE VE ZBYSLAVICÍCH
Naše kaplička na tom není nejlépe. Proto jsme se rozhodli
podat žádost o dotaci na její celkovou opravu: provést asanaci vlhkého zdiva, oklepat špatně zvolenou omítku a vytvořit původní vzhled kapličky, vyměnit poškozené okenní rámy
a vstupní dveře, opravit schodiště a zábradlí.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín realizace: září až prosinec 2015
Požádáno o dotaci ve výši: 299 000 Kč

(65 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: v hodnocení

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI ZBYSLAVICE
Zní to složitě, ale cíl je jednoduchý – oživit kouskem zdravé
přírody frekventovaná místa v naší vesničce. Konkrétně jižní
část kapličky, příjezdovou cestu do obce, okolí místní zastávky
a prostory v okolí místní restaurace. A jak přesně? Vysázením
nových stromů, odborným způsobem upravit a omladit stromový porost, instalovat odpadkové koše a informační tabule.
Zda projekt vyjde, nebo ne, zatím nevíme, ale pokud ano, výsledek půjde rozhodně vidět.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
Výše požadované dotace: 245 214 Kč

(80 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: v hodnocení
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Chceme využít prostory knihovny k setkávání, motivovat čtenáře všech věkových kategorií a mít knihovnu, za kterou se nemusí stydět ani obce mnohem větší, než jsme my. Investovat
do vzdělání se vyplatí, a tak vedle dotace podpoří nákup materiálu do knihovny také obec sama.
Poskytovatel dotace: Odbor literatury a knihoven MKČR
Výše schválené dotace: 5 000 Kč

(50 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: PODPOŘENO

KNIHOVNA 21. STOLETÍ II.
Díky této dotaci získá místní knihovna dva stolní počítače, moderní knihovní systém Clavius a laserovou tiskárnu. S takovou
výbavou už se dá hovořit o knihovně 21. století.
Poskytovatel dotace: Odbor literatury a knihoven MKČR
Výše schválené dotace: 46 000 Kč

(68,66 % z celkových uznatelných nákladů)
Stav: PODPOŘENO
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015
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Čeká nás digitalizace
katastru obce Zbyslavice

Vážení občané, obec Zbyslavice směřuje k digitalizaci katastrálních map obce.
Obec Zbyslavice podle ustanovení § 38
odst. 1 písm. a) 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), vyhla-

šuje na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, že v katastrálním území Zbyslavice obce Zbyslavice bude dne 17. 8. 2015 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího

PODLE § 37 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
JSOU VLASTNÍCI KROMĚ JINÉHO POVINNI:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat
svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 16. 8. 2015 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků, a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož
vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitosti,
a to do 30 dnů od jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá.

obvodu budov pro obnovu katastrálního
operátu novým mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování
průběhu hranic písemně zváni nejméně
týden předem.
Pověřené osoby katastrálního úřadu mají
oprávnění po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti.
Plné znění oznámení, včetně oznámení
a výzvy Katastrálního úřadu MS kraje,
najdete na úřední desce obce Zbyslavice
nebo na http://www.zbyslavice.cz/obec-spolecne/aktuality/uredni-deska/.
Prosíme všechny občany, aby vyšli v rámci tohoto kroku k modernizaci katastrálních map vstříc. S jakýmikoli dotazy se
nebojte obrátit na pracovníky obecního
úřadu. Děkujeme.
Obec Zbyslavice

Plánujeme. Komunitně
Komunitní plánování je pojem moderní,
ale víc než název je podstatný obsah. Budovat zdravou a prosperující obec společně, ruku v ruce obec-občan, není vždy
snadné. Zato je to, jak věříme, správná
cesta. Otevřeným setkáním se proto nevyhýbáme, naopak, my je vyvoláváme.
První takové setkání se uskutečnilo v po-

lovině dubna, kdy jste mohli přijít diskutovat o rekonstrukcích základní a mateřské školy, obecního domu a hospody.
Všem, kdo přišli, řekli své názory a diskutovali, moc děkujeme.
Druhé veřejné projednávání, které se
uskutečnilo 30. května v rámci kampaně
Evropského týdne udržitelného rozvoje,

mělo za cíl zviditelnit projekty a aktivity
propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.
Třetí setkání, které naváže na diskuzi o rekonstrukci budov ZŠ a MŠ a Obecního
domu Zbyslavice, se uskuteční 13. srpna
od 17 hodin v přísálí obecního domu.
Jste srdečně zváni!
Obec Zbyslavice
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Informace o nutných
podkladech k připravovanému
kanalizačním řádu v obci
CO MUSÍ OBSAHOVAT
KANALIZAČNÍ ŘÁD?

Vlastníkem jednotné kanalizace je obec Zbyslavice
a její povinností je mít zpracován kanalizační řád
(stávající již není platný), který musí popisovat následující skutečnosti o kanalizaci:
– přibližný počet osob čistící odpadní vody
v septicích a domovních ČOV
– přibližný počet osob shromažďující
odpadní vody v žumpách
– údaje o počtu kanalizačních přípojek
– přehled hlavních producentů odpadních vod
– objemy vypouštěných odpadních vod
– další jiné objekty na kanalizaci
– za jakých podmínek lze odpadní vody
do kanalizace vypouštět aj.

Obec Zbyslavice má v současné době
623 obyvatel. Kromě žijících fyzických
osob je zde i několik právnických subjektů podnikajících v obci. Převážná většina
nemovitostí je napojena na veřejný vodovod, jehož provozovatelem je SmVaK
Ostrava.

Seziny do hlavního melioračního odpadu
a jeho délka je 1 050 m. Odvádí-li se tedy
odpadní voda a srážková voda společně,
jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace,
přímo nebo přípojkou, stávají odpadními
vodami.

V obci byla v minulosti vybudována
obecní kanalizace převážně svépomocí.
Odpadní vody z jednotlivých rodinných
domů jsou ve většině případů vypouštěny do kanalizace, kterou jsou odváděny
jak dešťové vody, tak předčištěné odpadní vody ze septiků nebo domovních ČOV.

V dubnu 2008 obdržela obec Zbyslavice
Rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
„Povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových“ s platností rozhodnutí do 31. 3. 2018. V případě, že kanalizaci trvale využívá alespoň 50 fyzických
osob nebo průměrná denní produkce
pitné nebo odpadní vody za den je více
než 10 m3, jedná se o „kanalizaci pro veřejnou potřebu“ a vztahuje se na ni Zákon 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech
a kanalizacích). Na základě této skutečnosti jsme požádali Krajský úřad MSK,
odbor životního prostředí a zemědělství,
o povolení k provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu a získali jsme tímto rozhodnutím identifikační číslo majetkové
evidence.

