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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
ze schránky jste si právě donesli první číslo Zbyslavického občasníku v roce 2015. Určitě Vám neuniklo, že se s ním stala menší
proměna a náš místní zpravodaj dostal novou grafickou podobu. Věříme, že přinese přehlednost, bude dobře reprezentovat
naši obec a bude se Vám v něm dobře listovat.
Naším cílem je, aby Vás občasník obšťastnil nejen na pohled,
ale především svým obsahem. Pravidelné rubriky jako Kultura,
Otevřená obec, Spolky a kluby či Ze školní aktovky Vám budou
přinášet informace ze všech důležitých složek naší obce. A postupně budeme obsah rozšiřovat – již od příštího čísla se můžete například těšit na rozhovor s osobností obce, prostřednictvím
kroniky zabrousíme do minulosti naší vesnice a chybět nebudou
ani reportáže z proběhlých akcí či pozvánky na ty nadcházející.
A na co se můžete těšit v tomto čísle Zbyslavického občasníku?
V přehledném sledu představíme novinky, které by Vám neměly
uniknout, odtajníme, kdo v prvním pololetí oslaví významné jubileum, podíváme se za místními kluby a v miniokénku si představíme i novou kronikářku obce.
A pokud Vám něco v občasníku chybí nebo se chcete zapojit do
jeho tvorby, budeme rádi za všechny Vaše příspěvky, fotografie,
komentáře a nápady! Pojďme náš Zbyslavický občasník společně nejen číst, ale i vytvářet. Kontaktní e-mail pro Vaše příspěvky
je: starostka@zbyslavice.cz. Budeme se těšit.
Vše krásné v roce 2015 a příjemné počtení!
Za redakci

Regína Vreská
ˇ

Hledal se název zpravodaje, až se našel
Přijde jednou za čas, ale těšíme se na něj
všichni. Místní novinky na papíře, které
chodí lidem až do schránky, jsou zvykem
v mnoha obcích. A v každé jim dají jiný
název. I my hledali ten nejlepší. A proto
byla spuštěna anketa o nový název zpravodaje. S jasnou převahou ale vyhrál
název současný – Zbyslavický občasník.
Získal téměř 40 %. Celkem hlasovalo 218
lidí a my moc děkujeme za to, že jste se
zapojili nejen do hlasování, ale také do
diskuze na Facebooku obce.

Vaše redakce
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Výsledky ankety: Pojďte s námi zvolit
nejlepší název našeho zpravodaje
podíl v % hlasy
ZBYSLAVJÁK Prostě náš

9%

20

ZBYSLAVICKÉ NOVIN(K)Y

15 %

32

ZBYSLAVICKÝ KLEPETÁŘ Zprávy o všem, co se u nás šustne 18 %

40

ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK (současný název)
ZBYSLAVICKÁ DRBNA. Noviny o všem, co se u nás šustne
VESNICKÝ ZPRAVODAJ Zbyslavice na dlani
Celkem hlasů: 218
Hlasování začalo: 25. 12. 2014
Hlasování bylo ukončeno: 23. 1. 2015

39 %

85

9%

19

10 %

22
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Zúčastněte se
našich seminářů
Naše obec ve spolupráci se vzdělávací
agenturou RRAVM chystá na únor vzdělávací semináře z oblasti právního vzdělání a základů podnikání.

Obec má nový web.
Pomozte nám jej vylepšit

Seminář právního vzdělání je naplánován na úterý 17. února od 17 hodin. Nosným tématem bude katastr nemovitostí
a informace s ním související. Účastníci
získají přehled o fungování a nové právní
úpravě evidence katastru nemovitostí.
Druhý seminář, věnující se základům
podnikání, má poditul Získání finančních
prostředků pro realizaci podnikatelského záměru. Pokud byste se ho chtěli zúčastnit, zatrhněte si v kalendáři čtvrtek
19. února od 17 hodin.
Semináře jsou bezplatné a uskuteční se
v ZŠ a MŠ Zbyslavice. Zájemci se musí předem zaregistrovat, a to buď telefonicky na
čísle 731 446 953, nebo e-mailem: starostka@zbyslavice.cz. Více informací naleznete na: http://vzdelavani.rravm.cz/.

Nová služba pro
občany: zasílání
zpráv e-mailem
Nabízíme vám novou bezplatnou informační službu.
Na základě upozornění vás
občanů, že nemáte vždy
možnost si poslechnout
zprávy z místního rozhlasu,
ať už je to z důvodu, že nejste právě
doma, kvůli nízké kvalitě reproduktorů
nebo protože je hlášení rušeno běžným
provozem, rozhodli jsme se, že vám budeme zasílat tyto zprávy e-mailem.
Jak se mohou zájemci o tuto bezplatnou
službu přihlásit? Zašlete e-mail na adresu obec@zbyslavice.cz a do předmětu
napište ROZHLAS. Vaši elektronickou
adresu si tímto zařadíme do databáze
a budeme vám zasílat nejen texty právě
vyhlášené místním rozhlasem, ale i další informace z obecního úřadu nebo ty,
o které projevíte zájem. Pevně věříme, že
vám tato služba usnadní přístup k informacím. 
Obecní úřad Zbyslavice

Určitě Vám neuniklo, že obec má nové webové stránky. Vděčí za ně firmě Galileo, která je na základě požadavků starostky obce zpracovala. Spuštěny byly
1. 12. 2014.
Pojďme je společně vylepšit – pomocí dobového obrazového materiálu
chceme přiblížit dějiny naší malebné a historicky velice zajímavé vesnice.
Sbíráme proto různé staré fotografie, pohlednice a obrázky Zbyslavic a okolí, které chceme postupně doplňovat popisky, aby se každý návštěvník mohl
rychle zorientovat, neboť se mnoho vyobrazených míst změnilo k nepoznání.
Budeme rádi, když se i vy do naší výzvy zapojíte a poskytnete nám zajímavé
materiály k obohacení obrazové historie Zbyslavic.
Prosíme tedy všechny, kdo vlastní historické fotografie, pohlednice či jiný obrazový materiál Zbyslavic a jejich okolí a zároveň je ochoten se o ně podělit, aby
nám je zapůjčil k oskenování. Osobně je můžete přinést na obecní úřad nebo
přímo zaslat na e-mailovou adresu: starostka@zbyslavice.cz.
Můžete samozřejmě připojit i svůj komentář, příběhy a vzpomínky, zkušenosti
a zajímavosti. Moc děkujeme.
Obecní úřad Zbyslavice

Sobotní brigáda

V sobotu 6. prosince dopoledne jsme
společně se členy TJ Sokol uspořádali
brigádu, abychom vyklidili sklepní prostory místní hospody a garáže hasičárny.
Více než hodinu se vyklízelo vše, co bylo
nepotřebné ve sklepních prostorách.
Po příjezdu společnosti OZO Ostrava se
veškerý odpad třídil a likvidoval. Sběru
komunálního i nebezpečného odpadu
využila také celá řada občanů.

