Červen 2006

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:

PROGRAM HODŮ
Středa 5.7. 9.15 h Slavnostní mše svatá
10 - 16 Hodový turnaj starších žáků za účasti
týmů TJ Zlobice, TJ Počenice-Tetětice,
TJ Těšnovice
20 h
Hodová zábava - hraje Orion








Čtvrtek 6.7. 14 h
17 h

Zápas dorostu TJ Zlobice – TJ Rataje
Zápas žen Juventus Zlobice – muži Zlobice



Sobota 8.7. 14 h
17 h

Zápas mužů Zlobice – Uhřičice
Zápas starých pánů Zlobice – Rataje



Neděle 9.7.

Tradiční dětský sportovní den – 13.30 h







TJ Sokol Zlobice zve všechny občany a příznivce sportu
na hodový program na hřiště. Občerstvení je zajištěno.







SDH Zlobice zve všechny na hodovou zábavu
v restauraci Amerika. Bohatá tombola.

Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití hodů ve Zlobicích,
jste zváni k bohatému programu místních spolků.
Užijte si krásné svátky a pohodovou dovolenou. Dětem
přeji báječné slunné prázdniny.
A všem ostatním – pohodu v práci i v letních měsících.
Romana Kozáková, starostka

O dobru a zlu
Krajem se prohnal strašný požár a
zbyla po něm pohroma a čoud. Boží soud
rozhoduje o dobru a zlu. K soudu přišlo
dřevo se svou žalobou.
„Žaluji oheň!“ řeklo rozhorleně.
„Oheň páchá zlo! Poslyšte, jak mě
pronásleduje a hubí, ať na sebe vezmu
jakýkoli tvar! Bylo jsem kdysi živým tělem stromů – oheň zničil les. Bylo jsem
kládou, trámem nebo prknem – a oheň
spálil chatrč, dům i srub. Bylo jsem skříní, postelí a stolem – a všechno padlo
ohni za oběť. Bylo jsem listem papíru a

knihou – a co z nich zbylo? Popel, kouř
a dým. Proto tě, slavný soude, žádám:
vyměř ohni co nejpřísnější trest!“
Soud předvolal do soudní síně oheň.
„Je pravda všechno, co zde dřevo
řeklo?“
Oheň bez zaváhání kývl: „Je.“
„Co můžeš uvést na svou obhajobu?“
Oheň se zasmál, až to zajiskřilo.
„Dřevo vás tady dojímalo řečmi,
jak bylo stromem, postelí či knihou. Jen
jedno vám říct nějak zapomnělo. Že totiž
bylo taky zápalkou.“
Z knihy Daniely Fischerové: Jiskra
ve sněhu vybrala Romana Kozáková



Výsledky voleb 2006
Nový výbor Sokola Zlobice
Střípky z Bojanovic
Prázdniny volají
Velikonoční fotbálek
Zápis ze schůze svazu
čarodějnic
Vesničánek
...A tak se kácela mája
Turnaj v malé kopané
Dopis Ferdyšákům
Okénko zdravé výživy
Ženy jely na zájezd
Křížovka pro děti
Šťastní luštitelé
Kulturní výbor při OÚ Zlobice
a TJ Sokol Zlobice
pořádají

tradiční dětský
sportovní den
„Hurá prázdniny“.
Akce se uskuteční

v neděli 9.7.2006
na hřišti ve Zlobicích.

Začátek prezentace
ve 13.30 hodin, začátek soutěží
ve 14.00 hodin.

Přijďte si zasoutěžit!
Maminky s kočárky jsou
samozřejmě vítány!
Ceny a občerstvení zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé.
Děkujeme všem sponzorům za
příspěvky na hodnotné dárky
soutěžícím dětem.
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Střípky z Bojanovic

Výsledky voleb do Parlamentu
České republiky ve Zlobicích
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se v naší obci konaly volby do PČR. Volební místnosti byly otevřeny ve dvou okrscích - ve Zlobicích na Obecním úřadě, v Bojanovicích
v Obecní knihovně, a to v pátek od 14.00 – 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 – 14.00
hodin. V době voleb nedošlo ani v jednom z okrsků k žádnému incidentu.
Ve Zlobicích bylo zapsáno 359 voličů, z nich přišlo k volbám 233 voličů, tj. 64,9 %.
V Bojanovicích bylo zapsáno 126 voličů, z nich přišlo k volbám 101 voličů, tj. 80 %.
Průměr Zlobice, Bojanovice - 68,8 % .
Výsledek pro strany:
Strana
pořadí

