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Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo
slyšet jak svíčky začaly hovořit. První svíčka vzdechla a řekla:
„Jmenuji se Mír.
Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“
Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla:
„Jmenuji se Víra, ale jsem zbytečná, lidstvo nechce
nic o Bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.

■
■
■

■
■
■
■
■

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila druhá svíčka:
„Jmenuji se Láska. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě
odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné,
které by měli mít rádi.“
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo…
Vtom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo:
„Vy musíte přece svítit a ne být zhaslé!“
A skoro začalo plakat…
Vtom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíčka a pravila:
„Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu
zapálit. Jmenuji se Naděje!“ Zapálilo dítě od této svíčky
zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky.
Plamen naděje by nikdy neměl ve Tvém životě
zhasnout a každý z nás by měl plameny
Míru, Víry, Lásky a Naděje
neustále udržovat.
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Poděkování
Touto cestou děkuji za dobrou
spolupráci během roku 2006 svým
kolegům ze zastupitelstva, výborům,
komisím, všem organizacím a spolkům v obci. Poděkování náleží Sboru dobrovolných hasičů Zlobice, TJ
Sokol Zlobice, Mateřské škole, Českému svazu žen, Sboru pro občanské záležitosti, Ferdyšově divadelní
kočovné společnosti, Vesničánku,
kronikářkám, redakční radě Zloboje a všem, kteří přispívali po celý
rok ke společenskému a kulturnímu
životu v obci.
Za pomoc a ochotu děkuji také
zemědělcům, myslivcům a místním
podnikatelům.
Do nového roku přeji nám všem
příjemnou pohodu, veselou mysl,
pevné zdraví a chuť do další spolupráce.
Romana Kozáková, starostka
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
a ustavující zasedání zastupitelstva
Ve volbách do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 20. - 21. října 2006 kandidovalo
celkem 60 kandidátů za čtyři strany. Volební strana č. 1 Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová, volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická, volební strana č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy, volební strana č.
4 - Sdružení nezávislých kandidátů - za Obec Zlobice. Podrobnější výsledky z voleb
můžete také shlédnout na www.volby.cz.

Celkový počet hlasů pro jednotlivé volební strany
Počet hlasů pro stranu

KDU-ČSL

ČSSD

KSČM

SNK

1018

1080

911

1145

Dne 6. listopadu 2006 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Zlobice-Bojanovice. Zastupitelé si ze svého středu zvolili starostu, místostarostu, členy
obecní rady a členy výborů.
Starostka Romana Kozáková
Místostarosta Rostislav Ftáčník

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
KDU-ČSL
1. Jana Cencingrová
2. Milan Šiška
3. Ladislav Ondra
4. Věra Růžičková
KSČM
1. Alena Skácelová
2. Alena Susová
3. Silvie Mikšíková

Nové ceny
vodného a stočného
Dnem 1. 1. 2007 vstoupí v platnost
nové ceny za dodávku vody pitné a
za odvádění odpadních vod včetně
čištění. Vodné bude činit 24,15 Kč
a stočné 21,80 Kč. U vybraných odběrů bude proveden kontroní odečet.
U ostatních odběrů budou spotřeby
poměrovým způsobem přepočítány
k 1. 1. 2007 a vyfakturovány za odpovídající ceny.

Ing. Ladislav Lejsal,
předseda představenstva VaK KM

Vývoz popelnic
v období svátků
Byli jsme upozorněni na
změnu ve vývozu popelnic.
Ten bude proveden

ve čtvrtek 28. 12. 2006
a další vývoz bude opět ve

čtvrtek, a to 4. ledna 2007

ČSSD
1. Oldřich Červinka
2. Zbyněk Lízal
3. Romana Kozáková
4. Ivan Brhel
SNK
1. Jiří Pálka
2. Radek Joura
3. Rostislav Ftáčník
4. Jiří Řezáč
Pan Jiří Řezáč rezignoval na mandát člena
ZO a byl dosazen náhradník pan Jaroslav
Urban.

Složení rady:
Kozáková Romana, Ftáčník Rostislav, Pálka Jiří, Joura Radek, Oldřich Červinka.
Výbory:
Výbor sociálních věcí:
Předsedkyně: Věra Růžičková
Členové: Jana Cencingrová, Alena Susová,
Alena Skácelová.
Kulturní výbor:
Předseda: Radek Joura
Členové: Petra Kociánová, Ivana Gregorová, Renata Vlčková, Jaroslav Frajt, Stanislava Lechnerová, Zdena Topičová.
Výbor pro životní prostředí:
Předseda: Zbyněk Lízal
Členové: Milan Šiška, Josef Kocián.
Finanční výbor:
Předseda: Jaroslav Urban
Členové: JUDr. Josef Urban, Yvetta Frajtová, Iveta Kuchařová.
Stavební výbor:
Předseda: Zbyněk Lízal
Členové: Ivan Brhel, Ivan Brhel ml., Ladislav Ondra.
Kontrolní výbor:
Předseda: Jiří Pálka
Členové: Silvie Mikšíková, Josef Topič.
Sbor pro občanské záležitosti: Yvetta
Frajtová.
Veřejné osvětlení má ve Zlobicích na starosti František Lízal, v Bojanovicích Karel
Schneeberger.
Kronikářky jsou Zdena Trávníčková,
Zdeňka Hrušková.
Hospodářka: Markéta Rašínová.