V zastavěné části obce je odvádění odpadních vod řešeno kanalizačním, většinou betonovým potrubím DN 300–400
mm bez těsnění ve spojích. Mimo zastavěnou část obce jsou dále odpadní vody
odváděny otevřeným příkopem a vypouštěny do potoka Seziny.
Celková délka kanalizačního potrubí je
cca 4 274 m. Otevřené příkopy jsou vedeny ve dvou údolnicích. První příkop
je od „Kadlubku“ po bránu areálu Zbyslavické kotliny o délce cca 400 m a je
zaústěn do potrubí DN 500 mm, které
vyúsťuje do příkopu pod „Hůrou“. Druhý
příkop se napojuje v údolní nivě potoka
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Kanalizační řád musí mít vlastník kanalizace (obec Zbyslavice) schválen vodoprávním úřadem, v opačném případě se
dopouští správního deliktu, který může

být ze zákona sankcionován. Vzhledem
ke skutečnosti, že za posledních několik
let došlo v obci Zbyslavice k řadě změn
při napojování jak stávajících, tak nových
nemovitostí na jednotnou kanalizaci, byl
vytvořen jednotný formulář (prohlášení),
který bude sloužit ke zpřesnění skutečného stavu v obci pro připravovaný kanalizační řád. Je v zájmu každého občana,
aby byl formulář (prohlášení) pravdivě
vyplněn a odevzdán na Obecní úřad Zbyslavice. Bez těchto údajů nebude možné
zajistit řádný podklad k vypracování Kanalizačního řádu a směrem k obci mohou
být uplatněny nemalé zákonné sankce.
V případě, že formulář (prohlášení) nebude občanem obce Zbyslavice nejpozději
do 14. srpna 2015 odevzdán, bude obecním úřadem provedeno místní šetření.
Pro správné vyplnění tohoto dokumentu
můžete využít konzultace, a to v sobotu
1. srpna na obecním úřadě v době od
8:00–11:00 nebo ve čtvrtek 13. srpna
v sále obecního domu v době od 16:00–
19:00. Formulář (Prohlášení o likvidaci odpadních vod a kanalizační přípojce) je součástí tohoto čísla občasníku, k dispozici
je také na webu obce www.zbyslavice.cz
v sekci Kanalizace. Děkujeme za pochopení situace.
Ing. Jiří Hoffmann,
odborný zástupce provozovatele kanalizace
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015
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Krátké INFO z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 12. 2. 2015
Během 3. zasedání Zastupitelstva obce Zbyslavice, které proběhlo 12. února 2015, se projednával především nový územní plán,
který je záměrem vedení obce. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr vytvořit NÚP pro obec, jako „pověřeného zastupitele“
schválit starostku obce Regínu Vřeskou a jako osobu, která provede územně plánovací činnosti, schválila Ing. Martinu Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro tuto činnost.
Důležité vyhlášky k územnímu plánu najdete na úřední desce obce.

Krátké INFO z 4. zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 9. 4. 2015
ZO schválilo smlouvu o společném financování opravy chodníků na hřbitově v Olbramicích mezi obcí a farností Olbramice a obcí
Zbyslavice.
Dále ZO upravilo odměny zastupitelům obce, schválilo pravidla pro poskytování individuálních dotací žadatelům, které bude obec
poskytovat na základě Žádosti o dotaci obce Zbyslavice na rok 2015 konkrétního subjektu pro účely určené žadateli.
ZO rovněž schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Zbyslavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zbyslavice. Vyhlášku najdete na úřední desce obce.
V závěru zasedání ustanovilo ZO komisi Zdravé obce a Místní agendy 21, jejíž předsedkyní byla jmenována Ing. Ingrid Lorková.

Krátké INFO z 5. zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 18. 5. 2015
Pro nově připravovaný územní plán zastupitelstvo obce schválilo na základě vyhodnocených nabídek od tří uchazečů zhotovitele
územního plánu Zbyslavice Ing. arch. Jaroslava Haluzu, který předložil nejlevnější cenovou nabídku.
ZO upravilo finanční odměnu pro místostarostu obce a dále schválilo veřejnoprávní smlouvu na individuální dotace na rok 2015
pro neziskové organizace:
Klubu dříve narozených byla schválena dotace ve výši 20 000 Kč, Rybářskému spolku Sezina dotace ve výši 4 000 Kč, automotoklubu
dotace ve výši 2 700 Kč, TJ Sokolu Zbyslavice dotace ve výši 35 000 Kč a Sdružení rodičů SLUNÍČKO dotace ve výši 10 000 Kč.

Krátké INFO z 6. zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 25. 6. 2015
Důležitými body bylo schválení výběru firmy PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., která bude zpracovávat architektonické studie investičního
záměru – budova obecního domu vč. hospody – a architektonické studie investičního záměru – budova školy.
Rovněž byl schválen dodavatel nádob na bioodpad a štěpkovač, firma SDO Technika, s.r.o.

Kompletní usnesení z proběhlých zasedání Zastupitelstva obce Zbyslavice najdete na elektronické úřední desce na internetových stránkách obce (www.zbyslavice.cz).
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OTEVŘENÁ OBEC
Nepřehlédněte

Senioři s nízkými příjmy
mají často nárok na příspěvek
Modelové příklady
SENIOR ŽIJE SÁM VE VLASTNÍM RODINNÉM DOMĚ
• měsíční příjem 5 500 Kč

(např. invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod)
• náklady na bydlení 5 000 Kč (např. zálohy na energie,

nájemné, komunální odpad, vodné, stočné a další náklady)
• příspěvek na bydlení – vzniká nárok ve výši 2 759 Kč
• příspěvek na živobytí – vzniká nárok ve výši 330 Kč
SENIOR ŽIJE SÁM VE VLASTNÍM RODINNÉM DOMĚ
• měsíční příjem 12 000 Kč
• náklady na bydlení 5 000 Kč
• příspěvek na bydlení – vzniká nárok ve výši 809 Kč
• příspěvek na živobytí – nevznikne nárok
SENIOR ŽIJE S DALŠÍ DOSPĚLOU OSOBOU
VE VLASTNÍM RODINNÉM DOMĚ
• měsíční příjmy 10 000 Kč
• náklady na bydlení 5 000 Kč
• příspěvek na bydlení – vzniká nárok ve výši 2 000 Kč
• příspěvek na živobytí – vzniká nárok ve výši 370 Kč
SENIOR ŽIJE S DALŠÍ DOSPĚLOU OSOBOU
VE VLASTNÍM RODINNÉM DOMĚ
• měsíční příjmy 20 000 Kč
• náklady na bydlení 5 000 Kč
• příspěvek na bydlení – nevznikne nárok
• příspěvek na živobytí – nevznikne nárok
V dnešní době se stále více seniorů potýká s nedostatečnými příjmy. Odchodem
do invalidního nebo starobního důchodu se většinou sníží měsíční příjmy seniorů, ale náklady zůstanou stejné nebo
se v některých případech mohou i zvýšit.
Ke snížení celkových příjmů domácnosti
může dojít i při ztrátě druhého partnera. V takových situacích mohou pomoci
dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, které jsou určeny pro všechny osoby s nízkými příjmy
a jsou vypláceny Úřadem práce ČR.

