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POHÁDKA O TOM, JAK ŽENSKÉ
JELY LETOS NA ZÁJEZD
V sobotu, 13. září tohoto roku nebyl žádný horký letní den. A navíc pršelo – a to
bylo nehezké, protože ženy naší základní
organizace ČSŽ se tohoto dne vypravily na zájezd. Aby autobus firmy Krodos
Kroměříž praskal ve švech, přizvaly si
ženské své příbuzné a kamarády. A tak
autobus ve švech praskal. Nabral nejdříve účastníky zájezdu v Kroměříži, poté
ve Zlobicích a Bojanovicích a vydal se
směrem na Lednici a Valtice, cíle našeho výletu. Aby si ženy co nejvíce vychutnaly krásy přírody, šinul si to autobus po
staré trase, přes malebné slovácké vesničky.  Výhled nám ale velmi kazil déšť,
který se rozhodl nám udělat „čáru přes
rozpočet“. Když autobus dorazil do Lednice, lilo jako z konve. Co teď??? Ptali
se účastníci zájezdu….dáme si kafíčko
a pivečko v bufetu a ono se uvidí. A tak
se také stalo. Liják se smiloval a účastníce a účastníci vyrazili na prohlídku
krásného zámeckého parku, někteří do

skleníku, někteří se procházeli. Všichni
se srazili nakonec u mola a nalodili se na
gondoly, které vypluly po zámecké říčce.
Lodní důstojníci nám po cestě vyprávěli
kus historie zámeckého parku a zámku
Lednice, všichni pohlédli přímo z loďky
na nádherný lednický minaret, evropskou to chloubu. Po zdařilé plavbě se
všichni rozprchli do centra maloměsta,
navštívit vyhlášenou lednickou cukrárnu,
nakoupit nějaké suvenýry. Potom rychle
do autobusu, který se přemístil během
několika málo minut do Valtic, kde nás
čekal v keltské restauraci Avalon oběd.
Jakmile jsme dorazili do krčmy, byli
jsme překvapeni příjemným prostředím
a potěšilo nás, že personál čeká jen a
jen na nás. Už méně mile jsme však byli
překvapeni z polévky, na kterou hned tak
nezapomeneme – byla divná. Naštěstí
chuť účastníkům trošku napravil druhý
chod, tak snad nikdo neměl po obědě
hlad. Účatníci zájezdu stejně nemohli
být přecpaní, neboť je právě čekal přesun na zámek Valtice, kde absolvovali
prohlídku císařského okruhu, a to bylo

několik kilometrů, že všechny pak bolely
nohy. Ovšem mnohé jsme se dověděli
a všichni byli rádi, že neusnuli, protože
paní průvodkyně byla úplná spící panna! Následoval vrchol našeho poznávání
– návštěva zámeckých sklepů Valtice.
Milý pan průvodce-důchodce je úžasný
člověk. Bavil celou naši společnost jako
herec „ z národního“ a navíc nám naléval výborné vínečko. Všichni se smáli
a pili, až se za břich popadali, a proto
jsme přetáhli návštěvu sklepů o hodinku. Ale pan řidič autobusu to vydržel
a nakonec nás ještě zavezl do Brna na
Vaňkovku, abychom si nakoupili něco
hezkého na sebe, popřípadě dárky pro
rodinu. Všechno se podařilo. Unavení,
ale spokojení účastníci zájezdu dorazili
nakonec večer do svých domovů.
Děkuji panu řidiči Milanovi Daňkovi st. za
skvělou a bezpečnou jízdu a všem sponzorům za příspěvky. No a v neposlední
řadě všem účatnicím a účastníkům za
jejich perfektní přístup a dochvilnost.
Tak se těším někdy příště!!!                   Alena
Susová, předsedkyně ZO ČSŽ Zlobice