Upozornění pro občany
Od 1. 1. 2007 je změna stavebního zákona. Informace budou podávány každou středu od 17 do 18 hodin na obecním
úřadě, kde bude přítomen některý z členů stavební komise.
Budete mít možnost se poradit, k dispozici budou formuláře
a tiskopisy.
V nově zvoleném zastupitelstvu obce začíná pracovat sociální komise (viz výše).
Tato komise zahájí od měsíce ledna 2007 poradenskou činnost pro občany v sociální a zdravotní oblasti, každou první
středu v měsíci na OÚ v době od 17 do 18 hodin. Do té doby
se, prosím, obracejte se svými problémy na kteroukoliv členku sociální komise. Svými dotazy nám budete nápomocni při
zjišťování okruhů problémů, se kterými si nevíte rady a my
vám budeme nápomocny při jejich řešení.
Za sociální komisi: Věra Růžičková, předsedkyně
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
děkuji za důvěru, v komunálních volbách, kterou jste vyjádřili svými hlasy pro
kandidáty za ČSSD. Naší prací se budeme snažit vaši podporu využít po všestranný
rozvoj obou našich obcí.
V minuléb období se nám podařilo splnit příznivého počasí sloužit dětem i dospělým
náš volební program. Z větších investic k bruslení.
jmenujme např. dosažení rekonstrukce
V současné době pracujeme na projektu
místní komunikace v Bojanovicích, realizace ČOV (čističky odpadních vod).
realizace veřejného osvětlení ve Zlobicích V rámci státního rozpočtu ze dne 13.
na Přihlásku. Díky dotaci z EU a krajského prosince 2006 byla schválena dotace obci
úřadu byl zaveden veřejný internet do Zlobice na rekonstrukci místní komunikace
knihovny v Bojanovicích. Pro obě obce Přihlásek ve Zlobicích ve výši 5.000.000,byl zřízen bezdrátový internet. Na hřiště Kč a 500.000,- Kč na rekonstrukci
ve Zlobicích byla přivedena voda a zřízeno trávníku na hřišti ve Zlobicích. V pondělí
osvětlení na betonové hřiště, které bude za 18. prosince navštívili obec Zlobice za

přítomnosti zástupců obce z řad ČSSD
a SNK poslanci pan Zdeněk Škromach
a pan Josef Smýkal, kteří se seznámili
s problémy obce a přislíbili nám svoji další
finanční podporu dle svých možností.
Obec dále tímto děkuje Krajskému
zastupitelstvu ve Zlíně za dotaci, kterou
nám poskytlo na rekonstrukci místní
komunikace v Bojanovicích, která se
skládá z nevratné částky 300.000,- Kč
a z vratné částky 219.000,- Kč, která je
splatná po dobu dvou let.
Všechny tyto akce se neobejdou bez
aktivní spolupráce zastupitelů obce, spolků
a občanů, kteří se významnou měrou
podílejí na zdárném průběhu realizovaných
akcí. Děkuji všem.
Romana Kozáková

Rozpočet na rok 2007
Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.č.
Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Popl. za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků
Neinv. přijaté dotace ze stát. roz.
Celkem příjmy :

640.000,- Kč
200.000,- Kč
850.000,- Kč
1.400.000,- Kč
133.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
400.000,- Kč
36.000,- Kč
10.000,- Kč
38.000,- Kč
3.715.000,- Kč

INFORMACE
OBECNÍ KNIHOVNY
 Internet je veřejnosti přístupný každé úterý a pátek od
17.00 do 20.00 hodin. Provozování internetu je zdarma,
návštěvník si platí použité papíry do tiskárny dle platného
ceníku – 1 papír A4 = 1,- Kč.
 Knihy se veřejnosti půjčují každé úterý a pátek od 17.00
do 20.00 hodin.
Knihy vypůjčené z omezeného fondu knihovny
v Kroměříži je nutné vrátit nejpozději do 1 měsíce, počet
výpůjček je ohraničený. Knihy z obecní knihovny je možno
zapůjčit na neurčitou dobu v neomezeném počtu.

Obecní knihovna upozorňuje občany, že bude
naposled v tomto roce otevřena v pátek dne
22.12.2006! (následně až 2. 1. 2007).

