ZloBoj
zlobicko-bojanovický zpravodaj

Duben 2015

Když jarní květy září
a slunce náhle plá,
tak příroda svou náruč
každému otvírá.
Krásné Velikonoce všem
přeje Stanislava Šišková,
starostka obce

vydává Obecní úřad Zlobice

V přírodě
nám některé skutečnosti naznačují
zmrtvýchvstání, např. jarní probuzení
přírody. Zimní spánek se podobá smrti, zrno se na podzim vkládá do země
(pohřbívá se), aby zase znovu ožilo
a vydalo užitek nového klasu.
Kristovo Zmrtvýchvstání je NEJVĚTŠÍ UDÁLOSTÍ, NEJVĚTŠÍM
ZÁZRAKEM JEŽÍŠOVÝM, je to
NEJVĚTŠÍ a ZÁKLÁDNÍ PRAVDA
VÍRY KŘESŤANŮ.
Proč je vzkříšení Ježíše Krista
důležité pro spásu? Ono ukazuje, že
Bůh přijal Ježíšovu oběť za nás. Ono
dokazuje, že Bůh má moc vzkřísit
z mrtvých. Ono zaručuje, že ti kteří

věří v Krista, nezůstanou mrtví, ale
budou vzkříšeni do věčného života.
To je naše svatá naděje.
Ale nezapomeňme, že Ježíšovo
vzkříšení se týká i nás! Máme být
svědky. Co to znamená? To znamená, že pevně věříme, že Ježíš je živý,
že s ním ve svém životě počítáme, že
Ježíš je pro nás osoba, s níž jdeme
svým životem, jeho následujeme, jeho
se ptáme. A když dovolíme, aby nás
Ježíš vedl, On nás jednou přivede do
věčného života.
Toto je mé přání k Velikonocům.
S pozdravem a Božím požehnáním
Váš duchovní správce

Tříkrálová sbírka

ve Zlobicích a Bojanovicích

Ve Zlobicích a v Bojanovicích se
do letošní Tříkrálové sbírky zapojily
3 skupinky koledníků pod vedením
Zdeňky Odstrčilíkové, Františka Lízala a Evy Lízalové. Pracovníci Oblastní charity Kroměříž děkují vedoucím
a koledníkům Tříkrálových skupin za
ochotu a pomoc a občanům za jejich
příspěvky. Výtěžek Tříkrálové sbírky činil 15.375,- Kč, z toho ve Zlobicích bylo vybráno 12.155,- Kč
a v Bojanovicích 3.220,- Kč.
Elena Lízalová

Poděkování
Děkujeme všem hasičům a nadšencům, kteří neváhali obětovat noční
spánek, nezalekli se silného mrazu
a zpestřili vánoční prázdniny, a to
nejen dětem, přípravou ledové plochy u fotbalového hřiště. Nebylo nás
moc, ale led jsme si pořádně užili, pro
ostatní to může být inspirace, k doplnění zimního vybavení.
Martina Belatková

Živý betlém
Před zlobickým kostelem se jako
každoročně na Boží hod sešli všichni, kdo si chtěli připomenout okolnosti Ježíšova narození a to nejen
zlobičtí a bojanovičtí. Podpořili nás
také farníci z Popovic, Rataj a Věžek.
Tentokrát se potřetí zapojili především malí herci a po druhé se stali
dokonce hlavními protagonisty hry.
Jejich prostřednictvím připutovali do
Zlobic tři mudrci z východu (3 králové), kterým sice zkomplikoval cestu
král Herodes, ale přesto je pak uvítali
pastýři a Josef s Marií. Malým Ježíškem byl nový obyvatel fary Ondrášek
Smékal, andělským zpěvem přispěla
Bára Úlehlová. Dík patří všem, kdo
zajišťovali osvětlení a ozvučení, bez
čehož bychom výkony nejmenších
herců nemohli naplno ocenit. Nechyběl tradiční svařák, ani čaj. Velkým
zpestřením, především pro děti, byla
zvířata, především kůzlata. Chvíli to
vypadalo, že naše zodpovědné betlémské pastýře neodtrhneme od ohrady s jejich stádem a celé představení
tak bude ohroženo, ale dopadlo to
dobře. Ještě jednou díky všem, kdo
se na představení jakkoliv podíleli
a především hercům - Pavlíkovi, Kačce, Adámkovi, Terezce, Adélce, Bibince, našemu novému objevu Anetce
a dalším pastýřům – Matouškovi, Elišce, Vojtíškovi, Míšovi a Mariánkovi.
Už teď se těšíme na letošní představení a doufáme, že se s vámi uvidíme.
Martina Belatková

