Zb

ys

la

vi
sn

ý

ča

ck

ob

ík

6 e
01 vic
I/2 sla
ík by ce
á
sn d Z avi
k
ča řa ysl
es
Vř z
ob í ú b
k
ý cn 3 Z
na .c ňá á
ck be 8
gí ice r
vi O 742 .cz : Re lav r Do kov
s t
la l:
n
e r
ys ate 81 vic ito zby : Pe Uti
Zb dav oře ysla ed a@ lky Iva ňák
r
Vy dv b ný tk itu y:
o
z
s
16
.
t
k
Ve ww věd taro vrh rafi tr D
20
16 1.
w po il: s ná í g : Pe
20 0.1
Od ma cký itřn zba sů en a: 3
e- afi vn sa ku srp ísl
Gr ávrh ka a 250 ání: ho č
N afi d: yd íští
Gr ákla m v a př
N tu r k
Da závě
U

Zb

ys

la

vi

ck

ý

ob

ča

sn

ík

čí

sl

o:

01

/2

01

6

ro

čn

ík

III

OBSAH

Férová snídaně

27

Místní knihovna

27

Společenská rubrika

26

TJ Sokol Zbyslavice

25

Rybářský spolek

24

Klub dříve narozených

22

Sluníčko

21

Školní družina

20

Ze školní aktovky

16

MIŠ - MAŠ

13

Údržba obecního majetku

12

Dotace

9

Rok ve Zbyslavicích

3

Slovo starostky

2

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Místní knihovna
má dveře dokořán
Místní knihovna Zbyslavice je otevřena a vítá všechny čtenáře plnou náručí knih. Byla v mnoha ohledech modernizována a
databáze knih a pestrost nabídky výrazně vzrostla. Přijďte se přesvědčit.
Obec získala minulý rok dvě dotace, díky kterým mohla zakoupit nové
počítače, tiskárnu, profi knihovnický systém Clavius. Do místnosti
knihovny, která se nachází v budově TJ Sokolu, bylo zavedeno wifi
připojení. Slavnostní otevření proběhlo 19. ledna.
Na jaře jsme pro děti i dospělé uspořádali soutěž Lovci perel. Každý
člen mohl plnit úkoly a získat nejen knižní ceny.
Zvláštní poděkování patří paní Danuši Kašné, která na vlastní
náklady obstarala a přivezla do naší knihovny téměř 700 knih
různých žánrů.
Postupně byly do systému navedeny nejen původní knihy, ale také
knihy nové, které obec zakoupila. V knihovně tak nejdete i řadu
novinek – krimi, thrillery, romány i knihy pro děti. Rekordy v oblíbenosti trhá bezpochyby Ledové království.
Díky meziknihovní spolupráci je možné půjčit si některé knihy z
výměnného knižního fondu, který rovněž značně zpestřuje výběr.
Knihovna se také může pochlubit novým logem. Do budoucna plánujeme rozšíření knihovního systému tak, abyste si databázi knih v
knihovně mohli prohlížet v klidu doma a knihy si předem objednat. A
určitě se budeme snažit držet krok s knižními novinkami na trhu.
Na vaši návštěvu se těšíme každé úterý od 16:30 do 18:30 a vždy poslední sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00.

Obec Zbyslavice

SNÍDANĚ MŮŽE
BÝT FÉROVÁ KAŽDÝ DEN

LETECKÝ SNÍMEK OBCE ZBYSLAVICE

2
4

Jednou za rok se
vždy
sejdeme,
abychom oslavili
světový den pro
Fair trade. Fair
trade představuje
spravedlivý
obchod. Lidem v
Asii, Africe či Jižní
Americe se tak
dostane spravedlivých podmínek – pracují v důstojnějších podmínkách, dostávají
spravedlivě zaplaceno za svou práci, jejich
děti mohou chodit do školy,… Jejich
výrobky jsou poctivé, často navíc v BIO
kvalitě. Fair trade znamená „dobrý“ v
mnoha ohledech. A o pokud si koupíte
výrobek „fair trade“ jen jednou za dlouhý
čas, dáváte někomu šanci na lepší život…
Férová snídaně ve Zbyslavicích ale není
jen o fair trade výrobcích. Pojali jsme to
jako snídani plnou dobrot, které jsou z
domácích produktů, plodin pěstovaných s
ohledem na životní prostředí či přímo fair
trade. A taky je to „pauza“ od tradičních
snídaní, chvilka pro sousedské tlachání i
zamyšlení nad tím, co vlastně jíme.
Pokud jsme férovou snídani nestihli,
nemusíte čekat zase až do příštího roku.
Můžete si ji udělat kdykoli doma. Anebo

oběd, odpolední svačinku či večeři. Pozvěte sousedy či přátele a jděte na to od lesa.
Nebo od zahrádky. Příjemné fairtradování.

Rybízová
zahrádky

marmeláda

ze

Je to jednoduché: potřebujete jen černý
rybíz a cukr v poměru 1:1. Pořádně
rozmixovat, lepší je přidávat cukr
postupně. Nalijte do skleniček, nahoru
je možné dat lžíci rumu nebo jiný
alkohol, aby se pochouta nekazila a
měla správný říz.
Recept Zuzany Bílé

Kváskový
pekaře

chleba

jako

od

Budete potřebovat:
½ kg hladké mouky, ¼ kg žitné mouky,
¾ l vlažné vody, 1 hrst slunečnicových
semínek, 1 lžíce soli, kvásek.
Do vlažné vody se dejte kvásek, dobře
rozmíchejte a nechte chvíli usnout. Poté
přidejte semínka, sůl, mouky a
vymíchejte. Můžete odebrat kvásek (asi
3 lžíce) do sklenky a dobře uzavřít pro
vytvoření dalšího kvásku pro příští
pečení. Těsto dejte do formy a nechte 8
hodin kynout. Pak lžíci vytvořte do těsta
křížky až ke dnu formy, potřete vodou a

dejte péct na 20 minut při 200°C a 70
minut na 160.
Recept Ingrid Lorkové

Zdravé FITNESS cookies pro
ideální svačinku

Budeme potřebovat:
2 banány, 1 šálek ovesných vloček (cca
80g)
Podle chuti můžete doplnit:
vanilkový extrakt, čokoládové lupínky,
arašídové máslo, nutella, ovoce podle
chuti, vlašské ořechy, mandle, kokos,
kakao
Předehřejeme troubu na 180 stupňů.
Banány a ovesné vločky vložíme do
mixéru nebo kuchyňského robota a
mixujeme. Pokud nechcete jemné
cookies, rozmačkáme vidličkou.
Když máme všechno pořádně pomixované, můžeme přidat třetí surovinu
podle chuti. Banány a ovesné vločky
jsou dostačující, takže tento bod můžete
přeskočit.
Těsto navrstvíme na plech s pečícím
papírem. Pečeme asi 12-15 minut.
Vyjmeme a necháme vychladnout.
Skladujeme v uzavřené nádobě.
Recept Lucie Kovařčíkové
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Slavnostní setkání

Vítání občánků
již tradicí
Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8.
2016 i ty děti, které se v tomto období
trvale přihlásily do naší obce, přivítáme v
sobotu 1. října 2016 od 15:00 na slavnostním Vítání občánků.
Dovolujeme si pozvat na tuto milou akci
jejich rodiče, prarodiče, přátelé a známé.
V období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 se
narodily tato děti:
Jakub Serafín
Michael Šaršon
Veronika Galejová
Matyáš Lorek
Rozálie Pavlíková
Theodor Plaček
Sebastian Klimeš
Max Bober
Kristýna Ptáčková
Dominik Pekař

2. října 2016

Jubilanti 2016
50 let

Richter Petr

Holaňová Vlasta

leden

Kubešová Vlasta

leden

Grapa Jan

březen

Nykšová Ludmila

březen

Jarecký Miroslav

duben

Damovský Radim

březen

Krayzel Petr

duben

Nováková Marie

březen

Gallischková Martina

červen

Schusterová Štěpánka

červen
červen

Koníček Petr

červenec

Sopková Ludmila

prosinec

Krátká Ludmila

červen

55 let

Čapková Miluše

srpen

Dědek Drahomír

Kovařčík Oldřich

září

únor

Vavrečka Alois

březen

70 let

Vavrečka Alois

březen

Krátký Stanislav

Odložilová Zdenka

červen

Fabiánek Jaroslav

Foltýnová Hana
Holaňová Drahomíra
Karbowiaková Ludmila

březen

červenec

květen

červenec

Starečková Marta

červen

Krátká Ludmila

srpen

Novosádová Lenka

listopad

75 let

Holaň Jiří

prosinec

Brhel Vladimír

březen

Košař František

duben

Horníková Daniela

leden

80 let

Drgáč Břetislav

leden

Lorková Marie

únor

Reichel Vladislav

Škráčková Pavlína

únor

85 let

Švédová Jiřina

únor

Martiníková Vlasta

Holaňová Anna

1. října 2016

leden

Richterová Zdeňka

září

březen
duben

Šamaj Emanuel

Jaščurkovský Jiří

květen

Kurka Václav

říjen

Petruška Vladimír

květen

Kubíčková Daniela

říjen

květen

90 let

Stareček Josef

Kučera Vladimír

červenec

95 let
Kučerová Aurelie

65 let
Kolino Alexandr

červen
červenec

Poslední mapování katastru obce proběhlo v roce 1836. Před
rokem se začalo nové moderní mapování katastru naší obce,
které pomohlo osvětlit mnohé nejasnosti a stalo se základem
pro další územní plánování obce. Děkujeme všem občanům za
spolupráci a vstřícnost.