Knihovnice přeje všem svým věrným
návštěvníkům a všem občanům krásné a šťastné
Vánoce a v roce 2007 hlavně pevné zdraví!!!

Výdaje :
Silnice
0,- Kč
Dopravní obslužnost
30.000,- Kč
Předškolní zařízení
145.000,- Kč
Základní školy
469.000,- Kč
Církevní škola
10.000,- Kč
Místní knihovny
10.000,- Kč
Kulturní komise
15.000,- Kč
Neinv. dotace církvím
100.000,- Kč
ZLOBOJ
6.000,- Kč
Sbor pro obč. záležitosti
25.000,- Kč
Tělovýchovná činnost
60.000,- Kč
Veřejné osvětlení
100.000,- Kč
Pohřebnictví
10.000,- Kč
Péče o majetek obce
50.000,- Kč
Ostatní činnosti v obl. bydlení (deratizace) 15.000,- Kč
Svoz nebezpečných odpadů
70.000,- Kč
Svoz komunálního odpadu
260.000,- Kč
Péče o veřejnou zeleň
400.000,- Kč
Požár. ochrana - dobrov. Část
20.000,- Kč
Zastupitelstva obcí
600.000,- Kč
Činnost místní zprávy
580.000,- Kč
Ostatní činnosti – ČSŽ
5.000,- Kč
Celkem výdaje:
2.980.000,- Kč
Kontrolní rovnice správnosti rozpočtu (v tis.) :
= 2.980 + 735 (financování)

3.715

I N Z E RÁT
Prodám nový, nepoužitý kotel i s kotlinou.
Cena dle dohody. Tel. 732 25 60 12.
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Zase se pouštěli draci a zářily lampiony
I letošní krásný podzim se neobešel
bez tradiční, dětmi tolik oblíbené DRAKIÁDY a LAMPIONÁDY, která se
uskutečnila v sobotu, dne 28.10.2006.
Hned brzy po obědě se sešly děti spolu
se svými rodiči v ohradě ve Zlobicích, aby
se pak přemístily spolu s členkami kulturního výboru a pracovnicemi s Mateřské
školy na pole za Zlobice. Vítr nám moc
nepřál, ale účast byla obrovská a nakonec
přece jenom draci vzlétli. Sladkosti byly

rozdány a čajíček se vypil. Děti si krásně
vyplnily hezké podzimní odpoledne určitě
i ke spokojenosti rodičů.
Večer se nakonec uskutečnil velký pochod svítících lampionů po Zlobicích,
i když nám nepřála dopravní situace na
místní komunikaci, neboť právě probíhala
objížďka. Auta svítila asi mnohem více,
než naše lampionky. Průvod se šinul opět
směrem ke zlobickému hřišti, kde na děti
a ostatní účastníky čekal velký táborák, párečky a sodovečka. Všechno jsme
stihli, než začalo ve večerních
hodinách pršet.
Akce se vydařila!
Členky kulturního výboru
děkují za spolupráci TJ Sokol
Zlobice a MŠ
Zlobice.
Příští
rok se všichni těší
na REPETE!!!
Alena Susová

Střípky z Bojanovic
 To jsme zase jednou dopadli, přesto, že
kandidáti do komunálních voleb z Bojanovic se umístili v počtu hlasů na
předních místech, nebyli zvoleni ani do
rady obce, dokonce ani jako předsedové
výborů povinných ze zákona (finanční a
kontrolní). Po dlouhé době se také stalo,
že starosta i místostarosta jsou oba ze
Zlobic. Co na to říci, zákon to umožňuje, ale kdepak se nám zatoulal smysl pro
poctivost a respektování vůle voličů?
No nic, budeme šlapat dál ve prospěch
občanů, ale velmi bychom uvítali jejich
podporu při veřejných zasedáních zastupitelstva obce, jinak to naše „šlapání“
vyzní naprázdno.

která stéká vždy až doprostřed obce a
bahnem a kamením znečišťuje komunikaci. Musíme doufat, že přívalové vody
nebudou.
 V důsledku zrušení telefonní stanice u

SPOZ rozesílá blahopřání občanům
u příležitosti kulatého životního
jubilea, navštěvuje oslavence při
jejich 80. narozeninách a pak při 85. a
90.sátinách.
Na požádání rodinných příslušníků
provádíme vítání občánků do života,
gratulace u příležitosti zlaté, diamantové
svatby.
O rozloučení s našimi blízkými se
stará paní Romana Kozáková a paní
Alena Susová.
Každoročně pořádáme v adventním
čase Besedu pro důchodce.
Tímto Vás žádáme, kdo bude
mít zájem o zveřejnění blahopřání
v místním čtvrtletníku Zloboj, aby se
přihlásili na obecním úřadě.

