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Vážení spoluobčané,
jsem opravdu ráda, že hned z kraje začínajícího roku
mohu představit nové číslo občasníku. Přesto, že se
veškeré akce a aktivity snažíme prezentovat online na
našem webu i Facebooku, klasická podoba sdílení informací je pro nás také důležitá a v novém období se
jí chceme aktivněji věnovat.
V tomto čísle jsme se rozhodli především shrnout
uplynulý rok, ale věnujeme se i aktuálním tématům,
např. změnám v oblasti kanalizace, které se dotknou
nás všech. Dozvíte, které společenské akce nás čekají
v nejbližších týdnech i jaké investiční akce proběhly
nebo proběhnou. Stěžejním tématem je rekonstrukce
místní hospody, které se aktivně věnuje místostarosta
pan Roman Miko tak, aby mohla být co nejdřív znovu
pronajata a otevřena. Mým velkým úkolem pak bude
žádost o dotaci z MMR, díky které bychom mohli získat až 10 mil. na rekonstrukci a výstavbu ZŠ a MŠ.
A protože začal nejen nový rok, ale nedávno i nové
volební období, ráda bych využila prostoru a poděkovala lidem, bez kterých si svou práci už neumím představit. Především je to paní účetní Liduška Starečková,
často má pravá i levá ruka, správce Ivo Ferenc, který
je k dispozici vždy když je třeba, asistentka Hanka
Řeháčková, díky níž jde hodně věcí o dost snadněji,
a samozřejmě tým zastupitelů – jak ten minulý, od
kterého jsem se hodně naučila a je za ním vidět kus
práce, tak ten nově zvolený, který se do svých povinností pustil s obrovským nasazením.
Závěrem mi dovolte popřát nám všem krásný rok
2019. Ať jsme plní životní síly, radosti a máme se každý
den na co těšit. Věřím, že se nám i v tomto roce bude
žít v naší vesničce spokojeně a vytvoříme krásné nové
vzpomínky.
Regína Vřeská, starostka obce Zbyslavice
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Okénko vedení obce
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dovolte nám, abychom vás hned zkraje nového
roku informovali o průběhu některých investičních akcí v naší obci, které jsme již
zrealizovali a zároveň seznámili s těmi, které chystáme realizovat v roce 2019.
CO JSME JIŽ ZREALIZOVALI:
1. Dokončení komplexní opravy tělocvičny v budově Základní
a Mateřské školy Zbyslavice
2. Dokončení opravy bývalé prodejny masa, přebudování
na dnešní Komunitní centrum
3. Sportovní areál – fotbalové hřiště
* Revitalizace trávníků fotbalového hřiště – strojní vertikutace, kompletní prosetí trávního semene, hnojení, zapískování, smykování povrchu trávníku
* Výstavba oplocení sportovního areálu z horní a boční strany nad tribunou včetně betonových podhrabových desek,
příjezdové brány
* Výstavba ocelové konstrukce pro síťovou zábranu za horní
fotbalovou bránou, oprava spodní síťové zábrany proti úniku míčů na dolní hřiště
* Provedení průzkumného vrtu studny ve sportovním areálu
* Výstavba a instalace nového cvičebního prvku, včetně
dopadové pryžové plochy (navazuje na již dříve instalované
workout prvky)

CO PŘIPRAVUJEME:
1. Postupná rekonstrukce budovy místní restaurace
K 1. 12. 2018 jsme, jakožto obec, převzali zpět budovu od nájemce, a začali jsme plánovat opravy, které považujeme za
opravdu nutné.
Konkrétně se jedná o výměnu všech původních plechových
vstupních dveří, výměnu původních dřevěných oken, výměnu
a úpravy radiátorů, instalaci kotle na tuhá paliva, řešení ohřevu
teplé vody, řešení poklopů a mříží do sklepních prostor, instalaci zábran do sklepních oken proti promrzání, instalaci krbových
kamen do extrovny, rekonstrukci sociálního zařízení a venkovní
terasy. Také si samozřejmě uvědomujeme, že budova je starší
a nevíme, co na nás „vypadne“ při odkrytí stávajících konstrukcí.
Po dokončení rekonstrukce bude budova pohostinství opět nabídnuta k pronájmu.
2. Příprava zadání projektu na objekt Hasičárny, který probíhá v rámci komunitního plánování
3. Příprava projektu na snížení energetické náročnosti
budovy obchodu (Hruška) – výměna oken, zateplení, řešení
energií.
4. Oprava a vybudování místních komunikací – na základě
možností požádání o dotace z programu „Podpora obnovení
místních komunikací“

* Instalace odpadkových košů a laviček
Sportovní areál včetně zázemí šaten prošel v posledních letech
značnou obměnou, a i když se zrovna našemu fotbalovému
mužstvu nedaří, což všichni fotbaloví fandové neseme těžce,
věříme, že vše se v dobré obrátí. Našim hnacím motorem v tomto areálu jsou především naše děti, které využívají areál jak
návštěvami ze školy, školky a školní družiny, tak naše družstvo
žáků, které pod společným týmem s Olbramicemi podává slibné výkony, a počet těchto dětí neustále roste.
4. Realizace odstavných ploch za obecním domem a vedle
obchodu, upozorňujeme občany, že tyto plochy nejsou určeny
k trvalému odstavení vozidel, a žádáme občany, aby využívali
své vlastní parkovací prostory
5. Nákup nové sekačky Husqvarna
6. Oprava místních komunikací – zaasfaltování děr, zalití
prasklin tekutým asfaltem
7. Dokončení projektové dokumentace „Rekonstrukce základní školy a výstavba mateřské školy“

5. Výstavba obecní vrtané studny včetně nádrže na vodu
v prostorách sportovního areálu, následné zavlažování hrací
plochy fotbalového hřiště, studna bude sloužit i k případnému
zavlažování zeleně v obci
6. Příprava realizace rekonstrukce základní školy a výstavba mateřské školy, příprava financování celého projektu, výběr
dodavatele tendru, výběr dodavatele stavby; příprava kompletního harmonogramu postupu prací v návaznosti na výuku ve
škole
7. Instalace odpadkových košů na psí exkrementy
8. Instalace bezpečnostních zrcadel a obnova dopravních
značek
9. Obnova a aktualizace uvítacích tabulí do obce
10. Řešení nakládání s odpadními a splaškovými vodami na
území obce – konfrontace platné legislativy se situací v obci,
studie možných návrhu řešení, příprava řešení
11. Řešení dopravní situace v obci – požádáme Policii ČR
o dohled nad rychlostí vozidel jedoucích v naší obci, zejména
u školy a zastávky autobusu, a dohled nad parkováním kolem
sjezdu k hlavní silnici
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Další akce připravujeme a budeme vás informovat v příštím zpravodaji, veřejných zasedáních a oficiálním webu obce
www.zbyslavice.cz.
Rádi bychom vás ještě požádali, hlavně přes zimní období,
o parkování vašich vozidel na vlastních vjezdech mimo obecní
komunikace, a tím usnadnění zimní údržby smluvnímu dodavateli. Nejen, že není snadné kličkovat mezi vozidly, tak, aby
nedošlo k poškození vašich vozidel, zároveň může dojít k neprohrnutí komunikace a to je vůči ostatním ukázněným spoluobčanům velmi sobecké. Přiznejme si sebekriticky, že to je jen
o naší lenosti a pohodlnosti. Děkujeme za pochopení.
Závěrem bychom vám všem rádi poděkovali za hlasy, které jste
nám dali ve volbách, a za velkou účast, kterou jste projevili skutečnost, že vám není lhostejné, co se děje v naší obci. Je to pro
nás velká zodpovědnost a závazek. Věříme, že jsme Vám doká-

zali, že jsme schopni nejenom pracovat, ale i komunikovat jak
o příjemných věcech tak hledat řešení v těch méně příjemných.
Budeme velmi rádi za konstruktivní názory a dobře míněné
rady a postřehy. Bez aktivních občanů bychom vše realizovali
mnohem složitěji.
Děkujeme také všem složkám a spolkům za spolupráci nejen při
brigádnické činnosti, které si nesmírně vážíme.
Milí spoluobčané, vážení zaměstnanci obce, děkujeme za
úspěšně prožitý rok 2018 a do nového roku 2019 přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a boží požehnání.
Roman MIKO, místostarosta,
Regína VŘESKÁ, starostka

Dotace získané
z Moravskoslezského kraje
1.
Název programu:
RRC/1/2018 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2018
Název projektu: Komunitní centrum obce Zbyslavice, II. etapa
Hlavním cílem projektu – II. etapy – bylo vybudování komunitního centra v obci Zbyslavice, které umožní poskytování sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit především spolkům
a občanům. Vytvoření tohoto zázemí umožnilo členům spolků
užší spolupráci, rozšíření možnosti vzájemného setkávání a další spolupráce nejen aktivních lidí napříč spolky, ale i občany.

2.
Název programu:
ŽPZ/02/2018 PODPORA NÁVRHU ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI NA ÚZEMÍ, PŘÍP. ČÁSTI ÚZEMÍ OBCE
Název projektu: Koncepční studie pro řešení nakládání s vodami na území obce Zbyslavice
Účelem projektu je nalézt pro obec Zbyslavice optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými i odpadními vodami. Zpracovaná studie bude koncepčním materiálem při řešení
možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a také likvidaci splaškových odpadních vod z katastru obce
a území zvané Vrchpolí.
3.
Název programu:
ŽPZ/03/2018, PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/PODPORA
ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY, OSVĚTY
A PORADENSTVÍ VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI
Název projektu: Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART
obec Zbyslavice (pozn.: Do tohoto programu podávala žádost
o dotaci také ZŠ a MŠ obce Zbyslavice.)

Komunitní centrum vzniklo v prostorách bývalého výseku masa,
jež je součástí budovy potravin přímo ve středu obce Zbyslavice. Projekt je součástí celkového záměru obce Zbyslavice oživit
kulturní dění v obci.
Bezbariérové řešení umožnilo využít Komunitní centrum například pro hlasování do komunitních voleb loni na podzim,
pravidelně se tam uskutečňuje hraní deskových her či setkávání
maminek. Prostory, které zahrnují také sociální zázemí a kuchyň
jsou celoročně k dispozici všem občanům.
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Projekt je o chytrém nápadu zpřístupnit data pomocí moderních technologií – výstupem budou aplikace, které
zjednoduší a zlepší život občanům.
Hlavním předpokladem je obousměrná komunikace občan – obec.
Cílem je vytvoření a naplnění daty aplikaci (Modul Pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, a v letošním roce se zaměříme na vytvoření Pasportu místních komunikací). Ta je součástí
aplikace ObčanServer, která je k dispozici na webových stránkách
obce pro širokou veřejnost. Z jednotlivých modulů bude možné čerpat rozsáhlé informace, nebude chybět přehledná mapa
umístění sloupů veřejného osvětlen a typu zařízení.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2019
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4.
Název programu:
ÚPŘ/01/2018 PODPORA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT
V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A MÍSTNÍ AGENDY 21
Název projektu: Komunitně a aktivně k udržitelnému rozvoji
ve Zbyslavicích
Hlavním cílem projektu je komunitně zpracovaný Strategický
plán obce Zbyslavice jako základní dokument, podle kterého

bude řízen rozvoj obce. Bude zpracováván komunitním způsobem, do jeho tvorby jsou zapojeny všechny složky obce, tj.
členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce, zástupci spolků, klubů, neziskových organizací, organizace obce a široká veřejnost.

