Říjen 2006

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
Končí volební období a touto cestou děkuji všem kolegům ze zastupitelstva, členům výborů a komisí, všem spolupracovníkům za
výbornou spolupráci, kterou odváděli po celé čtyři roky.
Život v obci by se neobešel bez spolupráce s místními spolky.
Děkuji TJ SOKOL Zlobice, SDH Zlobice, ČSŽ Zlobice, Ferdyšově společnosti, Vesničánku, myslivcům za dobrovolnou práci pro
ostatní občany.
Neméně kvalitní spolupráce probíhala i s Mateřskou školou ve
Zlobicích a Obecní knihovnou v Bojanovicích.
Zvláštní poděkování náleží hospodáři obce JUDr. Josefu Urbanovi, který dlouhá léta pracuje jako obecní hospodář. Tuto práci
vykonával vždy na vysoké profesionální úrovni, vždy je ochoten
každému pomoci dobrou radou.
Tímto mu děkuji za výbornou spolupráci a do blízkého odchodu
do důchodu hodně zdraví a životní pohody.

■

Informace z úřední desky OÚ

■

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

■

Třiďme odpad

■

Volební program

■

Voda je spása i zkáza

■

Veselé bojanovské hody

■

Střípky z Bojanovic

■

Jak jsme sportem přivítali prázdniny

■

Nohejbalový turnaj ve Zlobicích

■

Víte jak na stres

■

Berušky už vědí proč

■

Co se stane když

■

Pozvánky na akce

■

Kdo vyhrál křížovku

Hodně zdaru přeji všem odvážným občanům, kteří budou kandidovat v letošních komunálních volbách v našich
obcích, hodně štěstí a těm budoucím zvoleným hlavně pevné nervy, optimismus, dobré spolupracovníky a široký rozhled.
Romana Kozáková,
starostka obce Zlobice
František Branislav
Den listopadový
Vážení spoluobčané,
zase uplynulo jedno volební období a v nastávajících komunálních volbách si zvolíte ty, kterým nejvíce důvěřujete.
Ti z Vás, kteří cokoliv pro obec zajišťují a organizují ví, že
práce pro občany není jednoduchá a nikdy se nezavděčí všem.
Těmto bych chtěla poděkovat za činnost a Vám všem za podnětné nápady, které obec zase o kousíček posunuly dopředu.
Věřím, že i v dalším období se společně dokážeme domluvit a
přesvědčit i další občany, že jejich názory i jakákoliv pomoc
jsou vítány. K tomu Vám přeji dobré zdraví, pevné nervy a toleranci k ostatním.
Alena Skácelová,
místostarostka obce

Sotvaže vítr provál
ovocná stromoví,
hned zemi razítkoval
den listopadový.
Nejvíce listí z třešně,
vršené u zídky.
Potiskl všechno spěšně
pestrými razítky.
S listopadovým datem,
s adresou jeseni.
Prozářil všechno zlatem
i prudkou červení.
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Varovný dopis z Biopasu
Vážení spoluobčané,
byli jsme upozorněni firmou Biopas na nepořádek okolo kontejnerů v naší obci.
Podle níže citovaného dopisu, jsou mezi námi neukáznění občané, díky kterým budeme nuceni sáhnout hlouběji do kapsy. Věřím, že se ti, o které se jedná, zamyslí a
změní své návyky ve prospěch nás všech a níže uvedené sankce se nám vyhnou.
„Vážená paní starostko,
tedy budeme účtovat manipulační poplatek
chtěl bych Vás tímto dopisem informovat 71,40 Kč za každých 15 minut, které naši
o přetrvávajícím problému při svozu třídě- pracovníci tímto úklidem stráví.
ného odpadu ve Vaší obci. Poslední dobou
Je to opravdu krajní řešení a neradi byu Vás dochází ke stálému přeplňování kon- chom k němu sáhli, ale jde nám o to, abytejnerů na separovaný odpad, které násled- chom službu zajišťovali na odpovídající
ně způsobuje (námi nezaviněné) porušová- úrovni a nemůžeme znevažovat provádění
ní našich platných harmonogramů svozu.
našich služeb tím, že budeme odjíždět od
Při vyprazdňování Vašich kontejnerů kontejnerů, které budou sice vyprázděny,
dochází pravidelně k tomu, že obsluha vozi- ale jinak zahrnuty nepořádkem.
dla musí stále ve větší míře provádět časově
Věřím paní starostko, že náš krok pochonáročný úklid kolem těchto kontejnerů.
píte a také bych Vás chtěl požádat, abyste
Problémy s dodržením časového harmo- se z titulu své funkce pokusila vzniku zcela
nogramu se potom samozřejmě negativně zbytečného nepořádku na stanovišti Vašich
promítají do námi poskytovaných služeb a kontejnerů zabránit.
proto bych Vás chtěl informovat o způsobu,
Luděk Švec,
kterým budeme tuto situaci do budoucna
vedoucí svozu tříděného odpadu
řešit.
V případě, že bude výše popsaná neuTolik z citovaného dopisu od firmy Bispokojivá situace nadále přetrvávat, bu- opas. Ráda bych podotkla, že za kontejnery
deme nuceni při další fakturaci zohlednit platíme z obecní pokladny nemalé peníze.
úklid, který kolem kontejnerů naši pracovRomana Kozáková,
níci provádějí a v následujících měsících
starostka obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zlobice
Zasedání ZO se uskuteční
v pondělí 16.10.2006 v 18.00 hod. v restauraci Amerika ve Zlobicích.
Ustavující schůze zastupitelstva se uskuteční
v pondělí 6.11. v 18.00 hod. v restauraci Amerika ve Zlobicích.
Každý občan České republiky vyhodí
ročně v průměru 150 - 200 kg odpadů.
Pokud však odpady třídí a ukládá do
barevných kontejnerů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného množství.
Za rok tak každý z nás může
vytřídit až 30 kg papíru, 25
kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na
dotřiďovací linku a následně
do zpracovatelských firem, kde recyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad vyhodíte jen tak do popelnice, bude
odvezen a uložen na skládku nebo se
jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Co všechno lze recyklovat
* Slisovaný a sběrový papír je možné
recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává
se do směsi na výrobu nového papíru, který pak poslouží k produkci novinového papíru, sešitů, lepenkových krabic, obalů na
vajíčka, toaletního papíru apod.

* Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do
výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a
pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při
tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo

se dá takto používat vlastně donekonečna.
* Plasty jsou zpracovávány různou
technologií. Z PETlahví se například zhotovují vlákna, která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se přidávají
do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků
a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, například na odpady. Pěnový polystyren slouží k produkci speciálních cihel. Ze
směsi plastů lze lisovat odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu
nebo protihlukové stěny u dálnic.
* Nápojové kartony se recyklují dvěma
způsoby: Zpracovávají se stejně jako starý

UPOZORNĚNÍ
vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků)
upozorňující na dodržování povinností
vyplývajících ze zákona č. 458/2000
Na základě § 25 odst. 4 h) zákona č. 458/
2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo
ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního
zařízení.
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME,
PROVEĎTE V TERMÍNU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON
Česká republika, a. s., vstoupí následně na
dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou
odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána
na místě k dalšímu využití vlastníkem či
uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
společností E.ON Česká republika, a. s.
Pozn. Pro kácení stromoví a jiných porostů
je nutno zajistit si dle zákona č. 114/1992
Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.)
Bližší informace Vám poskytneme na
telefonním čísle: 577 163 354
E.ON Česká republika a. s., Regionální
správa sítě VN a NN, Otrokovice

papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro
ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě
za tepla se drť lisuje do desek, které je možné použít například jako stavební izolaci.

Pár užitečných rad

V mnohých domácnostech si lidé zavedli další koše nebo igelitové tašky pro
ukládání papíru, skla a plastů. Většina z
nás již pochopila, že separovat odpad do
příslušných kontejnerů se vyplatí. Vždyť
za rok každý z nás může
v průměru vytřídit až 30
kg papíru, 25 kg plastů a
15 kg skla. Kdybychom
ho jen tak vyhodili do popelnice, skončil
by na skládce nebo by se jinak bez dalšího
využití zlikvidoval. A to je přece škoda!
Připomeňme si, jaký druh odpadu se
k dalšímu zpracování hodí. Zároveň si
zapamatujme, co do kontejnerů a pytlů
s vytříděným odpadem nepatří:
Papír
ANO: Noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón a papírové obaly, například sáčky.
NE: Mokrý, mastný nebo jinak znečiš(pokračování na str. 7)
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Volební program kandidátů ČSSD
pro volební období 2006 – 2010

Volební program KSČM v obci
Zlobice na období 2006 – 2010

Vážení občané,
Kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou do komunálních voleb si Vám dovolují představit svůj volební program pro volební období 2006 – 2010.

Vážení spoluobčané, vážení voliči,
opět se přiblížily komunální volby
do Obecního zastupitelstva. Kandidáti, navržení na kandidátce KSČM
budou prosazovat zájmy obce v oblastech obci prospěšných, zejména:
 zachování stávajícího majetku obce,
 dokončení výstavby místních komunikací a chodníků,
 jednání s firmou Silnice – dálnice o přijatelném řešení stavby dálnice, jejíž část výstavby se přímo dotýká našich obcí,
 úpravu zeleně svépomocí občanů a prostředky obce,
 úpravu terénů proti splavování půdy protierozním opatřením (spolupráce s Pozemkovým úřadem),
 údržbu koryt potoků a příkop (kontaktováním a dohodou s
příslušným majitelem),
 vybudování chodníku od hřbitova do Bojanovic,
 výstavbu čističek odpadních vod samostatně pro obec Zlobice a pro obec Bojanovice, s úsilím získání dotace z příslušných fondů,
 zachování kulturních tradic v obcích, podporu místních
spolků, podporu divadelních souborů, čtvrtletníku Zloboje,
knihovny apod., získání grantů na tuto činnost,
 provozování sportovních aktivit ve Zlobicích i Bojanovicích, vybudování sociálního zařízení hřiště a knihovny v
Bojanovicích, získání grantů na tuto činnost,
 zachování provozu Mateřské školy a její postupné zvelebení,
 opravu studny u hřbitova s umožněním snadného čerpání
vody,
 zřízení poradenské činnosti v sociální oblasti pro občany,
kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci (nezaměstnaní,
matky-samoživitelky, senioři, tělesně postižení apod.).
V některých výše uvedených oblastech počítáme s aktivitou
občanů, jak pomocí fyzickou, tak i duševní.

