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Vážení spoluobčané a příznivci našeho občasníku,
opět vás po delší odmlce prostřednictvím našeho zpravodaje
všechny zdravím. Musím se přiznat – nestíhám. Podzim byl poměrně náročný, zvlášť co se podávání žádostí o dotace týče. Některé výsledky už známe, většina je zatím ve stavu hodnocení.
Držte nám palce, ať to vyjde.
Abych vás navnadila, jeden z projektů se jmenuje Aktivní
a zdravé stárnutí – celý rok společně v obci Zbyslavice.
A pokud nám jej z kraje finančně podpoří, můžete se těšit na
řadu výletů a akcí zaměřené na seniory, ale také jejich vnoučata. Věřím, že si společný čas užijeme..
Co už je teď jisté, je dlouhý zástup aktivit v našem Komunitku.
Obnovíme Čtvrteční hraní společenských her aneb se starostkou na kávu, a v rámci nové pravidelné aktivity Tvoření a hobby
si můžete vyrobit vlastní korálky, naučit e techniku decoupe,
nebo ubrouskovou technikou ozdobit květináče. A podobně
jako v minulých letech budeme natáčet medailonky s našimi
jubilanty.
A nejen v Komunitku bude nabitý program, do obecního sálu
co nevidět přijede Vřesinské ochotnické divadlo: hru s názvem
Vražda sexem si nesmíte nechat ujít. A po celý rok bude pokračovat řada akcí, mnohé díky našim aktivním organizacím
a spolkům. Přehled najdete v kulturním kalendáři a pravidelně
také na webu obce.
Když jsem u toho webu, musím se pochlubit – pokud jste tam
už nějakou dobu nebyli, určitě mrkněte na www.zbyslavice.cz.
Aby bylo vše přehlednější, kompletně jsme je překopali a vytvořili i novou grafiku – za reakce a nápady na zlepšení budeme rádi.
Aktuálně teď na obci řešíme dvě velké neznámé – rekonstrukci školy a havarijní stav naší kanalizace. Ani v jednom případě
nechceme obec zadlužit na další dekády, proto v případě školy budeme dál usilovat o získání dotací, a hledat nejideálnější
řešení stavu kanalizace. O všem vás budeme včas informovat.
Toto číslo občasníku reflektuje celkem velký kus minulých událostí, ale už teď sbíráme podklady pro další, ať vyjde konečně
včas. Příspěvky můžete průběžně posílat do 15. května.
Krásný konec zimy a hodně času na vše, co máte rádi
Regína Vřeská, starostka
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Nepřehlédněte:

užitečná IN.F.Obálka
pro seniory

Remobil
ve Zbyslavicích:
vyhoďte starý
mobil ekologicky
Máte doma nepoužívané
telefony? Leží vám v šuplíku
starší model? Možná ještě
tlačítkový? Je čas je hodit do
koše, ale ekologicky. Projekt
Remobil s tím pomůže, nově
také ve Zbyslavicích.
Mobilní telefony se v České republice téměř vůbec nerecyklují, což má negativní
vliv na životní prostředí. Většina nepotřebných telefonů leží nevyužita někde
v šuplíku či v krabici.

Nepřehlédněte: užitečná
IN.F.Obálka pro seniory

Zbyslavice se zapojily do projektu MSK
IN.F.Obálka (Informace jako Forma
Ochrany), která má pomoct seniorům
zvýšit jejich bezpečí. Díky „obálce do
lednice“ s důležitými údaji o zdravotním
stavu, mohou záchranáři v případě úrazu či nehody rychleji zajistit správnou
péči.

Co je IN.F.Obálka?

IN.F.Obálka je plastová obálka, která
slouží k předání údajů o vašem zdravotním stavu, užívaných lécích, alergiích,
kontaktech na příbuzné či blízké složkám záchranného systému v případě,
že se ve vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či ohrožení života.

K čemu je IN.F.Obálka dobrá?

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Díky informacím
z IN.F.Obálky záchranáři rychle zjistí, jaké

léky užíváte, s jakými nemocemi se léčíte
a komu mají v případě potřeby zavolat
z vašich blízkých.

Kde záchranáři IN.F.Obálku
najdou?

Plastovou obálku s vyplněným formulářem umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Speciální samolepkou
nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu
a tímto způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky, které jsou
o tomto projektu informovány. Samolepku nebo magnetek s nápisem „Zde
je IN.F.Obálka“ dostanete jakou součást
IN.F.Obálky.

Nezisková organizace Remobile se zaměřuje na sběr starých a nepotřebných
mobilních telefonů z domácností, lze ale
odevzdat i firemní telefony nebo další
příslušenství. Mobilní telefony budou
demontovány odbornými firmami, které
zaměstnávají osoby hendikepované a jinak znevýhodněné. Více o organizaci na
www.remobil.cz.

Sběrný projekt v naší obci je připraven
tak, abyste s vyhozením takového telefonu měli minimální práci. Sběrný box
na staré mobilní telefony je umístěn
na obecním úřadu a dostupný během
úředních hodin. Sběr probíhá od 1. 12.
2019 až do 30. 6. 2020.

Kde si můžu IN.F.Obálku
vyzvednout

Bezplatně je k dispozici na obecním úřadu, v úřední h hodinách si ji můžete vyzvednout. Informace také na webu obce
e nebo webu Moravskoslezského kraje
www.msk.cz.
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Údržba obce: jak probíhají
pravidelné práce během roku
Stejně jako práce kolem
rodinného domu, i údržba
obce a obecního majetku
vyžaduje každé období
specifické činnosti. Celoroční
práce jsou tak velmi
různorodé, dovolte mi tedy
přiblížit, jak probíhaly třetí
a čtvrtý kvartál v minulém
roce. Přehled, co je nového
v aktuálním čtvrtletí, se
dočtete v dalším čísle
občasníku.
Údržba travnatých ploch

Jako každým rokem jsme se od května
do října potýkali se sekáním obecních
ploch v katastru obce. Sekání se provádělo v pravidelných intervalech po celé
obci nebo dle potřeby. Loňský rok jsme
celkem celou obec sekali cca sedm krát
a do toho musíme ještě započítat údržbu travnatých ploch kolem fotbalového
hřiště (plochu fotbalového hřiště v rámci rekultivace udržuje p. Roman Miko),
školy a sekaní ploch kolem rybníků. Už
tuto práci vykonávám cca čtvrtým rokem
a pořád tady slyším, že sekáme buď málo,
nebo sekáme zbytečně moc…
Když jsme procházeli obcí, byly místa,
kde si spoluobčané udržují plochy i před
svým oplocením, a tím nám pomáhají
a zkrášlují obec. Ale jsou i plochy, kde by
tráva mohla být až po krk a spoluobčany
to nezajímá a přitom se jedná o pásek
trávy kolem jejich oplocení. A když se podíváte na jejich pozemek, mají v uvozovkách anglický trávniček… Co dodat, je to
jenom v lidech?