Dotace získané
z Ministerstva pro místní rozvoj
1. PRVKY PRO AKTIVNÍ I PASIVNÍ ODPOČINEK
VČETNĚ OPLOCENÍ
(realizace podzim 2018)
Díky této dotaci jsme mohli instalovat dva nové prvky v našem
workoutovém centru – tzv. Single Rack, umožňující využívat závěsní posilovací popruhy a dvojitá bradla. Vznikla také pevná
plocha s pryžovým povrchem pro sportovní využití (posilování
vlastní vahou těla, švihadlem apod.) a držák pro zavěšení boxovacího pytle.

TĚLOCVIČNA
před rekonstrukcí

Byly instalovány tři nové lavičky pro odpočinek a tři odpadkové
koše, navíc bylo opraveno nevyhovující oplocení v horní části
hřiště pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
2. MODERNIZACE TĚLOCVIČNY V ZŠ ZBYSLAVICE
(realizace 7–9/2018)
Tělocvična byla už dlouhá léta v degradujícím stavu. Nevyhovovala současným potřebám ani bezpečnostním požadavkům. Ve
špatném stavu byly jak vlysové podlahy, osvětlení a povrch, tak
např. kryty oken či radiátorů.
Díky získané dotaci z MMR se mohla v létě uskutečnit komplexní rekonstrukce těchto důležitých prostor v naší škole.

TĚLOCVIČNA
po rekonstrukci

Konkrétní kroky rekonstrukce zahrnovaly: podlaha se skladbou
nové sportovní podlahy, odpružená z dřevěných palubek na
jednoduchém roštu; stěny opatřeny sanační omítkou a dřevěným obložením pohlcujícím zvuk; kryty radiátorů jako součást
dřevěného obložení stěn tak, aby byly s obložením zalícovány
a bylo tak zamezeno možnému úrazu; nová nášlapná vrstva
podlahy, obložení stěn i vstupní dveře v přírodním vzhledu.

Všechny projekty se nám v roce 2018 podařilo zrealizovat. Velký podíl na ukončení každé dotace je její správné vyúčtování,
o které se postarala naše účetní paní Ludmila Starečková. Bylo toho opravdu hodně, ale vše bezchybně zvládla a je na místě
velké poděkování. Stejně tak i ředitelce školy Mgr. Ivetě Buryanové a všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za jejich nadstandardní nasazení v době rekonstrukce během letních prací.
Moc děkuji všem, kteří se na přípravě i následné realizaci projektů a žádostí o dotace podílejí. Díky využití dotací můžou v obci
vzniknout věci, které by pouze z běžného rozpočtu obce nebylo možné realizovat.
Regína VŘESKÁ
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Co s odpadními
vodami? Obec
bude mít vlastní studii
Téma obecní kanalizace jsme začali řešit již v roce 2018, kdy jsme uspořádali
17. 7. 2018 v sále obecního domu veřejné jednání na toto téma. Účastníci se
mohli dozvědět o záměru obce, informace o hydrogeologických průzkumech
a stručnou informaci o novele vodního
zákona.

hydrogeologických poměrů zasakování
možné, bude navrženo variantní řešení.
Zpracovatelem posudku bude G-Consult, spol. s r.o.

V souladu se záměrem obce vytvořit komplexní strategii pro nakládání s vodami tak
vznikl projekt „POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ
LIKVIDACE ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH
VOD V OBCI ZBYSLAVICE“. Finančně byl
tento projekt významně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami ve výši 353 900 Kč. Cílem projektu
bude studie, zahrnující nejen analýzu stávající situace, ale také navržení ideálního
řešení pro jednotlivé úseky.

Zpracování Koncepční studie pro řešení
nakládání s vodami na území obce Zbyslavice proběhne v první polovině roku
2019 ve dvou etapách:
a) Analýza současného stavu nakládání s odpadními a srážkovými vodami
u jednotlivých objektů
• Provedení analýz odvedení odpadních
vod z jednotlivých objektů v obci
Analýza bude zahrnovat fyzickou návštěvu objektů za účasti zástupce objednatele a zhotovitele, prověření způsobu
odvedení odpadních a srážkových vod
(žumpa, septik, biologický drén, DČOV)
a umístění těchto zařízení ve vztahu k pozici analyzovaného objektu.

Výstupem bude rovněž mapa rajonizace
obce v posuzovaných plochách s vymezením základních ploch dle možnosti
zasakování, vč. stanovení dalších podmínek pro tento způsob nakládání s vodami. V místech, kde nebude z pohledu

b) Hydrogeologický průzkum
• Hydrogeologický průzkum, jehož
hlavním úkolem bude ověřit možnosti
zasakování předčištěných odpadních
vod z domovních ČOV či septiků a srážkových vod do zeminového prostředí.

Provede se:
- realizace průzkumných vrtů,
- realizace vsakovacích zkoušek,
- vyhodnocení – vznikne mapa obce
s vyznačením vhodnosti geoprostředí
k zasakování vod v posuzovaných plochách (mapa rajonů).
V termínu od 21. 1. 2019 do 21. 3. 2019
bude v obci probíhat rekognoskace (prozkoumávání) nemovitostí s cílem zjistit
stávající stav nakládání se splaškovými
a dešťovými vodami. Vlastníci nemovitostí budou navštíveni zástupcem obecního úřadu a zástupcem společnosti
G-Consult, spol. s r.o., kteří provedou
identifikaci stávajících zařízení, tj. zaměření a fotodokumentaci.
Přesnější termín návštěvy bude upřesněn
osobně nebo telefonicky. Velmi tímto
prosíme vlastníky nemovitostí o maximální spolupráci a v případě vlastní dokumentace týkající se např. žumpy, septiku, čistírny, případně jiné vztahující se
k nakládání s odpadními vodami o možnost k nahlédnutí.

Regína VŘESKÁ

Novela zákona o vodě
se dotkne i běžného občana
Od začátku roku vešla v účinnost novela,
která zpřesňuje vodní zákon. Mimo jiné
z ní vyplývá, že doklad o vyvezení žumpy
budeme muset doložit až od roku 2021,
ale od 1. 1. 2019 je nutné pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro
případnou kontrolu.

ODVOZ ODPADNÍCH VOD
BUDEME MUSET DOKLÁDAT

Ne všichni lidé jsou uvědomělí a již si vybudovali u svých nemovitostí v obci domovní čistírny odpadních vod. Samotná
obec nemá zatím vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální ČOV.
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V minulosti byla sice vybudovaná jednotná kanalizace, ta ale odvádí jak dešťové
vody, tak odpadní vody do obecní kanalizace zakončené několika výustěmi dočasně povolenými vodoprávním úřadem.

jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz
splašků ze žump do čistíren odpadních
vod od roku 2021.

Stále velká část lidí v obci tak vypouští
své odpadní vody do žump s načerno vybudovaným přepadem, nebo přes septiky do obecní kanalizace, popř. do trativodu zasakujících do podzemních vod
na svém pozemku. Novela 113/2018 Sb.
upravující zákon č. 254/2001 Sb., mimo
jiné pro lidi zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových

Mezi žumpou a septikem jsou zásadní
rozdíly, pro jejich údržbu platí rozdílná pravidla a především platí rozdílná
pravidla pro nakládání s odpadními vodami. Máte doma žumpu, nebo septik?
A splňujete zákonné povinnosti? Pojďme
si shrnout zásadní rozdíly mezi jímkou
a septikem a zodpovědět nejčastější
otázky na toto téma.

LIDÉ SI PLETOU ŽUMPU
SE SEPTIKEM

ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2019

OTEVŘENÁ OBEC

Jímka na odpadní vody (žumpa) je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou
odpadní vody shromažďovány a dále
vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo
samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že
odběr pitné vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat
vyvezenému množství odpadních vod
z jímky.
Novelou vodního zákona dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu
odpadní vody z žumpy. Citace dle zákona
o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních
let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba
oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních
vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“.
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její
obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není
zařízením způsobilým snížit znečištění
akumulovaných odpadních vod (není čisticím zařízením), nelze z ní odpadní vody
přímo vypouštět do vod povrchových či
podzemních. K vypouštění nečištěných
odpadních vod není vodoprávní úřad
oprávněn vydat povolení. Znamená to
tedy od 1. 1. 2019 pravidelně vyvážet
žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.
Septik je nepropustná nádrž rozdělená
na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování
kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny
odpadní vody těmito způsoby:
a) Do kanalizace pro veřejnou potřebu
(obecní kanalizace), na jejímž konci se
nachází volná výusť do vodního toku.

b) Do povrchových vod – vodního toku,
rybníka apod. ať už přímo nebo pomocí
kanalizace neznámého vlastníka, která se
historicky v obci nachází.

nakládání s odpadními vodami. Sankce
i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale
mohou vystoupat do výše desítek tisíc
korun.

c) Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.

Kdy provádí magistrát kontroly – namátkově, nebo na základě udání?
Jedná jak o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na
životní prostředí, ale nijak výjimečným
nejsou i namátkové kontroly dodržování
platné legislativy.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní
vody vypouštěny do povrchových nebo
podzemních vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané
po roce 2002, obnovované nejméně 1x
za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).

Jaké povinnosti má majitel domu, který
není napojen na kanalizaci a používá
žumpu?
Především likvidovat odpadní vody
v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění
žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu
odpadních vod, kde jsou vody v souladu
se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny.
Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na
plnění kvality vypouštěných odpadních
vod do kanalizace předepsané Kanalizačním řádem a to tak, že septik jednou či
dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku
by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění
účinnosti čištění resp. souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu
provozovatele kanalizace.
Oba způsoby likvidace odpadních vod
spojuje potřeba udržovat tyto stavby
v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem
kontroly! Netěsnosti mohou způsobit
problém v životním prostředí, nebo i poškození sousedních nemovitostí či domu
majitele samotného.

Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné
povinnosti?
Jestliže vlastník požadované doklady
kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez
dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro

Často se stává, že žumpa je přepadem
napojena na dešťovou kanalizaci, do
které tak odtékají splašky. Kontroluje
i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když
se na to přijde? Jak se na to vlastně může
přijít, když je potrubí zakopané v zemi?
Ano, toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou. Především
není žumpa vodotěsná, tj. porušení Stavebního zákona, vypouští odpadní vody
v rozporu se Zákonem o vodách a také
porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí
obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním může způsobit havárii na životním prostředí, se dále vystavuje majitel
postihu a nákladům s uvedením dešťové
kanalizace do legislativního souladu, tj.
může být na něm požadovaná úhrada za
odběry vzorků, čištění a monitoring.
Systematicky toto kontroluje provozovatel kanalizace, který poté zasílá podnět
na místně příslušný vodoprávní úřad. Při
vzniku havárie však situaci ihned řeší vodoprávní úřad a obvykle ukládá sankci.
Zjištění tohoto stavu je díky moderní
technice snadné, a to zejména díky kamerovému systému, kterým jsou prověřovány kanalizace. Je identifikováno napojení,
které zde buď nemá být vůbec, nebo má
sloužit pro odvod srážkových (dešťových)
voda je zde patrné, že jím jsou odváděny
splašky (toto je specifické a lze ve většině
případů poznat). Lze také odebrat vzorek
vod k analýze, dále je možno trasovat
vody fluorescenčním barvivem.



