ZloBoj
zlobicko-bojanovický zpravodaj

Srpen 2013

Uvnitř:
Poslání, nebo profese?
Kulturní výbor
Hasiči Zlobice
TJ Sokol Zlobice
Bojanovické hody

vydává Obecní úřad Zlobice

Poslání, nebo profese?
Když se řekne pěstoun, pěstounka, většina lidí
si vybaví velikou, mnohačetnou rodinu. Rodiče,
kteří se kromě vlastních dětí ještě starají o další pěstounská dítka. Mnozí z nich si uvědomí, jak je to
záslužná činnost a možná je trochu obdivují. Ano,
pěstounů nebude nikdy dost... Od letošního ledna
k těmto pěstounům postupně přibývají noví pěstouni na přechodnou dobu. Já raději používám
termín “profesionální rodiče”. O čem to je?
Uvedu příklad: Novopečení rodiče si odváží svého
potomka domů z porodnice, po cestě však mají nehodu a přežije jen toto týdenní miminko... Jiný
příklad: Maminka, samoživitelka se hned po porodu
rozhodne vzdát se svého dítěte a poskytnout ho
k adopci. Další: Maminka závislá na pervitinu porodí, ale není schopná se o své děťátko postarat...
Můžeme pokračovat? Našli bychom mnoho dalších
možností, ze kterých se dnes rekrutují děti, který
by v minulosti skončily v kojeneckém ústavu.
Právě pro tyto případy tu jsou profesionální rodiče
- pěstouni na přechodnou dobu. Dítě u nich dostává
normální rodinnou péči a lásku a nedochází u něj
k citové deprivaci, jak by tomu bylo v ústavu. Mezitím probíhá intenzivní hledání trvalého řešení pro
každé jednotlivé dítě, tak, aby v průběhu několika
měsíců, maximálně jednoho roku našlo novou, milující adoptivní rodinu, nebo se třeba mohlo vrátit
k vlastním rodičům, pokud jejich nemoc, či krize
pominula.
Od 9. ledna 2013 jsme jedni z těchto 80 nových
profi pěstounů na přechodnou dobu. Občas nás
možná vídáte s kočárkem, nebo slyšíte projevy miminka z oken našeho domu. Absolvovali jsme roční
sérii školení, psychotestů a přípravy a nastavovali jsme se nejen na to, jak se co nejlépe o tyto
děti starat, ale taky jak je bez úhony předat nové
rodině. Tomuto přechodu se odborně říká odpoutání
a připoutání se k novým rodičům. Protože každé
dítě, které u nás je, je po několika dnech “naše”
a máme ho rádi jako vlastní.

První holčičku jsme měli doma 4 měsíce a novým
adoptivním rodičům jsme ji postupně předávali
a zvykali ji na ně zhruba 2 týdny. Tak, jak se ona
postupně stávala jejich dcerou, my jsme se postupně
vzdalovali a odpoutávali. Největší odměnou pro
nás bylo, když na konci procesu se sice s úsměvem
otočila za našimi hlasy, ale ručky už vztáhla k novým
rodičům. A my jsme zároveň v nových rodičích získali nové úžasné přátele!
Po krátké přestávce jsme si začátkem června
přijeli do porodnice tentokrát pro 2,8kg vážícího
klučinu. V jeho případě se pravidelně potkáváme
s jeho biologickou maminkou a čekáme, až se natolik zlepší její zdravotní stav a bude si ho smět
vzít domů, nebo se najde trvalá pěstounská rodina,
kde bude moci trvale žít a zároveň se s maminkou
stýkat. To už ale nezáleží na nás. My mu dáváme to
nejlepší co můžeme do života “tady a teď”.
A odpověď na mou odtázku - “poslání, nebo profese”? Obojí a s přívlastky krásné poslání a náročná
profese!
Pokud vás téma zaujalo a chcete se o něm
dozvědět víc, navštivte nás. Možná z vás budou naši
budoucí kolegové - pěstouni na přechodnou dobu!
Jiří a Magda Lučanovi, Zlobice 23

Kulturní výbor

Hasiči Zlobice

V sobotu 29.června jsme ve spolupráci s Ferdyšovou divadelní
společností uspořádali pro děti další výpravu do lesa. Tentokrát jsme
šli zachránit Jeníčka s Mařenkou do Perníkové chaloupky. Na cestu děti
dostaly oplatek. Po cestě jsme potkávali pohádkové bytosti, u kterých
jsme plnili úkoly. Setkali jsme se například s piráty, indiány, Rumcajsem a Mankou, Ivánkem a Nastěnkou, Křemílkem a Muchomůrkou. Nakonec jsme došli až k Perníkové chaloupce, kde jsme museli vysvobodit Jeníčka s Mařenkou od zlé Ježibaby. Děti si naloupaly perníček
a poté jsme si opekli špekáčky a osvěžili se limonádou. Počasí se nám
vydařilo a doufám, že se všem výprava líbila. Děkujeme všem za pomoc při organizaci.
Zveme všechny děti na tradiční Sportovní den – rozloučení s prázdninami, který se koná dne 8. září od 14 hodin na hřišti ve Zlobicích
Přejeme všem dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.
Kulturní výbor Zlobice

V září 7.9.2013 ve 14 hod. na
hřišti sokola se uskuteční již druhý
ročník pohárové soutěže ml.
hasičů v požárním sportu, zároveň
proběhne pohárová soutěž žen
a mužů v pož.sportu, která se
přeložila pro nepříznivé počasí
z 5.července.
Tímto zveme všechny rodiče
cvičících dětí a příznivce hasičů
a jejich fandy. Občerstvení bude
zajištěno, tak se těšíme a hurá na
ně!

Všechny zvou hasiči!

