ZBYSLAVICKÉ MINI INFO
Vážení spoluobčané,
do konce roku 2018 nás čeká celá řada událostí a akcí, a aby vám nic z dění
neuteklo, přinášíme aktuální přehled v našem mini infu. Na všechny akce jste
srdečně zváni a těšíme se na společné setkání a zážitky.
Děkujeme, že žijete v naší obci aktivně a pomáháte nám tvořit zdravou obec Zbyslavice.

Nové centrum
v centrum obce

dění

přímo

Ještě před třiceti lety jsme tam chodili pro maso. Pak se
prostory
vedle
obchodu
zavřely
a chátraly. Naštěstí už to tak není a naše obec má unikátní centrum. Kolik to stálo a proč se
z masny stalo „komunitko“? A co že to to „komunitko“ vlastně je?
Některé místní kluby a organizace, především Klub dříve narozených, měly požadavek, aby
v obci vznikly pěkné prostory, kde by se mohli scházet členové spolků, a pořádaly se menší
akce. A tak vedení obce napadlo spojit potřebné s užitečným a v rámci komunitního plánování
vznikl nápad na nové „Komunitní centrum“. Celková rekonstrukce vyšla na 1,5 mil. korun,
polovinu financí se ale podařilo získat z několika dotací z MSK.
Luxusně zařízené prostory s kuchyňkou, sociálním zařízením a vybavením byly otevřeny na
začátku června 2018. Pokud jste do nich ještě nezavítali, máte možnost v rámci pravidelných
akcí. Komunitko je k dispozici všem aktivním občanům, spolkům a klubům a věříme, že se
stane novým centrem dění v centru naší obce.
Pravidelné aktivity pro občany:
KLUB RUČNÍCH PRACÍ – každá středa 16 – 18 hodin. Naučte
se něco nového, nebo něco nového naučte někoho dalšího.
Pletení, paličkování, korálkování, vyšívání, plstění,… Klub
ručních prací je tady každou středu pro všechny.
ZBYSLAVICKÉ DESKOHRANÍ – každý čtvrtek 16 – 18 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.
Tematické akce:
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26. září
decoupage – ubrousková technika
3., 10., 17. října
podzimní výzdoba – vyrábění z přírodnin a listů, dýní…
24., 31. října dušičková výzdoba nejen na hřbitov
7., 14., 21. listopadu „Dárečkov“ výroba drobných dárečků různými technikami. Např.
malování na svíčky, malování na porcelán, malování na textil, výroba náramků, výroba
přáníček…
28. listopadu výroba adventních věnců
5., 12. prosincevánoční výzdoba – vyrábění ozdob různými technikami, papír, drátky, korálky
19. prosince předvánoční setkání, můžeme si vyrobit nějaké nepečené cukroví.
Pokaždé je připravena nějaká jednoduchá verze tématu vhodná i pro děti.
Za materiál je vybírán příspěvek, ale můžete si přinést vlastní.
Téma tvoření je zveřejněno na dveřích komunitka, na facebooku Místní knihovny Zbyslavice nebo napište na email komunitko2018@gmail.com a budou vám posílány novinky.

Od otevření v červnu už jsme několik akcí stihli. Během prázdnin jsme se scházeli na čaji s paní
starostkou, na začátku školního roku jsme na míru obalovali sešity a v novém roce se chceme
věnovat i téměř zapomenutým tradicím, proto tedy plánujeme například draní peří. Na
začátku října se Komunitní centrum promění poprvé ve volební místnost. Na všechny akce jste
srdečně zváni a hlavně – komunitko je tady pro vás.
Hanka Řeháčková

S čím jsme si hráli, když jsme byli malí
Také ve Zbyslavicích si budeme připomínat založení ČSR a k 100.
výročí připravujeme vzpomínkovou akci Století proměn ve
Zbyslavicích, která se uskuteční 19. října. Nebude chybět kulturní
program, video o našich tradicích a jako překvapení nová kniha o
naší obci. V rámci oslav připravujeme také výstavu starých hraček.
Proto přicházíme s prosbou
o zapůjčení starších hraček, skládaček, fotografií hraček, pohlednic,
her. Nemusí jít jen o velmi staré hračky. Mohou být i v nekompletním stavu.
Můžete je osobně přinést v úředních hodinách na obecní úřad, nebo do komunitního centra
každou středu
nebo čtvrtek od 16 hodin do 18 hodin.
Budeme rádi, když nám pomůžete. Moc děkujeme.
Všechny sesbírané exponáty si řádně zaevidujeme a v pořádku vrátíme.
Výstavu
budete
mít
možnost
shlédnout
30. 9. při setkání
a 19. 10. při vzpomínkové akci Století proměn v obci Zbyslavice.