Ing. Jiří HOFFMANN,
správce kanalizace v obci Zbyslavice
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Aktuální informace
ze sociální oblasti
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základní
a procentní výměry důchodů. Základní
výměra se zvyšuje na částku 3 270 Kč,
procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %.
Seniorům nad 85 let věku bude důchod
navíc navýšen o 1 000 Kč měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod navýšen navíc o 2 000 Kč měsíčně. Zvyšuje se
také zvláštní příplatek k důchodu podle
nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem 2019, a to o 3,4 % částky příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby důchodového pojištění pro OSVČ.
Nově je záloha pojistného splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních záloh na pojistném
pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 2 388 Kč. Pro
vedlejší činnosti to je 955 Kč. Osvobozené
od placení pojistného jsou OSVČ, které
celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství nebo
dávku dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení doby důchodového pojištění

formou institutu náhradních dob pojištění z důvodu péče o závislou osobu
zahrnuje i asistent sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
u kterého se nyní nezkoumá podmínka
společné domácnosti. Příslušná pobočka
OSSZ vydá rozhodnutí o započtení doby
péče na základě návrhu pečující osoby.
Ten je třeba podat nejpozději do dvou let
po ukončení péče.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Minimální výše nemocenského pojištění
pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku
138 Kč. Pojistné je nově splatné od prvního do posledního kalendářního dne
měsíce, za který se pojistné platí. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla
platba pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dávku vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení zdravotního stavu, které si vyžádá hospitalizaci
minimálně 7 dnů, a pokud ošetřovaná
osoba po propuštění z nemocnice bude

potřebovat celodenní péči po dobu minimálně 30 dnů. Na žádost ošetřované
osoby nebo jejího zástupce rozhodne
o potřebné péči ošetřující lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby péče
rozhodne praktický lékař. Dávka se poskytuje maximálně po dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být osoby blízké,
u kterých se nezkoumá společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická osoba
(druh, družka) musí mít s ošetřovanou
osobou společný trvalý pobyt. Po dobu
péče nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou činnost, ale během této doby
se může vystřídat v péči s jinou osobou.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné
vzniká po 12 měsících od ukončení předchozí dlouhodobé péče.

MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 12 200 Kč na
13 350 Kč pro zaměstnance, kteří mají
stanovenou týdenní pracovní dobu
v délce 40 hodin. Minimální hodinová
mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovnice Milada Hutěčková, DiS., která má každou čtvrtou
středu v měsíci v Komunitním centru Zbyslavice v době od 13 do 14 hod pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku
telefonicky na čísle 737 212 868, e-mailem: mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Nejmladší občánci dostanou
nově až pět tisíc korun
Rodiče novorozenců dostávali od
obce doposud jednorázový příspěvek
2000 Kč. Obec se rozhodla tuto částku
nejen navýšit, ale také upravit kritéria
pro její dosažení. Chce tak podpořit nejmenší děti v jejich prvních letech částkou až 5000 Kč.
Novinkou bude nejen více jak násobek
původní částky, ale především změna
v rozdělení celé částky do několika men-
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ších v průběhu prvních let dítěte. Narozený a v obci zapsaný občánek dostane
od obce hned zkraje příspěvek 1000 Kč.
Další 2000 Kč dostanou rodiče, odchodí-li jejich ratolest min. 2 roky z předškolní docházky v místní MŠ a stejnou
částku obdrží v případě, že bude žákem
naší základní školy od první až do páté
třídy. Celkový příspěvek tak stoupne až
na 5000 Kč. Nový způsob rozdělení příspěvku platí od 1. 1. 2019.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2019
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Zbyslavice získaly hned dvě
ocenění za webové stránky
V jubilejním 20. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2018 o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí byla obec Zbyslavice vyznamenána hned dvakrát.
sledek. Před naší obcí se umístily obce
Otice a Janovice.

Slavnostní ceremoniál se konal 21. března 2018 v ostravském hotelu Clarion při
příležitosti krajského setkání Svazu měst
a obcí ČR a tím pádem před velkým počtem zástupců měst a obcí celého MS
kraje. Ceny z rukou Ing. Jakuba Unucky,
náměstka Moravskoslezského kraje, přebíral za naši obec Mgr. Václav Lintner, zástupce firmy spravující redakční systém
našich webových stránek.
První ocenění obec získala v kategorii „Kategorie Smart City a nejlepší elektronická
služba“ a to za 2. místo – unikátní video
prohlídku ve 360 stupňovém provedení.
www.zbyslavice.cz/obec/virtualni-prohlidky-360/netradicni-a-moderni-prohlidka-obce-zbyslavice-360-4k-250cs.htm
Jedná se o speciálně natočené video,
kterým lze otáčet a rozhlížet se plně v
360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem mohou využívat efektu otáčení
videa dle náklonu svého telefonu, popř.
jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat

Tyto výsledky nás motivují se nadále
zlepšovat a snažit se pro příští ročníky
zase přinést o něco kvalitnější web a služby našim občanům a návštěvníkům.

dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality.
Obec byla poražena pouze statutárním
městem Opavou se svojí aplikací InCity a
na třetím místě skončilo město Příbor se
svým webem životního prostředí. Škoda
jen, že tato kategorie spojuje obce i města dohromady…
Druhé ocenění získala obec v kategorii
„Nejlepší webová stránka obce“ a to pěkné 3. místo z celého Moravskoslezského
kraje, kde se nachází celkem na 300 obcí
a tím pádem se jedná o velmi dobrý vý-

Do letošního ročníku soutěže se nicméně zapojovat nebudeme. Chceme se
soustředit na nový grafický design, který
bude responzivní, jednodušší, pružnější a především se v tomto roce chceme
zaměřit na doplnění informací v jednotlivých sekcích a zaměřit se na aktuálnost
webu.
Pokud máte nějaké nápady, co na webu
chybí či jak jej upravit k větší přehlednosti, určitě budeme za vaše náměty moc
rádi. Posílat je můžete na e-mail starostky
obce starostka@zbyslavice.cz.
Václav LINTNER,

správce redakčního systému webu

obce Zbyslavice

Obec má nový výbor.

Bude mít na starost udržitelný rozvoj
Mít finanční a kontrolní výbor je pro každou obec povinnost
dána zákonem. Po říjnových volbách byl ale zřízen nový výbor –
pro udržitelný rozvoj. Ten je dobrovolný, a navíc pod něj bude
spadat několik dalších tzv. komisí. Pojďme se v tom zorientovat
a v krátkosti přiblížit, co a kdo vlastně dělá.

● Finanční výbor – má zastupitelstvo obce povinnost zřídit
dle zákona o obcích. Je poradním a iniciačním orgánem nikoli
obce, ale zastupitelstva obce. Kontroluje hospodaření obce, navrhuje vhodné čerpání finančních prostředků, kontroluje, zda
je majetek využíván účelně a hospodárně. Má lichý, minimálně
tříčlenný, počet členů, v čele musí stát zvolený zastupitel obce.
U nás je jím Ing. Mikuláš Kovařčík.
● Kontrolní výbor – i ten má zastupitelstvo obce povinnost zřídit dle zákona o obcích. Jeho úkolem je kontrola plnění

usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů
ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce, kterému se zodpovídá. O provedené kontrole výbor pořizuje zápis – co bylo kontrolováno, zjištěné nedostatky a návrhy opatření. Opět musí mít lichý, minimálně tříčlenný, počet členů a v čele stojí zvolený zastupitel. Pro
naši obec je předsedou Adam Stareček.

● Výbor pro strategické řízení a implementaci udržitelného rozvoje – tento výbor je zřízen našim zastupitel-

stvem dobrovolně. Cílem komise bude komunikovat s občany
a zjišťovat jejich názory, zlepšovat kvalitu života v obci a zároveň pravidelně prezentovat naši obec. Výbor se bude snažit
naplňovat požadavky moderní obce i jejich občanů a snažit se
o opravdu udržitelný rozvoj ve všech oblastech každodenního
života. Předsedou výboru je Bc. Lukáš Holaň. Výbor bude mít
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pod sebou tři komise, jejichž členové se budou věnovat konkrétním úkolům:
Komise pro marketing
Středem pozornosti komise pro marketing je zviditelnění
obce navenek. Stará se o budování dobrého jména obce,
koordinuje veškeré tiskové materiály vydávané v naší obci,
propaguje obec a její činnost, zajišťuje dynamický chod její
facebookové stránky, podílí se na správě webové stránky
obce. Soustředí se na aktuálnost a správnost prezentovaných informací o Zbyslavicích a v neposlední řadě pod ní
spadá vydávání pravidelného Zbyslavického občasníku, a to
jak v tištěné, tak elektronické podobě. Předsedou této komise je Ing. Marcel Šihor, PhD.
Sociálně-kulturní komise
Komise pro kulturu a sociální záležitosti má za úkol připravovat harmonogram akcí, vyjadřovat se k rozdělování

finančních prostředků určených pro kulturu, věnovat se
mapování a údržbě památek, spolupracovat se ZŠ a MŠ na
společných akcích, spolupracovat se spolky a kluby v naší
obci. Zároveň shromažďuje požadavky občanů ze sociální oblasti, zpracovává je a řeší ve spolupráci se zastupitelstvem obce, eviduje významná životní jubilea občanů
obce. Předsedou komise je Ing. Ingrid Lorková.
Komise stavební a pro životní prostředí
Předkládá návrhy opatření v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, usiluje o vybudování vztahu občanů k ŽP,
dohlíží na zeleň a čistotu v obci, aktivně se podílí na propagaci třídění odpadu, spolupracuje s místní školou na environmentální výchově, projednává návrhy ze strany občanů
na téma ŽP. Současně má na starost stavební problematiku
v naší obci, ať už pravidelné údržby, rekonstrukcí či nově
budovaných úseků a staveb. Předsedou komise je pan Ivo
Ferenc. 
-agv-

Celoroční údržba?
Práce na každodenní úvazek
Práce údržbáře je i na menší obci časově náročná a hodně pestrá. Není to jen
o úklidu sněhu a listí. Je třeba řešit technické zabezpečení obecních budov, reagovat na nenadálé situace, vytvářet zázemí pro obecní akce, být k dispozici, když
se něco sesype. Pro vás, spoluobčany, je
ale zásadní správa obecního prostranství, a tomuto tématu se chci věnovat,
shrnout uplynulý rok a pravidelně vás
informovat z této oblasti.

KAŽDOZIMNÍ BOJ SE SNĚHEM

Jako každoročně jsme se potýkali na počátku roku 2018 s úklidem a odklízením
sněhu z chodníků a komunikací. Musíme
přiznat, že na počátku roku byl malý problém se shrnováním sněhu z komunikací
v ranních hodinách, který byl zapříčiněn
nesprávnými informacemi. Zde jsme se
poučili a letos by k těmto nedorozuměním nemělo dojít. Co se týče odklízení
chodníků od sněhové nadílky, tak i letos
si budeme pomáhat co nejvíce technikou, aby byla zaručena maximální schůdnost. V zimních měsících se prováděla
i údržba obecního majetku (tj. výmalby,
údržba elektroinstalace, údržba vodoinstalace, oprava inventárního majetku
atd.).

