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Velkomoravská Noc kostelů ve Zlobicích
Noc kostelů se v naší zemi stala vyhledávanou kulturní
událostí. Ta letošní přilákala, i přes nepřízeň počasí, neuvěřitelných
450 000 návštěvníků.
Zlobická Noc kostelů byla ve znamení Cyrila, Metoděje a Velké
Moravy. Kromě tradičních varhanních skladeb a prohlídky věže kostela
mohli návštěvníci zakusit atmosféru Velké Moravy prostřednictvím divadelní hry o svatých Cyrilu a Metodějovi v podání nejmenších herců
a ochutnávky jídel a nápojů starých Slovanů (medoviny, chleba, chlebových placek, bylinných odvarů, čajů a medu). Děti si zahrály soutěžní
hru „putování na Velkou Moravu“, při které plnily úkoly, luštily text na+psaný v hlaholici a po vzoru slovanských předků vyráběly svíčky ze
včelího vosku.
Někteří návštěvníci si nechali vyhledat
V další části jsme se dozvěděli o periv matrikách z doby stavby kostela své
petiích kolem stavby zlobického kostela,
předky, nahlédnout jsme mohli i do původní
o výzdobě jeho interiéru i výběru patronů.
farní kroniky.
Velkou zajímavostí byl pamětní obraz
Velký dík patří všem, kdo se na organizas fotografiemi a jmény těch, kdo se o stavci
Noci
kostelů ve Zlobicích jakkoliv podíleli,
bu zlobického kostela nejvíce zasloužili.
a samozřejmě také všem, kdo přišli. Letos to
Tento obraz byl vystaven poprvé po 65
bylo přes 120 lidí, tedy zase o něco víc než
letech. Po celou dobu byla samozřejmě
v předchozích letech. Už se těšíme na příští
možná individuální prohlídka, ke zhlédNoc kostelů, která by se měla konat 23.
nutí prezentace o Velké Moravě a upoukvětna 2014.
távka na připravovaný film o Cyrilu
Martina Belatková
a Metodějovi.

Hody, posvícení, pouť?

Hody nebo také posvícení je jen
jiné označení téhož svátku se staletou
tradicí. Posvícení se říká v Čechách, na
Moravě většinou hody, ve Slezsku je to
krmaš, na Hlučínsku „odpust“... Kde
se vzala ta různá pojmenování?
Především české posvícení nesouvisí se svícením, ale se svěcením.
Posvícení je oslava výročí posvěcení
místního kostela. Tedy dne, od kterého
slouží kostel svému účelu a mohou se
v něm konat bohoslužby. Ve Zlobicích
byl kostel posvěcen 5. 7. 1899 kojetínským místoděkanem P. Jakubem
Kubánkem.
Slovo hody dnes znamená bohatou
hostinu, ale hod označoval původně
především hlavní církevní svátek, např.
Boží hod vánoční (25. 12.) nebo Boží
hod velikonoční (Velikonoční neděle).
Toto označení pro svátky se vžilo
proto, že velký svátek býval spojený
se sváteční hostinou. Na středním
Slovensku se údajně slovo hody užívá
dodnes k označení Vánoc.
Slezský název krmaš neznamená
krmit, jíst, jak by se mohlo zdát. Je to
výraz přejatý z německého Kermesse,
spisovně Kirmes, které připomíná, že tu
jde o svátek církevní (Kirche), slavený
mší (Messe) v kostele. Tak je to také se

