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Duben 2014

vydává Obecní úřad Zlobice

Ať vám velikonoční svátky
přinesou hodně sluníčka,
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Šišková Stanislava, starostka
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Prostřednictvím této hry jsme se
Přeji
Vám,
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„Jaká světla byla v kostele?“ zeptala
mohli vydat do Betléma spolu s nimi.
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Události a pozvánky

V

elikonoční tvoření
Milí rodiče, prarodiče, milé děti,
zveme vás všechny na Velikonoční
tvoření, na kterém si budete moci vyrobit velikonoční dekoraci, přání pro
své blízké nebo zasadit trochu jarní
zeleně.
Kde: Klubovna fary ve Zlobicích
Kdy: 13. dubna 2014 od 15:00
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elikonoční klepání ve Zlobicích
Všechny děti, a to od těch
nejmenších až po ty, které končí základní školu, zveme na velikonoční
klepání. S dětmi samozřejmě mohou přijít i rodiče. Začneme na Velký
pátek 18. 4. 2014 v 7:30 u obecního
úřadu. Budeme obcházet celou vesnici, můžete se přidat i po cestě. Pak
se půjde ještě v poledne (12:00),
večer (bude upřesněno) a na Bílou

sobotu ráno (7:30) a v poledne
(12:00). Klepače a řehtačky vezměte
s sebou.
Kde: Zlobice
Kdy: 18. dubna – 19. dubna 2014

N

oc kostelů
Všechny zájemce srdečně
zveme na letošní Noc kostelů do
kostela svatých Cyrila a Metoděje
ve Zlobicích. Letošním tématem
je „betlém“. Začneme dětským
programem, ve kterém nebude
chybět hra, soutěž, vyrábění oveček
a velbloudů k betlému z kukuřice
a před kostelem si děti můžou zkusit
vytvořit megabublinu. Dozvíme se
něco o kostelním betlému, který
bude také k vidění, několik písní nám
zazpívá konzervatoristka Barbora
Úlehlová v doprovodu Šárky Halo-

dové a o varhanách a varhanářství
nám bude vyprávět Tomáš Jeřábek.
Nezapomeneme ani na prohlídku
věže, matrik narozených a letos poprvé také oddaných ze Zlobic i Bojanovic. Ochutnat můžete ovčí sýry,
víno a nápoje z Izraele.
Kde: kostel svatých Cyrila a Metoděje
ve Zlobicích
Kdy: 23. května 2014 od 18:00

V

sobotu 22. února jsme uspořádali
dětský karneval. Pro děti byly
připraveny sladké odměny. K tanci
hrál DJ Dušan a Jirka z Ferdyšovy
divadelní společnosti a také se
soutěžilo v různých disciplínách za
podpory mateřské školy Zlobice.
Byly vyhlášeny nejhezčí masky
ve čtyřech věkových kategoriích.
Vyhrála včelička, indián, kočička
a myška. Bylo zde k vidění ale
i spousta jiných krásných masek.
Například kovbojové, mořská víla,
princezny a princové, policista,
vězeň, lev, květinová víla, sněhurka,
pejsek, speiderman, berušky, Minie,
žabka, rybář, klaun, fotbalista, kozlík
a další. Ceny zakoupil kulturní výbor
Zlobice a věnovala Dětská obuv Leona Havlíčková. Všem moc děkujeme
za účast a těšíme se na příští rok.
Kulturní výbor Zlobice
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JARO UŽ JE TU!
„Jaro přišlo, už je tady, slunce
svítí do zahrady….“
Přišlo jedno z nejkrásnějších období, letos tak trochu dříve, než bychom čekali. Všechno se v přírodě
probouzí, rozkvétá, voní, bzučí
a štěbetá za krásných slunečných
dnů, které nám snad dodají energii
k překonání jarní únavy.
Ani ve 2. pololetí v mateřské škole
nezahálíme. Za sebou i před sebou
máme plno akcí a nových zážitků.
V lednu naši předškoláci navštívili
ZŠ U Sýpek, aby poznali prostředí
základní školy i laskavé paní učitelky.
Děti si dovezly hezké zážitky ze
školních lavic i malý dáreček, který
si samy vyrobily na památku.