Rozpis fotbalových
zápasů
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Noc kostelů 2015
Zveme Vás do Zlobic na Noc kostelů, která se letos uskuteční v pátek
29. května od 18:00 v kostele svatých
Cyrila a Metoděje. Začneme programem pro děti, dozvíme se něco
o zlobických oltářích i oltářích obecně. Nezapomeneme na oblíbenou
prohlídku věže a staré matriky pokřtěných i oddaných. Už v těchto dnech se
začali na své vystoupení připravovat
také hudebníci a možná vás čeká překvapení….
��������
Těšíme se na Vás.
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Velikonoční klepání
ve Zlobicích

Také letos se můžou všechny děti
i se svými rodiči zúčastnit Velikonočního klepání. O co se jedná? Je to stará
tradice - skupina dětí několikrát denně
obchází vesnici s klepači a řehtačkami v době velikonoční, kdy kostelní
zvony „odletí do Říma“. Za to děti
dostávají sladkosti a cukroví. Tento
zvyk se udržuje nejen na Moravě, ale
i v Německu a Rakousku.
A co k tomu potřebujete? Třeba
klepač nebo řehtačku. Dříve se vozil
i dřevěný trakař, který dělal největší
rámus. Vést jej byla velká čest. Uvidíme, jestli jej třeba někdo z vás nenajde doma na půdě. Budeme moc rádi,
pokud se přijdete pochlubit s tím, jaké
nástroje doma máte. Kdy a kde bude
sraz? Začneme na Velký pátek v 7:30
u obecního úřadu, pak půjdeme ještě
ve 12:00 a večer dle zájmu a domluvy. Na Bílou sobotu pak opět v 7:30
a ve 12:00 hodin. Můžete se přidat
i v průběhu obchůzky nebo jít jen část.
Přijďte si s námi užít jednu z velikonočních tradic. Těšíme se na Vás.
František Lízal ml.

JARO LÁKÁ SLADKOU VŮNÍ
Příroda se probouzí ze zimního
spánku, jaro nás láká vůní prvních
květů a my si užíváme laskavých slunečních paprsků.
Ani v posledních zimních měsících
jsme však v naší školce nezaháleli.
V lednu se konala schůzka Klubu
rodičů, začátkem února jsme si v MŠ
uspořádali karneval na téma „Princové, princezny a víly“, na který si děti
samy vyrobily masky. V tomto měsíci
naši předškoláci získali novou zkušenost při zápisu do základní školy.
Dále pokračujeme v projektu
„Zdravý úsměv“ s panem Zdeňkem
Forejtem, kde se děti učí hravou formou správné ústní hygieně.
Jednou za měsíc nás navštěvuje
„teta“ Jana s programem Metoda dobrého startu, kde se starší děti a hlavně předškoláci pečlivě připravují na
úspěšný vstup do ZŠ.
Každé úterý přijíždí do školky paní
učitelka Petra Hájková ze soukromé
umělecké školy D-Music a trpělivě

Nádherné prožití svátků jara, ženám hodně koledníků,
dětem bohatou pomlázku a chlapům plnou sklenku,
přejí …

