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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních
úspěchů v novém roce
Vám jménem svým,
Zastupitelstva obce Zlobice
a Obecního úřadu Zlobice
přeje Stanislava Šišková,
starostka obce

vydává Obecní úřad Zlobice

V neděli 8. září proběhl
na hřišti ve Zlobicích
tradiční sportovní den
pro děti.   Soutěžilo se
v různých disciplínách
a v různých věkových
kategoriích.   Jako
každý rok získal věcnou
odměnu každý závodník.
Tímto
bychom
chtěli moc poděkovat
všem občanům, kteří
na tyto odměny přispěli.
Také bychom chtěli
poděkovat za spolupráci
TJ Sokol Zlobice a SDH
Zlobice. Jako zpestření
dne si děti mohly nechat namalovat obličej.  

soutěže pro děti, zpívání koled, andílci nadělovali
dětem dárečky, na které finančně přispěl i SDH Zlobice a ohňostroj, který zajistila Ferdyšova divadelní
společnost. Občané se mohli zahřát svařákem,
punčem nebo čajem. K jídlu připravili členové TJ
Sokol Zlobice grilované klobásy.  Vše bylo zdarma,
kdo chtěl tak přispěl do kasičky a tyto penízky budou
použity na dárky pro děti v mateřské škole Zlobice.
Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat všem
sponzorům a spolkům, které spolupracují s kulturním výborem.
Přejeme všem občanům krásně prožité Vánoce
a mnoho štěstí, zdraví a lásky v příštím roce 2014.
Kulturní výbor: Monika Kočařová, Petra Kociánová,
Stanislava Lechnerová, Michaela Trávníčková,
Andrea Spáčilová, Yveta Frajtová, Jaroslav Frajt,
Zdena Topičová

V sobotu 19. října se uskutečnila tradiční drakiáda
a lampionáda. Počasí nám přálo, vítr foukal a draci létali. Děti i rodiče se mohli zahřát teplým čajem
a děti dostaly sladkou odměnu za účast. Po setmění
jsme s lampiony obešli vesnici a sešli se na hřišti ve
Zlobicích, kde jsme se ohřáli u ohně a občerstvili.
Děkujeme za spolupráci Ferdyšově divadelní
společnosti, TJ Sokol Zlobice a SDH Zlobice.
V neděli 1. prosince jsme se již po třetí sešli u rozsvícení vánočního stromečku. Na programu byly

Za SDH Zlobice: Poděkování všem občanům za podporu v naši činnosti a za návštěvy
při soutěžích, zvláště při mladých, když se snaží o nejlepší umístění, to je vždy nejvíce těší
a inspiruje, tak doufáme že to bude i v následujícím roce proto všichni hasiči přejí všem krásné prožití svátků vánočních a do Nového Roku štěstí zdraví a vykročení tou správnou nohou.
Děkujem za Vaši přívětivost. Hasiči Zlobice.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
PO JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
V sobotu, dne 14.9.2013 pořádala
ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice po
dvouleté přestávce pro své členky
opět jednodenní poznávací zájezd.
Akci podpořila finančně také OR
ČSŽ Kroměříž a KR ČSČ Zlín.
Zájezdu ze zúčastnily členky ZO
Zlobice-Bojanovice,
Bezměrov,
Bílany a Kroměříž. Volná místa
v autobusu, který jsme si zamluvily
ve firmě Krodos bus as. Kroměříž,
zaplnili rodinní příslušníci a přátelé
členek ZO. Ačkoliv v noci z pátku
na sobotu tak strašlivě pršelo
a vypadalo to, že zájezd se vůbec
neuskuteční, opak byl pravdou.
Všechny účastníky zájezdu počasí
neodradilo a plný autobus se vydal ke svým cílům. Nakonec –
během dne se počasí umoudřilo
a vysvitlo i sluníčko!
První zastávkou našeho zájezdového poznávání bylo muzeum
Vladimíra Menšíka a Alfonse
Muchy v Ivančicích. Od příjemné
paní průvodkyně jsme se dověděli
hodně nových poznatků o životě