Počet hlasů
Zlobice

Strana
pořadí

Počet hlasů
Bojanovice

Strana

Výsledek
celkem

1. ČSSD

88

1. ČSSD

34

1. ČSSD

122

2. ODS

55

2. KDU-ČSL

27

2. KDU-ČSL

66

3. KDU-ČSL

39

3. KSČM

19

3. ODS

65

4. KSČM

37

4. ODS

10

4. KSČM

56

5. Strana
zelených

5

5. Strana zelených

4

5. Strana
zelených

9

Dále čtyři hlasy celkem získal Pravý blok, tři hlasy Nezávislí, po dvou hlasech Unie
svobody a Demokraté a po jednom hlase Strana zdravého rozumu, Moravané a 4 vize.
Volební komise děkují všem voličům za účast.
Obec děkuje volebním komisím za vzornou přípravu a nerušený průběh voleb.
Místostarostka obce: Skácelová Alena

Na výroční schůzi Sokola TJ Zlobice 18.2.2006 byli navrženi
a zvoleni členové nového výkonného výboru Miloslav Vlček,
Rostislav Ftáčník, Antonín Večerka ml., Antonín Spáčil, Josef
Pecar, Ludvík Kozubík, Radek Joura, Jaroslav Navrátil, Zdeněk
Holeček.
Tento výbor si na zahajovací schůzi 4.3.2006 zvolil jako předsedu Radka Jouru, místopředsedu Jaroslava Navrátila a pokladníka Zdeňka Holečka.
Poděkování za podporu naší činnosti patří OÚ Zlobice, sponzorům
a všem, kteří jsou ochotni nám pomáhat.
Sokol Zlobice

Oslavy osvobození
I v letošním roce se
konala tradiční oslava
dne osvobození. V pondělí
8. května 2006 vyšel průvod
z Bojanovic. U pomníku na
Větřáku proběhla vzpomínka na padlé z I. světové
války. Ve Zlobicích se pak
přidali zlobičtí občané a
spolky a pokračovali na
hřbitov k pomníku padlých
ze II. světové války.

