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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:
■ Bojanovice slaví 810 let
■ Rádi, rádi do školky chodíme
■ Bojanovské hody
■ Hasičská soutěž
■ Ferdyšova kočovná divadelní společnost
■ Hurá prázdniny
■ Všestranné zkoušky ohařů
■ Orální vakcinace lišek proti vzteklině
■ Dostupný internet
■ Pozvánka na brigádu a lampionádu
■ Občanské průkazy
■ Černá kronika
■ Chřipka a jak na ni
■ Rozpis fotbalových zápasů

Pohled na Zlobice z Větřáku jak si dnes asi málokdo pamatuje.

Podzim
Jaroslav Seifert
V sychravém větru už tu všechno zebe,
suchého listí plný kout.
Vlaštovko, řekni, pod které zas nebe
přichystala ses odlétnout?
Tatínek za vsí pouští dětem draka,
drak zmítaje se stoupá výš.
Buď sbohem, léto! Havran nízko kráká
a vrána kráčí ještě blíž.
Posedávají chlapci u ohýnků,
v kapse jim hřeje zemák z popele.
Co chvíli setřeš hebkou pavučinku,
jež uvázla ti na čele.
Jen nestýskej si, vrátí se čas jara
a s jarem míza do proutí.
Do šedé mlhy padá země stará
na malou chvilku usnouti.

Bojanovice slaví
letos 810 let
„Kronika má být pramenem dějinné−
ho poznání věkům budoucím. I z ní má
být čerpána moudrost životní až všech−
ny dnešní události pohltí vítr zapome−
nutí. Pak nechť vracejí se občané ku
knize života svých předků a vzpome−
nou smutných i radostných dnů jejich
žití.“
(Jindřich Spáčil, spisovatel)

Vážení čtenáři,
jsou události celosvětového či národního významu, udá−
losti, které se pojí k jednotlivci, skupině, události více či
méně významné z různých úhlů pohledů. Stále je co připo−
mínat, ať již v hodnocení kladném či záporném, objevném,
varujícím, prostě svět a život je plný dějů, které si zaslouží
pozornost, či jen prostou zmínku.
pokračování na str. 2
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Bojanovice slaví letos 810 let
pokračování ze str. 1
Dovolte mi z pohledu kronikářky při−
pomenout jednu událost vztahující se
k naší obci. Letos je tomu 810 let, kdy
byl pořízen nejstarší dochovaný písem−
ný záznam o Bojanovicích. Událo se roku
1195, kdy olomoucký kníže Vladimír
daroval ves klášteru Hradisko u Olomou−
ce. Byl to rodinný klášter olomouckých
Přemyslovců (Klášterní Hradisko). Kní−
že Vladimír tak učinil se souhlasem a na
přání svého bratra Břetislava, knížete
Moravy. Písemný doklad o darování
obce klášteru je uložen v Moravském
zemském archivu v Brně.
Ti z Vás, kdo se zajímají o historii
obce, mohli si v průběhu roku již po dva−
kráte přijít poslechnout do knihovny
v Bojanovicích čtení z nejstarší historie
obce zaznamenané prvním kronikářem
Antonínem Dočkalem. Jeho pílí a úsilím
máme dochovány i záznamy z archívů
vypovídající o dávné historii Slovanů
usazujících se na našem území.
V nejstarších dobách byla ves samo−
statným zbožím a přecházela na řadu
vlastníků. Roku 1521 byla obec spojena
s panstvím kroměřížským.
Stavení č. p. 5 v Bojanovicích bylo
původně svobodným dvorem a v části
zvané Bařina byla na č. p. 44 panská ko−
várna, v č. p. 43 palírna, též majetek pan−
ský, kde se nalévala kořalka.
Na Bařině bývalo v dávných dobách
močidlo, kde se močilo konopí. V č.p. 42
byl panský podnik zvaný též Dílna, kde
se jednoduchým způsobem tlačil olej na
svícení i maštění jídel z konopného se−

