Prosinec 2005

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:
■
■
■
■
■
■
■
■

Krásné vánoční svátky,
plné pohody, štěstí a vše nejlepší,
hlavně zdraví do Nového roku
Vám přeje
Romana Kozáková, starostka

Zimní...

❄

❄

Zvěř už hledá seno z jeslí,
v noci přišel na ni mráz.
Na okénku květy kreslí,
na potoce staví hráz.
Rybník hned je jak sklo
hladký,
sotva stařík na něj dých.
Bílé vousy jinovatky
rozvěšuje po větvích.
V polích vítá toho dědu
krákoravá kapela.
Sněhurka k nám z říše ledu
na svých saních přijela.

❄

❄

❄

❄

Neztrácejte úsměv ani
v roce 2006, bývá těžké
znovu ho najít…
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám po−
přála krásné Vánoce, ať již bílé
nebo na blátě. Dále Vám přeji
hodně zdraví do nového roku,
protože zdraví je víc
než peníze a úspěch.
Přeji Vám, abyste
nezůstali osa−
moceni, abyste
spokojeně žili
v kruhu rodiny nebo přátel.
Vám i sobě přeji, abychom
v novém roce vždy našli cestu,
která povede k prospěchu nás
všech.
Tak hodně štěstí.
Alena Skácelová
místostarostka obce

■
■

Slovo starostky
Střípky z Bojanovic
V adventním čase
Už je zima, už je čas
Za našich mladých let...
Recepty naší babičky
Když zazvoní prosinec
Drakiáda a lampionáda
Víte jak na stromy?
Co se událo ve SDH v r. 2005

Bohoslužby
a akce Spolča
ve sváteční dny:
24.12. 22.00 h
25.12. 10.30 h
26.12. 10.30 h
30.12. 8.00 h
31.12. 16.30 h
1.1. 10.30 h
6.1. 18.00 h
24. 12. 2005
Krátké pásmo koled u Jesliček
po mši svaté

26. 12. 2005

8 − 10 h

Svatoštěpánské koledování

26. 12. 2005

15 h

Živý Betlém s krátkou divadelní
scénkou a několika koledami

1. 1. 2006

16 h

Promítání videa z tábora Spolča
mladých − na faře
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Slovo starostky obce
Vážení občané,
v tomto adventním čase rekapi−
tulujeme uplynulý rok, ohlížíme se,
co se nám povedlo a jaké úkoly jsou
ještě před námi. Také v obci máme
před sebou mnoho úkolů.
V letošním roce byla dokončena
stavba rekonstrukce místní komuni−
kace v Hliníku, kolaudace ovšem do−
sud neproběhla z důvodu neodstra−
nění závady. Také v Bojanovicích se
letos rekonstruovala komunikace od
točny k Voždovému, kde proběhla
také rekonstrukce kanalizace. Tato
stavba bude dokončena z důvodů
povětrnostních až v příštím roce. Ve
Zlobicích se v roce 2006 bude budo−
vat veřejné osvětlení na „Přihlásku“
a také se bude dokončovat stavební
dokumentace pro rekonstrukci míst−
ní komunikace (stávající panelky) a
budou vyřešeny majetkoprávní vzta−
hy dotčených pozemků pro stavbu
uvedené MK. V obecní knihovně se
také dočkáme nového počítače s při−
pojením na internet. I přes nepřízni−
vé finanční podmínky se v naší obci
pokračuje v rekonstrukci místních
komunikací a zajišťuje se provoz MŠ,
spolků, řeší se neustále problémy,
které s sebou provoz obce přináší.
Proto tímto děkuji všem svým kole−
gům ze zastupitelstva obce, zaměst−
nancům a všem spolkům i občanům
za práci, kterou pro Zlobice a Boja−
novice vykonávají, za jejich podpo−
ru a obětavost. Všem přeji pokojné
vánoce a hodně zdaru do další spo−
lupráce v roce 2006.
Romana Kozáková

Upozornění k platnosti
občanských průkazů
Dodatek k informacím ve změnách
občanských průkazů − zveřejněno ve
Zloboji 3/2005.
V souvislosti se změnou zákona o ob−
čanských průkazech (zákon č. 395/2005
Sb.) je dána povinnost výměny občan−
ských průkazů občanům narozeným před
1. lednem 1936, v jejichž občanských
průkazech je doba ukončení platnosti
vyznačená konkrétním datem. Občan−
ské průkazy občanů narozených před 1.
lednem 1936, v nichž je doba platnosti
uvedená bez konkrétního data ukonče−
ní, např. „platnost neomezena“ nebo i
jinak, bude pošta ve smyslu platného
zákona o občanských průkazech nadále
považovat za platné.
Alena Skácelová
místostarostka obce

