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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:

Duben

 Ze zasedání zastupitelstva

Zuzana Kopecká

 Informace z obecního úřadu
 Kdy a kam na pohotovost

V dubnu se travička
tak pěkně zelená,
i když je maličká,
pro nás moc znamená.

 Střípky z Bojanovic
 Volby 2006
 Rozpočet na r. 2006
 Informace o ptačí chřipce
 Maškarní ples pro děti
 Zveme vás do divadla

Rozkvetou kytičky,
zavoní háj
pupence, větvičky,
to je náš ráj.

 Ze zasedání zastupitelstva
 Péče o zvěř v zimě
 Naše Země se uzdravuje
 Víte, jak na stromy? II.
 Kouzelné bylinky
 Zpráva Policie ČR

O VELIKONOCÍCH:
 Velikonoce jsou spojovány s jarem, to
proto že opravdu časově spadají do tohoto ročního období (Boží Hod velikonoční
je vždy první neděli po prvním jarním
úplňku)
 asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře
se zem probouzí k životu
 pohanské národy slavily v tomto období,
kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti
 křesťanské velikonoce v tomto svátku
oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které
otevírá cestu k životu pro každého člověka

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE:
 Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany
centrálním bodem jejich víry, smrt není
konec, ale nový začátek nového života
 proto se o Velikonocích zvěstuje, že život
zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad
nenávistí

 na Velikonoce se křesťané připravují 40ti
denním obdobím nazývaným postní doba,
které začíná Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest
(katechumeni) zintezivnili svoji přípravu.
Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si
tak sami svoji víru oživili. Po velikonocích
nastává velikonoční doba, která trvá 50
dní do svátků “Seslání Ducha svatého”,
kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v
dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným
Kristem. Při posledním setkání jim Kristus
řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní
posilu - dar Ducha svatého. Ten dostali za
dalších 10 dní
 vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém
týdnu, který začíná Květnou nedělí
 ve velikonočním období se nosí bílá
barva, barva světla, barva která připomíná
roucha, která si oblékali nově pokřtění v
prvotní církvi, aby symbolizovala nový
život

Veselé svátky velikonoční
přeje Romana Kozáková, starostka obce

 Křížovka pro děti

Mše o velikonocích
9. 4. Květná neděle
10.30 hodin
13. 4. Zelený čtvrtek
18.30 hodin
14. 4. Velký pátek
18.30 hodin
15. 4. Bílá sobota
21.00 hodin
16. 4. Neděle velikonoční
10.30 hodin
17. 4. Pondělí velikonoční
10.30 hodin

Tříkrálová sbírka
Ve vánočním období provedly tři skupiny dobrovolníků tříkrálovou sbírku.
V obou obcích bylo vybráno celkem
10.757,50 Kč.
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce Zlobice ze dne 27.3.2006
Přítomno bylo 13 členů z 15.
Hlasování: (pro, proti, zdržel se).
Zastupitelstvo na svém zasedání
schválilo:
- závěrečný účet obce a výsledky hospodaření obce za rok 2005, (hlas. Pro 13)
- rozpočtové opatření č. 4 (hlas. Pro 13)
- finanční příspěvek Církevní základní
škole v Kroměříži ve výši 5.000,- Kč
(hlas. Pro 10, 2 proti, 1 zdržel)
- příspěvek na dopravní obslužnost ve
výši 30.000,- (hlas. Pro 13)
- opravu místní komunikace v Bojanovicích (kolem č.p. 72 po č.p. 48), (hlas. 9
pro, 4 se zdrželi)
- záměr odprodeje pozemku p. Bečvářové, Zlobice (hlas. Pro 13)
- záměr odkoupení pozemků pro místní
komunikaci ve Zlobicích od p. L. Zelin-

Informace
z Obecního úřadu
ve Zlobicích
 V rámci Programu obnovy
venkova byla podána žádost
na rekonstrukci místní komunikace v Bojanovicích, jejíž
rekonstrukce byla schválena
v lońském roce (směrem
k Voždovému). Zastupitelstvo Zlínského kraje bude
schvalovat žádosti na červnovém zasedání.

ky, Zlobice a p. J. Nováka, Bojanovice
(hlas. 13 pro)
- zajištění nabídek firem pro opravu havarijních chodníků ve Zlobicích (hlas.
13 pro)
- úpravu obecní knihovny v Bojanovicích, vybudování sociálních zařízení
(hlas. 8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi)
- podání žádosti o kulturní grant na vybudování venkovního jeviště za obchodem v Bojanovicích. (hlas. 13 pro)
Zastupitelstvo neschválilo:
odkoupení restaurace Amerika ve Zlobicích. (hlas. 5 pro, 4 proti, 4 se zdrželi).
Zastupitelstvo obce se sejde v pondělí
10. dubna na svém zasedání, na kterém
bude projednána realizace oprav komunikací v Bojanovicích a ve Zlobicích
(k Falcmanům) a dále projednání úprav
knihovny, sociálních zařízení a hasičárny
v Bojanovicích.

