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Šišková Stanislava, starostka

Ferdyšova divadelní
společnost a Vesničánek o.s.
stále tady …
Jaro je téměř za námi a naše práce
je v plném proudu.
V sobotu dne 26. dubna 2014 jsme
na hřišti v Bojanovicích ve spolupráci
se Svazem žen a kulturním výborem
obce pálili čarodějnice. Počasí nám
přálo a na tradiční rej se sešel slušný
počet čarodějnic a čarodějů z Bojanovic, Zlobic a blízkého okolí. Děti si
vesele zasoutěžily, zaskotačily, opekly
špekáčky. Spálili jsme pomyslnou
Moranu a vyhlásili Miss Čarodějnici,
kterou letos vyhrála nadaná slečna
Hanička Skřipcová z Bojanovic. Rodiče
všemu při pivečku a uzené klobásce
pouze zpovzdálí přihlíželi.
V pátek dne 30. května 2014 se
uskutečnil první ročník naší nové akce
„Hlídání Májky“, kdy našimi pokusnými tvorečky se staly naše vlastní
bojanovské dětičky. V duchu indiánském jsme pro ně připravili zábavné
odpoledne a večer. Děti si samy vyrobily vlastní indiánské čelenky, opekly
špekáčky, strýcové z Ferdyšovy divadelní společnosti jim vyrobili luky a šípy.
Děti si vyzkoušely házet tomahavky na
pravý indiánský totem. Večer nás pak
čekala stezka odvahy za přítomnosti
místních vesnických strašidel. Umučeni
únavou jsme pak všichni usnuli v improvizovaném indiánském stanu pod
naší Májkou. Někteří z nás ji hlídali
poctivě až do brzkých ranních hodin.
Po ranním kakau a vánočce s máslem
jsme se rozešli domů.
V sobotu dne 31. května 2014 jsme
poté opět tradičně „Káceli Májku“.
Veršovaná scénka v podání Jirky Libenského a Stanika Klapila nás pobavila.
Poté nás čekalo soutěžení tentokrát
převážně pro dospělé, jako je pití piva
brčkem na čas, lovení jablek ústy
z lavoru vody, jezení špaget s kečupem
japonskými hůlkami na čas. Opečené
prasátko nám zaplnilo bříška a točené
pivečko uhasilo žízeň. Vrcholem pozdního květnového odpoledne byl souboj
dvou statečných místních žen, tzv.
SUMO combat, v koupeli z hořčice
a kečupu. Doufáme, že se všichni dobře
bavili a budete nás i nadále podporovat
svou účastí na dalších našich akcích.
V sobotu dne 21. června 2014
se od ranních hodin konala na hřišti

v Bojanovicích velká brigáda, kde
se za velké účasti místních pracantů
konečně opravilo poškozené podium.
Všem velmi děkujeme za účast a pomocnou ruku.
Za Ferdyšovu divadelní společnost
a Vesničánek o.s. - Martina Frajtová

INFORMACE ZE ŠKOLKY
Jak se ukázalo, tak o umístění dětí
do naší školky mají rodiče velký zájem.
K zápisu přišlo 11 dětí, ale přijmout
jsme mohli jen 3. Proto se obec rozhodla rozšířit kapacitu MŠ o 10 míst.
Po všech peripetiích s KHS Zlínského kraje jsme konečně dostali souhlasné vyjádření. Ovšem splnit všechny
jejich požadavky bude velmi náročné
a nákladné.
Nyní čekáme na rozhodnutí zastupitelstva. Teprve potom budou
následovat další kroky spojené s touto
věcí (zápis do rejstříku škol, přijmout
novou p. uč. atd).
Držte nám pěsti, aby vše dobře dopadlo a my jsme mohli v září přivítat
naše děti v zrekonstruované školce
a nově zařízených třídách.
Přejeme Vám krásné, slunečné
prázdniny.

Zvoneček nám zacinká,
cinky linky, cinky linky,
školka končí, pojďte ven,
vždyť je krásný, letní den!

MISTR REPUBLIKY V BOXU
ŠKOLNÍ MLÁDEŽE 2014
Ondřej Danko ( r.2000) ze Zlobic
si na letošním Mistrovství ČR školní
mládeže v boxu, které se uskutečnilo
v Českých Budějovicích, vybojoval ve
své váhové kategorii zlatou medaili
a titul Mistr ČR 2014.
Ondra je členem boxerského
klubu BC BRUISER KROMĚŘÍŽ od roku
2010,
Sportovního
Centra
Mládeže ČR a žákovského boxerského reprezentačního týmu ČR. Pod
vedením reprezentačního trenéra Pavla Dudy, vyboxoval pro klub i ČR

nejedno vítězství…jeho bilance je
přes 30 zápasů, z toho 2 remízy a jen
4 prohry.
Za svou snahu a vytrvalost byl Ondra nominován do výběru žákovského
týmu ČR a bude začátkem července
reprezentovat ČR na ME v boxu školní
mládeže 2014 v Maďarsku.
Ondrovi děkujeme za příkladnou
reprezentaci boxu v ČR i na zahraničních turnajích.
Přejeme Ondrovi, aby na
ME
v boxu školní mládeže 2014 boxoval
s chladnou hlavou a dobře mířenými
direkty. Doufáme, že mu k tomu pomohou i nové rukavice a ochranná přilba
pořízené z příspěvku Obce Zlobice.
A hlavně se drž známého rčení ,,Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!,,
za Obec Zlobice Šišková Stanislava,
starostka