sociálních dávek a poskytnutím specifických informací vám mohou pomoci
sociální pracovníci Magistrátu města
Ostravy, odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. V obci Zbyslavice se
občané mohou obracet na sociální pracovnici Mgr. Lenku Krejčíčkovou, DiS.,

v době konzultačních hodin každou třetí
středu v měsíci v době od 15:30 do 16:30
na obecním úřadě, případně si sjednat
schůzku na tel: 599 444 732 nebo e-mailem: lkrejcickova@ostrava.cz, resp.
prostřednictvím pracovníků obecního
úřadu.

Pro lepší představu o možnosti získání
těchto sociálních dávek uvádíme několik
příkladů.
U uvedených příkladů se jedná o modelové situace. Při posuzování sociálních
dávek je potřeba přihlédnout k individuálním příjmům, nákladům na bydlení,
majetkovým poměrům seniora a společně posuzovaným osobám. S výpočtem
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SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

Závěr sluníčkového roku
Prázdniny jsou v plném proudu, přesto se vrátíme trochu nazpět
a podíváme se, co všechno jsme s dětmi prožili v druhé části sluníčkového roku.

Poslední zprávičky o našem dění končily
pozváním na dětský maškarní ples. Ten
se vydařil díky hojné účasti dětí, bohaté
tombole a programu, který zajistila paní
Freyová. Jsme rádi, že jsme mohli z výdělku společenského plesu zajistit takový
pestrý program.
PIRÁTSKÝ DEN DĚTÍ
Velkou akcí, která ukončila náš školní
rok, bylo Pirátské odpoledne s klaunem
Hopsalínem. Počasí vyšlo nádherné
a děti si mohly vyrobit pirátské záslepky
a poté sbírat žetony na stanovištích, které
následně proměnily za odměny v pirátském obchodě. Následovala minidiskotéka s klaunem Hopsalínem a bublinková

show. Odpoledne pokračovalo dlouho
očekávaným příjezdem hasičů z Kyjovic.
Ti nastříkali na plochu asfaltového hřiště
hasicí pěnu a děti si užívaly.
V průběhu celého odpoledne byl k dispozici pro děti skákací hrad a také projížďka
tahačem od pana Bárty. Nechybělo samo
sebou ani skvělé občerstvení, mimo jiné
nejoblíbenější palačinky, šťavnaté steaky a velmi chutné párky a klobásy. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci
tohoto odpoledne, bez vás by to vážně
nešlo! Večer pak následovala taneční zábava pro rodiče s DJ Pavlem Šindlářem,
která se díky úžasnému letnímu počasí
odehrávala v areálu svazarmu pod širým

nebem. Kdo nebyl, zaváhal. Užili jsme si
to náramně.
Na závěr chci poděkovat ještě jednou
všem, kteří se jakkoli zapojují do příprav
a organizací akcí pro naše děti. Jsem ráda,
že se mám na koho obrátit a můžeme tak
tvořit něco pro děti. Jejich spokojené tváře nám jsou skvělou zpětnou vazbou. Velký dík patří také obci Zbyslavice, která nás
v těchto aktivitách podporuje. Ráda bych
upozornila, že kdyby měl někdo z rodičů
zájem se zapojit a nabídnout nám svou
pomocnou ruku, budeme mít velkou radost. Prázdninám zdar! Nazdar! :-)

Za Sdružení rodičů „SLUNÍČKO“

Ingrid Lorková

Shrnutí fotbalové sezony 2014/2015
Hráči našeho fotbalového oddílu letos
působili ve čtyřech věkových kategoriích. Mladší žáci hráli na hostování okresní
soutěž v Olbramicích. Starší žáci a do1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rybí
Vražné
Hostašovice
Bravantice
Trojanovice Bystré
Zbyslavice
Petřvald n. M. B
Žilina
Lubina
Skotnice B – Mošnov
Ženklava
Hladké Životice

50
45
40
40
36
33
31
28
28
26
20
19

rostenci působili na hostování v Klimkovicích. Muži působili ve III. třídě okresu
Nový Jičín, kde si po druhé reorganizaci
nižších soutěží v krátké době vydobyli
účast umístěním v předcházející sezoně. Uspořádali jsme 11 domácích utkání
a 11 zájezdů na utkání venku.
Podzimní část se nám příliš nevydařila.
Přezimovali jsme na 11. místě se sedmi
body a velkou šancí sestoupit. Na to, jak
se nám nedařilo na podzim, jsme jaro

začali ve velkém stylu. Z prvních šesti zápasů jsme si odnesli všechny body, kdy
jsme byli schopni porazit i první tři celky
tabulky, a de facto opustili zónu sestupu.
Hořkost porážky jsme poznali až v posledním zápase v Bravanticích. Letošní
sezonu jsme zakončili na 6. místě s obdivuhodně vyrovnanou bilancí: 9 výher, 2
výhry a 2 prohry v penaltovém rozstřelu
po remíze v základní hrací době a 9 porážek se skórem 54:54.

Mikuláš Kovařčík

TJ SOKOL NELENÍ. Členové Sokola se zapojili při úklidu podzemních prostor
v hospodě, během akce „ukliďme obec“, oprav elektroinstalace na hřišti a dále se
podíleli na zajišťování obecních akcí.
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SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

Rybáře čekají brigády v plavkách

Jako každý rok po zimě přišlo jaro
a s ním i naše první letošní „jarní brigáda“, na kterou jsme se celou tu dlouhou
zimu těšili. Společnými silami i s našimi
nejmenšími rybáři, kteří pracovali do
roztrhání těla, jsme prostříhali náletové
dřeviny, pohrabali starou trávu a díky
nově instalovaným odpadkovým košům, za které obci Zbyslavice moc děkujeme, jsme snad naposledy museli
uklízet smetí kolem vody.