Dovolte mi, prosím, abych
Vám touto cestou popřála krásné
vánoční svátky a šťastný nový
rok.
Frajtová Yvetta
manželů Bambasových je také zrušena
„Ohlašovna požáru“, která tam byla
zřízena. V případě požáru nebo i jiné
havarijní situace volejte z kteréhokoliv
čísla telefonu nebo mobilu bezplatnou
linku 150 nebo 112.
 Hospoda – přesto, že v Týdeníku Kroměřížska vyšla zpráva, že hospoda má
již svého majitele a čeká se na schválení
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v Brně, neděje se v objektu hospody nic. A protože pod zprávou
nebyl nikdo podepsán, není se ani koho
zeptat.

 V průběhu voleb do zastupitelstva se mi
objektivem fotoaparátu podařilo zachytit
nejmladší voličku z Bojanovic slečnu
Lenku Navrátilovou, která volila poprvé.

 K 31.12.2006 končí v prodejně smíšeného zboží paní Kristýna Urbanová.
Jménem občanů jí děkuji, že dva a půl
roku udržela obchod v chodu a starala
se o zásobování občanů, kteří nemají jinou možnost nákupu. Její následovnicí
bude slečna Věra Rehušová, která momentálně provádí průzkum zájmu občanů o druhy zboží a vyhovující otvírací
dobu. Tímto zároveň prosí občany, aby
dotazníky odevzdali do obchodu nejpozději do 27.12.2006.

 V roce 2007 budeme pokračovat v budování malého hřiště na Bařině a jako
velký úkol bych viděla vybudování sociálního zařízení pro knihovnu a velké
hřiště, částečně svépomocí ochotných a
šikovných občanů.
 Místní komunikace k Šiškovému je
hotova. S měsíčním zpožděním a k nespokojenosti občanů, protože v její horní části není vybudován sběrný kanál
k zachycení větší části přívalové vody,

Sbor
pro občanské
záležitosti
INFORMUJE

Nejmladší volička Lenka Navrátilová.

Alena Skácelová
členka obecního zastupitelstva
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Z činnosti TJ Sokol
Zlobice-Bojanovice v roce 2006
V únoru letošního
roku se konala výroční valná hromada, na
které mimo jiné byl
zvolen nový výkonný
výbor TJ v počtu 10
členů.
Od ledna do března měla naše mužstva
zimní přípravu, která se částečně konala v
tělocvičně a venku. Mužstvo mužů odehrálo i přípravné utkání na umělé trávě na
hřišti HS Kroměříž.
V měsíci dubnu začala pro naše tři
mužstva dohrávka druhé poloviny sezóny
2005/06, která skončila v červnu. Kdo pravidelně sleduje výsledky našich mužstev,
tak ví jaké v této sezóně výsledky byly.
Posledními utkáními ročníku 05/06 byla
již tradičně hodová utkání.
Do nové sezóny 06/07 byla přihlášena
mužstva mužů a žáků. Družstvo dorostů

vzhledem k malému počtu bohužel nemohlo být přihlášeno, přesto naši hráči hrají v družstvu mužů, nebo v jiných okolních
dorosteneckých oddílech.
V rámci letní přípravy naše družstva
odehráli několik zápasu a dále se muži zúčastnili turnajů v Uhřičicích, kde skončili
na 3. místě a na Dřínově, kde obsadili 1.
místo.
Sezóna 06/07 začala v srpnu a její podzimní část skončila v listopadu.
Na našem hřišti během celého roku ve
spolupráci s OÚ Zlobice a dalšími organizacemi, proběhli i jiné již tradiční kulturní
a sportovně- společenské akce.
Dále během celého roku probíhala běžná údržba areálu a vybudovalo se např.
nové zastřešení laviček. TJ zakoupilo novou strunovou sekačku na údržbu areálu a
prostoru kolem požární nádrže.
V současné době probíhají práce na do-

Cinkylinky – už jsou tady Vánoce
Cinky, cinky zvonek zvoní,
ve vaně se kapr honí,
z mísy voní ovoce…
Cinky, cinky, cinkylinky
už jsou tady Vánoce.
Opět nastal vánoční čas a s ním i jedno
z nejkrásnějších období v roce. Vánoce přináší zvláštní a nezaměnitelnou
kouzelnou atmosféru. Každý
z nás by se měl v tomto krásném čase umět pozastavit a
naladit trochou pravé vánoční
pohody.
I my v MŠ začínáme vnímat pravou vánoční atmosféru již v prvních prosincových
dnech Mikulášskou nadílkou.
Letos nás Svatý Mikuláš navštívil 4. prosince 2006. Každé dítě mělo
pro Mikuláše připravenou básničku nebo
písničku, za kterou si vysloužily balíček
sladkostí a čokoládový adventní kalendář.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat paní Gregorové, Lukáši Vlčkovi a Lukáši Budínskému, za ochotu a spolupráci
při přípravě Mikulášské nadílky.
V Restauraci Amerika se 15. prosince
2006 ve 14 hodin uskutečnila Beseda pro
důchodce, na kterou si děti připravily pásmo zimních a vánočních básniček, písniček a zahrály vánoční příběh Betlém. Děti