Noc kostelů
Letošní Noc kostelů lákala
návštěvníky do zlobického kostela
netradičně v květnu na betlém. V 18
hodin jsme začali dětským programem, děti rodiče si mohli prohlédnout
kostelní betlém a vydat se na soutěžní
Putování za hvězdou. Každé dítě,
které splnilo všechny úkoly, dostalo
vánoční dětskou knihu podle vlastního výběru. S velkým ohlasem dětí se
setkalo vyrábění oveček, ale nejen jich,
z kukuřičné stavebnice a megabubliny
před kostelem. O tom co všechno
obnáší práce varhanáře, nám přijel
popovídat Tomáš Jeřábek, několik písní
Antonína Dvořáka zazpívala konzervatoristka Barbora Úlehlová v doprovodu
Šárky Halodové, na varhany zahrál
také současný zlobický varhaník, Antonín Navrátil z Lutopecen. Co všechno
víme o betlémech, a speciálně o tom Události a pozvánky
zlobickém, zjistil František Lízal ml.
Téměř každý návštěvník se odvážil sobota 5. 7. 2014 v 9:15
k výstupu na věž kostela a na prohlídku
Hodová mše sv. + 95.
sanované kostelní klenby. Své předky výročí založení hasičského
jsme hledali v matrikách narozených
sboru
a letos poprvé také oddaných ze Zlobic
Kostel svatých Cyrila
i Bojanovic. Ochutnali jsme ovčí sýry, a Metoděje ve Zlobicích
košer víno a nápoje z Izraele. Zkrátka
příjemný večer i příjemně skončil.
neděle 6. 7. 2014
Všem pořadatelům patří velký dík.
9:00 – 10:00
Těšíme se na Vás příští rok, v pátek 29.
Hry a soutěže pro děti
května 2015.
Před kostelem ve Zlobicích
Živý betlém ve Zlobicích
25. prosince 2013 se před zlobickým kostelem tradičně konal Živý
betlém. Tentokrát nám nejmenší herci
předvedli krátkou hru o pastýřích,
kterým se v noci po Ježíšově narození
zjevil anděl a poslal je do města Betléma,
aby se poklonili děťátku a přinesli mu
dárky. Správnou cestu pastýřům ukazovala zářící hvězda. Prostřednictvím
této hry jsme se mohli vydat do Betléma spolu s nimi. Josef s Marií nám
před kostelem ukázali malého Ježíška,
zájemci si mohli prohlédnout také kostelní dřevěný betlém. Díky podpoře
MAS Hříběcí hory bylo přes velmi silný
vítr dětské herce dobře slyšet a vidět,
desítkám diváků jsme mohli nabídnout
čaj nebo svařené víno a dětem také
cukrovinky. Děkujeme všem, kteří se
zapojili i těm, kteří se přišli podívat
a podpořit děti.
Martina Belatková

neděle 7. 9. 2014 v 10:45
Hodová mše sv.
Kaple andělů strážných
v Bojanovicích

K

ulturní výbor ve spolupráci
s TJ Sokol Zlobice a SDH Zlobice
pořádá v sobotu 28. června od 14
hodin tradiční sportovní den „Ahoj
prázdniny“. Na děti čekají různé sportovní disciplíny, občerstvení, cena pro
každého účastníka, malování na obličej
a překvapení. Ceny pro účastníky
budou zakoupeny také za pomoci
občanů, kteří na sportovní den přispěli
finanční částkou. Jsou to: Vlčkovi, Antonín Večerka ml., Spáčilovi, Herodkovi, Vodičkovi, Pavličkovi, Bečvářovi,
Řezníčkovi st. i ml., Rožňákovi,
Kočařovi, Libenští ml.,Kunčarovi,
p. Havelka, Rašínovi, Hoškovi, Sedláčkovi, Kurutzovi, p. Mrhálek, Vlasta Jurtíková a Bronislav Tuček, Petr Majíček,
Brhelovi ml., Cencingrovi, Diasovi
u hřiště, Pavel Zapletal, Jourovi,
Holinkovi, p. Horňáčková, Borovkovi,
Trávníčkovi, Uhercovi a SDH Zlobice.
Všem moc děkujeme a moc se na Vás
těšíme.
Ráda bych shrnula činnost kulturního výboru.
Každý rok pořádáme tradiční akce
pro děti. Patří mezi ně dětský karneval,