JARNÍ ÚKLID

S jarním sluníčkem jsme na obci započali s odklízením posypového materiálu
z chodníků. Z komunikací úklid zjišťovala
technická správa silnic. Letos se dvakrát
prováděl úklid a odvoz nepotřebného
inventárního majetku z obce a školy
při svozu velkoobjemových kontejnerů
OZO na obci.
Jako každoročně od dubna do října se
provádí údržba zeleně, tj. sekání trávy na
obci. Sekání je rozděleno do jednotlivých
úseků, které se provádějí pravidelně několikrát za sebou. Letos jsme celou obec sekali devětkrát, tj. jedno sekání obce obnáší
cca 9–10 ha. I zde se nese kritika, kterou
nebudu komentovat… Letos se zakoupila nová sekačka, která výrazně usnadní
údržbu sportovního areálu, areálu zbyslavických rybníků i dalších částí obce.

LÉTO JE VĚNOVÁNO ŠKOLE

V letních měsících využíváme toho, že
jsou prázdniny a škola je uzavřena. Provádějí se udržovací opravy jak ve venkovním areálu školy, tak i budově školy
(výmalba, oprava inventárního majetku,
oprava elektroinstalace, oprava vodoinstalace atd.).

PŘÍPRAVA NA ZIMU

S podzimem přechází úklid spadaného
listí. I zde se nese kritika: „Proč nemám
každý den před svým domem vyzametané listí, které vlastně padá z jeho stromů
na obecní pozemek…?“ No, co na to říct.
Na podzim je zásadní údržba celoročně
využívané techniky, především zazimování sekací techniky, vyčištění a úklid
velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad, dosypání nádob na zimní
posyp rozmístěných po obci, příprava
na údržbu obecního majetku v zimních
měsících.
Před prvním adventem přichází výzdoba vánočního stromku na obci, příprava
na vánoční jarmark a jako každoročně
příprava na odklízení sněhů… Věřím, že
letošní zimu prožijeme nejen po té technické stránce bez velkých kolapsů a že
vše bude šlapat jako hodinky.
V novém roce přeji hlavně zdraví, pohodu a klidný rok 2019.
Ivo FERENC,

správce obce

Sledujte aktuální informace z dění v obci na našem facebookovém profilu:
www.facebook.com/zbyslavice/
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Svoz odpadu a ceník za svoz v roce 2019
Odvoz odpadu v obci Zbyslavice se v roce 2019 uskuteční každou středu v sudé týdny,
viz tabulka.

Měsíc

14denní odvoz

Měsíční odvoz

leden

9. 1., 23. 1.

9. 1.

únor

6. 2., 20. 2.

6. 2.

březen

6. 3., 20. 3.

6. 3.

duben

3. 4., 17. 4.

3. 4.

květen

1. 5., 15. 5., 29. 5.

1. 5., 29. 5.

červen

12. 6., 26. 6.

26. 6.

červenec

10. 7., 24. 7.

24. 7.

srpen

7. 8., 21. 8.

21. 8.

září

4. 9., 18. 9.

18. 9.

říjen

2. 10., 16. 10., 30. 10.

16. 10.

listopad

13. 11., 27. 11.

13. 11.

prosinec

11. 12., 25. 12.

11. 12.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro obec Zbyslavice
se uskuteční v prostorách před hasičskou zbrojnicí:
Jarní svoz: sobota 6. dubna 2019 od 12.00–15.00
Podzimní svoz: sobota 5. října 2019 od 8.00–12.00

Ceník za pravidelný svoz komunálních odpadů
S účinností od 1. 1. 2019 stanovuje obec 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.

Druh nádoby

TARIF

Počet obsluh

Počet osob domácnosti

Roční cena
hrazená občanem

80 litrů

P1 91

1x měsíčně

1

800 Kč

110 litrů

P2 91

1x měsíčně

1–2 osoby

1 030 Kč

110 litrů

P2 01

1x 14 dní

3 a více osob

1 700 Kč

110 litrů

P2 92

1x měsíčně /léto/

chalupáři, chataři

770 Kč

U nádoby 80l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu
přesáhnout 40kg. Do plastových nádob nesmí být vysypávány
žhavé popeloviny.
V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich
výměna, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady za svoz
velkoobjemových kontejnerů – papír, plast, sklo a za svoz nebezpečného a objemného odpadu formou Sběrného dvora,
který se v obci uskutečňuje zpravidla 2x ročně.

Cena za pravidelný svoz se platí na účet obce Zbyslavice: č. ú.
1764770309/0800. Obec provede fakturaci občanům v měsíci září v roce
2018. Úhradu bude možno provést poštovní poukázkou
na účet obce, nebo platbou
v hotovosti na obecním
úřadě na základě pokladní
stvrzenky. Splatnost fakturace je
k 30. 9. 2019.

Veškeré informace ke svozu odpadu najdete také na webu obce.
Informace také na: www.zbyslavice.cz/urad-obce-otevrene/odpadove-hospodarstvi/
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Změna jízdního řádu v obci a okolí
Největší novinkou pro naši obec je linka
288 (Ostrava – Velká Polom – Dolní Lhota – Čavisov – Zbyslavice), která z obce
a do obce jede ve čtyřech časech. Do
linky 679 jsou doplněny spoje, které nahradí spoje zrušené linky 630 přes Vřesinu. V platnosti a zůstává linka 674, která
během víkendu jede navíc ze směru Hlubočec.

Že je u nás „konečná“ jsme si už zvykli.
Dlouhá léta se diskutovalo, zda, jak a kdy
propojit naši obec se sousedy z jiného
kraje. Autobusové linky 674 a 679 byly
pro mnohé cestovatelé do Zbyslavic alfa
a omegou. Ale občas stačí malá změna
a místní hromadná doprava může nabrat nových rozměrů. Alespoň na zkoušku.

ního systému Moravskoslezského kraje
ODIS vešly v platnosti 9. prosince 2018
a jsou platné do 8. června 2019. Přehled
změn najdete na webu obce: bit.ly/JizdniRadyZby2019, na autobusové zastávce
a především na www.kodis.cz.

V příloze tohoto čísla občasníku najdete
přehled autobusových linek, doufáme, že
882288 Zbyslavice-Velká Polom-Ostrava, Poruba
Platí odse9.vám
12. 2018
do 8. 6.v2019
pomůže
orientaci změn. A pro880288 Zbyslavice- Čavisov- Dolní Lhota- Velká Polom- Ostrava
Hybnou silou pro tyto změny bylo zákon- Autobus č. 630 směr Nový Jičín – Ostrava tože jsou nové jízdní řády jen dočasné,
Morava s.r.o.
a zpět
byl zrušen a místo něj jezdí linka č. své náměty a připomínky k dalším úprané výběrové řízení na dopravce. Nově takTransdev
Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Nový Jičín
606 Nová
601 848, je
info:
+420 linka
597 608676
508 (spoje
251-252)
677.
také
v trase
Ostrava, vám nám můžete zasílat e-mailovou pošpro naši oblast zajišťují příměstskou do-tel.: +420
ARRIVA MORAVA a.s.
3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
prov. Ostrava
Poruba-Vřesina-Klimkovice,
Sanatoria.
tou na adresu starostka@zbyslavice.cz,
pravu především dopravci Transdev Mo-Vítkovická
tel.: 597 827 530, info 596 632 634, 596 633 751 (spoje 1-206)
nebo sdělit osobně na obecním úřadě.
rava s.r.o., ČSAD Vsetín a.s. a částečně do
č.spoje
1
3
5
7
9
11
13
15
201 203
251
205
integrovaného
dopravDěkujeme. 
-agv8. června
2019 také ARRIVA MORAVA
km zastávka
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X a.s.
X
X Nové
X
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X
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6+H
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Ostrava,Poruba,vozovna
77-78
Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.
77-78
č.spoje
Ostrava,Svinov,nádraží õ
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X jede v pracovních dnech
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õ možnost přestupu na železniční dopravu
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14:00
16:25 18:02
v neděli a ve státem uznané svátky9-78
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4 4 Dolní Lhota,
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4:29 5:29 6:59 7:36 12:29 14:07 16:32 18:09
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4
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7:31 12:01 15:31 19:31
A spoj 251 vyčká v zastávce Zbyslavice,střed příjezdu spoje 252 linky 882679 nejvýše 5 minut
5 4 Dolní Lhota,křiž.
9-78
4:31 5:31 7:01 7:40 12:31 14:09 16:34 18:11
7:32 12:02 15:32 19:32
Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech
7 lince.
7 Velká Polom,kaple
12-9-78
4:34 5:34 7:04 7:43 12:34 14:12 16:37 18:14
7:35 12:05 15:35 19:35
na
8
7
Velká
Polom,aut.st.
12-9-78
4:36
5:36
7:06
7:45
12:36
14:14
16:39
18:16
7:37 12:07 15:36 19:37
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s B
kontrolou jízdních dokladů řidičem.

18:22
18:24
18:27
18:32
18:34

15:42 19:43

X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
õ možnost přestupu na železniční dopravu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
+
H
da nejede 24.12.18
B na spoj 5 navazuje v zastávce Velká Polom,aut.st. spoj 2 linky 900270 do do Opavy
A spoj 251 vyčká v zastávce Zbyslavice,střed příjezdu spoje 252 linky 882679 nejvýše 5 minut
Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech
na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
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ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, prov. Ostrava
tel.: 597 827 530, info 596 632 634, 596 633 751 (spoje 1-206)
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Pracovní dny
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Přehled změn v jízdních řádech najdete na webu obce:
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možnost přestupu na železniční dopravu

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY

Co nového v mateřské
a základní škole?
Zamyšlení paní ředitelky
Milí čtenáři, vážení příznivci školy,
čtyři měsíce školy jsou za námi. Nástup
do školy je vždycky trošku horší, přichází
opakování, prožívání nových kamarádských vztahů, první známky v žákovských
knížkách, první úspěchy i neúspěchy,
společné zážitky, společné akce. Máme
ale na co navazovat, na co se těšit a za
co být vděční. O pár střípků ze školního
života bych se ráda podělila také s vámi.
Největší akcí letních prázdnin byla rekonstrukce tělocvičny. Vrtání, bourání, prach,
klepání, zápach a spousta jiných nepříjemných aktivit však převýšila nádherná,
voňavá oku lahodící, nová tělocvična. Děkuji představitelům obce, kteří o prázdninách vynaložili nemalé úsilí na hladký
průběh této akce. Změna je očividná. Ve
spolupráci s obcí připravujeme pro rok
2019 pronájem této tělocvičny i pro veřejnost.
Chceme být otevřenou školou, která je
co nejblíže přírodě. Proto již v minulém
roce a budeme pokračovat i v roce nadcházejícím se zaměstnanci školy scházejí

a zamýšlí nad budoucností naší školy.
Vytváříme vizi školy, tvoříme pravidla,
jednotný systém fungování. Chceme si
společně vytvořit směr, kterým se bude
škola jako taková ubírat.
A inspiraci hledáme i za hranicemi. Díky
evropským projektům, ve kterých je
škola již několik let zapojena, jsem měla
možnost vyjet na stáž do Finska a Anglie
a podívat se tak na školství v jiných zemích. Finský vzdělávací systém je jeden

z nejlepších ve světě. Základními pilíři
v jejich školské politice jsou kvalita, efektivnost, rovnost, spolupráce. Máme se od
nich co učit.
Na závěr bych ráda všem čtenářům popřála spoustu příjemných zážitků v rodinném kruhu v novém roce 2019.