mene. Právo tlačit olej obdržel majitel od
panství koválovského, kam tehdy svo−
bodný dvůr patřil. Naposledy se zde tla−
čil olej kolem roku 1870.
Historií je i větrný mlýn, který stával
na návrší Větřák. Byl
postaven za napoleon−
ských válek. Na jeho
matečníku byl vytesán
letopočet ANNO –
1808 – CLM. Ve mlý−
ně se naposledy šroto−
valo obilí pro dobytek
roku 1925. Pozůstatky
mlýna byly rozebrány.
Dnes mlýn připomíná
jen pár zažloutlých fo−
tek, vzpomínky nejstar−
ších usedlíků a název
kopce.
Při čtení zápisů z kroniky nebylo opo−
menuto ani významných dějů jako zalo−
žení školy ve Zlobicích roku 1788, stav−
by nové školy roku 1889 a stavby koste−
la, jehož 100 let jsme si připomínali dů−
stojnými oslavami v jubilejním roce
2000.
Pro Bojanovice byla mimořádnou a
významnou událostí i návštěva preziden−
ta T. G. Masaryka v naší obci v roce 1929.
Dynamické 20. století přineslo lidstvu
ohromný rozvoj ve všech možných smě−
rech. Člověk se dostal do vesmíru ale
objevil i atomovou bombu. 20. století
přineslo lidstvu dvě světové války, které
přinesly zkázu a utrpení milionům lidí a
ovlivnily další vývoj ve světě. Při květ−
novém setkání v knihovně jsme si připo−

menuli slovy kronikáře Dočkala nesmy−
slnost války a prošli jsme záznamy po−
pisující období mezi 1. a 2. světovou vál−
kou a osvobození naší obce před 60 lety.
Pro některé z nás je to jen historie, pro
některé osobní vzpomínka. Neměli by−
chom ale nikdy dopustit zapomenout.
Letošních 810 let je tedy příležitostí
k připomenutí bohaté historie Bojano−
vic. Při čtení záznamů stále objevuji za−

jímavé postřehy mých předchůdců, o kte−
ré bych se ráda s Vámi občany podělila.
Až ustane ruch na polích a v zahradách,
úroda bude sklizena a podzim přinese
více času pro besedování, pozvu Vás
k dalšímu setkání nad stránkami kronik.
A KDY ŽE TO BUDE, PTÁTE SE ?
Dne 28. října 2005, v den vzniku
samostatného československého
státu. V tento státní svátek Vás
všechny z Bojanovic i ze Zlobic, kte−
ré zajímá historie obce, zvu do bo−
janovické knihovny na další vzpo−
mínání na léta dávno minulá.
Zdena Trávníčková, kronikářka

Perličky z kroniky
Roku 1900 jel přes Bojanovice po prvé
„vůz bez koní“ jak nám ve škole p. učitel
naznačil. Byl to automobil pana Frisse,
továrníka a statkáře ze Zborovic. Byl to
div pro širé okolí a ohromný zájem způso−
bil. Dlouho se sbíhali lidé uslyševše sig−
nálovou trubku podívati se na elektriku,
tak jej totiž z prvu nazývali. Dnes ovšem
se hezky rozmnožily a tím i zevšedněly.
Roku 1934 založen kroužek „Střáda−
lů“. Jest to nepolitický spolek nabádají−
cí k spořivosti. Povinnost ukládá členům
uložiti týdně nejméně 2 Kč pod pokutou
20 haléřů. Členů jest 30 a uložili ten rok
6.600 Kč, které se vždy pod Vánocemi
každému vyplatí. Pro těžké finanční doby
brzy zanikl.

ZLOBICKO−BOJANOVICKÝ ČTVRTLETNÍK ZLOBOJ

STRANA 3

Hasičská soutěž O cenu starosty SDH Zlobice
Jako každoročně i letos jsme 5. a 6.
července slavili ve Zlobicích hody.
Jedním z hlavních bodů úterního dne
byli už tradičně hasiči. Oproti loňsku, kdy
se uskutečnilo
cvičení a dálko−
vá
doprava
vody, letos se
konala hasičská
soutěž s názvem
„O cenu staros−
ty SDH Zlobi−
ce“. Přestože
bylo chladno a
dopoledne dokonce pršelo, přece jen se
počasí umoudřilo, odpoledne přestalo
pršet a na hřišti se sešlo hodně diváků.
Soutěž byla zahájena v 16.30 h vítá−
ním sborů našeho okrsku: SDH Bezmě−
rov, SDH Hradisko, SDH Měrůtky, SDH
Lutopecny, SDH Postoupky, SDH Rataje
a SDH Sobělice. Pozvání přijal i Sbor dob−
rovolných hasičů z Věžek, se kterým zlo−
bičtí udržují velice přátelské vztahy. Také
věžečtí zlobičáky pozvali a vřele přiví−
tali na hasičském výletu ve Věžkách.
Závodilo se v disciplíně požární útok.
Zlobické družstvo nastoupilo ve složení:
David a Petr Holečkovi, Milan a Petr Ma−
jíčkovi, Martin Láska, Miloš Lechner a Jiří
Řezáč. Bylo to velice napínavé, zlobic−
kým šlo do posledního okamžiku o 3. mís−
to. Bezměrovští však útok z technických
důvodů opakovali, získali o několik se−
kund lepší čas a zlobičtí se nakonec muse−
li spokojit s bramborovou medailí. Jejich