babičkám a dědečkům nachystaly drobné
dárečky a snad pomohly navodit i radostnou vánoční atmosféru a daly chvíli zapomenout na všední starosti.
Dne 19. prosince 2006 proběhla v MŠ
Vánoční besídka pro rodiče. Děti měly pro
rodiče připravené také pásmo vánočních
písní, básní i vánoční příběh Betlém. Děti
si pro své rodiče vyrobily ovocný svícen
z jablíček. Pak na děti čekal
snad nejdéle očekávaný okamžik – Vánoční nadílka. Každý si pod stromečkem našel
svůj dáreček, který si odnesly
domů. Ale Ježíšek nezapomněl ani na nadílku hraček do
školky, které si děti užijí po
celý školní rok. Za věnování
krásného vánočního stromečku děkujeme paní Diasové.
Dovolte nám, abychom se s Vámi
v tomto roce rozloučili krátkým veršem a
do nového roku popřáli spoustu zdraví, pohody a štěstí.

Na nebi létají
v podvečer andělé,
pod bílou peřinou
spí celá zem.
Šťastné a veselé Vánoce všem!
Lenka Polišenská
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končení přípojky pitné vody do budovy šaten a současně se buduje nové umělé osvětlení na asfaltovém hřišti za účelem širšího
využití, např. bruslení.

Dne 29. 12. 2006 proběhne Valná
hromada TJ v 17 hod. v restauraci Amerika, po skončení bude následovat diskotéka (80. léta, hraje
DJ Dvořáček), na kterou vás tímto
zveme.
Výkonný výbor TJ Sokol Zlobice by
chtěl touto formou poděkovat OÚ Zlobice,
kulturní komisi, SDH Zlobice, hlavním
sponzorům firmám: MULTI-S, HELM s. r.
o., ROOS s. r. o., ELKROM, POLPLAST
CZ a dalším sponzorům. Dále bychom
chtěli poděkovat všem co nám během celého roku pomáhali. Závěrem přejeme

Vám všem veselé vánoce, mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2007.
Za výkonný výbor TJ Sokol Zlobice,
předseda Radek Joura

Hasiči děkují
Blíží se konec
roku a hasiči bilancují jak tento rok proběhl.
Díky hasičům a
hlavně občanům, kteří dodržují
zákon o požární ochraně se v našich obcích nemuselo proti ohni
zasahovat.
Dík také členům, kteří se snaží udržet sbor i tradice hasičů, za
pomoc při záplavách a brigádnických akcích v našich obcích.
Díky ženám, manželkám a rodinám, které nám tolerují, když
se ve volném čase věnujeme dobrovolné činnosti, namísto rodinnému klidu.
Dík patří též obecnímu úřadu,
zastupitelstvu a starostce paní
Kozákové za podporu a povzbudivá slova k naší dobrovolné,
v této době těžké činnosti jako je
hasičina.

Díky za pochopení a
podporu s přáním hodně
zdraví, štěstí a lásky v novém roce 2007 přeje

Ivan Brhel, velitel SDH
Zlobice.
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Dejte práci čest a hoďte ji za hlavu
Vážení milí, na Ježíška moc nevěřím
(z toho už jsem vyrostla), a tak si občas
(nejen o Vánocích) naděluji dárky sama.
Člověk nemusí být obdarováván jinými.
Člověk by si měl umět udělat radost sám
sobě, byť nějakou maličkostí, ani to nemusí
nic stát. Zkuste se obdarovat třeba ještě
před vánočním nadílením pod stromečkem
a dát sami sobě jeden dárek navíc. Zkuste
alespoň jeden den, z těch co zbývají do 365
dnů roku 2006, o d p o č í v a t. Určitě to
udělejte ještě letos, aby nezůstalo jen u slibu do roku příštího.
Ke slovu „odpočinek“ patří výkladově
pojem „dík činnosti jménem „práce“. Bez
ní bychom snad ani neměli chuť odpočívat.
V tom našem celoročním maratonu je ovšem
odpočinek vždy věcí volby a s jeho existencí
se vypořádáváme každý podle momentální
nálady či strategie. Postojem k odpočinku
charakterizujeme sami sebe: někdo
prohlašuje, že nemusí neodpočívat vůbec,
druhý že nemá volný čas nebo odpočívat
neumí. Pro někoho je prý odpočinkem
jeho zaměstnání. Leckdy si ve vysokém