Kdy a kam
na pohotovost
LSPP pro dospělé:
- Kroměřížská nemocnice, a.s.
všední dny: 17 - 20 hodin
So, Ne, svátky: 8 - 22 hodin
LSPP pro děti a dorost:
- Kroměřížská nemocnice, a.s.
všední dny: 17 - 22 hodin
So, Ne, svátky: 8 - 22 hodin
LSPP stomatologická:
- Kroměřížská nemocnice, a.s.
So, Ne, svátky: 8 - 13 hodin

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva obce Zlobice
Zastupitelstvo obce Zlobice zve občany na své zasedání,
které se uskuteční
v pondělí 10. dubna v 18.00 hodin
v místnosti Obecního úřadu ve Zlobicích.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

 Upozorňuji občany, že
místní poplatky se vybírají do
konce března každého roku.
Žádám dlužníky, aby poplatky neprodleně zaplatili.
 Místním rozhlasem bude
oznámeno, kdy budou přistaveny kontejnery pro objemný
odpad.
Romana Kozáková
starostka

Letošní nadílka sněhu byla bohatá
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Střípky z Bojanovic
 Zima byla tuhá, ale díky panu Jemelkovi, který se poctivě staral o odhazování
sněhu ze zastávky autobusu, díky panu
Švehlovi, který pluhem odhrnoval ko-

munikace a točnu v obci a díky občanům, kteří udržovali chodníky a někteří
i cesty jsme se bez úhony dostávali do
zaměstnání, k lékaři, do školy apod.
 Z obavy před náhlým táním a možnou záplavou svolala místostarostka
občany, kteří bydlí v kritické oblasti
a radili se, co dělat v případě záplavy.
Dohodli se na odházení sněhu a ledu ze
vpustí kanalizace a přítoku do potoka u
Libenského, aby voda z tajícího sněhu
měla kam odtékat a byli poučeni, na
koho se mají obrátit v případě nezvládnutí situace. Ale stejně v každém zůstal
kousek obavy před hrozícím živlem,
který v Bojanovicích asi před 25 lety

otvíral vrata, odnášel stavební materiál
a co mu přišlo do cesty.
 Letos opět chodili „hřebeňáři“ a
bylo jich opět víc, než loni. Medvěd
vytancoval
všechny hospodyňky za
zvuků harmoniky a
ozembouchu, rodina
„lakatošů“
pilně
vybírala penízky do
pokladničky a nabízela peřiny a jiné
nezbytné
potřeby
pro domácnost. „Hřebeňáři“ dostali tu
koblihy, tu koláčky,
tu slivovičku, nálada
byla veselá až rozežraná. Jen škoda, že
nebyla kde pochovat
basa, asi bude muset
hrát celý rok. A na
závěr jeden postřeh – někteří občané
by si měli uvědomit, že dětem se „slivovička“ nenalévá, určitě se nebudou
zlobit ani děti, ani jejich rodiče!
 V Bojanovicích se všichni těší na jaro.
Konečně se dokončí započatá stavba
komunikace, mladí muži postaví vyrobené branky na malý fotbal na hřiště
a pokud se podaří, bude vybudováno i
sociální zařízení, které bude sloužit pro
knihovnu i pro příležitostné akce na
hřišti. Vždyť také je hřiště už to jediné
obecní, co v Bojanovicích zbylo. Možná to nevíte, ale i výletiště, které bojanovští občané tolik let užívali a o jehož
odkoupení obec požádala Pozemkový
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fond České republiky, bylo v restituci
Pozemkovým fondem nabídnuto a
převedeno zájemci ze Světlé nad Sázavou.
 Hospoda v Bojanovicích se po roce
opět dočkala zájmu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se vzpamatoval a konečně vyhlásil
výběrové řízení na zjištění zájemce
o koupi tohoto objektu. Cena nemovitosti dle znaleckého posudku je
131.800,- Kč, minimální kupní cena
je 136.700,- Kč. Nabídky zájemců
byli přijímány do 29.3.2006 do 15.00
hodin na Úřadě pro zastupování státu
ve věcech majetkových v Kroměříži.
Prohlídka nemovitosti se uskutečnila
dne 13.3.2006 od 13.00 – 13.30 hodin
na místě samém. Přítomen byl ředitel
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Ing. Janíček a jedna
úřednice. Přijel jeden zájemce italské
národnosti v doprovodu muže české
národnosti a s překladatelkou.
Dále se přišlo na objekt podívat pět
místních občanů, které zajímal stav
objektu po roce odpojení od energií,
nevětrání, nevytápění a cca 1 m sněhu
na střeše. Je to s podivem, ale střecha
ani po tak náročné zimě nespadla a objekt zatím drží pohromadě. Jak vidět i
mistr statik se někdy utne, ovšem jestli
výše zmíněný úřad nezrychlí tempo,
demolici se zřejmě nevyhne!
Skácelová Alena
místostarostka obce