slovenským kermeš či polským kiermasz. Podobný výraz tomu slezskému
mají i Poláci a Lužičtí Srbové.
Slovo pouť vzniklo ze staročeského
označení cesty - „pút“ - jejímž cílem
byla návštěva nábožensky významného místa. První poutě se konaly ve
starověku k hrobům mučedníků nebo
do Svaté země – dnešního Izraele.
V Evropě se konaly především výroční
poutě v den posvěcení kostela nebo
v den zasvěcení kostela anebo v den
svátku patrona kostela.
Zasvěcení (konsekrace) souvisí
s pojmenováním budovy po určitém
světci (patronu), pod jehož ochranu se
kostel, škola, nemocnice dává, jemu se
zasvěcuje. Kostely se často zasvěcovaly
tomu světci, který byl právě v oblibě.
Naši předkové ve Zlobicích zůstali
věrni tradici. Druhá polovina 19. století byla totiž ve znamení oslav tří
cyrilometodějských milénií (tisíciletí). V roce 1863 příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu, 1869
smrti sv. Cyrila a v roce 1885 výročí
smrti sv. Metoděje. 8. 9. 1900 byly zlobický kostel, farnost a obce zasvěceny
svatým Cyrilu a Metodějovi - olomouckým arcibiskupem Kohnem.
Dříve bývalo posvícení významnou
událostí a slavilo se několik dní. Ob-

líbené bylo svatováclavské nebo martinské. Velké a hlavně časté slavení
chtěl císař Josef II. omezit, a tak zavedl
r. 1786 jednotné císařské posvícení
na den sv. Havla. Leckde však potom
slavili obojí - podle místního kostela i havelské, tzv. císařské. Původní
císařův záměr, omezit dny volna, se tak
neuskutečnil.
Význam oslav posvícení v dřívějších
dobách potvrzuje i to, že se výraz objevuje v řadě rčení o něčem příjemném:
voní to jak o posvícení, máme se jak
o posvícení, sedět si jak na hodech
(na posvícení), o nadbytku jídla a pití
je toho jak na hodech (o posvícení).
Starší slovníky vykládají slovo posvícení jako "symbol dobrého bydla". Také
o velkém shromáždění lidí se říkalo, že
je tam lidí jako o posvícení.
Mimochodem, velikonoční koleda
„Hody, hody doprovody“ odkazuje
na původně osmidenní slavení Velikonoc (Velikonoční oktáv), zakončené
tak zvanou Provodní nedělí (první
neděle po Velikonocích), o které se
konaly průvody - ve starší češtině
„provody“. „Hody, hody doprovody“
tedy připomíná, že Velikonoční svátky
(hody) se slaví až do další neděle
(provodní).
Martina Belatková

