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Radostné řehtaček zpívání
zimu do daleka odhání
a všechno znovu zas ožívá,
všude je vůně jara mámivá.

Krásné a veselé velikonoce Vám všem
jménem svým, zastupitelstva obce
Zlobice a zaměstnanců Obecního
úřadu ve Zlobicích
přeje Stanislava Šišková,
starostka obce.

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2012
V loňském roce Obecní knihovna půjčovala svým
čtenářům   knihy tradičně každé pondělí a středu
v době od 17.00 do 20.00 hodin. Bylo jako každý
rok, z čeho vybírat. Knihovna Kroměřížska dodává
naší knihovně dvakrát do roka soubor novinek
a samotná Obecní knihovna sčítá téměř 4.500 titulů
knih, takže každý čtenář si zde může přijít na své. Jsem
nesmírně potěšena, že jsem v minulém roce zaznamenala
vyšší návštěvnost dětí a mládeže z našich obcí. Je vidět, že
nejenom internet je světem živ!
V letních měsících proběhla v Obecní knihovně elektronizace knih, metodičky z Knihovny Kroměřížska,  pod
jejichž práci naše knihovna spadá, vytvořily na webové
adrese obce elektronický katalog knih naší knihovny.
Každý občan tedy nyní může v klidu a v teple svého domova do katalogu nahlédnout a zjistit, zda-li Obecní knihovna
vlastní knihu, kterou občan potřebuje nebo chce.
Velmi děkuji všem čtenářům a občanům, kteří
knihovnu v listopadu a prosinci navštívili v rámci
konání BURZY VYŘAZENÝCH KNIH. Byla jich četná
řada, se kterou jsem ani nepočítala. Velice mne těší, že
o knihy je zájem a  i ty staré a nepěkné neskončí ve sběru.
Pro mé mladé čtenáře poznamenávám, že se snažím
doplňovat povinnou školní četbu jak pro základní, tak pro
střední školy. A vězte, titulů už mám hodně!
Jsem nesmírně potěšena, že Obecní knihovna funguje jako jedna z mála obecních prostor,
Přeji všem svým čtenářům a stálým intetovým návštěvbyla   nově vymalována, paní starostka se zasadila níkům klidný a úspěšný rok 2013!
o to, že bylo vyměněno okno i dveře za plastové moderní
Těším se na Vaši návštěvu!
a velice si vážím toho faktu, že tuto krásnou místnost, která
Alena Susová – knihovnice
slouží i jako  společenská místnost pro obecní účely, už  26
let spravuji.

PRÁCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ŽEN V ROCE 2012
Ani v roce 2012   ženy nezahálely!!!! Že mají nějakou organizaci
ČSŽ, to není nejdůležitější. Členky
této organizace se zapojují do všech
obecních aktivit. Některé pořádají
v kulturním výboru akce pro děti
i dospělé, některé ženy jsou zapojeny
v činnosti   Ferdyšovy společnosti
a podílejí se na přípravě a konání jejích
akcí, jiné řádí u hasičů či sportovců.
Prostě – žen je všude plno!
Co se týká naší samotné ZO ČSŽ
Zlobice – Bojanovice, loni jsme opět
uspořádaly v pořadí druhý ročník Andersenovy noci v Obecní knihovně.
Akce je zaměřena na podporu četby
dětí a mladé generace. Asi 15 dětí se
sešlo 30.3. tr. v knihovně, aby pod
dohledem knihovnice Aleny Susové
a členky ZO ČSŽ Simony Dankové

oslavilo svátek narození významného pohádkáře H. CH. Andersena.
Děti se bavily různými soutěžemi,
vyráběly maličkosti, luštily křížovku
na dané téma a věnovaly se poslechu
četby autorů toho roku vyhlášených
a oslavovaných. Letos to byl Jiří Trnka, Božena Němcová a další. V naší
knihovně nejsou zatím podmínky na
přespání dětí, tak akce i letos končila
kolem půlnoci procházkou po Bojanovicích.
Koncem loňského roku navštívily
členky ZO filmové představení
v kině Nadsklepí Kroměříž. Komedie „Probudím se včera“ v hlavní roli
s Jirkou Mádlem nás hodně rozesmála
a optimisticky naladila na předvánoční shon.