Ferdyšova divadelní společnost
a Vesničánek, o. s.
učí děti hrát na zobcovou flétnu.
V březnu jsme si všichni užili karneval v restauraci Zlobice, kde
se svým pěkně připraveným programem vystoupil pan kouzelník, který
na konec pro každé dítě „vykouzlil“
malou odměnu v podobě zvířátek
z nafukovacích balónků.
Navštívili jsme naše kamarády
v lutopecké školce, protože nás pozvali na divadlo „ Pohádky z lesa“.
30. března jsme měli v MŠ Velikonoční dílnu, kde si naši malí šikulové
s rodiči vyrobili něco hezkého na jarní
a velikonoční výzdobu.
31. března jsme navštívili Muzeum
Kroměřížska, kde na nás čekal hezky
připravený program s názvem „Staročeské Velikonoce“. Zde byly děti
seznámeny se staročeskými zvyky
a obyčeji, dozvěděly se něco o původu Velikonoc, zahrály si velikonoční
hry, nazdobily si kraslice.
Do konce školního roku nás čeká
ještě mnoho hezkých akcí, o kterých
Vás budeme informovat v příštím čísle.

Ale již teď chceme pozvat rodiče
a jejich předškolní děti k zápisu do
naší mateřské školy.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ZLOBICE PRO ŠK. ROK 2015/2016

se bude konat dne 6.5. a 7.5. 2015
v budově MŠ od 10.00 do 14.00 hod.
Rodiče přinesou s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti budou přijímány dle stanovených kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Potřebné tiskopisy k zápisu si rodiče vyzvednou v pondělí 20.4. 2015
od 10.00 do 14.00 hod. v ředitelně
MŠ.
Zaměstnanci a děti naší mateřské
školy Vám přejí málo jarní únavy,
spoustu nové energie, síly a pohody
a žádné špatné příhody.

KRÁSNÉ VELIKONOCE!

Informace o výsledcích dotazníkového
průzkumu mezi občany obce
Zlobice a Bojanovice
Dotazník byl doručen občanům obou obcí starším 15
let. Celkem bylo doručeno 491 kusů dotazníků. Vyplněný dotazník z obou obcí odevzdalo 143 občanů, což činí
29 %. Z tohoto počtu bylo 28 dotazníků vypsáno jednou
rukou a i obsahem byly totožné, proto skupina 115 dotazníků byla označena jako skupina I. a skupina 28 dotazníků byla označena jako II.
Otázka:
Jaké informační prostředky obce využíváte?
(úřední deska, Zloboj, rozhlas, web stránky)
Skupina I. –
Zloboj, rozhlas, úřední deska,
			
webové stránky
Skupina II. – úřední deska, Zloboj, rozhlas,
			
webové stránky
Připadá Vám informovanost o dění v obci dostatečná? (ano, ne, nemohu posoudit)
Skupina I. – považuje informovanost za dostatečnou
Skupina II. – považuje informovanost za nedostatečnou.
Spokojenost s obcí (činnost ZO, vzhled obce, kulturní
vyžití, sportovní vyžití, vzdělání, celkově život v obci).
Skupina I. – činnost ZO – spíše spokojeni
- vzhled obce – spíše spokojeni
- kulturní vyžití – neutrální postoj
- sportovní vyžití – neutrální postoj
- vzdělání – neutrální postoj
- celkově život v obci – spíše spokojeni
Skupina II. - činnost ZO – nespokojeni
- vzhled obce – nespokojeni
- kulturní vyžití – nespokojeni
- sportovní vyžití – neutrální postoj
- vzdělání – nespokojeni
- celkově život v obci – nespokojeni
S čím jste v obci nespokojeni? Chtěli byste něco zlepšit? Chybí Vám nějaká služba?
Skupina I. – pořádný obchod, chodník Zlobice – Bojanovice, společenské místnosti v obou obcích
Skupina II. – arogance starostky, špatná informovanost
občanů, ukončení soudního sporu
Jak hodnotíte stav obce v následujících oblastech?
Skupina I. –
sociální služby – neutrální postoj
- stav okolí krajiny – spíše spokojeni
- stav veřejných prostranství – spíše
spokojeni
- stav životního prostředí – spíše
spokojeni