VÁNOČNÍ VEČÍREK A VÝSTAVKA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ
Před první adventní nedělí, 29. listopadu tohoto roku, se sešly členky
naší ZO Zlobice-Bojanovice v Obecní knihovně v Bojanovicích, aby zde
již tradičně nadýchly vánoční atmosférou. Zdobily se vánoční věnce
a svícny, již třetím rokem. Akce se těší velké oblibě nejen u členek naší
ZO, ale i u našich přítelkyň. Novou moderní vazbu věnců nám letos
opět, tak jako loni i předloni, předváděla paní Voždová, naše členka ZO
a zároveň zahradnice a květinářka z povolání. Báječnou předvánoční
atmosféru doplnila paní knihovnice malou přednášku o knižních novinkách. Všechny členky se při své práci občerstvovali čajem, kávou
a výborným svařákem paní Švehlové, chlebíčkem a zákuskem, tak
všem šla práce pěkně od ruky. Letošní adventní vázání se vydařilo
a my všechny se už těšíme na další
ZO ČSŽ ve spolupráci s Obecní knihovnou zároveň připravila v Obecní knihovně i výstavku papírových betlémů, kterou
návštěvníci knihovny a občané mohli shlédnout
v období od 3.-15.12.2014.

OBECNÍ KNIHOVNA V BOJANOVICÍCH

oznamuje všem čtenářům a internetovým návštěvníkům, že v této době
půjčujeme knižní novinky zakoupené
z dotace Obecního úřadu a knižní novinky z fondu Knihovny Kroměřížska. Zveme Vás všechny srdečně na návštěvu.
Knihovnice přeje všem svým věrným
čtenářům a dalším občanům krásné
svátky vánoční a do nového roku 2015
jen samá pozitiva.
ZO ČSŽ PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM NÁDHERNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK !!!

ČINNOST SOCIÁLNÍHO
VÝBORU V ROCE 2014
   V letošním roce se členky sociálního
výboru při OÚ zabývaly stálou činností spadající do kompetence sociálního
výboru. K těm patří celoroční zabezpečení pedikúry pro občany, kterou
v našich obcích zabezpečuje již několik
let pedikérka paní Vaďurová z Kroměříže.
V roce 2014 proběhla  pedikúra celkem
pětkrát, služby využilo na 80 občanů.
Sociální výbor i letos sledoval provoz
a odběr obědů od firmy ATRIO ZDOUNKY.
   Za největší úspěch činnosti sociálního výboru považuji velmi dobře se rozvíjející spolupráci s Oblastní charitou
Kroměříž. Ta dodává sociálnímu výboru
aktuální materiály ze všech oblastí sociální sféry, které jsou na OÚ k dispozici
všem občanům. Díky Oblastní charitě
jsme schopny občanům poskytnout
potřebné informace, podat žádosti do
domovů důchodců, zařídit pečovatelskou službu, sociální poradenství apd.
Tyto služby občané celoročně využívají. Členky sociálního výboru se letos
zúčastnily semináře Oblastní charity ve
Zdounkách, který rozšířil jejich znalosti
z oblasti sociální sféry.
   Jsem velmi potěšena, že občané
našich obcí již vědí, že sociální výbor na

obci existuje a je schopen jim v mnoha
oblastech vypomoci.
   Zároveň tímto děkuji svým spolupracovnicím Daně Cencingrové a Aleně
Skácelové za celoroční obětavou práci
pro sociální výbor.
   I v příštím roce úřadujeme každou první středu v měsíci na Obecním úřadě od
16.30 do 17.30 hodin.
   Všem našim spoluobčanům přejeme
krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví
v novém roce.

Alena Susová
– předsedkyně sociálního výboru

Co se děje
ve Zlobicích a Bojanovicích?
   Nejsnazší cesta k odpovědi na tuto
otázku vede přes Kalendář akcí výboru
SAZA (Výbor pro společenské a zájmové aktivity, který zřídila obec).
  V současnosti se ke kalendáři můžete
dostat například přes webové stránky
www.zlobicebojanovice.cz. Pracujeme
na tom, aby byl v dohledné době k dispozici i na oficiálních stránkách naší
obce. Kalendář bude obsahovat všechny sportovní, kulturní a společenské
akce ve Zlobicích a Bojanovicích. Prosíme organizátory takových akcí, aby
je dopředu nahlásili předsedovi Výboru
SAZA, Oldřichu Červinkovi ml. (oldrich.
cervinka@seznam.cz), který zajistí přidání vaší akce do kalendáře.
   Pokud patříte mezi uživatele gmailu,
můžete si jednoduše přidat kalendář
SAZA do svého chytrého telefonu, nebo
na počítači. Stačí na výše zmíněné stránce, v záložce Kalendář akcí, kliknout na
odkaz vpravo dole pod kalendářem.
Za výbor SAZA
Elena Lízalová Šujanská