V květnu jsme se pustili do pročištění
strouhy pod hrází rybníka, kde naše síly
nestačily, a tak nám lehce pomohla drobná technika.
V letních měsících plánujeme „brigády
v plavkách“, kdy se budeme snažit protrhat tu zvláštní rostlinu, která se nám tam
poněkud neurvale roztahuje, a pokud
zbudou ještě nějaké ty síly, tak dočistit
zbytek strouhy.

Samozřejmě si nemůžeme dovolit vám
nepřipomenout srdečné pozvání na každoroční závody dětí v lovu ryb pod názvem „Zbyslavická čudla“, které se uskuteční 5. září 2015. Jako vždy se budeme
snažit, abyste se dobře najedli, napili,
vodníka chválili a hlavně se dobře bavili.
Přejeme spoustu hezkých chvil strávených v našem malebném údolí a okolí.

Rybářské sdružení Sezina

Mistrem ČR je člen zbyslavického GRADIENTu
Během víkendu 20. a 21. června se naši modeláři z LMK
GRADIENT Zbyslavice zúčastnili modelářského mistrovství
ČR pořádaného v Sázavě
u Lanškrouna. Během klání si
ze všech 29 účastníků nejlépe
vedl člen našeho klubu Ing. Pavel Höfer a stal se tak mistrem
České republiky v kategorii
rádiem řízených větroňů RCV2! 
František Höfer
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Jak vypadala první polovina roku
v Klubu dříve narozených?
V RÓBÁCH A SMOKINZÍCH
Svou činnost jsme zahájili v březnu hned
velkou akcí, a to „plesem v opeře“. Měli
jsme i trochu strach, jak naši občané přijmou pozvání na ples, kde je podmínkou
společenské oblečení. A jaké bylo naše
překvapení, když jsme viděli přicházet
dámy v dlouhých toaletách, pány v oblecích a s motýlky. Bylo krásné vidět známé,
které denně potkáváme, jak jim to všem
slušelo. K dobré náladě určitě přispěla
výborná kapela, předtančení ve svižném
rytmu a vyvrcholením programu bylo vystoupení 4 sester, které svým kankánem
strhly celý sál k bouřlivému potlesku.
Chutnaly i čerstvé kobližky, které jsme
dopoledne pekly, a asi se nám povedly,
když se všechny snědly.
Děkujeme všem, kteří chápou, že se
chceme bavit všichni společně, mladí i ti
dříve narození, chceme přicházet s něčím
novým a jsme rádi, že nás podporujete
svou účastí.
O VELIKONOCÍCH
Velikonoční výstavka, kterou jsme pořádali ve spolupráci se sdružením Sluníčko,
probíhala v duchu „naše vesnice v minulém století“. Chtěli jsme prostřednictvím
fotografií zachytit dnes již zapomenuté
rekonstrukce školy, obecního úřadu, větrný mlýn ve stavu, který si již málokdo
pamatuje. Bylo dobré si připomenout,
jak se naše obec za ta léta změnila. Také
historické předměty stály určitě za zhlédnutí, ať již se jednalo o zařízení kuchyně,
nádoby na výrobu másla, nástroje na
domácí zabíjačku a další. Výrobky našich
školáků určitě potěšily a nestačili jsme se
divit, jak nepřeberné jsou nápady dětí
a jejich učitelů. Určitě také byla zajímavá
prodejní výstavka kraslic s ukázkou jejich
malování. Snad jsme naší výstavkou přispěli ke krásnému prožití svátků jara.
120 LANGOŠŮ
V dubnu jsme měli posezení pro členy
klubu se smažením langošů. Poprvé jsme
se do tohoto smažení pustily a byly jsme
zvědavé na výsledek, protože smažit 120
langošů není úplně legrace, ale zvládly
jsme to na výbornou. Někteří je jedli po-

prvé, ale všem chutnalo a nic nám nezůstalo. Nálada byla výborná a máme zase
co na příští rok vymýšlet.

pivečko bylo jako křen a dobře jsme se
pobavili. Otestovali jsme také párty stan,
lavičky a stoly od obce. Vše se osvědčilo.

DO SVĚTA ZA MAKČU PIKČU
V květnu jsme vyrazili do světa. Naším
cílem byl hrad Sovinec, Krakonošovo muzeum dřevěných soch v Jiříkově a arboretum Makču Pikču. Občasné přeháňky se
před Olomoucí proměnily v trvalý déšť,
a tak nálada trochu poklesla. Krakonošovo muzeum je z velké části zastřešené,
tak se nám nálada trochu zvedla. Muzeum je opravdu zajímavé a stojí za zhlédnutí. Hrad Sovinec jsme si prohlédli jen
zvenku, protože schody jsou pro naše
některé členy dosti velkou překážkou.
Přestalo pršet, a když jsme odcházeli ze
společného oběda, tak se ukázalo sluníčko a provázelo nás již stále. Arboretum
Makču Pikču je z jara překrásné, vše nádherně kvete. Po výkladu pana zakladatele
si každý tu nádheru mohl vychutnat dle
libosti. Určitě každý si zakoupil nějakou
květinku, a tak mu bude stále připomínat
náš výlet.

Tak to je ve stručnosti vše o naší půlroční
činnosti. Je nás stále 60 a to také svědčí
o tom, že se členům v klubu líbí. Děkujeme všem, že se v tak hojném počtu
zúčastňují všech akcí. Máme z toho jako
výbor radost a vypovídá to o tom, že naše
práce a snaha není zbytečná.

Vlasta Urbánková

předsedkyně KDN

GULÁŠEK S PIVEM JAKO KŘEN
Červen – zachování tradice, guláš u rybníků. Letos nám poprvé nepršelo, a tak
o to byl zážitek lepší. Guláš se vydařil,

Zdá se, že je to daleko, ale čas běží
jako voda, a proto bychom vás chtěli
všechny pozvat na III. ZBYSLAVICKÉ VINOBRANÍ, které se uskuteční
10. října 2015. Už se na vás těšíme.
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ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY
Jak to vidí...