Skupina II. -

možnost třídění odpadů – velmi
spokojeni
mezilidské vztahy v obci – neutrální postoj
komunikace mezi občany a obcí – spíše
spokojeni
sociální služby – nespokojeni
stav okolí krajiny – nespokojeni
stav veřejných prostranství – nespokojeni
stav životního prostředí – nespokojeni
možnost třídění odpadů – nespokojeni
mezilidské vztahy v obci – nespokojeni
komunikace mezi občany a obcí –
nespokojeni

Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně chybí?
Skupina I. – nejvíce obecní nebo kulturní dům, dále volně
přístupné víceúčelové hřiště pro různé sporty, následuje dětské hřiště (hlavně v Bojanovicích).
Skupina II. – nic jim nechybí, stávající stav je dostatečný,
pak obecní nebo kulturní dům.
Jaké byste navrhovali využití prostoru
Zahradníkovo + Beránkovo?
Skupina I. – zeleň (park), parkoviště, obchod
Skupina II. – zeleň (park)
Třídíte odpad?
Skupina I. – ano
Skupina II. – ano
Otázky věnované mateřské škole:
Vyhovuje Vám doba, po kterou je školka otevřena?
Skupina I. – ano
Skupina II. – ne
Chtěli byste, aby děti chodily na hřiště v Ohradě?
Skupina I. – ano
Skupina II. – ano
Který den a hodina by Vám vyhovoval
pro konání besídek?
Skupina I. – pátek odpoledne, nejvíce v 16 hodin
Skupina II. – pátek v 15 hodin
Uvítali byste pravidelné setkávání rodičů?
Skupina I. – ano, nejvíce 1x měsíčně, následuje 3x ročně
Skupina II. – ano i ne, když ano, tak 5x ročně
Souhlasíte s povinným spaním?
Skupina I. – ano
Skupina II. – ne
Souhlasíte s tím, aby MŠ využívala hromadné nákupy?
Skupina I. – ano
Skupina II. – ne

Za foto děkujeme
panu Tomáši Vrtalovi
V neděli 15. března 2015 uspořádal Výbor pro
společenské a zájmové aktivity ve spolupráci s Mateřskou
školou Zlobice tradiční dětský karneval v Penzionu Zlobice. První termín karnevalu nám narušila chřipková epidemie, ale odložit celou akci se nakonec vyplatilo.
Na karneval dorazilo přes 70 dětí, nejen ze Zlobic, ale
i z Věžek, Lutopecen, Bezměrova a Kroměříže.
O soutěžní hry a moderování se postaraly paní učitelky
z Mateřské školy Zlobice, Yvetta Frajtová a Lenka
Polišenská, které vtáhly do víru tance a soutěží, kterých
se aktivně zúčastnily nejen děti, ale i rodiče. Účastníkům
soutěží rozdávala Elen Lízalová sladké odměny. Hudební
produkce, o kterou se staral Jirka Libenský, byla zárukou
neustále plného parketu a reje masek.

Po soutěžích a tanci zavítal na karneval kouzelník Maverick, jehož vystoupení s napětím sledovali
děti i rodiče. Největší potlesk sklidil kouzelník, když
vyčaroval dvě živé hrdličky, které si děti mohly pohladit a vyfotit. Po vystoupení, v neustálém obležení dětí,
vytvářel kouzelník Maverick dětem zvířátka z nafukovacích balónků, a věřte, měl se co otáčet, aby uspokojil
všechna dětská přání.
Děkujeme všem rodičům za nápadité masky, za to
že jste přišli a že jste vytvořili skvělou karnevalovou atmosféru. Děkuji všem, co se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu a těším se na další spolupráci.
Za SAZA O. Červinka

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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