Letos proběhlo úspěšně předadventní tvoření ve společenské místnosti zlobické fary. Sešli jsme se nakonec v hojném počtu. Hlavní den akce byl v neděli
23. 11. 2014 od 15 hod., ale pro nemoc
a jiné překážky u dalších zájemců jsme
vyráběli ještě v průběhu týdne až do
soboty 29. 11. Původně plánovanou
výrobu adventních věnců a vánočních
přání přítomní obohatili o výrobu ozdob
na vánoční stromek a dekoračních věnců
na dveře. Dohromady se nás během této
akce vystřídalo na faře přes 35 lidí včetně dětí. Návštěvníci byli nejen ze Zlobic,
ale i z Věžek, Popovic, Kroměříže, Chro-

pyně, Kostelan, Hradčovic a Brna. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a přispěli svou
přítomností a prací k příjemné atmosféře
a zasloužené radosti z povedeného díla.
Velké dík ale patří i těm, kteří věnovali
chvojí, pomáhali při přípravě materiálu,
chystali prostory na faře před samotnou
akcí a samozřejmě i těm, kteří po akci
pomohli s úklidem. Všechny výrobky
byly krásné. Už se těším, dá-li Pán, na
další tvůrčí setkání před Velikonocemi.
A když vím, jak šikovné ruce všichni
zúčastnění mají, budu se snažit vymyslet další možnosti, jak toho využít, např.
bychom příště mohli vyrábět i nějaké
ozdoby a drobnosti na prodej pro dobročinné účely. Ať nám naše práce slouží
nejen k radosti z pěkné dekorace domovů, ale také k hlubšímu prožití adventní
doby, abychom mohli lépe oslavit narození Ježíška.
Elena Lízalová Šujanská

První adventní neděli, 30. listopadu se konalo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem ve Zlobicích.
  Na  zdobení stromečku se podílelo více než 60 dětí, které si přinesly vlastní ozdobičky. Spolu s dospělými si zazpívali při zdobení koledy.
Poté byl nádherně vyzdobený smrček slavnostně rozsvícen.
  V chladném počasí se děti zahřívaly horkým čajem a při hrách, které
pro ně připravily paní učitelky z Mateřské školy Zlobice.
   Dospěláci se zahřívali, při povzbuzování svých ratolestí, svařeným
vínem a domácí slivovičkou.
   Pro ty, kterým vyhládlo, byly připravené výborné domácí   muffiny,
drobné cukroví a grilované klobásky.
   Počínající vánoční atmosféru dokreslovaly koledy, které celou dobu
hrály a které si mnozí i pobrukovali.
  Za odměnu, po soutěžním klání se zjevili ve Zlobicích u kostela dva
andílci, kteří obdarovali všechny děti drobnými dárečky.
  Celé pozdní odpoledne zakončil veliký ohňostroj, který sklidil zasloužený
potlesk.

Ferdyšova divadelní
společnost v roce 2014
  Vážení přátelé a kamarádi,
dovolte mi krátkou cestou vrátit se ve
vzpomínkách zpět a připomenout akce,
kterými se naše občanské sdružení
v letošním roce zabývalo.
  Naši činnost jsme jako každý rok započali Šibřinkami a to první březnovou
sobotu. Do reje masek se připojili i ti
nejmenší, a tancováním shozené kalorie
jsme doplnili u domů nabízenou domácí
slivovicí a smaženými koblihami.
   Jaro jsme potom přivítali koncem
měsíce dubna Pálením čarodějnic, kdy
se sešli čarodějové a čarodějnice z blízkého okolí. Děti si zasoutěžily a zatancovaly, a také jsme vyhlásili Miss Čarodějnice roku 2014.
  Na poslední květnový pátek nás tradičně v Bojanovicích čekalo stavění Májky,
které jsme letos místním dětem zpestřili
programem ve stylu indiánského tábora.
Děti si vlastnoručně vyrobily indiánské
čelenky, trénovaly lukostřelbu a hod
tomahavkem na pravý indiánský totem.
Večer jsme zakončili stezkou odvahy,
opékáním buřtů a nakonec jsme ulehli
do improvizovaného týpí.
  V sobotu den poté jsme naši Májku za
doprovodu veršované scénky v podobě
Jirky Libenského a Standy Klapila slavnostně pokáceli. Připojili jsme soutěže,