Školní rok
úspěšně za námi
Školní rok utekl jako voda a jsou tu prázdniny. Jaké zajímavosti a novinky se
v druhém pololetí udály? Připomenou nám to ty nejpovolanější z povolaných.
Jak to
vidí paní
ředitelka

V lednu se uskutečnil zápis do
1. třídy naší školy. Řízení o přijetí
k základnímu vzdělávání bylo
zahájeno na žádost zákonných
zástupců dítěte, jeho přihlášením
k zápisu k povinné školní docházce. Celkem přišlo k zápisu 12 dětí, a tak v příštím
školním roce se bude ve škole vzdělávat
celkem 40 žáků.
Škola je stále zapojena do projektu Ovoce
do škol. Žáci tak mohou ochutnávat různé
druhy ovoce vždy čerstvě nakrájené.
Na konci března nás navštívil pan Alois Vaněk, který nám nejen vyprávěl zajímavosti
z druhé světové války, jak je zažil, ale celé vyprávění pak oživil ukázkou nábojů, zbraní
a výzbroje vojáků.
V květnu se uskutečnila oslava Dne matek. Děti se vždy těší a už v lednu se ptají,
co budou hrát a kdy se už bude „nacvičovat“. Děti si to moc užily a věřím, že i Vy,
rodiče, prarodiče a přátelé školy, jste nelitovali chvilky strávené se svými blízkými
u kávy, čaje a dobrých koláčů, které pro
nás vždy zajišťuje sdružení rodičů Sluníčko. Děkujeme.
Úterý 19. května bylo dnem zápisu do
naší mateřské školy a zároveň dnem otevřených dveří. Přišlo se zapsat celkem šest
dětí. Tentokrát jsme všechny děti přijali.
Stalo se již tradicí, že na začátku nového
roku pořádá pro naše děti rodičovské
sdružení Sluníčko „Dětský maškarní ples“.
I my jsme si ve školičce uspořádali takový
malý „Maškarní rej“.
Na počátku února jsme navštívili městskou knihovnu v Klimkovicích, kde si paní
knihovnice připravila pro děti zajímavý
program k výročí 50 let Večerníčka, které
se letos slaví. Děti již toto prostředí znají,
jelikož knihovnu navštěvujeme pravidelně.
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Při hodnocení školního roku 2014/2015
musím konstatovat, že byl úspěšný. Naše
škola se zapojila jako partner do projektu
Let´s speak together. Cílem projektu bylo
podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků
ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod výuky – CLIL (hodiny matematiky se vyučují v jazyce anglickém).
Celý školní rok k nám docházel rodilý
mluvčí – Američan Charles Rice, který byl
pro nás velkým přínosem nejen v hodinách angličtiny, ale i matematiky, prvouky či přírodovědy.
Další z projektu, do kterého jsme se zapojili jako partneři, byl projekt Sdílím, sdílíš,
sdílíme – aneb Využití ICT pro efektivnější
výuku. Díky této dotaci jsme mohli zakoupit iPady do naší školy.
Novou aktivitou pro MŠ je spolupráce
s obcí na vítání občánků. První vítání
proběhlo v polovině února, na kterém se
naše děti velmi pěkně prezentovaly.
Loučili jsme se již tradičně se zimou pálením Morény a vítali jsme příchod jara za
zpěvu písní a rachotu nejrůznějších nástrojů, zároveň jsme pozorovali zatmění
slunce.
Nedílnou událostí pro děti v MŠ je období velikonoční. Společně s dětmi pečeme

Škola se přihlásila do soutěže „1 500 000
pro školy“ v hypermarketu Globus v Ostravě. Věřili byste tomu, že jsme vyhráli? My,
taková malá školička – rovných 100 tisíc!!!
Výhra bude použita na nákup výpočetní
techniky, pomůcek a stavebnic. Děkujeme
všem, kteří nám dali hlas.
Poslední akcí byl sběr PET víček. Přihlásili
jsme se do soutěže zaměřené na sběr víček
pro Marušku, kterou pořádal Vaňkův kopec. Myslíte, že jsme byli třetí? Nebo druzí?
Ne, ne – první. Žáci si tak vybrali odměnu
ve formě školního výletu na Vaňkův kopec.
Myslím si, že rok 2014/2015 byl dobrým
školním rokem. V následujících dnech
vám přeji hodně sluníčka a s ním i radost.

Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy
velikonočního beránka, zdobíme kraslice a vyrábíme velikonoční ozdoby a dekorace.

Jak to
vidí paní
učitelky
z MŠ

V letošním roce nás podpořily
maminky a tatínkové svou účastí na velikonočních dílnách. Některé z našich
výrobků jste si mohli prohlédnout na
Velikonoční výstavě Klubu dříve narozených. Prázdniny jsou tady a s nimi čas
plný her a skotačení.

Eva Klapuchová a Veronika Nováková,

učitelky MŠ
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ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY
Jak to vidí...

V zimním období si děti z dru-

Jak to
žiny užívaly sněhu a sáňkovidí paní
vychovatelka vání, stavěly sněhuláky, iglú

a kreslily do sněhu obrázky
obarvenou vodou. V únoru si
vyráběly karnevalové masky a valentýnská přáníčka. Během masopustu
děti zvládly dokonce i usmažit koblížky.
V březnu vyzdobily školu velikonočními
výrobky, během projektového dne o sýru
si připravily sýrovou pomazánku.
Den vody oslavily fyzikálně chemickými pokusy s vodou, zkoumaly rozpustnost látek ve vodě, filtrovaly nečistoty

z vody či vyráběly pěnového hada. Příchod Velikonoc si připomněly upečením
beránka.
Jarní příjemné počasí přálo dětem z družiny oblíbeným hrátkám na pískovišti
a družinovou olympiádou v kuličkiádě.
Děvčata na zahradě soutěžila v míčové
a švihadlové školce, v oblibě mají i malování křídami na asfalt. Občasné deštivé počasí nás vrátilo zpět do tělocvičny
k míčovým hrám a netradiční soutěži
s nafukovacími balonky. První horké sluníčko svádělo k vodním hrátkám, a tak

i družinové děti svedly pořádnou vodní
bitvu. Ve zbývajícím čase chlapci nejraději stavěli z lega, děvčata malovala či
vyráběla ozdoby z korálků. Oblíbenou
činností všech dětí se staly různé hádanky, zvláště pak AZ kvíz na interaktivní tabuli. Své místo v družinové činnosti měly
také stolní a karetní hry. Příchod prázdnin
oslavily děti skvělou, vlastnoručně vyrobenou pizzou.
Přeji všem příjemné prožití prázdninových dnů.
Silvie Karešová,

vychovatelka školní družiny

Jak to
vidí paní
učitelka
ze ZŠ

Před Velikonoci jsme ve škole důkladně
prozkoumali vajíčka. Vyzkoušíte si některý
z pokusů, které jsme společně s žáky prováděli?
Pokus č. 1: Jak svléknout vajíčko?
Ponořte jej na den do octa. Ocet je slabý roztok kyseliny octové, která rozpustí
skořápku. Vajíčko zůstane obaleno jen
papírovinovou blánou.
Pokus č. 2: Které vajíčko je vařené?
Poznáte od sebe vařené a syrové vajíčko,
aniž byste je rozbili? Zkuste je roztočit na
stole. Syrové vajíčko se bude točit pomaleji, protože přelévání žloutku a bílku brzdí pohyb vajíčka.
Pokus č. 3: Je vajíčko čerstvé?
Vajíčko stačí ponořit do vody. Jeho stáří
odhadnete podle obrázku. Čím je vajíčko

ského planetária a zábavní zóny na Vaňkově kopci, kde si za sběr víček užili skluzavky a řadu dalších atrakcí.