l Hřiště v Bojanovicích je v provozu,
branky svařili a zajistili proti pádu šikovní mladí muži Milan Diblík a Honza
Frajt, bílý nátěr branek již předtím provedl pan Milan Šiška. Eda Piškula ml.
s dalšími mladými postavili a natřeli
pergolu, kde bylo příjemné posezení při
kácení máje. Na hřišti bylo vykonáno
kus práce. Všem výše uvedeným vyslovuji touto cestou poděkování.
l Obec obdržela grant ve výši 15.000,- Kč
z Nadace Děti-Kultura-Sport Uherský
Brod na vybudování venkovního jeviště.
Symbolický šek převzala místostarostka
obce na kulturní akci nadace v Uherském
Hradišti. Čekali jsme víc, požádáno bylo
o 35.000,- Kč, ale nadace má snahu
uspokojit více zájemců, tak díky alespoň
za to. Obec na tuto akci schválila rovněž
15.000,- Kč, teď ještě aby nám vydržely
síly toto jeviště vybudovat. Přitom musíme pamatovat i na ty nejmenší s pískovištěm a možná nějakou další atrakcí.
l Hřiště již teď potřebuje stálou údržbu.
Budou na něm konány občasné akce pod
patronací kulturního výboru a pravidelně provozován sport. Prosím maminky,
aby dbaly na bezpečnost svých dětí, ale
také na to, aby děti nepůsobily okolním
sousedům škodu. Dále žádám občany,
aby na hřiště nepouštěli své psy a to ze
zřejmých hygienických důvodů.
l V obci se konečně objevily kontejnery,
1x na Bařině, 1x u kapličky. A zase si
někdo z občanů nezapamatoval, že tam
nepatří železo a plechy (2x ročně je sbírají hasiči), polystyren a jiný škodlivý
odpad (ten je pravidelně sbírán 1x za
čtvrt roku). Naučme se odpad třídit a
zbytečně nezabírejme místo jiným občanům, kteří pak nemají kam dát odpad,
který do kontejneru skutečně náleží.
l A máme zase prázdniny. Upozorňuji občany z Bojanovic na změnu jízdního řádu,
nepojedou školní autobusy a přes tzv. dovolenou ani další spoje – ráno zůstává jen
spoj v 5.00 z Bojanovic a odpoledne do
Bojanovic jen ve 14.50 a v 16.00 hod.
l Bojanovic se začíná dotýkat výstavba
dálnice. Firma M-Silnice provádí skrývku ornice od Kroměříže a část této ornice navážela přes Bojanovice k bývalému
kravínu. Firma M-Silnice před touto
akcí monitorovala stav cest a domů,
kudy se hlína vozí a přislíbila obci opravy provozem prokazatelně poškozených
komunikací a objektů.
l První neděli v září budou v Bojanovicích
„hodky“. Zaslechla jsem, že Ferdyšáci i
Vesničánek něco chystají, tak se necháme překvapit.
Místostarostka Skácelová Alena
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PRÁZDNINY VOLAJÍ
Jistěže každý z nás má rád jedno z nejpříjemnějších ročních období, kterým
je léto. Léto přináší spoustu radovánek, dovádění a nových zážitků. Pro děti léto
znamená toužebně očekávané prázdniny a odpočinek od každodenních školních povinností. Dospělým může přinést alespoň dobrou náladu a příjemně strávenou dovolenou. Léto je zkrátka dobou odpočinku a pohody. Ale než přijde to opravdové letní
lenošení, čeká nás v MŠ ještě několik plánovaných akcí. A neměla bych opomenout
ani ty, které již proběhly v neméně příjemném období jara.
V měsíci březnu proběhl zápis dětí do
MŠ na školní rok 2006/2007. K zápisu přišlo 8 dětí. Z kapacitních důvodů
jich bylo přijatých 7. Děti do tří
let věku jsou přijímány na pět dní
v měsíci, děti od 3 do 4 let (děti,
na které pobírá matka rodičovský příspěvek) jsou přijímány na
4 hodiny denně, děti nad 4 roky
věku pak bez omezení k pravidelné docházce.
Dne 12. 4. 2006 se v naší školce uskutečnila Velikonoční dílna
s rodiči, kde se rodiče s dětmi snad
měli možnost pozastavit v běžném
pracovním shonu a vytvořit si drobné ozdoby na velikonoční svátky.
Dne 19. 4. jsme shlédli divadelní představení s názvem Když jde
kůzle otevřít v Kulturním domě
v Kroměříži, které proběhlo v duchu veselé velikonoční nálady.
V posledním dubnovém týdnu se v naší
MŠ uskutečnil „Slet čarodějnic s pálením
zlé čarodějnice Bludimíry“. Pozvány
byly i čarodějnické rody z MŠ Postoupky
a Lutopecny. Byl to den plný soutěží a
ukázek čarodějnického umění a obratnosti
s drobnými sladkými odměnami. Závěrem
„sletu“ jsme zaklínadlem a upálením zlé
čarodějnice Bludimíry vyhnali ze svých
MŠ všechny sloty, nemoci a nedobroty.
I měsíc květen nám přinesl několik

příjemných kulturních akcí. 4. 5. jsme navštívili Muzeum Kroměřížska, ve kterém
nás přivítala příjemná paní
s pěkně připraveným
programem pro MŠ „Čistota, půl zdraví“. Zde si
děti mohly prohlédnout i
osobně vyzkoušet některé historické hygienické
pomůcky. Měli jsme

Modrá – to je voda,
hnědý břeh ji schová.
Šedý kámen v cestě leží,
bosé nožky k němu běží.
Palec jako malina,
hurá – léto začíná!
možnost obohatit se o nové poznatky a
přivezli si netradiční zážitek.
Dne 8. 5. děti z naší MŠ vystoupily u
příležitosti osvobození našich obcí s pásmem básniček na pietním aktu na hřbitově
ve Zlobicích.
Dne 10. 5. proběhlo focení na konec
školního roku. Fotil nás p. Mucha z fotoateliéru Mucha Kroměříž v příjemném
zákoutí naší školní zahrady.
Dne 18. 5. jsme oslavili Den matek

Velikonoční fotbálek – nová tradice?
Je hezké, slunečné, velikonoční odpoledne a z jedné zahrady v Bojanovicích se
ozývá známý hluk a křik. Nedá mi to a jdu
se také podívat. Jaké je moje překvapení,
když zjistím, že se tam hraje fotbálek.
Ptám se pana Domácího (mimo jiné mi
tvrdil, že u nich na zahradě se už fotbal
nikdy hrát nebude) a žádám o vysvětlení.
„Nedalo se nic dělat, však jsme tu hráli i
loni“ zní stručná odpověď.
Začínám se rozkoukávat. Letos hrají
domácí (vloni hosté) proti Domácím (s
velkým „D“). Jedni z kopce dolů a druzí
do kopce nahoru. Bohužel Domácí opět
nevyhráli, i když oproti loňskému roku si
vyměnili strany a hráli do kopce. Změna

stran se příliš nevyplatila a míč i přesto létal přes plot na zahradu k sousedům. V závěru jen citujme pana Domácího: „Příští
rok na Velikonoční pondělí opět zde“.
A tak se v Bojanovicích pomalu a nenápadně rodí nová tradice, Velikonoční
fotbálek hraný na zahradě. Nezbývá nic
jiného, než vám prozradit výsledek tohoto
neobvyklého utkání, i když v něm není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se – domácí
versus Domácí 11:8.
Za všechny zbývá už jen poděkovat.
Za zábavu, za občerstvení, za trpělivost
sousedů a paní Domácí, za vše, díky.
P. S. Fotky bohužel nemáme, paparazzi
si zapomněl foťák.
dav. sk

