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Vážení čtenáři, spoluobčané, příznivci našeho občasníku,
mnozí z vás možná ví, že plánujeme velkou rekonstrukci naší ZŠ a výstavbu nové, krásné, prostorné budovy
MŠ. I proto jsme v červnu netrpělivě očekávali výsledky hodnocení žádostí na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Bohužel, tentokrát nám štěstí s dotací nepřálo a z velkého množství podaných žádostí nebyla naše podpořena.
Proto se teď zaměříme na zpracování celkové projektové
dokumentace ZŠ a MŠ do etap tak, abychom byli schopni záměr postupně zrealizovat. Třeba budeme příště
úspěšní a nějakou tu dotaci získáme. Vždyť tyto prostory
nebudujeme pro sebe, ale pro naše děti a vnoučata. :)
V ostatních oblastech se nám ale daří. Máme dokončenou rekonstrukci hospody a dokonce už také nového
hospodského. Více se dočtete v samostatném článku.
Největší zásluhu na tom má místostarosta Roman Miko
a zastupitel Ivo Ferenc, kteří celý projekt prosadili a vedli.
Ruku k dílu ale přidali také ostatní zastupitelé, členové TJ
Sokol a maminky ze sdružení Sluníčko. Díky nim jsme některé práce zvládli svépomocí. Všem patří obrovské díky!
A chválou nemohu šetřit ani na ostatních složkách. Vše
klape jak má. Organizace a spolky v obci pořádají jednu
skvělou akci za druhou, skvěle funguje také knihovna,
komunitko i místní obchod. Jen občas zamrzí bezohlednost a nepořádek kolem místních kontejnerů. Když se
budeme o své okolí lépe starat, bude u nás ještě krásněji.
O tom, jak krásně u nás je, se ostatně jezdím i chlubit.
Naposled jsem byla mezi knihovníky Olomouckého
kraje v obci Mořice s tématem Jak nastartovat obecní
knihovnu. V červenci jsem pozvána do obce Bolatice
poreferovat, jak to u nás funguje.
A na co se zaměříme v nejbližších dnech? Předně musíme dotáhnout rozpracované záměry – revitalizace zeleně, rekonstrukce hasičárny a také s kanalizací musíme
něco udělat. Více se ale dozvíte v samostatných článcích.
Dětem a učitelům přeji pohodové prázdniny a všem
krásné léto, hodně sluníčka a pozitivní nálady.

Regína Vřeská, starostka
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Zrekonstruovaná hospoda
má nového hospodského

V březnu 2019 začala dosud největší rekonstrukce naší místní hospůdky. Pohostinství
získalo zcela nový vzhled – moderní, útulný a vizuálně ucelený. Rekonstrukce je
u zdárného konce a úspěšně se zvládl i poslední krok: předání novému hospodskému.
Už jste byli na jedno? A jak se vám rekonstrukce líbí? Co všechno tomu předcházelo,
shrnuje následující článek.
Jak probíhala rekonstrukce

Sudy jsou naraženy, nové dveře vítají štamgasty. Máme velkou radost, že provoz
naší hospody byl opět obnoven. Je za
tím hodně práce, a proto bychom rádi
podrobně představili, jak probíhala právě dokončená rekonstrukce a co vše se
muselo obnovit.
Celková rekonstrukce byla započata
ihned po posledním společenském plese
v našem obecním domě, kdy jsme svépomoci za účasti zastupitelů a zaměstnanců obce provedli demolici bývalých
záchodů a vykopali kanály pro vedení
nové ležaté kanalizace, včetně vyčištění
sklepů. Celkem bylo při této akci odvezeno šest velkých kontejnerů odpadu
a stavební suti.

Následovaly firmy, které provedly další odborné práce:
– Výměna všech starých dřevěných
oken za nová plastová
– Výměna stávajících železných dveří za
nové hliníkové
– Zazdění podokenních kapes, pro zvýšení účinnosti radiátorů
– Výměna všech radiátorů, doplnění radiátorů do míst před sálem
– Nové rozvody topení
– Instalace nové podlahy pod kotlem na
tuhá paliva
– Instalace kotle na tuhá paliva, napojení na kouřovod
– Vytvoření nového kouřovodu z prostoru „šenku“
– Instalace krbových kamen s výměníkem a napojení na otopný systém

– Kompletní nová elektroinstalace, natažení nových kabelů, výměna centrálního rozváděče
– Příprava elektroinstalace – nový přívodní kabel do kuchyně
– Kompletní nová svítidla v prostorách
toalet, vstupu, šenku a baru, v místnosti jídelny došlo k rekonstrukci původních svítidel ze sálu
– Kompletní výměna interiérových dveří
– Instalace vzduchotechniky, nových
ventilátorů a automatických větracích klapek
– Nové odsávání kuchyně, napojení na
samostatný kouřový okruh
– Kompletní nové toalety (rozvody
vody, odpadů, elektroinstalace, obklady, záchody, umývadla, příčky, další vybavení
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před rekonstrukcí

– Nová místnost skladu a výlevky pro
úklid
– Kompletně nová litá podlaha ve vstupu, šenku a baru
– Oprava omítek po elektroinstalaci, vyspravení prasklých stěn, instalace kamenných obkladů
– Natažení nových rozvodů antén a sítí,
včetně připojení na Wi-Fi, pokryty jsou
všechny provozní místnosti, včetně
venkovních prostorů
– Kompletní výmalba celé budovy
– Instalace nového baru, vytvoření nového skladu za barem
– Vybavení novým nábytkem v prostorách šenku a vstupu do objektu
– Nový nábytek pro venkovní terasu
– Instalace nových vertikálních žaluzií
do všech oken ze vstupní strany objektu
– Kompletní výměna podlahové krytiny
v prostorách jídelny
Po samotné rekonstrukci nastal čas úklidu, kde nás podpořily a přišly pomoci
členky našeho sdružení Sluníčko, vyčistily okna, dveře a nové toalety, za což jim
patří naše poděkování.
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po rekonstrukci

Nemalou práci v tomto čase odváděli zaměstnanci obce p. Ivo Ferenc a p. Radek
Havlák, rovněž i jim děkujeme.

kazoval přehled v daném oboru. Bohužel
se nám následně omluvil. Termín podání
přihlášek byl prodloužen do 30. 6. 2019.

První prohlídky pro veřejnost byly možné
po předchozím zastupitelstvu 7. května,
a při dalších společenských akcích, prozatím jsou na rekonstrukci pozitivními ohlasy, z čehož máme skutečně vekou radost.
Rekonstrukce probíhala z rozpočtu obce,
který byl schválen pro rok 2019, a schválené výdaje byly dále upraveny v rozpočtovém opatření č. 4. Kalkulace všech
výdajů ještě probíhá, jakmile bude kompletní, budeme o ní informovat v dalším
čísle Zbyslavického občasníku.

Následovalo jednání jak postupovat dále
a rozhodli jsme se oslovit realitní kancelář Advance reality, s.r.o., Ing. Zuzanu
Topič, která zpracovala fotodokumentaci
a na základě našich požadavků zveřejnila
záměr pronájmu.

Informace k pronájmu hospůdky
„Na Kopečku“

Jelikož kolovalo po obci mnoho nepřesných informací kolem počtu nájemců
a různých jiných informací, rádi bychom
vše upřesnili. Výzva o pronájem hospody
byla vyvěšena na začátku dubna, termín
pro podání přihlášek byl původně 24. 4.
2019. V průběhu prvních výzev se nám
přihlásil jeden potenciální nájemce, který byl velmi konkrétní, a jevil velký zájem
o naše pohostinství, a podle jednání vy-

Na prohlídku reagovali vážně tři zájemci,
s jedním z nich jsme se dohodli na podmínkách. Na začátku července byla podepsána smlouva o pronájmu a novým
odpovědným provozním se stal pan Petr
Maršálek. Hospoda byla poprvé otevřena
4. 7. 2019.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
subdodavatelům, zaměstnancům obce
a ostatním lidem, kteří nám pomohli při
rekonstrukci našeho objektu. Věříme, že
při výběru nového nájemce jsme měli
šťastnou ruku a v nové hospůdce se budeme rádi potkávat.
Ivo FERENC, zastupitel a správce obce
Roman MIKO, místostarosta obce
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 03/2019
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Obecní kanalizace I.:
Jak pokračuje projekt kanalizace?
Obec se snaží zhodnotit
situaci obecní kanalizace
už několik let. Díky získané
dotaci v roce 2018 se
jí podařilo realizovat
rozsáhlou studii, která
dokumentuje současný stav.
O průběhu informujeme
průběžně v číslech našeho
občasníku. Jak projekt
pokračuje a jaké budou
další kroky? Situaci
zhodnotil vedoucí studie
Ing. Jiří Hoffmann.
Začátky projektu kanalizace

V roce 2009 zastupitelé obce schválili vybudování nové jednotné kanalizace s napojením na novou biologickou ČOV.
V současné době se stále objevují dotazy
ze strany občanů, zda skutečně tuto novou kanalizaci s ČOV vybudovat, jak nejlépe zajistit zlepšení vypouštěných odpadních vod do kanalizace a zda ponechat
stávající stav, nebo zřídit novou ČOV.
Je důležité připomenout, že výjimka
z nadměrného vypouštění znečištěných
odpadních vod do obecní kanalizace, kanalizačních vyústí a následně do vodního
toku končí v prosinci roku 2021. Stávající
platné limity znečištění budou povoleny
pouze ve výši schválených hodnot stanovených nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
Jednoduše lze říci, že bez čištění odpadních vod nebude možno dále odpadní vody z domácností a jiných objektů do kanalizace vypouštět.
V roce 2009 bylo na žádost obce zahájeno vypracování Projektu pro Územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí pak
bylo Magistrátem města Ostrava vydáno
až 4. 12. 2013.

Projekt pro Územní rozhodnutí obsahoval:
– Vybudování nové biologické ČOV pro
500 EO (ekvivalentních obyvatel)
– Vybudování nové jednotné kanalizační stoky v délce 1 868 m
Předmětný projekt však bohužel neřešil
odkanalizování celé obce, týkal se pouze
dvou páteřních stok stokové sítě. Stoku
„A“ začínající na ulici Dolní pod ulicí Hlavní a dále stoku „A1“, vedoucí ulicí Hlavní
a směřující přes zahrady k ulici Velká strana. Zde by se spojením obou stok dále
odváděly odpadní vody na biologickou
ČOV.
Na tyto hlavní neboli též páteřní stoky
„A“ a “A1“ by ovšem mohly být napojeny pouze nemovitosti ležící v blízkosti
těchto zmiňovaných páteřních stok. Vybudování dalších dílčích stokových sítí,
které budou napojeny na hlavní stoky „A“
a „A1“ bylo plánováno až v následných
etapách bez časového určení.
Náklady na vybudování páteřních stok
„A“ a „A1“ včetně biologické ČOV byly
v roce 2009 předběžně vypočítány projekční kanceláří na 23,0 mil. Kč. Cena sto-

ky byla dle tehdejší cenové úrovně uvažována cca 6 700 Kč/1 bm.
Můžeme si dnes klást otázku, co bylo
důvodem obce nepokračovat v dalších
projektových pracích a neobjednat si
projekt pro Stavební povolení. Dá se
předpokládat, že v roce 2009 nebylo
ve schopnostech obce tuto investici ve výši cca 27,0 mil. Kč z vlastního
rozpočtu uhradit. Za celé období se
nepodařilo vedení obce dosáhnout na
vhodný dotační titul, který by záměr vybudovat novou kanalizaci a ČOV pomohl
spolufinancovat.
Dnešní náklady na vybudování této ČOV
včetně páteřních stokových sítí by původní odhad převýšily minimálně dvojnásobně. Cena za realizaci stokové sítě se
dnes pohybuje cca 10 – 12 tis. Kč/1 bm,
tzn., že celková cena stavby by se dnes
pohybovala v rozpětí 40 – 45 mil. Kč.
V těchto odhadovaných nákladech není
započítáno vybudování dalších potřebných stok, které by bylo nutné obcí dodatečně zrealizovat, aby bylo umožněno
napojení veškerých stávajících nemovitostí.
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Jaký je současný stav

V roce 2018 se podařilo obci získat dotaci na studii odkanalizování obce. V roce
2019 byl proveden kompletní monitoring kanalizace, při kterém bylo zjištěno,
že část stokové sítě je ve špatném nebo
havarijním stavu.
Na některých stávajících stokách jsou
místa, kde kanalizace není vůbec průchodná, je propadlá nebo zborcená.
Celková stoková síť byla vybudovaná
v minulém století, je tvořena betonovými rourami. V mnoha spojích jsou viditelné vymleté kaverny, balastní nátoky
nebo značné usazeniny. Místy je potrubí
výrazně popraskané, což mohlo být způsobeno necitlivým napojením některých nemovitostí kanalizační přípojkou.

sítě obce lze zjistit, zda nemovitost je na
kanalizaci napojena, či není. Jak už bylo
v minulosti avizováno, od roku 2021 si
musí občané uschovávat doklady o vývozech žump pro případnou kontrolu ze
strany stavebního úřadu, případně ČIŽP.

ze strany nadřízených orgánů předejít
čištěním odpadní vody v domovních
ČOV nebo v povolených septicích v případě, že chtějí být na obecní kanalizaci
napojeni.