Údržba zahradní techniky

K samotnému sekání patří i pravidelná
údržba zahraní techniky. V majetku obce
jsou dvě traktorové sekačky, dvě sekačky s pojezdem, dva křevinořezy a další
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drobná technika včetně malotraktoru.
Jsou to stroje, které potřebuji pravidelnou údržbu a kontrolu. Zpočátku se zahradní technika při poruše odvážela na
servis, dnes si servis provádíme sami, což
znamená, že si objednáme poškozené
náhradní díly, které pak sami vyměníme
a stroj opravíme. Jsou to dost ušetřené
náklady, když si vezmeme, že servis za
výměnu hlavního řemene v traktorové
sekačce požaduje cca 6.000 Kč, a přitom
řemen stojí cca 1.700 Kč.

me odpadkové koše do zatáčky, směrem
na Vrchpolí.

Údržba majetku obce

Příprava na zimní údržbu

V letních měsících není práce jenom na
údržbě travnatých ploch, provádí se
i údržba budov obce včetně drobných
oprav v prostorách školy. Provedla se výmalba chodby v přízemi obecního úřadu,
dále výpomoc při stěhování nábytku
z kanceláře tajemnice úřadu při výměně
koberce. Během prázdnin se prováděla
oprava výmalby v sále Obecního domu
a nová výmalba v prostorách chodby
a baru. Do toho musíme započíst i pravidelnou kontrolu a údržbu ČOV. Byla tu
i příprava na Den obce atd.
Také jsme kolem hlavní silnice v obci
umístili odpadkové koše se sáčky na psí
exkrementy. Myslím, že se odpadkové
koše ujaly, jsou využívány a ještě dodá-

Opravili jsme kovového schodiště, které
vede na plochu fotbalového hřiště (nové
ukotvení a nátěr schodiště), vyklidili jsme
nepotřebné věci z budov majetku obce
při svozu OZO v měsíci říjnu. Vyčistili jsme
okapních žlaby a svody na budovách
obce. V měsíci listopadu jsme sváželi, čistili
a uschovali velkoobjemové kontejnery
a dále byla příprava na Vánoční jarmark.
Doplnili jsme nádoby na zimní posyp
posypovým materiálem a objednali posypovou sůl na údržbu chodníků. Abych
se přiznal, největším pomocníkem při
údržbě chodníků v zimním období je
čtyřkolka s pluhem. I tady je kritika, kterou se letos snažíme napravit, a to novým
uchycením pluhu, tak abychom tzv. neleštili chodníky.
Dále jsme nakoupili lopaty k posypovým
nádobám, které se upravily a přichytily
k posypovým nádobám a tím se usnadnil rozhoz posypového materiálu při nesjízdnosti v kritických místech. Uvidíme,
co nám letošní zima ještě přinese.
Ivo FERENC, zastupitel a správce obce
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2020
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Kalendář odvozu popelnic
v obci Zbyslavice v roce 2020
Uskuteční se tradičně ve STŘEDU.
Měsíc

14 denní odvoz

měsíční odvoz

únor

12. 2., 26. 2.

26.2.

březen

11.3., 25.3.

25.3.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční:
Stanoviště bude v prostorách před hasičárnou
Jarní svoz

sobota 4. dubna od 12:00 – 15:00

Podzimní svoz

sobota 3. října od 8:00 – 12:00

duben

8.4., 22.4.

22.4.

květen

6.5., 20.5.

20.5.

červen

3.6., 17.6.

17.6.

Pravidelný svoz kontejnerů na separovaný
sběrna stanovištích

1.7., 15.7., 29.7.

15.7.

Žluté nádoby – PLASTY

srpen

12.8., 26.8.

12.8.

každé úterý a pátek

září

9.9., 23.9.

9.9.

Modré nádoby – PAPÍR

říjen

7.10., 21.10.

7.10.

každou středu a sobotu

listopad

4.11., 18.11.

4.11.

Zelené nádoby – SKLO

prosinec

2.12., 16.12., 30.12.

2.12., 30.12.

červenec

v průběhu posledního týdne každý měsíc

Informace také na http://www.zbyslavice.cz/urad-obce-otevrene/odpadove-hospodarstvi/

Olej nepatří do výlevky, ale do sběru
Od 1. ledna 2020 bude v naší obci sběrna pro použité oleje. Ukládá nám to vyhláška,
ale také chuť nakládat s použitými surovinami ekologicky. Zapojte se do sběru a získejte
nyní dárek od společnosti OZO.
Proč likvidovat jedlé tuky a oleje ekologicky?
Použité potravinové oleje a tuky vylité
do odpadu v potrubí tuhnou a snižují tak
jeho průchodnost a přispívají ke korozi odpadního potrubí. Použité potravinové tuky
jsou navíc zajímavou druhotnou surovinou, která se používá při výrobě metylesteru. Ten se přidává do nafty a jeho uplatnění je také v kosmetickém průmyslu.
Kdy a kde bude sběr probíhat?
Uzavřenou plastovou láhev s použitým
olejem můžete nyní odevzdat přímo
na obecním úřadě v úřední dny.
Co můžete za sběr olejů získat?
Obec získala od firmy OZO Ostrava sponzorský dar ve formě 250 kusů pytlova-

ného zeminového substrátu k přímému
pěstování rostlin, který věnujeme občanům s trvalým bydlištěm v obci Zbyslavic
za sběr použitých olejů.
Stačí v období od října 2019 do dubna
2020 odevzdat 4 litry použitých olejů
a tuků a být mezi 250 prvními. Suroviny
je nutné mít v uzavřených plastových
láhvích, po odevzdání obdržíte potvrzení
a budete zapsáni do evidence.
Až budete příště smažit řízky, nezapomeňte, že použitý tuk nepatří do výlevky. Slijte jej do PET láhve a odevzdejte
na obecní úřad ve Zbyslavicích. Pomůžete tím sobě i přírodě. Děkujeme, že spolu s námi vytváříte zdravější obec Zbyslavice.

5

ZE ŠKOLNÍ AKTOVKY

Zbyslavická škola je
Skutečně zdravou Ekoškolou

Projektový den Cesta čokolády
kterém se děti minulý školní rok zabývaly
právě tématem jídla.