Vážení spoluobčané,
na zasedání Zastupitelstva obce Zlobice dne 14.6.2013 jsme schválením závěrečného účtu obce Zlobice za
rok 2012, uzavřeli dle zákonných předpisů hospodaření obce za rok 2012.
Dovolte mi připomenout několik věcí, které se podařilo uskutečnit a sdělit Vám, kolik na ně bylo vynaloženo
finančních prostředků, tak např:
- Po mnoha měsících čekání na vybudování elektrické přípojky na hřbitov firmou E.ON bylo
nainstalováno čerpadlo do studny, udělán rozvod elektřiny a přívod vody v márnici. Náklady spojené
s touto instalací činily 29.878,- Kč.
- V září 2011 na základě schválení zastupitelstvem obce, podala firma TEWIKO systems s.r.o. Liberec
za naší obec žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na dětské hřiště ve Zlobicích v Ohradě.
Dotaci ve výši 388.000,- Kč jsme obdrželi a v červenci 2012 bylo dětské hřiště v Ohradě otevřeno.
Celkové náklady činily 554.374,-Kč.
- O prázdninách nás potkala opět havárie v mateřské škole, kdy praskl ohřívač vody na sociálním
zařízení pro děti a voda protekla stropem opět do šaten MŠ. Náklady spojené s odstraněním následků
havárie, nákupem nového ohřívače,výměnou špatných okýnek na sociálním zařízení pro děti a
vymalováním, činily 9.656,- Kč.
- Dále pro MŠ musel být opraven komín vedoucí spaliny od plynového kotle, kterým se MŠ vytápí.
Celková oprava včetně pronájmu, montáže a demontáže lešení stála 19.781,- Kč.
- V Bojanovicích v prostorách bývalé hasičárny došlo k rekonstrukci rozvodů elektrické energie, které
byly v havarijním stavu, a k vybudování osvětlení hřiště za obchodem, které je sezoně využíváno
k pořádání kulturních a sportovních akcí, a to nákladem 45.923,- Kč.
- Dále byly v Bojanovicích v obchodě a v obecní knihovně vyměněny vstupní dveře, celkovým
nákladem 46.114,- Kč.
- A úplně na závěr roku byl SDH Zlobice zakoupen 9-místný automobil Ford v ceně 368.280,- Kč.
Vím, že některé zrealizované akce potřebují ještě dokončení nebo vylepšení a já věřím, že jak na to budeme
mít finanční prostředky, síly a čas, tak je dokončíme a vylepšíme podle našich i Vašich představ.
Ve výše uvedeném výčtu chybí takové běžné činnosti jako sečení trávy, údržba zeleně, drobné opravy a
údržba na obecních objektech, zajištění chodu obecního úřadu a mnoho dalších činností spojených s životem
a chodem obce (opravy veřejného osvětlení).
V roce 2012 měla obec dva stálé zaměstnance na údržbu zeleně (Sus Libor a Veselý Jaroslav) a od 1.7.2012
do konce roku jim vypomáhal 1 pracovník na veřejně prospěšné práce (Doleček Leo), jehož mzdu téměř
v plné výši dotoval Úřad práce. Stav zaměstnanců na obecním úřadě zůstal nezměněn (Řehoříková Jana a
Hromádková Pavla).
Ze všech uvedených údajů vyplývá, že jsme v roce 2012 hospodařili dobře a odvedli kus práce. Za to chci
všem poděkovat.
Pro ty z Vás, kteří jste neměli čas nebo možnost se seznámit se závěrečným účtem obce Zlobice za rok 2012,
zveřejňujeme jeho plné znění:
Obec Zlobice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o organizaci
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Obec Zlobice
Zlobice 77, 768 31
00287954

Kontaktní údaje
Telefon:
E-mail:
www stránky:
bankovní spojení:

573 363 024
ou@zlobice-bojanovice.cz
www.zlobice-bojanovice.cz
ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1483121329/0800

Počet členů zastupitelstva:15
Počet veřejných zasedání: 6

Zřízené příspěvkové organizace:
Mateřská škola Zlobice, Zlobice 77, 768 31, identifikační číslo: 75022877
Organizační složky obce:
- Obecní knihovna
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Software používaný pro zpracování účetnictví: KEO-firma ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, Mariánská 538.
V průběhu účetního období roku 2012 hospodařila obec Zlobice na základě schváleného rozpočtu ve výši
5 026 500,- Kč na straně příjmů a v částce 5 026 500,- Kč na straně výdajů. Schválený rozpočet byl
koncipován jako vyrovnaný s nulovým saldem hospodaření.
V průběhu účetního období roku 2012 byla prováděna rozpočtová opatření, která souvisela s metodickými a
věcnými změnami. Provedenými úpravami schváleného rozpočtu došlo ke zvýšení schválených příjmů o +
808 000,- Kč na částku 5 834 500,- Kč. U výdajů o zvýšení + 808 000,- Kč na částku 5 834 500,- Kč.
Provedenými úpravami schváleného rozpočtu nedošlo ke změně schváleného nulového salda hospodaření
obce.
Daňové příjmy, které dosáhly skutečné výše 4 817 634,- Kč a byly o 183 634,- Kč vyšší než předpokládaný
schválený rozpočet.
Nedaňové příjmy, které dosáhly skutečné výše 271 562,- Kč a byly o 34 062,- Kč vyšší než předpokládaný
schválený rozpočet.
Kapitálové příjmy, které nebyly ve schvál. rozpočtu rozpočtovány dosáhly skutečné výše 13 450,- Kč.
Jednalo se o příjmy z prodeje pozemků na položce 3111.
Přijaté dotace, které dosáhly skutečné výše 627 224,- Kč a byly o 472 224,- Kč vyšší než předpokládaný
schválený rozpočet.
Skutečné celkové příjmy obce k 31.12.2012 činily 5 729 870,- Kč a byly o 703 370,- Kč vyšší, než
předpokládal schválený rozpočet.
Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci k 31.12.2012 činily 5 253 680,- Kč a byly o 227 180,- Kč vyšší,
než předpokládal schválený rozpočet.
Z uvedené částky byly na kapitálové výdaje, které zvyšují hodnotu majetku obce, vynaloženy peněžní zdroje
ve výši 944 692,- Kč na hřiště „OHRADA“ a nákup vozidla pro JSDH. Ostatní výdaje obce byly běžné
výdaje obce.
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený
4 634 000,237 500,0,155 000,5 026 500,-