Je tedy opravdu nezbytné se nad celou
situací zamyslet a případným postihům

Ing. Jiří HOFFMANN, odpovědný
zástupce obce za provozování kanalizace

V případě, že by se skutečně podařilo vybudovat novou biologickou ČOV s páteřními stokami „A“ a „A1“, k napojení dalších
kanalizačních stok by stejně nemohlo
dojít. Musely by být současně provedeny
opravy stávající kanalizační sítě a musela
by být prokázána těsnost kanalizace tzv.
těsnostní zkouškou kanalizace. Tato je
prováděna v případě, že jsou vypouštěny
nečištěné splaškové vody po odpojení
přepadu ze žump, septiků nebo dalších
zádržných jímek.
Aby mohla být obec kompletně odkanalizována a toto odkanalizování by
se dotklo nejen malé části obyvatel, ale
komplexně celé obce, muselo by z rozpočtu obce být vynaloženo dalších minimálně 30 mil. Kč k dokončení celé této
kanalizační sítě.

Jakým směrem se dále ubírat?

Zastupitelstvo by mělo (jednoznačně)
odsouhlasit, jakým směrem se chce
v této problematice ubírat. Poté bude
nutné začít neprodleně realizovat postupné opravy závad stávající stokové
sítě zjištěné provedeným monitoringem
stávající kanalizace.
Nejlevnější doporučenou variantou
v současné době pro čištění odpadních
vod je výstavba soukromých čističek
u každé nemovitosti na území obce s odtokem do obecní kanalizace, nebo s vsakováním do podloží.
Samotní občané, kteří nemají doposud vyřešeno čištění odpadních vod
ze svých nemovitostí, si musí uvědomit,
že proběhlým monitoringem stokové
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Monitoring kanalizační sítě
1. V termínu 24. 4. – 15. 5. 2019 realizovali zaměstnanci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace kamerový průzkum kanalizační sítě na území obce Zbyslavice. Během této 1. etapy bylo zkontrolováno 82 úseků obecní stoky, celkový
výkon kamerového průzkumu dosáhl 2 240 bm.
2. Během monitoringu bylo nalezeno několik skrytých revizních šachet.
3. Z nálezů byly v kanalizaci nejčastěji zaznamenány netěsné/rozsazené/přesazené trubní spoje a s nimi související usypávání okolního materiálu do potrubí,
vznik kaveren a předpoklad prosakování balastních vod. Dále byly kamerou
objeveny neodborně napojené přípojky, koroze stěn potrubí, v některých úsecích trhliny a s nimi spojené deformace.
4. Zjištěné nálezy byly nejčastěji hodnoceny známkou 3 a dále pak známkami
2 a 4 (hodnocení odpovídá školnímu známkování). U nálezů ohodnocených
stupněm 4 by pak měla být v krátkodobém časovém horizontu naplánována
oprava potrubí (lokální nebo celková).
5. Hlavní doporučení se týká oprav kritických míst na kanalizaci. Do budoucna
bude vhodné dokončit průzkum i na zbylé části obecní kanalizace (cca 2 km),
provést geodetické zaměření jednotlivých revizních šachet včetně jejich hloubek a zajistit zakreslení přesného průběhu kanalizace do mapového podkladu
obce.
Ing. Michal ZELENKA, mistr střediska monitoringu kanalizační sítě,
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
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Obecní kanalizace II.:
Co je cílem průzkumných vrtů?
Téma likvidace odpadních a srážkových vod řeší obec dlouhodobě. Dne 4. 6. 2019 se
v Komunitním centru sešli zastupitelé obce a vlastníci pozemků, na kterých jsou plánovány
hydrogeologické vrty. Problematika se řešila se zástupci odborné firmy G-Consult Ing.
Šárkou Šiškovou a Ing. Dušanem Dedkem a odpovědným zástupcem obce za provozování
kanalizace Ing. Jiřím Hoffmannem. Tématem pracovní schůzky byla „realizace
průzkumných vrtů a vsakovacích zkoušek“.
Projednávané body:

1 Seznámení s výsledky první etapy
studie, tj. „Analýzy současného stavu
nakládání s odpadními a srážkovými
vodami“ u jednotlivých objektů v obci
– zpracovatel společnost G-Consult,
spol. s r.o.
2 Zdůvodnění výběru lokalit pro realizaci vrtů, resp. proč jsou zvolené právě
dané lokality.

Jak probíhala první etapa studie?

Se souhlasem majitelů společnost
G-Consult provedla analýzu 194 nemovitostí v obci. Výsledky analýzy byly promítnuty do mapové situace. V situaci byla
vyznačena oblast obce s potencionální
možností napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci.
V částech obce, kde nelze a ani se nepředpokládá připojení jednotlivých
nemovitostí na obecní kanalizaci, bude
možné odpadní vody likvidovat dvěma
způsoby:
a pravidelným vývozem odpadních vod
z nepropustné jímky (žumpy),
b zasakováním předčištěných vod
z DČOV do zeminového prostředí.

Co je cílem průzkumných vrtů?

Do mapového podkladu společnost
G-Consult zanesla polohy předpokládaných průzkumných vrtů tak, aby rovnoměrně pokryly plochu obce. Pozice vrtů
byly vytipovány na základě přístupnosti
pro vrtnou techniku a podle způsobu stávajícího využití pozemků.
Výsledky vrtných prací ověří možnost či
nemožnost zasakování do zeminového
prostředí. V případě skutečné nemožnos-

ti likvidovat vyčištěné vody z DČOV zasakováním do zeminového prostředí, nebo
nemožnosti napojení se na kanalizaci
obce, bude nutné odpadní vody likvidovat pravidelným vývozem nepropustné
jímky (žumpy).

Co bude výstupem vrtů?

Výstupem hydrogeologického průzkumu bude mapa obce s vyznačením oblastí vhodného zeminového prostředí
pro zasakování z DČOV, tj. 3 oblasti:
– oblast vhodná pro zasakování,
– oblast podmínečně vhodná pro zasakování,
– oblast nevhodná prosakování.
Bylo provedeno představení potencionálních vrtných souprav (promítané fotografie v sále) a informace, jak budou vrty
hydrogeologického průzkumu probíhat.
Bylo sděleno, že při standardním průběhu vrtných prací, za příznivých klimatických podmínek, jsou škody na dotčených
pozemcích minimální.

Jaký je průběh průzkumných vrtů?

– Příjezd vrtné soupravy na místo realizace vrtů,
– ustavení nad pozicí vrtu,
– vlastní vrtání a odběr vzorků zemin.
Provedení jednoho vrtu trvá cca 2 – 3 hodiny od ustavení vrtné soupravy. Denně
bude možno realizovat cca 2 – 3 vrty na
dvou až třech vytipovaných místech.

Jaký je postup při provádění vsakovacích zkoušek?

– Do vybraných 10 ks vrtů bude řízeně
nalévána voda do stvolu vrtu (z nádoby 1m3) a po dobu min 24 hodin bude
měřena úroveň hladiny vody ve vrtu.

– Po provedení vrtných prací bude vrt
ihned zasypán vytěženou zeminou,
v případě provádění vsakovacích zkoušek bude vrt zasypán ihned po jejich
ukončení. V místech provádění vrtů
budou vzniklé škody minimalizovány,
terén uveden do původního stavu.

Co by měli udělat občané?

Ještě před zahájením průzkumných vrtů
by občané měli dodat informace o svých
studnách, jejich hloubkách a výšce hladiny, kde jsou a jak jsou studny využity a předat je na obec. Doporučujeme
odebraní vzorku ve své studni a nechat
si provést rozbor vody. Předejde se v budoucnu sousedským sporům o případné
kontaminaci vody ve studni v případě,
kdy si soused vybuduje domovní ČOV
s vypouštěním vyčištěných vod do vsaku.
ČOV od studny musí být min 10 m.

Kdy budou probíhat průzkumné
vrty?

Vrtat na soukromém pozemku se bude
vždy až po písemném souhlasu majitele
dotčeného pozemku.

Byly v minulosti nějaké hydrogeologické průzkumy?

Obec předložila společnosti G-Consult
k nahlédnutí 5 hydrogeologických posudků, které byly provedeny v minulosti.
Po seznámení se s těmito podklady bylo
společností G-Consult konstatováno, že
pouze jeden posudek byl vytvořen na
základě vrtu. Ostatní posudky byly vyhodnoceny pouze na základě hydrogeologických map bez vlastního ověření, tj.
fyzickým provedením vrtu v navrženém
místě. Byla vysvětlena důležitost ověření
stavu podloží provedením vrtu.
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Jaký je závěr?

Všechny připravované studie a následná realizace průzkumných vrtů,
o kterých se zmiňovalo výše, budou
sloužit k vytvoření optimálního řešení
vypouštění vyčištěných odpadních vod.
Je potřeba vytvořit zástupci obce dlouhodobou koncepci pro nakládání s odpadními vodami a jejím vypouštěním do
vodního toku z povolených kanalizačních výustí. Výjimka daná Magistrátem
Ostravy obci Zbyslavice pro vypouštění
zvýšených limitů znečištění do vodního
toku končí 31. 12. 2021, pak již vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního toku nebude možné.
Bylo konstatováno, že centrální čistírna
odpadních vod vč. vybudování celé nové
splaškové kanalizace je pro obec Zbyslavice v současné době příliš drahá. Nejlevnější doporučenou variantou v současné
době pro čištění odpadních vod je výstavba soukromých čističek u každé nemovitosti na území obce s odtokem do obecní
kanalizace nebo s vsakováním do podloží.
Další veřejné projednání s občany se
uskuteční v sále po vyhodnocení posudků. Přesný termín vám sdělíme. Děkuji
všem zúčastněným za účast a ochotu.
Regína VŘESKÁ, starostka obce

Dotazy občanů
Bude se vrtat tubusovou metodou?
Ano, nejedná se o výplach, nebude
znečištěné okolí.
Jste jako firma pojištěna na veškeré
škody?
Ano, jak firma, tak subdodavatelé.
Jaké testy vody jsou potřeba?
Bude zaslána tabulka s potřebnými
hodnotami, které testování bude
vhodné.
Budu moct váš posudek využít na
mou stavbu v pozdějším období?
Budete moct využít naměřené a zjištěné informace. Dostanete profil vrtu
(nebude nutno platit realizaci vrtu)
pro hydrogeologa, který bude muset
zpracovat posudek nutný pro stavební
povolení. Výsledky Analýzy jsou majetkem obce.