ZLOBICKO−BOJANOVICKÝ ČTVRTLETNÍK ZLOBOJ

Střípky z Bojanovic
● K 810 výročí založení Bojanovic
uspořádala paní Zdeňka Trávníčko−
vá posezení (již třetí v pořadí) nad
kronikou obce v obecní knihovně
v Bojanovicích. Uskutečnilo se 28.říj−
na 2005 a na programu byly mimo
jiné i videozáznamy z Hanáckého prá−
va 1984 a Obecních oslav svěcení
praporu z roku 2000. Přítomným ob−
čanům se bese−
da líbila a
konstatovali,
že bojanovská
kronikářka se
činí.
● Terénní úpra−
vy hřiště jsou
hotovy. Při
poslední bri−
gádě s chutí
pracovali ma−
minky, tatín−
kové, dědečci,
babičky, ale i
děti, které si
přinesly své
mininářadí a
pomáhali, jen se z nich kouřilo.
Všem, kdo se na dosavadní úpravě po−
díleli moc děkuji a doufám, že přes
zimu najdeme čas a chuť svařit bran−
ky na malou kopanou a houpačky pro
děti.
● Konečně se pokračuje v akci místní
komunikace na Bařině. Nyní od hlav−
ní cesty Křepelkem k Voždovému a
do zatáčky k Bařině. Není to zcela
podle představ občanů, ale lépe tak,
než vůbec. Z nabídek sedmi firem
byla jako dodavatel vybrána firma
Stavby silnic a železnic Zlín (jako

nejlevnější) a stavební dozor paní
Ing. Josefa Zavřelová z Kroměříže.
Součástí dodávky je i dešťová kana−
lizace a stavba bude stát cca
1mil.300tisíc Kč. Smlouvou je sjed−
náno dokončení stavby do 31. 5. 2006.
Při této stavbě je dočasně využíván
prostor bývalého „splávku“ jako úlo−
žiště přebytečné hlíny, která bude na

jaře odvezena a terén plochy „spláv−
ku“ srovnán a upraven tak, aby mohl
být využíván jako minihřiště a v zimě
jako kluziště. Jen to počasí nás tro−
chu zaskočilo, ale musím říci, že děl−
níci pilně pracovali i v této slotě.
● Zase chodil Mikuláš. Dlužno podo−
tknout, že nebyl sám, pilně mu pomá−
hal anděl, čerti a další hrůzostrašná
cházka, nicméně žádné z dětí nebylo
uneseno, naopak i ty zlobivé něco od
Mikuláše dostaly.
Alena Skácelová
místostarostka obce
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Černá kronika
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Boží hlas
Žili byli dva největší filosofové své doby a dlouhá léta spolu
vedli spor. Jeden tvrdil, že člověk může za to, jaký život žije, neboť
má svobodnou vůli a je pánem svého osudu. Druhý hlásal pravý
opak. Je to osud, který je vším vinen, neboť svobodná vůle je nanic
a člověk je jen hříčkou osudu. Oba měli spoustu žáků. Ti se přeli
ještě vášnivěji a světu hrozil vleklý boj.
Konečně už se na to nebesa nemohla dívat a poslala těm
myslitelům po andělech vzkaz. Ať prý pánové předloží ten problém
přímo nebi. Ať vystoupají na vrchol nejvyšší hory a tam je jednou
provždy rozsoudí sám Bůh.
Oba učenci začali šplhat vzhůru a davy zvědavců se vlekly za
nimi. Hora byla vysoká a výstup strmý. Z posledních sil se
vyškrábali k cíli a předali tam Bohu svoje otázky.
„Je pravda, že člověk vládne osudu?“
„Je pravda, že osud vládne člověku?“
S nejzazším napětím čekali na odpověď. Teď oni dva i celé
lidstvo zvědí, kdo je ten moudrý a kdo žil celý život v bludu. Mračna
se roztrhla, nebe se otevřelo. Boží hlas zaburácel nedozírným
kosmem:
„Je!“
Z knihy D. Fischerové vybrala R. Kozáková

Sbor dobrovolných hasičů ve Zlobicích
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ
VALNOU HROMADU
která se koná

dne 26. prosince 2005
v 17 hodin
v restauraci Amerika ve Zlobicích.