Držte si
své pejsky…

…oni pak totiž, nevěda, co činí, očůrávají
(někdy i hůř) fasády vašich spoluobčanů.
A že je to na omítkách znát, dokazuje
i zaslaná fotografie. Prosíme tedy, abyste
dohlíželi na své čtyřnohé přátele a byli
zodpovědnými pejskaři. Děkujeme. 

Obecní úřad Zbyslavice
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Zbyslavice
a odpady
Ceník č. 2/2015 za pravidelný svoz
a zneškodnění tuhých komunálních odpadů
Roční cena
hrazená
občanem

TARIF

Počet obsluh

70 litrů

P1 91

1x měsíčně

1

110 litrů

P2 91

1 x měsíčně

1–2 osoby

1000 Kč

110 litrů

P2 01

1x 14 dní

3 a více osob

1660 Kč

110 litrů

P2 06

1x 14 dní
(2 nádoby na stanovišti)

3 a více osob

2800 Kč

110 litrů

P2 91

1x měsíčně (léto)

chalupáři, chataři

750 Kč

S účinností od 1. 1. 2015 stanovilo
zastupitelstvo obce Zbyslavice výši
cen za pravidelný sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování
tuhých komunálních odpadů (v systému obce Zbyslavice) prováděných
OZO Ostrava s.r.o. Tyto ceny jsou stanoveny jako ceny maximální.

750 Kč

Velkoobjemový
a nebezpečný odpad
přijde na řadu v dubnu

Kalendář svozu
popelnic
v roce 2015
měsíc

čtrnáctidenní odvoz

měsíční odvoz

leden

2. 1. + 15. 1. + 29. 1.

2. 1. + 29. 1.

únor

12. 2. + 26. 2.

26. 2.

březen

12. 3. + 26. 3.

26. 3.

duben

10. 4. (pátek) + 23. 4.

23. 4.

květen

7. 5. + 21. 5.

21. 5.

červen

4. 6. + 18. 6.

18. 6.

červenec

2. 7. + 16. 7. + 30. 7.

16. 7.

srpen

13. 8. + 27. 8.

13. 8.

září

10. 9. + 24. 9.

10. 9.

říjen

8. 10. + 22. 10.

8. 10.

listopad

5. 11. + 19. 11.

5. 11.

prosinec

3. 12. +17. 12. + 31. 12.

3. 12. + 31. 12.
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Počet osob
v domácnosti

Druh nádoby

Obec Zbyslavice ve spolupráci s OZO Ostrava organizuje v sobotu
11. dubna 2015 na stanovišti u hasičské zbrojnice od 12 do 15 hodin svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Využijte této akce a přineste do sběru nepotřebný starý nábytek,
matrace, sedačky, koberce, sanitární keramiku, lednice, pračky nebo
vytříděné složky odpadu s obsahem škodlivin (léky, baterie, akumulátory, barvy, ředidla, oleje...).
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2015
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Krátké INFO z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 5. 11. 2014
Krátké výpisy z jednotlivých zasedání ZO budou v této podrubrice pravidelně představovat ty
nejdůležitější informace. Kompletní přehled Usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce najdete na webových stránkách obce www.zbyslavice.cz v sekci Úřední deska.
Odstupující starosta obce, František Tvardek, přivítal zastupitele
a hosty. Nově zvolení zastupitelé složili slib obci a ČR.

Následovala volba místostarosty obce. Starostka obce navrhla,
aby místostarostou byl Jiří Pavlík.

VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

ZO zvolilo:
– místostarostou obce Jiřího Pavlíka.

Zastupitelstvo obce (ZO) určilo:
– že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
ZO schválilo:
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Následovala volba starosty obce. Na funkci starosty byla navržena Regína Vřeská.
ZO zvolilo:
– starostkou obce paní Regínu Vřeskou.
Odstupující starosta obce pogratuloval nově zvolené starostce
a vyzval ji, aby další průběh ustavující schůze vedla ze své pozice ona. Starostka obce poděkovala členům zastupitelstva obce
za důvěru.

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR
ZO zřídilo:
– finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
ZO zvolilo:
– předsedou finančního výboru Ing. Mikuláše Kovařčíka.
ZO zvolilo:
– kontrolního výboru Romana Miko.
ZO zvolilo:
– členy finančního výboru Ing. Aloise Vavrečku a Romana Miko.
ZO zvolilo:
– členy kontrolního výboru Ing. Aloise Vavrečku a Miroslava Poláška.

Krátké INFO z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Zbyslavice ze dne 18. 12. 2014
Ve výpisu z druhého zasedání přinášíme zkrácenou verzi zápisu se všemi podstatnými informacemi. Kompletní přehled Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách
obce www.zbyslavice.cz v sekci Úřední deska.

ROZPOČET OBCE
ZO schválilo:
– rozpočet obce Zbyslavice na rok 2015 jako schodkový, krytý
přebytkem z hospodaření obce za rok 2014.
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

6 020 600 Kč
10 520 600 Kč
4 500 000 Kč

Starostka obce během zasedání přiblížila, z jakých prostředků
jsou čerpány zisky a zmínila hlavní položky ve výdajích. Detailní
přehled rozpočtu obce na rok 2015 je k nahlédnutí na úřední
desce na webu.

ZO vzalo na vědomí:
– čerpání rozpočtu za období 1–11/2014, se kterým seznámil
přítomné Ing. Mikuláš Kovařčík.
ZO schválilo:
– úpravu rozpočtu č. 4/2014. Navýšení příjmové i výdajové části
rozpočtu o 1 189 460 Kč. S úpravou seznámil přítomné Ing. Alois
Vavrečka a uvedl zásadní položky, které vedly k úpravám (např.
změna DPH, zvýšení rezervy, nerealizace některých projektových záměrů).
ZO schválilo
– rozpočtový výhled obce Zbyslavice na rok 2016–2018. S výhledem seznámil přítomné Roman Miko:
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Příjmy pro rok 2016:
pro rok 2017:
pro rok 2018:

8 110 tis. Kč
7 510 tis. Kč
7 710 tis. Kč

Výdaje za rok 2016:
za rok 2017:
za rok 2018:

8 110 tis. Kč
7 510 tis. Kč
7 710 tis. Kč

CENÍKY

Mgr. Ludmily Karbowiakové kronikářkou obce Zbyslavice od
1. ledna 2015.