5. září 2015
ZBYSLAVICKÁ ČUDLA

listopad
únor

leden

Jaké akce nás do konce roku čekají?
27.8. 2016 – letní kino
10.9. 2016 – dopoledne Zbyslavická čudla – Rybářský spolek SEZINA
10. 9. 2016 – odpoledne otevření Naučné stezky Zbyslavice
17. 9. 2016 – Den obce Zbyslavice
29. 9. 2016 – Veřejné fórum Zdravé obce Zbyslavice
1. 10. 2016 – Vítání nových občánků
2. 10. 2016 – Slavnostní setkání s jubilanty, oslava svátku Den seniorů
8. 10. 2016 – Vinobraní – Klub dříve narozených
15. 10. 2016 – Pivní slavnosti – Hospůdka Na kopečku
21. – 22. 10. 2016 – prezentace Leteckomodelářského klubu GRADIENT
19. 11. 2016 – Rybí hody – Zahrádkáři
26. 11. 2016 – Zahájení adventu – vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu

26

Srpen 2015
ZAHÁJENÍ MAPOVÁNÍ KATASTRU OBCE

Den obce se stává vítanou tradicí. Zahájen byl pečlivě připraveným vystoupením dětí z mateřské a základní školy a dechberoucí ukázky umění mažoretek v čele s rodačkou Ladou Močidlanovou. Děti bavily nejen hry s Bořkem stavitelem, malování na
obličej, ale doslova pohádkové hry si pro ně připravili naši mladí.
Ani dospělí však nepřišli zkrátka. Folklórní soubor Bejatka,
ostravská kapela Šajtar, oldies diskotéka Romana Pastorka, který
celým dnem provázel coby moderátor. A pořádné dospělácké
hry vymysleli členové rybářského spolku. Ani ostatní organizace
nezahálely. Kromě pomoci s přípravami nechyběly vyhlášené
speciality – palačinky, gulášek, pivečko z malého pivovaru…

února

Svobodová Ladislava

červenec

Proběhlo již třetí setkání vedení obce s občany v rámci komunitního plánování. Tématem byly rekonstrukce budov obecního
domu a místní školy. Byly představeny návrhy rekonstrukcí
budov a nové přístavby ZŠ a MŠ. Pravidelná veřejná setkání se
stala nedílnou součástí rozhodovacích procesů vedení obce.

19. září 2015
DEN OBCE ZBYSLAVICE

srpen

Badej Josef

Petrušková Ludmila

13. srpna 2015
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ III

duben

Reková Zdeňka

Kaštovská Ludmila

Rok ve Zbyslavicích

leden

Stará Antonie

60 let

Vítání občánků

OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích

Zbyslavická čudla – již tradiční soutěž pro malé rybáře pořádaná
místním spolkem rybářů se povedla na jedničku. Nechybělo ani
tradiční posezení u rybníků se skvěle připravenou rybou! A
nechyběl ani Vodník. Letos se na soutěžní úlovky (a pro dobrou
rybu na grilu) přijďte podívat 10. září. Srdečně zveme!

Ani letos nebude program o nic chudší.
Přijďte se přesvědčit 17. září 2016.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/2015
01/2016
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OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích

Oslava mezinárodního svátku seniorů patří mezi novinky v naší
obci. V minulém roce se neslo v opravdu slavnostním duchu.
Zazněl koncert Porubských trubačů, zpěv Marty Starečkové, v
rámci programu vystoupily i mažoretky a taneční country
skupina Radost. Speciálním hostem byl dietolog Prof. MUDr.
Rajko Doleček. Jubilantům bylo popřáno pevné zdraví a předán
malý dárek, oslavy se ale nesly především v duchu společného
setkání všech seniorů.

Neděle 20. září byla menším dovršením dne obce. Mše svatá se
konala u kapličky sv. Matouše a pro děti byl v odpoledních
hodinách připraven program v rámci mezinárodního Dne
mobility. Připravena byla třeba elektrická autíčka, koloběžky či
čtyřkolky.

4. října 2015
DEN SENIORŮ

20. září 2015
DEN MOBILITY HLAVNĚ PRO DĚTI

aneb Nenudíme se

TJ Sokol Zbyslavice
Polovina roku – konec a začátek
jsme za celou sezonu neprohráli v řádné hrací době a navíc jsme
neprohráli celou loňskou jarní část sezony. V současné době je
již známo rozlosování nového ročníku 2016/2017, kde jsme se
opět přihlásili do III. třídy. Doufáme, že nám zachováte svou
přízeň a my budeme důstojně reprezentovat Zbyslavice i v
nadcházejícím ročníku.
Tolik k oddílu mužů. Žáci patřící do kategorie U10, tedy starší
přípravka, hraje okresní soutěž spolu s Olbramicemi. V červnu se
pak zúčastnili turnaje Klimkováček, kde působili v týmech jak U9
pod hlavičkou Olbramic, tak i U7, jako společné družstvo Olbramic a Zbyslavic
Zároveň tímto zveme fanoušky nejen k domácím zápasům.
Za TJ SOKOL Zbyslavice – Ing. Mikuláš Kovařčík

První polovina roku 2016 byla pro náš klub celkem hektická. Vydatně jsme se podíleli na rekonstrukci šaten, jejíž výsledek jste mohli
spatřit při třičtvrtěhodině otevřených dveří před prvním jarním
domácím zápasem. Během zbytku jarní části sezony jsme opravili a
natřeli lavičky posezení u tribuny.

10. října 2015
VINOBRANÍ
Září – říjen 2015
REKONSTRUKCE KRAJSKÉ SILNICE

V tomto období probíhaly plánované opravy sinice III/4654
směrem na Olbramice. Nevyhnuly se bohužel problémům a
komplikacím. Vše se ale nakonec zvládlo v rámci možností
vyřešit.

3. října 2015
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků je obnovenou tradicí, kterou si nově užívá nejen
vedení obce, ale především rodiče se svými děťátky. Ani minulý
podzim nebyli ochuzeni. Krátká kulturní vložka dětí jen umocnila krásnou chvíli plnou emocí. Celkem 7 dětí se tak slavnostně
stalo občany obce Zbyslavice, dostaly malý dárek a pamětní
certifikát.

Již čtvrté vinobraní připravil
tradičně Klub dříve narozených. A jako tradičně parádní
akce. Šest druhů vín, dobrá
hudba, jídlo, zábava. Milovníci vína se mohou těšit na další
ročník už 8. října 2016.

17. října 2015
PIVNÍ SLAVNOSTI

Hospůdka Na Kopečku a obec Zbyslavice zvaly do sálu Obecního domu Zbyslavice na PIVNÍ SLAVNOSTI. Na čepu různé druhy
piva, pochutiny. V letošním roce se akce uskuteční 15. října.

A nyní k hlavní činnosti našeho oddílu, fotbalu. Po výrazně lepší
podzimní části než v minulé sezoně, jsme měli mnohem bezstarostnější vstup do jarní části. Tu jsme vzhledem k rekonstrukci
šaten zahájili na hřišti v Olbramicích, kde jsme odehráli dva
první domácí zápasy. Během jarních zápasů se střídaly úspěšné
a neúspěšné zápasy, ale i tak jsme dokázali získat 13 bodů, což
nás spolu se 17 body z podzimu dostalo na 5. místo ve III. třídě
okresu Nový Jičín. Pokud nebudeme počítat porážku v Olbramicích od Stachovic, tak na domácím hřišti, tedy ve Zbyslavicích,

KONEČNÁ TABULKA MUŽŮ
1. Stachovice
2. Tísek
3. Sedlnice
4. Bravantice
5. Zbyslavice
6. Troj.-Bystré
7. Žilina
8. Petřvald n.M. B
9. Lubina
10. Hostašovice
11. Skotnice B-Mošnov

47
46
43
32
30
27
27
24
24
16
13

Tabulky a výsledky nižších
věkových kategorií se nezveřejňují.

Letos se vítání občánků uskuteční 1. října 2016.

4

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU
2016/2017 MUŽŮ
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE

20.8.2016 17:00
28.8.2016 17:00
3.9.2016 16:30
11.9.2016 16:00
17.9.2016 15:00
25.9.2016 16:00
1.10.2016 15:30
9.10.2016 15:00
15.10.2016 15:00
23.10.2016 16:00
30.10.2016 14:00

Bravantice – Zbyslavice
Zbyslavice – Příbor
Petřvald n.M. B – Zbyslavice
Zbyslavice – Žilina
Bílov – Zbyslavice
Zbyslavice – Troj.-Bystré
Hodslavice – Zbyslavice
Zbyslavice – Hostašovice
Lubina – Zbyslavice
Bartošovice – Zbyslavice
Zbyslavice – Sedlnice
25
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OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích

aneb Nenudíme se

Rybářský spolek

14. listopad 2015
RYBÍ HODY

Náš spolek působí již pátým rokem, kdy se za přispění Obecního úřadu ve Zbyslavicích stará nejen o rybí
osádku na vodní ploše, ale taky o údržbu jejího okolí. Členy spolku byly odpracovány desítky brigádnických hodin. Například při údržbě okolí, jako sečení trávy v přítoku, prostřihávání stromků a jejich výsadba, apod.
V rámci roku 2015 se podařilo úspěšně zorganizovat rybářské závody pro nejmenší rybáře a jejich podporovatele, či rybářské posezení u ryby.
VYPUŠTĚNÍ VODNÍCH PLOCH

ČZS Zbyslavice si v půlce listopadu připravil tradiční rybí hody
plné dobrot. Nechyběl pstruh, kapr či rybí karbenátky, spousta
dobrého pití a zábavy. A ani letošní podzim nebude bez této
rybí akce 19. listopadu 2016

28. listopadu 2015
VÁNOČNÍ JARMARK

19. listopad 2015
NEJODVÁŽNĚJŠÍ AKCE ROKU

„Umíme u nás v obci jen kritizovat co všechno je špatně, nebo
najdeme i odvahu aktivně řešit, co nás v naší vesnici štve?
Pojďme to zjistit!“ Tak byla avizována akce Veřejné fórum obce
Zbyslavice o 10 nejpalčivějších problémech obce.