výkon byl výborný, je třeba jim poblaho−
přát a poděkovat za účast.
Konečné pořadí bylo: 1. místo SDH
Měrůtky, 2. místo SDH Postoupky, 3.
místo SDH Bezměrov. Všechna zúčast−
něná družstva dostala diplom a první tři
místa byla mimo to oceněna cenou sta−
rosty sboru SDH Zlobice. Jednalo se o
slivovici v originální lahvi včetně vině−
ty vztahující se k této akci. Cenu dodal
starosta sboru z vlastních zdrojů.
Ve večerních hodinách s oficiálním
začátkem ve 20 hodin se konala hodová
zábava v restauraci Amerika. K dobré po−
hodě nám hrála skupina ORION. Už tra−

dičně se o půlnoci losovala tombola, kde
bylo možné vyhrát nějakou tu cenu. Ceny
do tomboly věnovali: starostka paní Ro−
mana Kozáková, rodina Horňáčkova, ro−
dina Brhelova, rodina Holinkova, rodina
Majíčkova, rodina Lehkoživova, rodina
Mirvaldova, pan Jan Horák st., pan Jan
Horák ml.
Tančili a veselili jsme se dlouho. Díky
všem hasičům a jejich rodinným přísluš−
níkům, kteří se podíleli na organizaci
soutěže i zábavy a především starostovi
sboru panu Josefu Horňáčkovi za jeho
velký podíl na konání soutěže.
Miriam Smolková

Členové družstva SDH Zlobice po odstartování.

Foto: Michal Kozák

Ferdyšova kočovná divadelní společnost informuje
Nohejbalový turnaj
V sobotu 16. července 2005 se sešli
pořadatelé a hráči na betonovém kole
v Bojanovicích na tradičním Nohejba−
lovém turnaji.
Přihlásilo se osm tříčlenných mužstev,
která vzájemně měřila své síly pod
dohledem spravedlivého rozhodčího
Jirky Navrátila.
Nejlepší výkon podala mužstva,
umístěná na stupních vítězů: 1. Tlačenka,
2. Mim trio a 3. Vrtáci.
Nedílnou součástí této akce je zajištění
občerstvení pro přítomné hráče i
zúčastněné fanoušky což připadlo na
bedra Jirkovi Libenskému a k tomu i
veškerá organizace turnaje.

Bojanovské
hody
Co by byly Bojanovské hody bez
divadelního představení? Letos hrstka
mladých ochodníků secvičila pod
vedením paní Aleny Susové příběh
ze života hmyzu s názvem „Vosírna“.
Jejich úsilí spojené s nácvikem a
přípravou tohoto divadelního kusu
„přineslo ovoce“. Věřím, že nějaké
plody „utrhnou“ i příští rok na
přehlídce amatérských divadelních
souborů v Němčicích nad Hanou.

Další Ferdyši, kteří se „nevešli“ do
Vosírny, chtěli také hrát divadlo, ale
bohužel se z technických důvodů
jejich představení neuskutečnilo.
Škoda, také mají talent.
Radka Ondrová
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Rádi, rádi do školky chodíme
V pondělí 22. srpna 2005 byl zahájen
provoz MŠ. V tomto přípravném týdnu
jsme vyzdobili školku, v šatně obložili
zdi, vyřídili nezbytné písemnosti a už
jsme se všichni těšili na 1. září, kdy byl
slavnostně zahájen nový školní rok.
V tento den nás navštívila paní starostka
Romana Kozáková a členky kulturního
výboru paní Gregorová a paní Mikšíko−
vá. Popřály dětem mnoho úspěchů,
spoustu zážitků, nových kamarádů a roz−
daly dětem sladkosti.
Letos máme v naší školce zapsáno 28
dětí z obcí Zlobice, Bojanovice, Věžky a
Počenice.
Protože je to vyšší počet dětí než po−
voluje zákon č. 561/2004 Sb., o předškol−

