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Bojanovským hodům krásné počasí,
školákům v novém školním roce hodně úspěchů
a všem občanům krásný podzim přeje
Stanislava Šišková, starostka

Hodové poselství

vesnice vidím v tom, že máme přece
jen větší klid a hlavně můžeme tvořit
mnohem lepší společenství.
A hned jako bych slyšel poznámku čtenáře Zloboje: „A to si opravdu
myslíš, že ve Zlobicích a Bojanovicích
nějaké takové společenství tvoříme?“
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a Bojanovicích, tak si dovolím ještě
jednu myšlenku. Stejně jako se o ZloDostal jsem před časem otázku,
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Máme “novou mateřinku”

Všichni, kteří se na rekonstrukci podíleli
a především paní starostka, odvedli
velký kus práce a za to jim patří dík.

Stavba zastřešení
pódia v Bojanovicích

Rozhovor s medailistou z ME
školní mládeže v Maďarsku

Ondrou Dankem

Kolik ti je Ondro let a z kterého
jsi města ?
Jmenuji se Ondřej Danko. Narodil
jsem se a žiji ve Zlínském kraji nedaleko Kroměříže.
Kdo je tvůj trenér nebo trenéři
a jak dlouho boxuješ?
V deseti letech jsem začal boxovat
za BC Sokol Kroměříž a nyní jsem
členem klubu BC Bruiser Kroměříž.
Mými trenéry jsou Pavel Duda, Mirek
Šerban a Petr Loupanec.

Kdo tě k boxu přivedl a dělal jsi
předtím nějaké jiné sporty?
K boxu mě přivedla mamka.
Vždy jsem hodně sportoval. Hrál
jsem fotbal, florbal a věnoval jsem
se požárnímu sportu. Ve škole se
zúčastňuji různých atletických soutěží.
Rád jezdím na kole, hraji tenis, jezdím
na kolečkových bruslích nebo plavu,
v zimě bruslím a jezdím na snowboardu. Příležitostně si zahraji kulečník
a poker.
Kolik máš zápasů a jaká váhová
kategorie ti sedí nejvíc?
Momentálně mám přes třicet
zápasů. Letos jsem boxovat na MČR
ve váze do 46 kg. Na ME v Maďarsku
ve váze do 48 kg. Nadcházející
sezónu budu asi o váhu výš.
Jaké jsou tvoje předchozí
domácí a zahraniční úspěchy?
Dvakrát jsem se zúčastnil MČR.
Poprvé jsem skončil na třetím místě

a letos jsem získal zlato. Dvakrát jsem
se zúčastnil mezinárodního turnaje
v Německu odkud jsem si dovezl
bronzovou a stříbrnou medaili. Boxoval jsem na mezinárodním turnaji
ve Vídni, kde jsem získal bronzovou
medaili. Můj největší a nejčerstvější
úspěch je z ME v Maďarsku kde jsem
vybojoval bronzovou medaili, které si
moc vážím.
Kdy jsi se dozvěděl o nominaci
na ME a jak dlouhá byla příprava?
Příprava na ME začala v březnu po
získání titulu mistra České Republiky.
Povedlo se ti natrénovat jak jsi
chtěl, byl jsi s formou spokojený?
S přípravou jsem byl spokojen. Já i mí
trenéři jsme pro to dělali maximum.
Zařadil jsi do přípravy něco
mimořádného, měli jste společné
soustředění?
Pár měsíců před ME jsme měli
soustředění v Jičíně.Zde jsme se
zdokonalovali ve vytrvalosti,nabírali
fyzickou sílu a vypilovávali techniku. Týden před ME jsme strávili na
soustředění v Prostějově,kde jsme
dolaďovali váhu a mimo trénování také
relaxovali a psychicky se připravovali
na mezinárodní souboje.
Kdo všechno s tebou do dějiště
turnaje cestoval?
Do Maďarska nás odcestovalo
sedm nejlepších boxerů z celé republiky a reprezentační trenér Pavel
Duda.
Jak se ti povedly jednotlivé zápasy?
První zápas proti Polskému boxerovi se mi vydařil. Vyhrál jsem
jednoznačně na body. Se svým
výkonem jsem byl spokojen a chyby, kterých jsem si byl vědom, jsem
v dalším zápase už neopakoval. Po
prvním vyhraném zápasu na mne