V době adventu se ženy sešly,
tak jako v loňském roce na svém
předvánočním večírku v knihovně,
kde   vyráběly vánoční svícny, ale
i věnce pod dohledem paní Ivany
Voždové.Akce byla spojena s besedou
nad knižními novinkami pro ženy.
Nechyběl svařák, dobrá slivovice, čaj
i káva na zahřátí  a lahodné trubičky.
Prostě, typická předvánoční nálada. Naše členky mají také   možnost
navštěvovat divadelní předplatné na
Starém pivovaře. Loňský maratón  byl
zakončen na výroční členské schůzi,
která se uskutečnlav lednu 2013. Zde
byly projednány novinky ustanovené
listopadovým sjezdem ČSŽ, který se
uskutečnil v Praze.
Za výbor ZO ČSŽ
Alena Susová – předsedkyně

ČINNOST SOCIÁLNÍHO VÝBORU PŘI OBECNÍM ÚŘADU ZLOBICE V ROCE 2012
Sociální výbor při obci se v loňském roce staral opět o již známé
věci. Celkem šestkrát proběhla
pedikúra pro méně pohyblivé občany
obou našich obcí. Pedikúru provádí
naše stálá pedikérka, paní Vaďurová
z Kroměříže. Celý rok trval rozvoz
obědů pro občany. Tuto službu, o kterou se stará sociální výbor, zajišťuje
firma ATRIO Zdounky, fa DOOT
s.r.o Hulín a fa ze Zborovic. Sociální
výbor se po celý rok 2012 seznamoval se změnami v sociální oblasti
a shromažďoval materiály k nahlédnutí pro občany /brožura Plán roz-

voje  sociálních služeb – město Zlín,
důchodová reforma, změny v oblasti
sociálních dávek, mateřské příspěvky,
nezaměstnanost/.
Sociální výbor navázal spolupráci
s Oblastní charitou Kroměříž, jejíž
pracovnice jsou schopny pomoci
našim občanům v oblasti pečovatelské
služby, sociálního poradenství, v oblas
-ti poradenství a sociálních služeb
uživatelům drog. Kontakty na zmíněné služby jsou k dispozici na Obecním
úřadě ve Zlobicích, nebo každou první
středu v měsíci u nás, na sociálním
výboru – od 17.00 do 18.00 hodin.

Sociální výbor uspořádal v loňském roce sbírku starého ošacení
a dalších potřeb, která se uskutečnila
dne 10.12.2012 v knihovně v Bojanovicích a na faře ve Zlobicích. Sesbírané věci si dne 13.12.2012 odvezla charitativní služba.
Členky sociálního výboru přejí
svým spoluobčanům krásné Velikonoce a co nejméně krizových dnů
v roce 2013.
Za sociální výbor
Alena Susová -předsedkyně

V neděli 24. února uspořádal Kulturní výbor
ve spolupráci s Ferdyšovou divadelní společností
tradiční dětský karneval. Každý kdo se zúčastnil,
dostal oplatek, lízátko, nafukovací balonek
a keramický zápich. Pro děti byla připravena spousta
soutěží a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu
nebo věcný dárek. Například různé sešity, pastelky,
plyšáčky, korálky, tetovačky, letadýlka, razítka, karty
a spoustu dalších cen. K tanci nám hrála skvělá muzika.  K vidění byly různé masky, třeba kočky, tygři,
draci, kovbojové, mušketýři, indiáni, princezny,
víly, kutilové, spidermani, piráti, kašpárci, rytíři
a jiné. Děkujeme všem, co se zúčastnili a taky všem,
kdo přispěl na dobrovolné vstupné, ze kterého jsme
zaplatili DJovi a pronájem sálu v restauraci.
Kam se všichni kluci poděli?
Je přeci velikonoční pondělí!
Dům od domu koledují,
holky jim s úsměvem nadělují.
Velikonoce v plném proudu
zavítaly na naši rodnou hroudu.

ANDERSENOVA NOC
– 3. ROČNÍK
V pátek  5. dubna  2013 se 
uskuteČNÍ DALŠÍ SETKÁNÍ
MALÝCH ČTENÁŘŮ V OBECNÍ
KNIHOVNĚ V BOJANOVICÍCH
PŘI PŘÍLEŽITOSTI NAROZENIN PANA H.CH.ANDERSENA –
SVĚTOVÉHO POHÁDKÁŘE.
DĚTI BUDOU ZASE ČÍST POHÁDKY, VYRÁBĚT DÁREK,
SLEDOVAT VIDEO A SVÍTIT PŘI
PROCHÁZCE
SVÍTILNIČKAMI
NA DŮKAZ TOHO, ŽE ANDERSENOVA NOC ŽIJE!!!

Veselé Velikonoce přeje kulturní výbor:
Monika Kočařová, Stanislava Lechnerová, Petra Kociánová,
Yvetta Frajtová, Jaroslav Frajt, Michaela Trávníčková, Andrea
Spáčilová, Zdenka Topičová
Základní organizace ČSŽ ve spolupráci s Kulturním výborem při OÚ
Zlobice a Ferdyšovou společností Bojanovice o.s. pořádá dne 27. dubna
2013 tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC na hřišti v Bojanovicích,
začátek v 15.00 hodin.
Sraz všech ježibab a ostatních příšer ze Zlobic i Bojanovic na Větřáku.
Soutěžním programem Vás provedou dvě staré čarodějnické legendy.
Program, občerstvení zajištěno.
Vyhlášení MISS ČARODĚJNICE 2013.
Všichni jste srdečně zváni !!!