DALŠÍ
ZO zvolilo:
zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a mateřské
školy obce Zbyslavice pro volební období 2014–2018 Ing. Mikuláše Kovařčíka.

ZO schválilo:
– Ceník č. 1/2015 – pronájem nebytových prostor OBECNÍHO
DOMU. S ceníkem seznámil přítomné Jiří Pavlík. Novinkou je
vratná záloha za klíč k obecnímu domu ve výši 500 Kč, která se
platí hotově při převzetí prostor a je vrácena při odevzdání prostor včetně generálního klíče.

ZO vzalo na vědomí:
– zprávu o činnosti předsedkyně kulturně-sociální komise
Jarmily Vdovičíkové, kterou jmenovala starostka do funkce ke
dni 1. 12. 2014.

ZO schválilo:
– Ceník č. 2/2015 – za pravidelný svoz a zneškodnění tuhých
komunálních odpadů. S ceníkem seznámil přítomné Jiří Pavlík.
Vzhledem k tomu, že OZO Ostrava nebude v roce 2015 zvyšovat
poplatky za svoz popelnic, ponechává obec Zbyslavice výši poplatků stejnou jako v roce 2014. Termíny svozů a ceník najdete
také na webové stránce obce.

ZO schválilo:
– členství obce Zbyslavice v asociaci Národní síť Zdravých měst
ČR (NSZM ČR).

ZDRAVÁ OBEC

– „Deklaraci Zdravá obce“ v předloženém znění.

OBECNÍ KRONIKA

ZO pověřilo:
– Regínu Vřeskou jako politika projektu „Zdravá obec a místní
Agenda 21“.

ZO vzalo na vědomí:
– informaci starostky obce Regíny Vřeské o jmenování

Více informací o projektech, záměrech obce a grantových žádostech se dočtete v příštím čísle Zbyslavického občasníku.

Aktuality ze sociální oblasti: s účinností od ledna 2015
ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ
Od ledna 2015 se zvýšila pevná část penzí o 60 Kč, tedy ze současných 2340 Kč na 2400 Kč. Procentní výměra vzrostla o 1,6 %,
u průměrného starobního důchodu to představuje částku 200 Kč.

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
Došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8500 Kč na 9200 Kč. Minimální hodinová mzda je nově 55 Kč.

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky započítává do příjmu žadatele pouze
80 % z vyplácené dávky důchodového pojištění (např. starobní-

ho důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou nově vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu,
že tento systém každou situaci posuzuje individuálně a podání
žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci
magistrátu zpracovat základní přehled finanční situace osoby.
Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či nepodání žádostí o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání
však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.
Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nebudou muset o přepočet dávky žádat. Úřad práce ČR
by měl sám zahájit nejpozději do 31. 3. 2015 řízení o přehodnocení nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou
poskytnout sociální pracovníci individuální poradenství.
Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na bydlení či standardizace
jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Sociální poradenství a komplexní sociální práci v obci Zbyslavice zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Občané se mohou obracet na sociální pracovnici Mgr. Lenku Krejčíčkovou, DiS., v době konzultačních hodin každou třetí středu v měsíci v budově Obecního úřadu Zbyslavice, případně si
mohou sjednat schůzku na tel: 599 444 732 nebo e-mailem: lkrejcickova@ostrava.cz.
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STATISTIKA
Počet obyvatel přihlášených k pobytu v obcích
správního obvodu statutárního města Ostravy k 1. 1. 2015
občané
mladší 15 let

občané
od 15 let

celkem
občanů

cizinci

celkem
obyvatel

Čavisov

66

455

521

2

523

Dolní Lhota

202

1253

1455

5

1 460

Horní Lhota

111

683

794

4

798

Klimkovice

650

3718

4368

25

4 393

Olbramice

101

567

668

7

675

Stará Ves nad Ondřejnicí

382

2373

2755

20

2 775

Šenov

922

5351

6273

30

6 303

Václavovice

312

1635

1947

9

1 956

Velká Polom

392

1637

2029

17

2 046

3 986

3185

7171

41

7 212

Vřesina

419

2420

2839

46

2 885

Zbyslavice

102

515

617

6

623

7 645

23 792

31 437

212

31 649

obce

Vratimov

CELKEM

Úřední hodiny
notářky Trčkové

Otevrená
obec:
ˇ
kontaktní údaje

Notářka Mgr. Svatava Trčková, se sídlem
Nový Jičín, Štefánikova 2086/12, oznamuje otevření kanceláře v době konání
úředních dnů v Klimkovicích. Úřední dny
v Klimkovicích budou vykonávány každé
úterý od 8 do 12 hodin a od 13 do 16.30
hodin v budově Městského úřadu v Klimkovicích na adrese Lidická 1.
Přítomná bude vždy notářka Mgr. Svatava Trčková nebo jí pověřený zaměstnanec. K právní poradě spojené s činností
notářky nebo k jiné právní službě je
vhodné se předem objednat na telefonním čísle 602 948 238 nebo 556 730 460,
případně prostřednictvím e-mailové adresy strckova.notar@nkcr.cz.
V Novém Jičíně je kancelář otevřena každý den, v pondělí až čtvrtek vždy od
8 do 12 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin,
v pátek od 8 do 12 hodin a od 12.30 do
15 hodin, na adrese Nový Jičín, Štefánikova 2086/12 (budova banky ČSOB). Více
informací na: www.notarnovyjicin.cz.

Zbyslavice
pevná linka: 556 421 721 síť KlimNet: 558 955 721
Zavedli jsme nové telefonní číslo, pokud máte také
telefon v rámci sítě KlimNet, můžete volat na OÚ zdarma.
Ludmila STAREČKOVÁ Regína VŘESKÁ
účetní
starostka: 731 446 953
obec@zbyslavice.cz
starostka@zbyslavice.cz,
Regina.Vreska@gmail.com
ÚŘEDNÍ HODINY
PO + ST 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ÚT + ČT 08.00 – 12.00
PÁ
po vzájemné dohodě

Jiří PAVLÍK
místostarosta: 734 655 926
Jiri.zby@seznam.cz,
mistostarosta@zbyslavice.cz

PRACOVNÍ SOBOTA
Každou poslední sobotu v měsíci
bude obecní úřad otevřen od 8 do
11 hodin.
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OTEVŘENÁ OBEC
10 otázek pro...