Co s budovou hasičárny?

O tom, co s naší hasičárnou se debatuje už celkem dlouho. V rámci komunitního
plánování se dne 9. 4. 2019 sešli zastupitelé obce a občané Zbyslavic a diskutovalo se
o možnostech využití hasičské zbrojnice. Veřejné projednání proběhlo v Komunitním
centru od 17hod. a výsledkem byly návrhy a připomínky. Diskusi vedli Ing. Zuzana
Kotyzová (vedoucí útvaru kultury a MA21, Úřad městského obvodu Poruba) a Dr. Ing.
Pavel Konečný (koordinátor místní Agendy 21, Úřad městského obvodu Poruba).

1) Posouzení stavu budovy

Je potřeba zjistit statický stav budovy. Vypracovat výškopis a polohopis objektu a provést investiční studii. Z těchto údajů pak posoudit, zda postačí rekonstrukce objektu,
nebo je potřeba jej zbourat a postavit nově.

2) Hasičárna by měla nabízet a splňovat tyto požadavky:

– Nové kanceláře obecního úřadu ve Zbyslavicích.
– Sklad obecních dokumentů.
– Zachování prostoru pro garážování komunální techniky obce, vzhledem k tomu, že
obec nemá v současnosti jiné prostory, které by tuto možnost splňovaly.
– Zázemí pro technické pracovníky obce.
– Veřejné toalety a zázemí pro případné akce v přilehlém prostranství, jako je např.
rozsvěcování vánočního stromu.
– Zachovat možnost pro případnou obnovu hasičského spolku v obci.
– Zachován odkaz na historii hasičů, např. prezentováním historických fotografií ve věži.
– Zachování věže, která by mohla sloužit jako vyhlídková. Posoudit možnost její nadstavby.

3) V okolním prostranství hasičárny by se měly nacházet a být řešeny:

– Parkovací místa pro návštěvníky obecního úřadu.
– Pomník.
– Oprava studny. Měla by být zjištěna její funkčnost a čistota vody ve studni, zda je
možnost ji využít jako pitnou. Estetická úprava studny.
– Zastávka pro autobusy by měla být zachována. Zařízení estetické úpravy.
– Realizace zálivu pro autobusy, který by měl sloužit k zpřehlednění dopravní situace
na cestě.
– Kontejnerové stání. Projednat možnost přesunu kontejnerů na jiné místo, aby nenarušovaly estetický ráz tohoto prostoru.
– Vybudování stojanů pro kola a dobíjecích stanic pro elektrokola.
– Prostory pro informační tabule pro obec a její spolky, např. vývěsní desku a mapy.
Také prostor pro vyvěšování plakátů.
– Celková úprava okolí před hasičárnou, které by mělo sloužit jako náměstí Zbyslavic,
kde by měly být zdůrazněny prvky, které tento prostor budou takto prezentovat.

4) Financování

Zastupitelstvo také představilo možný způsob financování hasičárny, a to díky dotacím.
Zapsal Lukáš HOLAŇ, zastupitel obce
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Přehled dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj
Z Ministerstva pro místní rozvoj
se nám podařilo získat několik
dotací. Mimo jiné díky MMR máme
workoutové centrum na hřišti,
rekonstruovali jsme kapličku
a zmodernizovali tělocvičnu. Poslední
žádost sice nevyšla, i tak je seznam
úspěšných celkem velký. Podrobnosti
se můžete dočíst v článku.

Přehled žádostí podaných na MMR

Finanční shrnutí v Kč
Celkové
náklady

Rok realizace

Název projektu

Rok 2018

Projekt č. 1: Prvky pro aktivní i pasivní odpočinek vč.
oplocení hřiště, single rack, dvojitá bradla s hrazdou pod,
tartanový povrch, lavičky, odpadkové koše

Rok 2018

Projekt č. 2: Modernizace tělocvičny v ZŠ

Rok 2017

Dotace
z MMR

Z rozpočtu
obce

468.400,-

307.400,-

161.000,-

1.470.097,-

1.012.800,-

457.297,-

Projekt č. 3: Venkovní posilovna mezi stromy – 7 cvičících
prvků street workout vč. doskočiště

587.800,-

400.000,-

187.800,-

Rok 2016

Projekt č. 4: Územní plán obce Zbyslavice

368 566,-

294.850,-

73.716,-

Rok 2015

Projekt č. 5: Obnova kapličky sv. Matouše ve Zbyslavicích

537.400,-

299.000,-

238.400,-

Rok 2016

Projekt č. 6: Obnova křížů a božích muk ve Zbyslavicích,
2 boží muka, 2 lavičky, 3 kříže

324.140,-

226.800,-

97.340,-

Rok 2016

Projekt č. 7: Fitness park? Jde to i na malé obci – 8 cvičících
i herních prvků

562.580,-

393.000,-

169.580,-

4.318.983,-

2.933.850,-

1.385.133,-

V červnu 2019 jsme napjatě čekali, jak
dopadne posouzení naší žádost o dotaci
na projekt rekonstrukce a přístavby naší
ZŠ a MŠ. Letos své žádost podalo opravdu hodně obcí. Všichni chtějí zkrášlovat
své obce a dotace jsou momentálně jediný způsob, jak na některé opravy a projekty dosáhnout.
Také naše obec podala za posledních několik let mnoho žádostí na MMR a vždy
jsme měli štěstí a naše žádosti byly podpořeny. Tentokrát se to nestalo, a tak budeme muset projekt rekonstrukce školy
rozdělit do etap a realizovat postupně.

Snad nám bude štěstí přát a dosáhneme
na jiný dotační titul, který nám pomůže
náš projekt, který si odsouhlasili také samotní občané, realizovat.
Mnoho žádostí nám MMR podpořilo. Například vybudování venkovního fitness.
K 30. 6. 2019 jsme splnili povinnost podat Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
a tím ukončili jeden z dílčích projektů
roku 2018, týkající se rozšíření atraktivity
celého sportovního areálu v blízkosti fotbalového hřiště. Byla dokončena poslední instalace sportovního prvku s tartanovým povrchem, nyní i boxovacím pytlem.

Úspěšným zvládnutím povinnosti Závěrečného vyhodnocení akce nám spadl
kámen ze srdce. Projekt venkovního fitness centra je tak zdárně u konce. Děkuji
paní Lidušce Starečkové, bez které by se
to nepodařilo. Její preciznost a schopnost
pracovat s čísly i termíny je neuvěřitelná. :)
Někteří železné prvky nazývají mučidly,
ale pro většinu se workoutové hřiště
stalo vítaným přínosem a je využíváno
téměř denně. Mám z toho velkou radost
a doufám, že se nám stejně dobře podaří
i další projekty.
Regína VŘESKÁ, starostka obce
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Počet občanů přihlášených k pobytu
v obcích správního obvodu statutárního
města Ostravy ke dni 1. 7. 2019

59

254

257

56

Občané ČR
Obec

Muži

Muži 15+

Ženy

Ženy 15+ Celkem

15+

Čavisov

246

209

260

226

506

435

Dolní Lhota

728

620

755

646

1483

1266

Horní Lhota

419

349

434

378

853

727

Klimkovice

2 213

1 860

2 266

1 931

4479

3791

Olbramice

362

307

344

287

706

594

Stará Ves nad Ondřejnicí

1 384

1 133

1 422

1 224

2806

2357

Šenov

3 151

2 657

3 248

2 766

6399

5423

Václavovice

993

817

1020

845

2013

1662

Velká Polom

1001

802

1 067

859

2068

1661

Vratimov

3 536

2 967

3 756

3 192

7292

6159

Vřesina

1 447

1 208

1 476

1 262

2923

2470

Zbyslavice
CELKEM

313

254

313

257

15 793

13 183

16 361

13 873

626

511

Statistika obyvatel
Zbyslavic za rok 2018

13

10

přilášeno
do obce

Odhlášeno
z obce

5

Úmrtí

10

Narození

641

Stav obyvatel
k 31. 12. 2018

32 154 27 056

Žadatelé o kotlíkovou dotaci
mohou získat bezúročnou půjčku
Obec Zbyslavice se připojila do výzvy
„1/2019 MŽP v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor
energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje“. V rámci této
výzvy připravuje podmínky pro poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování realizace žadatelům. Půjčku
mohou využít vlastníci rodinných domů,
kteří jsou připraveni na výměnu starých
kotlů na pevná paliva za nové, a to ve
III. vlně kotlíkových dotací nebo dalších
výzev, pokud budou vyhlášeny, jejichž
zprostředkovatel je Moravskoslezský kraj.
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Další informace o půjčce na kotlíkové dotace se dočtete v anketě, která je
přílohou tohoto čísla občasníku. Pokud
patříte mezi žadatele, kteří budou měnit staré kotle na pevná paliva za nové,
a to v rámci III. vlny kotlíkových dotací,
určitě nepřehlédněte možnost poskytnutí bezúročné půjčky. Připomínáme,
že půjčka se týká pouze na předfinancování realizace. Pokud máte jakékoli další
dotazy, neváhejte se na mě obrátit.
Anketa a podrobnosti k půjčce jsou volnou přílohou občasníku.



Regína VŘESKÁ,
starostka obce
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Ze školní aktovky

Co nového v mateřské
a základní škole?
Zamyšlení paní ředitelky

den plný čokolády
tři „s“ na podporu motivace

Je to jako včera, co jsme stáli poprvé
před školou, bylo 1. září. Další školní
rok je za námi, školní rok 2018/2019
je u konce. Je za námi spousta nových nabytých poznatků, nových
kamarádství, výletů, výher i proher.
Za ten rok jsme toho spolu hodně
prožili ve škole. A věřím, že to všechno přispělo nejen k radosti všech dětí
a zaměstnanců, ale i k dobré pohodě.
Už nikdy se nesejdeme ve stejné třídě, nesedneme si spolu do stejných
lavic, neprožijeme stejné okamžiky.
Dny utíkají, život jde dál.
Z vnitřní motivace, neboli být ve
FLOW, děláme věci, které nás zajímají, baví, uspokojují naše potřeby, ale
také, a to si mnozí z nás neuvědomujeme, děláme i věci, které nejsou milé,
příjemné a zábavné, ale o kterých
víme, že mají smysl. Existují tzv. tři „S“
na podporu vnitřní motivace. Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba. A o to všechno se ve škole chceme společně snažit i v dalších dnech
a týdnech, v dalším školním roce.
Přeji všem čtenářům dovolenkové
dny naplněné pohodou, splněnými
přáními a zdravím.
Mgr. Iveta BURYANOVÁ,
ředitelka školy