Příjemné prožití
svátků vánočních,
v novém roce
2006 hodně
zdraví, štěstí
a úspěchů přeje
redakce Zloboje
Pohádka
O zlatém prasátku
Byl jednou jeden farmář. Ten měl
farmu a na ní s ním žili: oslík, koník,
beránek a ovečky, kozlík a kozenka,
prasátko, pejsek, kočička, slepičky,
králíčci, kravičky a mnoho dalších
zvířátek. Zrovna o prasátku si budeme
vyprávět. Děti, uvelebte se, vyprávění
začíná.
Kdysi v dávných časech, kdy vládli
králové a královny nebo knížata a
kněžny, žil ten farmář, o kterém jsem vám
už povídala. Ten farmář byl moc, moc a
moc zlý na prasátko. Nedával mu žádné
jídlo. Vůbec žádné. A to prasátko se
zmenšovalo a zmenšovalo, až úplně
zmizelo. Nejspíš do nebíčka.
Víte děti, co se říká, když o Štědrém
dnu nemlsáte a nejíte až do večeře? Zjeví
se vám zlaté prasátko! A kdo ho viděl, tak
má výdrž nejíst. Mě se to ještě nestalo.
Barbora Smolková
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Činnost SDH ve Zlobicích v roce 2005
Rok uběhl jako voda a už tu máme další Nový rok. V malém ohlédnutí bych chtěl
shrnout a zhodnotit činnost SDH ve Zlobicích.
díleli na oslavách 60. výročí osvobození
republiky.
Na hody v červenci jsme uspořádali
soutěž „O pohár starosty SDH Zlobice“.
Naše družstvo ve složení: David a Petr
Holečkovi, Milan a Petr Majíčkovi, Mar−
tin Láska, Miloš Lechner a Jiří Řezáč se
po napínavém boji umístilo na 4. místě.
Ve večerních hodinách téhož dne 5. čer−
vence jsme uspořádali
hodovou zábavu s tom−
bolou.
Během roku se usku−
tečnilo několik brigád na
úklid obce a také se ko−
nala školení a schůze.
Dlužno dodat, že situ−
ace ve sboru je čím dál
horší. Věkový průměr zá−
sahové jednotky je víc
jak 30 let. Při náměto−
vých cvičeních jsme sot−
va schopni sestavit druž−
V květnu byla do sboru zakoupena starší Tatra 805, stvo. Velká pracovní vy−
tzv. „kačena“. Počátkem roku nás čeká rekonstrukce.
tíženost členů, souvisejí−

Velmi chladného 5. února se konalo
„Vodění medvěda“. Zúčastnilo se ho 12
členů sboru a děvčata Barborka Nováko−
vá, Barborka Smolková, v průběhu prů−
vodu se přidala i Anetka Brhelová z řad
rodinných příslušníků.
V dubnu jsme provedli sběr železného
šrotu ve Zlobicích a Bojanovicích.
V květnu se hasiči nemalou měrou po−

cí s dobou, se projevuje na činnosti sboru.
Co se týká brigád na úklid obecních pro−
stor a zbrojnice nebo tradičních akcí, zú−
častňují se jich většinou jedni a ti samí,
kterým leží na srdci dobrá pověst hasičů a
snaha o udržení sboru. Na soutěžích, kte−
rých se zúčastňujeme, máme ve srovnání s
družstvy jiných sborů věkově nejvyšší
průměr. Přesto máme dobré výsledky a čle−
nům družstva patří uznání.
Co s tím? Dobrá rada je drahá, ale dospí−
vající mládeže máme v obci dost. Větši−
nou jsou to sportovně založení lidé, kteří
by dokázali, že hasiči ve Zlobicích ještě
nejsou „na odpis“. Stačilo by jen trochu
chtít a vstoupit do našich oslabených řad
a dokázat, že zlobičtí hasiči jsou dobří.
Tak co, naše mládeži, zamyslete se a přijď−
te, podmínky i jiné prostředky máme.
Když nebude mladých, kteří by vystřídali
ty starší, tak je to zlé a nejen u hasičů, ale
i u jiných spolků a v celém životním běhu.
Tak přijďte, hasiči volají „už přihořívá“.
Chtěl bych tímto poděkovat členům
za aktivitu, za přispění k dobrému jménu
sboru a popřát jim i vám, všem ostatním
do nového roku 2006 hodně úspěchů a
zdraví.
Ivan Brhel
velitel SDH Zlobice
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