čekal boxer Dánska. Tento zápas byl
mnohem těžší. Soupeř byl o hlavu
vyšší, měl delší ruce. Do souboje jsem
dal všecko. Boj byl velmi vyrovnaný.
Vyhrál jsem na body a této výhry si
moc cením. Po dvou výhrách a již jasné bronzové medaili, jsem šel do ringu
bojovat o stříbro. Proti mně nastoupil borec z Ruska. Soupeř byl silově
lepší, rychlejší. Tento zápas skončil
v prvním kole. Po dobře trefeném úderu
jsem šel k zemi. Ringový rozhodčí po
odpočítání zápas ukončil. Po tomto
zápasu jsem zjistil, že na sobě musím
ještě hodně pracovat. I tak jsem
spokojený se svým výkonem.
Jaký to byl pocit když už jsi byl
jistým medailistou, zůstal v tobě
hlad po finále?
Po výhře nad Dánem, jsem se
cítil dobře a hlad po vítězství ve mně
zůstal. Do zápasu s Rusem jsem šel
s klidem, protože jsem byl už jistým
bronzovým medailistou. Rus, který
mne porazil,se pak stal Mistrem Evropy
Jaké bylo doma přivítání medailisty z ME?
Přivítání bylo velice příjemné
a proběhla menší rodinná oslava  
grilovačkou.
Následující měsíc věnuji regeneraci po náročné sezóně, ale už  
polovině srpna se začnu připravovat
na další, která bude náročná nejen po
sportovní stránce, protože postoupím
mezi kadety, ale i po studijní, kdy mě
čekají přijímací zkoušky na střední
školu.
Chtěl bych upřímně poděkovat
trenérům Mirkovi Šerbanovi a Pavlu
Dudovi za skvělou přípravu na ME,
a také celé své rodině, která mě ve
všem podporuje.
Děkuji za fandění a podporu všem
příznivcům boxu,kamarádům a hlavně
super partě BC Bruiser Kroměříž.

ukázkový požární útok s již
zmiňovanou historickou stříkačkou LM-25.Úplně posledním bodem našich oslav, byla
hodová zábava v restauraci
Zlobice, na které nám k poslechu a tanci zahrála kapela
DUHA z Uherského Hradiště.
Zábavou skončil náš celodenní program k oslavě
95. let založení sboru dobrovolných hasičů ve Zlobicích.
Závěrem chci poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli
na organizaci těchto oslav,
protože to nebylo nic jednoduchého to zorganizovat tak,
aby vše klaplo na jedničku.
Radek Joura starosta SDH
Zlobice

V

den hodových oslav 5. července
2014 oslavil náš sbor velké jubileum a to 95. let od založení
sboru. Program oslav pro nás začal
již ráno, kdy jsme se všichni sešli
u hasičské zbrojnice. Po příjezdu kapely Zdounečanka, která nás při oslavách doprovázela celé dopoledne, se
celý průvod rozešel směrem ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje ve Zlobicích,
kde proběhla za účasti hasičů mše
svatá, kterou vedl farář Rudolf Pokrywka. Po skončení mše pokračoval
průvod na hřbitov, kde jsme položili
květiny   na hroby   všech zesnulých
členů našeho sboru a uctili tak jejích památku. Ze hřbitova za hudebního doprovodu a mírného deště
pokračoval průvod zpět před hasičskou
zbrojnici, kde nás po zahrání fanfáry
čekalo překvapení v podobě slavnostního odhalení zrekonstruované historické stříkačky LM-25. Jako další
bod oslav byla slavnostní schůze v restauraci Zlobice
(Amerika).
Schůze byla zahájena přivítáním všech hostů a poté
dostala slovo naše členka Romana Kozáková, která
nám přečetla referát z historie našeho sboru od založení
až po současnost. Po přečtení referátu pokračovala
slavnostní schůze rozdáním pamětních listů  a čestných
uznání za příkladnou práce ve sboru. Úplným závěrem
dostali slovo i pozvaní hosté, kteří našemu sboru mimo
jiné popřáli do budoucna hodně sil pro práci ve sboru.
Ukončení schůze doprovázel slavnostní oběd. Ve 14.
hodin začala na hřišti ve Zlobicích v rámci oslav soutěž
mladých hasičů v požárním útoku. V konkurenci okolních sborů si naší mladí hasiči vedli znamenitě a v obou
kategoriích obsadili první místo. Před závěrečným
vyhlášením výsledků  ještě naší mladí hasiči předvedli

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.

Šéfredaktorka: Simona Danková, Zlobice 67, bublinasimona@seznam.cz
Adresa redakce : Obecní úřad Zlobice, zlobojod2010@seznam.cz, tel.:573 363 013
Sazba a výroba: JM ArtDesign, Jiří a Magda Lučanovi, Zlobice 23, jmartdesign@jas2.cz