V

ážení spoluobčané,
v tomto článku Vás seznámím
s činností
TJ Sokol v loňském
roce. Úvodem upozorňuji, že letos
nepořádáme na hody žádné sportovní
akce ani taneční zábavu a přeji tímto
SDH Zlobice vydařené kulatiny.
V sezoně 2013-2014 se mužstvo
mužů i přes dobré výsledky v letní
a především zimní přípravě umístnilo
na 9. místě , družstvo žáků s 6 výhrami
na místě 5.
V sezoně pro rok 2014-2015 máme
přihlášeny starší žáky a muže. Mohou nastupovat chlapci ročník 2000
a mladší, dívky 1998 a mladší. Všechny
děti , rodiče nebo i zájemci z řad mužů
se k nám mohou připojit. V pondělí se
na hřišti scházejí děti z miniškoličky,
v úterý žáci i muži, ve čtvrtek žáci,
v pátek muži. V neděli pak můžete
naše hráče přijít povzbudit na hřiště.
Zakopat si můžete i ve středu, kdy
trénují mladí hasiči nebo po domluvě.
Dotazy na tel.606 169 991.
Dále bych chtěl touto cestou
poděkovat za ochotu Jiřímu Libenskému (tel. 731 477 719), který s rodiči
vede naši fotbalovou miniškoličku (děti
ve věku 3 – 6 let).

na kterém jednou vystoupil i kouzelník,
dále pálení čarodějnic, sportovní den,
lampionáda a drakiáda. Nově jsme
začali pořádat dětský den, jednou jsme
měli Výpravu za Rumcajsem a jednou
do Perníkové chaloupky, a také jsme
začali organizovat slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Jednou
jsme uspořádali výtvarnou soutěž.
Spolupracujeme s mateřskou školkou
při akci loučení se školáky, a průvodu

Sezona 2014-2015 začíná 9.-10.
8.2014, rozpis bude upřesněn. Tolik
po stránce sportovní.
TJ Sokol Zlobice se kromě kopané,
ve spolupráci s ostatními spolky a obecním úřadem věnuje i dalším aktivitám,
čarodějnicemi počínaje a rozsvěcením
vánočního stromečku konče. Vloni
jsme pořádali dvě taneční zábavy a to
po valné hromadě a na hody.
Činností Sokola jsou také každodenní starosti a to jak sečení hřiště (2-3x
týdně), hnojení (cca 10x ročně). Náklady na údržbu areálu a opravy byly v
roce 2013 ve výši 35.000.- Kč . Proto
jsem rád, že za přispění MŠMT se
podařilo vyměnit krytinu nad WC, okapy
na budově šaten, odvod dešťové vody
a sprchy v celkové výši 45.000.-Kč.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme
zpevnili prostory pro sezení,, uložení
branek a hasičské techniky. Chtěl
bych poděkovat manželům Šiškovým,
kteří nám darovali vertikutátor, čímž
ročně ušetříme asi 5.000.-Kč za jeho
pronájem. Velkou část rozpočtu TJ
tvoří náklady na rozhodčí (9.500.-Kč),
které se v nové sezoně zvýší, praní
dresů (9.800.-Kč) , sportovní vybavení

za osvobození obce. Také jsme zahájili
spolupráci s Ferdyšovou divadelní
společností při pořádání různých akcí.
A nesmím opomenout spolupráci
s TJ Sokol Zlobice a SDH Zlobice.
Také patří velký dík všem občanům,
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí
na různých akcích, ať už finanční nebo
věcnou výpomocí, tak také pomocí
v samotný den akce. Spolupráce
s obcí byla vždy bez problémů a finanční
podpora dostačující. A nemalé díky
patří všem členům kulturního výboru.
Staňce Lechnerové, Peťce Kociánové,
Yvči Frajtové, Jarovi Frajtovi, Zdence
Topičové, Míši Trávníčkové a Andrejce
Spáčilové. Dík, že jste do toho se mnou
šli.
Myslím, že se všechny akce
vydařily a doufám, že se Vám líbily.
O oblíbenosti některých akcí svědčí
i fakt, že k nám začali jezdit i děti
z okolních obcí a dokonce i Kroměříže.
Přejeme všem dětem krásné
prázdniny a všem občanům slunečné
léto plné pohody.
Monika Kočařová, Kulturní výbor