Za ZŠ a MŠ obce Zbyslavice
Mgr. Iveta BURYANOVÁ, ředitelka školy

Zprávičky ze školičky
Na konci roku mnohdy bilancujeme, hodnotíme a vzpomínáme. I my si trošku zavzpomínáme, co jsme v naší školičce od září
do konce roku stihli udělat.
Už v měsíci září u příležitosti oslav Dne obce vystoupily děti
s tanečním programem na variaci známých dětských písniček.
Koncem září jsme s dětmi stihli vyjet do kina v Klimkovicích na
pohádku Kubík hrdina, pro některé děti to bylo první seznámení s kinem.
V měsíci říjnu jsme pro děti připravili DRAKIÁDU, na kterou nás
přišli podpořit i žáci ZŠ spolu s některými rodiči. Počasí nám
přálo, ale vítr nefoukal, i tak nám to náladu nezkazilo. Také jsme
společně s dětmi v době Halloweenu dlabali dýně a vyráběli
dýňová strašidla, která jsme pak použili jako dekoraci před školou.

V listopadu probíhala akce za podpory místní knihovny Senioři
čtou dětem před spaním. Děti byly velmi spokojené a pyšné na
své babičky a dědečky, že nám přišli přečíst pohádku. Absolvovali jsme divadélko Letadlo v MŠ Olbramice a navštívili ZUŠ
Klimkovice s výchovným koncertem Hudební puzzle.
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V prosinci nás navštívil a děti obdaroval Mikuláš a poslední
akcí v tomto roce bylo posezení s rodiči a společné zdobení
perníčků.Eva KLAPUCHOVÁ,

vedoucí učitelka MŠ

Hodiny matematiky

skvělých dopisů jen jeden. V rámci volného času pak začaly děti
psát svou pohádkovou knihu. Pohádka Plný cirkus zvířat je teprve začátek. Dokonce umí děti napsat i příběh podle vylosovaných obrázků – postavy a místa děje. Bylo to hodně náročné, ale
děti se s úkolem popraly náramně výborně. Ani jsme se nenadáli a byl tady Halloween. No, to bylo strachu, když jsme si navzájem četli naše strašidelné pohádky! Abyste si také zavzpomínali
na tu strašidelnou noc, tak vám jednu Halloweenskou pohádku
přikládáme.

Děti v první a druhé třídě se učí matematiku trošku jiným způsobem, než jsme byli všichni „my kdysi školou povinni“ zvyklí.
Světem matematiky je provází metoda pana profesora Milana
Hejného. Děti se učí počítat tak, aby je to bavilo a měly matematiku rády, rozvíjely schopnost spolupráce a myšlení, které
nevede jen jedním směrem.
Protože se nám ve světě čísel tak líbí, rozhodli jsme se pozvat
do něj i lidi kolem nás. Nejdříve jsme si to vyzkoušeli v mateřské školce, kde jsme v pátek 23. 11. ukázali našim školkovým
kamarádům, jak se v matematice krokuje, stavějí se krychlové
stavbičky a hlavně, co to znamená zajezdit si matematickým
autobusem. Všem dětem, i těm školním i těm školkovým, se hodina matematiky líbila.
Natrénovali jsme u malých a odhodlali se skočit rovnýma nohama do světa dospělých. Mámy a tátové našich prvňáčků a druháčků si museli poradit s pavučinami, zvířátky dědy Lesoně
nebo s parketováním.

Hana BEGOVKÁ,

učitelka ZŠ

Hodiny českého jazyka
V září začala škola, a protože jsme se chtěli pochlubit své vymyšlené tetičce z Ameriky, jak to máme krásné u nás ve Zbyslavicích, tak ji děti napsaly dopis. Bylo velmi těžké vybrat z těch
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Ve čtvrtek 15. listopadu jsme se vypravili do Loutkového divadla v Ostravě na představení Středa nám chutná, a protože to
bylo hodně hezké, tak jsme si sami začali vymýšlet scénář, jak by
toto loutkové představení mohlo pokračovat.
Drahomíra ŘEHOŘOVÁ,

učitelka ZŠ

Začít spolu
Požadavek rodičů na zatraktivnění výuky výchov v naší škole se
pro nás stal hnacím motorem k tomu, abychom začali realizovat
program ZAČÍT SPOLU. Jednou ze základních forem práce programu je tzv. práce v centrech aktivit, kde má každé centrum
jiné zadání úkolů, ale vzájemně jsou propojeny s tématem, na
kterém děti v daném období pracují. Činnosti jsou připravované tak, aby děti vedly k samostatnosti, vzájemnému učení a toleranci.
Děti si samy vybírají centrum aktivit podle daných pravidel, zapíši se a následně plní zadané úkoly ve svém centru. Za splnění úkolů si nese každé dítě svou odpovědnost a záměrně jsou
úkoly připravované tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemné
pomoci. Učitel se stává pozorovatelem a sleduje, jak se dětem
daří, poradí, když dítě narazí na problém a neví, jak jej řešit, je
tzv. individuálním pomocníkem těm, kdo ji potřebuje. Děti se
tak učí prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti, na kterou
následně navazuje reflexe práce, tedy zpětná vazba – děti si
sdělují, jak se jim pracovalo, co se podařilo a v čem měly nedostatky, případně jestli zvládly splnit všechny zadané úkoly.
Díky projektu Začít spolu jsme začaly děti oceňovat za správné
plnění úkolů.

Mgr. Martina WILZKEOVÁ,

Bc. Sabina KUDELOVÁ,

učitelky ZŠ
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2019
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Projektový den
o lokálních potravinách

A jaký byl závěr? Uvědomili jsme si, že lokální potraviny jsou
zdravější, protože nemusí být při přepravě udržovány čerstvé
pomocí chemických látek, jsou pěstovány šetrným způsobem, pokud pochází od malého zemědělce, tak navíc i s láskou a vnitřním odhodláním a nemusí se přepravovat na velké
vzdálenosti, takže jejich dovoz nezatěžuje životní prostředí výfukovými plyny. A navíc můžeme farmáře poznat osobně a mít
radost i z toho, že podpoříme vlastní region a lidi, kteří v něm
žijí a pracují.

Mgr. Martina WILCZKEOVÁ,

učitelka ZŠ

Jak se má a co dělá školní družina?
Děti mají v družině prostor a možnost si po vyučování hrát, odpočívat, věnovat se svým kamarádům, zálibám, ale také se mohou učit novým dovednostem. Každý nový týden se nám stejně
jako ve škole mění téma, jestliže se ve škole probírá ovoce, tak
to znamená, že jsou poté v družině pro děti připraveny aktivity podporující toto téma. Děti mají možnost si vybrat aktivitu,
které se chtějí věnovat, a proto se ve třídě utvářejí koutky, kde
si děti stavějí z lega, hrají společenské a deskové hry, kreslí, vyrábějí a čtou. Venku jsou aktivity odlišné, chodíme na procházky,
do lesa, na hřiště TJS, nebo na školní zahradu, o kterou se děti
také starají. Mezi nejoblíbenější záliby dětí patří hry s míčem, na
školu, ping pong, stolní fotbálek, prolézačky, malování, tvoření,
stavění z lega, bobování, koulování a mnoho dalších.

Bc. Sabina KUDELOVÁ,

vychovatelka ŠD
Ve středu 19. listopadu jsem pro děti připravila projektový den.
Tématem byly lokální potraviny a farmářské trhy. Děti pracovaly
ve skupinkách a plnily úkoly v pracovních listech. Nejdříve jsme
si zopakovali, jakou zeleninu a ovoce pěstujeme u nás v České
republice a jaké známe druhy exotického ovoce. A pak jsme
přemýšleli nad tím, zda je výhodnější pěstovat si vlastní zeleninu a ovoce, nebo je nakupovat od lokálních pěstitelů a farmářů. Zkoumali jsme, kolik kilometrů urazí potraviny, když k nám
cestují ze vzdálenějších zemí a jaké dopady to má na životní
prostředí.
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SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

Rok pod zbyslavickým Sluníčkem
Začali jsme nový rok, a tak mi dovolte ohlédnout se za tím loňským a připomenout, co se nám ve Sluníčku povedlo a jak jsme jej společně s vámi prožili. Které akce v roce 2018 nechyběly, co je už tradicí
a co by si děti ani rodiče neměli nechat ujít v příštím roce?

PLESAJÍ VELCÍ I MALÍ

Začátek roku a zimní období je spojeno
s realizací plesů – jak společenského pro
nás dospěláky, tak maškarního pro naše
nejmenší. Oba plesy jsme si s vámi užili,
pro nás je největší odměnou to, že přijdete a bavíte se. Děkujeme za vaši přízeň.
A všem rodičům, kteří obětavě pomáhali,
také moc děkuji! Díky vám vidím, že to má
stále smysl.

PŘÍŠTĚ VEZMEME MENŠÍ PYTLE

Hned jak se na jaře zazelenají příkopy, jdeme s pár odvážlivci uklidit okolí Zbyslavic
v rámci akce „Ukliďme Česko“, aby se nám
tady dobře žilo a pomohli jsme alespoň
trochu přírodě. Vidíme, že je to rok od roku
menší objem odpadků, což nás těší. Kdo
se přidá příští rok?

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ SVŮJ DEN

A je tu léto, kdy jsme stihli dokonce dvě
akce, a to tradiční Den dětí a jako novinku také Den otců. Děti měly na svůj svátek
připravený bohatý program v podobě kre-
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ativních dílniček, malování na obličej, zábavný program klaunů a spoustu dalšího.
Vím milé děti, chyběla pěna, ale slibuju, že
příští rok se polepšíme! Den otců patřil,
jak už název napovídá, především našim
tatínkům, kteří si vedle nás maminek také
zaslouží oslavit jeden den v roce. Nechybělo dobré jídlo a pití a zábavný program
s lidským fotbálkem. Kdo zaváhal, přišel
o hodně… srandy.

HOŘ OHÝNKU, PLÁPOLEJ

Začátek školního roku 2018/2019 patřil už
tradičně táboráku. Tato akce se v posledních letech stala moc příjemným setkáním
rodičů a dětí naší školy, je tam cítit ještě
letní nálada, kdy se nechce jít brzo domů
a povídá se a povídá… Děkuji za to, že si
uděláte čas a přijdete.

CUPCAKY OD MÁMY

Poslední akcí v roce 2018, které jsme se
jako Sluníčko zúčastnili, bylo rozsvěcování vánočního stromu, které se konalo
1. prosince. Na vánočních trzích jste v na-

šem stánku mohli ochutnat dobroty, které
napekly naše šikovné maminky, a všichni
společně jsme si užili krásnou adventní
atmosféru.

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU
PROTANČÍME

No a co nás čeká a na co se můžete těšit?
V únoru vás srdečně zvu na společenský
ples a v březnu se těším na ten dětský
maškarní.
Budeme moc rádi, když nás podpoříte, ať
už spoluprací s námi, pomocí, nebo tím, že
na akce přijdete. Veškerý výdělek z akcí je
následně použit pro naše děti z mateřské
a základní školy.
Přiznám se vám, že je funkce předsedy
Sluníčka někdy velmi náročná, ale díky
tomu, že na to nejsem sama, protože mám
vás – ostatní rodiče, kamarády, parťáky –
tak to vždy všechno dobře dopadne.
Ingrid LORKOVÁ,
 předseda spolku Sluníčko Zbyslavice, z. s.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2019
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Sedmý rok Klubu dříve narozených.
Byl hvězdný i labužnický
Sváteční dny jsou nadobro za námi, oslavili jsme závěr roku a přivítali ten nový. Pro rok 2019 chystáme řadu skvělých akcí, ale dovolte mi připomenout, co jsme všechno jako Klub dříve narozených za
uplynulý rok 2018 společně prožili.
KE HVĚZDÁM
A MOŽNÁ JEŠTĚ DÁL

A o prázdninách něco odpočinkového.
Všichni měli chuť na dobré tvarůžky, tak
jsme se zatoulali tentokrát jinam než na
Hýlov. Kyjovice jsou od nás také jen kousek, a tak ti zdatnější šli po svých lesem,
ostatní jeli malým autobusem. Všem ale
určitě stejně chutnalo výborné pivo a tvarůžky (ty opravdu neměly chybu), které
nám připravil v místní hospůdce p. Zbyněk Kučera.