Farmářský stánek na Dni obce

Farmářský stánek na Dni obce

Na oslavách Dne obce 2019 se podílela
i naše základní a mateřská škola svým farmářským stánkem, kde děti sami prezentovaly své vlastní výrobky ze zdravých
a čerstvých surovin ze školní zahrady.
Chtěly ukázat všem přítomným, že si dokáží na své zahradě vypěstovat zeleninu
a bylinky, že je umí zpracovat a připravit
z nich i chutné občerstvení.
Ve svém farmářském stánku nabízely
děti úrodu ze své školní zahrady (bylinky,
rajčata, celer, dýně, cibuli a česnek), výrobky ze sušených bylinek jako bylinkovou sůl nebo mátový čaj v originálních,
vlastnoručně vyrobených a malovaných
krabičkách, nebo jednodruhové bylinky
k ochucení pokrmů. Děti upekly i domácí
špaldový chléb a pro zájemce namlely na
školním mlýnku i špaldovou mouku z bio
špaldy z místní farmy. Mimo jiné připravily pro návštěvníky i zdravé občerstvení.
Děti ze školky upekly výborný jablečný
štrůdl, starší děti zase skvělé čokoládové
a ořechové sušenky. K zakousnutí byly
i chlebíčky s celerovou a čočkovou pomazánkou. A nesměla chybět ani sobotní voňavá káva, kterou děti s úsměvem namlely
a uvařily. A aby toho nebylo málo, k ochutnání byla i domácí čokoláda, kterou děti
sami připravily v rámci projektového dne
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“Cesta čokolády” z bio kakaového prášku
a kakaového másla. Děkujeme všem přítomným, že naše děti podpořili nákupem
jejich výpěstků a výrobků a ocenili tak jejich snahu a dobrý úmysl.
Farmářské aktivity pořádá naše škola jako
součást programu Skutečně zdravá škola, kde nedávno získala stříbrný certifikát,
a mezinárodního programu Ekoškola, ve

Program Skutečně zdravá škola nám
pomohl vylepšit stravování ve školní
jídelně, ve které se k přípravě jídel používají pouze čerstvé, pokud možno lokální suroviny s důrazem na sezónnost
a kvalitu. V rámci výchovně vzdělávacího
procesu děti podporujeme v tom, aby
věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká, aby porozuměly vztahu mezi jídlem,
které jí, a světem, ve kterém žijí, přemýšlely v souvislostech a ze školy si odnesly
základy zdravých stravovacích návyků,
praktické dovednosti a základní informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat
zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem
produkované potraviny.

Příprava občerstvení na Den obce
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2020
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konkrétními tématy jako jsou např. zdravé svačinky, fairtradový obchod, přednosti lokálních potravin nebo předcházení vzniku odpadu.

Školní zahrada je plná bylinek
Proto si děti na školní zahradě pěstují zeleninu a bylinky, své výpěstky se potom
učí zpracovávat a připravují si z nich zdravé pokrmy, zapojují se do osvětových
kampaní, jako například Miluji jídlo – neplýtvám, kde se snažily najít způsoby, jak
snížit množství zbytků ve školní jídelně,
v rámci projektových dní se zase zabývají

ZVÍŘECÍ

Byla jednou jedna zebra, a ta měla žebra.
Přišla za ní myška, spadla na ní šiška.

V rámci programu Ekoškola hledají
zase děti způsoby šetrnějšího a zodpovědného chování k životnímu prostředí,
rozvíjí svoji empatii a láskyplný vztah
k přírodě a živým bytostem a jsou vedeny ke spolupráci, samostatnému přemýšlení, přebírají iniciativu a tvoří své vlastní
projekty, které se potom snaží samy realizovat. I tento rok máme naplánovaných
spoustu aktivit, tak nám držte palce, ať se
nám vše povede.

Přiletěla muška, řekla: „Padá hruška!“
Měla potom bouli, jako zeměkouli.
Přišla na ní zlost, řekla: „Jdu na most.“
Chytala tam kost, spadl tam ten most.
Zase chytla zlost, napadla ji blbost.
Skočila na kost, ale řekla: „ Dost!“
Zazvonil tam zvonek, básničky je konec.
Tvůrci: MAREK a ADAM

Mgr. Martina WILCZKEOVÁ,
eko učitelka ZŠ Zbyslavice

Stříbrný certifikát
Skutečně zdravé školy
Přijela nám jej předat krajská koordinátorka Martina Wilczkeová a my jsme si jej
i slavnostně pokřtili. Měli jsme z něj velkou
radost a hned ozdobil naši školní chodbu,
aby nám i dětem připomínal, jakého úspěchu jsme všichni společně dosáhli a jakou
vizi jsme si jako škola vytyčili.
Do projektu je naše škola zapojena od
roku 2016, hned o rok později jsme získali
bronzový certifikát a po stříbrném úspěchu už nám zbývá dosáhnout na zlatý.
Na vánočním jarmarku se tradičně podílely i naše děti, které promrzlým návštěvníkům nabízely horký jablečný mošt a výborné sušenky.

Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu v naší
obci patří k již tradičním setkáním. Pro nás toto setkání
30. listopadu o to výjimečnější, že jsme obdrželi stříbrný
certifikát projektu Skutečná zdravá škola a to jako vůbec
první škola v Moravskolezském kraji.

A tak si přejeme hodně síly, energie, odhodlání a nadšení do další práce spojené
s naplňováním kritérií Skutečně zdravé
školy.
Více o projektu na www.skutecnezdravaskola.cz nebo stránkách naší školy
www.zszbyslavice.cz/zakladni-skola/projekty/skutecne-zdrava-skola/
Iveta BURYANOVÁ,
ředitelka ZŠ a MŠ Zbyslavice
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JAKÝ BYL OSMÝ ROK
Klubu dříve narozených?
Ani v osmém roce působení členové Klubu dříve narozených nezaháleli
a scházeli se na akcích, které ve spolupráci s výborem byly připraveny
jak pro členy klubu, tak pro širokou veřejnost.