Poprvé za dobu existence vodních ploch došlo na podkladě
AOPK ČR (Agentury ochrany přírody a krajiny) ke kontrolovanému vypuštění hlavní vodní plochy. Účelem tohoto vypuštění
byla kontrola ze strany AOPK ČR jak rybí osádky, tak celkového
stavu vodního díla. Je nutno připomenout, že vodní plochy
byly vybudovány za přispění dotačních programů a majitelé
jsou povinni dodržovat pravidla stanovené k využívání vodní
plochy AOPK ČR. Tento výlov byl přítomnými pracovníky AOPK
hodnocen jako úspěšný.
V průběhu ledna 2016 byla potvrzena dosavadní pravidla k
využívání a hospodaření na vodní ploše v rámci dotačních
programů.

NOVÍ KAPŘI I RYBÁŘI
Členové spolku se musí taktéž pochlubit tím, že došlo v rámci
vodní plochy k přirozenému výtěru ryb, a to zejména kapra
obecného, což bylo zřejmé z velikosti úlovku při dětských
rybářských závodech. I tato menší velikost ryb však rozzářila
obličeje malých rybářů.
Tímto bych chtěl poděkovat i členům spolku, kteří se postarali
o rybářský kroužek, který byl úspěšně ukončen zkouškou z
rybářského práva a vystavením nových rybářských lístku pro 7
účastníků. Díky bylo tlumočeno i samotným zkoušejícím ČMRS,
který se dostavil k vykonání zkoušky do naší obce.
I v tomto roce pracujeme nadále s mládeži, která se již stala
platnými členy spolku. V případě většího zájmu ze strany nově
příchozí mládeže je možno kroužek rozšířit o nové členy. Pokud
tedy vy nebo vaše děti máte zájem docházet do kroužku,
můžete se informovat o podmínkách u předsedy spolku pana
Tomáše Nováka tel. 606 621 504. Budeme se na Vás těšit.

Diskuzi zkušeně moderovala Ing. Dana Diváková, ředitelka
Institutu komunitního rozvoje. Občané, kteří se nebáli a přišli
vyjádřit svůj názor, se rozdělili do několika skupin podle oblasti
zájmu – školství/doprava/urbanismus/podnikání/životní prostředí/volný čas. Výsledek aktivního odpoledne? TOP problémy,
které jsou podle Vás, občanů, ty nejakutnější: Autobusová
doprava – Čavisov, Kyjovice, Hýlov, Informační tabule v obci,
Lokální topeniště „Kotlíkové dotace“, Nabídka levných kroužků
finančně dostupných, Oprava školní tělocvičny – využití pro
veřejnost, Psí exkrementy na chodnících i jinde, Rekonstrukce
školy, Řešení místní prodejny potravin, Veřejná posilovna u
hřiště, Větší využití rybníků k volnočasovým aktivitám, Víceúčelový sál, Zlepšení sjízdnosti místních komunikací („Dolní“),
Změna působnosti stavebního úřadu do Ostravy, Zpomalení
rychlosti v obci.

Děkujeme všem (bylo vás přes 60!), kteří věnovali svůj čas a
energii, přišli racionálně diskutovat, vyjádřit svůj názor a něco
skutečně změnit.
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Mrzne, až praští. Psa by ven nevyhnal, přesto se malé náměstíčko u hasičárny plní stánky, voní grilované klobásy, bramboráky a
domácí punč. Spolu s teplým kabátem to pomaličku zahřeje
každého. Atmosféra se plní vánočním očekáváním, kdo váhal,
roztaje při vystoupení dětí. Nejšikovnější z šikovných občanů
přinesli své výrobky na prodej. Adventní dekorace, ručně
vyrobené drobné dárečky, nejrychleji zmizí domácí zákusky.
Příjemná hudba, přátelská atmosféra, sousedské popovídání.
A mezitím… v kapli sv. Matouše, která je čerstvě opravena díky
dotaci z MSK, můžete obdivovat nádherné betlémy všech druhů
– dřevěných, ručně malovaných, ze slámy či vaty. Zapaluje se
první adventní svíce a úplně nakonec se rozsvítí vánoční
stromeček pod místní samoobsluhou.

Tak přesně takto začalo loňské očekávání Vánoc. Letošní bude
bezpochyby stejně povedené a slavnostní 26. listopadu 2016.

ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/20155

OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích
6. prosinec 2015
MIKULÁŠSKÝ POCHOD PRO ZDRAVÍ

Loni se uskutečnil druhý pochod, při kterém jsme hlavně s
dětmi zjišťovali, jak moc se nachodí během své práce Mikuláš.
Počasí nebylo nic moc, ale odměnou byly dárečky pro děti
přímo od Mikuláše s čertem a příjemné odpoledne.

23. leden 2016
POMÁDA PLES

Sdružení rodičů Sluníčko oprášilo staré (nebo opět IN?) modely
a vyrazilo do ulic. Teda do sálu. Za zvuků rock´n´rolu se tančilo,
jedlo, pilo, bavilo se. Pomáda byla paráda!

6. únor 2016
ZABIJAČKOVÉ HODY

2. ledna 2016
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Aby obec vzkvétala, aby občané byli spokojeni a těšili se dobrému zdraví, aby nový rok přinesl všem jen to nejlepší. Novoroční
přípitek před obecním úřadem byla mini akce, v mrazivém
počasí, ovšem ve skvělé atmosféře. Děkujeme, že jste dorazili,
rok 2017 přivítáme zrovna tak!

Poctivá vesnická zabijačka. Kombinace, které málokdo odolal.
Voňavý prejt, klobásy, gulášek… Nejvíce ale chutnaly výpečky s
knedlíkem a se zelím. A letos se povedla i prdelanka! :-) Stoly se
(skoro doslova) pod těmi dobrotami prohýbaly. Moc a moc
děkujeme všem, kdo s prasátkem zápasili v kuchyni i na talíři, a
všem organizátorům, kteří přiložili ruku k zabijačkovému dílu.
Byla to voňavá a náramně chutná akce, na jejíž další ročník se
nám už sbíhají sliny. A prasátko se už pečlivě vykrmuje, těšit se
můžete 25. února 2017.

9. leden 2016
KLOBOUČKOVÝ PLES

Klub dříve narozených přes vánoční svátky nezahálel a připravil
úžasný ples plný originálních kostýmů a klobouků. A vrchol
večera? Rozhodně vystoupení „zbyslavických Poupat“!

19. ledna 2016
OTEVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY

Knihovna obce Zbyslavice prošla
celkovou úpravou, dostala nové
logo, díky dotacím má moderní
knihovní systém, hifi, registrovalo se
mnoho nových čtenářů, nakoupilo
se mnoho knižních novinek pro děti i
dospělé. Přijďte si vybrat vždy v úterý
od 16:30 do 18:30 nebo každou
poslední sobotu v měsíci od 9 do 11
hodin. Prostory knihovny v budově
Sokolovny jsou útulné a napěchované knihami. Děkujeme nejen knihovnici Nadě Kučerové, ale i dobrovolníkům za pomoc i dary do knižního fondu.

VELIKONOCE

Velikonoce se nesly v duchu tradic. Děti od Velkého čtvrtku do
Bílé soboty klapotaly, kaplička byla plná velikonočních dekorací
a výstavky s velikonoční tématikou, kterou děti připravily ve
škole. Obec se rovněž zapojila do Celonárodního čtení Bible.

6
4

aneb Nenudíme se

Klub dříve narozených
- akční i v roce 2016
Letošní sezónu jsme zahájili brzy a to již
9. ledna „kloboučkovým plesem“, kde
mohli účastníci popustit uzdu své
fantazii při vytváření kloboukových
kreaci. A bylo se opravdu na co dívat,
byly k vidění klobouky velmi zajímavé a
vtipné. Také vystoupení našich odrostlejších „poupat“ na hudbu Michala Davida
bylo přijato s nadšením a my, které jsme
vbíhaly do sálu s velkými obavami a
trémou, jsme byly šťastné, že nás
publikum svým bouřlivým potleskem
podporovalo. Je dobré, že i ve svém věku
si dovedeme ze sebe udělat legraci pro
pobavení ostatních. Všem občanům,
kteří nás přišli podpořit, moc děkujeme.