starší, tím více vzduchu pronikne jeho
skořápkou. Vzduchová komůrka vajíčko
ve vodě nadnáší.
Po několik měsíců děti na vlastní kůži
zkoušely, jaké je to hospodařit s penězi
a obstarávat drobné nákupy do domácnosti. Jako zakončení projektu k finanční
gramotnosti se vypravili žáci starší třídy
do Ostravy na exkurzi do banky. Děkujeme paní Bílé za zprostředkování.
V červnu čekal školáky výlet do ostrav-

Potom už následovalo jen vysvědčení
a zasloužené prázdniny. Přeji vám pěkné
léto.
Mgr. Jana Masníková,

učitelka ZŠ
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ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY
Tábor

Letní tábor pro děti?
Babička říkala, že je to drahé…
Jmenuji se Šárka Nováková a bydlím v Olbramicích jako naplavenina už 13 let. Podnětem připravit
pro děti kreativní tábor s paní starostkou byla její neutuchající víra a síla v jakoukoliv dobrou věc,
do které se pustí, a naše společné cítění pomáhat si navzájem. Obě víme, jak důležitá je nejen smysluplná práce, která nám přináší radost, ale také utužování mezilidských vztahů, které jsou tak křehké.

První ročník kreativního tábora, který
jsme nazvali Leonardo da Zbyslavice, si
opravdu svůj název zaslouží. Rodiče, kteří přihlásili své děti do tábora v Základní
škole Zbyslavice, jsou neskutečně odvážní
a větu „babička říkala, že je to drahé“ jsem
od nich neslyšela. Děkuji za důvěru.
Pracuji jako nepedagogický pracovník
ve výtvarné výchově s handicapovanými
žáky v Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami v Ostravě. Práci
jsem dle slov naší paní ředitelky Dáši získala na základě své kreativity, invence a zkušeností, které jsem nastřádala za dlouhá
léta absolvování odborných kurzů vztahujících se nejen k výtvarné činnosti, ale také
na základě mého empatického přístupu
k našim handicapovaným žákům.
Babička říkala, že je to drahé… Moje
maminka (babička), která přijela ve svých
77 letech z Havířova, navrhla, že nám pomůže a zadarmo: hned mě napadlo, že je
to levné… Mimochodem bez její pomoci
bychom nevytvořili tolik krásných věcí.
Mít správnou asistentku se vždy vyplatí.
Svůj nápad vytvořit tábor pro děti jsem
svěřila paní Nadě Konvalinkové, která
je mou dlouholetou kamarádkou a nesmírně pokorný a laskavý člověk. Ani na
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okamžik nezaváhala, že se dobrá věc podaří. Neobtěžovalo ji zaslat poslání, podepsanou fotografii a popřát dětem hezké
kreativní chvíle, přestože má práci s nastudováním divadelního představení na
Shakespearovských slavnostech.
Mým cílem bylo být připravená, aby si
mohly děti řídit kreativní tvoření vlastně
samy, povídat si o věcech otevřeně, mít
společný projekt, užívat si to, mít radost
z hotového výrobku, i když dnes už ví, že
na krásné věci se musí trošku víc popracovat.
Práce a čas strávený s dětmi není a nikdy
nebude zbytečný, jsou to každodenní
drobné radosti, které spojením vytvoří
krásnou mozaiku, která nestojí vůbec nic
a už teď je překrásná a originální.
Ve čtvrtek 16. 7. se na vlastní oči o tom
přesvědčil i Mgr. Milan Cieslar, PhD., který
osobně podpořil kreativní tábor. Pan doktor je z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde se zabývá přípravou budoucích
učitelů výtvarné výchovy. Pozdravil děti,
podepsal jim svůj obrázek a promluvil
s nimi nad jejich výtvarnými pracemi. Později zcela spontánně proběhla návštěva
školní zahrady. Děti nám ukázaly schop-

nost přirozeně si užívat přírody a čerpat
energii všedního dne. Návštěva byla pro
všechny obohacující. Budeme se těšit na
další setkání.
Výsledkem našeho snažení bude putovní
výstava výtvarných děl dětí, které měly
do tábora odvahu přijít a vydržet až do
konce.
Já už teď s jistotou mohu říci, že máte
krásné, zdravé, citlivé, vnímavé a všestranně nadané děti. Talent, jak víme, je jednoznačná diagnóza a jménu LEONARDO,
které jsme si propůjčili od italského mistra,
všemi směry nadaného umělce, rozhodně
díky své odvaze, kreativitě, talentu a vnitřní síle neudělaly ostudu. A jak říkají Italové
TUTTI = VŠICHNI, tedy bez rozdílu všechny
děti. Začalo nás sedm a říkali jsme si sedm
statečných, končilo nás deset, a tolik je
prstů na rukou…
Snad se spolu brzy setkáme u tvorby
v kreativní dílničce nebo jen tak, budeme
si vzájemně pomáhat, naslouchat si, povídat si, a jestli to bude s mou osobou, nechám na vás.
Z celého srdce vám přeji zdraví, hezké dny
a přátelská setkání.

Šárka Nováková
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015

STŘÍPKY MINULOSTI

Nejen kronika
si ledacos pamatuje
Takto jsme nazvali vzpomínkovou akci k oslavám 70 let osvobození naší obce
a země. V den osvobození jsme položili věnec na památník obětem války v naší
obci, kulturně-vzpomínkový program pak proběhl v neděli 3. května v sále
obecního domu ve Zbyslavicích.