   Děkuji všem, kteří se
v tak hojném počtu sešli,
aby nasáli počáteční
atmosféru přicházejících Vánoc a také všem,
kteří se jakkoliv podíleli
na přípravě, organizaci
i průběhu této akce.
Předseda Výboru pro společenské
a zájmové aktivity Oldřich Červinka Ml.

tentokráte převážně pro dospělé, a program ukončili velkolepým sumo zápasem dvou našich mladých dam. Kdo
neviděl, o hodně přišel!
   Letní měsíce jsme strávili pracovně.
Konečně jsme opravili betonový povrch
našeho pódia na hřišti v Bojanovicích
a přidali jeho zastřešení za finanční
pomoci Obce Zlobice, což bylo naším
dlouhodobým cílem. Dále jsme vystavěli
druhý bufet a uklidili jeho okolí.
   První zatěžkávací zkouška našeho
zbrusu nového podia proběhla na bojanovské hody a to první víkend v měsíci
záři. V pátek nám zahrála kapela MOTUS.
Následující den v sobotu proběhl již tradičně „Dětský den“, kdy se naše dětičky
opět utkaly ve sportovních soutěžích.
Neděle byla poté opět ve znamení sportu, kdy tentokrát dospělí zpotili svá trika
v estrádním fotbalovém utkání muži versus ženy.
   Dva týdny poté jsme si opět, a letos
naposledy, zatancovali za doprovodu
kapely ROKS.
  Koncem měsíce října u nás již tradičně proběhl lampionový průvod spojený
s hodnocením podzimní výzdoby jednotlivých domů. Malým dárečkem jsme
odměnili každého, kdo se pokusil svým
uměleckým pojetím vyzdobit svou dýni.
Průvod jsme ukončili u teplého čaje
a svařáku opět na hřišti v Bojanovicích.
Na závěr roku jsme se podíleli
na přípravě „Rozsvěcování
vánočního stromečku“, které proběhlo první adventní
neděli ve Zlobicích, a přispěli
organizací ohňostroje, který
se doufám opět letos všem
líbil. Týden poté jsme pak

domluvili pro bojanovské děti návštěvu
Svatého Mikuláše s čerty a andílky.
  Chtěla bych tímto poděkovat všem členům Ferdyšovy divadelní společnosti za
jejich činnost a snahu, také všem kamarádům a přátelům, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomáhají a také obci Zlobice
za velkou podporu. Slibujeme, že neusneme na vavřínech a budeme v naší
práci pokračovat i příští rok. Již teď plánujeme další projekty na zvelebení našeho jediného zázemí, a to hřiště v Bojanovicích.
   Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
  Tak oslavte tento svátek spolu, bok po
boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!
Za Ferdyšovu divadelní společnost
a Vesničánek o.s. Martina Frajtová

Naši malí fotbalisté
Chtěla bych touto cestou poděkovat TJ
Sokol Zlobice a hlavně trenérovi Jirkovi
Libenskému za to, že se ve svém osobním volném čase věnuje našim dětem.
Přeji pevné nervy a neutuchající radost
ze hry.

Realizace projektu
Společně jsme na koni

  Projekt Společně jsme na koni, navazuje na již realizovaný projekt Po formanských stezkách – křížem krážem
Moštěnkou a Hříběcími horami rozšířením a navázáním na stávající síť hipotras
(trasy pro jezdce na koních). Na projektu
s Místní akční skupinou (MAS) Hříběcí hory spolupracují další dvě MAS a to
MAS Společná cesta se sídlem v Rostěnicích a zahraniční MAS Malohont, která
působí na východním Slovensku.  
   Projekt Po formanskách stezkách –
křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími
horami započal snahu o zatraktivnění