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ZLOBICE
Zápis dětí do Mateřské školy ve Zlobicích, se koná 24. a 25. dubna 2013
v budově MŠ od 10.00 hod. do 14.00 hod. Rodiče přinesou s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Děti budou přijímány dle stanovených
kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Potřebné tiskopisy
k zápisu si rodiče vyzvednou v pondělí 15.4. 2013 v ředitelně MŠ.
Děti a zaměstnanci naší mateřské školy Vám přejí krásné prožití svátků jara.

O Velikonocích
České slovo „Velikonoce“ odkazuje na noc, kdy byl Ježíš vzkříšen.
To je pro křesťany zásadní událostí
Ježíšova působení na Zemi, proto
o této noci hovoří jako o veliké noci.
Ježíš zemřel zřejmě krátce před
židovským svátkem pesach, nebo na
jeho začátku. Svátek pesach je jedním ze tří nejdůležitějších židovských
svátků a připomíná odchod Izraelců
z Egypta. Slovo „pesach“ znamená
„překročení“.   První křesťané byli
židé, stejně jako Ježíš a všichni jeho
žáci. Slavení svátku pesach pro ně
proto bylo naprostou samozřejmostí
a náboženskou povinností. Velmi
brzy však tomuto svátku dávají jiný
rozměr. Křesťanské Velikonoce se
proto se svátkem pesach překrývají.
Svatý týden
Posledním dnům postní doby říkáme
Svatý týden (nebo také pašijový či
velký týden). Ten začíná Květnou

nedělí a končí nedělí velikonoční.
Květná neděle je připomínkou
Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a mávali větvičkami
oliv a palem. V našich zeměpisných
šířkách se při bohoslužbách používají
větvičky vrby jívy – „kočičky“.
Vrcholem a středem velikonočních
svátků je slavnost tří velikonočních
dnů. Připomíná se Ježíšovo utrpení,
smrt a zmrtvýchvstání. Toto třídenní
(latinsky triduum) začíná večer na
Zelený čtvrtek a končí o velikonoční
neděli. (Podle židovské tradice začínají
oslavy svátků už večer předchozího
dne.)
Na Zelený čtvrtek se připomínají
dvě hlavní události: Ježíšova večeře
na rozloučenou (poslední večeře),
při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň
je zrazen od Jidáše. Druhou událostí
je Ježíšova modlitba v Getsemanské
zahradě a jeho zajetí. Kostelní zvony
utichají až do sobotní bohoslužby

na znamení smutku. Místo zvonů se
v době zvonění ozývají „klapače“.
Název Zelený čtvrtek vznikl zřejmě
přesmyčkou původního německého
názvu
Greindonnerstag
(plačící
čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený
čtvrtek). Zelený čtvrtek tedy není zelený. Špenát se jí podle lidové tradice
proto, že Izraelci jedli před odchodem
z Egypta byliny.
Velký pátek je součástí Svatého
týdne a velikonočního tridua. Na
Velký pátek se připomíná smrt Ježíše
Krista na kříži. Podle svědectví Bible
zemřel Ježíš ve 3 hodiny odpoledne,
proto se přibližně v tomto čase konají
velkopáteční bohoslužby, při kterých
se uctívá kříž – připomínka Ježíšovy
oběti. Křesťané se tento den postí.
Bílá sobota (nebo také Velká sobota) je den, kdy Ježíš ležel v hrobě.
Den ticha. Křesťané rozjímají u hrobu
nad jeho utrpením a smrtí a po celý
den nekonají žádné liturgické obřady.
Po západu slunce (tj. v sobotu večer)
začíná velikonoční bdění (vigilie),
a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota
pravděpodobně pochází od bílých
křestních rouch křtěnců, kteří přijali
křest právě tuto noc.
Neděle velikonoční nazývaná
také neděle Vzkříšení, Hod Boží
velikonoční (od hodování, které
tento den provázelo), nebo neděle
Zmrtvýchvstání. V tento den se
slaví, protože Ježíš vstal z mrtvých.
Všechno, o čem mluvil už před svým
zatčením, se vyplnilo.
Pokojné Velikonoce přeje
Martina Belatková

     Opět vás srdečně zveme na netradiční program a prohlídku zlobického kostela. Termín letošní Noci kostelů je stanoven v celé zemi na pátek 24. 5. 2013.
Letos bude tématem: Význam Cyrila a Metoděje. V tomto roce totiž slavíme
1150 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. Díky nim a jejich práci začal
v našich zemích rozvoj písemnictví, vzdělanosti a kultury. Pro náš kostel je to
významné výročí proto, že je těmto dvěma svatým zasvěcen. Program bude
zveřejněn na plakátech a letácích během května.

Velikonoční bohoslužby ve Zlobicích
Zelený čtvrtek Velký pátek   Velikonoční vigilie sobota   Neděle velikonoční
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