Máte všichni
zaplaceno za odpady,
psy a hroby?
Pokud ne, můžete vše napravit a to buď na Obecním úřadě
nebo u paní Skácelové v Bojanovicích.
V letošním roce se platí za
jednoho psa 50,- Kč, za každého
dalšího +100,- Kč, za štěňata
nic.
Odpady 1 osoba 450,- Kč.
Dvě osoby 800,- Kč, tři osoby
900,- Kč, čtyři a pět osob 1000,Kč, šest a více osob 1100,- Kč.
Občané, kteří jsou v obci jen
přechodně na chatě apod. platí za
odpady 450,- Kč ročně.
Hroby a hrobky tak, jako
v loňském roce.
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Volby 2006
Vážení občané, letošní rok je opět
ve znamení voleb. Naši obec čekají
2. a 3. června volby do parlamentu
České republiky a v listopadu volby do
obecního zastupitelstva. Budou probíhat
na stejných místech jako obvykle – na

Obecním úřadě ve Zlobicích a v obecní
knihovně v Bojanovicích. Vím, že někteří
z Vás na volby rezignují a pasivně čekají,
jak to dopadne nebo je to vůbec nezajímá.
V současné situaci a náladě v republice to
i docela chápu, přesto Vás chci požádat,

abyste projevili svůj názor a dali hlas
tomu, kdo Vás čímkoliv pozitivním
zaujal. Neříkejme si „dobře už bylo“
nebo „bude hůř“ a zkusme projevením
svého názoru ovlivnit dění v naší zemi
a naší obci.
Alena Skácelová
místostarostka obce

Finanční komise informuje o rozpočtu na r. 2006
Příjmy

Rozpočet Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

600.000,-

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnnosti - podnikání

240.000,-

Daň z příjmu právnických osob

808.000,-

Daň z přidané hodnoty

1.400.000,-

Daň z nemovitostí

400.000,-

Poplatky obci

136.000,-

Správní poplatky

5.000,-

Příjmy z pronájmů pozemků

14.000,-

Příjmy z úroků

10.000,-

Neinvest. přijaté dotace z SR

20.000,-

Celkem
Výdaje
Pozemní komunikace a silniční doprava
Základní školy, předškolní zařízení
Záležitosti kultury, knihovna
Neinvestiční dotace církvím
Sbor pro občanské záležitosti
Tělovýchovná činnost
Péče o majetek obce
Ostatní činnosti v oblasti bydlení
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstvo obcí
Činnost místní správy
Ostatní výdaje – ČSŽ, rezerva,…
Celkem

3.633.000,Rozpočet Kč
1.064.000,355.000,25.000,10.000,10.000,35.000,50.000,14.000,200.000,305.000,400.000,20.000,550.000,580.000,15.000,3.633.000,-
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Informace o ptačí chřipce pro veřejnost
Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí
chřipky (aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005 byla
přítomnost viru potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru a březnu 2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských států. Byla
potvrzena především u volně žijících ptáků (zejména labutí).
Co je ptačí chřipka?
• Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové onemocnění postihující
ptáky, jehož rezervoárem je především
migrující vodní ptactvo. U těchto hostitelů infekce probíhá obvykle bezpříznakově, jen výjimečně je klinicky zjevná.
Zasáhne-li však drůbež (slepice, husy,
krůty, kachny krocany), může se projevit jako vysoce infekční s prakticky
stoprocentní úmrtností v postiženém
chovu.
Přenos ptačí chřipky
• K přenosu obecně dochází především
trusem nemocných ptáků, ale i infikovanými kadavery, infikovanou podestýlkou atp.
• Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit
pouze laboratorně.
• Lidé se mohou infikovat pouze velmi
těsným kontaktem s infikovanými ptáky či uhynulými ptáky nebo s jejich
exkrety (výkaly, peří).
• Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků
na člověka.
• Virus je ničen záhřevem nad 70°C za
několik sekund.
• Dosud nebyl prokázán přenos nákazy
z člověka na člověka.
Inkubační doba
• Inkubační doba je časový úsek mezi
kontaktem s virem a projevem klinických příznaků. V případě ptačí chřipky
H5N1 je to pouze několik dní (do jednoho týdne).
Příznaky ptačí chřipky u drůbeže
• Drůbež je otupělá, má načepýřené peří,
je netečná, odmítá se pohybovat.
• Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo
zvířata nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se výrazně snižuje, nebo se
úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná
a mají tenkou skořápku. Některá zvířata
mají příznaky nachlazení (výtok z nosu,
kýchání).
• V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho schopnosti
vyvolat onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke 100% úhynu.
Nebezpečí pro člověka
• Při dodržení základních ochranných
pravidel je pravděpodobnost nakažení
mizivá. Je třeba se vyvarovat všech zby-