Vánoční pozdravy ze školky
   Jak už všichni jistě víte, můžeme se
pochlubit novou, krásnou školkou. Celé
prázdniny se pracovalo a zařizovalo,
abychom 1. září mohli přivítat ve třídě
berušek 20 dětí a ve třídě motýlků 16
dětí.
  Museli jsme přijmout novou paní učitelku. Od září do konce října za námi
jezdila paní učitelka Vlastimila Šprňová
z Bezměrova, od listopadu u nás pracuje paní učitelka Bc. Pavlína Kohoutková
z Cetechovic.
   Velkou zásluhu na rekonstrukci MŠ
má paní starostka a členové minulého
zastupitelstva, které to vše podpořilo.
Moc děkujeme!
   Začátek školního roku byl dost uplakaný, neboť k nám přišlo 11 nových,
malých dětí. Teď už je to všechno za
námi a můžeme směle plnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu, který má název „S beruškami a
motýlky je to príma“.
   V tomto školním roce jsme rozšířili

  V případě, že projeví další děti, zejména
ve věku 5-8 let, zájem přidat se do našeho
fotbalového družstva, kontaktujte prosím
našeho trenéra na tel. čísle 731 477 719.
  Rádi vás přivítáme do našich řad!
Za všechny zúčastněné rodiče
Martina Frajtová
regionu i pro skupinu zájemců o hipoturistiku a agroturistiku
s úmyslem podpořit a vylepšit zázemí pro tento typ rekreace.
  Současný projekt  Společně jsme na koni, na tuto myšlenku navazuje, a proto bylo v rámci jeho realizace doznačeno
dalších 70 kilometrů hipotras, které jsou doplněny dřevěnými
odpočívkami. V  tomto projektu budou postaveny ještě altány, vyhlídka a rozhledna. Každá z těchto staveb bude opatřena uvazištěm pro koně a odpadkovým košem. Místa pro tyto
stavby byla vybrána ve spolupráci se starosty daných obcí
tak, aby vyhovovala i místním občanům a stavby byly na
frekventovaných vycházkových trasách a sloužily k odpočinku a posezení široké veřejnosti. Ve Zlobicích je odpočívka
postavena za hřbitovem u Šumberova kříže.
  V rámci tohoto projektu se uskutečnila fotosoutěž o nejkrásnější fotografii regionu MAS
Hříběcí hory. Do soutěže bylo zasláno celkem
97 snímků a zapojili  se  i občané ze Zlobic.
Největší ohlas měla soutěž vyhlášená na facebookovém profilu MAS Hříběcí hory,  kde
se strhla bitva  v  hlasování o nejhezčí fotografii.
  Více informací na www.hribecihory.cz
MAS Hříběcí hory
vzdělávací nabídku, kromě tradičního
projektu „Zdravý úsměv“ s panem Zdeňkem Forejtem, ještě o hru na zobcovou
flétnu (zajišťuje SZUŠ – D MUSIC s.r.o.,
paní učitelka Petra Hájková) a projekt
„Metoda dobrého startu“ s paní učitelkou Janou Bradnovou.
  Ve školce máme logopedický kroužek,
který vede paní učitelka Lenka Polišenská. Ale protože víme, že správnou
výslovnost nelze procvičovat jen v kroužku, tak denně zařazujeme v obou třídách
logopedické chvilky, kde se snažíme
rozhýbat jazýčky dětí. V době, kdy píši
tyto řádky, vrcholí ve školce vánoční přípravy. Navštívil nás Mikuláš s andělem
a čertem, uspořádali jsme vánoční dílnu
pro rodiče s dětmi a vánoční besídku pro
veřejnost.
ZA OKNEM SYPE SE SNĚHOVÁ NADÍLKA,
ZÁCLONY PROVONÍ ANÝZ A VANILKA.
VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ,
UŽ JSOU TU VÁNOCE.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

  Děti a zaměstnanci naší mateřské školy Vám přejí krásnou vánoční atmosféru,
pohádkové Vánoce a v novém roce jen
to nejlepší.
ZA CELÝ KOLEKTIV Frajtová Yvetta