Pro Vaše rozhodování, zda dostaneme důvěru pro příští volební období je jistě důležité, jak jsme splnili program, který
jsme Vám před čtyřmi roky předložili.
Prioritou pro minulé volební období byla rekonstrukce místních komunikací, která dle plánu a finančních prostředků byla
realizována. Obec využívala dotací z Programu obnovy venkova, kterou vyhlašuje Krajský úřad Zlín.
Stejnou dotaci obec využila na výměnu oken v budově Obecního úřadu a Mateřské školy ve Zlobicích. Dokončen byl územní plán obce, občané mají možnost do něj nahlížet v kanceláři
Obecního úřadu ve Zlobicích. Obecní knihovna v Bojanovicích
byla zařízena počítačem a bezplatným internetem (po dobu tří
let) z dotací EU a Zlínského kraje za příspěvku obce.
V rámci společného projektu Mikroregionu Kroměřížsko byl
vypracován plán odpadového hospodářství pro každou členskou
obec a také jsme se zapojili do systému odpadového hospodářství firmy EKO-KOM, a.s.
Dlouholetým dluhem naší obce bylo vybudování nových
sportovišť, podařilo se vybudovat nové betonové hřiště ve Zlobicích a travnaté hřiště v Bojanovicích.
V současné době je připravena projektová dokumentace na
opravu zídky na hřbitově ve Zlobicích, sociálního zázemí v areálu obchodu v Bojanovicích, podklady pro výkup pozemků na
realizaci rekonstrukce místní komunikace ve Zlobicích a další.
V oblasti kultury pořádáme akce pro děti a mládež během
celého roku, tradicí je každoroční beseda s důchodci.
Je to krátký výčet činností, které byly realizovány v minulém
volební období.
I nadále budeme pokračovat a navazovat na současnou strategii rozvoje obce bez hazardu s obecními financemi a majetkem.
V ČEM BUDEME POKRAČOVAT A CO BUDEME
PROSAZOVAT:
V oblasti životního prostředí
 pokračovat a prosazovat obecní priority při Pozemkových
úpravách
 zlepšení péče a údržby zeleně
 pokračovat v přípravných a projektových pracích čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanalizace
 podporovat separovaný sběr odpadů
 pokračovat v účinném programu deratizace
 sledovat a dle pravomocí postihovat původce nepovolených
skládek
v oblasti dopravy
 udržení dopravní obslužnosti v oblasti autobusové dopravy
ve spolupráci se Zlínským krajem
 využití stavby dálnice D1 pro opravu místní komunikace v
Bojanovicích, realizaci zpevněné komunikace Bezměrov
– Zlobice, možnost využití ornice apod.
v oblasti kultury a sportu
 podpora činnosti TJ Sokol Zlobice
 podpora všem formám zájmové činnosti dětí a mládeže zaměřených na aktivní trávení volného času
 další rozšiřování a doplňování dětských hřišť
 pokračování činnosti Sboru pro občanské záležitosti
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Za KSČM: Skácelová Alena
podpora ochotnických divadelních spolků
podpora činnosti SDH Zlobice a ostatních místních organicí
v oblasti školství
 finanční podpora MŠ a zajištění potřeb dětí v MŠ
v oblasti rozvoje obce a podnikání
 dokončení veřejného osvětlení na „Přihlásku“
 příprava a dokončení projektů na rekonstrukci kanalizace a
ČOV, místního rozhlasu, veřejného osvětlení, místních komunikací apod.
 oprava chodníků
 podporovat a udržení a vznik nových podnikatelských aktivit
 využívat dotací z Programu obnovy venkova a dalších dotací.



Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám program, který nebude lehké realizovat bez
Vaší podpory a pomoci a zejména bez hlasů pro naše kandidáty. Svou podporu budeme také hledat u poslanců a kompetentních osob naší strany.
Přeji Vám spokojené žití v našich obcích a šťastnou ruku
při výběru kandidátů.
Jménem kandidátů ČSSD
Romana Kozáková
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ZÁPLAVY VE ZLOBICÍCH A BOJANOVICÍCH

Už opadlá voda ve Zlobicích u Majíčků. V nejvyšším bodě sahala
až ke dvířkám udírny.

U Raclavských voda napáchala velkou škodu.

Také v našich obcích jsme zažívali hořkost záplav. V časných
ranních hodinách 30. června 2006 po vydatném dešti stoupla hladina jinak neškodného Věžeckého potoka a ten se vylil z břehu.
Ve Zlobicích byly nejhůře postiženy rodiny Lehkoživova, Brhelova, Majíčkova a Bečvářova.
V Bojanovicích se vylil potok na Bařině a zaplaveni byli Raclavští, Kozárkovi, Libenští, Brablíkovi a zčásti také hasičská zbrojnice.

Velký dík patří zlobickým hasičům, jmenovitě se záchranných
akcí zúčastnili: velitel Ivan Brhel st., ze členů pak Petr Majíček,
Martin Láska, Ivan Brhel ml., Miloš Lechner a Milan Majíček.
Pomáhali také Rostislav Ftáčník a Antoním Večerka ml.
Také občanům, kteří přispěli do bojanovské povodňové sbírky, kterou uspořádal p. Tomáš Klíč při hodové mši svaté v Bojanovicích.
MiSmo