...starostku obce Zbyslavice

Regína Vřeská: Věřím, že se
společně se vším jaksepatří popereme
Bývá zvykem potrápit nově zvolené funkcionáře několika
záludnými otázkami. Nevyhnula se jim ani nově zvolená
starostka naší obce. Jak si s nimi poradila?
Máte za sebou dva měsíce v úřadu
starostky. Jak si novou funkci zatím
užíváte?
Je to obrovská změna. A jako každá změna na začátku, i tato je dost náročná, ale
zároveň při ní neustále něco nového objevujete. Včetně sebe sama (úsměv). Zatím si tedy nemůžu stěžovat, protože se
sešel skvělý tým lidí, pár věcí už se nám
podařilo a realizace spousta dalších na
nás čeká.
Ve volbách získala Šance na změnu
oproti ostatním stranám slušný náskok. Proč si myslíte, že občané volili
právě takto?
Především bych chtěla všem voličům
moc poděkovat za hlasy, kterými nás
podpořili. Když jsem se v červenci rozhodla založit novou kandidátku, přiznám
se, že po dlouhém přemlouvání některých mých přátel (smích), začali jsme si
v novém týmu klást otázky, co obci chybí,
kam se posunout dál... Dali jsme prostor
i občanům na dvou společných setkáních
a společně hledali odpovědi. Myslím, že
jak my, tak i další občané vycítili, že obec
změnu opravdu potřebuje a že je třeba
nebát se nových věcí. A jsem za to moc
ráda, protože tam, kde se říká „pro jistotu“ na všechny změny „NE“ už předem,
nemá cenu něco měnit.
Co na Vaše zvolení říkali Vaši známí
a rodina? Čekali takové vítězství,
nebo byli překvapeni?
Nejvíc ze všech jsem byla překvapena
asi já, i když mi to málokdo věří. Rodina?
Tak ta byla hodně překvapená. Nějakou
dobu trvalo, než jsme skutečnost vzájemně vstřebali. Známí a přátelé to vzali
výborně.

8

Na co se v následujících letech působení na zbyslavickém obecním úřadě
nejvíce těšíte?
Je toho neskutečně velká spousta věcí, ale
upřímně? V tuto chvíli se nejvíce těším, až
zmizí z kancelářských prostor ta obrovská
změť nesmyslných kabelů a nebudeme se
bát připojit do vyhořelých starých zásuvek
spotřebiče (smích). Rozhodli jsme se pro
mnoho úprav, za které bych ráda poděkovala Romanovi Miko – nové rozvody
elektro, a také Jarkovi Tobolovi – zednické
práce, výmalby, drobné opravy nábytku.
Cílem úprav bylo vytvořit v kancelářích
příjemné prostředí pro občany, návštěvy
i pro nás „úředníky“.
A pak je to spousta větších i menších věcí,
které mi momentálně dělají těžkou hlavu
– například se těším, až v tělocvičně nebude vlhko a plíseň, nebude nám zatékat
do obecního domu a knihovna bude brána jako součást kulturního života v obci.
A moc se těším na plně funkční webové
stránky doplněné všemi informacemi,
až budou mít občané možnost získat informace z digitální mapy obce vč. všech
inženýrských sítí a až bude schválen nový
územní plán v digitální podobě dostupný na webu obce.
Samozřejmě se těším, že nám bude svítit
veřejné osvětlení i při velkém povětří, na
čemž usilovně pracujeme. A nejvíce se asi
těším na vzájemnou spolupráci se všemi,
zvlášť s organizacemi. Čeká nás hodně
projektů a hodně skvělých akcí.
A z čeho máte naopak největší obavy?
Vždy jsem měla velké štěstí na kolegy
v práci. Troufnu si říct, že jsme výborný
tým, který se snaží společně udělat pro

obec to nej, takže věřím, že se společně
se vším jaksepatří popereme.
Co je podle Vás, obecně, největší úskalí
při vedení obce, jakou jsou Zbyslavice?
Pro mě osobně rozhodování, podpis na
poslední straně smluv, dokumentů, rozhodnutí. Je to veliká zodpovědnost.
Kde byste obec chtěla vidět v roce
2018, tedy na konci volebního období? A máme teď na mysli reálnou vizi.
Asi jako každý starosta bych i já chtěla vidět obec krásnou, pokrokovou a odhodlanou jít vyšlápnutým směrem ke zdravé
obci, ve které se dobře žije. A chtěla bych
vidět spokojené občany, kteří nebudou litovat, že dali hlas straně Šance na změnu.
Zastupitelstvo obce se shodlo, že
funkce starostky obce bude na plný
úvazek. Kolik času Vám starostování
ve skutečnosti zabírá?
Výkon funkce uvolněného zastupitele,
např. právě starosty, není vázán konkrétní pracovní dobou, nemá pracovní smlouvu, ale je předurčen plněním
úkolů. Dá se tedy říct, že zabouchnutím
dveří od kanceláře práce ani zdaleka nekončí. Někdy mám pocit, že spíš naopak
(smích). Přímo v kanceláři pak trávím víc
než 40 hodin týdně.
A co tedy Váš volný čas, jak jej
nejraději trávíte?
Zaslouženým lenošením (smích).
Když se řeknou „Zbyslavice“,
co se Vám vybaví jako první?
Domov, rodina, zázemí k odpočinku.
Děkuji za rozhovor. 

Martina Lovecká

ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2015

SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

SLUNÍČKOVÉ
miniokénko
Máme za sebou půlku dalšího školního roku,
během kterého jsme mohli prožít několik zajímavých akcí.
Začátek školního roku jsme si zpříjemnili táborákem, který jsme poprvé mohli
uskutečnit na školní zahradě v naší nové
venkovní učebně. Bylo to moc příjemné
setkání jak pro rodiče, tak pro děti. Díky
rodičům, kteří donesli dřevo, jsme mohli opékat dlouho do večera a nikomu se
domů moc nechtělo.

lou nadílku. Děti spolu se svými rodiči se
mohli zúčastnit Mikulášského pochodu
pro zdraví, kde plnily různé úkoly a vyzkoušely si, že při roznášení nadílky se
Mikuláš pěkně nachodí. Závěr roku patřil
vánoční besídce, která se našim dětem
moc povedla a navodila příjemnou vánoční atmosféru.

Začátkem prosince přišel do naší školy
Mikuláš, který měl pro všechny děti ma-

Plní dojmů jsme z poslední akce, kterou
byl tradiční společenský ples. Letos jsme

jej pojali netradičně v maskách. Chtěla
bych ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě plesu
i vám, kteří jste se přišli pobavit a podpořit tak děti z naší školy. Výtěžek plesu
se využije na dětský den a dětský maškarní ples, který se uskuteční již 8. února
od 14 hodin v místním obecním domě.
Všichni jste srdečně zváni. 