V pátek 3. května jsme se se všemi žáky naší školy vydali společně na „Cestu
čokolády“. Jak se čokoláda vyrábí? A z čeho? Odkud se vzala? Proč ji máme rádi?
Může být i barevná? To všechno byly otázky, na které jsme chtěli znát odpověď.
Děti se dozvěděly, jak vypadá strom kakaovníku, že své nejlepší plody dává po deseti letech a za rok je jich 50–60. A z tohoto počtu se vyrobí 2–3 tabulky čokolády.
Také jsme si společně prošli celý postup výroby čokolády od pěstování kakaovníků ve
Střední Americe nebo v Africe, přes sklizeň, fermentaci kakaových bobů, jejich sušení,
převoz do továrny cukrárny a zde čištění a pražení a rozemletí až do chvíle, kdy se
oddělí kakaové máslo a čistý kakaový prášek.
To mohly děti společně s praženými kakaovými boby i ochutnat. No a nakonec jsme
si všichni uvařili čokoládu. A ochutnávka pro rodiče proběhla v sobotu 11. května na
školní zahradě v rámci projektu Fair trade snídaně.
Mgr. Martina WILCZKEOVÁ, eko učitelka ZŠ Zbyslavice

Hello Games
Ve středu 15. května proběhlo soutěžní
klání pod názvem Hello Games. Soutěže
se zúčastnilo 20 škol z okolí Ostravy. Soutěž pořádala Základní škola Hello v Ostravě Porubě. Naši školu reprezentovali
Andrej a Tobiáš Lasotovi, Robert Klimša,
René Kašný, Adam Kovařčík. Soutěžilo
se v několika disciplínách: matematice, přírodovědě, chemii a „spelování“ anglických slovíček. Kluci si vedli velmi
dobře. Dokonce v chemii obsadili druhé
místo. Den si kluci užili se vším všudy.
Kromě soutěžení si zahráli deskové hry,
postavili lego nebo zahráli ping-pong.
Všem pěti tímto děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme příjemné
prožití prázdnin.
Mgr. Hana BEGOVSKÁ,
učitelka ZŠ Zbyslavice

o soutěži Hello Games

Hello Games 2019 je 7. ročník jazykové, badatelské, vědomostní a sportovní soutěže, která je určena pro
žáky prvního stupně základních škol.
Jedná se o jedinečný projekt určený
pro žáky 1. stupně (3. – 5. ročník). Pro
každý ročník je stanovena jedna soutěžní disciplína a závěrečná disciplína
je týmová.
Více na www.hello.cz.
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pětiboj: konkurence neměla šanci,
zlato je naše!
Dlouho očekávaný pětiboj
v Těškovicích se konal
30. května, počasí bylo sice
velmi chladné, ale všichni
se těšili. Sportovci byli
připraveni podat nejlepší
možné výkony. Byl to boj.
Nejprve se začalo soutěžit v krátkém
běhu, kde nás reprezentovali Viktor,
Anička a Linda. Už při první disciplíně se
ukázalo, že nejsme bábovky ani mimo
disciplíny, děti vytáhly obrovské transparenty a vlajky s nápisem „Zbyslavice“
a svým křikem hnaly sportovce do cíle.
Ve stejnou chvíli podávali své rekordní
výkony i Andrej, Jonáš a Karel v hodu
do dálky. Nejprve se děsili výkonů, které podávaly děti z ostatních škol, ale
jakmile zjistili, že kriketové míčky jsou
lehčí než ty, co máme ve škole, uklidnili
se a začali házet. Byla to smršť dalekých
hodů a kluci byli se svými výkony spokojeni. Mezitím se rozjel i turnaj ve vybíjené s našimi silnými hochy Michalem,
Markem, Adamem, Andrém, Alexem
a Nikodémem.
V druhé části pětiboje se začalo soutěžit ve skoku z místa, krásně bojovali
naši hoši Andrej, Dominik a Jonáš. I přes
zvláštní měření a nesmyslné opakované
pokusy jiných dětí jsme dopadli velmi
dobře. Naši pozornost po skoku přitahoval křik vycházející z odděleného hřiště na vybíjenou: „Zbyslavice do toho,
nebojte se ničeho, my budeme zlatí, pro
všechny to platí,“ kde podávali naši hoši
bravurní výkony. Vybili všechny, kdo se
jim postavil do cesty. Všechno probíhalo rychle a byla potřeba se odtrhnout
od vybíjené a jít podpořit skokany přes
švihadlo Amálku, Máju a Adama. Disciplína to byla náročná, skákalo se celou minutu a naši fanoušci podporovali, co jim
síly stačily. Skokani tak přispěli skvělými
výkony do celkového počtu bodů.
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Vybíjena pro nás byla krásná podívaná,
kluci hráli jako o život a mrzelo je, že
neviděli poslední disciplínu pětiboje,
kterou byl běh na 600 m. Na start se
tentokrát postavil Adam, Dominik a Tobiáš. Věděli jsme, že body na výsledné
tabuli jsou téměř vyrovnané, ale věřili
jsme svým reprezentantům. Zaznělo:
„Připravit, pozor, start“. Věděli jsme, že
je to všechno, nebo nic. Naši hoši byli
po prvním kole v pomalejší skupině
běžců, šetřili si síly na finiš a taky že je
při posledních metrech do poslední
kapky využili. Domča byl náš tahoun,
při posledním půl kolečku do toho
šlápl a začal předbíhat všechny, které
měl před sebou, ostatní ho následovali, běželi, co jim síly stačily, a doběhli do
cíle na skvělém umístění. Bereme zlato
z běhu a tito běžci nám zajistili celkové prvenství v pětiboji. Byla to vítězná
euforie, obhájili jsme zlato z minulého
roku a všude zní náš pokřik: „Zbyslavice
do toho, nebojte se ničeho, my budeme zlatí, pro všechny to platí.“ Děti se
poplácávaly a byly šťastné. Rychle jsme
se přesunuli na finálový zápas vybíjené.

Děti bouřily, křičely, podporovaly, táhly za jeden provaz a naši reprezentanti
ve svém hracím poli likvidovali soupeře
pomalu jednoho po druhém, až nezbyl
nikdo. Jupííí, vyhráli všechny zápasy,
které hráli a jsou zlatí. podařilo se nám
tedy obhájit i vítězství ve vybíjené
z minulého roku. Všichni byli plní emocí
a ovládla je další vítězná euforie.
Naši sportovci podali skvělé výkony,
někteří za ně získali medaile, jiní ocenění, ale nebyl to jen úspěch sportovců,
o naše prvenství se zasloužili i fanoušci,
vlajkonoši a křiklouni, kteří vyjadřovali
svou podporu všem sportovcům, a za
to jim patří velký dík. Paní ředitelka jako
projev uznání nosila obhájené zlato celý
červen na svém krku a hrdě se s ním pyšní. Ještě jednou bych poděkovala všem
dětem za výkony, podporu a aktivní nasazení.
Bc. Sabina KUDELOVÁ,
učitelka ZŠ Zbyslavice
ZbyslavICkÝ občasník 03/2019

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY

Školní výlet do ZOO Ostrava
Jako každý rok, i letos jsme si školní výlet užili. Tentokrát jsme
navštívili ostravskou ZOO. Na výlet jela společně celá škola, děti
ze základní i mateřské školy. V ZOO jsme se rozdělili a každý
šel za svým cílem. Plán byl jasný: vidět co nejvíce zvířat, užít si
všechny atrakce, ochutnat zmrzlinu, zakoupit suvenýry. Myslím
si, že plán vyšel do puntíku.
Děti viděly spoustu zvířátek, prolezly veškerá zákoutí, vyzkoušely průlezky, skluzavky, houpačky,… Nezbytnou součástí výletu jsou samozřejmě přestávky na jídlo a pití, ani na ty jsme
nezapomněli. Děti měly z domova velké zásoby, a proto bylo
nutné často vyhledat vhodné místo na piknik. Počasí nám přálo, bylo velmi teplo, proto nám i nanuk přišel vhod. Završením
výletu byla návštěva místní prodejny hraček, kde si děti na památku zakoupily vytoužené suvenýry. Děti si výlet užily, i přes
velké horko, které v tento den panovalo, byl to velmi krásný
a povedený den.
Eva KLAPUCHOVÁ,
vedoucí učitelka MŠ Zbyslavice

Navštívili nás sousedé
z Polska
V týdnu od 24. – 28. 6. 2019 naši školu navštívili žáci z Polska,
z Wojciechova. Na každý den jsme pro ně připravili program,
který seznámil děti a jejich pedagogy s činností naší školy, životem v obci a jeho blízkém okolí (turistický výlet do lázní na
Hýlov, sportovní den ve škole a na hřišti).
Mezi nejzajímavější však patřilo čtvrteční dopoledne v přírodě
u obecních rybníků, kde nám myslivecký hospodář pan Miroslav Polášek připravil výstavku trofejí, zbraní a myslivecké literatury. Vše nám zpestřil zajímavým vyprávěním o zvěři a práci
myslivců v přírodě. Pracovníci obecních lesů z Dolní Lhoty nás
seznámili a dětem předvedli lesní techniku používanou při
pěstování a údržbě lesa. Všem, kteří pro nás tuto zajímavou
akci připravili, moc děkujeme.
Jarmila TVARŮŽKOVÁ,
asistentka pedagoga Zbyslavice

Děkujeme, že jste v tom byli s námi
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Nikol
Bártové, která pracovala 3 roky v naší mateřské škole jako zástup za mateřskou dovolenou. Děkuji jí za laskavý přístup k dětem a za krásnou spolupráci. Od měsíce června se na pozici
učitelky vrátila po mateřské dovolené paní učitelka Veronika
Nováková.
V naší školičce také končí svou misi chůva Kamila Chytilová, která
se s láskou věnovala našim nejmenším dětem, určitě nám bude
chybět, u dětí byla velmi oblíbená. Děkujeme za vše.
Eva KLAPUCHOVÁ, vedoucí učitelka MŠ Zbyslavice
Poděkování patří i paní učitelce Drahomíře Řehořové. Každé z dětí si pamatuje na první setkání s paní učitelkou, první
zkoušení či známku od ní. Rok utekl jako voda. Společně s ní
děti navštívily divadlo, kino, pěší výlety či některé hodiny v družině. A tak přejeme paní učitelce mnoho sil v její pedagogické
dráze a stále přetrvávající životní optimismus.

Další poděkování patří paní vychovatelce Sabině Kudelové.
Je to skoro jako včera, když paní učitelka nastoupila k nám do
školy. Pevně držela ruku nad dětmi v tělocviku, s některými to
bylo těžké, ale nevzdávala to. S dětmi nejen hrávala fotbal, ale
i vybíjenou, přibíjela hřebíky či řezala dřevo, šila či pekla v rámci
pracovních činností. Stěny školy vždy pečlivě zdobila dětskými
výtvory. Paní učitelce přejeme mnoho sil, zdraví a pohodu do
její další životní etapy.
A do třetice patří poděkování nejen všem zaměstnancům, rodičům, zastupitelům, paní starostce, panu Ferencovi, ale i dětem
za jejich vstřícnost, toleranci, důvěru či přiloženou ruku k dílu.
Děkuji ale i sponzorům za jejich dary. Ať už to byly nové skříně, hračky do školky, drobné opravy, opravy kol či upomínkové
předměty.
Děkuji, že jste v tom s námi.
Mgr. Iveta BURYANOVÁ, ředitelka školy Zbyslavice
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návštěva ekofarmy v pustějově
V pátek 24. května jsme se všichni vypravili podívat se na ekofarmu do Pustějova.
Protože jsme ekofarmu manželů Šelongových v předchozích letech již navštívili,
tak nám některá jejich zvířátka byla dobře známá. Podívali jsme se, jak zvířátka
porostla a jestli náhodou nemají mladé.
Když jsme se dostatečně pomazlili se zvířátky, šli jsme se projít po poli a poznávali
jsme jednotlivé druhy obilí a zeleniny,
které se zde pěstují. Vypěstovanou zeleninu si zákazníci odebírají v košících. Jelikož nám po procházce správně vyhládlo,
nachystala nám paní Šelongová občerstvení, na které se nám sbíhaly sliny – voňavý domácí chléb s výbornou jahodovou
marmeládou.
I počasí nám přálo a celou farmou nás
provázelo sluníčko a pohoda. Zkrátka
a dobře, byl to hodně podařený výlet.
Mgr. Drahomíra ŘEHOŘOVÁ,
učitelka ZŠ Zbyslavice

Pozvánka na MIŠ MAŠ tábory 2019
Zveme všechny děti na oblíbené příobecní tábory, které se uskuteční během léta
ve dvou termínech. Více informací a přihláška na www.zszbyslavice.cz.