Voda je spása i zkáza...
Koncem letošního června přišlo velké
oteplení s vysokými denními teplotami, které gradovaly od 30 0C až k tropickým dnům
teplotami ke 40 0C. Po skutečně dlouhé zimě
a nevýrazném jaru bylo konečně letní počasí
jak má být.
V průběhu druhé poloviny června přišly 2
velké bouřky. Ta první přišla večer 20. června provázena obrovskými blesky, které křižovaly oblohu až z toho byla náramná podívaná.
Více však bouřka zasáhla Kroměříž.
V noci ze čtvrtka 29. na pátek 30. června
se přehnala nad obcí prudká bouřka s obrovským přívalem vody z Věžecka, kterou nestačil brát potok na Bařině, a tak se voda valila
obrovskými vlnami přes zahrady a zaplavila
obytné místnosti manželů Raclavských. Bylo
to v noci mezi 2 a 4 hodnou ranní, mnoho
obyvatel poklidně spalo a voda je překvapila.
Strhávala sebou co jí přišlo do cesty. Nejvíce
to zasáhlo domy č.p. 56, 55 a 8 (Raclavští,
Libenští, Brablíkovi). Manželé Raclavští byli
v přízemí domu zcela zaplaveni vodou do
výše téměř 1 m. Voda zaplavila celý byt a vše
zůstalo pod vodou - nábytek, postele, skříně
s oblečením, ve vodě plavala auta v průjezdu
a bylo třeba uvolnit vrata, aby se voda mohla
vylít ven přes cestu. Tam si našla trasu mezi
domy (Hánošovo, Bakalíkovo) a valila se
potokem dál k Měrůtkám. Obrovský příval
vody stékal do obce také z kopce od Větřáku, od Kojetína. Na Bařině byla zaplavena
2 osobní auta, které bylo nutno odtáhnout a
následně vyčistit. Naštěstí se podařilo obě
zprovoznit. Poškozená byla cesta v obci, kte-

rou následně museli cestáři nástřikem kamení
a asfaltu počátkem července opravit. Na pomoc při úklidu pomáhali místním i hasiči ze
Zlobic. Poškozeným manželům Raclavským
pomáhali při likvidaci naplavenin místní občané. Vyváželo se vše rozmáčené a zničené
na přistavené vlečky a do kontejnerů. Bude
však dlouho trvat, než se podaří vše dát do
stavu k novému bydlení.
V první polovině července panovala nadále tropická horka, kdy na slunci bylo 36 – 40
0
C. Teprve po 15. červenci se mírně ochladilo
s příjemnými teplotami přes den kolem 25
0
C. Srpen byl opačně spíše chladnější měsíc
s deštivými přeháňkami.
Kdy řádil vodní živel v Bojanovicích v
minulosti ?
Z písemných záznamů v kronice Bojanovic, se dočteme o velké kalamitě v roce
1934. Tehdy v srpnu přišly hned 4 průtrže a
to 12, 15, 22 a 27 srpna. V kronice je o tom
zaznamenáno: „Svedením vody novými příkopy po scelování téměř z celého západního
katastru shromáždilo se na Bařině tolik vody,
že vyvrátila ploty v č.p. 55 a 56 a valila se
dvory těch čísel a ještě u č.p. 7 a 8 vyvrátila
zdi plotné odnášejíc vše, co jí v cestu přišlo a
vraty a dveřmi se hnala na náves a zase vraty a dvory a zahradami č.p. 23, 24, 25, 36,38
ven přes pole na pastviska k Měrůtkám. Nejhůře bylo 27. srpna, kdy průtrž byla největší
a o jedné hodině v noci. U Jaroslava Jurtíka
na č.p. 8 potopena byla drůbež a koně musili vyvést ze stájí. Také na polích způsobeno
mnoho škod.“

Další povodeň je zaznamenána v roce
1975. Přišla dne 23. srpna, kdy se strhla nad
obcí silná průtrž mračen. Údolím od Koválovic se valily proudy vody. Koryto potoka se
rozlilo do zahrad a dvorů. Nejvíce to odneslo
stavení č.p. 8 (Jurtíkovo) a č.p. 55 (Přikrylovo). Průjezdem domu č.p. 56 (Raclavských)
se valila voda do výše půl metru. Nánosy
bláta dlouho občané odstraňovali. I veřejné
studny musely být vypumpovány.
Následně v roce 1990 přišla 17. května
tak silná bouře, že velké přívaly vody sebraly s polí právě zasetou kukuřici a spolu s
bahnem zpustošily část obce, zejména Bařinu
(1/2 m bláta) Tato spoušť se opakovala ještě
jednou v noci z 24. na 25. května.
Jistě bylo i v dávné minulosti záplav,
které postihly naši obec. Možná, že některé nebylo v tomto výčtu vzpomenuto a
jistě i ta poslední není poslední. Příroda si
občas vybírá svou daň. Nutno pamatovat,
že kde přirozenou cestou vzniklo vývojem
koryto řeky či potoka, tam vždy přemíra
vody si cestu zpět najde.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za pomoc
při záplavě, především členům Sboru dobrovolných
hasičů ve Zlobicích.
rodina Majíčkova
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Střípky z Bojanovic