Přestože již byly některé akce uváděny v minulém občasníku, rádi bychom
činnost klubu znovu prezentovali, a to
nejen občanům naší obce, čímž bychom hodlali opětovně aktivizovat „dříve narozené“ a nabídnout jim možnost
vstoupit do našich řad a trávit tak volný
čas v rámci setkávání se na pořádaných
akcích.
Pokud shrneme činnost KDN od počátku roku 2019, tak od výroční členské
schůze, která se konala v měsíci březnu,
jsme připravili několik zajímavých akcí,
kdy jako první se uskutečnila v poslední
dubnový den s názvem „Čarodějnice
nestárnou“. Do naší obce přilétlo 11
čarodějnic, které se hemžily po obci, aby
z různých zákoutí i některých domácností vymetly zlo.
V květnu členové klubu společně poseděli v příjemném prostředí u Zbyslavických rybníků, kde si za ideálního počasí
pochutnali na připraveném gulášku,
který zapíjeli chutným pivečkem, kdy po
gulášku nechybělo ani další malé občerstvení v podobě domácích buchet a kávičky.
V měsíci červnu se uskutečnila již tradiční akce v areálu automotoklubu, v rámci
které se opékalo selátko. Jelikož nám
opětovně vyšlo počasí, sešla se většina
našich členů, kteří si jako každoročně
vychutnali skvělou „kůrčičku“ a následně
si pochutnali i na postupně porcovaném
masíčku se zelím.
V rámci hesla „Bez dobré zábavy by to
nešlo“, pořádal dne 13. července náš
klub „Country odpoledne“, které se
mělo původně uskutečnit v prostoru
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sportovního areálu, avšak vzhledem
k nepříznivému počasí tato akce proběhla v sále obecního domu. Přesto, že
jsme počítali ještě s větší účastí, tak se
tato akce vydařila a dle ohlasů se hudba a písničky všem účastníkům líbily.
Někteří hosté sice přišli později, ale zřejmě si spletli skutečnost, že se jednalo
o „Country odpoledne“ a ne „Country
večer“, kdy hudba hrála nepřetržitě od
15:00 hodin až do 21:00 hod.
Další již tradičně osvědčenou akcí bylo
v měsíci srpnu odpolední setkání,
jež poprvé proběhlo na prostranství
u tribuny místního fotbalového hřiště,
na kterém byly jako hlavní občerstvení
podávány vynikající tvarůžky s máslem,

chlebem a cibulí, které se zapíjely vychlazeným pěnivým mokem. Opětovně jako na každé akci byly jako dezert
podávány koláče s kávou. Akce se opět
vydařila, všichni si pochutnali, a především vyslovili spokojenost s tím, že se
nemuselo za tvarůžkama jezdit, tak jako
v minulých letech po okolí a akce se po
této předem upravené pochutiny uskutečnila v prostorách obce.
Začátkem září se konal zájezd do
Olomouckého kraje, kde jsme nejprve
absolvovali pochod v podzemí Javoříčské jeskyně. Následně jsme navštívili
nedaleký hrad Bouzov a po jeho prohlídce jsme se přesunuli do blízkých
Loštic, kde jsme s chutí poobědvali
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2020
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v místní restauraci a poté si prohlédli
rekonstruovanou prodejnu s různými
tvarůžkovými specialitami a tyto si zde
i mnozí zakoupili. Nakonec jsme odjeli
do obce Čechy pod Košířem, kde jsme si
prohlédli muzeum historických kočárů
a další různé exponáty. Závěr tohoto zájezdu byl vzhledem k úžasnému podání
průvodce o původu vystavovaných kočárů i dalším vyprávěním skvělým zážitkem, na který mnozí z účastníků jen tak
nezapomenou.

Společenský
ples TJ Sokolu

A dostali jsme se až k datu 12. října a tradičnímu pořádání již osmého ročníku
„Zbyslavického vinobraní“, které si vyžádalo několikadenní přípravu spočívající
především ve výzdobě sálu odpovídající
dané akci a přípravě bohatého občerstvení, na čemž se podíleli členové KDN. I přes
o málo menší účast než v minulém roce,
se akce vydařila a za doprovodu opětovně
skvělé cimbálové muziky „FRIŠ“ se hodovalo a tančilo až do druhého dne.
A nastává doba předvánoční, která v obci
započala dne 30. listopadu 2019 jarmarkem s rozsvícením vánočního
stromku, na kterém i náš klub přispěl
tradičním občerstvením, v rámci kterého
nabízel k zahřátí vánoční punč a domácí
jablkový štrůdl. Dle ohlasu náš punč dovedl návštěvníky dokonale zahřát a přispěl tak k dobré náladě.
Jako poslední akce v tomto roce se
uskutečnilo pro členy klubu vánoční
posezení, na kterém jsme si společně
u vánočního stromečku zazpívali koledy, povečeřeli jsme jako v minulém roce
řízek s bramborovým salátem a předvánoční atmosféru jsme následně vdechovali i při podávání dalšího malého občerstvení za příspěvku, ve kterém jsme
si v krátkém přehledu oživili vznik křesťanských Vánoc a tradice, které s těmito
svátky souvisejí.

Plesová sezóna si žádá vytáhnout
róby, saka a střevíce, oprášit taneční kreace a vzhůru do obecního
sálu Zbyslavice, kde si TJ Sokol připravil tradiční zábavu. Nenechalo
si ji 25. ledna 2020 ujít přes 150 návštěvníků a nechyběla jim u toho
dobrá hudba, jídlo ani pití. A tombola, samozřejmě.
Ostatně, fotogalerie na webových
stránkách obce
mluví za vše.
-agv-

Na závěr tohoto ročního přehledu pořádaných akcí bych ještě doplnil, že do
činnosti klubu se může zapojit každý
dříve narozený, který nechce sedět jenom doma, ale má zájem se scházet se
svými známými či vrstevníky, kdy stačí se
předběžně nahlásit u kteréhokoliv člena
výboru a poté bude pozván na výroční
členskou schůzi, aby se tak stal oficiálním
členem našeho klubu.
Bc. Svatopluk KUČERA,
předseda KDN
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Dětský maškarní
ples Sluníčka

Každoroční zimní ples pro děti pořádá sdružení
Sluníčko, letos 18. ledna 2020. Děti a masky, to je
ideální kombinace. A nesmí chybět hry, zábava,
písničky a soutěže a samozřejmě pořádná fůra
hraček v tombole. Děti měly po celou dobu o zá-

bavu postaráno. Pro rodiče byly připraveny např.
domácí koláče, věnečky a děti si pochutnávaly
mimo jiné na nekonečném přísunu popcornu.
Podívejte se na všechny krásné masky dětí ve
fotogalerii na webu obce Zbyslavice.
-0agv-

Oldies Disco
ples Sluníčka
Nejen děti se chtějí na plese bavit a dát
vyniknout své maskovací kreativitě.
Skvěle zorganizovaný ples v rytmu disco připravilo sdružení Sluníčko v sobotu
11. ledna 2020. Nám už známý a osvědčený DJ Šindlář hrál hity, které nenechaly
klidnou žádnou generaci. Přesvědčit se
můžete na www.zbyslavice.cz ve fotogalerii obce. 
-agv-
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Fichtlobití Automotoklubu Zbyslavice
Zbyslavické Fichtlobití je každoroční svátek pro milovníky fichtlů a mopedů, Simpsonů či
jiných starých padesátek, vyladěných nebo jen tak po dědovi. Automotoklub Zbyslavice jej
pořádal v sobotu 13. října a šlo už o 5. ročník, tentokrát s podtitulem „mírně do kopečka”.
Ve fotogalerii na stránkách obce Zbyslavice je rozhodně na co koukat… 
-agv-