SKLENICE PLNÉ TEKUTÉ RÉVY

Duben patřil návštěvě zahrádkářské výstavy Floria v Kroměříži, kde si všichni
mohli zakoupit potřeby a sazenice pro své
zahrádky. V areálu výstaviště vystoupilo
duo Eva a Vašek, tak jsme si odpočinuli, zazpívali a připravili se na další zážitky, které
nás čekaly v Lešné. Zde jsme si prohlédli
krásný zámeček a určitě nám dala zabrat
zoologická zahrada, která je velmi rozlehlá
a nedá se za tak krátký čas projít.

TO DŮLEŽITÉ Z OLOMOUCE

A je tu říjen a již po sedmé naše „Zbyslavické vinobraní“. Spousta práce pro pořadatele, ale všechna únava je zapomenuta,
když začne hrát cimbálovka FRIŠ a pohled
na zaplněný sál mladými, trošku dospělejšími i těmi dříve narozenými hosty, kteří se
společně výborně baví, pohladí po duši.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a přišli.

Zimu jsme využili na rozšíření svých vědomostí, navštívili jsme Planetárium v Ostravě, kde jsme absolvovali „Dobrodružnou
cestu k planetám“ – tak se jmenoval pořad, který byl opravdu zajímavý. Mnozí
z nás byli v planetáriu vůbec poprvé.
V březnu jsme se sešli na výroční schůzi,
kde jsme zhodnotili činnost za uplynulý
rok a probrali nadcházející akce.

SLET GURMÁNŮ

PŘEDVÁNOČNÍ DOMÁCÍ ŠTRÚDL

Poslední dubnový den, který byl teplý
a slunečný, vyrazilo deset „úžasných čarodějnic“ na svůj rej po vesnici. Byla to naše
premiéra, užily jsme si spoustu legrace
a děkujeme všem, které jsme navštívily, za
vstřícné přijetí.

A už nám pomalu začíná podzim, a tak vyrážíme za poznáním, tentokrát Olomouce.
I když Olomouc není od nás až tak moc
vzdálená, tak ji mnozí naši členové navštívili poprvé. Příjemný průvodce nás provedl po Horním i Dolním náměstí, včetně
seznámení s historií orloje a ukončil prohlídku u Arcibiskupského paláce, kde byla
naše další zastávka za poznáním. Naše
mladá průvodkyně byla velmi vstřícná,
ochotně nám zodpověděla všechny otázky a jsem přesvědčena, že prohlídka byla
opravdu zajímavá. Někteří účastníci byli
trochu unaveni, ale bohužel, když chceme
něco vidět, tak se musí více chodit.

Pro tuto chvíli bylo již dosti kultury, a tak
jsme již potřetí na Svazarmu opékali selátko. Naši osvědčení „opékači“ opět nezklamali, selátko mělo krásnou křupavou kůrčičku, k tomu výborné zelíčko a pivečko,
no prostě úplné pohlazení po těle. Počasí
nám přálo a my prožili příjemné společné
odpoledne.

Odpočinuli si všichni u dobrého oběda
v Lošticích, a tak měli dost sil na prohlídku
„muzea tvarůžek“. Nevěřili jsme, že muzeum bude tak zajímavé, a to i díky výborné
průvodkyni. Návštěvu tohoto muzea bych
opravdu všem doporučovala, protože je
moc zajímavé, včetně hraného filmu o zakladateli firmy a historii výroby tvarůžek.

Advent je tady a s ním „vánoční jarmark“,
kterého se účastníme. I letos jste se mohli
zahřát naším tradičním poctivým vánočním punčem a odnést si domů „štrúdl jako
od babičky“.
Rok ukončíme „vánočním posezením
u stromečku“, kde si zazpíváme koledy
a v klidu ukončíme letošní sedmý rok činnosti Klubu dříve narozených.
Tak to bylo malé ohlednutí za naší roční činnosti. Myslím, že toho nebylo málo
a že se našim členům (je nás 64) snažíme
ukázat něco zajímavého a umožnit jim
setkávat se a popovídat si v příjemném
prostředí. Je pravdou, že čas je neúprosný
a bohužel přibývá těch, kteří už nezvládají
kvůli zdravotnímu stavu náročnější akce.
Ale budeme se snažit, abychom i v příštím
roce vymysleli takový program, kde by si
mohl každý člen vybrat co ho zajímá a na
co stačí.

Vlasta URBÁNKOVÁ,

předsedkyně KDN
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Fotbalová sezóna:
Nejvíc mrzela prohra se sousedy

Podzimní
část
fotbalové
sezóny
2018/2019 je za námi a nám se tedy nabízí možnost se za ní poohlédnout a zhodnotit ji.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Zbyslavice se
umístil na předposledním místě a po 14
odehraných kolech jsme získali 12 bodů.
Ačkoliv jsme hned zkraje sezóny vyhráli
na hřišti favorizovaného Štramberku, tak
zbytek podzimní části se nevydařil zcela

podle představ. Následovala dlouhá série
prohraných zápasů, kdy mnohdy chyběl
bojovný výkon.
Nejvíce zamrzela prohra v derby s Olbramicemi. Tento již tradiční zápas měl
skvělou diváckou kulisu a i přes vedení,
kterého jsme se ujali v prvním poločase,
jsme nakonec obdrželi vysokou porážku
2:7. Dobrá motivace pro odvetu na olbramickém hřišti v jarní části v roce 2019.

Takto pochmurný podzim jsme nakonec
zakončili vybojovanou výhrou na domácím hřišti proti Ženklavě, kdy tento zápas
znamenal přímý souboj o poslední místo.
My jej zvládli a doufáme, že jsme se odrazili k lepším výkonům a druhou část sezóny odehrajeme ve větší herní pohodě
a udržíme Zbyslavice ve 3. výkonnostní
třídě. 
Jiří MOČIDLAN

Mladí fotbalisté

Již od sezóny 2012/2013 TJ Sokol Zbyslavice úzce spolupracuje se Sokolem Olbramice
při výchově mladých fotbalistů. V posledních čtyřech letech nastupuje společný tým
Zbyslavic a Olbramic v kategorii U10, tedy starší přípravka pro mladé fotbalisty do 10
let. Pro tuto kategorii nejsou až tak důležité výsledky a umístění v tabulce (proto není
tabulka sestavována), ale zájem a chuť potkat se s kamarády na hřišti a nesedět jen
doma u počítače. Poděkování patří také rodičům za podporu svých dětí a zejména za
pomoc při dopravě k venkovním utkáním.
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VSH: Zase jsme o kousek lepší
Před rokem se pár zbyslavických nadšenců zapojilo vůbec poprvé do Vesnických sportovních her
(VSH). Většina možná ani netuší, že něco takového probíhá, ale přátelské soutěže s okolními sousedy
nás nadchly, a tak se Zbyslavice zapojily i letos.
Vesnické sportovní hry probíhají již přes
dvacet let. Letošního, tedy 23. ročníku, se
zúčastnilo 10 okolních obcí: Krásné Pole,
Plesná, Klimkovice, Velká Polom, Dolní
Lhota, Horní Lhota, Polanka, Zbyslavice,
Olbramice, Jistebník. Jde o celoroční soutěžní klání v individuálních i týmových
disciplínách, z nichž každá se odehrává
v jiné pořadatelské obci.
Letošní ročník se skládal z dvanácti disciplín a poprvé přibyla i lyžařská disciplína:
● únor: slalom na lyžích, který se konal
v Porubě na Skalce
● únor: plavání na 100 m, tato disciplína
se konala na porubském krytém bazénu
● březen: badminton, konaný v Plesné
● duben: kuželky, konané v kuželně v Porubě
● duben: přespolní běh, který se běžel
v Dolní Lhotě
● červen: volejbal, hraný v multifunkční
hale v Polance
● červen: nohejbal, hraný na antukových
kurtech v Horní Lhotě
● září: terénní lukostřelba, organizovaná
Velkou Polomí
● září: požární útok, bez naší účasti
● říjen: MTB, závod horských kol v terénu

v délce trati cca 20 km, který byl součástí
závodu Plesenská stezka
● říjen: střelba ze vzduchovky, disciplínu
organizovaly Zbyslavice
● listopad: sálová kopaná, turnaj, který se
konal v multifunkční hale v Polance
Vesnických sportovních her 2018 se aktivně zúčastnilo 35 občanů Zbyslavic. Za
to jim patří velký dík. Dokázali si v dnešní
uspěchané době najít čas nejen na samotný závod/turnaj, ale především na
pravidelnou a dlouhodobou přípravu,
která tomu předcházela.
Naše obec se navíc zapojila i coby orga-

nizátor jedné z disciplín – střelby se vzduchovky, která probíhala v sále obecního
domu. A náš sál poskytl zázemí také pro
vyhlašování konečných výsledků a závěrečný večírek, které proběhly 7. prosince.
Letošní ročník vyhrálo Krásné pole, naše
obec se umístila na osmém místě a o jednu příčku si oproti loňskému ročníku polepšila. Soutěž můžete každý rok průběžně sledovat na internetových stránkách
vesnických sportovních her: www.vshry.
cz, nebo na facebookových stránkách fb.
com/vesnickesportovnihry, kde najdete
i galerii a video z celého ročníku.
Adam STAREČEK

Vesnické sportovní hry 2018: obec ZBYSLAVICE
Disciplína

Termín

1. člen

2. člen

3. člen

4. člen
Daniel Bárta

Slalom

21. 2.

Kateřina Kajtová

Tomáš Nykš

Marek Krátký

Plavání

24.2.

Marie Struhalová

Marek Gavenda

Ondřej Ptáček

Badminton

24.3.

Adam Stareček

Petr Karbowiak

Tomáš Nykš

Jiří Bílý

Kuželky

21.4.

Ludmila Sopková

František Sopko

Adam Stareček

Martin Foltýn

Běh

28.4.

Adam Stareček

Stanislav Závora

Petr Karbowiak

Volejbal

2.6.

Lukáš Holaň

Maruška Holaňová

Marie Struhalová

Jan Stareček

Jirka Močidlan

Petr Hutník
Stanislav Závora

5. člen

Poznámka
7. místo
4. místo

Ondřej Lazecký

10. místo
5.místo
7. místo

Anežka Dědková

10. míso

Nohejbal

9.6.

Petr Karbowiak

Martin Foltýn

David Kajta

Lukostřelba

15.9.

Adam Stareček

Martin Foltýn

Jan Stareček

7. místo

Hasičský sport

22.9.

Cyklistika-MTB

6.10

Tomáš Kotyza

Adam Stareček

Radim Plaček

Marek Krátký

8. místo

Střelba
ze vzduchovky

20.10.

Michal Gavenda

Roman Miko

Tomáš Kotyza

Jiří Pavlík

6. místo

Sálová kopaná

24.11.

Aleš Vaněk
Miroslav Kotán, st.