Jak se žilo za války? Bylo dost jídla, oblečení, jak fungoval lístkový systém a co
se učilo ve škole? Ludmila Karbowiaková, kronikářka naší obce, si s žáky místní
školy připravila na základě vzpomínek
a historických faktů krátké divadelní
představení. Nechyběly kostýmy, rekvizity a detaily z období okupace, které jsou
naštěstí jen minulostí.

které zachycují některé z poničených budov v naší obci – rodinné domy, větrný
mlýn, školu, obecní úřad i kapli. Nejen
tyto fotografie si návštěvníci mohli prohlédnout na připravených panelech. Doplněny byly o rozhovory s pamětníky naší
obce. Ty jsme zpracovali výhradně k této
příležitosti – vždyť kdy jindy zachytit události 70 let staré?

Pamětní akci doplnilo hudební vystoupení akordeonového souboru ZUŠ Klimkovice pod vedením Martiny Maternové.
A pak už se odhrnul závěs do přísálí, kde
čekala zajímavá výstava. Z archivu v Novém Jičíně, se nám podařilo najít 70 let
staré fotografie z konce 2. světové války,

Výstavu oživily také obrázky dětí. Žáci
základní školy, inspirováni povídáním
pana Aloise Vaňka z Olbramic, nakreslili
své asociace k válce. Připraveny byly také
historické předměty, knihy pojednávající o době války a osvobození. Mnoho
a mnoho podnětů vedlo k zamyšlení se

nad tématy cennosti naší demokracie,
prožitých útrap a událostí, nad kterými
zůstává dodnes rozum stát.
Při této příležitosti a pro uchování vzácných vzpomínek jsme poskládali dohromady bulletin nazvaný Nejen kronika
si ledacos pamatuje. Ten jsme rozdávali
v den akce a ke stažení je také na webové stránce obce. Je v něm sedm příběhů
pamětníků naší obce: paní Zdeňky Rekové, Věrky Šindlářové, Aurelie Kučerové,
Daniely Kubíčkové, Marie Habrnalové,
Ludmily Pačkové a pana Václava Smolíka.
Ještě jednou jim moc děkujeme, že si na
nás udělali čas a vrátili se s námi o sedmdesát let zpět ve svých vzpomínkách. Posledním příběhem je pak příběh z obecní
kroniky, který do detailů zapsal tehdejší
kronikář pan Augustin Kadula.
Brožurku Nejen kronika si ledacos pamatuje najdete na webu obce, po domluvě
také v tištěné podobě na obecním úřadě
nebo na odkazu: bit.ly/nejenKronikaSiLedacosPamatuje.
Děkujeme všem, kteří se na vzpomínkové akci podíleli, pomáhali s přípravou
a také vám všem, kteří jste si udělali chvilku a přišli zavzpomínat.

Agáta Vřeská
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KULTURA

Letní kino
mělo úspěch
Filmy pod hvězdami, spousta známých
a přátel okolo, obývák uprostřed hřiště.
No, nezní to báječně? Taky jsme měli
ten pocit, a tak jsme se rozhodli uspořádat na konci května letní kino.
Filmy jste z nabídky vybírali přímo vy
prostřednictvím ankety na webu obce.
Děti si tak mohly užít úspěšnou Svěrákovu pohádku Tři bratři, pro dospělé
následoval Hodinový manžel. Akce se
uskutečnila v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje.
Odezvy byly víc než pozitivní, a to i přes
horší počasí. Hodně kinomilů se pak
ptalo, kdy že bude další promítání, a tak
jsme neváhali uspořádat Letní kino No.
II. Opět byly v nabídce zajímavé filmy,
opět se mohlo hlasovat. Zvítězil hudebně-humorný snímek Alice Nellis Revival,
který se ovšem bude promítat 24. července, tedy v době, kdy jsme pro vás
finišovali tento občasník. Jestli se i další
promítání pod širým nebem povedlo,
vám tedy už neřekneme. Ale budeme
se těšit u dalších kinových zážitků spolu
s vámi.
Obec Zbyslavice

Zabijačkové hody:
slast chuťových
buněk

Den obce
Zbyslavice
bude ve velkém!
Už máme datum, spousty nápadů a pilně pracujeme na
nejlepším programu Dne obce v historii. Rádi bychom vás
proto co nejsrdečněji pozvali v sobotu 19. září na největší
kulturní akci roku, která proběhne v prostorách sportovního
areálu.
A na co se můžete těšit? Sobotu zahájíme s naším leteckým klubem GRADIENT,
který pro vás připravuje zajímavou podívanou. Pro dospělé bude připravena řada
soutěží, které má na háčku Rybářský spolek Sezina. A ani děti se nebudou nudit.
Čeká je Bořek stavitel, pestrá směsice
her a soutěží na téma Večerníček, chybět nebude ani skákací hrad a malování
na obličej.
V průběhu dne vystoupí děti z naší školy a školky, a pod vedením místní mažo-

retky (Lady Močidlanové) její svěřenkyně.
Trochu tradice vnese do dne folklórní
spolek Bejatka, večer zpestří koncert
skupiny Šajtar a nakonec Oldies diskotéka Romana Pastorka, který bude
celým dnem provázet.
V neděli proběhne tradiční mše svatá
sloužená venku před kaplí sv. Matouše a odpoledne se naše asfaltové hřiště
promění v mobilní dopravní hřiště, kde
budou k dispozici elektrická autíčka, čtyřkolky či koloběžky.

Posnídali jsme férově

...těch tradičních. Protože zabijačkové
hody patří na vesnice již pěknou řádku
let. A každý rok se na ně těšíme znova
a znova. Letos se ty obecní uskutečnily
18. dubna v sále obecního domu. Na
talíři jste mohli ochutnat výborné výpečky s knedlíkem a se zelím, gulášek,
domů jste si mohli odnést prejt, tlačenku či svíčkovou. Černá polévka (prdelanka) se bohužel trošku zakalila, i bez
ní ale pochutiny zalily vůní celý sál.
A kdo stál za plotnou a vše mistrně připravil? Hlavním šéfkuchařem zabijačkové kuchyně byla paní Marie Lazecká,
v kuchyni i mimo ní pomáhalo mnoho
dobrovolníků. Za jejich báječnou práci
a umění moc děkujeme. A také jsme
rádi, že jste jej přišli v tak hojném počtu
vychutnat a znalecky ocenit. Těšíme se
zase napřesrok!