(i s novými dresy žáků 12.500.-Kč),
pronájem sportovišť v hodnotě 7.800.Kč. , nebo zazimování zavlažování, pro
které jsme zakoupili kompresor.
V roce letošním jsme naplánovali výrobu nových poliček v šatnách,
zastřešení nad lavičkami, výměnu
střídaček, zakoupení branek pro žáky,
osvětlení hřiště a menší opravy.
Zástupci TJ děkují touto cestou hráčům, rodičům, příznivcům
a fanouškům, obecnímu úřadu,
spolkům a sponzorům, prostě všem,
kteří nám pomáhali a věřím i nadále
budou pomáhat na zajištění chodu TJ
Sokol Zlobice.
Zvláštní poděkování patří kulturní
komisi, se kterou jsme nejen v roce
2013, ale i v letech předešlých spolupracovali. Přeji jejím členům vše
nejlepší v letech příštích. Nové kulturní komisi přeji, aby se jí dařilo stejně
dobře a těšíme se na další spolupráci.
Za TJ Sokol Zlobice
Antonín Večerka, předseda

V

ážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v tomto mém
článku, tentokrát s malým zpožděním
ve zkratce informovat o aktivitách
našeho sboru dobrovolných hasičů ve
Zlobicích za rok 2013.
V prosinci roku 2013 proběhla již
tradiční valná hromada sboru, na které
byl tento rok zhodnocen. Schůze byla
zahájena přivítáním zástupců okolních
sborů a samozřejmě také hostů z řad
spolupracujících spolků a zástupce
obce. Jako první jsem hosty informoval o naší členské základně, která činí
50 členů vč. mladých hasičů.
Leden roku 2013 jsme zahájili
návštěvami valných hromad okolních
sborů. Dále jsme řešili potisk našeho
nového auta, ten nám zhotovili v Olomouci. Na začátku jara jsme dostali
nápad postavit vedle zbrojnice nové
skladiště na méně potřebné věci. Po
konzultaci se zástupci obce a po jejich souhlasu jsme tento sklad v rámci
brigády postavili a mohu říci, že se
nám celkem povedl. Na financování
této akce se podílel jak sbor částkou
4 500 Kč, tak také obec částkou
17 500,-Kč.

Jako další naší akcí proběhl tradiční sběr železného šrotu v obou obcích.
V tomto sběru nám bohužel pomáhali i nezvaní brigádníci z jiných vesnic.
V měsíci květnu dostal náš sbor novou stříkačku PS 16. Byla zakoupena
z velké části z dotací Zlínského kraje, o které požádala obec. Dále se nám podařil
opravit nájezd do vrat ve zbrojnici. Před začátkem soutěžního období jsme pro
naše hasiče zhotovili nový držák na stříkačku do auta, hradili jsme pouze materiál
ve výši 2 500 kč, svářečské práce jsme domluvili sponzorsky. Pro naše mladé
hasiče byly dokoupeny nové sportovní savice, hadice a proudnice ve výši 7 550,Kč.
Na jedné z naších dalších pravidelných schůzek navrhl bratr velitel, že vyrobí
nový stůl do zasedačky. Jelikož si to sám navrhl, tak ho poté také sám zhotovil.
V období od května do konce července, což je pro nás to hlavní, jsme
objížděli a také pořádali soutěže pro mladé i staré hasiče
a samozřejmě hasičky. Po tomto náročném období se naši
členové znovu pustili do brigádnických akcí na naší zbrojnici
a technice. V září domluvil bratr Hošek montáž majáku
na zásahové vozidlo Ford. Ve stejnou dobu se opravovala
a zateplovala vrata v hasičské zbrojnici, kde bylo potřeba
vrata upravit a vyměnit kování.
Jednou z posledních velkých akcí bylo natření štítu zbrojnice a spolupráce se sokolama na montáži osvětlení hřiště.
Další běžné opravy a údržba byla prováděna pravidelně
a vyšla nás na cca 8 500,-Kč.
Na samém konci roku 2013 jsme na schůzi odsouhlasili nákup nového nářadí do zbrojnice ve výši 3 000.-Kč
a stejnokrojů pro ženy, které se do hasičského sportu
opravdu pustili s velkou vervou. Tyto stejnokroje nás přišly
na 6 800,-Kč. V těchto nových oblečcích se nám naše
děvčata poprvé předvedla na valné hromadě v prosinci,
která se konala v restauraci Zlobice. Touto schůzí jsme
uzavřeli rok 2013.
Tímto jsem Vám chtěl jako starosta sboru ve zkratce
osvětlit činnost sboru mimo soutěže, kterých se pravidelně
účastníme s našimi mužstvy starých hasičů, žen a samozřejmě hlavně s malými hasiči.
Závěrem vás všechny chci pozvat na oslavy 95. let od
založení sboru. Ty budou probíhat v rámci hodových oslav
ve Zlobicích. Samotný program hodů najdete ve vydání tohoto Zloboje.
Radek Joura starosta SDH Zlobice
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