Rozpočet
Upravený
Skutečnost
4 824 000,4 817 634,353 600,271 562,13 500,13 450,643 400,627 224,5 834 500,5 729 870,-

Rozdíl
-6 366,-82 038,-50,-16 176,-104 630,-

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
4 027 000,999 500,5 026 500,-

Rozpočet
Upravený
Skutečnost
4 536 300,4 308 988,1 298 200,944 692,5 834 500,5 253 680,-

Rozdíl
-227 312,-353 508,-580 820,-

Schválený

Upravený

Zm.na ban.účtech
Spl.půj.prostředků
Finan. celkem
Stav bankovního účtu

0,0,0,-

Stav k 31.12.2011
2 501 287,-

Rozpočet
0,0,0,-

Skutečnost
-476 191,0,-476 191,-

Stav k 31.12.2012
2 977 478,-

Rozdíl
-476 191,0,-476 191,rozdíl
476 191,-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední desce
(výkaz FIN 2-12M, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha).
2. Hospodářská činnost obce v roce 2012
Obec nemá hospodářskou činnost. Všechny náklady a výnosy jsou účtovány v hlavní činnosti.
3. Stav majetku k 31.12.2012
Na základě příkazu starosty obce č. 1 byla provedena inventarizace majetku obce Zlobice k 31.12.2012.
Majetek obce není zatížený zástavním právem.
Stav účtů v Kč:
Účet
Název účtu
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021
Stavby
022
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031
Pozemky
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
231
Běžný účet
311
Odběratelé
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
321
Dodavatelé
324
Krátkodobé přijaté zálohy
331
Zaměstnanci
336
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
342
Jiné přímé daně
389
Dohadné účty pasivní
462
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé

Částka v Kč
115 580,40
22 145 915,11
829 014,00
1 034 527,60
5 518 568,32
36 000,00
2 977 478,17
61 338,00
134 597,00
14 401,00
94 965,18
9 900,00
106 463,00
53 969,00
11 264,00
112 090,00
270 750,00

4. Neinvestiční dotace neziskových organizací
Obec Zlobice během roku 2012 poskytla dotaci ve výši 433 835,- Kč
- neinvestiční dotace základní školy Kroměříž…………………………………………….279 635,- Kč
- neinvestiční dotace TJ Sokol Zlobice …………………………………………………..50 000,- Kč
- neinvestiční dotace SDH Zlobice …………………………………………………………30 000,- Kč
- neinvestiční dotace ŘKF Zlobice………………………………………………………….50 000,- Kč
- neinvestiční dotace Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek……………………….15 000,- Kč
- neinvestiční dotace Svaz žen Zlobice – Bojanovice………………………………………...5 000,- Kč
- neinvestiční dotace Myslivecké sdružení „TROJÁK“ Věžky-Zlobice..………………….…1 000,- Kč
- neinvestiční dotace Mikroregion Kroměřížsko……………………….…………………..…3 200,- Kč
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2012 byly čerpány na stanovené účely a řádně vyúčtovány.
Nevyčerpané prostředky z dotace na VOLBY v celkové částce 24 323,80 Kč budou vráceny do státního
rozpočtu prostřednictvím účtu Zlínského kraje v roce 2013. Obec v roce 2012 nečerpala ani nesplácela žádný
úvěr.
Položka
4111
4112
4116
Celkem

Název
VOLBY 2012
Neinv.přij.transfery ze st.roz
Aktiv.polit.zaměst.