ním, základním, středním, vyšším odbor−
ném a jiném vzdělávání − v souladu s vy−
hláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o před−
školním vzdělávání, nám Obec Zlobice
povolila výjimku z nejvyššího počtu
dětí.
Pedagogický ani provozní personál se
nezměnil (paní ředitelka Yvetta Frajto−
vá, paní učitelka Lenka Polišenská, škol−
nice a pomocná kuchařka paní Vlasta
Lehkoživová).
Po celý rok budeme pracovat podle no−
vého Rámcového programu pro předškol−
ní vzdělávání. Našemu programu jsme
dali název BERUŠKY UŽ VĚDÍ PROČ.
Těšíme se na spolupráci s panem Zdeň−
kem Forejtem (projekt Zdravý úsměv), s

paní Simonou Dankovou (ekologie − Mla−
dí ochránci přírody), s paní starostkou, s
obecními spolky, s rodiči a snad i spon−
zory.
Nejdůležitějším úkolem je vybavit MŠ
počítačovou technikou, z důvodu nutnos−
ti připojení programu ZKOLA, který je
jediným médiem pro komunikaci mezi
odborem školství, mládeže a sportu KÚ
Zlínského kraje a školami a školskými
zařízeními.
Čeká nás spousta práce, ale také rado−
sti z dětí, z jejich menších či větších úspě−
chů. To je to, co nás nově nabíjí
a způsobuje potěšení z toho, že naše prá−
ce není marná.
Yvetta Frajtová

BOJANOVSKÉ HODY 2005
HALÓ, HALÓ,
ZDRAVÍME BOJANOVSKÉ HODY.
HALÓ, HALÓ,
FERDYŠOVA DIVADELNÍ KOČOV−
NÁ SPOLEČNOST
JE TADY!
POJĎTE S NÁMI NA BETON,
BUDETE MÍT ZÁŽITEK JAKO
HROM !
UVIDÍTE, USLYŠÍTE,
JAK SE HMYZU U NÁS ŽIJE!
PAK TO VE STÁNKU ZAPIJEME
A NAVEČER SE ROZLOUČÍME!
První zářijovou neděli dne 4.9.2005
proběhly v Bojanovicích za příjemné−
ho letního slunečného počasí tradiční
HODKY.
I když letos nemáme naši milou hos−
půdku, která zažila hody na vlastní kůži
mnohá léta, přesto se podařilo Ferdyšově
divadelní společnosti přichystat venkov−
ní divadlo. Hrstka statečných po tři měsí−
ce tvrdě pracovala, aby svým spoluobča−
nům a hodovníkům obohatila sváteční
nedělní odpoledne.
Za velkého zpěvu sezvali divadelníci
průvodem po obci své diváky na betono−
vé kolo, kde předvedli pohádkovou ko−
medii ze života hmyzu autora Petra Lně−
ničky pod názvem VOSÍRNA.
V hlavní roli jsme viděli Jirku Liben−
ského, který hraje jako bůh a já mu přeji,
aby se coby herec prosadil. Jistě mu
k tomu napomůže účast souboru na pře−
hlídce v Němčicích, kde si na rok poje−

deme vyslechnout s VOSÍRNOU zase tro−
chu neobjektivní kritiky. Jirku výborně
doplňovala za ta léta již herecky řádně
ostřílená Monika Švehlová. Zuzka Fraj−
tová se s talentem už asi taky narodila O
jejích hereckých schopnostech nebylo
pochyb. Jirka Navrátil – další želízko
v ohni. Herec každým coulem. A koneč−
ně Jožka Šiška. Velmi překvapil a zhostil
se své role na jedničku. I na mne tam cosi
zbylo. Výtvarně, tanečně a choreografic−
ky se na dílku podílela Nikola Susová,
taktéž velmi šikovně. Na pomoc jí při−
spěchaly Věrka Rehušová a Marťa Šveh−
lová – zářivé hvězdy z VESNIČÁNKU.