tečných kontaktů s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety
(trus, peří, kontaminovaná podestýlka
atd.).
Možnosti ochrany
Zásady ochrany před nákazou:
• chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
• nedotýkat se ptačích výkalů
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
• poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých
opeřenců a nehrály si s drůbeží
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou,

přezouvání, převlékání po kontaktu
s drůbeží)
• nezpracovávat nemocnou drůbež
• při zahraničních cestách do rizikových
oblastí postižených ptačí chřipkou dbát
na základní cestovatelské zásady, to je:
- vodu pouze z originálních obalů,
- konzumovat pouze tepelně opracované
potraviny,
- zmrzlinu pou ze z originálních obalů,
- vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.
Co dělat v případě, že máte u svého
drůbežího hejna podezření na infekční chorobu?
• Informujte ihned veterinárního lékaře
nebo veterinární správu. Nedovolte
vstup cizím osobám do postiženého
místa. Řiďte se přesně podle instrukcí
soukromého nebo úředního veterinárního lékaře.
Ministerstvo zdravotnictví

Orální vakcinace lišek proti vzteklině
V období od 26. 4. - 30. 4. 2006
proběhne na území okresu Kroměříž
letecké kladení návnad k orální
vakcinaci lišek proti vzteklině.
Na území okresu Kroměříž bude vyloženo
22 400 vakcinačních dávek, takže bude
ošetřeno celé území okresu. Návnada má
rybinový zápach velmi atraktivní pro lišky
a ostatní masožravce. Vakcinační dávka
je uložena v plastiko-aluminiové kapsli
uvnitř návnady. Vzhledem k leteckému
kladení vakcinačních dávek, se tyto mohou
nalézat i na nehonebních plochách a proto
je nutné dodržet následující opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad nebo
je dokonce sbírat a manipulovat s
nimi,
- od 26. 4. - 14. 5. 2006 používat lovecké
psy při výkonu práva myslivosti pod

kontrolou a zamezit volnému pobíhání
ostatních psů v honitbách.
I když vakcinační látka obsahuje
apatogenní virus, který je neškodný pro
člověka i zvířata, přesto při nahodilém
styku s vakcinační dávkou uvnitř plastikoaluminiového pouzdra Krajská veterinární
správa, Inspektorát Kroměříž doporučuje:
- při kontaktu rukou s vakcinační
látkou si umýt ruce důkladně mýdlem,
případně dezinfikovat jakýmkoliv
dezinfekčním prostředkem. Jinak
nehrozí žádné nebezpečí a nejsou
nutná žádná další opatření,
- jestliže se vakcinační látka dostala do
kontaktu se sliznicí nebo čerstvým
poraněním, doporučuje se vyhledat
lékařské ošetření.
MVDr. Jan Holík, inspektor

Přečíslování telefonních linek HZS Zlínského kraje
Dne 31. března 2006 od 9.00 hod.
proběhlo přečíslování všech telefonních linek HZS Zlínského kraje
na jednotnou negeografickou provolbu
950 xxx xxx
Po dobu přečíslování může docházet
ke krátkodobé nedostupnosti telefonních linek HZS Zlínského kraje.
Přečíslování bylo ukončeno nejpozději
1. dubna 2006. Na stávajících telefonních linkách budou po dobu 2 měsíců
instalovány hlásky s informací o nových telefonních číslech.
Přečíslování nemá žádný vliv na tísňové telefonní linky 112 a 150.