Vážení spoluobčané v tomto svátečním čase je doba ohlédnutí za rokem
2014 a výhledu na rok příští. Děkuji tímto všem kteří nám pomáhali s organizací jak sportovních tak i společenských
akcí.Přeji všem bohatého ježíška, štastné a veselé vánoce, zábavného silvesta a hodně štěstí a zdraví v roce 2015.
Našim sportovcům hodně úspěchů, těm
nejmenším hlavně dlouhodobé zapálení
a doufám, že se budeme často potkávat
a prožívat nejen sportovní zážitky.
Antonín Večerka, předseda TJ

O Vánocích neslavíme pohádku, neslavíme legendu, neslavíme
jenom vánoční příběh, ale slavíme realitu Ježíšova příchodu na tuto
zem, realitu, která je doložena historickou vědou. Ježíš přišel, aby nás
spasil.
   Jednou jsem se ptal dětí na jejich nejmilejší hračky a pak jsem jim
položil otázku: „Dokázal bys tuto tvou nejmilejší hračku někomu dát?“
Děti většinou říkaly, že ne. Tehdy jsem jim řekl: „Bůh Otec nám nedal
nejmilejší hračku, ale dal nám to absolutně nejcennější – dal nám svého Syna.“ A to je ta největší hodnota Vánoc, to je vlastně podstata
tajemství Vánoc.

25. 12. 2014 v 16.00
před kostelem ve Zlobicích
MŮŽETE SE TĚŠIT NA
l
dětské představení s koledami
l
možnost prohlídky kostelního betléma i kostela
l
svařák a čaj

Pořádá farnost Zlobice
ve spolupráci s Výborem
pro společenské a zájmové
aktivity při OÚ Zlobice

ale skrze hřích jsme se octli v kleci, stali
jsme se zajatci zlého.“
   Bůh však ve své lásce nenechal lidi,
aby propadli peklu. Vzal na sebe podobu člověka v Pánu Ježíši, kterého narození slavíme. Satan Ježíše potupil,
mučil, vysmál se mu a nakonec i zabil.
Ale Ježíš zvítězil nad zlem satana. I lidé
se dnes mohou svobodně rozhodnout,
koho budou následovat: Boha nebo
satana. Střední cesta není! Jedině Ježíš
Kristus, kterého narození slavíme, má
moc dát nový smysl našemu životu. I to
je podstata Vánoc. Proto Ježíš přichází.
A co to znamená pro nás?

Ale pojďme kousek dál. Proč Ježíš přichází? Jednou se mi dostal
do rukou letáček, který to velice krásně vysvětluje: Pastor Georgie
Thomas přišel jednoho rána do kostela se starou rezavou ptačí klecí.
Překvapeným lidem začal vyprávět:
    „Včera jsem uviděl chlapce, který nesl tuto klec, byli v ní tři malí
ptáčci. Zeptal jsem se ho: co to máš? Chytil jsem ptáky. A co s nimi
budeš dělat? Vezmu je domů, budu je dráždit, vytrhám jim peří a pak je
dám kočkám a ty si na nich pochutnají.
   Kolik chceš za ty ptáčky? A na co by vám byli? Nezpívají a vůbec
nejsou pěkní. Dal jsem mu deset dolarů. Ten zmizel jako blesk. Otevřel
jsem dvířka klece a nechal ptáčky uletět na svobodu.“ Pastor pokračoval: „Tato zkušenost mi připomněla, že i my lidé jsme se dostali do
podobné situace jako ti ptáčci. Byli jsme Bohem stvoření pro svobodu,

Náhodně jsem zachytil rozhovor s teologem profesorem Tomášem Halíkem.
Ptali se ho, o čem by lidem doporučil
o Vánocích rozjímat. On řekl tato slova:
„Mohou rozjímat o tom, čím je pro ně
Ježíš. Ježíš nebyl jenom učitelem morálky, ale byl učitelem lásky - obětavé lásky, nesobecké lásky. To je hodnota, kterou naše rodiny i naše společnost moc
potřebují“.
   A to je zároveň i mé přání k Vánocům:
abychom dokázali přijmout ten absolutně nejcennější dar, který v Ježíši Kristu
dostáváme. Nejen v tom historickém

Ježíši, který přišel před dvěma tisíci lety
na tuto zem, ale také v Ježíši přítomném
tady a teď.
   Ať dokážeme v Ježíši Kristu přijmout
ten nejcennější dar, který je darem nejen
pro dnešní den ale i pro každý den našeho života. Přeju Vám, aby jste nosili
Vánoce ve svých srdcích po celý rok.
S pozdravem a Božím požehnáním
P. Jan Surowczyk, farář

Tříkrálová sbírka

    Charita ČR pořádá i letos, od 1. do
14. ledna 2015, Tříkrálovou sbírku, jejíž
výtěžek je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do
zahraničí. Děkujeme všem, kdo se zapojí do koledování nebo přispějí darem.