Za Sdružení rodičů „SLUNÍČKO“

Ingrid Lorková

Po kolena ve vodě
a nám to nevadí
Psal se rok 2011 a výstavba rybníků ve Zbyslavicích byla
úspěšně dokončena. Mezi místními rybáři proto vznikl nápad
založit registrované občanské sdružení s názvem RS Sezina.

Po dohodě s majitelem, obcí Zbyslavice,
má čtrnáctičlenné sdružení za úkol být
nápomocno při údržbě a péči o okolní
zeleň a správný chod vodního díla dle
instrukcí AOPK ČR (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR).
Začátkem roku 2014 byl založen rybářský
kroužek pro mladé rybáře, kde se děti učí
rybolovné techniky, rybářská pravidla,
poznávaní druhů ryb, rostlin a ostatních
živočichů, se kterými se můžeme v přírodě setkat, a jsou vedeny ke kladnému
vztahu k přírodě.
Závěrem roku 2014 všech sedm dětí
úspěšně složilo kvalifikační test. Získaly
první rybářský lístek a staly se tak právoplatnými členy Českého rybářského
svazu. Činnost kroužku bude i nadále
pokračovat, přičemž noví uchazeči jsou
vždy vítáni.
Sdružení pořádá každoročně rybí hody
spojené se závodem v lovu ryb pro děti
pod názvem „ZBYSLAVICKÁ ČUDLA“, kde
se i v letošním roce budeme těšit na hojnou účast závodníků a hlavně i fanoušků.

Rybářské sdružení Sezina
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Ples v opeře pár
kroků od branky

Rozsvícení
vánočního stromku

Kdo z nás může říct, že byl na „plese
v opeře“? Troufám si říct, že asi nikdo. Tak
proč bychom si v našem pěkném obecním sále nemohli alespoň trochu přiblížit
krásnou atmosféru takového plesu, kdy
dámy obléknou dlouhé šaty, pánové obleky, pokud možno s motýlkem, a prožít
krásný večer s dobrou kapelou, přípitkem a programem, který jsme pro vás,
naše milé hosty, připravili.
Vždyť jste v loňském roce při našem večírku v duchu 30. let minulého století
předvedli, že to dokážete, přispět svým
přístupem k úžasnému večeru.
Těšíme se na vás 7. března od 20 hodin
v sále obecního domu na našem „Malém
plese v opeře“.

výbor Klubu dříve narozených

Již potřetí jsme rozsvěceli ve spolupráci
s obecním úřadem náš „vánoční strom“.
I tentokrát nám vyšlo počasí a myslím,
že nálada byla, i díky dobrému občerstvení, které připravil výbor Klubu dříve
narozených, opravdu výborná. Letos
se nám konečně podařilo odhadnout
množství punče, a tak se na každého dostalo. O krásnou předvánoční atmosféru
se postarali i „zbyslavičtí zpěváci“, kteří za

doprovodu varhaníka p. Krále a pod vedením p. M. Starečkové zazpívali krásné
vánoční písně.
Po rozsvícení stromku mnohé jistě mile
překvapil ohňostroj. Přijel i Mikuláš, který
všechny děti podělil perníčky. Sešli jsme
se v hojném počtu a jsme přesvědčeni,
že naše setkání zpříjemnilo předvánoční
čas.
výbor Klubu dříve narozených

Rozpis utkání sportovního oddílu
TJ Sokol Zbyslavice – III. třída 2014/2015
16. kolo

so

4. 4. 2015

15.30

Bravantice – Zbyslavice

17. kolo

ne

12. 4. 2015

15.30

Zbyslavice – Hostašovice

18. kolo

so

18. 4. 2015

16.00

Troj.-Bystré – Zbyslavice

19. kolo

ne

26. 4. 2015

16.00

Zbyslavice – Lubina

20. kolo

ne

3. 5. 2015

16.30

Rybí – Zbyslavice

21. kolo

ne

10. 5. 2015

16.30

Ženklava – Zbyslavice

22. kolo

ne

17. 5. 2015

17.00

Zbyslavice – Vražné

15. kolo

ne

24. 5. 2015

17.00

Zbyslavice – Skotnice B-Mošnov

14. kolo

ne

31. 5. 2015

10.15

Žilina – Zbyslavice

13. kolo

ne

7. 6. 2015

17.00

Zbyslavice – Petřvald n. M. B

12. kolo

ne

14. 6. 2015

17.00

Hladké Životice – Zbyslavice

Více na: http://sokol-zbyslavice.8u.cz/
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Za TJ Sokol Mikuláš Kovařčík
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2015

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY
Jak to vidí...

Školní rok
je v plném proudu
Jak to
vidí paní
ředitelka

Tak jako jinde, i u nás ve Zbyslavicích začal 1. 9. 2014 nový školní
rok. Skončily dny plné her a volnosti a začaly školní povinnosti.

V letošním školním roce se v mateřské
školce vzdělává 28 dětí. Paní učitelky Eva
Klapuchová a Veronika Nováková si na
každý den připravují vzdělávací program,
který odpovídá rámcovému předškolníŠkolní rok 2014/2015 jsme zahájili v nově
zrekonstruovaných prostorách mateřské
školy. Byla zde provedena nová výmalba
a pořízena nová sestava skříněk pro děti.
Děti tuto změnu s radostí přijaly.

mu vzdělávání. Provoz mateřské školy je
v době 6.45–16.15 hodin.
V základní škole probíhá výuka pěti ročníků, celkem se zde vzdělává 30 žáků ve
dvou třídách. Odpolední vyučování mají
žáci v pondělí a ve středu. V pondělí odpoledne probíhá výuka náboženství. Žáci
mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny, flétničky a ekokroužek. Naše škola
Dále pokračujeme ve spolupráci s Mateřskou školou Olbramice a navštěvujeme
v jejích prostorách divadelní představení
různých divadelních spolků pro děti.

Na konci září byl zahájen plavecký výcvik
pro předškolní děti, který probíhá v bazénu v Kopřivnici.

V polovině října proběhla v prostorách
mateřské školy beseda pro rodiče s námětem „logopedická prevence“ s Mgr.
Martínkovou.

Děti mají dále možnost navštěvovat
kroužky gymnastiky, angličtiny a nově
kroužek flétničky.