Územní odbor, Kroměříž, ředitelství
Požární stanice
Kroměříž, Nerudova 450
950 685 111
Požární stanice
Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 849
950 686 111
Holešov, Bořenovská 1422 950 687 111
Morkovice-Slížany, Kolaříkova 559
950 688 111
Uvedené koncové trojčíslí znamená telefonní ústřednu se spojovatelkou nebo dozorčí službu na jednotlivých stanicích.
kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
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Víte, že...
„U Přihláska
nebo U Přilazka?“
Ve Zlobicích se užívá pojmenování
jedné části obce „U Přihláska“.
Málokdo
však
ví,
jak
toto
pojmenování vzniklo.
V rohu při východu ze zahrady
zemědělské usedlosti č.p.32 v její jižní
části byla branka pro pěší. U branky
bylo zařízení, které zamezovalo, že
v případě, když někdo branku nezavřel,
aby ze zahrady nemohla vyjít ven menší
zvířata, například selata nebo drůbež.
Říkalo se tomu přilazek, protože se to
muselo přelézat. Teprve nad přilazkem
byla vlastní branka. Toto zařízení
bývalo vysoké 35 – 40 cm, aby i starší
lidé to mohli zvládnout.
Ten přilazek si tam pamatuje pouze
několik starších lidí ze Zlobic a ti byli
zvyklí říkat „U přilazka“. Proto ne
přihlasek, ale přilazek.
Ladislav Žemlík
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Plesová sezóna byla zakončena
maškarním plesem pro děti
V neděli dne 19.2.2006 se sál zlobické hospody „AMERIKA“ otřásal v základech.
Co se dělo? Jako již tradičně několik je paní ředitelka mateřské školy Frajtová
let za podpory majitelky restaurace paní vyzve k pořádnému soutěžnímu klání. A
Zahradníkové probíhal v těchto prosto- všechny masky hrrrr na to! Jejich výkony
rách MAŠKARNÍ PLES
PRO DĚTI. Ve 14 hodin
odpoledního času se zde
sešli rodiče a děti, ale
hlavně pořádné masky!
Také přesně na čtrnáctou
přijel DJ pan Dvořáček
z Kroměříže, který celý
maškarák zahájil a také
po celou dobu moderoval.
A už tu máme obrovský
průvod masek, vidíme
princeznu i děsivého čerta, kominíčka i vodníčka,
květinku a kocourka,
Berušku, pejska a přicházejí další a další. Všechny
masky tančí a baví se, než
jsou velmi dobré – a tak holky z kulturky
mají pro každou soutěžící masku připravenou sladkou odměnu i pěkný dárek. Celé
odpoledne probíhá v rozverném duchu, baví se děti i rodiče, žádné dítko už nepláče,
neboť každé je zde odměněno. Není vítěze
ani poražených. Ani žízeň nás netrápí, sodovky a kofolky máme dost.
A také ten náš DJ se snaží, jeden dětský
hit za druhým se line z repráčků……. co
dodat?
Jen že všichni, co jsme tam byli, jsme se
celé odpoledne vůbec nenudili! Užili jsme
zábavy a legrace, a příští zimu se sejdem
opět na place. Za Vaši účast a zájem převelký Vám děkují holky z kulturky!
Za kulturní výbor Alena Susová

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Místní divadelní soubory oznamují
občanům a svým příznivcům, že se letos na jaře zúčastní dvou divadelních
přehlídek.
Dětský soubor VESNIČÁNEK předvede loni nacvičenou pohádku „UŽ NIKDY
NEBUDU SPÁT V RÁKOSÍ“ na přehlídce
dětských divadelních souborů v Hulíně
v neděli 23.4.2006 ve 14 hodin v sále Kulturního domu.
Ferdyšova divadelní kočovná společnost se zúčastní regionální přehlídky venkovských amatérských souborů v Němčicích nad Hanou – „Hanácký divadelní
máj“ s nastudovanou hmyzí tragikomedií
„VOSÍRNA“. Hrajeme 1.5.2006 ve 14
hodin.
Divadelníci všechny srdečně zvou na
svá představení, přijeďte nás podpořit!
Alena Susová
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Péče o zvěř v zimě
Sedím ve vyhřátém pokoji, dívám se z okna a sleduji jak padající sněhové vločky víří studený a vlezlý vítr. Už od rána je počasí jak se říká „že by psa nevyhnal“.
Prostě - zima. Na tom by nebylo nic zvláštního, nebýt 9. března. Otázku typu „Kdy
už ta zima skončí“ nebo konstatování „Takovou zimu už dlouho nepapatuju“ slýcháme teď všichni a často.

Zima je letos opravdu hodně dlouhá a
nepříjemná nejen pro lidi, ale hlavně ke
zvěři, která je v této roční době odkázána
na lidskou pomoc. Těch, kterým není její
osud lhostejný není mnoho. Jedním z těch,
kdo jsou ochotni vyměnit pohodlí teplého
domova a aktivně se zapojit, je i vášnivý
milovník přírody pan Zbyněk Lízal, se kte-

Sněhu bylo místy po kolena.
rým jsme se jedné opravdu chladné lednové neděle vydali do lesa.
Napadla spousta sněhu, ten den byl
opravdu velký mráz, teploměr ukazoval
-160C a já - tvor zmrzlý - na sebe navlékla
několik vrstev oblečení. Jako tvor starost-