COUNTRY ODPOLEDNE A PLACKY Z
20 KILA BRAMBOR!
A už je tu první měsíc prázdnin.
Abychom ani o prázdninách nezaháleli,
tak jsme uspořádali Country odpoledne.
Chtěli jsme opět využít pohostinnosti
svazarmovců, ale bohužel pro chladno a
déšť jsme museli akci přesunout do sálu
Obecního domu. Trochu nám to zkomplikovalo přípravu, ale myslím, že to
nakonec nevadilo. I když se déle čekalo
na bramborové placky, stálo to za to,
byly výborné a usmažit je z 20 kg
brambor, není žádná legrace. Chutnalo
cigáro z udírny i naše buchty – kopýtka,

KVĚTEN PLNÝ KVĚTŮ
V květnu jsme opět nezaháleli. Již 4.
května jsme vyrazili na zahrádkářkou
výstavu Floria do Kroměříže. Nejen, že si
tam všichni nakoupili spoustu sazenic
květin a zeleniny, ale mohli se posadit a
poslechnout si vystoupení Jožky Černého, které bylo pěkným zpestřením
dopoledne.
Po obědě jsme pokračovali na Velehrad,
působiště Cyrila a Metoděje. Krásnou,
nově opravenou katedrálou, nás provázela průvodkyně, která svými znalostmi a
příjemným
vystupováním
udělala
prohlídku velmi poutavou. Po posezení v

SELÁTKO S PIVEM JAKO KŘEN
V červnu jsme připravili pro své členy
posezení tentokrát ne u guláše, ale s
opékáním selátka. Jelikož nebyla ještě u
rybníků elektrická přípojka, sešli jsme se
na Svazarmu. I když byl tento den opravdu velký vítr, nevzdali jsme to. Selátko s
křupavou kůrčičkou, maso šťavnaté a
měkoučké, k tomu pivo jako křen,
kávička se zákuskem, no prostě, dobrou
náladu nám nepokazil ani ten vítr.

ZA HRANICE A JEŠTĚ DÁL
V dubnu jsme vyrazili poprvé do zahraničí a to do Polska. Navštívili jsme královské město Krakov, kde jsme si prohlédli
dominantu města královský hrad Vavel,
prošli jsme se centrem města, které je
opravdu krásné, a i když bylo poměrně
chladno a trochu deštivo, bylo se na co
dívat.
Další naší zastávkou byly solné doly
Vělička. Po absolvování 300 schodů do
dolu (někteří jeli výtahem) nás čekal
opravdu bohatý zážitek. Historie těžby
soli názorně předvedená pomocí nejen
nástrojů a mechanismů, ale také velmi
zdařilých figurin a příjemné a vstřícné
průvodkyně, byla pro všechny určitě
nezapomenutelným zážitkem. Něco
takového jsme ještě neviděli, a i když
jsme v podzemí ušli tři kilometry, naše
zážitky určitě za tu námahu stály. Zájezd
byl opravdu vydařený a domů nás již
provázelo sluníčko.

cukrárně u kávičky a zákusku jsme plni
dojmů vyrazili k domovu. Tentokrát jsme
nezmokli, provázelo nás i sluníčko.
Hned 9. května jsme jeli do divadla Jiřího
Myrona na muzikál Funny Girl. Tak jsme
si v květnu užili nejen historii, ale i
kulturu.

které jsme ráno pekly. A když to rozjela
kapela „KYJOVICKÉ KLEPETO“, dobře se
bavili nejen dospěláci, ale i děti s pomalovanými tvářemi. Všichni se pořádně
vyřádili.

V srpnu nás ještě čeká výlet na tvarůžky
na Hýlov, zájezd do divadla 6. září na
muzikál Edith a Marlen. A i když se to zdá
velmi daleko, čas bohužel velmi rychle
letí, tak Vás všechny zvu na naše již 5.
vinobraní, které pořádáme 8. října.
Tak to je v krátkosti z naší činnosti za
první polovinu letošního roku. Myslím,
že toho není málo, výbor klubu pracuje
na plné obrátky a v klubu se určitě
nenudíme. Máme nové členy a tak nás je
v Klubu dříve narozených již 64.
Děkuji všem občanům, kteří nás na naše
akce pořádané pro veřejnost chodí
podpořit.
Vlasta Urbánková, předsedkyně KDN
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OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích

aneb Nenudíme se

Klub dříve narozených
- od léta do zimy

Když končilo loňské léto, rozhodně jsme nezaháleli. Každý měsíc proběhla alespoň jedna akce a podzimní, někdy trochu
ponuré, dny jsme si společně zpříjemnili.
TVARŮŽKY A KYTICE Z POVĚSTI NÁRODNÍCH
V loňském červenci jsme tradičně zamířili na tvarůžky, ale tentokrát ne na Mexiko, kde nás minule kvalita tvarůžek trochu
zklamala, ale na Hýlov do malé a příjemné zahradní hospůdky
„Zahrádka“. Ti zdatnější šli pěšky, ostatní se pohodlně tam i zpět
dopravili malým autobusem. Počasí nám vyšlo a tak nic nekazilo
dobrou náladu, kterou velmi podpořily výborné tvarůžky na
několik způsobů a pivečko jak řemen. Někteří si dopřáli jako
sladkou tečku ještě horké maliny a tak jsme se domů vraceli
spokojení a v dobré náladě. Určitě to příští rok zopakujeme.
V srpnu jsme si udělali volno, abychom jako výbor nabrali síly na
další akce. Již začátkem září jsme vyjeli za kulturou a to do
divadla Jiřího Myrona na hudební představení podle K. J. Erbena
„Kytice“. Bylo to provedení velmi zajímavě a nevšedně zpracované Pavlem Helebrandtem. Vtáhlo nás do děje tak, že jsme si
vzpomněli na školní léta, která už máme bohužel dávno za
sebou, a odříkávali nahlas Vodníka, Polednici a sami jsme byli
překvapeni, že jsme si i po tak dlouhých letech vybavovali verše.
Moc se nám to všem líbilo.

V září jsme se také aktivně zúčastnili Dne obce, kde jsme měli
stánek s občerstvením.

Březen 2016
ZLATÝ ERB

Obec se může pochlubit 2. místem v krajském kole soutěže o
nejlepší web obce. Na to, že v té době byly velmi mladé a do
soutěže se obec přihlásila poprvé, bylo umístění víc než potěšující a inspirativní. Příště budeme určitě první!

29. dubna 2016
PAMÁTKA K UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Tradiční akce k uctění padlých a oslavě ukončení 2. světové
války. Pietní akce proběhla v úzkém kruhu. Děkujeme, že jste
nezapomněli.

8. května 2016
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ A DEN OTEVŘENÝCH ŠATEN
Objekt TJ Sokolu zahrnuje prostory šaten a sociálního zařízení
pro sportovce. Ty prošly celkovou rekonstrukcí. Prohlédnout
jste si je mohli před jedním ze zápasů našeho mužstva.

VÍNEČKO, VÍNEČKO
A je tady 10. říjen a již IV. ročník našeho tradičního vinobraní.
Opět mu předcházela náročná příprava, starost, aby byly dobré
škvarky a ostatní občerstvení, aby chutnaly rohlíčky s jablky,
víno bylo dobré, no prostě, aby se vše podařilo. Myslím, že ani
malá komplikace s příjezdem muzikantů, kteří bloudili kvůli
objížďce, nám nedovedla pokazit dobrou náladu a všichni naši
příznivci, kteří to s námi táhnou již čtvrtou sezonu, se dobře
bavili a přijdou nás podpořit i v příštím roce, kdy bude jubilejní
V. ročník (možná už poslední).

22. března 2016
OTEVÍRÁ SE NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN

Když prodejna Coop ukončila činnost v naší obci, strachovali
jsme se, kde koupíme ráno čerstvé rohlíky, nebo kam skočíme
pro máslo, když je ho nejvíce potřeba. Po vyjednáváních uzavřela obec spolupráci s firmou Hruška, spol. s r.o. Širší výběr, dobré
ceny a všeobecná spokojenost zatím ukazují na krok správným
směrem.

9. duben 2016
UKLIĎME ZBYSLAVICE

BEZ VÁNOČNÍHO STROMKU BY TO NEŠLO
Rozsvícení vánoční stromu, tradice, kterou jsme jako Klub dříve
narozených před třemi lety ve Zbyslavicích založili, byla letos
pořádána Obecním úřadem jako jarmark a my jsme neporušili
svou tradici a jako každoročně jsme připravili adventní punč,
štrúdl a perníček, jak od našich babiček. Určitě náš punč
návštěvníky jarmarku zahřál a doufáme, že přispěl k jejich dobré
náladě.
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Naši roční činnost končíme vždy vánočním posezením pro své
členy a tak tomu bylo i v závěru roku 2015. Sešli jsme se v
hojném počtu u vánočního stromečku, posilnili se řízkem s
bramborových salátem, kávičkou s dobrým zákuskem, který
nám letos upekla Libuše Vaňková, poseděli u vínka a prožili
krásnou předvánoční atmosféru.

V rámci projektu Ukliďme Svět, Ukliďme Česko se obec Zbyslavice opět zapojily a dobrovolníci z řad dospělých i dětí se vrhli na
úklid obce. Překvapilo nás, že po loňském úklidu byly krajnice
kolem silnic mnohem čistší. Máme z toho radost. Buďme dál
šetrní k přírodě a Zdravou obcí.

Vlasta Urbánková,
předsedkyně KDN
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2016
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OTEVŘENÁ OBEC
Rok ve Zbyslavicích
14. května 2016
FÉROVÁ SNÍDANĚ

Další ročník férové snídaně, kdy se lidé sejdou nad fare trade a
domácími dobrotami. Fare trade podporuje férový obchod a
spravedlivé pracovní podmínky pro pracovníky v třetích zemích
světa. Zároveň je to příležitost přemýšlet o kvalitě našeho
stravování. Školní zahrada se tak i letos prostřela nevšedními
jídly a nabídla prostor k zajímavé diskuzi. Některé recepty
nabízíme i v samostatném článku.