MIŠ MAŠ tábor 1

MIŠ MAŠ tábor 2

Cena: 500 Kč (oběd, svačina, pitný režim,
vstupné, dopravné)
program: tábor ve škole pod vedením zkušeného
animátora Tomáše, hry v přírodě, kolektivní, empatické
i akční vycházka do lesa, k rybníkům, do přírody,
svačinky v režii dětí, radost a zážitky.

Cena: 500 Kč (oběd, svačina, pitný režim,
vstupné, dopravné)
program: zážitkové aktivity a hry, výlet do lesa,
poznávání lesa, stavění lesních příbytků, pomazánka
z divokých bylin s Mar tinou.

29. 7. – 2. 8. 2019
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sluníčko ukončilo sezónu
a užívá si prázdniny

Na závěr ještě jedna novinka. Letošní
školní rok je to už 6 let, co jsem se s chutí
a s nadšením ujala vedení našeho spolku Sluníčko Zbyslavice. Nyní cítím, že je
čas na změnu. Po nástupu do pracovního
procesu po rodičovské dovolené už nezvládám zastávat funkci předsedy spolku
tak, jak bych si představovala. Myslím si,
že by si spolek zasloužil novou svěží posilu, pro kterou bude tato práce radostí.
Pokud přemýšlíš třeba právě ty, že je to
práce pro tebe, neváhej se na nás obrátit.
Prázdniny jsou ideální čas na přemýšlení.

Je to tu! Máme tady konečně prázdniny! Děti se těší na dny
plné zážitků bez ranního vstávání a dlouhé večery, kdy se
nemusí jít spát.
A co se událo od posledního vydání občasníku? Společně s dětmi a rodiči jsme
si užili báječný dětský den, který připadl přesně na 1. června. Počasí nám přálo
a děti si mohly zadovádět ve skákacím
hradu, zahrát lidský fotbálek nebo projít
Cestou kolem světa. Dlouhá nekonečná
fronta byla u našich šikovných maminek
Zuzky a Andrey, které malovaly dětem na
obličej nejrůznější obrázky. Pro zručné
děti byly k dispozici dílničky s korálkováním anebo pískováním. A když náhodou
někdo dostal hlad, mohl ho zahnat úžasnými palačinkami, párkem v rohlíku nebo
klobásou. Děti si mohly také vyzkoušet
jízdu na jednokolce, kterou nám předvedli sourozenci Viktorka a Ondra. Nad
naším hřištěm se prolétlo letadlo a na
závěr dorazili hasiči i s pěnou! K velké radosti a nadšení všech dětí.

V červnu čekal děti také výlet do zoologické zahrady, na který jsme přispěli
všem dětem naší základní a mateřské
školy částkou 100 Kč na žáka.
Závěr školního roku patří rozloučení
s našimi páťáky a také rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Pro děti jsme
měli jako každoročně připravené dárky
v podobě knížek.
Rozloučili jsme se kyticí také s paní učitelkou Drahomírou Řehořovou, paní vychovatelkou Sabinou Kudelovou a chůvou
z mateřské školy paní Kamilou Chytilovou.
Chci velmi poděkovat všem obětavým
rodičům, kteří aktivně pomáhali na všech
akcích v průběhu celého školního roku.
Bez vás by to nešlo!

V opačném případě bude spolek fungovat, dokud bude dostatek obětavých rodičů, kteří se na fungování budou podílet,
a třeba to půjde i bez předsedy. Rozhodně
chci zůstat i nadále součástí tohoto spolku, protože se ráda podílím na přípravě
akcí pro děti a těší mě, když vidím, že
společná práce nás rodičů má smysl a můžeme dětem přispívat na různé aktivity,
školní pomůcky a připravovat dětem bohatý program na jejich akcích. Děkuji ještě
jednou všem rodičům, se kterými jsem po
dobu 6 let mohla spolupracovat. Byli a jste
skvělí!
Za Sluníčko Zbyslavice
Ingrid LOORKOVÁ
Rád organizuješ akce a aktivity
pro děti? Společná práce rodičů
pro radostný úsměv našich dětí ti dává
smysl? Možná je práce předsedy
sdružení Sluníčko přesně pro tebe!
Neváhej se na nás obrátit o bližší
informace:
slunicko@zszbyslavice.cz.
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SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

Co je nového
v Klubu dříve narozených?
Výroční schůze klubu

Gulášek u zbyslavických rybníků

Ani v následujícím období roku 2019 nechceme zahálet, abychom si zpříjemnili život,
na chvíli zapomněli na běžné starosti a vzájemně se pobavili.
I přes skutečnost, že někteří členové již
činnost především z důvodu zdravotních
ukončili, či nemohou se ze stejných důvodů některých akcí zúčastnit, přihlásili
se v tomto sedmém roce působení do
klubu noví členové, kdy k 31. 5. 2019 čítá
členská základna 65 členů. Tímto bychom
chtěli oslovit i další zájemce, kteří se chtějí aktivně zapojit do činností, pobavit se
při akcích a přispět tak i svými nápady
k rozšíření vhodných aktivit a akcí v průběhu roku.
V měsíci březnu jsme uskutečnili setkání členů KDN v rámci výroční schůze,
na které jsme bilancovali uplynulé období roku 2018 a seznámili jsme členy
s připravovanými akcemi na tento rok.
Jedním z bodu programu byla i změna ve výboru, kdy na vlastní žádost se
vzdala funkce předsedkyně paní Vlasta
Urbánková a rovněž požádal o uvolnění z funkce člen výboru pan Leopold
Filipec. Novým předsedou byl následně
zvolen pan Svatopluk Kučera. Za celou
členskou základnu bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat paní
Vlastě Urbánkové za dlouholeté vedení
našeho klubu. Rovněž bychom chtěli
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poděkovat za odvedenou práci i panu
Filipcovi, který se velkou měrou podílel na přípravě všech uskutečňovaných
akcí.
Na měsíc duben již byl připraven zájezd
na hrad Bouzov, spojený s výletem do
Javoříčských jeskyní a návštěvou muzea
kočárů v obci Čechy pod Kosířem, ale
vzhledem k tomu, že se část přihlášených
členů muselo z osobních, či jiných důvodu odhlásit, byl zájezd zrušen a hodláme
tento uskutečnit v měsíci září.
V posledním dubnovém dni se opětovně slétly do obce „čarodějnice“, které vyrazily do ulic a různých koutů, aby z nich
vymetly zlo, postupně obešly větší část
vesnice a navštívily i některé domác
nosti.
Začátkem měsíce května úspěšně proběhla akce nazvaná „Přátelské posezení u gulášku“, a to v přírodě u zbyslavických rybníků. Jako většina pořádaných
akcí se i tato povedla, členové se sešli ve
velkém počtu, a to díky i tomu, že nám
vzhledem k nepříznivým dnům v tomto
týdnu vyšlo počasí a svítilo i sluníčko.

V měsíci červnu jsme pro členy klubu
připravili již tradiční akci „opékání selátka“, která se mezi členy těší velké oblibě.
Doufáme, že si všichni vychutnali křupavou „kůrčičku“ a připravené „masíčko“
s přílohami.
Zatím poslední akcí, kterou náš klub pořádal, bylo Country odpoledne. Akce
pro širokou veřejnost, kterou pořádáme
pravidelně, se uskutečnila 13. července,
bohužel, kvůli nepřízni počasí nakonec
v sále obecního domu. I tak mělo zábavné odpoledne s hudbou a bohatým
občerstvením úspěch. Kyjovické klepeto
nezklamalo a nejen country styl zpříjemnil sobotní odpoledne. Děkujeme, že jste
si to přišli užít s námi.
Závěrem nám dovolte pozvat ještě na
jednu již tradiční a oblíbenou akci – Zbyslavické vinobraní. Půjde již o 8. ročník
a nebude chybět dobré víno ani občerstvení. V prostorách obecního domu se
na vás budeme těšit 12. října.
Svatopluk KUČERA,
předseda KDN
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 03/2019

spolky a kluby
aneb nenudíme se

medobraní v červnu:
první a někdy
i poslední v roce

Med je přírodní produkt včely medonosné.
Jeho složení je různorodé a to především
obsahem jednodruhových cukrů – glukózy,
sacharózy, fruktózy, obsahem enzymů,
minerálních látek a pylových zrn.
Jaké máme druhy medu?

medovicové medy: medovice je výměškem mšic nabodávajících pletiva rostlin, zejména jehličnatých stromů. Med se vyznačuje tmavou barvou, výraznou vůní, výskytem vysokého obsahu minerálních látek a stopových prvků.
smíšené medy: jsou medovicové medy smíšené s nektarovými přirozenou cestou,
kdy včely přinášejí do úlu medovici i nektar.
květové medy: jsou koncentrovaný roztok z květových nektárií. V našich podmínkách
především jarní z květů ovocných stromů a javorů. Letní pak z lípy a akátů. Za pozornost stojí nedoceněný med řepkový, a sice pro obsah brusinu, tj. látky prokazatelně
s protirakovinovým účinkem a navíc dle MUDr. Hajdůškové i výborný podpůrný lék při
nemoci slinivky a jater. Květové medy rychle krystalizují oproti medům medovicovým.

a který je nejsladší?

Záleží na obsahu cukru fruktózy. 100% fruktóza je hroznový a třtinový cukr. Takže po
chemických rozborech víme, že nejsladší jsou medy s obsahem těchto cukrů. Na nejvyšší příčce je čistý jednodruhový med akátový, následují slunečnicový, řepkový, pampeliškový, lipový, jetelový atp.
Nejméně sladký je med medovicový. Ovšem toto hodnocení vychází z laboratoří a záleží na každém z nás, co mu chutná sladce.
Zdeňka PAVLÍKOVÁ, včelařka

víte, že:
• Včela je hospodářské zvíře a tudíž
podléháá registraci SVS ČR
podléh
• V úle, tj. jedno včelstvo, se
nachází 60tis. včel
• Život tzv. letní včely trvá 2–6
týdnů, život přezimujících včel
6–8 měsíců
• Včela navštíví až 1 000 květů, aby
naplnila svůj medný váček
• Denně vyletí včela až 60 krát z úlu
• Za svůj život nasbírá jedna včela
nektar pro cca 9 gramů medu
• Včela nikdy nenavštíví květ, na
kterém již byla jiná včela
• Ke svému životu včelstvo (jeden
úl) spotřebuje ročně 25–30 kg
pylu, 90–110 kg medu a 80–140
litrů vody
• Včely nikdy nespí, ani v zimě
• Až si otevřete sklenku medu,
rozhlédněte se – co vám kvete na
zahradě?

17

SPOLKY A KLUBY
aneb Nenudíme se

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Myslivecké sdružení Polančice
Červen je měsíc myslivosti
Měsíc červen nebyl zvolen
náhodně. Je to jeden z měsíců,
kdy se v přírodě rodí nejvíce
mláďat. Les, louky a pole
rezonují novým životem.
Z těchto důvodů je potřeba,
aby v přírodě bylo co nejvíce
klidu, ohleduplnosti.