pracovním tempu připadáme jako ve svém
živlu, a povýšeně pohrdáme nečinností a
odpočinkem jak jen to jde. Často to vypadá,
že práci milujeme nadevše, jako by byla
svatá, zlatá, nedotknutelná. Vymlouváme
se na ni s pocitem, že to přeci každý musí
pochopit. Opravdu raději pracujete než
odpočíváte?
Přes všecku naši snahu popření
odpočinku se ale odpočinek umí přihlásit
sám, odpočinek je totiž pro lidský život
nezbytností. A nabízí se zde další definice
pojmu odpočinek - „přestávka v práci
nutná k obnovení sil“. Odpočinkem je vše,
co nás zbavuje únavy a nemusí to znamenat
jen pasivitu, vyčítavě znějící „zahálku“.
Tak si nadělte volný den plný volných
chvil. VOLNÁ CHVÍLE totiž znamená:
nemít žádnou práci (což ale není nicnedělání,
nuda,
lenošení...),
něco
nemuset,
být volný od výkonnosti a něčích požadavků,
volný od toho být neustále ve střehu a
k dispozici v práci, v rodině, volný od tlaku
různých úkolů, které nám připadají tak
nezbytné. Volná chvíle je cesta ze všeho

Oprava kostela sv. Cyrila a Metoděje
Vážení občané,
V tomto předvánočním čase chci Vás
pozdravit jako duchovní správce obcí
Zlobice a Bojanovice. V roce 2006 jsme
se odvážili k první etapě opravy klenby
kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Zlobicích.
V tomto týdnu byla etapa ukončena, která
zabezpečila konstrukci kleneb proti tvorbě
dalších trhlin. Do klenby byly navrtány ot-

vory a do nich byly usazeny ocelové kotvy,
které byly propojeny ocelovou sítí. Tato
konstrukce byla zalita betonovou směsí.
Celková hodnota díla je 195.000,- Kč. Tato
částka byla také uhrazena.
Velký podíl na tom máte všichni, kdo
jste přispěli svým darem při veřejné sbírce, která byla konána koncem října 2006.
Během týdne se v obou obcích vybralo

Foto: M. Smolková
Skupina brigádníků pod vedením pana Zbyňka Lízala opravovala také schody do kostela.

ven a k sobě. A to není malá deviza pro
úspěšné vkročení do nového roku.
Přelom starého a nového roku prožívají
lidé různě. Pro mladší bývá tento čas
příležitostí k mohutným oslavám, jak
dokládají výbuchy a světlice kolem půlnoci,
a také plno alkoholu, přemíry jídla a
bujarého veselí. Oslavy, ale čeho? Že jsme
přežili? Že jsem se nakonec přece jen dočkali
dalšího roku? Možná, že přelom roku je
pouze tím, co staří latiníci nazývali „causa
bibendi“, tedy „důvod k napití“. Pro řadu
dalších bývá přelom roku motivem k setkání,
ke společenství, k popovídání si, zazpívání.
To je dobrý důvod vždy a zvláště v dnešní
době, kdy komunikujeme nejrůznějšími
moderními prostředky, jen tváří v tvář tak
málo. Obzvláště starší lidé pak jsou raději
sami, v klidu a tichu , kdy jen tak posedí,
popovídají si, pokoukají na TV.
Možná si mladá generace nechce
připouštět některé otázky nebo ji spíše
ani nenapadnou: co slavíme, proč, co je
za námi a co před námi. Starší se chovají
klidněji, vážněji možná právě proto, že je
tyto otázky napadají, že už o tom něco ví.
Snad naše rozpaky kolem konce
roku pramení z toho, že sami hledáme,
co říci sobě i druhým k ohlédnutí nazpět
i k vyhlédnutí kupředu. Přeji Vám milí
spoluobčané v této době krásné volné
chvíle, klidné rozjímání a šťastnou cestu do
dalšího roku.
Zdena Trávníčková, kronikářka