VESELÉ BOJANOVSKÉ HODY
Jako každý rok, tak i letos, připadla první zářijová neděle „na andílka“ oslavě
bojanovských hodků. Tentokrát se hody slavily řádně a vesele celé dva dny, 2. a 3.
září. V Bojanovicích mají občané, kulturní a sportovní složky k dispozici nově zbudované malé hřiště. A tak se slavilo zde.
Sobota proběhla ve sportovním du- lo družstvo žen. Týmy obdrželi keramické
chu. Na hřišti se sešla spousta místních i medaile a vítězné ženy pak flašku sladkého
přespolních diváků, aby shlédla dva první moku z rukou předsedkyně kulturního výboru Aleny Susové. Výborná
zábava po těchto sportovních
utkáních se protáhla dlouho
do noci. Poděkování patří nejen panovi Urbanovi a jeho
„hlásné troubě“, ale i TJ Sokol
ZLOBICE, která do Bojanovice zapůjčila vše potřebné pro
konání zápasů a také své malé
hráče.
Neděle 3. září se nesla v duchu kulturním. V opoledních
hodinách sehrála část divadelního souboru VESNIČÁNEK
fotbalové zápasy v novodobých dějinách úsměvnou pohádku JAK PRINCEZNY
Bojanovic. Družstvo žáků malé kopané SPALY NA HRÁŠKU.
sestavené z fotbalistů Zlobic a Bojanovice
Vše se odehrálo na pomyslném jevišti
přivítalo svého soupeře – družstvo žáků malé kopané z Čelechovic na Hané se svým trenérem panem Josefem Spanilým
Tvrdý, ale úsměvný zápas
vtipně komentoval „vypůjčený“ moderátor Jarda Urban ze
Zlobic.
Výhra spadla do klína k potěšení místních fandů družstvu
domácímu! Patronkou tohoto
zápasu se stala místostarostka
obce paní Alena Skácelová,
která družstva ohodnotila keramickými medailemi a drobnými
dárky.
Poté následoval zápas v malé kopané za Bojanovskou knihovnou. Všem hercům
ŽENY versus MUŽI Bojanovice. Při tomto patří poděkování režisérky za skvěle zahrasportovním klání si všichni užili ohromnou nou hru a zvládnutí náročných venkovních
podmínek.
Pohádka zpříjemnila obecenstvu hodovou neděli, která
pokračovala dále příjemným
posezením na Bojanovském
hřišti. O provoz hodového bufetu se po celý víkend starali
členové Ferdyšovy div. spol.
Prasátko a kabanos byly chutné, pivo, limo teklo proudem a
našlo se i něco ostřejšího. Hodovníci byli spokojeni.

















legraci, ke které přispěl i vtipný komentář
našeho moderátora.Po tuhém boji zvítězi-

A co říci závěrem? Že
dobrá věc se podařila a hodová nálada zvítězila a to
celé dva dny !!!
Alena Susová

Bojanovice po 31 letech opět postihla
povodeň přívalovou vodou – podrobnosti na str. 3.
Hřiště je nadále úspěšně v provozu,
sice jsme mysleli, že velká sucha
zahubí trávník, nicméně vydržel a
doufejme, že podzimní a jarní deště
ho vyspraví. Nejvíce hřiště využívají malé děti, ale byl zde i turnaj v
nohejbale, kde s originálními názvy
soutěžila a takto se umístila tříčlenná družstva: 4. místo Piškoti (Sus F.,
Navrátil T., Šiška J.), 3. místo Bařina tým (Brablík st. a ml., Piškula
R.), 2. místo Vrtáci (Trávníček T. a
spol.) a 1. místo Tlačenka s cibulí
(tým Koválovic). Další velkou akcí
byly Bojanovské hody.
Vzhledem k tomu, že jsme v Bojanovicích naznali, že „prkna znamenají
svět“, upustili jsme od venkovního
jeviště z betonu a postavili jeviště
dřevěné, krásné, modřínové. Škoda,
že vyzkoušet ho můžeme až na jaře.
Při stavbě nám přišli pomoci také trpaslíci, lezli z vykopaných jam pro
konstrukci (jako ve filmu Ať žijí duchové! ) – nakonec se však ukázalo,
že to je drobotina z Bojanovic, která
stále nemá slíbenou průlezku.
K provozu hřiště: žádám občany
včetně dětí, aby na hřiště nevodili
psy, není moc příjemné, když hráči
upadnou na psím h…, jednak nelibě
voní, jednak si mohou způsobit úraz.
Dále prosím rodiče, zejména maminky, aby své děti poučili, že nesmí
nové jeviště ničím mazat ani po něm
malovat nebo ho jinak ničit. Má sloužit hlavně na divadelní vystoupení a
je žádoucí, aby vydrželo co nejdéle.
Malé hřiště je zatím ve stavu zrodu,
bude na něho navezena malá vrstva
ornice, takže nás čeká podzimní brigáda na její úpravu. Za zimních mrazů bude možno tuto plochu po nastříkání vodou používat jako kluziště.
Internet v knihovně je plně využíván,
dokonce jeho výhody inspirovaly dvě
občanky i z Bojanovic k jeho zavedení do domácnosti.
Hospoda sice nadále chátrá, ale tamtamy donesly, že je o ni zájem, tak
doufejme, že budoucí majitel bude
objekt provozovat ku prospěchu
obce.
Zničená místní komunikace od horní
křižovatky směrem k bývalému kravínu bude opravena firmou M-silnice
do konce října 2006.
Skácelová Alena, místostarostka
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Jak jsme sportem přivítali prázdniny
Červencová sobota dne 9.7. tohoto roku se stala nádherným horkým
slunným letním dnem. Chvíli to sice vypadalo, že se přižene i nějaká
bouřka, ale mraky se přehnaly, a počasí fandilo malým i větším sportovcům, kteří přišli tohoto dne přivítat milované letní prázdniny na již
v pořadí 3. ročník dětského sportovního odpoledne „HURÁ PRÁZDNINNY“.
Kulturní výbor obce se spolu s TJ Sokol je opravdu šťastným řešením,
Zlobice snažily připravit dětem bezvadně že díky získaným finančním
prožité odpoledne. Sokolíci připravili spor- prostředkům můžeme ohod- Na dětském dni si děti mohly zastřílet ze vzduchovky.
tovní soutěžní disciplíny, členky kulturky notit a obdarovat každé dítě. No a vítězové, ničky, které jim do reproduktoru pouštěli
zase tužky a stopky a vše mohlo začít. Zlo- ti nejzdatnější, ti si odnášejí hodnotné dár- členové FDKS Bojanovice.
bické a bojanovské děti od 0 do 15. let tes- ky, jako stany, batohy, míče apod.
Až příjemný teplý večer a tma zakončily
tovaly na zlobickém hřišti, jak jsou vlastně
Zdařilé odpoledne zakončily děti ve tuto akci, která otevřela dětem prázdniny. A
na tom se svojí kondičkou. Kluci ze Sokolu stánku, kde obdržely od TJ Sokol občer- teď už nezbývá, než se opět těšit na ty další
je hodnotili a ženské z kulturky zase počíta- stvení a sladkou odměnu. Pak si všichni prázdniny a s nimi i na další sportovní den.
ly výsledky. Nakonec se všechno zvládlo a mohli na hřišti zatančit na oblíbené písZa kulturní výbor obce Alena Susová
každá kategorie našla své vítěze! Ale nikdo
se opět nestal poraženým! Každý sportovec
či sportovkyně obdrželi nějaký ten dárek,
který pořadatelé mohli nakoupit díky štědré
ruce sponzorů z řad místních podnikatelů,
maminek, obecního zastupitelstva i občanů.
Dne 29. července 2006 se na asfal- Drink tým, Rodinka, Ohrada, Tomáš jedVšem moc děkujeme. Tato obecní akce se tovém hřišti ve Zlobicích konal turnaj v no, Zrůdy, Borci, Elita.
těší velké oblibě jak u dětí, tak u dospělých a nohejbale „O pohár předsedy Sokola“.
Po těžkém a dlouhém boji, končilo se