Miki Kovařčík
Miroslav Kotán, ml.

Jan Vaněk
Filip Kovařčík

Ondřej Ptáček

5. místo

6. místo

neúčast naší obce v této disciplíně

Více informací ze soutěže na www.vshry.cz nebo na FB profilu Vesnické Sportovní Hry

19

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
& KULTURA

Rok 2018 ve Zbyslavicích
Být živou a akční obcí není jen tak. Zavedené tradice, vytváření těch nových, udržování dobrých
vztahů i nálady, to vše si žádá píli a snahu. Jak se to daří u nás? Vybrali jsme výčet akcí, které se v obci
udály v loňském roce. Určitě to není přehled kompletní a doufáme, že letos jich bude ještě mnohem
mnohem více. A hlavně děkujeme všem, kdo společenské, sportovní a vzdělávací akce připravuje
a organizačně se na nich podílí. Bavte se a užívejte si je v roce 2019, jsou tady pro vás.
6. ledna 2018
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

své sousedy? Velká fotogalerie na webu
obce: http://bit.ly/PlesSluníčkoZBY18

10. února
VEPŘOVÉ
MASOPUSTNÍ HODY

Sekt tekl proudem a plnil skleničky všech
tvarů, které si zbyslavičtí přinesli s sebou
na komorní přípitek. Přivítali jsme nový
rok, na ohni opekli špekáčky a zahřáli se
čajem. Další ročník milé akce v prostorách za obecním domem se protáhl do
večerních hodin.

27. ledna
SPOLEČENSKÝ PLES
Tradiční společenský ples, který pořádalo sdružení rodičů a přátel školy Sluníčko
v sále obecního domu. Připadl na poslední lednovou sobotu a byl tematicky zahalen do masek a přepychových kostýmů.
Nechyběl tanec, hudba, občerstvení ani
tombola. Poznáte v převlecích všechny

Na zabíjačkové hody jsme si už v minulých letech rádi zvykli. Letos však poprvé
spojila se dávná tradice s jinou a vznikly
první masopustní hody v novodobých
Zbyslavicích. Vše začalo průvodem masek, který vyšel od školy ve tři odpoledne.
Masopustní průvod všech barev, typových charakterů a věkové škály prošel
vesnicí a u některých obydlí se zastavoval
na drobné občerstvení. Mrzlo, a tak slivovička přišla vhod.
Cíl cesty byl jasný – sál obecního domu,
kde čekala bohatá hostina. Guláš, vepřo
knedlo zelo, jitrničky a jelítka, i výslužka
domů. Ale to nebylo vše. U dobrého jídla a pití se také bavilo a hrálo. Nejprve
se představil Poker Dixieland Jazz Band
Jistebník, který posluchače vtáhl do
doby dvacátých a třicátých let minulého
století a lákal k tanci. A pak masopustní
hodaře nadchli The CELLO Boys, kteří své
nástroje ovládali opravdu mistrně. Stará

slovanská tradice masopustu tak nabrala
nový nádech a zabíjačkové hody povýšila
na jednu z nejlepších akcí roku. Že by tím
začala další nová tradice?
Video reportáž z akce najdete na youtube
kanálu obce nebo spolu s fotogalerií na
webu obce http://bit.ly/MasopustZBYSLAVICE18.

25. února
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Akci pro nejmenší plesaře připravuje každoročně organizace Sluníčko. I tentokrát
si dali organizátoři záležet a připravili
odpoledne plné her a soutěží. Děti bavila klaunka Kalimero, tančilo se, soutěžilo, kreslilo, občas přišli na pomoc svým
ratolestem i rodiče. Nechyběla bohatá
tombola a děti se pyšnily krásnými maskami. Video a fotky i z této akce můžete
vidět na našem webu v sekci Fotogalerie:
http://bit.ly/DetiNaPleseZBY18

Březen 2018
OCENĚNÍ ZLATÉHO ERBU
V březnu dostala naše obec hned dvě
ocenění v soutěži Zlatý erb, který oceňuMasopustní hody
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3. června

Pochod všech generací

DĚTSKÝ DEN 2018

je webové stránky a elektronické služby
měst a obcí. V roce 2018 dostaly naše
stránky v rámci MSK 3. místo v kategorii
Nejlepší webová stránka obce a 2. místo
v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba, a sice za video prohlídku
obce v 360 stupňovém zobrazení. Více se
můžete dozvědět na našem webu: http://
bit.ly/ZlatyErbZbyslavice18

pustilo do sběru odpadků v příkopech
v okolí vesnice. Podle organizátorů ze
sdružení Sluníčko je rok co rok odpadků méně, a tak se zdá, že tato akce má
rozhodně smysl. Poděkování patří všem,
kdo své odpadky (roztříděné) hodí rovnou do koše, ale i všem, kdo se do akce
zapojili a pomáhají udržovat Zbyslavice
krásné.

Na začátku dne se zdálo, že počasí dětem dopřeje odpoledne strávené venku,
nakonec se však musel program přesunout do sálu obecního domu. Což ale
ve výsledku vůbec nevadilo. Děti nebyly
ochuzené ani o show Klaunů na volné
noze, ani o bublinovou podívanou. Dech
tající představení předvedli parkouroví
nadšenci, kteří co by „překážky“ využívali i odvážné dětské pozorovatele. A že
je náš sál opravdu obrovský dokazoval
i nafukovací hrad v přísálí. Malovalo se
na obličej, kreslilo barevným pískem, pochutnávalo na občerstvení. A když venku
vykouklo sluníčko a bylo tak akorát „na
tričko“, šlo se přece jen na asfaltové hřiště, kde už čekali hasiči. Opět se potvrdilo,
že k dětské radosti stačí někdy opravdu
málo. Třeba trocha vody. Skvělou akci připravili rodiče ze sdružení Sluníčko, které
ve spolupráci s místní školou pořádá
všechny báječné akce pro děti.

Zbyslavice byly ale úspěšné i v předchozích letech. Nové webové stránky sklidily úspěch už v roce 2016, kdy si v rámci
MSK odnesly 2. místo v kategorii Nejlepší
webová stránka obce, a druhé nejlepší
webovky v kraji jsme měli i o rok později
v roce 2017. Více o soutěži na webu www.
zlatyerb.cz.

28. dubna

16. června

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

DEN OTCŮ

V předvečer 73. výročí osvobození naší
obce se uskutečnil krátký pietní akt před
pomníkem padlých. Od srdce děkujeme
všem, kteří dorazili či věnovali krátkou
vzpomínku obětem obou světových válek. Fotografie z této akce jsou k dispozici
na webu obce http://bit.ly/PamatkaPadlych18.

Dost možná nová tradice. Den otců se
ve Zbyslavicích uskutečnil poprvé. Nejen
tatínkové, ale i ostatní členové rodiny se
museli zapojit do bojů o odměny. Kdo
nejdál hodí koštětem? Kdo vyhraje „lidský fotbálek“? Zábavné odpoledne probíhalo od třetí odpoledne na hřišti. A za rok
si to pro velký úspěch asi zopakujeme.

2. června

4. července

PÍSNIČKY Z POD TALÁRU

POCHOD VŠECH GENERACÍ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

Začátkem července jsme se vydali na již
každoroční pochod všech generací. Sraz
byl krátce po obědě u Komunitního centra, Adélka Starečková erudovaně vysvětlila, jak správně zacházet s trekovými holemi, jak zapojit adekvátně klouby a svaly,
a pak skupina vyrazila směr rybníky. Tam
už čekal stánek Krajské hygienické stanice,
a kdo chtěl, mohl si nechat změřit třeba
tělesný tuk, svalovou hmotu, vodu v těle,
tlak, cukr v krvi nebo metabolický věk.

Na přelomu března a dubna byla v kapli
sv. Matouše k vidění dosud největší velikonoční výstavka za dlouhá léta. Připravily ji děti ze základní a mateřské školy.
Velkým pomocníkem a dekoratérem byl
pan Václav Lazecký. Laťku si ale nastavili celkem vysoko, a tak příští Velikonoce
bude rozhodně co překonávat.

7. dubna
UKLIĎME ZBYSLAVICE
Také v tomto roce se obec zapojila do
projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Několik dobrovolníků včetně dětí se tak

První červnovou sobotu jsme u nás přivítali vzácného hosta. JUDr. Ivo Jahelka,
známý pod pseudonymem „zpívající
právník“, představil svůj program Písničky
z pod taláru aneb Šmejdi sem a tam. Pro
velký zájem byl přesunut z Komunitního
centra do sálu obce.

Červenec a srpen
ODPOLEDNÍ KÁVA
SE STAROSTKOU
Každý čtvrtek odpoledne byly dveře
v nově otevřeném Komunitním centru
dokořán. Akce Káva se starostkou zvala
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k diskuzi, deskovkám i small talks o vážných i nevážných věcech.

22. září
DEN OBCE ZBYSLAVICE
– DNES JAKO PŘED 100 LETY
Po několika neúspěšných ročnících se
nám to konečně povedlo a oslavy se
uskutečnily pod širým nebem. I přes
chladnější počasí, obzvláště v pozdějších
hodinách, se akce vydařila a nechyběl jediný bod ze slibovaného programu. Přesvědčte se sami v krátkém fotočlánku na
dalších stranách občasníku.

vždy je z toho nádherná akce plná noblesy i dojetí. Gratulace tak mířila nejen oslavencům významných jubileí, ale všem
seniorům ve Zbyslavicích. Připraven byl
i kulturní program a pohoštění.
Opravdu rozsáhlou a povedenou fotogalerii ze setkání najdete na webu obce: bit.
ly/Jubilanti2018

19. října
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
věnce, pletené čepice, ručně vyráběné
šperky a ozdoby, domácí cukroví, koláče
či sušené bylinky. Pravda, byla zima, foukalo a ohniště nestačilo zahřívat. Kdo ale
vydržel, viděl jak vystoupení dětí a žáků,
dívčí kapelu Good Mates, tak nakonec
i avizované rozsvícení vánočního stromečku.

29. září
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu na konci září jsme přivítali hned
11 nových občánků, kteří se narodili od
srpna 2017 do září 2018. Děti od obce
dostaly malý dárek i příspěvek a tradičně
byly v kolébce slavnostně uvítány do naší
obce.
Roztomilé tvářičky dětí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu obce:
bit.ly/VitaniObcanku2018

30. září
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
A SENIORŮ
Oslava moudrosti a životem nabitých
zkušeností – Mezinárodní den seniorů
jsme začali slavit v naší obci nedávno, ale

Při příležitosti vzniku naší republiky se
v obecním sále uskutečnila vzpomínková
akce. Lákadlem byla i výstava historických
hraček či starých fotografií naší obce.
Nejen pro děti byla připravena loutková
pohádka, hlavním bodem programu byly
melodie první republiky v podání Famózních klimkovických pjenic. Místní Leteckomodelářský klub vytvořil úctyhodnou
přehlídku modelů, a na své si přišli především pánové během prezentace Armády
ČR. Během kulturní akce nechybělo ani
hudební akordeonové vystoupení a občerstvení.

8. prosince
ADVENTNÍ KONCERT
V předvečer druhé adventní neděle jsme
se sešli v obecním sále a nechali se unést
vánoční hudbou i náladou. Zazněly skladby A. Dvořáka, Pucciniho, Ave Maria, Bílé
Vánoce i vánoční básně v podání členů
Slezského národního divadla. Děkujeme,
že jste si koncert přišli s námi vychutnat.