STRANA 3
v MŠ. Děti si pro své maminky, tety i
babičky připravily pásmo písniček, básniček, divadlo „O pejskovi a kočičce Jak
si k svátku vařili dort“ a odměnily své
maminky za jejich starostlivost a péči i
malými dárečky a kytičkou.
Na dopoledne plné strašidel jsme byli
pozváni 25. 5. do Knihovny v Kroměříži
na program s názvem „Strašidelný les“.
Zde děti hravou formou poznaly řadu pohádkových strašidelných hrdinů z večerníčků i pohádkových knih. Snad za všechny můžu říci, že „strašidelné“ dopoledne
nám přineslo pěkný zážitek.
Dne 1. 6. byl Mezinárodní den dětí,
který jsme původně měli oslavit Sportovním dnem v MŠ Lutopecny, kde jsme byli
pozváni. Avšak kvůli nepříznivému počasí
byl dětský den zrušen. I když nám počasí
nepřálo, prožili jsme s dětmi pohodový a
hravý den v naší MŠ.
V úterý 20. 6. jedeme na školní
výlet do ZOO parku ve Vyškově.
Zde si děti mohou prohlédnout
domácí i divoká zvířata. Pak pojedeme vláčkem do nově zřízeného
Dinoparku, který je součástí zooparku. Za spolupráci při realizaci
tohoto výletu chceme poděkovat i
rodičům dětí z naší MŠ.
V posledním červnovém týdnu
nás čeká rozloučení s předškoláky.
Letos máme 5 předškoláčků, jsou
to Ondřej Danko, Filip Zapletal,
Jan Ryšánek, Šimon Janoštík a Markéta
Rašínová. Tyto budoucí školáky čekají
zcela jistě úplně nové zážitky, dojmy i
povinnosti. Proto bychom jim chtěli popřát
spoustu úspěchů a krásných zážitků.
V době prázdnin plánujeme vymalování
chodeb MŠ a schodiště.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za
velmi dobrou spolupráci paní starostce
Romaně Kozákové, panu Urbanovi, panu
Brhelovi, paní Diasové, členkám Kulturního
výboru a našim sponzorům panu Urbanovi,
manželům Ryšánkovým a Vám všem popřát
pohodové a klidné prázdniny plné paprsků
sluníčka a prázdninových radovánek.
Lenka Polišenská

V době prázdnin
bude MŠ
UZAVŘENA
od 3.7. – 20. 8.
Provoz bude zahájen
21. 8. 2006.
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Zápis ze schůze svazu čarodějnic
Vážené družky, čarodějnice, členky
svazu,
dovolte mi zhodnotit naši největší akci
každého roku, a to slet čarodějnic, který
se uskutečnil opět tradičně 30. dubna tohoto roku. Hned úvodem podotýkám, že
jsem velmi rozrušena malou účastí našich
členek a jejich přátel a doufám tímto, že
se narok polepšíte! Zároveň Vám nepřítomným sděluji, že přicházíte o obrovské
zážitky spojené s čarodějnickým životem a
jednáte proti našim stanovám. Doufám, že
vy neukázněné půjdete do sebe, jinak Vám
hrozí vyloučení z našich řad !!!
Nicméně i bez super účasti se Slet nesmírně vydařil. Pozvání místního svazu
přijala slavná Baba Jaga z Ruska, která
přistála v určenou hodinu s velkými ovacemi v Bojanovicích na točně. Přitáhla sebou
Ivana a doprovázely ji ruské tanečnice a
věrný kocour Mourek. Z Ivana jsme byly
všechny paf. Zíraly jsme na něho jako na
zjevení, neboť tak krásného chlapa jsme
ještě neviděly. Naše členky čarodějnice
společně s Babou Jagou v pohodě přelétly do Zlobic, kde se spojily s dalšími
místními krasavicemi a společně se přemístily dle řádných letových podmínek na