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Seznam sponzorů dětského sportovního dne
„HURÁ PRÁZDNINY“
Romana Kozáková, Alena Skácelová,
Horák Jan st., Horák Jan ml., Firma Halouzka, Rostislav Ftáčník, Alena Susová, Krejčíř Pavel, Frajtová Yveta, Kuruc
Evžen, Haschová Saša,Urban Jaroslav,
Piškulová Petra, Pálka Jiří, Topič Josef,
Mikšíková Silvie, Švehlová Marta, Brablíková Ivona, Zapletal Pavel, Skýbová
Eva, pan Bednařík, Přidalová Miroslava, Lízal Zbyněk, Jurásek Emil, Hruška
Tomáš, Hrušková Zdenka, pan Ryšánek,
Judr. Rašín, Majíček Milan, Červinka Oldřich, Gregorová Ivana, Vlčková Renata,
Řezníček Inocenc, Obchod Bojanovice,
GAZDINKA, TJ Sokol Zlobice, Sbor
dobrovolných hasičů, Kulturní výbor při
OÚ Zlobice, restaurace Amerika, …a
všichni naši hodní spoluobčané, kteří přispěli do veřejných kasiček…
Děkujeme!!!

Opět došlo ke krádeži
v prostorách TJ Sokola. Byla
zcizena část střešní krytiny.
V tomto roce je to již druhá
krádež (dříve byly vykradeny
šatny) a je škoda, že vynaložené
prostředky na likvidaci škod nejsou využity lépe, např. na tolik
potřebné vybavení pro žáky.

Tento první ročník se opravdu vydařil,
zájemců o start bylo dostatek. Slunečné
počasí ocenili hlavně diváci. Hráči by jistě
přivítali o něco méně sluníčka, ale s chlazeným mokem z bufetu sokolů, byla nálada
výborná a vedro se snášelo mnohem lépe.
Zahájení proběhlo v 9 hodin a družstev
bylo 7. Originální názvy mluví za vše:

ve 14.30 hodin, zvítězilo družstvo Borců
ve složení: Lukáš Vlček, Petr Vlček a
Petr Sukup. Předseda Sokola pan Radek
Joura předal vítěznému družstvu pohár
s dárkovým balíkem a také družstva na
druhém a třetím místě obdržela dárkový
balíček.
MiSmo

Horní řada zleva: Martin Láska, Ivan Brhel, Tomáš Holan, Pavel Sukup, Jan Chalany, Rosťa Ftáčník, Marek Topič, Tomáš Hruška, Andrej Sirota, za ním stojí Eda Piškula,
Pavel Krejčíř, Radek Joura. Druhá řada zleva: Petr Vlček, Petr Sukup, Lukáš Vlček,
Josef Topič, Jiří Pálka s velkou fanynkou - dcerou Lucií. Na fotografii chybí a turnaje se
zúčastnili: Milan Majíček, Zdeněk Holeček, Michal Trávníček, Antonín Večerka, Martin
Srbecký.
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Víte jak na stres?
Svět je plný krásy, stačí se jen dívat,
Je v něm také štěstí, stačí si jen vybrat…
Člověk by se měl naučit stres včas odbourávat. Náhlému stresu totiž lidský organizmus odolává lépe, než postupnému
zatěžování. Pozvolný nárůst stresu přichází nepozorovaně, postupně. O to má však
vážnější následky.
Pouze zdravá strava na uvolnění organizmu nestačí. Výživa je totiž jen jedním z
mnoha faktorů, které utváří duševní pohodu člověka. K pocitu zdraví a spokojenosti
musíme nalézt rovnováhu nejen tělesnou,
ale i duševní. A někdy stačí opravdu málo.
„Desatero možností odbourávání každodenního stresu“:
1) Zkuste dbát na kulturu stolování.
2) Nejezte za pochodu.
3) Snažte se stres „nezajídat“. Čokoláda Vám problémy nevyřeší. Jen se zakrátko
nevejdete do sukně, a to je teprve stres!!
4) Pokud jste vystaveni stresu a víte o
tom, vyhýbejte se alkoholu. Pořád platí, že
problémy v alkoholu neutopíte. Umí výborně plavat.