Děkovná mše za úrodu
   V neděli 5. října jsme ve zlobickém kostele slavili děkovnou mši svatou za úrodu. Při obětním průvodu byly přinášeny
na znamení díků také dary plodů našich
polí a zahrad. Nechyběly ani typické
symboly - dožínkový věnec, bochník
chleba nebo hanácký vdolek, který naši
předkové pekli právě na oslavu sklizně.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav „dožínkové mše“, ať výzdobou, přinesením plodin, zpěvem nebo pečením.
Velký dík patří oběma „Hanačkám“ a to
nejen za nabízené koláče před kostelem,
ale především za to, že svými kroji přispěly ke kráse bohoslužby. Díky za to, že
bylo zač děkovat….
Martina Belatková
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Opravená hrobka

   Během prázdnin jsme mohli díky rozhodnosti otce Roberta Pokrywky realizovat ve zlobické farnosti několik dlouho
odkládaných oprav. Po mnoha letech se
tak podařilo opravit hrobku druhého zlobického faráře, P. Jana Bogara OH, která
byla ve špatném a neudržovaném stavu.  
Byla opravena nejen samotná hrobka,
ale i náhrobek a hřbitovní zeď za hřbitovním křížem a hrobkou. Hrobka pak
byla zakryta nově pořízenými kamennými deskami. Po letech se tak stala opět
důstojným místem posledního odpočinku P. Bogara, za které se nemusí farnost
stydět. Velký dík patří iniciátorům a hlavně brigádníkům.
    Pater Bogar byl vzácnou osobností.
Ve Zlobicích a Bojanovicích byl ctěn
především pro svou moudrost, dobrotu
a pochopení. Prožíval s nimi jejich radosti i starosti. Narodil se 2. ledna 1876
v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Gymnázium studoval v Uherském Hradišti,
bohosloví pak v Olomouci. Ordinován
byl v roce 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem.
   Po vysvěcení působil až do roku
1917 v Jaroměřicích u Jevíčka, v Nákle, v Oskavě, v Postřelmově, v Litovli,

na Klášterním Hradisku a v Dolanech.
V roce 1917 se stal členem řádu Milosrdných bratří a působil ve Vídni, v Brně,
v Praze, a v Bratislavě - už jako provinční představený. Po zrušení řádu v roce
1941 se stal farářem v Hroznové Lhotě,
pak Kněždubě a nakonec v Nezamyslicích odkud odešel dne 17. 11. 1942
do Zlobic. Oficiálně byl farářem ve
Zlobicích ustanoven od 15. listopadu
1942. Působil a žil zde až do své smrti
17. 3. 1951. Zemřel „v okresní státní nemocnici v Kroměříži na ochabnutí
srdeční činnosti“.
    Podle zápisu ve farní kronice byl
pochován: „…za velké účasti kněží i lidu
20/III 1951 vsp. P. Frant. Kutalem proboštem, arciknězem prelátem z Kroměříže na zlobicko-bojanovském hřbitově
vedle hlavního kříže do vyzděné hrobky.
Kříž z černé žuly a pískovce pořízen příbuznými 31. X. 1951. R. in pace!“
Martina Belatková

Živý betlém ve Zlobicích

    Zveme Vás na Živý betlém, 25. prosince v 16 hodin, do Zlobic před kostel.
Těšit se můžete na dětské vánoční představení s koledami a tradiční svařák. Po
přestavení si můžete prohlédnout také
kostelní betlém.