Obec Zbyslavice
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V neděli 10. května jsme podpořili Světový den pro fair trade a v rámci kampaně
Férová snídaně NaZemi jsme se společně
sešli u dobrot z místních surovin či právě
fair trade produktů.
A o co jde? Myšlenka fair trade reaguje
na globální problém a nabízí řešení. Zakoupením fair trade potravin a výrobků
pomáháte lidem z Afriky, Asie a Latinské
Ameriky uživit se vlastní prací za důstoj-

nějších podmínek. Nemusíte denně nakupovat desítky výrobků, stačí sem tam
podpořit myšlenku, která bojuje za demokracii, staví na ohleduplnosti k životnímu
prostředí a dává lidem v méně šťastnějších koutech světa naději na fér život.
Zaujala vás podstata fair trade? Podívejte
se na web www.fairtrade.cz nebo s námi
přijďte zase někdy férově posnídat.

Obec Zbyslavice
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015

OKÉNKO OBČANŮ

Šlapeto ještě šlape
Máme za sebou 15 let činnosti Šlapeta. Za tu dobu jsme absolvovali
přes 350 pochodů. Stárneme, ubývá sil, ale vůle a nadšení máme ještě
stále dost. Průměrný věk se posunul u mužů k 74 rokům, u žen k 70.
lí. Příští pochod bude z Čeladné na Podolanky.
Počet členů Šlapeta se zvýšil na 20. Pravda
však je, že nás místních je méně než přespolních bývalých občanů, kteří se odstěhovali z naší obce. Šlapetu však zůstali věrni.
Mimo pochodů patří k naší činnosti
i každoroční smaženice v přírodě a silvestry s hodnocením uplynulého roku.
Při všech pochodech obdivujeme krásy přírody a prožíváme chvíle pohody, přátelství – to je dnes vzácné. Vše
vyjadřuje poslední sloka naší hymny:
Jsou plné pohody ty naše pochody,
my jsme dobrá parta do nepohody.
Úměrně k tomu volíme kratší trasy (průměr 8 km) s menším převýšením. Na Lysou horu už někteří nemáme. To ale vů-

bec není důležité. Absolvovali jsme však
hodně krásných pochodů v Beskydech,
v povodí Opavice a Odry i v blízkém oko-

Všem našim příznivcům přejeme zdraví
a pohodu.
Zdeněk Peterek,

vedoucí Šlapeta

Proč se nepochlubit, když je čím
Milí čtenáři, jsme rádi, že rubrika Okénko občanů nezůstane ani tentokrát prázdná. Úctyhodný výkon přátel ze Šlapeta i my obdivujeme
a přejeme ještě mnoho zdolaných stezek.
O svůj um se rozhodla podělit také paní Pavlíková, která nám zaslala
ukázky ručně vyšívaných obrazů. Výšivky jsou křížkovým stehem podle
předloh firem Zolotoje Runo, Vervaco a Coricamo. A navrch ještě foto
momentka, kterou umí vyšít jen sama příroda.
Za příspěvky moc děkujeme a těšíme se na další.

Vaše redakce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků bude tradicí
První vítání občánků po dlouhé době se všem
moc líbilo. A protože věříme, že jde o dobrou
věc, stane se každoroční tradicí.

od 15:00 na slavnostním Vítání občánků. Dovolujeme si pozvat na tuto milou akci jejich
rodiče, prarodiče, přátelé a známé.

Děti narozené od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2015 i ty
děti, které se v tomto období trvale přihlásily
do naší obce, přivítáme v sobotu 3. října 2015

Narozené děti od 1. 8. 2014 do 24. 6. 2015: Tadeáš Brhel, Tatiana Sokolová, Sebastián Bober,
David Nykš, Filip Nestoroski a Tomáš Novák.

Jubilanti 2015: II. pololetí
50 let
Miluše Zakuťanská

srpen

Alexandr Krajdl

srpen

Jindřiška Vavrečková
Pavel Urbánek

září
říjen

Vladimíra Kurková

listopad

Josef Šindlář

prosinec

55 let
Arnošt Holaň
Irena Kozlíková

červenec

Vítání občánků

15. únor 2015
Obecní dům
Zbyslavice

srpen

František Sopko

listopad

Ivo Ferenc

prosinec

60 let
Stanislav Závora

červenec

Elena Havlíčková

říjen

Oldřich Škráček

listopad

65 let
Marie Bátorová

srpen

Václav Starý

srpen

Marie Chromjáková

listopad

Marcela Richterová

prosinec

Miloslav Starý

prosinec

70 let
Pavla Brhelová

září

Božena Černá

říjen

Jan Bárta

listopad

75 let
Anna Košťálová

červenec

Helena Košařová

prosinec

80 let
Marta Kubicová

srpen

90 let
Jindřiška Pavlíčková
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prosinec

V neděli 15. února letošního roku jsme do
svazku obce přivítali naše nejmenší občánky. Akce se uskutečnila v sále obecního domu. V úvodu jsme přivítali přítomné
rodiče a jejich hosty. Paní starostce byly
představeny jednotlivé děti a jejich rodiče. Přivítání se zúčastnili: Dominika Balharová, Petr Šacler, Elen Serafinová, Kristýna
Kielorová, Tereza Štramberská, Johana Slivečková, Aurelie Anna Pavlíková.
Paní starostka krátce pohovořila o významu rodiny, o tom, že děti jsou naše
budoucnost. Mezitím v koutku byla pro
naše nejmenší připravena kolébka, přes-

tože většina dětí již z ní odrostla, o děti se
s rodiči postarala i „sestřička“. Ředitelka
základní školy připravila s menšími dětmi
krátké pásmo básniček, atmosféru doplňovala tiše hudba. Na závěr vystoupení
předaly děti ze školky maličkým drobné
dárečky. Poté se jednotliví rodiče podepsali do pamětní knihy, paní starostka
předala maminkám kytičku a rodičům
pamětní list jako vzpomínku na tuto událost. Na závěr bylo pro všechny připraveno malé občerstvení. Strávili jsme pospolu krásné odpoledne.

Za sociálně-kulturní komisi

Jarmila Vdovičíková
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015

Oslavíme
Mezinárodní den
seniorů
a významná jubilea

4 / 10 / 2015

obecní dům / 15:00
Milí jubilanti i senioři naší obce, srdečně vás zveme na oslavu vašich jubileí a také na
oslavu Mezinárodního dne seniorů, kterou pro Vás připravujeme v neděli 4. října od
15 hodin v sále obecního domu. Těšit se můžete na různá kulturní vystoupení, obdarováni budete také malými dárečky od dětí ze základní a mateřské školy.
Věříme, že strávíte spolu s námi příjemné odpoledne, kde si budete moci společně
popovídat. Již nyní se všichni, kteří pro vás pestrý program připravují, moc těší.