(dokončení ze str. 2)
těný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Sklo
ANO: Láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.
NE: keramika, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla.
Plast
ANO: Sešlápnuté PET láhve
od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů a polystyrén.
NE: Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Vy se ptáte,
my odpovídáme
Je třeba odstranit z PET lahve víčko
a etiketu?
Nikoliv. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování odstraněno.
Rádi bychom ale upozornili, abyste PET
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Berušky
už vědí proč

5) Vybírejte si lehce stravitelná jídla s
dostatkem vitamínů. Ovocné a zeleninové
saláty nejsou vůbec na škodu. Pokud je nebudete konzumovat z mís, ale z misek.
6) Dbejte na zachování pestrosti a vyváženosti. Nepřejídejte se, ale rozhodně
nehladovíte. Jen silný organizmus může
stres unést.
7) Dodržujte pitný režim. Budete se
cítit lépe a nebudete si hromadit odpadní
látky v těle.
8) Najděte si koníčky, u kterých se odreagujete. Pokud možno v kontrastu s Vaším zaměstnáním. Nebojte se sportovat a
dělat nové věci – no a co? Tak nám to ze
začátku moc nepůjde.
9) Buďte na sebe hodní, odpouštějte si
své drobné prohřešky. Nejste stroj, jste člověk. Odměňte se!
10) Neberte ten život smrtelně vážně.
Stejně z něj nevyváznete živí! Naučte se
zasmát sami sobě. Co Vás nezabije, to Vás
posílí.
Nenechte stres nad sebou zvítězit.
Stačí opravdu jen malý kousek…
Podle odborné literatury
zpracovala Ra

Ani jsme se nenadáli, prázdniny
utekly jak voda, a parta berušek v
naší školce 4.září slavnostně zahájila
nový školní rok. Přišla nás pozdravit
paní starostka Romana Kozáková a
členka kulturního výboru paní Ivana
Gregorová, popřály dětem úspěšný a
radostně prožitý rok, přinesly dětem
sladkosti.
Naše parta se těší na nové poznatky, zážitky, nová přátelství. Čeká nás
spousta legrace, učení, výletů, pořádání besídek pro rodiče spoustu dalších překvapení, která se vyskytnou
během školního roku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Hrušákovi z Počenic,
který nám o prázdninách vymaloval
schodiště a chodby v naší školičce.
Děkuji paní Netopilové za přešívání
prostěradel, paní Urbanové za nákup
hraček a vám všem za přízeň.
Yvetta Frajtová

láhve vždy sešlápli! Jinak jsou objemné,
čímž zdražují přepravu i následnou recyklaci.
Musíme kelímky od jogurtů, másla a
jiných potravin před vhozením do kontejneru důkladně vymýt?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí

Patří do tříděného odpadu plastové
obaly od kosmetických přípravků, které
často obsahují chemikálie?
Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů,
šamponů a krémů z obalů důkladně vylijte. Nádobky budou dočištěny při dalším
zpracování.

kelímek vyškrábat. Zbytek nečistot bude
odstraněn při dalším zpracování.
Vadí kancelářské svorky na časopisech a jiných dokumentech?
Kdepak! Svorky není třeba odstraňovat.
Při zpracování se takzvaným rozvlákněním odloučí. Z papíru se stane hladká kaše
a svorky i sponky klesnou ke dnu, odkud
jsou vybírány magnetickou separací.
Lze odložit PVC do žlutého kontejneru na plasty?
PVC do kontejneru na tříděný odpad
nepatří! Komplikuje následné zpracování
směsných plastů a energetické využití. Navíc PVC obsahuje chlor, který při zahřátí
může uvolňovat nebezpečné zplodiny.

Některé
dopisní
obálky mají foliové
okénko. Je třeba ho
odstraňovat?
Do modrého kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé.
Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.
A co se skartovaným papírem?
Není-li mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, k další recyklaci je vhodný.
Vadí u nápojového kartónu umělohmotný uzávěr?
Nevadí. Pokud se ve vašem bydlišti nápojové kartony sbírají, pouze je vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do
kontejneru nebo oranžového pytle, který je
pro tento odpad určen.
Více informací na www.jaktridit.cz
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Milí čtenáři,
svůj příspěvek do tohoto vydání
obecního zpravodaje Zloboj začnu hádankou.
Víte, co se stane, když do vyhledavače na internetu zadám slovo Zlobice?
Ti z Vás, kteří běžně používají počítač ví o čem je řeč a
mohou si to ať již ze
svého domova či odněkud jinud zkusit. Třeba i z bojanovické knihovny, kde je pro Vás počítač
k brouzdání po internetu k dispozici.
Vraťme se ale k mé otázce.
Asi Vás napadne nejprve, že se samozřejmě objeví údaje o naší obci, neboť jak je známo, je jedinou tohoto názvu v celé České republice. Ale ejhle,
kromě webových stránek o naší obci

Že nechápete, proč noviny v Kuřimi
mají název Zlobice?
• Když se vydáte z Kuřimi po červené
turistické značce, brzy pochopíte souvislosti. Asi po 3,5 km se dostanete totiž do
přírodní památky Zlobice.
Rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha

měsíce se zde konají i společenské akce.
Dominantou Zlobice je zdaleka viditelná
bývalá vojenská pozorovací věž sloužící
nyní k dálkovému přenosu dat. ZOO Brno
v těchto místech uvažuje o vybudování safari.
Nejpravděpodobněji název Zlobice pochází od „zlobince“, kopce,
na kterém se
lidé
„zlobili“
(přeli) o pozemky. Možná se
v minulosti na

Co se stane když...