Právě tady srnčí odpočívá.
livý náležitě navlékla i svou ratolest. Ještě nabrat do batohu suché pečivo a můžeme vyrazit.
Díky panu Pavlovi Svobodovi, který
den předtím cestu prohrnul jsme se dostali k „Cyrilkovi“. Tím ale pohodlí prohrnuté cesty skončilo a my se začali prodírat závějemi a polámanými haluzemi z obtěžkaných stromů. Najednou nám bylo i horko.
Těch několik vrstev oblečení, které jsem na
nás dvě navlékla, začalo být na obtíž a já si
v duchu nadávala za svou přehnanou starostlivost.
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tempo naší chůze se snižovalo tím, jak
jsme si prohlíželi stopy ve sněhu. Kromě
srnčích, zaječích (ty se objevovaly více na
poli po cestě) jsme viděli i stopy kuny lesní a „musel to být pořádný macek“ - jak se
vyjádřil odborník na slovo vzatý.
Před námi se objevil i druhý krmelec,
pan Lízal s Barborkou dosypali krmení a
všichni jsme se pomalu vydali na cestu k
domovu. My dvě unavené, ale s dobrým
pocitem, že jsme mohly, i když jen malinko, přiložit ruku k dílu.
Množství krmení, které letos myslivci

Během cesty k myslivecké chatě jsme
mohli zahlédnout několik stezek, tzv. chodů, které si zvěř vyšlapala a poté je využívala k cestě ke krmelcům. Měli jsme to
štěstí a několik
srnek jsme viděli.
Dorazili jsme
k chatě. Řádně
zpocené a udýchané. Dlužno
dodat, že pan
Lízal, který tuto
trasu absolvuje
každých 14 dní,
někdy co týden,
vůbec zadýchaný nebyl. Trénink je znát...
Na chvilku jsme
si zde odpočinuli, pokochali se
krásou zimního
Tudy zvěř přichází ke krmelci.
zasněženého lesa a
pokračovali dále ke krmelci.
nashromáždili je kolem sta metráků. PřikrNarazili jsme na vyhrabaná místa ve muje se senem, kukuřicí, obilím, kaštany.
sněhu. Čím blíže jsme ke krmelci byli, ob- Největšími dodavateli krmiva jsou soukrojevovali se početněji. Náš průvodce nám mí zemědělci.
ochotně vysvětlil, že zde přespává srnNezbývá mi než poděkovat panu Lízačí. Při pohledu na zmrzlou zem mě oběh- lovi za poučné dopoledne. I všem ostatním,
la zima.
hlavně myslivcům, kteří se o zvěř starají.
Konečně
jsme dorazili k
prvnímu krmelci. Spousta stop
a udusaný sníh
kolem
dokola prozrazoval,
že zvěř se tady
schází v hojném
počtu. Nejdříve
je třeba vyhrabat smetí a prach
z korýtka a můžeme je naplnit
novým
krmením. Starý chleba z našich zásob také přišel
na řadu. Chvíli
jsme pozorovali
několik sýkorek, které se okamžitě slétly a Myslím, že se všichni rádi díváme na volně
nebojácně zobali, a vyrazili jsme dál.
se pohybující stáda srnek nebo na pobíhajíKe druhému krmelci jsme se nechali cí zajíce a ukazujeme je svým dětem. Bylo
vést chodem. Zasněžený les, hluboký sníh, by špatné, kdyby nebylo co ukazovat.
polámané větve a bylo zase horko. Avšak
Miriam a Barbora Smolkovy
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- Evropa je čistší a zelenější než si mnoho lidí myslí - ale... Přispíváte také vy ke zlepšení životního prostředí?
Vzduch v Evropě je čistší, voda průzračná, lesy se rozrůstají. A nejen to:
některým druhům živočichů už nehrozí
vyhynutí, klesá množství toxických emisí
a významně ubylo kyselých dešťů.
Třebaže z novin a televize lze získat
dojem, že životní prostředí je všude v katastrofálním stavu, že každou chvíli nastane
konec světa, v posledních letech se objevilo mnoho pozitivních trendů. V jednotlivých evropských zemích se však situace
liší, díky ekologické legislativě a organizacím zelených, vstřícnosti firem a novým
vynálezům se ale stav životního prostředí
zlepšuje. Opatření přijata Evropskou
unií a vládami jednotlivých zemí i práce
nestátních organizací přinášejí viditelné
výsledky rychleji než se čekalo. Například
deset nových členských zemí EU dokázalo
snížit škodlivé emise dřív, než ji stanovily
směrnice. Není důvod k optimismu?
Neusínejme ale na vavřínech. V rámci
Evropské unie stále patříme mezi státy
s nejvyšší produkcí oxidu uhličitého a