VESNIČÁNEK
se zúčastnil Přehlídky
dětských divadelních
souborů v Hulíně
V neděli 26. dubna 2006 odvezl
připravený autobus naše dětské herce
z VESNIČÁNKU do kulturního domu
v Hulíně, kde probíhala přehlídka dětských divadelních souborů POHÁDKOVÉ JARO 2006. Náš soubor si zahrál na prknech kulturního domu svou
oblíbenou pohádku /a to již po páté/
„UŽ NIKDY NEBUDU SPÁT V RÁKOSÍ“. Děti podaly maximálně dobré
výkony a pohádka se líbila, i když návštěvnost v hledišti byla celkem nízká.
Hráli jsme totiž pro veřejnost a chybělo
nám tím pádem školní publikum. Přesto
si však naši malí a větší herci odvezli
pěkný diplom a keramický emblém přehlídky. Bylo velmi dobré a poučné, že
jsme přehlídku navštívili a nabrali tak
další cenné divadelní zkušenosti.
VESNIČÁNEK i nadále pokračuje
ve své činnosti a znova se vám ukáže
s novou moderní pohádkou na bojanovských hodech.

zlobické hřiště, kde na ně již čekala porota
sestavená z členů obecního zastupitelstva,
TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, Mateřské školy a Kulturního výboru.
Velkou čarodějnickou show zahájily
ruské tanečnice a úvodní slovo si vzala
Baba Jaga po boku s krásným Ivanem a
věrným kocourem. Nechybělo ani vaření
v kotli. Pochopily jsme, že si Ivan přišel
k nám do obce vybrat nevěstu, a tak se
všechny přítomné čarodějnice daly do soutěžení o MISS večera. Ve třech náročných
disciplínách si většinou všechny vedly
dobře a Ivan nevěděl, kam s očima. Celkovou MISS letošního sletu se stala přestárlá
ARANKA, která excelovala zejména v čarodějnickém tanci. Zatím nemám zprávy,
zda-li se s Ivanem vezmou, či nikoliv.
Rozhodně však úspěšné soutěžení bylo
zakončeno udílením pěkných cen, které

si odnesla každá soutěžící. Potom jsme
pochopitelně slavily! Tancem, zpěvem,
ohněm i tekutým ohněm. Jako již tradičně
jsme poztrácely košťata a společný let na
Petrovy kameny byl tím pádem v tahu.
Baba Jaga s Ivanem se též dobře bavili a
vyjádřili našemu svazu pochvalu. Podrobnosti ze samotného konce SLETU si již
bohužel nepamatuji. Na druhý den ráno
se však žádná naše členka na zlobickém
hřišti již neválela, což považuji za zdárný
úspěch. Věřím, že příští rok vše naplánujeme a uskutečníme ještě ve větším stylu,
než letos.
Děkuji za pozornost
Jednatelka Svazu
Čarodějnice Ala
PS: Svaz čarodějnic Zlobice-Bojanovice nesmírně děkuje sponzorovi akce, panu
Skácelovi z firmy VACUTEC Kroměříž za
podporu. Členky našeho svazu čarodějnic vykonaly houfný oblet nad domem
sponzora zhruba ve 2.00 hodiny ranní

…A TAK SE KÁCELA MÁJA
Počasí letošního jara se mnoho nevyznamenalo. Ba naopak. Zima střídala zimu.
Ale sobotní odpoledne dne 27.5.2006 se i to počasí umoudřilo a potěšilo Ferdyšáky,
kteří tohoto času tradičně káceli MÁJU.
Letos se akce uskutečnila poprvé na nově vystoupením na schůzi obecního zastuse rodícím hřišti v Bojanovicích a tak naše pitelstva. „Předsedkyně Vocilková“ měla
hřišťátko zažilo svůj první křest! Ferdyšova problém, že Mája se postavila nelegálně a
divadelní společnost zaslouží za přípravu chtěla zakázat kácení. A starosta – než se
akce velikou pochvalu. Vlastními silami vzpamatoval, plivli si vesničané do dlaní
zbudovali posezení pro návštěvníky, nachys- a Mája byla dole! O legraci přitom nebytali stánek s občerstvením, upravili plochu la nouze. Nakonec nás „starosta“ pozval
za hřištěm, opékali prasátko a udili kabanos, všechny na lidovou veselici, abychom my,
pivo, limo a kořalka tekly proudem. A boja- občané, to kácení řádně oslavili. A to my,
novští občané je nenechali na holičkách, je občané jsme dodrželi a poctivě poseděli až
stále vidět, že o kulturní dění v obci je velký do pozdních nočních hodin. Nakonec nám
zájem, ať už máme nebo nemáme sál.
ani večerní deštík nevadil.
Tohoto slunného odpoledne se sešli
A tak se všichni těšíme, že podobných
malí, velcí, mladí i staří, téměř celá ves. zdařilých obecních akcí bude na hřišti
A tak nás Ferdyšáci pozvali průvodem na více!!!
hřiště, a poté nás přizvali svým divadelním
Za kulturní výbor Alena Susová