25. červen 2016
DEN DĚTÍ

Netradiční Den dětí na hřišti si připravilo sdružení Sluníčko ve
spolupráci se školou a obcí. Děti celé odpoledne bádaly – na
jednotlivých stanovištích plnily úkoly, učily se hrou, objevovaly,
za své výkony dostaly odměny. Dětský den v jiné podobě se
opravdu vydařil. Zakončen byl pak letním kinem – promítal se
jak film pro děti, tak v pozdějších hodinách pro dospělé.

aneb Nenudíme se

Sluníčkový rok
2015/2016
V tomto prázdninovém čase bychom se my, rodiče ze SLUNÍČKO Zbyslavice, chtěli ohlédnout za uplynulým školním rokem. Poslední informace o našich aktivitách končily Pirátským dětským dnem a poté jsme
si všichni užili zasloužené prázdniny.
Nový školní rok jsme zahájili společným setkáním všech rodičů a
dětí u táboráku na školní zahradě, kdy jsme si pochutnali na
báječných špekáčcích a vzájemně si sdělili své zážitky z prázdnin.
Díky řadě úspěšných akcí jsme mohli finančně přispět na projekt
ZŠ Adopce na dálku a poskytnout příspěvek ZŠ a MŠ na potřebné vybavení školy.

VESNICE ROKU

Vesnice roku je
prestižní
soutěž
vyhlašovaná každoročně
v
rámci
Programu obnovy
venkova.
Obec
Zbyslavice se do
této soutěže přihlásila
historicky
poprvé. Na stupínek
vítězů nedosáhla,
ocenění si přesto
odnesla. Získali jsme
Cenu naděje pro
živý venkov. Na
úspěchu se velkou
měrou
podíleli
dobrovolníci z řad
občanů, místních
spolků a vedení
obce. Moc děkujeme. S vámi se všemi jsme vesnicí roku po celý
rok! Součástí tohoto čísla Občasníku je Program obnovy vesnice
Zbyslavice, který byl přílohou přihlášky do soutěže.

16. červenec 2016
COUNTRY ODPOLEDNE

Adventní čas jsme zahájili na vánočním jarmarku, kdy jsme
přichystali nealkoholický nápoj „horké jablko“, který mizel
závratnou rychlostí. Myslím si, že toto předvánoční setkání se
moc povedlo. Strávit tento čas s vámi bylo pro nás velmi příjemné. Následoval tradiční mikulášský pochod, kdy jsme měli pro
děti připravené sladké čokoládovo-oříškové kornouty.
Rok 2016 jsme začali již tradičním společenským plesem, který
byl ve stylu „POMÁDA“. Opět nás velmi potěšil váš zájem a smysl
pro legraci. Díky za skvělé kostýmy, byli jste úžasní! Děti si svůj
maškarní ples užily druhou únorovou neděli a programem je
tentokrát provedl „Klaun Prcek“. Podle usměvavých tváří dětí si
myslím, že i tato akce se vyvedla.

Letošní dětský den jsme nechali až na poslední červnový víkend,
kdy nám přálo opravdu parné letní počasí. Bohatý program
sklidil u dětí velký úspěch, ať už naši oblíbení hasiči a závěrečná
pěna, nebo kreativní dílničky, malování na obličej, střílení
paintballovou zbraní, pískohrátky, jízda na koni a mnohé další.
Zde bych chtěla smeknout před všemi, kteří se v tom parném
dni podíleli na přípravě a organizaci tohoto dne. Moc děkuji!
Poslední akcí letošního školního roku je přiobecní tábor MIŠ MAŠ, který probíhal v týdnu od 11.7. - 15. 7. 2016. Táboru se
účastnilo 16 dětí a program měly rozdělen každý den jiné téma.
Dětem se z táboru ani po 16 hodině, kdy tábor končil, moc
nechtělo. Děkuji paní ředitelce Ivetě Buryanové za skvělý nápad
a všem lektorům, kteří se podíleli na jeho organizaci.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří po celý rok
nezištně realizovali mnoho akcí a obětovali svůj čas a energii na
jejich přípravu i průběh. V neposlední řadě také děkuji naší obci
a zejména paní starostce za podporu našich akcí.
Dovolte mi za všechny naše členy popřát vám všem pěkné
prázdniny a těším se na vás v novém školním roce na některé z
našich tradičních akcí, třeba hned v září na zahajovacím táboráku.

Klub dříve narozených pořádá pro své členy každý měsíc
alespoň jednu akci. Na ty největší jsou zváni všichni občané,
jakéhokoli ročníku. Další z vydařených kousků do sbírky bylo
Country odpoledne s kapelou KLEPETO. Počasí bylo sice nepříznivé, dobrou zábavu ustál ale i obecní sál.

Za Sluníčko Ingrid Lorková

Během uplynulého roku se podařilo mnoho skvělých věcí, máme
za sebou mnoho akcí, které jsme si náležitě užili. Děkujeme všem
organizacím a spolkům, které v obci působí, všem dobrovolníkům
a členům vedení obce za práci, která je vždy obětavá, nad rámec
povinností a vždy, jak doufáme, vede k vytouženému cíli – zdravé
a spokojené obci a jejím občanům.
Obec Zbyslavice
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Družina

Díky dotacím se nebojíme

Školní družina
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu celkem 28 dětí. Činnosti ve školní družině se řídí
pedagogikou volného času, a proto je nelze chápat jako pokračování školního vyučování. Vzdělávání má
svá specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Aktivity jsou
koncipovány tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám dětí.

Celým školním rokem nás ve školní
družině provázeli dva králičí kamarádi
Bob a Bobek. Na každý měsíc jsou pro
děti připraveny aktivity, které navazují
na EVVO projekty badatelsky orientovaného vyučování, jež má za cíl rozvíjet
badatelské dovednosti, podněcovat
chuť zkoumat a dozvídat se nové věci.
Nezapomínáme však ani na významné
dny, lidové tradice a zvyklosti.
Během klidových činností mají děti
přístup ke knihám ze školní knihovny,
hrají karetní či společenské hry, staví z
lega, poslouchají četbu, rozvíjí logické
uvažování v hádankách a kvízech.
Esteticko-výchovné činnosti - rozvíjí
tvořivost, jemnou motoriku, trpělivost.
Děti pracují s papírem, přírodninami a
drobným materiálem. Z výtvarných
technik využíváme kresbu, malbu i
kombinované techniky (koláž, tisk,
frotáž). V dramatických činnostech děti
používají pantomimu, hrají loutkové
divadlo, zdramatizují známé i vymyšlené
pohádky a podílejí se na nácviku
představení pro veřejnost.
Oblíbené činnosti jsou rekreační a
pohybové, při kterých se snažíme co
nejvíce pobývat venku. Využívali jsme
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areál školní zahrady s pískovištěm a
venkovní učebnou a také travnaté i
asfaltové hřiště, kde hrajeme různé
míčové hry, soutěže a honičky. Rádi jsme
chodili do lesa stavět „domečky“ z
přírodnin, pátrat po pobytových znacích
zvířat a poznávat přírodu v našem
nejbližším okolí. Při nepřízni počasí jsme
využívali tělocvičnu, ale ani tady jsme
nezaháleli.
Září se neslo v duchu vzájemného
poznávání se, tvorby pravidel a spolupráce. V rámci EVVO projektu jsme
sledovali počasí v závislosti na pranostikách. Na Zaječím kopečku jsme pouštěli
draky.
V říjnu jsme poznávali stromy, povídali si
o svátcích Dušičky, Halloween, dlabali a
vyřezávali dýně. Na hřišti jsme sehráli
nejedno fotbalové utkání. Projekt EVVO
nás zavedl do barevného ateliéru
přírody, kdy žáci pátrali po stopách
podzimu, jež zachytili na fotografiích.
Listopad byl ve znamení příprav na
rozsvěcení vánočního stromu a s ním
spojeným jarmarkem. Pečení vánočního
cukroví a výroba vánočních přáníček
byly pro nás zábavou. EVVO projekt nás
tentokrát přivedl do říše smyslů. Podle