Špatným faktorem pro život volně žijící
zvěře, a to zejména v tomto období kladení mláďat, je rušení zvěře zvyšujícím
se pohybem turistů, cyklistů a hlavně občanů s volně pobíhajícími psy v přírodě.
Velké problémy způsobují zvěři průjezdy
motocyklů po polních a zejména lesních
komunikacích (problém je řešen ve spolupráci s PČR).
Les a pole je domovem zajíců, srn, lišek
a řady další zvěře, která stejně jako vy doma
nechce být rušena při opatrování mláďat,
přijímání potravy nebo při odpočinku.
Bylo by pěkné a žádoucí si to uvědomit
a dodržovat určitá pravidla při návštěvě
lesa. Při procházce se pohybovat pouze
po vyznačených lesních a polních cestách, nerušit klid, nenechávat volně pobíhat psy, nejlépe je mít pod kontrolou na
vodítku. A pokud to není nutné, hodinu
před setměním už do lesa nechodit. Zvěř
se v tu dobu vychází pastvit, vodí mláďata a je v tu dobu nejvíce zranitelná.

Jak jistě víte, o zvěř se ve vašem okolí starají myslivci, členové spolku Polančice se
sídlem ve Zbyslavicích. Tuto činnost vykonávají zcela dobrovolně, na své náklady
a za přispění OÚ v místě, kde se honitba
nachází. Vede je k tomu láska k přírodě,
starost o zvěř a její životní prostředí. Zajišťují krmivo pro zvěř v zimním období.
Pečují o krmná zařízení. Provádějí léčení
zvěře.
Provozování myslivosti je významná zájmová činnost, která pomáhá uchovávat
jedinečné přírodní hodnoty, dodržování mysliveckých zvyků i tradic, vede
k ochraně přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i k ochraně životního prostředí. Náplní myslivosti je v neposlední
řadě i práce s dětmi a mládeži.
Pokud chceme mít hezkou přírodu, musíme se k ní také hezky chovat.
Ing. Lumír Míček, předseda
MS Polančice se sídlem ve Zbyslavicích

Jarní fotbalová sezóna je za námi
Sezóna 2018/2019 je za námi a s ní i její
jarní část. TJ Sokol Zbyslavice se umístil na
konečném desátém místě se 34 získanými
body. Sezóna to nebyla vůbec jednoduchá,
neboť jsme po zimní části byli předposlední
v tabulce s pouhými devíti body.
Na jaře tedy začala záchranná akce o udržení a je nutno říct,
že celý tým to vzal zodpovědně a mohl se téměř po celé jaro
chlubit vzornou docházkou a plnou účastí všech hráčů na jednotlivých zápasech. Jarní část sezóny se nám povedla v rámci
možností dobře a my se dokázali vytáhnout ze sestupových
vod soutěžní tabulky. Našim nejlepším střelcem v sezóně se stal
všem dobře známý a ostřílený útočník Filip Kovařčík, který celkově nastřílel 15 branek.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem organizátorům a také
fanouškům, kteří nás chodí pravidelně podpořit a těm, kteří
s námi jezdí na venkovní zápasy, patří obzvlášť velký dík. Doufáme, že i příští sezónu se budeme zase potkávat na zápasech
TJ Sokol Zbyslavice a urveme ještě více bodů, než tenhle rok.
Těšíme se na vás! 
Za TJ Sokol Zbyslavice
Jiří MOČIDLAN
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1. Žilina
2. Rybí
3. Bravantice
4. Bludovice
5. Fulnek B
6. Petřvald n.M. B
7. Bartošovice
8. Hodslavice
9. Olbramice
10. Zbyslavice
11. Mankovice
12. Štramberk
13. Ženklava
14. Mořkov B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
19
14
14
12
11
11
9
9
9
9
7
6
4

2
0
3
1
4
2
1
3
4
3
1
3
2
1

4
3
0
3
2
4
3
4
2
1
1
1
1
1

2
4
9
8
8
9
11
10
11
13
15
15
17
20

88:27
76:35
78:56
73:48
69:60
64:52
77:69
59:63
51:53
52:69
47:73
49:71
58:73
31:123
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Úspěchy mladých fotbalistů
Společné mužstvo mladších žáků Zbyslavic a Olbramic skončilo v tabulce sezóny 2018/2019
OS mladších žáků sk. B na 7. místě se ziskem 13 bodů za 4 vítězství a jednu remízu.
Bez podpory by žádná hra nebyla

Kromě jarní části soutěže jsme v květnu
odehráli turnaj v Olbramicích, kterého
se zúčastnili mladí fotbalisté z Klimkovic,
Dolní Lhoty, Poruby a Bílovce. Naše dvě
mužstva se v silné konkurenci neztratila
a v posledním zápase turnaje se spolu
střetla o celkové umístění. Zápas skončil
zaslouženou remízou a tak o vítězi tohoto vyrovnaného zápasu musely rozhodnout až pokutové kopy.

Jarní sezóna 2019 mladších žáků

V průběhu sezóny se nám podařilo porazit
4 různé soupeře ze sedmi účastníků soutěže. Jeden zápas jarní části jsme odehráli
na hřišti ve Zbyslavicích a to konkrétně
s mužstvem Spálova – vedoucím mužstvem soutěže. I přes nepřízeň počasí
přišla naše mladé fotbalisty povzbudit
početná skupina rodičů, sourozenců a kamarádů.
Závěr jarní části sezóny OS mladších žáků
se nám výsledkově vydařil. Poslední utkání jsme odehráli v pátek 7. června na hřišti
Suchdolu nad Odrou a zvítězili 6:2. Bylo
to poměrně vyrovnané utkání, zejména
v druhém poločase, i když výsledek tak
nevypadá. Na rozdíl od soupeře se nám
dařilo proměňovat šance, což se nám
v průběhu sezóny moc nedařilo. Tak alespoň v posledním utkání se to podařilo.

Staré Bělé a Rychvaldu. Letos jsme skončili
na krásném druhém místě, kdy o vítězství
v turnaji při rovnosti bodů rozhodoval
vzájemný zápas. Odehráli jsme ve skupině
5 utkání s bilancí 4 vítězství, jedné porážky, se ziskem 12 bodů při skóre 23:10.
Nejlepším hráčem našeho mužstva byl
zvolen André Bárta, který si toto ocenění
zaslouží nejen za výkon v tomto turnaji,
ale za celou jarní část sezóny. Pochvalu
zaslouží samozřejmě všichni za předvedené výkony, hlavně v těch těžkých utkáních, které jsme vyhráli o jedinou branku.
Škoda úvodního utkání s pozdějším vítězem turnaje, kdy jsme dost nešťastně
ztratili vedení 2:1 a pak ve snaze vyrovnat
neproměnili několik šancí.

Na závěr bych za nás trenéry chtěl poděkovat rodičům a všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli, zejména za pomoc
při dopravě k venkovním zápasům. Bez
nich bychom nemohli hrát tuto soutěž.
Poděkování patří také hráčům za jejich
přístup k zápasům a tréninkům a nemuseli jsme řešit, zda budeme mít dostatek
hráčů na utkání. Spíše jsme řešili opačný
problém – aby si všichni zahráli a to bez
ohledu na výsledek, protože to děláme
pro ně, pro děti ze Zbyslavic a Olbramic.
Sezónu jsme ukončili na hřišti ve Zbyslavicích, kde se odehrál úplně „poslední“
zápas společně s rodiči.
Spolu s trenérem Radimem Břežným přejeme dětem krásné vysvědčení a ještě
krásnější dva měsíce prázdnin. Uvidíme
se na konci srpna před začátkem nové
sezóny.
Za TJ Sokol Zbyslavice
Alois VAVREČKA, trenér mladších žáků

V tabulce nám sice patří předposlední
místo, ale důležité je, že hrají všichni hráči, kteří přijdou na utkání, na rozdíl od
soupeřů, kteří staví vždy jen to nejlepší
a hrají na výsledek.

Klimkováček 2019

Hned v sobotu 8. června jsme se jako každoročně zúčastnili tentokráte již 4. ročníku fotbalového turnaje „Klimkováček
2019“ a to v kategorii U12, což jsou mladší
žáci. V této kategorii byla našimi soupeři
dvě mužstva Klimkovic a mužstva Bílovce,

Mladší žáci na turnaji Klimkováček 2019
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Vesnické hry čeká poslední
třetina: jak si vedeme?
Nyní nás čeká prázdninová pauza, načerpáme síly, odpočineme a užijeme si
letních dovolených. Další disciplína, která
bude následovat v polovině září je terénní lukostřelba ve Velké Polomi. V říjnu nás
čeká MTB a střelba ze vzduchovky, která
se uskuteční opět pod záštitou naší obce,
a poslední disciplína je naplánována na
konec listopadu, kdy proběhne sálová
kopaná v Polance.
V průběžném pořadí jsme nyní na 10.
místě s 33 body z celkového počtu 12
účastnících se obcí. Děkuji všem sportovcům za vzornou reprezentaci, závody
si maximálně užíváme. Více informací k VSH na www.vshry.cz a jejich FB
stránce.

Vesnické sportovní hry (VSH) 2019 jsou za polovinou,
přesněji nás čeká poslední třetina, která se odehraje na
podzim. Jak jsme si vedli ve čtyřech jarních disciplínách
a na které příčce v celkové tabulce se držíme?
Pojďme se na to podívat.
První disciplínou, která proběhla od posledního vydání zpravodaje, kde jsme
informovali o průběžných výsledcích, byl
turnaj ve stolním tenise. Uskutečnil se
13. dubna v sále obecního domu Zbyslavice a organizátorsky se jej ujala právě
naše obec. Díky spolupráci zastupitelů
obce jsme vše zvládli na jedničku.
Začátek turnaje probíhal od brzkých ranních hodin na šesti hracích stolech, systémem, kdy se postupně obce utkávaly
jednotlivě mezi sebou. Proto byl časově
náročný turnaj ukončen až v pozdních
odpoledních hodinách vyhlášením vítězů. Klimkovice byly vyhlášeny na prvním
místě, Zbyslavice vybojovaly 11. místo
s týmem Mirek Kotán ml., Mirek Kotán st.,
Petr Karbowiak a Honza Vaněk.
Další disciplínou VSH byl přespolní běh,
který se konal v krásném prostředí Dob-
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Adam STAREČEK
zastupitel obce a hlavní koordinátor
zbyslavického týmu ve VSH

roslavického zámeckého parku 25. května. V perfektně připraveném závodě na
cca 6 km jsme v nabitém startovním roštu
vybojovali 5. místo, o stupeň lepší pozice
nám utekla o vteřiny. Na start se za naši
obec postavili Adam Stareček, Petr Karbowiak, Ondra Ptáček a Martin Foltýn.
První červnový víkend patřil turnaji ve
volejbalu, který se uskutečnil ve sportovní hale v Polance. V této disciplíně se
za nás statečně prali a vybojovali do průběžné tabulky 2 body Lukáš Holaň, Jožka
Šindlář, Artur Držík, Petr Hutník, Jan Lazecký a Anežka Dědková.
15. 6. za tropických veder proběhl turnaj
v nohejbale, který pořádala Horní Lhota. V nohejbale nás reprezentovali Martin Foltýn, David Kajta, Petr Karbowiak
a Vlastík Chobot. Kluci statečně bojovali
a umístili se na 9. místě.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 03/2019
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Život ve mlýně:

buď si to zamilujete, nebo musíte odejít

Bydlení ve mlýně vypadá téměř pohádkově

Bydlet ve mlýně zní jako
pohádka. Tedy, pokud vás
vítr nepřivede k šílenství,
neutopíte se ve studni
a pokud se nebojíte
pavouků, kterých je tady
milion dvě stě (krát šest,
zatím, napočítaných
druhů). Pro tuhle pohádku
se dobrovolně rozhodl
David Kotek, který za
rekonstrukci mlýna
a přístavbu obdržel cenu
„Rodinný dům MSK za rok
2018“.