Poskytnuto
46 400,159 100,33 724,239 224,-

Použito
22 076,20
159 100,33 724,214 900,20

UZ

98193
13101

6. Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Zlobice
Neinvestiční dotace poskytnutá zřizovatelem na provoz
Neinvestiční přímé vzdělávací výdaje poskytnuté KÚZL
Vlastní příjmy
Úroky z účtu

147 000,- Kč
1 068 436,- Kč
35 192,- Kč
526,- Kč

Celkové výnosy Mateřské školy Zlobice
Celkové náklady Mateřské školy Zlobice
Mateřská škola Zlobice hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši
který byl schválena na ZO dne : 18.04.2013

1 251 154,- Kč
1 246 709,- Kč
4 445,- Kč

7. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 19.11.2012- 23.11.2012 a 20.05.2013-23.05.2013
na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků. Na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ředitelem Krajského úřadu
Zlínského kraje vykonal přezkoumání kontrolor: Ing. Ivo Lejsal.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [ § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2012 je k nahlédnutí u
starostky obce a na elektronické úřední desce.
Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2012 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední
desce:
1. Výkaz ÚSC FIN 2-12M – údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích
v plném členění rozpočtové skladby
2. Rozvaha ÚSC 12/2012
3. Příloha ÚSC 12/2012
4. Výkaz zisku a ztrát ÚSC 12/2012
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
6. Rozvaha příspěvkové organizace – MŠ 12/2012
7. Příloha příspěvkové organizace – MŠ 12/2012
8. Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace – MŠ 12/2012
Ve Zlobicích dne: 29.05.2013
Sestavil: Řehoříková Jana

Odpovědná osoba: Šišková Stanislava starostka obce

Vyvěšeno: 30.05.2013
Sejmuto: 14.06.2013
Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Zlobice dne 14.06.2013, usnesením č. 47.
Šišková Stanislava, starostka

Poděkování Zlínskému kraji
Obec Zlobice děkuje za poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
na nákup požární stříkačky ve výši 50.000,-Kč pro JSDH Zlobice.

Jak si vedou hasiči

Tento rok jsme začali s velkým nasazením na naši činnost,před vánocemi
jsme dostali nové auto Ford transit
a tím to všechno začalo.
Moc techniky a málo placu ve zbrojnici. Po domluvě s paní starostkou, že
by se na výletišti pod starým přístřeškem
vybudoval takový mezisklad, kde by se
uložily věci jako je stará technika, skříně
a jiné věci, které ve zbrojnici překážely,
ale stále jsou potřebné a byly by
v případě potřeby po ruce. Se
souhlasem a finanční pomocí
jsme v měsíci březnu začali
s budováním a koncem dubna
jsme dílo zdárně ukončili. Jistě nemohu upomnět jak pomoc
obce, ale tak i členů našeho
sboru při brigádách, kde bylo
potřeba každé šikovné ruky.
Do této akce se s námi zapojili i sportovci Sokola, kde si také
uskladňují své věci potřebné pro
sport a údržbu hřiště a samozřejmně
jsme se dělili o finanční podporu. Po
mnoha letech jsme za pomoci obce
získali pro nás novou stříkačku PPS
12, která zatím nahradí tu starou,
která je z celého okrsku nejstarší, ale
v případě potřeby je ještě stále funkční
a má přislíbenou generální opravu. Jinak
náš sbor funguje dobře, každý měsíc
se scházíme na pravidelných schůzích,
kde se řeší úkoly splněné, nesplněné
a plány na další měsíc. Návštěvy sborů
našeho okrsku a pohárové soutěže
v požárním sportu, jak muži, ženy tak
i mladí hasiči se zúčastňujeme. Hlavně
mladí hasiči, ti pravidelně trénují a je to
na nich vidět, že se lepší a mají i dobré
výsledky při soutěžích.