Svatý Mikuláš po roce opět
ve Zlobicích
   V neděli 7. prosince nás znova poctil
návštěvou biskup Mikuláš, který ani letos
nezapomněl na děti zlobické farnosti.
A protože ve Zlobicích děti nezlobí,
dostaly všechny od svatého Mikuláše
balíček se spoustou dobrot. Svorně pak
všechny děti slibovaly, že budou celý rok
hodné, alespoň v kostele. Věříme, že se
budou snažit, abychom se mohli všichni za rok těšit na další návštěvu svatého
Mikuláše.
Martina Belatková

Tak už je zase rok za námi a já bych
Vás chtěl krátce informovat o činnosti
našeho sboru dobrovolných hasičů ve
Zlobicích. V roce 2014 jsme se poprvé sešli na první pravidelné schůzi ve
zbrojnici v pátek 31.1.2014. Pravidelné
proto, že již několik let se vždy scházíme
poslední pátek v daném měsíci. Na této
schůzi jsme si připomněli naše plány na
celý rok, které jsme si dali na valné hromadě v prosinci 2013.
   Jeden z hlavních plánů pro tento rok
bylo uspořádání oslav 95. let založení
sboru dobrovolných hasičů ve Zlobicích. Této velké události jsme také věnovali nejvíce organizačních sil.
   Ale i přesto naší první akcí bylo vodění
medvěda ve Zlobicích, při kterém nám na
harmoniku hrál Milan Zahradník. Po obejítí celé vesnice jsme skončili v hasičské zbrojnici, kde jsme si dali teplý čaj
a gulášovou polévku od sestry Brhelové.
Jako další akce proběhl v měsíci dubnu sběr železného šrotu v obou obcích
a v témže měsíci započali opravy na
historické stříkačce LM 25, která stála
dlouhé roky v hasičské zbrojnici a čekala na opravu. Tímto bych chtěl poděkovat hlavně bratru veliteli Ivanu Brhelovi
a Petru Obornému za dobře odvedenou
práci.
   Dne 8.5. na oslavy osvobození naších
obcí jsme již tradičně byli v průvodu na
hřbitov, kdy naši členové nesli věnec.
Koncem května jsme se konečně dočkali a vyrazili na první soutěž v požárním
útoku, kterou pořádalo SDH Bezměrov.
Na tuto soutěž jeli naše družstva mužů,
žen a mladých hasičů.Mimo této soutěže jsme se účastnili všech soutěží při
hodových oslavách v okolních vesnicích.Jedna z naších hlavních akcí byla
5.7., kdy jsme v rámci hodových oslav
také oslavili 95. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů ve Zlobicích. Pro-

gram 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 Robert
Pokrywka. Po skončení mše pokračoval
průvod na hřbitov, kde jsme položili květiny   na hroby   všech zesnulých členů
našeho sboru a uctili tak jejich 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  již zmíněné zrekonstruované historické stříkačky LM-25. Jako další bod oslav byla
slavnostní schůze v restauraci Zlobice
(Amerika).
   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 ukázkový požární útok
s již zmiňovanou historickou stříkačkou
LM-25.Úplně posledním bodem našich
oslav, byla hodová zábava v restau-

raci 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.
Dalším naším programem byly návštěvy
hodových oslav a soutěží v okolních
sborech. Jak dospělí, tak i naši mladí
hasiči, reprezentovali náš sbor s velkým
nasazením a s dobrými výsledky.
   Mimo běžné činnosti spojené s SDH
jsme se v listopadu velkou měrou ve
spolupráci s TJ Sokol Zlobice podíleli na
stavění pergoly na fotbalovém hřišti ve
Zlobicích.
   Ke konci roku jsme jeli do výzbrojny
ve Zlíně, kde jsme dokoupili materiál do
naší výzbroje a výstroje tak, abychom
byli zase o něco lépe připraveni na případný výjezd. Poslední akce letošního
roku byla valná hromada v restauraci
Amerika, kde jsme celý rok zhodnotili
a popřáli si vše nej do toho nového.
Závěrem mého krátkého zhodnocení
roku 2014 bych Vám všem chtěl také
popřát vše nejlepší hodně štěstí zdraví
a spokojenosti do nového roku 2015.
Radek Joura starosta SDH Zlobice

Sbor dobrovolných hasičů
Vám přeje klidné
a pokojné vánoční svátky,
v novém roce 2015
rodinné štěstí se zdravím
a úspěchy ve všech dnech
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