znečištění z čím dál hustší automobilové
dopravy roste. Stále větším problémem je
přebytek živin, hlavně fosforu a dusíku, na
které jsou i čističky odpadních vod krátké.
Právě kvůli nim se v létě přemnožují sinice.
Konečně se zalesňuje půda nevhodná pro
zemědělství, přibývá luk, rozvíjí se ekologické zemědělství a rekultivují se území po
skončené těžbě a postižená imisemi. Pohoří, která kyselé deště téměř odlesnily, se
zase začínají zelenat. Na druhou stranu ale
zdejší lesy dosud patří k nejpoškozenějším
v Evropě. Produkce odpadů stoupá, ale
odpady už třídí 96% domácností. Osvědčily se jak zvláštní kontejnery, tak sběrné
dvory. ČR plní požadavky EU na recyklaci
odpadů a obalů.
Tak jak na vás zapůsobila tato fakta?
Neměl by si každý udělat malou ekologickou čistku sám v sobě? Zamysleme se,
jak lze více přispívat ke zlepšení životního
prostředí. Každý nový eko krůček může být
prospěšným, vždyť nám snad není jedno co
dýcháme, kde žijeme a jak se chováme.
Simona Danková

Víte, jak na stromy?
(pokračování z minulého Zloboje)
U stromků od druhého asi do pátého
roku děláme výchovný řez. Většinou necháváme terminální (střední) výhon a čtyři
až pět výhonů pokud možno co nejsouměrněji rozložených kolem kmínku. Říkáme,
že základ korunky je 1+4 nebo 1+5. Druhý
rok v únoru výhony seřízneme asi o třetinu
a to tak, aby byly ve stejné výši. Terminální
výhon necháváme asi o 15 – 20 cm vyšší.
V dalším roce, opět v únoru, seřízneme
narostlé výhony o třetinu. Výhony, které

II.

na nich vyrostly a směřují dovnitř koruny,
odřezáváme úplně, kdežto výhony rostoucí
ven z koruny ponecháváme. Základ koruny vytvoříme z výhonů, které už v základu
svírají s terminálem široký úhel. Výchovný
řez ovocných stromků je jedním z předpokladů dobré úrody v příštích letech.
Třešně, višně a švestky, které rostou bujně,
rovněž zkracujeme a husté větve odstraňujeme. Tímto sledujeme zpevnění koruny
do budoucna a dostatek sluníčka dovnitř
koruny ovocného stromku.
Aleš Vožda

Zpráva Policie ČR
V průběhu roku 2005 byly na teritoriu
obcí Zlobice a Bojanovice spáchány celkem 3 trestné činy, kdy všechny byly spáchány v obci Zlobice. V uplynulém roce se
žádný z těchto trestných činů nepodařilo
objasnit. Oproti roku 2004 bylo na tomto
teritoriu spácháno o 2 trestné činy méně.
V oblasti přestupkové byla od občanů
přijata celkem 2 oznámení, kdy se jednalo
o přestupky proti majetku. Dále v teritoriu
obce Zlobice došlo v uplynulém roce k 1

dopravní nehodě s těžkým zraněním a v
obci Bojanovice došlo ke 2 dopravním
nehodám bez zranění.
Stejně jako v minulých letech nedošlo
v teritoriu obcí Zlobice a Bojanovice k
hromadnému narušení veřejného pořádku
během kulturních či sportovních akcí a nedošlo ani k žádnému rasově motivovanému
trestnému činu.
kpt. Ladislav Chytil
vedoucí oddělení Policie ČR

Bazalka – pozitivně působí při nadýmání, uvolňuje stahy svalů trávícího
traktu, působí protizánětlivě.
Saturejka – mírní záněty a potlačuje kvasné pochody v zažívacím ústrojí,
působí proti nadýmání a zabraňuje tvorbě plynů. Pomáhá při průjmech, žaludečních a střevních zánětech, vzbuzuje
chuť k jídlu.