K vysněnému domovu i prestižnímu
ocenění ale byla dlouhá cesta. Přitom
zděnou stavbu mlýna už znal pan David
Kotek z dětství, kdy jezdil kolem. Zhruba
před deseti lety, když řešil bydlení, si na
mlýn vzpomněl. „Vzal jsem auto a jel se
sem podívat. A jak tady nikdy dřív nikdo
nebýval, když jsem jezdil kolem, tak tehdy
tady byl bývalý majitel, pan Hladík. Po pár
slovech přes plot jsem mohl nahlédnout
i dovnitř a nakonec mi řekl, že pokud chceme, můžeme mlýn koupit. Jenže jeho syn
za to chtěl tehdy opravdu hodně a nemohl
jsem si to dovolit,“ vzpomíná David Kotek
na první návštěvu mlýna.
Čtyři roky to bylo na vážkách, a když už
to vypadal na definitivní ne, společný
přítel domluvil večer u piva, po němž
už bylo jasné, že pan Hladík prodá mlýn
pouze panu Kotkovi. „Když jsem to kupoval, bylo vidět skrz. Bývalý majitel, pan
Hladík, nasadil napevno vrtuli, a jakmile
foukal vítr zprava či zleva, mlýnem to točilo. To způsobilo obrovské díry, teklo tady,
byla tu plíseň, zdi byly popraskané. Uvažoval jsem, jestli to zachránit, nebo se na
to vykašlat.“

Zdi mlýna jsou stále živé a plné
vzpomínek

Nakonec se ale rozhodl pro záchranu mlýna, ve kterém vidí kus dědictví pro obec
i celý kraj. Proto i samotná rekonstrukce
historické budovy byla navržena a vedena tak, aby odpovídala dobovým podmínkám. Ale nebylo to snadné. „Mlýny se
stavěly tak, že se vybrala hlína, nahnali se
voli a krávy a ti tu zem udusali. Stěny jsou
dělány tak, že se kladly kameny, mezi tím
je vysypaná jen nějaká suť, a pak jsou zase
kameny. Takže částečně jsou vlastně duté.
Takhle jsou udělány dva pláště, které si díky
této výplni různě „chodí“ a je to celkem
sranda,“ popisuje současný majitel, který
při strhávání vnější a vnitřní vrstvy zdi našel dokonce náboj z druhé světové.

Mlýn a obytné domy po rekonstrukci 2018
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Při výmalbě nebyly použity válečky, ale štětce, aby byly vidět
tahy a „fortel“ lidí. Venkovní omítka je proto například dělaná
smetákem – přesně tak, jak se to dělalo kdysi. Při rekonstrukci nebyla použita ani vodná váha – stejně, jako v době, kdy se
mlýn stavěl. Vše se dělalo „od oka“. V mlýně nenajdete ani pravý
úhel. Bylo myšleno i na detaily jako kliky u oken, které majitel
sháněl z prvorepublikových domů, aby byla zachována autenticita. A všechno to dohromady opravdu funguje.

Ta je ukázkovou kombinací moderní technologie a spotřebičů
a přírodních materiálů a jednoduchého stylu. Podlahy jsou betonové, na první pohled byste to ale nepoznali. Klasický, obyčejný beton, na který se obvykle klade podlaha, byl zarovnán
laserem a leštičkou vyleštěn do hladka. Díky vyváženosti „takhle
se to dělalo dřív“ a „takhle se to dělá dnes“, která je jde vidět na
celé stavbě, jež sekunduje samotnému mlýnu, nepůsobí nové
přístavby nepatřičně.

Kruhové zdi s otočnou střechou

Vše tady má upotřebení a snaží se být v souladu s přirozeným
koloběhem. Kámen, který se při stavbě vytěžil, se vrátil zpět
na zahradu, na kterou je krásný výhled i přístup z prosklených
dvou stěn kuchyně. I kameny, které kdysi mlely obilí, dnes najdeme na zahradě. Zužitkovává se také voda, kterou čistí kořenová čistička, systém rýn zase pomáhá zasakovat vodu.

Samotný mlýn má dvě velké obytné místnosti. První světnička
je dnes vkusně restaurovaná. I když působí útulně a poskytuje
příjemný chládek, svým způsobem vás vrací o více než sto let
zpět. Zachovány byly i trámy a předěly. Kdysi se zde pekl chleba
z čerstvé mouky a současný majitel chce znovu postavit kamna,
která kdysi v místnosti byla. Zajímavostí je, že komín, který se
našel, nevedl rovně do střechy (která se otáčela, když se mlelo
obilí), ale musel být pootočen a vést pod střechu.
Po „mlýnských schodech“, které vychází z původní konstrukce,
kdy šlapky jsou tak, že musíte střídat nohy,, se dostanete do
druhé kruhové místnosti. V ní se mlelo obilí, byly zde obrovské
žentoury, mlecí kameny, které zpracovávaly zrní, které se sypalo
otvorem, který už dnes nenajdeme. Pokud půjdete kolem mlýna, všimněte si větších oken, která vedou právě sem. Všechna
ostatní okénka v celém mlýně jsou už typicky malá. Bylo to
dáno tím, že právě tady probíhalo nejen mletí, ale i kontrola
kvality výsledné mouky. Dnes je tady jednoduše zařízený pokoj,
kterému dominuje velká robustní postel, ještě po předchozím
majiteli.
Několik dalších schodů vede do mlýnského podkroví. Zůstal
tam dřík, na kterém byly upevněny lopaty, které otáčely celou
střechou – těžko si dnes představit, že se střecha, pod kterou
stojíte, celá otáčí. Zachovaná byla i netypická klenba a původní systém stahování dřevěné podlahy, tzv. mašličky. Kdo občas
chodí směrem ke skále, ví, jak krásný výhled široko daleko se
naskytne, zvlášť za pěkného počasí. Asi tedy není překvapení,
že výhled z mlýna, který má okna do všech světových stran, stojí
opravdu za to!

Mlýn se nikdy nedědil, vždy se znovu prodal a koupil. A i proto
se dnes současný majitel, pan David Kotek, považuje spíše za
„správce“. „Beru to tak, že mám kus tohoto dědictví ve správě. Něco
do toho vložím a pak to zase půjde dál.“ Chce, aby mlýn, který je
od roku 2001 ve znaku obce Zbyslavice, zůstal monumentem
obce. Všechny přístavby jsou nižší, jednopodlažní, aby mlýn
bylo ze všech stran vidět.

Skoro až biblická pohroma

Bydlení ve mlýně má romantický, skoro opravdu pohádkový nádech. Ale má to i své nevýhody. Z východu v létě do ložnice praží slunce a vytáhne vás z postele v pět ráno, v zimě nemá stavení
žádnou ochrannou bariéru. A vítr dokáže přivádět až k šílenství.
Z okolních polí se do domu navíc stahují myši i pavouci. „Po nějaké době se smíříte s tím, že vy jste tady vetřelec, ne oni,“ tvrdí pan
Kotek, který se ve mlýně zbavil i arachnofobie.

Kus našeho dědictví

Na „mlýnském panství“ bydlí s panem Kotkem partnerka a jejich čtyři děti. Dvě starší mají svůj vlastní, přední, domek, dvě
menší mají pokojík v domku, který navazuje přímo na mlýn
a kde najdeme také další ložnici, panel se sociálním zařízením
a především centrum celého domu – prostornou kuchyň.

V březnu 2017 téměř dokončená přístavba shořela;
Foto: Tomáš Lach; www.hszmsk.cz

Když už byla stavba téměř hotová, část domu v březnu 2017
vyhořela. Příčinou byla tzv. pojistná hydroizolace, která je mezi
stěnou a dřevem, a která při svařování chytla, začala prohořívat
a odkapávat a od toho chytlo i dřevo. A co nezničil požár, zničila
voda. K mlýnu se tehdy sjelo pět hasičských jednotek a během
hodiny, kdy dostávaly požár pod kontrolu, proteklo budovami
70 tisíc litrů vody.

Prostorná kuchyň je centrem nového domu
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A tak si to pan Kotek dal ještě jednou. Dokončená rekonstrukce
původního mlýna i přístavba obytných domků se ale nakonec
povedla natolik, že vyhrála hlavní cenu v kategorii „Rodinný
dům“ v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje za rok
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 03/2019

téma čísla

2018. Soutěž pod záštitou hejtmana kraje vyhlašuje každoročně MSK, Obec architektů, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.
K mlýnu dovedl pana Kotka téměř osud, který jej zároveň v průběhu stavby docela potrápil. Ale ani dnes, po zhruba deseti letech od první prohlídky mlýna, nemá vyhráno. Drobné i větší
bitvy vede stále. Extrémně tvrdá voda, agresivní chemikálie,
kterými se hnojí zemědělská pole vůkol, až životní nutnost vytvořit kolem vlastního domu ochranné pásmo, které mu pomůže žít ve větší harmonii. Přesto je snadné tuto povedenou symbiózu moderny a odkazu našich pradědů když už ne závidět, tak
minimálně obdivovat.
-avg-

vyhlášení stavba msk 2018

Mlýn holandského typu je zděný mlýn vyznačující se válcovým nebo kuželovým tvarem. Hlavním materiálem zdi jsou
kameny. Tloušťka zdi bývá u země přes metr široká a směrem
nahoru se zužuje. Střecha jehlanovitého tvaru byla nejčastěji
opatřena kolečky a nasazena na kolejnice, díky kterým se celá
otáčela. Dřevěné lopaty, které nebyly na mlýně nastálo, se nasazovaly až na podzim. Byl tady pohůnek (čeledín) a ten podle
korouhvičky nastavoval celý mlýn. Vrtule byla nasazena na dřík
a větrná energie byla přeměňována na kinetickou. Nejčastěji se
mlýn využíval k mletí obilí. Pokud se v mlýně bydlelo, což není
případ mlýna zbyslavického, byla celá stavba posunuta o jedno
patro výš. Jinak byla dole moučnice a o patro výš jedno až tři
mlecí složení.
Zbyslavický mlýn postavil v roce 1869
stavitel Johann Beier pro pana Carla Ulricha. Tak to je alespoň vytesáno na kamenné desce, která byla nalezena na dně
studny a dnes je hrdě na zdi mlýna. Zděný mlýn tak nahradil původní, sloupový
dřevěný mlýn německého typu, o kterém
jsou zmínky už okolo roku 1753.
Pohled na mlýn z roku 1911

konstrukce větrného mlýnu, zdroj: povetrnik.cz

Mlýn Ulrichům patřil až do roku 1937, kdy
jej koupil František Kantor. Během druhé
světové války se mlýn stal strategickým
místem pro kulometné ostřelování Ostravy Němci. Po válce byl německý majitel odsunut a mlýn získal stát. Dlouho
chátral a bylo dokonce povoleno stržení,
pokud by se nenašel nový kupec. Tím se
naštěstí stal v roce 1971 pan Hladík, který
koupil polorozpadlé oplocení okolo mlýna a pustil se do nákladné rekonstrukce.
Přistavěl vikýř a mlýn dokonce nějakou
dobu stál opět i s perutěmi. Poté, co jednu
z nich ulomil vítr, odstranil i zbytek lopat.