Včely přináší sváteční náplň
do všedních dnů
Zima je období vegetačního klidu včelstva. Podletím jsme ukončili péči
o včely, zkontrolovali jejich kondici, zakrmili a od září už mají zasloužený
klid. Doplnili jsme jim zásoby na zimu a nezapomněli na protivarriózní
opatření a uteplení. Až do února se můžeme věnovat jiným zálibám.
Zdravé včely rovná se zdravá planeta.
Vždyť hlavním přínosem včel není med,
vosk, propolis, ale opylování rostlin. Starají se nejméně o jednu třetinu světové
produkce potravin, o úrodu ovoce, zeleniny i technických plodin (řepka, slunečnice, kukuřice, len apod.).
Známý je výrok Alberta Einsteina: „pokud
zmizí včely, do čtyř let zmizí i lidé“. Ale
snad včely i přes chemizaci naší přírody
nezmizí. Už po tisíce let včely provázejí
životy lidí.
V našich zemích se o rozvoj včelařství
významně zasloužila Marie Terezie svými
patenty vydanými před 175 léty na podporu chovu včel. V Českých a Moravských

zemích se už od r. 1865 začala objevovat
různá sdružení, která propagovala vzdělávání včelařů a v neposlední řadě i novátorské způsoby včelaření.
V roce 1904 byl založen i spolek „Včelařů
pro Klimkovice a okolí“. Byl to svým způsobem hrdinský počin, kdy v německém
prostředí vznikl ryze český spolek.
Loni jsme oslavili 115 let jeho trvání. Původně spojoval včelaře z Klimkovic, Svinova, Polanky n. Odrou a Třebovic. Jeho
působení přerušily obě světové války
a posléze se různě měnilo i jeho složení
až do roku 1877. Od tohoto roku je spolek
společenstvím včelařů Klimkovic, Olbramic, Zbyslavic a Vřesiny. Sdružuje 48 včela-

řů a mimo to v katastru těchto obcí včelaří
dalších 11 včelařů z jiných měst a obcí.
Každý včelařský spolek má svou historii.
Ta se nedá koupit ani jinak získat. Tu si
musí generace včelařů prožít. Ta buď je,
nebo není. Aby pokračovala, to už je na
další generaci, která pozná, že včely poskytují uklidnění, radost a sváteční náplň
všedních dnů.
Přejme tedy Spolku včelařů pro Klimkovice a okolí dalších nejméně 100 let a příliv mladých nadšených včelařů, kterým
navíc není lhostejný stávající stav naší
přírody.
Zdeňka PAVLÍKOVÁ, včelařka
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115 let Včelařského spolku
pro Klimkovice a okolí
Psal se rok 1897 a čeští
včelaři soudního okresu
opavského a klimkovického
zakládají v Hrabyni Včelařský
spolek pro západní Slezsko.
V roce 1902 zakládají svůj
spolek Květoslav včelaři
v Bílovci a v roce 1904
se osamostatňují včelaři
z Klimkovic a zakládají
svůj Včelařský spolek pro
Klimkovice a okolí.

Zakládající stanovy spolku, zaslané Slezské zemské vládě do Opavy, podepsali
významní občané města, mezi nimi Josef
Hradil, Rudolf Resner, Rudolf Hess. Spolek tehdy sdružoval včelaře z Klimkovic,
Poruby, Ttřebovic, Svinova a Polanky.
Jak čas běžel, včelaři jednotlivých obcí
odcházeli a připojovali se jiní, měnily se
jejich počty i počty včelstev. Dnes sdružuje spolek včelaře z Klimkovic, Vřesiny,
Olbramic a Zbyslavic, má 48 členů, kteří
chovají 316 včelstev. Včelaři ze Zbyslavic

jsou ve spolku od r. 1922 a dnes v obci
včelaří 4 včelařky a 4 včelaři, kteří ošetřují
34 včelstev.
Desetiletí Spolku včelařů měla oslavit
v září r. 1914 velká zemská výstava včelařů v Hospodářské škole v Klimkovicích,
ale vypuknutí první světové války oslavy
znemožnilo. První připomenutí výročí založení bylo v r. 1934, a to shromážděním
v sokolovně a výstavou v Hospodářské
škole, slavili jsme 80 let v kulturním domě

a 100 a 110 let ve výstavních prostorách
kostelíka Sv. Trojice.
Bylo by škoda nepřipomenout si dlouhou historii Včelařského spolku, když je
to již 115 let od založení. Včely jsou stále
stejné, věky se nemění, vyvíjí se jen technická zařízení k ošetřování včelstev, včelaři jsou znalejší a snaží se chovat včelstva mírná a s dobrým výnosem medu.
Ne vždy se to daří, příroda a počasí jsou
rozhodující. Včelstva jsou ovlivňována
i technikou intenzivní zemědělské produkce, rozšířením parazitů, ale s tím musí
dnešní včelař počítat. Idyla slaměných
úlů a včelařů s fajfkou je minulostí.
Za ZO ČSV,z.s. Klimkovice
Ing. Ladislav BESTA
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Zbyslavická účast v závodě
Beskydská sedmička
V létě 2019 proběhl náročný terénní závod Beskydská
sedmička. Z naší obce se této výzvě postavili čtyři
odvážní sportovci.

Vážím si každého závodníka, který najde
odvahu se na start takto obtížného závodu postavit a v noci vybíhá do náročného
horského terénu Beskyd. Určitě to chce
notnou dávku odhodlání, sebezapření,
vytrvalosti a překonat bolest, která určitě dorazí, ale ten pocit, kdy spatříte cíl,
opravdu stojí za to. Navíc tyhle krásné
okamžiky a emoce, které si z tohoto závodu odnesete už vám nikdo nevezme
a určitě bude na co vzpomínat.
Výsledkově jsme dopadli takto: Martin
se Zuzkou museli ze zdravotních důvodu
v průběhu závodu odstoupit, Jenda došel v čase 22 hod. a 56 min. a Adam v čase
17 hod. a 21 min.
Sportu zdar
Adam STAREČEK