Turnaj v malé kopané na Kamínce
Družstvo žen Juventus Zlobice se dne
17.6.2006 zúčastnilo
turnaje v malé kopané
na Kamínce v Roštíně
a umístilo se na 4. místě. Sedící zleva: Alena
Hrušková, Klára Spáčilová, Katka Nekolová, Lenka Prnková,
Marcela Valášková,
Zdeňka Hrušková, Jiřina Súkupová, Jarka
Hlaváčková.
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Dopis Ferdyšákům
Já píšu Vám…a v zubech konec násadky…
přemýšlím, stránka nepopsaná…čeká a čeká na řádky…
Vážení Ferdyšáci,
tak nějak se začíná dopis. V dopise můžete napsat slova, která byste bez rozmyslu
vyslovili úplně jinak. Můj dopis pro Vás je
samozřejmě děkovný.
Téměř tři čtvrtiny minulého roku „9
statečných“ z velké skupiny členů FDKS se
rozhodlo a šlo do projektu zkoušet a zahrát
pohádkovou tragikomedii VOSÍRNA, jejíž
nastudování vyvrcholilo přehlídkou vesnických amatérských souborů v Němčicích nad
Hanou, kde jsme hru před zraky dětských i
dospělých diváků a odborné poroty předvedli letos 1. května. Těch „9 statečných“ z vás
všech Ferdyšáků, u kterých převládla láska
k divadlu nad jinými aktivitami, pochopilo,
že FDKS nese už v názvu slovo „divadelní“
a tudíž by se divadlo mělo stát prioritou nad
vším ostatním, co FDKS dělá. Není ovšem
od věci zde napsat, že všechny tradiční akce,
které stále udržujete a pořádáte, si zaslouží
velkou pochvalu, a občané Bojanovic a dnes
už i Zlobic si této vaší činnosti váží a dokáží
ji patřičně ohodnotit!
Ale vrátím se k divadlu a „hrstce statečných“. Dovolte mi teď, na těchto řádcích,
být jedinou vaší porotou. Tři čtvrtiny roku
jsme se všichni vžívali do rolí vos, včelek,
mouchy, ploštice, housenky, larvy a nemyslím si, že bychom jimi nežili, ba naopak,
očividně jsme je milovali.Když pomineme
kritiku odborné poroty, vyvstane pro nás od
ní velký klad: jak bylo řečeno, náročný scénář posunul FDKS k opravdovému divadlu!
To je velké plus, a vy všichni jste se o něho
zasloužili. A co já jako „Vaše porota“?
Drahý Jirko a drahá Moniko! Je nad
míru jasné, že Vaším přístupem, láskou
k divadlu a hereckým talentem jste hlavní
tahouni bojanovského mladého divadla.
Nesmírně si toho cením a vážím si Vaší
odpovědnosti. Jen si přeju, aby Vám Vaše
nadšení, úsilí i láska vydržely co nejdéle.
Jirka je jistě náš nejlepší herec, hodící se
v podmínkách bojanovského souboru na
klíčové role. Snad se nám časem podaří
získat trochu té „odbornosti“ a budeme
pak ještě lepší.
Milá Zuzko, máš talent daný od boha,
v žilách Ti koluje herecká krev a je to vždy
znát. Sama musím přiznat, když Tě sleduji,
jak hraješ a „rosteš“, říkám si:“chtěla
bych to umět zahrát jako Zuzka.“
A Ty, milý Jožko! Vidíš, kam Tě ve Tvém
vývoji posunulo divadlo! Myslel by sis
dříve, jak budeš zvládat texty, co všechno
dokážeš zahrát?! Vždyť samotný fakt, že i