POZVÁNKA
5. července 2013
V 10:45 vás zveme na hodovou mši
svatou do kostela svatých Cyrila
a Metoděje, patronů našeho kostela
i obou obcí.
Ve 13:30 začíná u kostela a na
farní zahradě program pro děti, za
nepříznivého počasí na faře.
Přijďte si zahrát hry, tvořit a soutěžit.
Děti i dospělí si můžou zkusit vytvořit
megabublinu!

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím a trenérům těchto dětí za jejich trpělivost a snahu je něco naučit
a trávit s nimi čas při trénincích
a různých hrách. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat všem, co se snaží pro
náš sbor něco dělat a také rodičům
mladých hasičů, kteří je doprovázejí,
jak na tréninky, tak i na soutěže, ještě
jednou díky.
velitel SDH Zlobice.

Dne 11.5. 2013 začala sezona
soutěží pro naše mladé hasiče, kteří se
zučastnili hry Plamen v Kroměříži.
Na celodenním klání podali dobrý výkon a skončili na celkovém 17.
místě. Do této soutěže se ale sčítalo
více bodů z celého roku.
18.5.2013 začala sezona pro celé
naše SDH, kdy jsme se zúčastnili
soutěže v požárním útoku v Bezměrově,
kde se soutěžilo o putovní dřevěnou
proudnici a zároveň se časy počítaly
do 1. kola požárního sportu okrsku.
V Bezměrově jsme soutěžili ve všech
kategoriích, mužů, žen, mladý hasič
a malí hasiči. Vzhledem k pečlivému
tréninku se naše družstva umístila na
pěkných příčkách.

Mužstvo mužů skončilo na 2.
místě. V těžké konkurenci ostatních
sborů to je super umístění. Jako další
soutěžily ženy, které se ve své první
letošní soutěži umístily na 3. místě. Po
ženách přišli na řadu mladí hasiči, kteří
se svým dobrým výkonem umístili na
krásném 4. místě. No a jako poslední šli
do hry malí hasiči, kteří také skončili na
4. místě.
Další naše akce v rámci hodových
oslav v okolních obcích byla
soutěž v požárním útoku v Lutopecnách, kde se naše družstva
opět rvala o dobré  umístění a nakonec získali muži 4. místo, ženy
4. místo, mladí hasiči 3. místo a malí hasiči 3.místo. Tímto bych chtěl
všem našim hasičům poděkovat
za dobrou reprezentaci našeho
sboru a popřát hodně úspěchů
v dalších soutěžích.
Závěrem bych Vás všechny
chtěl pozvat na Hodové oslavy ve
Zlobicích, konané od 5.7.2013.
Samotný program určitě najdete
v tomto vydání Zloboje, ale určitě se
přijďte podívat 5.7.2013 od 13:30 na
hřiště ve Zlobicích, kde proběhnou
soutěže všech kategorií v požárním
útoku, kde kromě soutěží, bude i bohatá tombola. Při soutěžích bude na
hřišti probíhat i různý doprovodný
program pro děti. No a samozřejmě
bude zajištěno dostatečné množství
občerstvení pro hladové a žíznivé.
Přijďte povzbudit naše družstva
v rámci hodových oslav.
Pokud máte zájem o další informace
o našem SDH,  můžete navštívit stránky
www.sdhzlobice.wbs.cz
Radek Joura starosta SDH Zlobice

Od 13.30 do 14:15 si můžete prohlédnout interiér kostela a to samostatně, nebo
využít možnosti komentované prohlídky, která trvá asi 10-15 minut.