Hudbu nám zapůjčila světová houslistka
Vanessa May.
Na šití kostýmů se vrhla letos paní Ská−
celová a zvládla to bravurně. Důležitou
roli hrála naše nápověda, paní Anička
Kozárková. Celé to odrežírovala moje
malá, tichá, skromná a zcela nenápadná
osoba.
Divadlo jsme zahráli, nic jsme nezka−
zili, diváci se pobavili! Nicméně hody
bylo nutné řádně oslavit u zbudovaného
stánku, kde se hodovalo až do setmění.
Co dodat? Snad jen, že i letos ve stís−
něných podmínkách se bojanovské hody
vydařily.
Alena Susová
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Hurá prázdniny!
Dne 9.7.2005 se uskutečnil další ročník oblíbené dětské sportovní soutěže po−
řádané Kulturním výborem ve spolupráci s TJ Sokol Zlobice. Tentokrát však
proběhl hned na oslavu začátku prázdnin pod názvem HURÁ PRÁZDNINY.
Přestože nám letos vůbec nepřálo po− darů, za které mnohokrát děkujeme.
Po velkém sportovním zápolení se
časí a nebe bylo uplakané, malé sportov−
všichni soutěžící posilni−
ce nic neodradilo. Sešla se jich
li párkem a rohlíkem a ně−
pěkná řádka, malí i velcí a po−
jakou tou sladkostí.
řádně si zasoutěžili v kate−
Velkým zpestřením po−
goriích dle věku. Spor−
šmourného odpoledne se
tovní disciplíny při−
stalo vystoupení šermířů
chystali pro naše
dřevěného šermu z Kro−
děti již tradičně členové TJ
měříže, kteří ve své „aré−
Sokol. Členky Kulturního
ně“ také s diváky i dětmi
výboru zapisovaly a počí−
soutěžili a zápasili. Pro−
taly výsledky, abychom
gram obohatily také svým
se všichni společně dově−
děli jména vítězů. Všichni soutěžící byli tancem zlobické roztleskávačky.
Jak jinak, nakonec všechno dobře
pak obdarováni pěknými cenami, ať už
byli na prvním nebo posledním místě. Děti dopadlo, děti si zasportovaly, diváci se
se mohly radovat z batohů, stanů, spor− pobavili, akce se vydařila! Děkujeme
tovních i školních potřeb, míčů, cédéček, všem za přípravu a pomoc a příští rok
hraček a mnoha dalších cen. Ty byly za− opět nashledanou!
Za Kulturní výbor Alena Susová
koupeny i letos z bohatých sponzorských

Všestranné zkoušky ohařů
Ve dnech 3. − 4. září 2005 se sjížděli příznivci lovecké kynologie do Věžek, kde
se konaly všestranné zkoušky ohařů.
Slavnostní zahájení probíhalo v
zámeckém parku ve Věžkách za
přítomnosti představitelů OMS Kroměříž,
sboru rozhodčích, vůdců se svými
svěřenci, členů pořádajících mysli−
veckých sdružení a velkého počtu přátel
lovecké kynologie. Pořadatelé, členové
Mysliveckého sdružení Troják Věžky −
Zlobice, už tady ukázali, jakou
důležitost, jaký význam přikládají těmto
zkouškám.
Ke zkouškám se dostavilo 24 psů.
Jednotlivé disciplíny probíhaly v
honitbách tří mysliveckých sdružení − MS
Troják Věžky − Zlobice − lesní práce a
malé pole, MS Počenice − velké pole a
MS Morkovice − vodní práce. Kvalita
práce psů byla na dobré úrovni. Rozhodčí
posuzovali objektivně a bylo na nich
znát, že jsou i zkušenými vůdci, a že dobře
vědí, proč který pes reaguje právě tak,
jak reaguje. Z 24 startujících zkoušky
dokončilo 16 psů. Vítězem VZ se stala
fena německého drátosrstého ohaře Axa
Bitýška, vedená panem Markem
Motalíkem
Pořadatelé odvedli ohromný výkon.
Zkoušky běžely v poklidu a z pohledu
laika se možná zdálo, že připravit takovou

akci není žádný problém. Ve skutečnosti
se za takovým klidem skrývá pečlivá
příprava a mnoho hodin práce. Práci
pořadatelů chválili rozhodčí, vůdci i