odborná porota Tě vidí jako talentovaného
a tvárného herce, který je schopen se naučit a přiučit, mluví sám za sebe.
Milá Věro a Kamile Rehušovi! Před
několika lety jsem téměř nevěděla, že existujete! Dnes patříte k těm, kteří svou odpovědností, schopností učit se a pomáhat,
staví základy naší hry. Je na Vás spoleh a
toho si já cením.
Má drahá dcero Nikolo! Děkuji Ti za
Tvůj výtvarný talent, kterým řešíš už nějaký rok /Vesničánek i FDKS/ scénografii
našich her. Sama vymýšlíš, sama realizuješ
a výtvarné techniky, které používáš, jsou
pro mne úplné tabu. Díky Tvojí práci
na listech, květu, višni větvím jsme letos
v Němčicích jako jediný soubor ze 14ti
získali ocenění za scénu.
Zlatý Zlatěnko Jirko! I přes nedostatek
Tvého času jsi s námi do toho šel a vydržel
až do konce. Tvůj Zlatěnka byl dokonalý

a promyšlený a těžko by ho už teď někdo
zahrál tak dobře.
Milá Marťo! Tvoje herecká hvězdička
začala zářit už ve Vesničánku a jistě se se
svým talentem vypracuješ i k velkým rolím.
Ty jsi zářivým příkladem, že i v těch mladších má bojanovské divadlo budoucnost.
Milá Aničko, děkuji Ti za Tvoji trpělivost a spoustu svého volného času, který
jsi pro nás obětovala v nezastupitelné roli
nápovědy.
A tak, milí herci, co Vám popřát na závěr?! Úspěšné zkoušky, maturity, řidičáky.
Krásné prázdniny a spoustu nových zážitků. Načerpejte hodně nových sil, neboť
v září začínáme! Snad se do něčeho zase
zakousneme a budeme tím žít celý rok.
Chtěla bych vám všem poděkovat, že
svou prací, snahou, talentem, odpovědností a celým vaším přístupem pomáháte
naplňovat můj velký sen. Dělat skutečné,
opravdové divadlo.
Vaše (vždy ráda) režisérka
Alena Susová
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Okénko zdravé výživy aneb začínáme s nadváhou bojovat včas
Pro posouzení vhodnosti stravy není
důležité jen její množství, ale především
kvalitní složení.
Složky potravy:
Bílkoviny – základní složka potravy.
Nedostatek vede k poruchám tělesného
i duševního vývoje, snížení odolnosti
k infekcím, zhoršení hojení ran a tvorbě
otoků. Nadměrný přísun bílkovin zatěžuje
látkovou výměnu (zejména játra a ledviny)
= je nežádoucí.
TUKY – nejvydatnější zdroj energie.Rozpouštějí se v nich vitamíny A, D, E,
K. Některé tuky jsou zdrojem esenciálních
mastných kyselin důležitých pro správný
chod organismu.
SACHARIDY – nejdůležitější zdroj
rychle využitelné energie. Vláknina a
škrob tvoří významnou složku jídelníčku.
Zdroj: obilná zrna, celozrnné výrobky,
vločky, otruby, zelenina, luštěniny, ovoce,
brambory, rýže, ořechy. Obsahují také
minerály, vitamíny a rostlinné bílkoviny.
Jednoduché cukry by měly tvořit maximálně 10% celkového energického příjmu.
VITAMÍNY – lidské tělo si je neumí
v dostatečném množství vytvořit, proto je
tělu dodáváme.Vitamíny se podílí na likvidaci chemické zátěže organismu různými
látkami z životního prostředí a z poživatin
samotných.
MINERÁLNÍ LÁTKY – podílí se na
stavbě tělesných tkání, aktivaci, regulaci

a kontrole látkové výměny, účastní se na
vedení nerovných vzruchů. Jsou součástí
hormonů a enzymů.
PITNÝ REŽIM – asi 2,5 litru tekutin
za 24 hodin tělo vyloučí. Z toho vyplývá,
že stejné množství musí člověk tělu dodat.
Při nedostatku dochází k poklesu svalové
výkonnosti a snížení psychických funkcí.
Vede k netečnosti nebo naopak k podrážděnosti. Může docházet až k vysychání
sliznic dýchacích cest a tím ke zvýšení
citlivosti ke škodlivinám.
POZOR: Správné dávkování příjmu
vody může být základním předpokladem
i pro hubnutí.
Časté prohřešky proti zdravé výživě:
NEVYVÁŽENÁ A NEPRAVIDELNÁ
STRAVA – výživně nevyvážená, málo pestrá a nepravidelná. Jedná se také o špatný
poměr potravin rostinného a živočišného
původu i vařené a syrové stravy.
NADMĚRNÝ PŘÍJEM ENERGIE
– z potravin i alkoholu. Dochází k nadváze až obezitě, což může mít za následek
například cukrovku, ale i vážnější onemocnění.
ZVÝŠENÝ PŘÍJEM TUKU – souvisí
s příjmem energie. Dochází ke zvýšení
hladiny cholesterolu a tuků (triglyceridů)
v krvi.
VYSOKÝ PŘÍJEM SACHARIDŮ –
přebytečné sacharidy se mění na tuk, který
se ukládá do tukových rezerv. Dlouhodobý