Vladimíra Menšíka, prohlédli jsme
si nádherné vystavené expozice
Alfonse Muchy. Poté se autobus
vydal do vyhlášených Dalešic,
kde jsme se těšili na prohlídku pivovaru, který je pověstný
natáčením filmu Postřižiny. Počasí
už se umoudřilo, prohlídka byla
zajímavá a návštěvu tohoto místa jsme zakončili společným
obědem v přilehlé dobové restauraci. Po několika málo kilometrové
jízdě jsme se ocitli u překrásné
dalešické přehrady, po které nás
provezla výletní loď Horácko.
Celou hodinu jsme se kochali
krásami dalešické přírody.   Poslední odpolední zastávkou našeho
zájezdu bylo město Moravský
Krumlov. Prohlédli jsme si panorama města z návrší, kde stojí
známý krumlovský kostel se čtyřmi
věžemi, navštívili jsme náměstí.
Kávu a zákuskem jsme spořádali
v místních kavárničkách.
Na zpáteční cestě nás neopustila
dobrá nálada, jízda byla perfektní
díky skvělému panu řidiči Milanovi
Daňkovi z firmy Krodos. Atmosféra zájezdu byla po celou dobu

vadla, zúčastnili jsme se Drakiády
a Lampionády, absolvovali jsme
exkurzi do hasičské zbrojnice proNa začátku školního roku dětem fesionálního záchranného sboru
ukáplo i několik slziček, ale brzy v Kroměříži
poznaly, že chodit do MŠ je prima. - v listopadu jsme si vyjeli na výlet
Čekají tam na ně kamarádi, paní do Těšánek, kde jsme   navštívili
učitelky, hračky a různé zajímavé Grunt Galatík, opět jsme byli v diaktivity, které všestranně rozvíjí vadle a 18.11. do naší MŠ přijela
osobnost dětí.
„teta Inka“ z ČČK, která nás
A také se tu stále něco děje:
seznámila s obsahem lékárničky,
- všechny děti jsou zapojeny do upozornila
nás
na
číhající
projektu „Zdravý úsměv“ s pa- nebezpečí, seznámila nás s obnem Zdeňkem Forejtem
vazovou technikou a rozdala nám
- v září se uskutečnila schůzka drobné dárečky.
Klubu rodičů                                                                                      - prosinec je pro nás měsícem
- v říjnu naši školku navštívila plným očekávání a radostí. 1.12.
Mgr. Irena Páníková z SPC, jsme pomáhali rozsvítit vánoční
která provedla depistáž u dětí se             stromeček před školkou, měli jsme
špatnou výslovností a poradila mikulášskou nadílku, vánoční dílnám, jak máme s těmito dětmi pra- nu pro rodiče s dětmi, vánoční becovat. Tento měsíc jsme jeli do di- sídku.
PROČ SE NÁM LÍBÍ V NAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLE

fotografie: Jana Řehoříková

výborná, všichni účastníci zájezdu
byli dochvilní a ukáznění a všichni
se dobře bavili.
Shodli jsme se, že nebude vůbec
od věci, když si zase něco tak
pěkného zorganizujeme příští rok.
Na všechny účastníky nového
zájezdu se tedy těší
Alena Susová – průvodkyně
a předsedkyně ZO ČSŽ ZlobiceBojanovice
Chceme moc a moc poděkovat
všem, kteří jste přispěli do kasičky
u příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku dne 1.12. 2013. Celý
výtěžek Kulturní výbor a TJ Sokol
Zlobice věnovali dětem do školky
na nákup vánočních dárků.
Velmi si vážíme spolupráce právě
s těmito obecními spolky.
KRÁSNÉ VÁNOCE….to nejsou
jen dárečky a překvapení, ale
především láska, porozumění
a štěstí. Přejeme Vám, ať je
po Vašem boku vždy někdo,
s kým se můžete o to všechno
podělit……
A pod stromečkem? 365 dárků
a v každém jeden krásný, šťastný
den pro rok 2014.
Kolektiv MŠ Zlobice

Vážení spoluobčané jménem nás fotbalistů Vám přeji krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí
a zdraví v roce 2014 a v následujícím roce hodně příjemných sportovních zážitků.
Za TJ Sokol Zlobice Antonín Večerka předseda oddílu

PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK SPOJENÝ S VÁZÁNÍM ADVENTNÍCH VĚNCŮ.
V pátek, 22.11. tr. se v knihovně přinesly. Na závěr večírku připravila na to vždycky stejně těšíme.
sešly ženy a dívky ze ZO ČSŽ i je- pro ženy knihovnice malou besedu Proto mi dovolte za všechny ženy
jich přítelkyně, aby zde již tradičně nad knihami našich současných ze ZO ČSŽ popřát všem našim
jako již dva roky zpět, vyrobily ad- autorek – Simony Moniové a Bar- spoluobčanům krásné a klidné
ventní věnce a svícny na vánoční bary Nesvadbové, jejichž knihy Vánoce a co nejlepší vstup do
výzdobu svých domovů. Novinky jsou v obecní knihovně k dispo- roku 2014!
Alena Susová – předsedkyně
z této oblasti tvorby nám opět zici.
dokonale předvedla paní Ivana Večírek se vydařil po všech
OBECNÍ KNIHOVNA A
Voždová. Účastnic večírku se stránkách. Popovídaly jsme si,
KNIHOVNICE
PŘEJÍ VŠEM
sešlo tolik, že knihovna praskala připravily si adventní věnce a tak
SVÝM
ČTENÁŘŮM
A INTERve švech. Předvánoční atmosféru nějak se naladily na ten rušný
NETOVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM
doplňovalo občerstvení v podobě předvánoční čas, který je pro ženy
KRÁSNÉ
VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
vánočního svařáku a napečených symbolem shonu a příprav, vaření,
NOVÝ
ROK 2014!!!
dobrot, které si ženy samotné pečení a uklízení. Ale všechny se

Milí přátelé,
prožíváme čas adventu, ve kterém se připravujeme na slavení vánočních
svátků. Přeji Vám, ať radost, kterou budete prožívat o Vánocích se
svými nejbližšími, je hluboko zakořeněna v Bohu! Ať Ten, který přišel
spasit každého z nás, Vám žehná po celý nový rok, dá Vám dar zdraví
a potřebné milosti v budování krásného společenství lásky s druhými
lidmi. A když se budeme víc usmívat, bude určitě lip.
P. Robert Pokrywka
Vánoční bohoslužby ve Zlobicích

Pozvánky
Živý betlém ve Zlobicích
Zveme Vás na tradiční Živý betlém,
který se bude konat opět 25.12.
2013 v 16:00 před kostelem ve
Zlobicích. Děti zahrají za pomoci
mládeže vánoční divadelní scénku
s písněmi a koledami o narození
Ježíše. Můžete se těšit na:
- dětské divadelní představení
s koledami

- následně si prohlédnout kostelní
"betlém" a kostel
- každoroční svařák i čaj
Události
Mikuláš ve Zlobicích
V neděli 8. prosince přijel do
zlobického kostela na návštěvu
biskup svatý Mikuláš. Tentokrát
nekontroloval pana faráře, ale
přítomné děti. A protože všechny
dostaly nějaký dáreček nebo
dokonce balíček, je jasné,
že v kostele byly jen hodné
děti a návštěva dopadla
dobře.
Posvěcení zrenovovaného Šumberova kříže
V sobotu 9. listopadu se
ve Zlobicích konala malá
odpolední pobožnost, při
které byl posvěcen zrenovovaný „Šumberův“ kříž.
Kříž nechali vytesat a umístit

u svého pole manželé Anežka
a Josef Šumberovi v roce 1918.
Pokud jste neměli možnost přijít
a nevíte kde kříž hledat, můžete
to kdykoliv napravit. Kříž najdete necelý kilometr za zlobickým
hřbitovem, podél bývalé polní
cesty (dnes tzv. cyklostezky) do
Bezměrova.
Tříkrálová sbírka
Nadcházející sbírka se bude konat
od 1. do 14. ledna 2014, bude opět
věnována na charitativní projekty
nejen v zahraničí, ale především
doma.
Oprava varhan
Během letošního podzimu byly
zrestaurovány a znova naladěny
kostelní varhany. Jak generální oprava dopadla, se můžete
přesvědčit třeba o Vánocích.
Přijďte se zaposlouchat do čistého
zvuku varhanních píšťal.
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