Seznam sponzorů:
Fojtů Radek, Řezníček Marek,
Horák Jan ml., Horák Jan st., Kozá−
ková Romana, Krejčíř Pavel, Kurucz
Evžen, Urban Jaroslav, Pálka Jiří,
Majíček Milan, Topič Josef, Zaple−
tal Pavel, Vodička Jaroslav, Lání−
ková Emílie, Skybová Eva, Skyba
Arnošt, Večerka Antonín ml., pan
Bednařík, Konečný Ladislav, Lízal
Zbyněk, Ftáčník Rostislav, Jurásek
Emil, pan Holeček, pan Ryšánek,
pan Rašín, Hrušková Zdeňka, re−
staurace Amerika, Sbor dobrovol−
ných hasičů, TJ Sokol, Skácelová
Alena, Susová Alena, Mikšíková
Silvie, Švehlová Marta, Brablíko−
vá Ivona, Haschková Alexandra,
Kozárková Anna.

korona. Vrchní rozhodčí ve svém
závěrečném projevu uvedl, že v
uvedených honitbách jsou vytvořeny
podmínky pro uspořádání i vyšších
soutěží, tj. memoriálů.
Ing. Viliam Bazsó,
myslivecký hospodář
Troják Věžky − Zlobice

Orální vakcinace lišek proti vzteklině
V období od 29. 9. − 3. 10. 2005 proběhne na území okresu Kroměříž letecké
kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině.
Na území okresu Kroměříž bude vylo−
ženo 22 400 vakcinačních dávek, takže
bude ošetřeno celé území okresu. Návna−
da má rybinový zápach velmi atraktivní
pro lišky a ostatní masožravce. Vakcinač−
ní dávka je uložena v plastiko−aluminio−
vé kapsli uvnitř návnady. Vzhledem k le−
teckému kladení vakcinačních dávek, se
tyto mohou nalézat i na nehonebních plo−
chách a proto je nutné dodržet následují−
cí opatření:
− nedotýkat se vyložených návnad
nebo je dokonce sbírat a manipulo−
vat s nimi,
− od 29. 9. − 17. 10. 2005 používat lovec−
ké psy při výkonu práva myslivosti pod
kontrolou a zamezit volnému pobíhá−
ní ostatních psů v honitbách.

I když vakcinační látka obsahuje apa−
togenní virus, který je neškodný pro člo−
věka i zvířata, přesto při nahodilém sty−
ku s vakcinační dávkou uvnitř plastiko−
aluminiového pouzdra Inspektorát Kro−
měříž doporučuje:
− při kontaktu rukou s vakcinační látkou
si umýt ruce důkladně mýdlem, případ−
ně dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekč−
ním prostředkem. Jinak nehrozí žádné
nebezpečí a nejsou nutná žádná další
opatření,
− jestliže se vakcinační látka dostala do
kontaktu se sliznicí nebo čerstvým po−
raněním, doporučuje se vyhledat lékař−
ské ošetření.
MVDr. Lenka Opltová
veterinární inspektor
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Vážení tatínci, i budoucí, vážení přátelé sportu,
ženy a dívky nevyjímaje. Svolávám
na sobotu 1. října 2005 na 9.00 hodin
brigádu na zvelebení zadní části hřiště v Bojanovicích
za knihovnou. V sobotu 24. 9. 2005 byla tato část porovnána
strojem a nyní přijdou na řadu pilné ruce. Nutno vybrat kusy cihel, kameny
a jiné drobné smetí a plochu urovnat hráběmi. Vezměte s sebou hrábě,
kolečka, lopaty a chuť do práce. Malé občerstvení zajištěno.

Akci vyhlašuji pod heslem „co si neuděláme sami, nebude“!
Skácelová Alena, místostarostka obce

Kulturní výbor ve spolupráci s MŠ

pořádají v sobotu dne 29. 10. 2005

tradi
ční draki
ádu a lampionádu.
tradič
drakiá
Sraz draků ve 14 hodin v ohradě ve Zlobicích,
sraz lampionů v 17.30 hodin na Větřáku.
Průvod bude ukončen
ve Zlobicích na hřišti
táborákem a párkem.

Dostupný
internet
Doba, kdy jsme byli odkázáni na
vytáčené připojení k internetu pou−
ze přes Českým Telecom je pryč.
Od srpna, kdy proběhla realizace
firmou Elkomp Kroměříž, je mož−
né připojení také bezdrátově. Na
obecním úřadě a na knihovně v
Bojanovicích byly vybudovány pří−
stupové body. Jedinou podmínkou
připojení je přímá viditelnost na ten−
to přístupový bod. Nesmí být ve
výhledu žádná překážka (strom,
střecha, aj.)
Ve Zlobicích již bylo připojeno
13 domácností, v Bojanovicích pro−
zatím žádné připojení neproběhlo.
Ten, kdo má zájem, stačí při−
pojení objednat a zvolit si rych−
lost připojení. Bližší informace
lze získat na tel. č. 775 355 667
nebo
e−mailové
adrese:
internet@elkomp.net.
MiSmo