Asi nejznámější pohled na mlýn v době, kdy
bývalý majitel nasadil na krátký čas perutě

Pan Hladík byl povoláním zahradník
a u mlýna budoval krásnou zahradu. Její
zachování byla i podmínka pro prodej
současnému majiteli, architektu Davidu
Kotkovi. Ten mlýn rekonstruoval podle
vlastních návrhů s ohledem na dědictví
a přistavěl i nové obytné domky. Perutě
ale mlýnu znovu nasadit neplánuje. Přesto je můžeme vidět ve znaku obce Zbyslavice, ve kterém je mlýn od roku 2001.

Během druhé
světové války
bydlela ve mlýně
paní Věrka
Šindlářová, jejíž
maminka měla
ve mlýně rodiště
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Posnídali jsme férově.
A skutečné potraviny
Co obvykle snídáte? Protože snídaně je základ. Alespoň se to říká. Možná by bylo ale
přesnější říct, že kvalitní potraviny jsou základ. A to ve všech jídlech bez ohledu na denní
dobu. Toto téma není vůbec snadno uchopitelné a občas se dozvíte jednu věc a za pár týdnu
zase jinou. Co se ale nemění, je fakt, že na skutečných potravinách se dá stavět.
A měli bychom být féroví – ke svému tělu i pěstitelům.
Na férovce nechyběla ani paní starostka, která donesla domácí klobásky a poctivým bochníkem, ani paní ředitelka s nevšedním smoothie, výživným chlebem a již vychvalovaným
pivem. Ostatně právě ona je známá propagátorka domácích
a lokálních potravin. Stejně jako naše přední výživová poradkyně a odbornice na zdravou výživu Margit Slimáková, která
pomohla do škol přinést myšlenku „Skutečně zdravá škola“. Ta
se mimo jiné zaměřuje i na riziko nadměrného množství (často
skrytého) cukru v potravinách pro děti. A možná nejen děti, ale
i my dospělí občas potřebujeme z těch umělých rádoby dobrot
ubrat. Skutečně zdravě jíst se učí i děti v naší škole. A učí se také
o potravinách, i těch exotičtějších, například čokoládě. Projektový den na toto téma přinesl košíčky s vyrobenou čokoládou,
kterou jsme na Férové snídani rádi ochutnali.
Tuto myšlenku podporuje také iniciativa Férová snídaně, která
se koná pravidelně a na mnoha místech Česka, včetně Zbyslavic. Příznivci Fair Trade se scházejí v parcích, zahradách i u sousedů a společně šíří myšlenku férové práce, příležitostí a kvality
jídla. A samozřejmě se u toho nadlábnou tím nejlepším – třeba
domácím chlebem, buchtou, zeleninovou pomazánkou, marmeládou i nefiltrovaným pivem z malého pivovárku.
Takhle vypadal další ročník pikniku na školní zahradě, který se
konal 11. května. Každý, kdo dorazil, donesl něco na ochutnávku, dobrou náladu a mohl strávit příjemné dopoledne v ještě příjemnější společnosti. A přálo i počasí. Zatímco duben byl
hodně přelétavý, květnová sobota byla doslova letní. Altánek
na školní zahradě se tak stal příjemným útočištěm a to pivo skutečně bodlo.

Férová snídaně ve Zbyslavicích

Na něco je třena výzkum a studie, na něco stačí selský rozum.
A ten většinou napoví, že příroda nám dává to nejlepší, pokud
to neupravíme k „lepší“ podobě. Pokud ale přijímáte myšlenku
Fair Trade za svou, dáváte tím vale nejen geneticky upraveným
potravinám, ale také nucené a dětské práci, neférovému zacházení pracovníkům v zemích třetího světa a vědomě a smysluplně podporujete udržitelný rozvoj a šetrnější přístup k přírodě.
Za skvělou snídani děkujeme a těšíme se na další dobroty.
-agvVše o myšlence Fair Trade naleznete na www.fairtrade.cz,
o projektu zdravého stravování ve školách na
www.skutesnezdravaskola.cz a zajímavé myšlenky
o skutečných potravinách na www.margit.cz.
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„Když je někdo ateista, nic se neděje,
horší je, kdyby se ateista stal z Pána Boha,“
říká Zbigniew Czendlik, který zavítal do Zbyslavic

Zbigniew Czendlik navštívil Zbyslavice

Naši obec navštívil ve čtvrtek 16. května známý katolický kněz, autor televizní talk show
Uchem jehly a bestselleru knihy Postel, hospoda, kostel, pan Zbigniew Czendlik.
Celá beseda – one man show – se nesla v pozitivním duchu a kromě krásných myšlenek
padlo i několik vtipů.
Zbigniew Czendlik je důkazem ne boží
existence, ale toho, že kněz nemusí jen
hlubokomyslně kázat v kostele, ale že
je přirozené, aby šířil radost, pozitivní
energii a životní nadhled kdekoli. Třeba
v sále obecního domu ve Zbyslavicích.
Duchovní otec, který má svou farnost
v Lanškrouně, se představil jako optimista tělem i duší. Pochválil krásně zrekonstruovaný obecní sál, probíhající rekonstrukci hospody a vřelé přijetí publikem,
paní starostkou i správcem naší farnosti,
kolegou Pawlem Kukiolou.
I když pochází z Polska, v Česku je už 26 let.
Někteří mu říkají „Zibi“, ale ne každý ví, že
přezdívku získal podle polského fotbalisty
a trenéra Zbigniewa Binieka. Sám Czendlik
je totiž velký sportovní fanda. Obzvláště
fotbalu, kde se modlí za výhry Viktorky Plzeň. „Jsem obrovský sportovní fanoušek. Náboženský liberál, ale sportovní fanatik. A fotbal je pro mě číslo jedna. Když je například
mistrovství, a koliduje to s bohoslužbami, tak
nemám problém posunout bohoslužbu. Ten
fotbal nepřesunu, takže se musím přizpůsobit,“ pobavil svým přístupem Czendlik.

Během besedy mluvil i o svém dětství,
původu a rodině. Mohli jsme se tak dozvědět perličky o jeho sestře i rodičích,
pro které byla práce na prvním místě.
A protože pochází z podobné vesnice
jako je ta naše, sám o sobě tvrdí, že to
umí s dobytkem a dodává: „Občas si říkám, že na tomto světě se za ty dva tisíce
let nic moc nezměnilo. Ježíšek se narodil
ve chlévě, z jedné strany vůl, z druhé osel.
A teď je to vlastně stejné: tam vůl, tam
kráva, tam slepice, tam prase…jen toho
dobytku přibylo.“ Humorných přirovnání
a vtipů byla cela hodinka a půl opravdu
protkána.
Stejně jako byl dobře naladěný pan
Czendlik, bylo dobře naladěno i publikum. Do sálu se přišli podívat jak místní,
tak přespolní a lístky byly zcela vyprodány. Za úsměv i potlesk kněz ostatně
vřele děkoval. „Před časem vyhořela katedrála Notre Dame, není to tak dávno,
co vyhořel kostel v Gutech. Vždycky říkám,
že je tragédie, když shoří katedrála, kostel,
dům, továrna… Ale největší tragédie je
vyhořelý člověk. Člověk, který přijde o lás-

ku, víru, naději, radost ze života, úsměv.
A proto jsem rád, že vy vyhořelí nejste.“
Mezi hlavní myšlenky, které Zbigniew
Czendlik šíří, patří důležitost žít dynamický život. „Myslím, že Pána Boha naše víra
nezajímá. Důležité je, abychom žili tak, aby
Pán Bůh věřil nám. Nebude ho zajímat, co
jsme udělali špatného, bude ho zajímat, co
jsme udělali dobrého. Zda jsme jen utíkali
před hříchem, anebo běželi za tím dobrým.“
Na závěr večera si mohli návštěvníci koupit knihy Zbigniewa Czendlika a nechat
si je autorem podepsat. Děkujeme panu
Czendlikovi za skvělou besedu a doufáme, že do Zbyslavic opět někdy zavítá.
A příště bude mít místo chlebíčků připraveny kachní žaludky a jatýrka. 
Na závěr přidáváme ještě jeden vtip,
kterým kněz rozesmál celý sál: „Povídá
se kráva s trávou. Kráva: trávo, jsi věřící?
Věříš v Boha? Tráva přemýšlí a pak odpoví: ani nevím, mně je to jedno, stejně budu
spasena.“
-agv-
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Zprávy Z knIHovny

beseda pro školu v knihovně
V pátek 14. 6. navštívily knihovnu děti ze zbyslavické školy. Svátek svatého Jana byl už
blízko, proto jsme si pověděli něco o svatojanských bylinách. Poznali jsme, že některé
obtíže nemusíme řešit braním léků, ale můžeme si pomoci i rostlinami, které najdeme
běžně v přírodě. Některé třeba nazýváme obtěžujícím plevelem, ale ony to mohou být
i užiteční pomocníci. Uvařili jsme si také výborný bylinkový čaj a děti si vyrobily čajový
sáček naplněný bylinkami.

půjčovní doba
o letních prázdninách
o prázdninách bude
knihovna otevřena
2. 7., 9. 7., 30. 7.,
6. 8. a 13. 8.
v době od 16:30 do 18:30.
Přeji všem krásné léto
a zasloužený odpočinek.

čtenářská výzva

beseda pro děti Zš v knihovně

deskové hry
Hraní deskových her, které bylo přesunuto do knihovny, nebude v průběhu prázdnin
probíhat. Milí hráči, přeji vám pohodové prázdniny, užívejte si sluníčko, vodu a venkovní hry.

bára získala hlavní cenu čtenářské výzvy

Na konci školního roku byla ukončena
čtenářská výzva. Ze všech čtenářů, kteří tuto výzvu přijali, ji úspěšně ukončilo
deset. Jako odměnu získali originální
háčkovanou záložku do knížky a zařazení
do losování o hlavní cenu. To proběhlo ve
škole v rámci zakončení školního roku.

nela dosáhla na titul knihomilka

obec Zbyslavice vás srdečně zve na

Zábavný večer
v sobotu 3. 8. 2019 na hřišti
18.00

Podvečerní zábava s DJ BOB

21.00

Letní kino – Ženy v běhu

22.30

Minikarneval s DJ BOB

Gratuluji tedy vylosované výherkyni báře
bílé, která získala lístek do kina a tašku
s dárečky.
Dále byla oceněna také další účastnice
čtenářské výzvy nela šaclerová, kterou
jsme chtěli ocenit za její aktivitu. V průběhu soutěže byla nejčastější návštěvnicí knihovny a tím získala titul kamarádka knihovny. Přečetla nejvíce knih
a plným právem jí tedy patří také titul
knihomilka.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Hana ŘEHÁČKOVÁ, knihovnice
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Kalendář akcí v roce 2019

Léto je v plném proudu. Čas dovolených a odpočinku zastihl i naši obec.
V létě proto mnoho akcí nečekejme, ale o to více toho stihneme hned zkraje podzimu.
Aby vám nic neuniklo, sledujte také naši FB stránku www.facebook.com/zbyslavice
nebo oficiální web obce www.zbyslavice.cz.
Těšíme se na všech akcích a přejeme pohodové léto.
Obec Zbyslavice

3. 8.

Letní kino a minikarneval od 18:00 v areálu hřiště

6. 9.

Divadelní představení ochotnického souboru z Nového Jičína

14. 9.

Den obce Zbyslavice v areálu hřiště

5. 10.

Vítání občánků

6. 10.

Setkání jubilantů

12. 10.

Vinobraní Klubu dříve narozených

16. 11.

Rybí hody Klubu Zahrádkářů
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