Beskydská sedmička je Mistrovství České
republiky v Ultra SkyMaratonu jednotlivců a Mistrovství České republiky horském
maratonu dvojic. Ze Zbyslavic se tohoto
závodu zúčastnili Zuzana Kubešová a Jan
Stareček v kategorii dvojic, dále Martin
Foltýn a Adam Stareček v kategorii jednotlivců.
Místo startu bylo na atletickém stadionu
v centru města Třinec. Začátek závodu
byl naplánován na pátek 30. srpna 2019
v 22:00 hodin. Na startu vyběhlo téměř
3000 závodníků.
Trasa vedla přes hlavní vrcholy Beskyd:
Malý Javorový 945 m n. m, Velký Javorový
1031 m n. m, Ropice 1082 m n. m, traverz
Trávný cca 1000 m n. m, Lysá Hora 1324 m

n. m, Smrk 1276 m n. m, Čertův mlýn 1205
m n. m, Tanečnice 1084 m n. m, Radhošť
1129 m n. m, Velký Javorník 918 m n. m.
Délka tratě pro dvojice byla 91 km a jednotlivce 101 km, jednotlivci měli navíc
výstup na Lysou horu vedenou přes vrchol Kykulka. Cíl závodu byl na náměstí
města Frenštát pod Radhoštěm. Časový
limit pro dokončení tohoto závodu byl
29 hodin v kategorii dvojic a 23 hodin
v kategorii jednotlivců.
Letošní ročník závodu byl jubilejní 10.
a na organizaci to bylo znát po všech
stránkách – perfektní značení tratě, občerstvovací stanice téměř pod každým
vrcholem, kde si závodník mohl dopřát
ze široké škály občerstvení.
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Vesnické sportovní hry 2019
mají vítěze
Vesnické hry 2019 byly na začátku prosince slavnostně ukončeny a výherci vyhlášeni. Jak
si vedla naše obec během posledních soutěží a hlavně – jak náročná celoroční soutěž
dopadla?
Vesnické sportovní hry se rozjely po letní
prázdninové pauze disciplínou terénní 3D lukostřelba. Závod organizovala
Velká Polom 14. září. Střelba probíhala
na dvanácti stanovištích v přilehlém lese,
kde se postupně střílelo na 3D figuríny
zvířat v životní velikosti (jezevec, divoké
prase, srnec, kojot, medvěd, liška, kachna, zajíc), odstupňované danými vzdálenostmi, od 8 metrů až po 30 metrové
vzdálenosti. Turnaje se zúčastnilo všech
12. obcí a bylo vidět, že trénink nikdo
nezanedbával. Zbyslavice se umístily na
krásném 6. místě a do průběžného hodnocení připsalo 7 bodů. Naši obec reprezentovali Jan Stareček, Jiří Pavlík, Martin
Foltýn, Adam Stareček.
Lukostřelecký tým Zbyslavic

Lukáš Panna během cyklo-závodu

Zbyslavický tým MTB 2019
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V sobotu 5. 10. 2019 proběhla cyklistická soutěž MTB v rámci závodu Plesenská stezka. Počasí nepřálo, a tak za deště
a v osmi stupních nad nulou se na start
postavilo deset obcí z dvanácti, bez Dobroslavic a Velké Polomi. Trať byla poznamenána deštivým počasím a závodníci
museli bojovat v náročném bahnitém terénu. Závod vyhrály Klimkovice, Zbyslavice se umístily na 6. místě ve složení Tomáš Kotyza, Lukáš Panna, Šimon Krátký.
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Další disciplínou byla střelba ze vzduchovky, kterou dne 19. 10. 2019 v Obecním domě organizovala naše obec. Této
soutěže se zúčastnily všechny obce,
takže závod musel být z důvodu kapacit
rozdělen do dvou skupin po šesti obcích. Střelby probíhaly ve stoje bez opory na vzdálenost 10 metrů. Tuto soutěž
vyhrála Dolní Lhota, naše obec obsadila
8. místo. V této disciplíně nás reprezentovali Tomáš Kotyza, Michal Gavenda,
Štěpán Stareček, Roman Miko.

Střelba ze vzduchovky probíhala v obecním sále Zbyslavice

Poslední disciplínou letošního ročníku
vesnických sportovních her byla sálová
kopaná, kterou hostila Polanka nad Odrou. Tato soutěž byla velice vyrovnaná
a skóre se v každém zápase většinou lišilo o jediný gól. Turnaj vyhrála pořádající
obec Polanka nad Odrou. Naši fotbalisté
se umístili na 8. místě, kdy o stupeň lepší
umístění prohráli na penalty s Klimkovicemi. V dresu Zbyslavic za nás nastoupili
Mikuláš Kovařčík, Filip Kovařčík, Tomáš
Novák, Jiří Jašťurkovský, Aleš Vaněk, Honza Vaněk, Vít Burian, Ondra Ptáček.

Halová kopaná

V celkovém hodnocení 24. ročníku VSH
2019 se naše obec umístila na 10. místě.
Všem reprezentantům, kteří si našli čas,
někdy i odvahu a za naši obec soutěžili
patří VELKÝ DÍK.
Celkovým vítězem se staly Klimkovice,
na druhém místě se umístilo Krásné Pole
a na třetí příčce následovala Polanka nad
Odrou. Výherci byli vyhlášeni 6. 12. 2019
v Olbramicích. Více o soutěži na oficiálním webu soutěže: www.vshry.cz.
Adam STAREČEK,
zastupitel obce a hlavní koordinátor
zbyslavického týmu ve VSH
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Přeshraniční spolupráce
– fotbalový turnaj žáků s Polskem

7. září 2019 se v 5 hodin ráno vydala skupina hráčů s doprovodem (David Pavlík,
Šárka Pavlíková, Tomáš Buryan, Radim
Plaček, Stanislav Kubeš, Regína Vřeská)
do Polska. V městě Opolského vojvodství Borki Wielkie se uskutečnilo fotbalové klání mezi týmy: Otice, Borki Wielkie,
Wojciechów, Wysoka, Zbyslavice.
Přivítala nás skvělá a zábavná atmosféra.
Po úvodních proslovech paní ředitelky
místní ZŠ začal turnaj 5 týmů.
Fotbalový tým Zbyslavic byl velice pestrý. Sešli se snad všichni mladí fotbalisté
(Dominik Kubeš, Adam Kubeš, Matouš
Kubeš, Alex Jurčaga, Viktor Plaček, Nikodém Lorek, Karel Buryan, Michal Pavlík,
Robin Babinec, Aleš Pekař, David Pekař,
David Pavlík, Johana Lorková, Anna Kubešová) od nejmenších po ty větší, co
hrají za tým mladších žáků Zbyslavice-Olbramice.
Soupeři byli vesměs tvořeni ze starších žáků, nicméně bojový duch
a odhodlanost našich hráčů
byla veliká a nedala najevo převahu soupeřů.
Systém turnaje každý
s každým a počet hráčů ostatních týmů dovolil délku zápasu jen
na 2x7 minut a počtem
5 hráčů a brankář. Přesto
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jsme rychlostí a připraveností dokázali
při tak krátkých zápasech vystřídat hráče tak, aby si zahráli všichni a časově
stejně.
Po čtyřech utkáních jsme získali jednu
krásnou výhru a jednu skvělou remízu,
kdy velice dobrý soupeř nedokázal projít
obranou našich hráčů a musel čelit síle
našeho týmu. Pár drobných chyb v dalších zápasech nás nezaslouženě připravi-

ly o lepší skóre a snad i umístění. Na turnaji jsme vybojovali 4. místo. Fotbalisté
také dostali turnajový pohár, fotbalový
míč a pamětní medaile. Turnaj proběhl
hladce, počasí přálo, pořadatelé byli dobře připravení a děti spokojené. Doufám,
že je tato událost obohatila o krásné zážitky a nové zkušenosti.
Za doprovodný trenérský tým
David PAVLÍK
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2020