Všichni jste srdečně zváni.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že ke dni 31. 12. 2005
končí platnost všech občanských průkazů

Černá kronika
● Z neděle 21. 8. na pondělí
22. 8. 2005 byly vykradeny šatny
TJ Sokol Zlobice−Bojanovice.
Způsobená škoda činí 30.000 Kč.

vydaných do 31. 12. 1994 (zejména knížkových).
Vyřízení nového občanského průkazu trvá 3 až 4 týdny.

☞

Potřebujete něco prodat
nebo koupit?
☞ Chcete nabídnout své služby?
☞ Chcete svým blízkým blahopřát?
☞ Máte potřebu sdělit
co se vám v obci líbí nebo nelíbí?
Pište na adresu zloboj@centrum.cz
Zveřejnění inzerátu pro místní občany a firmy je zdarma.

V Bojanovicích
i ve Zlobicích dochází
k opakovanému
napadení občanů psem.
Alarmující je nedávné
pokousání dítěte.
Znovu upozorňujeme
na nebezpečí volně
pobíhajících psů.
ZABEZPEČTE
svá obydlí a dvory tak,
aby nedocházelo k útěkům
a případnému pokousání.
Maminky, poučte své děti,
že všímat si a hladit cizí pejsky
není bezpečné!

ZLOBICKO−BOJANOVICKÝ ČTVRTLETNÍK ZLOBOJ

Očkování
proti chřipce
Vakcína proti chřipce je určena pro aktiv−
ní imunizaci dětí starších 6 měsíců a dospě−
lých osob, zejména osob starších 60−65 let.
Očkování se provádí jako pravidelné nebo
zvláštní očkování u osob:
− se závažným chronickým respiračním
a kardiovaskulárním onemocněním,
− s cukrovkou a jiným metabolickým one−
mocněním,

− s cystickou fibrózou, chronickou renální
insuficiencí (onemocnění ledvin), chronic−
kou anémií,
− s vrozenou nebo získanou poruchou imu−
nitního onemocnění (např. HIV infekce,
léčba imunosupresivy, cytostatiky nebo
vysokými dávkami kortikoidů, radiotera−
pie apod.),
− umístěných v léčebnách pro dlouhodobě
nemocné, v domovech důchodců a pensi−
onech pro důchodce,
− které při svém pracovním výkonu jsou
vystaveny zvýšenému nebezpečí chřipko−
vé infekce (zejména zdravotníci nebo per−
sonál v ústavech sociální péče apod.).
Rovněž se doporučuje očkovat proti chřip−
ce děti starší 6 let a dospělé osoby mladší 18
let, které po delší dobu byly léčeny přípravky
s kyselinou acetylsalicylovou, a u nichž exis−
tuje riziko vzniku Reyova syndromu.
Očkování se doporučuje osobám vysta−
veným zvýšenému riziku nákazy chřipkou
z důvodu jejich povolání, např. pracovníci ve
zdravotnictví, ve školství apod.
Očkování se obvykle provádí v období
před předpokládaným výskytem chřipky, tj.
od září do poloviny prosince. Očkovat však
lze rovněž v období endemického výskytu
chřipky, přičemž je třeba, aby se očkovaná
zdravá osoba vyvarovala možnému kontaktu
s touto infekcí minimálně 14 dní po očková−
ní, tj. dokud u ní nedojde k vytvoření dosta−
tečné protilátkové odpovědi po očkování.
Pozdní očkování nemá vliv na kvalitu imu−
nitní odpovědi a nezvyšuje riziko nežádou−
cích účinků po očkování.
Očkování proti chřipce je nutné provádět
každoročně vzhledem k rychlým genetickým
změnám divokých kmenů chřipkových virů.
U některých výše uvedených onemoc−
nění hradí očkování zdravotní pojišťov−
na (pozn. redakce).
z internetu vybrala MiSmo
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Chřipka a jak na ni
Blíží se čas chřipek a nachlazení. Každý z nás s chřipkou více či méně
bojoval, jednomu pomáhá to a druhému zase ono. Jeden jediný zaručený
recept na uzdravení zřejmě nenajdeme, proto alespoň pár zásad pro „přežití“.
CHŘIPKA JE VIROVÉ ONEMOC−
NĚNÍ DÝCHACÍCH CEST.
Příznaky jsou:
· vysoká horečka
· bolesti hlavy, svalů
· slabost.
Chřipka obvykle netrvá déle než de−
set dní, ale u některých lidí se objevují
sekundární infekce, které vyžadují anti−
biotickou léčbu. Dnes existuje očková−
ní proti chřipce, které se však nedoporu−
čuje oslabeným lidem. Očkování má asi
60−70% úspěšnost a chrání pacienta je−
den rok. V boji proti chřipce nám může
pomoci také inhalace horké páry. Větší
účinek má inhalace, jestliže do vody při−
dáme několik kapek oleje z čajových líst−
ků čajovníku australského. Tento olej pů−
sobí antivirově a často zabrání plnému
rozvoji chřipky.
PRAVIDLA:
Smrkání, kašlání
· Po smrkání si umyjte ruce.
· Nezakrývejte si při kýchání a kašlání
ústa holou rukou (rukama přenášíte viry
na všechny věci, kterých se dotknete −
klika, telefon…).
· Používejte papírový kapesník a vyhoď−
te jej po jednom použití.
· Smrkejte často, jemně a jednu nosní
dírku po druhé.
· Nepotlačujte produktivní kašel a
rýmu, aby choroboplodné zárodky moh−
ly z těla ven. Berte pouze léky k uvol−
nění ucpaného nosu a usnadnění vykaš−
lávání.
· Omezte užívání nosních sprejů na 3
dny.