PŘIŠLY K NÁM PRÁZDNINY
Zase se jeden školní rok chýlí ke
konci a před námi jsou tolik očekávané
prázdniny. V tomto školním roce bylo
zapsáno 26 dětí z obcí Zlobice, Bojanovice a Věžky, a byla to spíš klučičí
třída -18 chlapců a 8 dívek.
Co všechno jsme během roku
prožili? V rámci projektu „Zdravý
úsměv“ nás 6 x navštívil pan Zdeněk
Forejt (dentální hygienik), dále to byly
návštěvy divadelních představení,
společné tvořivé dílny, Drakiáda, Lampionáda, Mikulášská a Vánoční besídka, vystoupení dětí na Besedě pro
důchodce, Šibřinky, pálení čarodějnic,
oslava Dne matek, vystoupení dětí na
V sobotu 27. dubna jsme vyrazili do
Bojanovic na
Slet čarodějnic.
Pomáhali jsme s organizací Svazu žen
a Ferdyšově divadelní společnosti. I
když počasí bylo všelijaké, nakonec
se slétla veliká spousta čarodějnic a
čarodějů všech věkových kategorií
a ze všech koutů světa. Po splnění
soutěžních disciplín byly rozdány
odměny a vyhlášena nejhezčí maska.
Všem zúčastněným děkujeme.
V sobotu 8. června jsme jeli
pomáhat na Den dětí do Věžek. Tímto
bych ráda poděkovala členkám, které
se zúčastnily.
Ve středu 26. června proběhlo
Slavností loučení se školáky. Pro děti
byly připraveny věcné dary. Přejeme

Motýli rozevřou křídla plná květů
a letí vstříc létu.
Léto rozevře náruč, že motýly chytí.
Chytilo louku a místo motýlů
drží kytici kvítí.
pietním aktu u příležitosti osvobození
našich obcí, Den dětí jsme si užili na
výletišti v Lutopecnách, navštívili jsme
Podzámeckou zahradu, kde byl pro děti
připraven program s názvem „Zahrada
je hra“, byli jsme na školním výletě
v Kostelanech a také jsme se slavnostně
rozloučili s našimi sedmi předškoláky
„Zahradní slavností“.
V poslední době se na naše hlavy
snáší kritika ze strany některých
rodičů. Mají pocit, že ve školce

s dětmi málo pracujeme, že se jim
nedostatečně věnujeme. Ale věřte, že
se snažíme své povolání vykonávat dle
nejlepšího vědomí a svědomí. Je velký
rozdíl věnovat se v domácím prostředí
maximálně 3 dětem a nebo zaujmout
26 věkově i povahově rozdílných dětí
a hlavně zajistit jejich bezpečnost
během celého dne pobytu v MŠ.
Mateřská škola bude v době
prázdnin uzavřena od 8.7. do 18.8.
2013. Provoz bude zahájen v pondělí
19.8. 2013.
Děti a zaměstnanci MŠ Zlobice
Vám přejí krásné prázdniny plné
slunečných dnů, odpočinku
a nezapomenutelných zážitků.

jim ve škole samé jedničky a hodné
učitele.
Všechny děti bychom rády pozvaly
na další výpravu do lesa, tentokrát
půjdeme zachránit Jeníčka s Mařenkou
do perníkové chaloupky. Výprava se
uskuteční v sobotu 29. června. Sraz
ve 13h u hasičské zbrojnice. Špekáčky
si vezměte s sebou, na cestu děti
dostanou oplatek a v cíli sodovku.
Chléb a kečup zajistíme.
Všem dětem přejeme krásné
prázdniny, spoustu zážitků a sluníčka.
Monika Kočařová, Stanislava Lechnerová, Petra Kociánová, Yvetta
Frajtová, Jaroslav Frajt, Michaela
Trávníčková, Andrea Spáčilová,
Zdenka Topičová

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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