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Mladší žáci – společné mužstvo
Zbyslavic a Olbramic
Zhodnocení podzimní části sezóny
Společné mužstvo mladších žáků Zbyslavic a Olbramic začalo sezónu 2019/2020
OS mladších žáků (to jsou děti do 12 let)
zápasem na hřišti Studénky. Tradičně
jsou utkání s tímto soupeřem vyrovnaná
a ani tentokráte tomu nebylo jinak. O svém
vítězství rozhodl soupeř až v samém závěru utkání dvěma slepenými góly a utkání
skončilo vítězstvím soupeře v poměru 3:1.
Naši mladí fotbalisté mohli jen litovat několika neproměněných šancí v prvním poločase, které volaly po gólu. Nedaří se nám
dlouhodobě zlepšit proměňování vytvořených šancí a pak dobře rozehraná nebo vyrovnaná utkání zbytečně prohrajeme, remizujeme nebo se strachujeme o vítězství
až do konce utkání. A naprosto zbytečně.
Budeme muset na tom zapracovat.
V prvním domácím utkání jsme na hřišti
v Olbramicích přivítali soupeře z Jakubčovic nad Odrou a podobně jako u nás
se jedná o společné mužstvo Jakubčovic
a Oder. Sestava oproti zápasu ve Studénce doznala hodně změn, a to z důvodu
onemocnění některých hráčů, kteří patří
dlouhodobě k oporám. I tak se nám podařilo po poměrně vyrovnaném poločase jasně zvítězit vysokým rozdílem 10:3.
K třetímu zápasu podzimní části jsme
jeli až do Štramberku. Opět z důvodu
pokračujících zdravotních problémů některých hráčů jsme hráli v improvizované
sestavě jen s jedním hráčem na střídání,
což se nakonec projevilo na výsledku.
S kvalitním soupeřem, který po podzimní
části sezony vede tabulku s jednou po-

rážkou z devíti utkání, jsme sice prohráli
vysoko 8:0, ale za předvedený výkon se
nemusíme vůbec stydět. Spíše naopak.
Je třeba pochválit všechny hráče, kteří
mohli nastoupit za velmi dobrý výkon.
V druhém domácím utkání jsme na domácím hřišti přivítali soupeře z Mošnova a zvítězili v poměru 6:1. Opět to bylo
vyrovnané utkání, i když podle výsledku
by se dalo usuzovat, že to bylo jasné vítězství. Na jaře nás v Mošnově určitě čeká
těžká odveta.
V dalším kole jsme zavítali do Bartošovic a jasným vítězstvím v poměru 12:2 se
potvrdilo, že hrajeme s nejslabším soupeřem, který obsadil v podzimní tabulce
poslední místo.
Další utkání pro nás skončila již bez bodového zisku. Na hřišti v Kuníně jsme
prohráli 3:0 a v Hodslavicích pak těsně
1:2. Zejména porážky v Hodslavicích je
velká škoda, kdy jsme o bod přišli po jediné chybě ke konci druhého poločasu a na
vyrovnání již zbylo málo času. V tomto,
pro nás nešťastném utkání, jsme nastřelili dvě tyče a zejména soupeřův brankář
nás vychytal ve vyložených šancích, které
volaly po gólu. Nevadí. Na jaře, jak pevně
věřím, jim porážku vrátíme.
V domácích utkáních jsme přivítali mladší hráče ze Žiliny a v posledním utkání
jsme sehráli s mladšími žáky z Rybího.
Utkání s mladšími hráči Žiliny jsme odehráli na hřišti ve Zbyslavicích. Je to už

tradice, že jedno domácí utkání na jaře
a jedno na podzim odehrajeme na hřišti
ve Zbyslavicích, aby se hráči mohli představit svým kamarádům, spolužákům,
rodičům a všem příznivcům fotbalu ve
Zbyslavicích. Zápas jsme nakonec prohráli
poměrně vysoko a to poměrem 1:5. Ale
podařilo se nám přimět soupeře, aby po
vyrovnaném poločase 1:1 dal do zápasu
všechno, aby nás porazil. Opět se ukázalo, že pokud nebudeme proměňovat své
gólové šance, nemůže proti soupeři, který
potrestá každou naši chybu, pomýšlet na
vítězství nebo přinejmenším zisk jednoho
bodu za remízu. Po podzimní části jsme
v desetičlenné tabulce na 6. místě.
V minulé sezóně byly v této kategorii
v okrese Nový Jičín dvě skupiny po 8 mužstvech. Letos je již jen jedna skupina, která čítá deset mužstev. Děti mají v dnešní
době pestrou nabídku sportovního vyžití,
a tak není divu, že zájemců o fotbal ubývá, a tak musíme za soupeři jezdit až do
Štramberku nebo k Novému Jičínu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat
rodičům za pomoc s dopravou k venkovním utkáním a k tréninkům v Olbramicích. Tato pomoc funguje už dlouhodobě
a bez ní bychom se jen těžko dostávali na
hřiště soupeřů.
Po skončení podzimní části pokračují tréninky v tělocvičně ZŠ ve Zbyslavicích, které vede pan David Pavlík. Přes zimní přestávku počítáme, že se nám podaří zajistit
nějaký turnaj jako byl minulou zimní přestávku „TRIANGL“ pořádaný v Dolní Lhotě.
Doufáme, že vyjde i nějaký turnaj v Bílovci.
Trenéři Vavrečka Alois, Břežný Radim
a David Pavlík
Za TJ Sokol Zbyslavice
Alois VAVREČKA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
& KULTURA

Podzimní akce ve Zbyslavicích

Den seniorů 2019
Den obce Zbyslavice 2019
Den obce Zbyslavice je zpravidla jednou z největších akcí celého roku. Sejde se celá obec, aby se pobavila připraveným programem, potkala se s přáteli a sousedy, strávila fajnovou sobotu. Přesně taková byl doufáme i Den obce 2019 ze 14. září, kdy
jsme si připomínali 660 let od první zmínky.
Z programu se o zábavu starala cimbálovka Iršava, mažoretky
Elité, tanečně-akrobatická skupina z Bílovce STYX, opravdu netradiční bubenická performance a mnoho dalších. Pro děti byl
také připraven zábavný program a občerstvení perfektně zvládly místní spolky.
Moc děkujeme všem, kdo přišli na tradiční Den obce, byť nabídka akcí v okolí byla tentokrát opravdu velká. Vážíme si vaší
podpory a veškeré pomoci v organizaci společných akcí jako
je tato.