hmatu, čichu a chutě děti poznávaly
různé druhy ovoce a zeleniny.
Prosince se někteří z nás malinko obávali.
Hlavně dne, kdy k nám do tělocvičny
dorazili čerti na „Čertovskou diskotéku“.
Povídali jsme si o adventu, vánočních
tradicích a zvycích. Jak dlouhá je minuta?
Byl název prosincového bádání, v rámci
kterého naší malí badatelé plnili hry a
úkoly v časovém limitu.
V lednu a únoru jsme si povídali o zimní
přírodě, o počasí v zimě, zvířatech, která
zde přezimují. Chodili jsme sypat
ptáčkům do krmítka. Od sáňkování,
bobování a stavění všelijakých zimních
staveb nás neodradilo ani poměrně málo
sněhu. Pokud to bylo jen trochu možné,
trávili jsme čas venku.
Velikonoce. Tak toto téma nás provázelo
v měsíci březnu. Seznámili jsme se s
velikonočními tradicemi, zvyky, říkadly,
pekli jsme Vizovické pečivo, zdobili
kraslice a vyráběli zajíčky ze sena. Některé z výrobků jste si mohli prohlédnout na
velikonoční výstavce v „Kapličce“.
Jarní příroda, vycházky do okolí, poznávání přírody, rostlin a živočichů. Hra o
poklad („šipkovaná“), EVVO projekt
tentokrát zaměřený na úklid školní
zahrady a péči o sazenice a bylinkovou
zahrádku. To a mnoho dalších aktivit
jsme zvládli v dubnu.
Zbývají nám už jen dva měsíce. V květnu
jsme trénovali, seč nám síly stačily. Běhali
jsme, skákali, házeli. Nanečisto, v rámci
školního kola pětiboje, jsme si vyzkoušeli, jak to asi bude vpadat na opravdovém
atletickém pětiboji. A vyplatilo se. Naše
škola se umístila na krásném 3. místě.
Červen!. Soutěže, hry, beseda s myslivcem p. Poláškem. Součástí této besedy
bylo i opékání u rybníku pod hájovnou,
které si pro nás připravilo myslivecké
sdružení. Děkujeme! To nejlepší
nakonec. Výlet – pěší, směr - Hýlov, cíl zmrzlina a minigolf. I tuto akci jsme si
skvěle užili.
A pak už jen hurááá na prázdniny.
Mgr. Petra Brhelová,
vychovatelka ŠD
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ani odvážných nápadů
Každé vedení obce se vždy snaží co nejpečlivěji nakládat s rozpočtem, který má k dispozici. Kdyby si ale obec měla platit vše pouze
ze svých prostředků, nedostala by se dál než k běžné údržbě a
opravám. A možná ani to ne. Bez podpory státních či evropských
dotací by mnoho vizí zůstalo jen na papíře nebo v hlavách. Jsme
rádi, že u nás to tak není.
Během roku či určitých období jsou vyhlašovány dotační výzvy,
které jsou vždy zaměřeny na konkrétní oblast. Některé mohou
využít pouze obce, jiné třeba neziskové organizace. Některé jsou na
rozvoj vzdělávání, místní rozvoj, zeleň apod. Je vždy na nás,

abychom nápady zkusili co nejlépe napasovat do aktuálních
výzev.
Dotace jsou jen velmi zřídkakdy podpořeny v plné výši celkových
nákladů. I na podpořené projekty obec uvolňuje ze svého rozpočtu
potřebné prostředky. Jsou to ale dlouhodobé a smysluplné investice. Zvláštní poděkování patří všem, kteří se na projektech podílejí,
dobrovolníkům, kteří neváhají přiložit ruku k dílu, Moravskoslezskému kraji, který nás formou dotací nesčetněkrát podpořil, stejně
tak jako Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvu kultury a dalším subjektům.

PROJEKTY REALIZOVANÉ DÍKY DOTACÍM ZA UPLYNULÝ ROK
NAUČNÁ STEZKA ZBYSLAVICE
Jdete kolem rybníků a
napadne vás – jak se jen
jmenoval tenhle strom,
tahle kytka? Kdysi jsem to
věděl, kdybych si tak
vzpomenul…
Jdete
kousek dál, a co nevidíte!
Cedule
s
bohatými
informacemi o daném
stromě, keři, květeně.
Naskenujete QR kód na
tabuli a rázem se dostanete na internetové stránky a
brouzdáte dál – víc a víc informací, jak moc do hloubky půjdete,
je na vás. Projekt naučné stezky to umožní. Stezka je totiž
interaktivní a nadčasová – Stezka 21. století.
Financování: finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 82 000
Kč z programu na
podporu
činnosti
environmentálního
vzdělávání, výchovy a
osvěty
a
podpory
procesu místní Agendy 21.
Realizací tohoto projektu jsme nastartovali vybudování naučné
stezky nejen kolem zbyslavických rybníků, ale naším dlouhodobým cílem je rozšířit naučnou stezku také do dalších míst obce
(vyzdvihnout zajímavá místa, upozornit na historické události a
souvislosti apod.). Naučná stezka nezůstane pouze jako
zpestřující element během procházky. Bude tvořit významný
vyučovací prvek místních žáků a i dětí. Na jednotlivých tabulích
budete moci vidět v komplexní podobě to, co během celého
roku pozorujete v okolí rybníků, co možná tušíte, že je pod
hladinou i to, čeho jste si zatím ani nepovšimli.
Díky výborné spolupráce s paní ředitelkou a pedagogy naší
základní školy bude stezka obohacena QR kódy. Na tvorbě se

bohatou měrou podíleli i samotní žáci, zaměstnanci školy,
nechyběly ani odborné podklady a dohled.
Slavnostní otevření Naučné stezky proběhne 10. září 2016.

ÚZEMNÍ PLÁN ZBYSLAVICE
Dotaci pro tento
významný krok
poskytlo Ministerstvo
pro místní rozvoj ve výši 294 500Kč.

OBNOVA KŘÍŽŮ A BOŽÍCH MUK
VE ZBYSLAVICÍCH
Na jejich obnovu se
nám podařilo získat
dotaci ve výši
226 800 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto
projektu je obnova tří mramorových křížů – kříž u kaple sv.
Matouše, kříž při výjezdu z obce směrem na Kyjovice a Čavisov
a kříž na trase cyklostezky v blízkosti bydliště pana Filipce. Dále
budou zhotoveny dvě boží muka s podstavci pro důstojnější
památku, nyní připevněna na velkých vzrostlých stromech.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 02/20159

OTEVŘENÁ OBEC
Dotace

U kříže u kaple budou pořízeny dvě nové venkovní lavice, které
budou navazovat na vybudování odpočinkových míst v obci.

Dotaci v celkové výši 299 000 Kč poskytlo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Opravy byly provedeny na podzim loňského
roku.

FITNESS PARK? JDE TO I NA MALÉ OBCI

Osm nových pohybových prvků, zahrnující dva herní pro menší
děti, tři statická a tři dynamická fitness zařízení, jsou již zabudovány a je možné je využít. Vzhledem k omezení prostoru
budeme společně s vámi hledat další vhodné fitness prvky.
Chceme tím i do budoucna rozšířit a zatraktivnit sportovní areál
jako celek.

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY

Některým z nás se podařilo uhádnout minutu skoro na vteřinku
přesně. Ale to nebyla pro nás žádná výzva, my jsme zadali
daleko větší úkol. Kolik udělám za 1 minutu dřepů a zda to
zvládnu. A náš rekord? Kdo tipoval, že se dá zvládnout jeden
dřep za jednu vteřinu, hádal správně. Protože jsme čas měřili
na stopkách a naši předkové takovou možnost neměli, pokusili
jsme si vyrobit sluneční a přesýpací hodiny. A co takové hodiny
budoucnosti? Jak se asi bude měřit čas za sto let. Třeba podle
některého našeho návrhu.

Během veřejného fóra, které proběhlo v listopadu minulého
roku, přišli naši mladí s odvážným nápadem – chtěli by veřejné
venkovní fitness centrum. Dostupné pro všechny, kdykoli, aby
nemuseli nikam dojíždět a bylo to zadarmo. Ten nápad se líbil a
ujal – dostal se do TOP
problémů a nápadů na
vylepšení, které z podzimní akce vzešly.
Obec slíbila, že se pokusí tuto vizi uskutečnit. Měli jsme štěstí,
protože Ministerstvo pro místní rozvoj zrovna mělo otevřenou
grantovou výzvu, do které se venkovní fitness dalo napasovat.
Zkusili jsme to, vypracovali projekt, oslovili firmy, které se
venkovními fitness prvky zabývají, a projekt jsme podali. A
vyšel! Dotace ve výši 393 000 Kč umožnila vybudování fitness
parku ve Zbyslavicích pro všechny věkové skupiny.

OBNOVA KAPLIČKY SVATÉHO MATOUŠE
Když vstupujete do opravené kapličky, můžete si všimnout
citátu z Bible na
zábradlí,
nových
vstupních dveří či
okapů. Byla také
provedena asanace
vlhkého
zdiva,
protože kaplička se
nám už pomalu
rozpadala.
Byla
oklepaná omítka a
kaplička
dostala
vizáž podobné její
historické podobě,
přesto v souladu s
odbornými
a
moderními postupy.

V novém roce 2016 jsme dále pokračovali v badatelsky
orientovaném vyučování. V lednu jsme se žáky prověřovali
jejich znalosti o papíru. Zjišťovali jsme z čeho, a jak se papír
vyrábí, jaké jsou druhy papíru a k čemu se papír používá. Naše
bádání se pak zaměřilo na vlastnosti papíru, zkoumali jsme
především nasákavost různých druhů papíru. Použili jsme
např. kancelářský papír, karton, výkres nebo toaletní papír.
Nejvíce vody dokázala nasát role toaletního papíru. Na závěr
vyučování se nám podařilo ze starých novin vytvořit vlastní
ruční papír.
V únoru se naše bádání zaměřilo na recyklování a třídění
odpadu. Navštívili jsme Centrum odpadové výchovy OZO
Ostrava, kde skřítci Ozíci prověřili naše znalosti v třídění
odpadu a společně jsme zvítězili nad Skládkoobrem.
Ve škole nás pak čekala badatelské otázka: Kolik sešlápnutých a
nesešlápnutých PET lahví se vejde do plastového pytle, plastové tašky a odpadkového koše. Po důkladném sešlapání lahví
jsme zjistili, že se nám vejde do tašky či koše dvakrát více PET
lahví. Ušetříme tak více místa nejen v koši, ale i v kontejneru na
tříděný odpad. Má to smysl.