Akce do konce roku 2018
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s jubilanty

Podzim a začátek zimy strávíme aktivně. Které akce nás ještě čekají? Přehled všech novinek
a akcí najdete také na webu obce www.zbyslavice.cz nebo na Facebooku obce.
22.9. Den obce Zbyslavice 2018
Čtvrtý ročník oslav s bohatým programem a občerstvením, pořádá obec Zbyslavice,
sportovní areál, od 14 hodin, vstupné zdarma
26. 9. Mobilní dopravní hřiště
Akce pro děti, sportovní areál obce – asfaltové hřiště – od 13 hodin až do 18 hodin
27. 9. Pivní slavnosti
Tradiční ochutnávka různých druhů piva, pořádá Hospůdka Na kopečku, sál obecního
domu, od 16 hodin
29.9. Vítání občánků
Vítání nových občanů narozených 9/2017 – 8/2018, pořádá obec Zbyslavice, sál
obecního domu, od 15 hodin
30. 9. Den seniorů, setkání jubilantů 2018
Oslava svátku všech seniorů a gratulace jubilantům, pořádá obec Zbyslavice, sál obce
Zbyslavice, od 15 hodin
5. – 6. 10. Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Zbyslavice, pátek od 14 do 22 hodin, sobota od 8 do 14
hodin, prostory Komunitního centra (vedle obchodu)
6. 10. Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, prostory u hasičské zbrojnice,
od 12 do 15 hodin
9. 10. Exkurze do OZO Ostrava
Odjezd v 8 hodin ráno od autobusové zastávky, nutnost rezervace místa
13. 10. Vinobraní
Tradiční akce Klubu dříve narozených pro širokou veřejnost s ochutnávkou vín, sál
obecního domu, od 17 hodin
16. 10. Veřejně přístupná obhajoba kritérií místní Agendy 21 kategorie „B“
Prezentace o naplňování mezinárodního programu pro udržitelný rozvoj obcí, měst
a regionů, sál obecního domu, od 16 hodin, volný vstup
19. 10. Vzpomínková akce k 100. výročí vzniku Československa, Století proměn v obci
Zbyslavice
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Kulturní akce s bohatým program a překvapením, pořádá obec Zbyslavice,
sál obecního domu, od 16 hodin
11. 11. Svatomartinské hody
Tradiční
svatomartinské
sál obecního domu, od 12 hodin

menu,

pořádá

Hospůdka

Na

kopečku,

17. 11. Rybí hody
Rybí speciality, pořádá Klub zahrádkářů, sál obecního domu, od 13 hodin
25. 11. Ochotnické divadelní představení
Divadelní komedie Jeden plus jedna jsou tři, hraje soubor Velkopolomské hvězdy,
sál obecního domu, od 15 hodin, vstupné dobrovolné
1. 12. Adventní trh, rozsvícení vánočního stromu
Tradiční vánoční veletrh s kulturním programem, prostory před hasičskou zbrojnicí,
od 15 hodin
Plánované akce v roce 2019
5. 1. 2019 Novoroční přípitek
Začátek
nového
roku
se
sklenkou
prostory u obecního úřadu, od 16 hodin

sektu

a

drobným

občerstvením,

19. 1 .2019 – Společenský ples – Rybářský spolek Sezina
16. 2. 2019 – Společenský ples sdružení Sluníčka,
23. 2. 2019 – Dětský maškarní ples – Sdružení Sluníčka
2 .3. 2019 – Masopustní – zabijačkové hody
16. 5. 2019 – beseda s knězem Zbigniew Czendlik v pořadu POSTEL, HOSPODA, KOSTEL

Exkurze do OZO Ostrava
Nabízíme možnost zdarma nahlédnout do provozu OZO Ostrava do
Ostravy-Kunčic.
Podíváme se, jak se zpracovává odpad, prohlédneme si třídící a zpracovatelské linky, dozvíme
se, jak správně třídit odpad a jak pracují ostravští popeláři.
Pojedeme objednaným autobusem v úterý 9. 10. 2018, odjezd autobusu v 8 hodin od zastávky
autobusu. Zájezd je zdarma.
Závaznou přihlášku s tel. kontaktem na vás odevzdejte na Obecním úřadě do 21. 9. 2018 nebo
na emailu komunitko2018@gmail.com. Více informací na tel. 725 558 250. Počet míst je
omezen.
Tato exkurze je pořádána v rámci projektu Komunitně a aktivně k udržitelnému rozvoji ve
Zbyslavicích.
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