celkem 121.400,- Kč. Velký dík a Pán Bůh
zaplať všem obětavým dárcům, kteří jste
přispěli na tuto akci. Na všechny dobrodince a dárce pamatujeme při mši sv. během
vánočních svátků.
V roce 2007 jsme před druhou etapou,
která spočívá ve vystavění lešení v interiéru kostela, ve vyškrabání trhlin a očištění
popraskaných kleneb až na cihelné zdivo.
Na takto připravené zdivo bude položena
síť s maltovou směsí. Strop bude následně
přeštukován a následně vymalován. Předpokládaná hodnota opravy by neměl přesáhnout částku cca 400.000,- Kč. Na jednání Obecního zastupitelstva ve Zlobicích
byla do rozpočtu naplánována částka na
opravu 100.000,- Kč. Rovněž Krajský úřad
Zlín plánuje příspěvek ve výši 200.000,Kč.
Ke svátkům vánočním, kdy slavíme
narození Ježíše Krista, vám všem přeji
duchovní i hmotné obdarování, pokoj a
radost ve vašich rodinách a domovech.
Do nového roku 2007 vám vyprošuji
Boží požehnání pro každé dílo a vytrvalost v dobrém.
Do nového roku jde spolu s vámi
P. Josef Říha.
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Informace k nové dávce - příspěvku na péči
Dne 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, který přináší zásadní změny do systému sociálních služeb. Změny se budou týkat jak poskytovatelů sociálních
služeb, tak i jejich příjemců. Nový zákon upravuje podmínky pro
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé
sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na
péči.
Zákon o sociálních službách zavádí novou dávku – příspěvek
na péči, která bude určena osobám na zajištění pomoci potřebné k
řešení jejich obtížné sociální situace.
Z tohoto důvodu se od 1. ledna 2007 ruší zvýšení důchodu
pro bezmocnost, které je vypláceno jako navýšení starobních
či invalidních důchodů Českou správou sociálního zabezpečení
(ČSSZ) Praha a dále se ruší příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu vyplácený pověřenými obecními úřady příslušnými
podle místa trvalého bydliště pečujících osob.
1. Komu se příspěvek na péči poskytuje?
Nárok má osoba starší jednoho roku věku, která je závislá na
pomoci jiné fyzické osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek tedy náleží tomu, kdo péči
potřebuje, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Schopnost zvládat péči
o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon
rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké
až po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také
výše příspěvku v korunách.
2. Na co lze příspěvek na péči použít?
Pouze na výdaje, které souvisejí k zajištění pomoci a podpory
osobám, které jsou kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu závislé
na pomoci jiné osoby. Příjemce dávky, tj. závislá osoba, může
sama rozhodovat o způsobu zajištění pomoci. Může si ji zajistit
buď ve svém prostředí od rodinných příslušníků nebo od jiných
osob či poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby
pomoci lze kombinovat dle potřeby.
Péči může zajišťovat současně více blízkých nebo jiných fyzických osob, avšak pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v
největším rozsahu) může být z titulu péče o osobu závislou ve II.,
III. a IV. stupni započtena tato doba péče jako náhradní doba pro
účely důchodového zabezpečení. Potvrzení prokazující dobu péče
pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá pečujícím
osobám obecní úřad, který o příspěvku rozhoduje.
Pečující osoba může být současně zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat, apod. Podstatné je, aby byla schopna zajistit
potřeby závislé osoby.
3. Kde je možné žádost o příspěvek na péči podat?
 u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pro obec Zlobice je to MÚ Kroměříž (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje
 žádost o dávku lze podat nejdříve dne 1. 1. 2007
 žádost se podává na předepsaném tiskopise
 Žádost nepodávají příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost
k 31. 12. 2006 a občané pobírající k témuž dni příspěvek při
péči o blízkou osobu z důvodu péče o těžce zdravotně postižené dítě – nová dávka se poskytne dítěti zastoupenému zákonným zástupcem (podrobněji k uvedenému viz bod 7.)
4. Jaké jsou povinnosti žadatele?
 podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí
schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní oso-

bu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v
zákoně
 podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení
stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě
nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř.
vlastního vyšetření
 osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření
5. Jaká je výše příspěvku?
Stupeň závislosti
osoby do 18 let osoby nad 18 let
Stupeň I - lehká závislost
3 000,- Kč
2 000,- Kč
Stupeň II - středně těžká závislost 5 000,- Kč
4 000,- Kč
Stupeň III - těžká závislost
9 000,- Kč
8 000,- Kč
Stupeň IV - úplná závislost
11 000 ,- Kč
11 000,- Kč
Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání
žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat příspěvek k zajištění
potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni závislosti. Příslušný úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na
zajištění odpovídající pomoci.
6. Od kdy bude příspěvek vyplácen?
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání
příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od
počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení
o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém
probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato
doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců.
Pokud tedy bude podána žádost např. 10. ledna, je pravděpodobné, že první výplata příspěvku proběhne v březnu či dubnu.
Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za
všechny měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byla
podána žádost.
7. Jak dojde k přechodu zvýšení důchodu pro bezmocnost a
příspěvku při péči o osobu blízkou na nový příspěvek na péči?
Občan, který má přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost,
a občan pečující o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči (příjemcem nové dávky však bude dítě
zastoupené zákonným zástupcem) nemusí žádat o poskytnutí příspěvku na péči. Tato dávka bude přiznána automaticky od 1.
1. 2007:
1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost (tabulka uvádí, v
jaké výši se poskytne příspěvek na péči osobám pobírajícím ke dni
1. 1. 2007 zvýšení důchodu pro bezmocnost)
Zvýšení důchodu pro
bezmocnost
Závislost
Příspěvek na péči ve výši
částečnou
I. stupeň
2.000,- Kč
převážnou
II. stupeň
4.000,- Kč
úplnou
III. stupeň
8.000,- Kč
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek ve výši 9.000,- Kč.
3) Další část se týká pouze osob, na něž jiná osoba pobírala příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu k 31. 12. 2006
I. Za podmínky, že pečovaná osoba je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost:
pokračování na str. 8
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a) občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost a je
starší 80 let se poskytne příspěvek na péči ve výši odpovídající
stupni II., tj. 4.000 Kč.
b) občanu, kterému byla přiznána převážná bezmocnost se poskytne příspěvek na péči ve výši odpovídající stupni III., tj.
8.000 Kč.
Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný úřad sám a přizná příspěvek na péči v odpovídající výši
dle stupně závislosti. Zároveň pověřený obecní úřad rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží naposledy při splátce
důchodu splatné v prosinci 2006.
II. Za podmínky, že pečovaná osoba není příjemcem zvýšení
důchodu pro bezmocnost:
Nedojde k překlopení příspěvku při péči o osobu blízkou na
příspěvek na péči. Pečující osobě náleží příspěvek při péči o
blízkou nebo jinou osobu (bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto do 31. 12. 2006), až do doby podání žádosti oprávněnou
osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu po 1. 1. 2007 nebudou v důsledku novely zákona
o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění, ani se
jim doba péče vykonávané po 1. 1. 2007 nebude zohledňovat
jako náhradní doba.
8. Kdy má občan nárok na příspěvek na péči ve stupni IV
– úplná závislost?