Kouzelné
bylinky
Majoránka – podporuje trávení zvýšením tvorby žaludečních šťáv, odstraňuje křeče a je močopudná.
Šalvěj – má protizánětlivý účinek na
sliznice, povzbuzuje chuť k jídlu, zlepšuje činnost jater a žlučníku, usnadňuje
hojení.
Dobromysl (oregano) – má protizánětlivý, dezinfekční a protikřečový
účinek. Vhodná při žaludeční nevůli a
nechutenství.
Rozmarýn – podporuje chuť k jídlu,
tím, že zvyšuje prokrvení zažívacího
ústrojí, zvyšuje vylučování žluči a ovlivňuje tvorbu trávících enzymů.
Tymián – vhodný při nadýmání a
průjmech i zánětech žlučníku. Nedoporučuje se používat při akutním střevním
zánětu a srdeční slabosti.
Máta – zvyšuje tvorbu a vylučování
žluči, působí proti křečím a plynatosti.
Není vhodná pro malé děti – mohla by
vyvolat dušnost.
Hřebíček – zvyšuje chuť k jídlu a
pomáhá při trávení.
Anýz – plody anýzu zmírňují nechutenství, plynatost a zklidňují obtíže
tlustého střeva. Má silnější protikřečový
účinek než fenykl a kmín.
Koriandr – omezuje růst bakterií a
povzbuzuje žaludeční sekreci. Pomáhá
při nadýmání, pocitu plnosti žaludku,
proti křečím žaludku, žaludeční nevolnosti a nechutenství.
Fenykl – uvolňuje křeče hladkého
svalstva. Užívá se proti nadýmání a ke
zvýšení činnosti střev, při úporné zácpě
s nadýmáním a kolikami a při průjmech.
Bobkový list – zvyšuje chuť k jídlu.
Estragon – zvyšuje sekreci žaludečních šťáv.
Jalovec – při nadýmání.
Meduňka – při nadýmání.
Nové koření – podporuje chuť k jídlu,
zvyšuje vylučování žaludečních šťáv.
Skořice – zlepšuje trávení, působí
proti nadýmání.
! bazalka, dobromysl, rozmarýn,
tymián, máta a hřebíček – není vhodná
častá konzumace (nálev i koření) v těhotenství a době kojení.
Podle odborné literatury
zpracovala ra
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Proběhl zápis do mateřské školy
Ve dnech od 27. do 31. března 2006 proběhl zápis dětí do MŠ ve
Zlobicích na školní rok 2006 -2007. V letošním roce jsou přijímány
děti ve věku zpravidla 3 - 6 let. Provozní doba MŠ je od 6.30 do
15.30 hodin. Kapacita je dle Zřizovací listiny MŠMT stanovena na
23 dětí. Obecní úřad může stanovit výjimku a to do počtu 27 dětí.
Paní učitelky a personál se v příjemném prostředí těší na nové děti i
jejich rodiče.
SDH ve Zlobicích
pořádá
dne 7. dubna 2006 v 16 h

SBĚR
ŽELEZNÉHO
ODPADU
ve Zlobicích i Bojanovicích.

OZNÁMENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY

Obecní knihovna oznamuje
veřejnosti a svým čtenářům,
že je otevřena
každé ÚTERÝ a PÁTEK
v době od 17 do 20 hodin.

Členové SDH
ve Zlobicích provedou
v sobotu 15. dubna 2006
za příznivého počasí

JARNÍ ÚKLID
návsi ve Zlobicích.

Sbor pro občanské
záležitosti informuje
Sbor pro občanské záležitosti ve
Zlobicích zajišťuje gratulace občanům
při příležitosti životních výročí, vítání
občánků, blahopřání k narození dítěte,
ke sňatku, smuteční kondolence.
S našimi zesnulými se za obec na
požádání rodiny loučí paní Romana
Kozáková nebo paní Alena Susová.
Vzhledem k tomu, že není možno
zjistit výročí sňatku (Zlatá svatba a
podobně), tak tímto žádám rodinu o
včasné informace. Pokud budete mít
zájem, navštívíme Vás doma nebo po
předchozí domluvě připravíme na OÚ
slavnostní obřad.
Yvetta Frajtová, předsedkyně SPOZ

Nabízím

zprostředkování koupě
a prodeje nemovitostí.
Tel. 723 133 280
E-mail: M.Ondrova@seznam.cz

POZVÁNKA

NA TRADIČNÍ
SLET ČARODĚJNIC
Svaz čarodějnic Zlobice-Bojanovice
zve srdečně své členky a jejich spřízněné duše
na v pořadí již

3. ročník sletu čarodějnic.
Slétneme se tradičně na hřišti ve Zlobicích
v pátek 28. dubna 2006,
V provozu je obecní
internet, jehož služby jsou
občanům poskytovány
zdarma,
je však nutné se dopředu
objednat – buďto osobně,
nebo telefonicky na telefon:
736772834.
Těší se na Vás
Vaše knihovnice.

kde si opět zasoutěžíme
o MISS ČARODĚJNICE.

Časové a letové údaje budou upřesněny na plakátech.
Letošní rok nás poctí svou návštěvou BABUŠKA
JAGUŠKA a vezme si na pomoc hezkého IVÁNKA.
Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast!
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Křížovka pro děti o ceny



1. V pohádce je nad zlato; 2.
Opak mínus; 3. Mluvící kocour;
4. Písemná zkouška vědomostí;
5. Malý kámen; 6. Přítel; 7. Prasátko; 8. Nejlepší přítel člověka;
9. Barva trávy; 10. Místo pro
plavání; 11. Plavidlo; 12. Název
našeho zpravodaje; 13. Taštička;
14. Opička z večerníčku; 15. Kroměřížské koupaliště; 16. Kamarád
Vochomůrky; 17. Pohádkový loupežník
Vyluštěnou tajenku můžete vhodit v
obálce do schránky obecního úřadu
(schránka v chodbě, dveře vlevo), v
Bojanovicích do knihovny. Tři vylosovaní luštitelé obdrží sladkou odměnu. Nezapomeňte uvést své jméno a
adresu.
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