vysoký příjem sacharidů vede k nadváze,
obezitě a cukrovce.
NADMĚRNÝ PŘÍJEM KUCHYŇSKÉ SOLI – vede k vysokému krevnímu
tlaku. Omezení soli je důležité také při
otocích, srdeční, jaterní a ledvinové nedostatečnosti.
NADMĚRNÉ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU – lidé, kteří pijí alkohol by měli
vypít maximálně: muži dvě dávky alkoholu a jednu dávku alkoholu ženy (dávka
= malé pivo, sklenka vína nebo malá sklenička destilátu).
NEDOSTATEK ZELENINY, OVOCE, LUŠTĚNIN – působí na zvýšení
výskytu srdečních, cévních a nádorových
onemocnění. Doporučuje se konzumovat
více luštěnin, neboť jsou zdrojem kvalitních bílkovin s nízkým obsahem tuku
a vysokým obsahem ochranných látek.
Zeleninu a ovoce máme jíst čerstvé několikrát denně.
Obezitu si lidé v naprosté většině
případů způsobují sami – nadměrným
příjmem energeticky bohaté stravy ve
srovnání s potřebou a nedostatkem, či
úplnou absencí pohybu. Můžeme říci, že
platí obecně známé pravidlo: „Snídej sám,
o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli.“ Nebo také „Hlídej si, co jíš a nech
si vždycky trochu hladu na příště“.
Podle odborné literatury zpracovala
Ra

Ženy jely na zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
Letos stejně jako vloni jsme zúčastnily zájezdu s cestovní
kanceláří CK Haná Travel a s perfektně připravenou paní
Miluškou Repkovou, tentokrát 20. května, do známých míst
v Rožnově pod Radhoštěm a Frenštátě pod Radhoštěm.
Abychom se nebály, měli poslech písní lidové zpěvačky
jsme sebou 4 mladé muže. Jarmily Šulákové, která
Cestou jsme se zastavili ve se tam zúčastnila festivalu
výrobně svíček, kde jsme cimbálových muzik. Po obědě
mohly obdivovat a také si jsme vyzkoušeli, jak jsme
nakoupit krásné a voňavé šikovní v nasedání a vysedání
výrobky. Před příjezdem z dvousedadlové lanovky na
do Frenštátu jsme zhlédli Pustevny a několik sportovně
skokanský můstek, ze kterého zdatných jedinců dokonce
kdysi skákal na lyžích zdolalo Radhošť. Zájezd
olympijský vítěz Jiří Raška a skončil prohlídkou skanzenu
shodli jsme se, že bychom to v Rožnově, kde proběhla
neskočili. Ve Frenštátě jsme nezbytná ochutnávka místních
navštívili radnici, kde jsme specialit – jak poživatin, tak
z vyhlídkové věže pozorovali tekutin.
kouzelné panorama Beskyd a
Nezanedbatelným kladem
pak jsme si všichni pro štěstí zájezdu
bylo
příjemné
sáhli na opasek originálu poklábosení s kamarádkami
sochy Radegasta, umístěné během cesty. Vydáte se příště
v prostorách radnice. Ve s námi?
Frenštátě se nám také poštěstil
als
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Křížovka pro děti o ceny

Křížovka č. 1 - pro děti do 6-ti let



Maxipes Fík přijde do obchodu.
„Dobrý den. Prosím jedny noviny“.
„A máte peníze?“ ptá se prodavač.
„Prosím nemám,“ odpoví Fík.
„A co máte?“
„................!“
Fíkova odpověď se ukrývá v tajence.

Křížovka č. 2 - pro děti od 7 - 15 let
Anička povídá Pepíčkovi:
„Víš, že mě přinesl čáp?“
„To je asi u každého dítěte
jinak. Mně maminka povídala, že jsem vypadl .......“
(dokončení v tajence)

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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Křížovka o sladkou odměnu

V minulém čísle Zloboje měly děti možnost si zaluštit. Tajenka zněla: „Luštíme se Zlobojem“. Vylosováni byli: Tomáš
Navrátil, Martina Švehlová a Filip Sus. Paní Zdeňka Hrušková balíčky se sladkou odměnou předala na obecním úřadě.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další křížovce. Třeba v
tomto čísle na předchozí straně, kde si mohou s pomocí rodičů
zaluštit a zkusit štěstí i ti nejmenší.
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