Na podzim se uskutečnila drakiáda na
Zaječím kopečku. Společně s mateřskou
školou se akce zúčastnili také někteří ro-

Jak to
vidí paní
učitelka
ze ZŠ

Zbyslavičtí školáci mají za sebou
pestrý čtvrtrok. Po zahajovacím
táboráku se školní rok rozběhl
naplno. Kromě tradičního vyučování jsme prožili bohatý Mrkvový a Halloweenský den. Společně jsme se vypravili do lesa pozorovat a zaznamenat
proměny stromů v průběhu roku. V rámci
projektu „Let‘s speak together“ se zdoko-

nalujeme v angličtině. Do školy zavítal
rodilý mluvčí, který pomáhá zapojovat
angličtinu metodou CLIL také do matematiky a přírodovědných předmětů. Po
osmi intenzivních lekcích plavání v kopřivnickém plaveckém bazéně získaly děti
„Mokrá vysvědčení“.

Nový školní rok začal ve školní družině
Cestou s Rumcajsem. Po celý rok jsou
na každý měsíc připraveny netradiční
sportovní úkoly do družinové olympiády
inspirované Rumcajsovými dobrodružstvími. Pravidelně je zařazován program
inspirovaný lidovými tradicemi.

taci na mapě si vyzkoušely při hledání
pokladu. Na svátek Svatého Martina si
děti kreslily mandaly inspirované sv. Martinem a nezapomnělo se ani na martinské rohlíčky. V listopadu soutěžily v poznávání podzimní zeleniny a připravily si
jídlo z brambor.

V říjnu se tak děti dozvěděly o významu
a oslavě Dušiček, na Halloween dlabaly
a vyřezávaly dýně a také si upekly dýňovou bábovku. U dětí měla úspěch a velmi
jim chutnala. Své znalosti o obci a orien-

Během klidových činností si děti hrají
s oblíbeným legem, poslouchají četbu z knihy Rumcajs nebo si mohou vyzkoušet svůj důvtip a logické uvažování
v různých hádankách a kvízech. Také

Začátek listopadu se nesl ve znamení

hned v září slavila veliký úspěch. My, taková malá školička, jsme vyhráli 100 000
korun! Je to super. Děti se už těší na nové
učební pomůcky a vybavení na zahradu.
Děkujeme všem, kteří nám dali hlas.
Do nového roku 2015 vám přeji plno pozitivních zpráv, pevné zdraví a aspoň jeden splněný sen.

Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy
Jak to

diče, jež svým dětem pomáhali.
vidí paní
Hlavním tématem podzimu
učitelky
byla Světýlková slavnost, ktez MŠ
rá byla pořádána začátkem
listopadu. Záměrem těchto akcí
bylo stmelení rodičů a dětí v obci Zbyslavice.
I vánoční besídka, která se konala 17. 12.
v sále obecního domu, měla kladnou
odezvu.
 Eva Klapuchová a Veronika Nováková,

učitelky mateřské školy
Světýlkové slavnosti a zamykání lesů. Děkujeme všem nadpřirozeným bytostem
za podporu! Poté školou otřásly domorodé africké rytmy drumbenů a jiných
rytmických nástrojů. Děti pod vánočním
stromečkem ve škole našly nejen lego,
ale i spoustu dalších hraček a také iPad.

Mgr. Jana Masníková,

učitelka základní školy
jsou seznamovány s významnými
a mezinárodními dny slavenýJak to
mi v aktuálním měsíci. Oblíbevidí paní
vychovatelka
nou pohybovou činností dětí
je pobyt na školní zahradě,
který si díky příznivému počasí
mohly dopřávat skoro každý den. Ale ani
v tělocvičně nezahálely. Děti nejvíce zaujaly různé míčové hry a honičky. Od října
je družinový program doplněn o aktivity
připravované rodilým mluvčím.

Silvie Karešová,

vychovatelka školní družiny
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STŘÍPKY MINULOSTI

I obec by měla mít
svou paměť. Uchovanou v kronice
A protože na tu zbyslavskou pamětní knihu se v posledních letech trochu pozapomnělo, obnovilo vedení obce funkci kronikářky a rozhodlo se kroniku nejen dopsat, ale i prozkoumat její dosavadní záznamy. Kdo ví, třeba se objeví něco, na co jsme
doopravdy už úplně zapomněli.
Vedení kronik je u obcí a měst dáno zákonem, konkrétně Zákonem č. 132/2006 sb. o kronikách obcí. Obec zodpovídá za její
obsah a dbá na to, aby se neztratila a zachovala i do budoucna.

Nová kronikářka: Čekám,
že objevím zajímavý příběh
Ve Zbyslavicích strávila sedmadvacet
let, teď sice žije už sedmým rokem v Ostravě, ale kladný vztah k rodné vesnici
se zkrátka nezapře. I proto se rozhodla
prozkoumat archivy obce a objevit, co
skrývají. Krátký rozhovor s nově jmenovanou kronikářkou obce – Mgr. Ludmilou
Karbowiakovou, absolventkou Ostravské
univerzity, nabídne pět odpovědí, které
ani v kronice nenajdete.
Co tě na práci kronikářky obce nejvíce
láká? Proč jsi do toho chtěla jít?
Láká mě, že proniknu více k historii, kterou mám velice ráda a o kterou se velmi
zajímám, a taky to, že jsem už pár kronik
přepisovala, dávala na internetové stránky a vždycky mě fascinovalo, co jsem se
dozvěděla.
Myslíš, že narazíš třeba na nějaká
zajímavá fakta nebo odhalíš dávné
tajemství?
Trošičku očekávám, že se dozvím něco
více o své rodné vesnici a byla bych
ráda, kdybych v archívu našla například
zajímavý příběh, který s naší vesnicí souvisí. A zrovna před chvílí jsme debatovali s paní starostkou, že by bylo skvělé,
kdybychom objevili třeba nějaká nářeční
slova.
Co vlastně obnáší práce kronikářky?
Jednak je to sledování dění v obci, jednotlivých složek a událostí a myslím, že
s prací kronikářky souvisí trošičku i to, že
má přehled, co tady bylo kdysi, a navazuje na práci předchozích kronikářů.
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Ludmila Karbowiaková (na snímku vpravo) se
ujala vedení obecní kroniky.