31. ledna jsme vystupovali na
Besedě pro důchodce, kde naši
nejmenší potěšili srdíčka babiček
a dědečků pásmem básniček
a písniček.
22. února si mohly všechny děti
zaskotačit a zasoutěžit na tradičních
Šibřinkách, které se konaly v restauraci Zlobice.
Také ve školce jsme si uspořádali
školkový karneval plný šmoulů,
šmoulích soutěží, tance a odměn.
12. března jsme navštívili v Muzeu
Kroměřížska krásnou výstavu s názvem „V říši loutek“, odkud si děti
odvezly netradiční pohádkové zážitky
a dokonce vlastnoručně vyrobené
maňásky.
23. března naši MŠ navštívil cirkus
„Pavlíny se zvířátky“, kde svým

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOBICE
Zápis do MŠ Zlobice se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2014 v době
od 10.00 do 14.00 hod.
Tiskopisy k zápisu si rodiče mohou vyzvednout v MŠ v pondělí 28.4.
2014 od 10.00 do 14.00 hod.

Zpráva o Andersenově noci
V pátek, dne 4.4.2014 proběhla
v naší knihovně Bojanovice v pořadí
již čtvrtá Andersenova noc.
Přesně v 18 hodin přivítala paní
knihovnice svých 14 svěřenců
ve věku od šesti do třinácti let.
Malá beseda dětským účastníkům
otevřela význam Andersenovy noci,
přiblížila provoz obecní knihovny.
Pak jsme dlouze rozprávěli o velkém
pohádkáři H.CH.Andersenovi, děti
se dověděly spoustu zajímavostí
z jeho života. Přiblížili jsme si také
výročí spisovatele Eduarda Petišky
a ukázali si jeho knihy, některé ilustrované Helenou Zmatlíkovou. Děti
poté paní knihovnici vyprávěly, kterou knihu právě čtou nebo četli a co
se jim na nich líbilo. Paní knihovnici
velmi překvapilo, že děti mají zájem
o četbu i povídání. V průběhu večera

jsme také přečetli tři Andersenovy
pohádky a děti měly velký zájem si je
poslechnout.
Bavili jsme se také vyráběním papírových karafiátů a velikonočních
zajíčků. Pro děti byla připravena
velká cesta za POKLADEM, na které
musely odpovídat na otázky týkající se spisovatele Andersena. Poklad byl objeven a byly v něm samé
dobroty a dárkové předměty, mezi
nimi i krásné pohlednice letošního
14. ročníku Andersenovy noci. Děti
si potom pochutnaly na opečených
špekáčcích. Procházkou jsme se
vrátili do knihovny, kde probíhal další
večerní program, kreslení, hraní pexesa, četba.
Ve 23 hodin jsme se vzájemně
doprovodili v Bojanovicích a rodiče
si přijeli pro děti ze Zlobic.
V naší knihovně bohužel není
možnost přespání, proto děti prožívají

úsměvným vystoupením umělci
a jejich zvířecí kamarádi - pejskové
a opička Žofinka potěšili a pobavili
nejen děti, ale i zaměstnance MŠ.
Jsme moc rádi, že se můžeme
navštěvovat s kamarády z MŠ Lutopecny a MŠ Postoupky při našich
společných akcích.
Dále se každý měsíc těšíme na
pana Zdeňka Forejta s programem
„Zdravý úsměv“, který se týká ústní
hygieny.
A co nás ještě čeká?
Na 14.4. máme připravenou velikonoční dílnu pro rodiče s dětmi,
chystáme se na pálení čarodějnic,
děti vystoupí na hřbitově při oslavách
osvobození našich obcí, dále to bude
besídka pro maminky, řádně oslavíme Den dětí, pojedeme na školní
výlet, rozloučíme se se školáky
a určitě ještě absolvujeme nějaká divadelní představení.
Dovolte, abychom Vám popřáli
spoustu jarní pohody a veselé Velikonoce!
Kolektiv MŠ Zlobice
Andersenovu noc jen do pozdních
nočních hodin.
Na letošní zdařilé akci se podílela Obecní knihovna společně se
členkami ZO ČSŽ.
A proč se letos tahle noc tak
vydařila? Asi že nám přály samé
„čtverky a čtrnáctky“.
Posuďte sami: 4.4.2014, 14.
ročník, 4. ročník v Bojanovicích, 14
účastníků….
Na další ročník této krásné akce
se těší knihovnice Alena Susová

Obecní úřad Zlobice
Vás zve na tradiční
oslavy dne osvobození,
které se uskuteční
ve čtvrtek 8.5.2014
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