Jaké podmínky potřebuje semínko ke klíčení? To byla další
výzkumná otázka v měsíci březnu. Většina z nás ví, že semínko
roste za přítomnosti světla, tepla a vody. Zkoušeli jste už klíčit
semínko v úplné tmě nebo v chladu v lednici nebo bez vody?
My ano. V chladu a na suchu nám semínka samozřejmě nevyklíčila. Za to nás překvapila semínka fazole a řeřichy umístěná v
úplné tmě. V porovnání se stejnými semínky umístěnými na
světle, semínka rostoucí ve tmě vyrostla rychleji a do větší
velikosti. Tento pokus si můžete vyzkoušet doma také.
V dubnu jsme se ponořili do bádání poněkud hlouběji a
podívali se, co ukrývají rostliny pod zemí. Na co slouží rostlině
kořen? Víte, že jaké má kořen funkce? Je to funkce vyživovací,
zásobní, upevňovací a rozmnožovací.
Vyživovací funkci jsme pozorovali na vzlínavosti obarvené
vody v rostlině. Kořínky bílého bramboříku jsme ponořili do
vody obarvené potravinářský barvivem a na druhý den jsme
mohli pozorovat zabarvený květ bramboříku.
Kdo už někdo někdy vytrhával plevel na zahrádce, ví, jak těžko
lze vtrhnout například pampelišku Díky upevňovací funkci
kořene pevně rostlina drží v zemi.
A sladká tečka na závěr našeho pozorování – zásobní funkce.
Například mrkev je nejen plná vitamínů, které jsou užitečné pro
člověka, ale obsahuje také sacharidy neboli cukry, které poskytují výživu i rostlině. A jak jsme to zjistili? No, snadno. Pochutnali jsme si na sladké mrkvičce.
Poslední výzkumná otázka na nás čekala v přírodě - Co pamatují stromy? Vybrali jsme si různé stromy v naší obci a stanovili
jsme si otázku, kolik má asi strom let.
Pak jsme pomocí metru změřili obvod kmene ve výšce 130 cm.
Naměřený obvod kmene jsme následně vydělili třemi a získali
tak přibližný věk stromu.
Přehled naší celoroční práce - fotografie z pokusů, pracovní
listy a výsledky pokusů jste měli možnost shlédnout na červnové badatelské konferenci, která naše Badatelsky orientované
vyučování zakončila.
Silvie Karešová, učitelka ZŠ
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Dotace

Zbyslavičtí badatelé

REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU ZBYSLAVICE

Naše škola získala finanční prostředky z dotačního programu MSK – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016. Projekt Badatelsky orientovaného vyučování je realizován 1× měsíčně v rámci Projektového dne.
V září jsme se zaobírali „Moudrostí našich předků“ – tvořili jsme
hypotézy typu: Jak naši předci věděli, kdy zasít obilí? Neměli TV
a předpověď počasí. Pranostiky platí i dnes? Jak se dnes
předpovídá počasí? Jak se měnilo počasí u nás?
Každý žák si vybral jednu pranostiku vztahující se k měsíci září a
celý týden jsme společně zaznamenávali počasí - sluneční svit,
dešťové srážky, teplotu a sílu větru. Na konci týdne výsledky
porovnali se svou pranostikou.
V říjnu jsme se nechali okouzlit barvami v přírodě. Naší
badatelskou otázkou bylo: Mohou rostliny obarvit látku? Nejprve jsme poznávali podle obrázků druhy rostlin – červenou
řepu, kurkumu, mátu, černý čaj a borůvky. Dalším úkolem bylo
ke každé rostlině správně přiřadit připravený odvar a zakreslit
do pracovního listu, jak asi odvar obarví bílou látku. Na závěr
jsme si obarvili připravené kousky látky a porovnali s naší
hypotézou, tedy nákresem. Některé barvy se nám podařilo
určit správně a některé nás svým výsledkem naopak překvapily.

II. etapa je nyní v plném proudu za podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 300 000 Kč.
Projekt je další fází
rekonstrukce a
modernizace obecního domu a je
primárně zaměřen na řešení neadekvátních prostor a vybavení
sálu, kuchyně, jeviště, samostatného přístupu k jevišti a prostor
baru. Předmětem je přemístění, resp. vybudování nového
sociálního zařízení v suterénu (přímo naproti baru), rozšíření
prostor kuchyně včetně pořízení nového konvektomatu na
pečení a vaření a myčky na nádobí. V baru bude provedena
nová elektroinstalace a bude vybaven novými židli a stoly.
Další listopadové bádání se zaměřilo na smysly. Většinou do
vnímání zapojujeme více smyslů. My jsme si ale položili otázku,
jaké to je, když používáme pouze jeden ze smyslů. V dózách
jsme hmatem poznávali různé přírodniny, pouze sluchem
rozlišovali příjemné a nepříjemné zvuky. Zde jsme zjistili, že
nepříjemný zvuk pro jednoho může být příjemným pro druhého. To samé jsme zjistili, při poznávání různých vůní a pachů.
V dalším úkolu jsme si pochutnali na sladkém cukru, slané soli,
kyselém citronu, pálivém zázvoru a hořkém čaji. Víte, že hořkou
chuť vnímá jazyk na svém kořeni? Posledním smyslem je zrak,
ten nám při plnění závěrečného úkolu však chyběl. Museli jsme
poslepu projít překážkovou dráhu, jen s dopomocí kamaráda.
Mohli jsme si tak na chvíli vyzkoušet, jaké to je být slepým
člověkem a orientovat se v běžném životě. O tom nám povídal
pan Ladislav Holba se svým vodícím psem.
V prosinci jsme si položili otázku - Jak je dlouhá minuta? To
víme všichni, přece 60 vteřin. Dokážete ji odhadnout, bez
podívání se na hodinky? My jsme si to zkusili a není to vůbec
lehké.
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I. etapa proběhla v období 3 – 4/2016 a zahrnovala celkovou
rekonstrukci elektroinstalace v sále a přísálí, nová svítidla, zateplení stropu v sále, nové podhledy, obnovu parket, nové dřevěné
obložení v sále, novou oponu, celkovou výmalbu. Pořídili jsme
nové stoly a židle.

ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2016

VYTVOŘENÍ ODPOČINKOVÝCH MÍST
Z Ministerstva zemědělství, prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme získali dotaci ve výši 136 500
Kč na vytvoření 5 míst k odpočinku. Budou instalovány lavičky,
stoly a odpadkové koše na parc. č. 639/2 – v zatáčce u hlavní
cesty (v blízkosti billboardu), parc. č. 639/2 – směr na Hýlov (u
bývalé vodárny), parc. č. 1155 – směr ke skále na Hýlov (bývalé
hnojiště), parc. č. 1155 – směr ke skále na Olbramice (v blízkosti
větrného mlýna), parc. 1091/1 – směr k rybníkům a k plánované
cyklostezce.
Regína Vřeská
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Údržba obecního majetku

V pohotovosti po celý rok
aneb Opravy a pravidelná údržba obecního majetku
Údržba obecního majetku není jen o sekání trávy během sezóny. Ať je zima, nebo jaro, vždy je co zlepšovat, uklízet, udržovat.
Každé roční období si vyžádá svoje, každý pozemek potřebuje péči, každá budova pravidelné opravy. Ani uplynulý rok tomu
nebylo jinak – od července minulého roku až do dnešního dne to byly stovky hodin, které se věnovaly na tyto „samozřejmé“
činnosti. Vedle nich se provozní zaměstnanci, a často i dobrovolníci z řad občanů, podíleli na mnoha dalších opravách a vylepšeních…
Nejen pro studenty jsme navíc zavedli brigády – podílení se na přípravě obecních akcí, úklid cest a chodníků po zimě, brigádnické
práce během léta – natírání laviček, plotů, úklid apod.
Práce provozních zaměstnanců spočívá také v zajištění různých nákupů nářadí, stavebního materiálu, samozřejmostí je také
podílení se na společenských akcích – lavičky, stoly, stany, úklid. Udržují zelené plochy včetně okolí rybníků, sportovního areálu,
v zimě dbají o údržbu chodníků a další. Byly provedeny drobné zámečnické, zednické, malířské, instalatérské i jiné práce.

MEZI NEJVÝRAZNĚJŠÍ PRÁCE DÁLE PATŘILY:
Sportovní areál – montážní a výkopové
práce, zednické a bourací práce v rámci
pokládky nových elektrických kabelů
pro tribunu a osvětlení asfaltového
hřiště, pokládka betonové dlažby pod
ochranné sítě.
Obecní studna u hasičárny – obložení
lomovým kamenem.
Obecní knihovna – vyrovnání stěn, nové
elektrické rozvody zásuvek a internetu,
vymalování a natření regálů, oprava WC.
Kanalizace – oprava a vyčištění kanalizační stoky DN 500 na „kotlině“,
prodloužení kanalizace DN 400 u pana
Badeje v délce 12 m, položení nové
kanalizace DN 400 přes účelovou komunikaci (tzv. propustek) u chatové oblasti
v blízkosti pana Filipce.

Obecní byt v budově obecního úřadu
– vybudování nového sociálního zařízení (WC a sprchový kout) vč. nových
rozvodů a instalace zdravotechniky,
obložení stěn, nové rozvody el. instalace, vykopání a položení nové vodorovné
splaškové kanalizace a napojení do
žumpy.
Rekonstrukce WC v přízemí budovy
obecního úřadu – zbourání letité
nevyhovující toalety na chodbě, vyzdění
nových stěn, nové rozvody a instalace
zdravotechniky a elektrické rozvody.