Strava
· Pijte hodně horkých tekutin.
· Jezte jogurty, ovoce a zeleninu.
· Pijte silnou kuřecí polévku.
Životospráva
· Nekuřte.
· Omezte alkohol (tělo má co dělat s
vylučováním toxinů virů, nepřidávej−
te mu práci).
· Snižte spotřebu kofeinu.
· Hodně spěte a odpočívejte (neubí−
rejte tělu energii, kterou potřebuje v
boji s nemocí).
· Redukujte stres.
· Myslete pozitivně.
· Užívejte více vitamínu C.
· Zůstaňte v teple.
Ostatní
· Po nemoci vyhoďte zubní kartáček
(abyste se znovu neinfikovali).
· Často měňte ručníky (virům se ve
vlhkém a teplém prostředí dobře daří).
· Hodně větrejte.
· Nesnižujte horečku, není−li vyšší než
38 stupňů Celsia. (Vyšší teplota pomá−
há v boji proti virům).
· Analgetika užívejte jen je−li Vám vel−
mi špatně.
· Používejte cucací pastilky pro zmír−
nění bolesti v krku.
· Používejte mentolovou mast pod nos
a na hrudník na noc, dýchá−li se Vám
špatně.
· Na noc si dejte více pod hlavu.
· Nechejte si od partnera udělat masáž.
· Nezapomeňte, že člověk je nakažli−
vý několik dní před projevením pří−
znaků a týden po vyléčení.
z internetu vybrala MiSmo

Tip redakce Zloboje na...
...nápoj při nachlazení
1 stroužek česneku, 1 lžíce šťávy
z citrónu, malá lžička medu, 1 dcl
vřelé vody.
Utřený česnek zalijeme horkou
vodou, po chvilce přidáme šťávu
z citronu, med a co nejteplejší
vysrkáme.
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Rozlosování fotbalových zápasů TJ Sokol Zlobice − Bojanovice
ŽÁCI

DOROST

ST

28. 9.

NE

2. 10.

SO

8. 10.

NE

9. 10.

SO

15. 10.

NE

16. 10.

SO

22. 10.

NE

23. 10.

PÁ

28. 10.

NE

30. 10.

Venku

11.00 − Prusinovice

SO

5. 11.

Doma

13.00 − Mrlínek

NE

6. 11.

Doma
Doma

13.15 − Těšnovice

Venku

13.00 − Lubná

Doma

15.30 − Chvalčov

13.15 − Lutopecny
Venku

Venku
Doma

Venku

16.00 − Rataje

Doma

15.30 − Pravčice

Venku

15.30 − Litenčice

Doma

15.00 − Počenice

Doma

14.00 − Lutopecny

Doma

13.30 − Zdounky

Venku

13.00 − Lubná

15.00 − Bařice

10.00 − Koryčany
Doma

MUŽI

14.30 − Zborovice

12.15 − Bařice
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