Už čtvrtým rokem pokračuje obec v tradici oslav Dne seniorů,
který v Evropě připadá na první říjnový den. Ve zbyslavickém
sále se sešli senioři v neděli 6. října 2019, aby společně oslavili
svůj svátek a jak už bývá u nás zvykem, jubilanti (70, 75, 80, 85
a 90) pro rok 2019 dostali také malý dárek a kytičku. Podávala se
zelňačka i koláče a společenskou atmosféru obohatilo vystoupení mažoretek (Lada Močidlanová, Jolana Vlniešková), sólové
baletní vystoupení Klárky Bílé i živá hudba.

Připomínka 17. listopadu
Z minulosti je třeba se poučit, připomínat si významné momenty a nikdy nepolevit z úsilí budovat svět,
ve kterém chceme žít. Děkujeme, že
jste si s námi u památníku padlých
ve Zbyslavicích připomněli 30 let
od listopadu ´89. A děkujeme Hance
Kašné za mimořádný proslov.

Adventní jarmark a rozsvícení
vánočního stromu
Vítání občánků 2019
Tato staro-nová tradice patří mezi ty nejmilejší, které lze vůbec pořádat. Do zbyslavické rodiny jsme pro rok 2019 přivítali
5. října jednu holčičku a čtyři chlapečky. Od obce dostaly děti
malý dárek a upomínku na tuto slávu. Přejeme dětem a jejich
rodičům vše dobré a ať si jim ve Zbyslavicích žije šťastně a spokojeně.
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Rok co rok se prostory před hasičárnou promění ve vánoční jarmark. Tentokrát připadl na 30. listopadu 2019 a zahájili jsme jím
adventní čas. Děti z naší školy si připravily vystoupení s vánoční
tématikou, a každý ze stánků nabízel něco, co připomínalo tyto
krásné svátky. Nechyběl pořádně silný svařák, punč a fantastické výrobky k nakousnutí i ozdobení. Děkujeme nejen všem, kdo
přišli rozsvítit s námi vánoční stromeček, ale také všem, kdo se
zapojili do jarmarku a dali na obdiv své výrobky.
ZBYSLAVICKÝ OBČASNÍK 01/2020

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
& KULTURA

Zimní události

Přehled plánovaných kulturních, společenských
a sportovních akcí v obci Zbyslavice pořádaných obcí,
spolky, kluby

Rok 2020/ 2021
19. 4. 2020

Ochotnické divadlo
– ochotnický spolek DIVOch Vřesina
Pořadatel: Obec
Místo: Sál

30. 4. 2020

Stavění máje
Pořadatel: Klub mladých, automotoklub
Místo: Areál svazarmu, asfalt. hřiště

9. 5. 2020

Novoroční přípitek 2020
Nový rok 2020 jsme přivítali jako už tradičně společným přípitkem. Bohemka
tekla proudem, voňavá uzeninka se opékala na teplo sálajícím ohýnku. Úžasnou
atmosféru vytvořily nejen bublinky, ale
dobrá nálada všech, kdo 5. ledna dorazili. A tahle akce byl jen začátek skvělého
roku 2020!

Férová snídaně
Pořadatel: Zdravá obec, ZŠ a MŠ
Zbyslavice
Místo:Areál školní zahrady

10. 5. 2020

Den matek
Pořadatel: ZŠ a MŠ Zbyslavice
Místo: Sál obecního domu

23. 5. 2020

Vaječina
Pořadatel: Zahradkáři Zbyslavice
(pro členy)
Místo: Areál svazarmu

30. 5. 2020

Kácení máje
Pořadatel: Klub mladých, automotoklub
Místo: Areál svazarmu, asfalt.hřiště

5.6. 2020 dopoledne

Dopravní hřiště
Pořadatel: Obec, ZŠ a MŠ Zbyslavice
Místo: Asfalt. Hřiště, sál

Tříkrálová sbírka
„Každá koruna pomáhá“
6. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka. Charitativní akce probíhá již 20.
rokem a letos se nesla v duchu hesla „Každá koruna pomáhá“. Ve Zbyslavicích se
celkem vybralo 22 871 Kč, což je úžasné
a moc děkujeme za štědrost každého.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde
o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a další. Akci pořádá
Charita ČR, pro naší obec Charita Hrabyně. Více o projektu se můžete dozvědět
na www.trikralovasbirka.cz nebo stránkách organizace www.hrabyne.charita.cz.
Děkujeme všem, kdo jakoukoli formou
pomohli a zapojili se.
-agv-

6 .6. 2020

Den dětí
Pořadatel: Sdružení Sluníčko
Místo: Asfalt. Hřiště, sál

27. 6. 2020

Letní (předprázdninový)
disko karneval
Pořadatel: Klub mladých, obec
Místo: Asfalt. hřiště, sál

Září 2020

Čudla
Pořadatel: Rybářský spolek Sezina
Místo: Areál zbyslavických rybníků

19. 9. 2020

Den obce
Pořadatel: Obec Zbyslavice, spolky
Místo: Hřiště, sál OD

3. 10. 2020

Vítání občánků
Pořadatel: Obec (pro zvané)
Místo: Sál

4. 10. 2020

Setkání jubilantů
Pořadatel: Obec Zbyslavice
Místo: Sál

16. 10. 2020

Vinobraní
Pořadatel:Klub dříve narozených
Místo: sál

14. 11. 2020

Rybí hody
Pořadatel: Zahradkáři Zbyslavice
Místo: Sál

26. 12. 2020

Štěpánská zábava
Pořadatel: Klub mladých, obec
Místo: Sál

16. 1. 2021

Ples Sluníčko – dospělácký
Pořadatel: Sdružení Sluníčko
Místo: Sál

23. 1. 2021

Dětský maškarní ples
Pořadatel: Sdružení Sluníčko
Místo: Sál

6. 2. 2021

Společenský ples
Pořadatel: TJ Sokol
Místo: Sál

Termíny jednotlivých akcí se v průběhu roku mohou změnit a upřesnit. Sledujte www.zbyslavice.cz

Fotbalové zápasy 2020
15

Ne 22. 3. 2020, 15.00

Zbyslavice – Olbramice

17

Ne 5. 4. 2020, 15.30

Zbyslavice – Sedlnice

19

Ne 19.4.2020, 16.00

Zbyslavice – Bravantice

21

Ne 3. 5. 2020, 16.30

Zbyslavice – Hodslavice

23

Ne 17. 5. 2020, 17.00

Zbyslavice – Štramberk

25

Ne 31. 5. 2020,17.00

Zbyslavice – Mankovice

www.zbyslavice.cz
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