Když zrovna nebudeš psát zbyslavickou kroniku, jakému koníčku se
budeš věnovat? Co tě baví?
Mým největším koníčkem je četba knížek, říkám si, že dobrá knížka může ovlivnit vzdělání člověka. Ráda se zajímám
o historii, kterou jsem studovala, a hodně
času věnuji taky vysokohorské turistice.
Máš ve Zbyslavicích nějaké oblíbené
místo nebo něco, co je, jak se říká,
tvoje „srdcovka“?
Je jedno místo, které mám opravdu hodně
ráda, kam jsem chodila vždycky, když jsem
potřebovala načerpat síly, a sice místo u
skály a taky celkový pohled na Beskydy
z tohoto místa. A krásně je samozřejmě i u
nově vybudovaných rybníků.
Budu se těšit na objevené příběhy.
Díky za rozhovor!
Agáta Vřeská

Z historie obecní kroniky
Kronika Zbyslavic má dva svazky a je psána od roku 1947. V roce 1928 sepsal místní
obecní knihovník Osvald Kurka historické záznamy do roku 1937. Během druhé
světové války byla kronika odvezena Rudolfem Matuschkem, občanem německé
národnosti, do Nepříval u Olomouce, kde
ji zakopal v jednom ze zdejších sklepů.
Kronika byla nalezena, ale ve značně poškozeném stavu, proto po ukončení války
rozhodla komise o napsání a vedení nové
kroniky. Prvním kronikářem byl Augustin
Kadula, řídící učitel, který začíná psát kroniku v podstatě od nejstarších dějin obce
a začíná rokem 1359, kdy je poprvé obec
Zbyslavice zmiňována v historických pramenech. Autor čerpá až do první světové
války převážně z archivních materiálů.
Kronika obsahuje informace nejen o hospodářském, politickém a kulturním dění
v obci, ale všímá si také dějin státu a národu jako celku. Od roku 1953 je pověřen
psaním kroniky Vilibald Rozsypal, ředitel
zdejší základní školy. V zápisech se však
střídá s Marií Rozsypalovou, učitelkou.
Druhý svazek kroniky začíná rokem 1976
a kronikářem je jmenován Teofil Pačka,
rodák ze Zábřehu u Hlučína. Do Zbyslavic
se přestěhoval po svatbě v roce 1955. Do
kroniky zaznamenával velmi pečlivě její
události, aktivity zdejších spolků, výstavbu obce a nezapomínal ani na místní lidové obyčeje. Kronika končí rokem 1996, od
té doby nejsou události v obci zaznamenávány. Je však důležité znovu navázat na
tuto kronikářskou tradici, kterou zavedly
předchozí generace, a pokračovat v ní,
a předat tak dějinné události, zvyky a tradice nadcházejícím generacím.

Ludmila Karbowiaková
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2015

KULTURA

Kalendář plánovaných akcí na rok 2015
termín akce

název akce

pořadatel

8. 2. (ne)

Dětský maškarní ples

Sdružení Sluníčko

16. 2. – 22. 2. (po–pá)

Vzdělávací kurzy pro občany zdarma – I. cyklus

Obec Zbyslavice,
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

březen

Vzdělávací kurzy pro občany zdarma – II. cyklus

Obec Zbyslavice,
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

březen

Výtvarné dílny v knihovně

Knihovna ve spolupráci s místními organizacemi

7. 3. (so)

Malý ples v opeře

Klub dříve narozených

27.–29. 3. (pá–ne)

Velikonoční výstava

Klub dříve narozených

duben

Bezpečná cesta do školy – Světový den zdraví

Zdravá obec Zbyslavice a MA21, ZŠ a MŠ a Policie ČR

18. 4. (so)

Zabijačkové hody

Obec Zbyslavice

květen

Turnaj v nohejbalu – Memoriál Karla Foltýna, ml.

Automotoklub Zbyslavice

1. 5. (pá)

Turistický pochod – Lysá hora

Zdravá obec Zbyslavice a MA21

1.–2. 5. (so–ne)

Klubová soutěž retro větroňů, večerní táborák

Leteckomodelářský klub GRADIENT

9. 5. (so)

Férová snídaně – Světový den pro Fair trade

Zdravá obec Zbyslavice a MA21, ZŠ a MŠ Zbyslavice,
Sdružení Sluníčko

10. 5. (ne)

Den matek

ZŠ a MŠ a Sdružení Sluníčko

16. 5. (so)

Workshop – vytápění

Zdravá obec Zbyslavice a MA21

24. 5. (ne)

Smažení vaječiny

Zahrádkáři

30. 5. (so)

Den bez úrazů, LETNÍ KINO

Zdravá obec Zbyslavice a MA21

6. 6. (so)

Dětský den

Sdružení Sluníčko

27. 6. (so)

Turnaj v malé kopané

Futsal team Zbyslavice

28. 6. (ne)

Soutěž leteckých modelářů

Leteckomodelářský klub GRADIENT

4.–5. 7. (so–ne)

Setkání modelářů LMK Rašovice, večerní táborák

Leteckomodelářský klub GRADIENT

srpen

Turnaj v badmintonu

Automotoklub

září

Turnaj v nohejbalu

Automotoklub

září

Evropský týden mobility: Beseda s PČR pro seniory
Po stopách… (turistický pochod)

Zdravá obec Zbyslavice a MA21

4. 9. (pá)

Posezení u táboráku

Sdružení Sluníčko

19. 9. (so)

Den obce

Obec Zbyslavice

19.–20. 9. (so–ne)

Soutěž Mistrovství republiky

Leteckomodelářský klub GRADIENT

září–říjen

Rybářské hody, Dětské závody

Rybářský svaz Sezina

4. 10. (so)

Den zdraví

Zdravá obec Zbyslavice a MA21 a Český červený kříž

5. 10. (ne)

Den seniorů – setkání jubilantů

Obec Zbyslavice

10. 10. (so)

Vinobraní

Klub dříve narozených

17. 10. (so)

Pivní slavnosti

Hospůdka Na kopečku

listopad

Adventní dílny v knihovně

Knihovna ve spolupráci s místními organizacemi

6. 11. (pá)

Světýlková slavnost – zamykání lesa

ZŠ a MŠ

14. 11. (so)

Rybí hody

Zahrádkáři

28. 11. (so)

Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu

Obec Zbyslavice ve spolupráci s místními organizacemi

6. 12. (ne)

Mikulášský pochod

Zdravá obec Zbyslavice a MA21

17. 12. (čt)

Vánoční besídka

ZŠ a MŠ, Sdružení Sluníčko

27. 12. (ne)

Turnaj v mariáši

Futsal team Zbyslavice

28. 12. (po)

Turnaj ve stolním tenise

Futsal team Zbyslavice

Termíny jednotlivých akcí se v průběhu roku mohou změnit a upřesnit. Sledujte proto webové stránky obce www.zbyslavice.cz,
na kterých budeme zveřejňovat aktuální informace. Děkujeme za pochopení.
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OKÉNKO OBČANŮ