5. ledna 2019
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

1. prosince
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Vánoční trhy před hasičárnou a rozsvícení stromečku se stalo jednou z nejmilejších tradic. Není divu, u každého druhého
stánku voněl punč, svařák, horká polévka
či klobásy. Domů si každý mohl odnést
výslužku v podobě zakoupených dobrot,
výrobků a dekorací. Nádherné adventní

Setkání jubilantů a seniorů
A stejně jako před rokem, i tentokrát jsme
zahájili nový rok společným přípitkem.
Tentokrát v sobotu 5. ledna, již v prověřených prostorách za obecním úřadem. Připraveny byly desítky láhví sektu, svařák,
horký čaj, špekáčky, především ale zněly
odevšad krásná přání do začínajícího
roku 2019. Moc děkujeme, že jste dorazili a nadějně očekáváme, co letošní rok
v obci Zbyslavice přinese.
-agv-
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Den obce pod širým nebem:
Dnes jako před 100 lety
Den obce Zbyslavice se uskutečnil již po čtvrté. I přes chladnější počasí mohli organizátoři využít
rozsáhlých prostor ve sportovním areálu a celá slavnost se odehrávala pod širým nebem a přesně
podle plánu. Sobota 22. září 2018 se tak proměnila ve svátek obce s tématem Dnes jako před 100 lety.

Děti ze Základní a mateřské
školy Zbyslavice si hned na
začátku připravily výpravné
i taneční vystoupení, laděné do
tématu dne. Dětští moderátoři
například vtipně komentovali
historické události, ochuzeni
nebyli návštěvníci ani o obecní
legendy, žákyně ladně odtančily úsek z Labutího jezera.

Při tanečních figurách mažoretek z ELITÉ Ostrava žasl snad každý návštěvník. Dokonale secvičené sestavy, pružnost a ladnost, krásné kostýmy a rytmická hudba braly dech. A rozum zůstával stát i při vystoupení parkouristů. Kluci předváděli
takové kousky, že pokud se člověk vzpamatoval, musel si říct: neměl bych začít cvičit?
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Dnes jako před 100 lety nebyl náhodně zvolený podnázev akce. Připomínali jsme si významné výročí založení
republiky, a tak byla vytažena kronika obce, ze které
jsme slyšeli i zajímavé výseky, jak to na obci vypadalo
a co se zde dělo v uplynulých sta letech. A koukat se
taky bylo na co. Kostýmy i „modelové“ dokázali nadchnout i pobavit.
Hudební vložky byly letos vybrány opravdu pečlivě. Jednou z nich byla i trojice nadaných hudebnic z Klimkovic
Good Mates, které mají v repertoáru především známé
popové hity. Klasičtější tóny také nechyběly. Velké těleso,
jakým je Dechový orchestr mladých z Jistebníku, budil zasloužený obdiv a zpěvák si střihl třeba i písně od „Goťáka“.

Kdo si počkal do setmění, mohl si vychutnat The CELLO Boys. Dva muzikanty, kteří známé klasické, současné či filmové melodie předvádějí na své kouzelné nástroje. Pokaždé když je slyšíte, máte opravdu čistou radost z hudby. Ale pokud milujete
karaoke, nebo legendární ABBU, museli jste padat do kolen z ABBA Chiquita Revival, která měla pořádný drive a roztančila
parket. A občas i rozezpívala. Posledním hudebním bodem byla skupina SPEKTRA z Ostravy.
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Na děti je třeba myslet až v první řadě. A proto nechyběl bohatý program. Na hřišti je čekaly soutěže z První republiky, za
které si odnesly odměny, bavit se mohly při show z dob minulých a oživit Golema třeba už historickou disketou, vyrobit si
zvířátko z balónků nebo si nějaké namalovat na obličej. Nejmenší ale zaujaly skákací hrady, ty větší pak workoutové prvky.

Letošní ročník byl opravdu povedený. Místní organizace a spolky nezahálely a připravily tradičně skvělé občerstvení. Třeba takový grilovaný sýrový oštěpek s chlebem a sladkou omáčkou byl vynikající. Po setmění čekalo ještě překvapení v podobě ohňostroje, který dost možná konkuroval i těm silvestrovským. Ještě před tím jsme ale slyšeli vyprávění o činnosti
Armády ČR a jedním z hřebů večera byla premiéra videa Podoba místních tradic a zvyků ve Zbyslavicích, které se promítlo
na plátno.
Video můžete vidět na youtube kanálu obce: bit.ly/ZbyslaviceV15minutach a celou fotogalerii Dne obce 2018 na webu obce
v sekci Fotogalerie: bit.ly/DenObceZbyslavice2018.
Děkujeme, že s námi rok co rok slavíte, podporujete naši obec a jste její součástí. Těšíme se na pátém ročníku Dne obce Zbyslavice! 

-agv-
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Tříkráloví koledníci
hlásali mír, pokoj a naději

Každoročně zavítají do našich domovů tři králové, kteří hlásají dobrou zvěst, radost, mír, pokoj
a naději. Současně ze svého pověření vybírají
dobrovolné příspěvky, které jdou na dobrou
věc. Letos se vybralo téměř dvacet jedna tisíc.
I přes deštivé a chladné počasí se vydali tříkráloví koledníci v sobotu 5. ledna 2019 do našich
příbytků a vybírali příspěvek, který poputuje do
Charity Hrabyně. Ta je oficiálním organizátorem
Tříkrálové sbírky v rámci naší diecéze. Výtěžek
z letošní sbírky bude v rámci Charity použit na
provoz komunitních aktivit, chráněných dílen
a přípravu sociálních aktivit v Hrabyni, Koblově
a Polance.
Přehled výtěžků z Tříkrálové sbírky ve Zbyslavicích:
rok 2014
17.374,rok 2015
17.464,rok 2016
22.840,rok 2017
21.807,rok 2018
18.415,rok 2019
20.906,Děkujeme koledníkům i všem, kteří se do sbírky
zapojili. Každá koruna pomáhá. 
-agv-
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V novém Komunitním centru to žije
Příběh našeho Komunitního centra už
znáte. Detailně jsme ho představili na
podzim v informačním letáku, a tak už
jej nebudeme znovu omílat, byť jsme na
něj náležitě hrdi. Raději vám představíme
akce, které v komunitku pravidelně probíhají a připomeneme, co jsme už stihli
uskutečnit.
Na podzim jsme měli hned několik tvořivých dnů. Výrobky s podzimní tématikou slavily úspěch, ale největší zájem byl
o výrobu adventních věnců či zdobení
perníčků. Vyráběli jsme i drobné dárečky
a strávili v komunitku nejednu pěknou
chvilku.
Jako víc než reprezentativní se ukázaly
prostory také v podzimních volbách, kdy
mnozí občané viděli nově rekonstruované prostory vůbec poprvé. A pokud
se vám tady líbilo, stavte se zahrát si nějakou deskovou hru nebo si vymyslete
vlastní aktivity. Komunitní centrum má
dveře dokořán pro všechny.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PRO OBČANY:
MAMINKY S MIMINKY – každá středa
9:00 – 11:00 hodin. Pravidelné setkávání
maminek a jejich nejmenších.
KLUB RUČNÍCH PRACÍ – každá středa
16:00 – 17:30 hodin. Naučte se něco nového, nebo něco nového naučte někoho
dalšího. Pletení, paličkování, korálkování,
vyšívání, plstění… Klub ručních prací je
tady každou středu především pro děti,
jednou měsíčně zaměřené na dospěláky.

Ve středu 23. ledna jsme si například připomněli tradici draní peří.
ZBYSLAVICKÉ DESKOHRANÍ – každý

„Jsem moc ráda, že máme ve Zbyslavicích Komunitní centrum, kde se můžeme scházet s lidmi z naší vesnice. Že máme tu možnost se tady v komunitku propojit, sdílet
a spolu něco vytvářet. A není to jen možnost, už se to děje a Hanka Řeháčková toto
centrum oživuje a vytváří úžasné akce pro nás všechny. Vždycky žasnu, co nás tady
čeká. Teď jsme byli vyrábět adventní věnce, když jsem tam přišla s dcerami, dýchla na
nás úžasná tvořivá nálada, zvoucí k vyrábění a společnému sdílení. Prostor komunitka Hanka proměnila v profesionální ateliér, plné dva stoly komponentů, vánočních
ozdob, materiálů, přírodnin, na zemi hojnost zelených větví, slaměné věnce, všichni
jsme na to nadšeně koukali a těšili se z výroby, stali jsme se v tu chvíli profesionálními
aranžéry. Krásné na tom bylo, že přišli lidé všeho věku! Pak už jsme vyráběli pospolu,
sdíleli naši práci a moc jsme si to užili. Domů jsme si každý odnášeli adventní věnec
a radost z prožitků v komunitku. A to tady zažíváme často! Děkujeme Hani!“
Barbora ODLOŽILOVÁ

čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin. Různé deskové hry i karty jsou k dispozici přímo na
místě, ale můžete si přinést i vlastní a najít nové soupeře. Vstup je volný a věkově
neomezený.
Předprodej vstupenek na talk show
Zbigniewa Czendlika, která se uskuteční 16. 5. , bude probíhat v Komunitním
centru každý čtvrtek od 16:00–18:00.
Vyhrazujeme si možnost změny, téma
tvoření zveřejňujeme na dveřích komunitka, na facebooku Místní knihovny
Zbyslavice nebo napište na e-mail komunitko2018@gmail.com a budeme vám
posílat novinky.
Hanka ŘEHÁČKOVÁ,
 správce Komunitního centra Zbyslavice
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Kalendář akcí v roce 2019
Akcí pro letošní rok chystáme opravdu hodně, a to nejen jako obec, ale i jednotlivé organizace a spolky. Pokud nechcete, aby vám cokoliv uniklo, sledujte
facebookovou stránku obce nebo oficiální web.
5. 1. Novoroční přípitek
Děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu. Vytvořili jste skvělou atmosféru a přivítali nový rok s noblesou.
19. 1. Společenský ples
od 20:00 v sále obecního domu, pořádá rybářské sdružení Sezina
23. 1. Draní peří
od 16:00 v Komunitním centru, vzpomínka na zašlé časy, pořádá Místní knihovna Zbyslavice
16. 2. Společenský ples
v sále obecního domu, pořádá sdružení rodičů Sluníčko
23. 2. Vepřové hody s masopustním průvodem
v sále obecního domu, za doprovodu harmonikáře a večerní zábavou s živou
hudbou
2. 3. Dětský maškarní ples
v sále obecního domu, pořádá sdružení rodičů Sluníčko
7. 4. Divadelní představení
od 17.00 v sále obecního domu; komedie francouzského autora Lázeň perlivá
v podání ochotníků Velkopolomských hvězd
16. 5. Talk show Zbigniewa Czendlika
od 17.00 v sále obecního domu, povídání se známým knězem a autogramiáda
knihy Postel, hospoda, kostel; pořádá farnosti Olbramice a obec Zbyslavice
Předprodej vstupenek v Komunitním centru: pondělí 21. 1. 9:00–12:00, čtvrtek
24. 1. 9:00-12:00 a 16:00-18:00 a dále pak každý čtvrtek od 16:00–18:00.
Vstupenky: v předprodeji 200 Kč, na místě 220 Kč.
VIP vstupenky: v předprodej 250 Kč, na místě 270 Kč.
Rezervace po telefonu nebude možná. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji nebo na místě.
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