Rekonstrukce šaten TJ Sokolu – zdění
stěn v prostorách sprch, položení ležaté
splaškové kanalizace DN 125 vč. zásypu
a betonáže, montáž a instalace rozvodů
splaškové kanalizace v objektu, montáž
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a instalace rozvodů studené a teplé
vody, montáž a instalace předmětů
zdravotechniky.
Obecní dům – oprava a přeinstalování
splaškové kanalizace na napojení nové
myčky nádobí v baru, elektrická instalace rozvodu internetu v sále.
Budova ZŠ a MŠ – příprava nové
učebny pro 1. třídu: začištění stěn po
obkladech, výmalba, nový rozvod
elektrických zásuvek, internetu, oprava
podlahové krytiny; výměna osvětlovacích těles na venkovním osvětlení v
areálu školy; nové rozvody splaškové
kanalizace a vodoinstalace, montáž
umývadla v MŠ vč. napojení, úprava
kuchyňské linky pro instalaci nové
myčky nádobí, oprava el. Instalace;
opravy omítek v prostorách učeben,
opravy el. Instalace v budově, opravy
krytů radiátorů; montáž a instalace
interaktivní tabule v učebně – instalace
nových el. rozvodů a síťových kabelů.

Spisovatelé naší školy
Žáci naší základní školy jsou nejen skvělými herci – což nám dokázali při vánoční besídce, nebo u příležitosti oslav Dne maminek, kde podali krásné výkony – ale jsou také nadanými a talentovanými spisovateli. Předkládám Vám některé z prací, které děti napsaly. Chcete se dozvědět, jak děti vnímají podzim,
jaké dokáží vymyslet tajemné příběhy nebo jak vidí své spolužáky? Potom si přečtěte jejich příběhy.
Věřím, že Vás potěší.

Mgr. Ludmila Karbowiaková
učitelka ZŠ

Ema Gavendová, 4. ročník – Podzim
Na podzim se listí obarví a začne opadávat. Bývá chladno a fouká mrazivý vítr.
Děti pouštějí draky a ptáci odlétají do
teplých krajů. Ráno bývá tma, protože
dny se zkracují a noci prodlužují. Na zemi
leží rosa, která padá z mlhy. Během
poledne sluníčko zasvítí, je zubaté a
málo hřeje. Děti si hrají s listím spadaným na zem. Dozrávají jeřabiny, ze
kterých maminky vaří čaj. Sluníčko brzy
zapadá a je tma. Vystřídají ho hvězdy na
nebi a měsíc. Všichni lidé i zvířátka jsou
schovaní doma, kde je jim teplo. Podzim
je hezký, protože se krajina obarví do
milionů barev. Podzim mám ráda.

Klára Bílá, 5. ročník – Podzim
Podzim, to je krásné barevné období,
někomu také voní, mně ano. Voní mi
spadlé listy, když se šoupe nohama. Listí
také hezky šustí. Vždy, když jdu ze školy,
schválně na listy šlapu. Mám listy ráda,
nejhezčí jsou javorové. I když opadají ze
stromů, jsou pořád krásné. Když se
podíváte na podzim na listnatý les,
uvidíte stovky a stovky různých odstínů
barev. A potom listy pomalu opadávají,
jsou krásně barevné. Na podzim fouká
vítr a pouští se draci – ti jsou také krásně
barevní.

Aneta Černá, 4. ročník – Tajemná
postava
Vždy, když nastane podzim, chodíváme s
dědečkem na procházky do lesa a kolem
našeho rybníka. Po procházce odpočíváme na lavičkách a dědeček začne vyprávět příběh. Kdysi dávno ve vesnici se
stala tragédie, při které se utopila malá
holčička. Její rodiče byli velice nešťastní a
každý večer chodívali k rybníku a
vzpomínali na svou holčičku. Byli také
velmi zbožní, takže se nikdy nezapomněli za ni pomodlit. Jednoho dne po několika měsících modlení se jim nad
rybníkem začala z mraku zjevovat postava anděla. Ať bylo sebevíc jasno bez
mráčků. Zjistili, že to je jejich holčička a
tímto způsobem se k rodičům začala
vracet. Rodiče k rybníku chodili mnoho
let, a když zemřeli, setkali se se svou
milovanou dceruškou v nebíčku. Pro mě
je to velmi dojemný příběh, který je
hodně tajemný. Vždyť, jak je možné, aby
se každý den na nebi zjevoval anděl?

Veronika Šiklová, 3. ročník – Vesnice
duchů
V jedné malé vesnici žili zlí duchové.
Strašili lidi, děti i zvířata a všichni se jich
báli. V noci proháněli kočky i psy a dělali
při tom velký rámus a nepořádek. Po
nějaké době zjistili, že je nikdo nemá rád.
A tak se rozhodli, že se změní na hodné
duchy. Pomáhali dětem s úkoly, starším
lidem přejít přes cestu a se zvířaty se stali
velkými kamarády. A taťka má na podzim
narozeniny a jednou jsme pořádali
drakiádu a celé pole bylo zaplněno
dětmi a hlavně draky. Byl to krásný
pohled.
David Bárta, 3. ročník - Popis mého
kamaráda
Můj kamarád je přibližně 130 cm vysoký.
Má světle hnědé rovné vlasy. Jeho
obličej zdobí modrošedé oči. Je štíhlejší
postavy. Pochází ze Slovenska a umí
mluvit slovensky i česky. Rád jezdí na
kole a baví ho běh. Patří spolu se mnou
mezi živější spolužáky, ale MÁ DOBRÉ
SRDCE. Má tři bratry a jmenuje se Vašek
Babinec.

Za často nadstandardní práci
a trpělivost patří všem velký dík!
Regína Vřeská
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Postřehy z letního tábora

MIŠ – MAŠ

Letní příobecní tábor proběhl od 11. do 15. července 2016. Každý den byl zaměřen na jiné téma a rozvoj dovedností dětí.
Táboru, který pořádalo Sluníčko Zbyslavice, z. s. ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou obce Zbyslavice a
Obcí Zbyslavice se celkem zúčastnilo 16 dětí.

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA
Veronika Šindlářová

Hello! První den tábora jsme se pozdravili anglicky a angličtiny jsme se drželi až do odpoledne, kdy jsme byli po parném dni příjemně unavení. Ukázali jsme si, že angličtina opravdu není žádná dřina. V lavici jsme sedět nemuseli, přesto jsme se toho hodně naučili.
Celý den jsme si povídali o lidském těle, pustili jsme si anglickou pohádku, soutěžili jsme a hráli hry. Nakonec děti na zahradě našly
zaslouženou odměnu a mohli jsme se rozloučit. Byebye!

MATEMATIKA HRAVĚ

Lucie Kovařčíková
Hlavní náplní druhého táborového dne byla hravá matematika inspirovaná metodou profesora Hejného. Děti se staly námořníky a
putovaly na pirátský ostrov, kde byl ukrytý poklad. Během cesty získávaly body za splněné úkoly z různých prostředí Hejného
matematiky - krychlové stavby, krokovaní, děda Lesoň, 2D a 3D geometrie. Součástí programu byly i výtvarné a pohybové aktivity
vycházející z náplně matematicko-pirátského dne.
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EKO TO MĚ BAVÍ
Barbora Odložilová

Ve středu byl táborový den Ekokroužek.
Měli jsme téma Indiáni – ti, kteří znali přírodu a vyznali se v ní. Na začátku si každý
obrkreslil svou stopu a kreslil svou cestu - co jej baví. Poté se děti seřadily bez
mluvení do řady od nejstaršího po nejmladšího. Vyrazili jsme ven za dobrodružstvím lesa.
Jako první jsme si nakreslili z ohniště obličeje. A další výzva byla naplnit si pusu
vodou a jako zkušení indiáni dojít co nejdál. Naši ekokroužkoví indiáni do toho šli s
velkou sílou svého ducha a učili se moudrost indiánů.
Děti také hledaly své totemové zvíře a některá zvířata jsme si taky vyzkoušeli. Začali
jsme liškou - umění splynout s okolím a stát se samým lesem, dalším zvířetem byl
pavouk.
Učili jsme se z okolní přírody číst znaky, po obědě jsme si četli o darech zvířat a pak
se bosou nohou vydali k rybníkům. Děti si samy od sebe daly do pusy vodu s tím, že
ji přinesou až k rybníkům. A opravdu se jim to povedlo. U rybníků se každý namočil
dle svých přání a potřeb. Někdo nohy, někdo celý, někdo zůstal na břehu rybníka.
Pak jsme se vrátili zpátky do školy. Počasí nám vyšlo, však indiáni vypozorovali, že
bude Slunce.

SPORT – PROČ NE?
Lada Močidlanová

Čtvrtek byl ve znamení sportu, a to nejen fyzického, ale také
duševního. Děti zapojily nejen svaly, ale také mozkové závity při
logických hrách, kdy si vyzkoušely jak je kdo bystrý. Během
celého dne se každému účastníkovi započítávaly body, za běh,
skok, přetahovanou, hod na koš. V jedné soutěži si také mohly
děti vyzkoušet, jak silný mají dech.

VĚDA TROCHU JINAK
Lukáš Holaň

Pátek měly děti zaměřený na zábavné vědecké pokusy. Dopoledne jsme si vyzkoušeli vyrobit vlastní sopku pomocí sody, octu a
potravinářského barviva. Vyrobili jsme si vlastní lávovou lampu, otestovali vlastnosti vzduchu a zasoutěžili si v pohánění brček
nafukovacím balónkem. Odpoledne jsme se přesunuli ven a udělali obří bubliny a pomocí popele a cukru tzv. faraonovy hady. Zakončení táboru se nám snad tedy vydařilo.

Poděkování patří všem lektorům i dětem – účastníkům tábora, Ingrid Lorková
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