Včelařství má léčivý účinek
aneb 110 let trvání Včelařského
spolku pro Klimkovice a okolí
Včelaři ZO ČSV Klimkovice oslavili 11. října
loňského roku neuvěřitelných 110 let od vzniku spolku.
Spolek založili včelaři v roce 1904 jako
třetí český v tehdejším Slezsku. Většina
německy hovořících včelařů nebyla spokojena se vznikem českého spolku, až
rozhodnutí Zemské slezské vlády potvrdilo právo českých spolků na činnost.
Oslavy výročí doprovázela slavnostní
schůze a uspořádání výstavy. Na této výstavě kromě včelařského zařízení, několika druhů medu, medoviny, perníků a výrobků z vosku byly k nahlédnutí i archivní
zápisy, dobové fotografie (např. dokonce
z r. 1914), knihy a časopisy.
Každý člen obdržel kroniku spolku (po
dohodě lze zapůjčit zájemcům k nahlédnutí) a ti, kteří aktivně ovlivňují současnou činnost organizace, převzali včelařská ocenění. Přítomné potěšila i slova
uznání starostů obcí a krajských i celostátních orgánů.
Základní organizace Českého svazu
včelařů sdružuje včelaře z Klimkovic, Olbramic, Vřesiny a Zbyslavic. V současné
době to je 46 včelařů s 341 včelstvy. Ve
Zbyslavicích včelaří Alena Barvenčíková,
Soňa Držíková, Břetislav Drgáč, Jiří Matula, Bohuslav Kocurek, Zdeňka Pavlíková,
Jan Vdovičík a Ing. Ivo Žatek, celkem se
75 včelstvy.

Na katastru obce jsou umístěna i včelstva
včelařů z Čavisova, Staré Bělé a Jistebníku.
Sto deset let je doba mnohem delší než
průměrný lidský život a z toho vyplývá, že
veškeré úsilí a dění kolem včel se přenáší z generace na generaci a přes mnohá
úskalí bude jistě pokračovat dále.
Přejme si, aby nepřibývalo geneticky
modifikovaných rostlin, ubylo pesticidů
pro ošetřování zemědělských plodin, do
krajiny se vrátily aleje, stromořadí, remíz-

ky, rozkvetlé louky i mateřídouškou provoněné meze. Vždyť neznáme žádný jiný
obor lidské činnosti, který přírodě více
dává, než odebírá, a MUDr. Hajdůšková
k tomu dodává: „Vedle všech známých
léčivých účinků včelích produktů je ještě jeden, určený výhradně pro chovatele
včel: krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, pocit sounáležitosti
s přírodou a láska ke včelám.“
Přejeme vždy svým včelkám zdraví a totéž přeji v novém roce i vám všem.

Za místní včelaře Zdeňka Pavlíková

Rubrika, která je jen pro vás...
Vážení občané, čtenáři,
v novém občasníku jsme se rozhodli vytvořit rubriku, kterou jsme nazvali Okénko občanů. A co že bude obsahovat? Ani víc,
ani míň než to, o co se rozhodnete podělit.
Zachytili jste fotoaparátem zajímavou momentku nebo panorama Zbyslavic? Pochlubte se tím. Nebo jste navštívili nějakou
akci v okolí a stojí podle vás za zmínku? Inspirujte i své sousedy. Malujete či vyrábíte něco, na co jste patřičně hrdí? Vyfoťte to
a nenechávejte si svůj talent pro sebe. Chcete se k něčemu vyjádřit a místní hospůdka není to pravé místo? Glosujte, komentujte. Tyto stránky budou pravidelně patřit jen a jen vám. Těšíme se na všechny vaše příběhy, postřehy a umělecké projevy.

Vaše redakce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Návštěvy jubilantů:
posedět a zavzpomínat...
Po delší odmlce, kdy v obci dříve působil
Sbor pro občanské záležitosti, se nové
vedení obce rozhodlo k této činnosti
vrátit, i když trošičku jiným způsobem,
a založilo kulturně-sociální komisi, jejíž
předsedkyní jsem byla jako člen zastupitelstva obce jmenována.

Jubilanti 2015: I. pololetí
50 let
Jiří Močidlan

únor

Ludmila Vavrečková

únor

Miroslav Kotán

květen

Spolu se starostkou obce, paní Regínou
Vřeskou, jsme koncem minulého roku
navštívily ty jubilanty, kteří v roce 2014
oslavili kulaté a půlkulaté jubileum počínaje „sedmdesátkou“. Jubilantů bylo
celkem jedenáct. A musím říct, že to byla
více než příjemná setkání.

Naděžda Kučerová

červen

Zavítaly jsme rovněž do domácností našich nejstarších spoluobčanů: paní Marie
Polášková se v únoru dožila 97 let a pan
Václav Smolík v září 91 let! A nás velmi
těší, že jsou i v takto úctyhodném věku
ve výborné kondici.

60 let

S oslavenci jsme krátce poseděly, předaly jim malou kytičku a balíček. Za vedení
obce jsme všem jubilantům popřály hodně zdraví, štěstí i pohody v kruhu rodinném.

Zdeňka Pavlíková

leden

Anna Kašná

leden

Vlasta Urbánková

leden

A výhled pro tento rok? Protože na první
den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní
den seniorů, rozhodli jsme se v tomto
měsíci uspořádat všem seniorům setkání v obecním domě a zároveň společně
oslavit významná životní výročí našich
nejstarších spoluobčanů. Dovolujeme si
již nyní všechny oslavence i ostatní důchodce pozvat na tuto malou slavnost.

Jarmila Vdovičíková,

předsedkyně kulturně-sociální komise

55 let
Miroslava Pavelková

leden

Dana Kučerová

únor

Rudolf Vřeský

březen

Miloš Odložil

červen

Elena Kielorová

leden

Jan Vdovičík
Štěpánka Vlčková

únor
březen

65 let

Jan Richter

únor

Marie Stará

březen

Jarmila Stuchlíková

březen

Anna Kičová

červen

Josef Schuster

červen

70 let
Leopold Filipec

duben

75 let
Anna Reichlová

duben

Anna Rozsypalová

duben

80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v rodinném kruhu.

Kdo patří v obci k nejstarším?

Ludmila Pačková

květen

Miloslav Černý

červen

85 let
Jan Košťál
Štefan Sopko

únor
duben

Nejstarší žena: Marie Polášková, 2015 = 98 let (únor)
Nejstarší muž: Václav Smolík, 2015 = 92 let (září)
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