(pokud je neznáte tedy: www.zlobice-bojanovice.cz ) se objeví další a další
informace vztahující se ke slovu Zlobice. A tak se třeba dozvíte, že :
Zlobice jsou noviny pro Kuřim a
okolí. Na rozdíl od našeho Zloboje jsou
Zlobice měsíčníkem o rozsahu 30 – 50
stran, vycházející nákladem 1400 – 1800
ks. Zlobice jsou nejčtenějším periodikem
v regionu Kuřimi, a to je město s 9 500
obyvateli.

Zlobice

Koliba na Zlobici
loukami. Komplex se nachází především
na území obce Malhostovice, nejvyšší bod
dosahuje nadmořské výšky 420 metrů. Jihozápadní část je chráněna jako přírodní
památka a severovýchodní část tvoří bývalý vojenský prostor (cvičiště pro studenty
Vojenské akademie Brno).
Poté, co se armáda prostoru vzdala,
přešel v roce 2003
areál do majetku
obce Malhostovice.
V nájmu jej má nyní
společnost
Oveko a.s., která svojí
činností, především
pastvou ovcí a koz,
napomáhá obnově
krajiny a přírodního původního rázu
lokality. Celoročně
je zde v provozu i
koliba, kde se dostane
návštěvníkům dobrého jídla i
pití a několikrát do

tomto místě trestalo, vyháněla zloba nebo
došlo k nějakému významnému sporu.
A název tohoto významného místo regionu nesou i regionální noviny.

Areál Zlobice je v současné
době bohatě využíván nejen jako
turististický cíl ale i jako místo ke
kulturním a společenským programům.
Počasí posledních dnů je přímo
ideální k výletu. Co kdyby jste se
vypravili na výlet okolo Zlobice a
na Svatý Kliment, prastarý románský kostel opředený mnohými legendami. Salaš na okraji Zlobice
nabízí krásný výhled na přírodní
park Baba a vyšlápnout můžete i
na bývalou vojenskou pozorovatelnu. Krásné zážitky Vám přeje
při poznání Zlobice
Zdena Trávníčková
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POZVÁNKY
Kulturní výbor při OÚ Zlobice a Mateřská škola Zlobice

zvou všechny děti a jejich rodiče na letošní

DRAKIÁDU
A LAMPIONÁDU,
která se uskuteční

v sobotu dne 28. října 2006.
Začátek DRAKIÁDY - ve 14 hodin.
Začátek LAMPIONÁDY- v 17.30 h - sraz na Větřáku.
Sladké odměny, párky a čaj pro děti zajištěny.
Tak chystejte draky a lampiony
a nezapomeňte vyrábět dýňová strašidýlka!!!
Na Vaši účast se těší pořadatelé

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2006-2007
Muži III. tř., skupina B

Starší žáci, skupina B

8.10. 15.30 Dřínov-Zlobice
15.10. 15.00 Zlobice-Litenčice
21.10. 14.30 Lubná B-Zlobice
29.10.
volno
5.11. 14.00 Zlobice-Střílky

13.00
Dřínov-Zlobice
12.30
Zlobice-Lubná
V.P.22.10. 11.00 Zborovice-Zlobice
V.P. 28.10.12.00 Rusava-Zlobice
V.P. 5.11. 10.30 Žalkovice-Zlobice

Přijměte pozvání na další mistrovská utkání mužstev TJ Sokol Zlobice - Bojanovice, žáků i mužů, při kterých je tradičně otevřen bufet. Můžete fandit i za
nepříznivého počasí pod novým přístřeškem. Rozpis zbývajících utkání najdete
také na www.zlobice-bojanovice.cz.

Okresní rada ČSŽ Kroměříž
spolu ze základní organizací
ČSŽ Zlobice-Bojanovice

pořádají

v sobotu
14. října 2006
od 9.00 hodin

v jídelně Tauferovy SOŠ
veterinární Kroměříž –
Koperníkova ulice

SEMINÁŘ
zaměřený na
PREVENCI
ŠIKANY
A DOMÁCÍHO
NÁSILÍ.

V dopoledních hodinách
vystoupí se svými příspěvky
lektoři Mgr. Libor Jarmar
z Městského úřadu,
kpt. Luděk Remeš – Policie ČR
a Judr. Ludmila Parobková
z Okresního soudu.
Po obědě, který je pro všechny
účastnice zdarma, bude
následovat vystoupení
dětského divadelního souboru
VESNIČÁNEK.

Zúčastnit se mohou
všechny ženy, nejen členky
Českého svazu žen. Jste
srdečně zvány!
Předpokládaný závěr akce
je ve 14 h.
Svou účast je nutno nahlásit
předsedkyni ZO ČSŽ
Aleně Susové
do 5.10.2006 –tel.: 736772834
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Křížovka o sladkou odměnu

A opět tady máme výherce. Tentokrát byly křížovky dvě a to pro starší děti a nově i pro ty nejmenší. Tajenka pro nejmenší zněla: „...prosím
blechy.“ Tajenka pro starší děti: „...tatínkovi z oka.“ Vylosováni byli:
Jan Navrátil, Bojanovice; Tomáš Navrátil, Zlobice; Filip Sus, Bojanovice; Josef Vrba a Eliška Mikšíková, oba z Bojanovic.
Děti za svou snahu obdržely od paní Zdeňky Hruškové něco dobrého na zub. Balíčky věnovala redakční rada Zloboje. Gratulujeme.
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