Bojanovické hody!
Kdy?

V Pátek 30.8.2013 hodová zábava s kapelou MOTUS
začátek v 20.00 hodin
V Sobotu 31.8.2013 Dětský den začátek ve 14.00 hodin.
Kde?

Na hřišti v Bojanovicích za obchodem
Za Ferdyšovu divadelní společnost a Vesničánek o.s. Mikšíková Silvie

Termín

10.8.2013 - SO
18.8.2013 - NE
25.8.2013 - NE
31.8.2013 - SO
8.9.2013 - NE
15.9.2013 - NE
21.9.2013 - SO
29.9.2013 - NE
5.10.2013 - SO
13.10.2013 - NE
20.10.2013 - NE
26.10.2013 - SO

III. Třída - sk. C
Lubná B - Zlobice
Zlobice - Šelešovice
Rataje - Zlobice
Zlobice - Litenčice
Bařice - Zlobice
Zlobice - Bezměrov
Kvasice B - Zlobice
Lutopecny - Zlobice
Zlobice - Zborovice B
Počenice - Zlobice
Zlobice - Dřínov
Zlobice - Lubná B

Rozpis fotbalových utkání pro podzim 2013
Termín

10.8.2013 - SO
18.8.2013 - NE
25.8.2013 - NE
31.8.2013 - SO
8.9.2013 - NE
15.9.2013 - NE
21.9.2013 - SO
29.9.2013 - NE
5.10.2013 - SO
13.10.2013 - NE
20.10.2013 - NE
26.10.2013 - SO

III. Třída - sk. C
Lubná B - Zlobice
Zlobice - Šelešovice
Rataje - Zlobice
Zlobice - Litenčice
Bařice - Zlobice
Zlobice - Bezměrov
Kvasice B - Zlobice
Lutopecny - Zlobice
Zlobice - Zborovice B
Počenice - Zlobice
Zlobice - Dřínov
Zlobice - Lubná B

Čas

16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00

Termín

31.8.2013 - SO
8.9.2013 - NE
15.9.2013 - NE
22.9.2013 - NE
29.9.2013 - NE
6.10.2013 - NE
13.10.2013 - NE
19.10.2013 - SO
26.10.2013 - SO
28.10.2013 - PO

Starší žáci
Zlobice - Bezměrov
Chropyně - Zlobice
Zlobice - Zdounky
Těšnovice- Zlobice
Zlobice - Chvalčov
Bezměrov - Zlobice
Zlobice - Chropyně
Zdounky - Zlobice
Zlobice - Těšnovice
Chvalčov - Zlobice

Čas

16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00

Čas

14:00
10:30
13:30
13:30
13:00
12:30
12:00
14:00
11:30
10:00

Vážení spoluobčané,
stalo se téměř tradicí, že během
prázdninových měsíců se opravuje v prostorách Mateřské školy
ve Zlobicích. Tentokrát to nebyla

ani prasklá vodovodní hadička na
WC v šatnách, ani prasklý ohřívač
vody v prostorách sociálního
zařízení pro děti, ale protokol
z kontroly hygienické služby.
V něm bylo uvedeno, že ve
výdejně stravy MŠ chybí sa-

sociálním zařízení pro personál
chybí na umyvadle bezdotyková
baterie. Po obdržení žádosti od
paní ředitelky na odstranění
těchto nedostatků, jsem si
vzpomněla, že v minulých
letech při kontrolách hygienické
služby bylo konstatováno, že
v MŠ je nedostatečný počet
klosetů na počet dětí, které
mohou navštěvovat naši MŠ.
Proto jsem se spojila s pracovnicí
hygienické
služby
a po vyjasnění všech požadavků,
jsme s pracovníky obecního
úřadu, naplánovali úpravy sociálního zařízení ve
školce. Ke třem klosetům
byly nainstalovány dva pisoáry pro kluky. Ve výdejně
stravy
byla
obložena
stěna za kuchyňskou linkou keramickými obklady
a následně nainstalováno
umyvadlo s pákovou baterií
a skříňkou. Na WC pro personál vyměněna vodovodní
baterie za bezdotykovou.
A když jsme byli v tom
vylepšování, koupili jsme
dětem do ložnice nový koberec
a jemu přizpůsobili i nábytek.
Všechny dotčené prostory byly
vymalovány, vč. vstupní části
schodiště. Celkové náklady za
materiál dosáhly výše 35.484,- Kč.
Všechny práce provedli pracovníci
obecního úřadu.
		
Ale nebylo investováno jen
do mateřské školy. Začátkem
prázdnin byly nainstalovány
nové čekárny na zastávkách
ve Zlobicích (směr na Morkovice a od Bojanovic u obec-

ního úřadu), cena za obě byla
60.258,-Kč. Za 32.912,- Kč byla
opravena část komunikace na
Přihlásku ve Zlobicích. V Bojanovicích pracovníci obecního
úřadu vybudovali nové pískoviště
na dětském hřišti na Bařině. Bylo
vyzděno ze ztraceného bednění,
jehož horní část byla opatřena
dřevěnými lavičkami. Celkové
náklady za materiál činily 4.846,Kč. Čekárna v Bojanovicích byla
ošetřena novým nátěrem, stejně

tak jako okna, mříže, okapy
a svody zadní části budovy
obchodu a knihovny.
Zároveň v letních měsících
probíhala i údržba zeleně a práce
na začínající kompostárně.
Za odvedenou práci chci
pracovníkům obecního úřadu velmi poděkovat.
Školákům chci popřát úspěšný
nový školní rok a Bojanovským
hodům příznivé počasí.

mostatné umyvadlo na mytí rukou
pro pracovnici výdeje stravy a na
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Šišková Stanislava,
starostka obce
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