Dávka v této výši se neposkytne automaticky. O nejvyšší stupeň příspěvku musí oprávněná osoba vždy požádat. Žádosti lze
podávat od 1. 1. 2007. Poskytnutí příspěvku v tomto stupni předchází posouzení IV. stupně závislosti osoby posudkovým lékařem
úřadu práce.
9. Dojde ke změnám ve zdravotním a důchodovém pojištění?
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za
osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV a
za osoby pečující o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni
II, III a IV, pokud spolu žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. V případě, kdy je péče
poskytována více osobami, může být doba péče zohledněna jako
náhradní doba pouze jedné z nich, a to osobě, která zabezpečuje
péči v převážném rozsahu.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude
pečováno o osobu, která je osobou v I. stupni závislosti, nebudou
pečující osoby účastny důchodového ani zdravotního pojištění.
V případě dalších dotazů je možné obrátit se na MÚ Kroměříž JUDr. Antonín Chalupník, tel. 573 321 400, e-mail: antonin.
chalupnik@mesto–kromeriz.cz nebo na Krajský úřad Zlínského
kraje, Ing. Anna Blechová, ved. oddělení dávek, tel. 577 043 311,
e-mail: anna.blechova@kr-zlinsky.cz
Další informace lze získat na www.kr-zlinsky.cz.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY V EUROCENTRECH
A NA EUROFONU 800 200 200
Můžu cestovat po EUu na občanský průkaz?
Ano, pro cesty v rámci EU a EHP (navíc Norsko, Island a
Lichtenštejnsko) je možné použít jako cestovní doklad občanský
průkaz se strojově čitelnou zónou. Tento typ dokladů je vydáván
zhruba od roku 2000. Od konce roku 2004 je možné cestovat na
OP i do Švýcarska, opět musí být doklad se strojově čitelnou zónou. Vedle OP je možné použít i cestovní pas. OP nesmí být neplatný a nesmí mít odstřižený roh. Toto stanovuje novela zákona
o cestovních dokladech (zákon č. 559/2004 Sb.)
Jak je to, pokud cestuji s dětmi?
Pro cestování s dětmi není možné použít OP. V tomto dokladu
jsou totiž děti zapsány pouze pomocí rodného čísla, což není mezinárodně srozumitelný údaj. Existují tedy dvě možnosti. Nechat
si děti zapsat do cestovního pasu, a pak tedy cestovat na jeden
společný doklad. Druhou možností je nechat vystavit dítěti vlastní
cestovní pas. Tento je u dětí do 15 let vystavován na 5 let a není
stanovena minimální věková hranice pro jeho získání.
Jak to bude s novými pasy?
Česká republika začala vydávat nový typ cestovního pasu s biometrickými údaji. Tento nový typ dokladu má zjednodušit odbavování a zároveň napomoci zvýšení základních bezpečnostních
standardů. Toto opatření vychází z nařízení Rady ES 2252/2004.
Do nového cestovního pasu již není možné zapisovat děti, ty musí
mít povinně své vlastní doklady.
A co můj řidičský průkaz?
Při cestování do členských zemí EU platí řidičský průkaz vydaný v České republice, nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz.
V České republice se od 1. května 2004 vydává nový řidičský
průkaz podle vzoru EU v provedení plastové karty. Stávající řidičské průkazy (vydané od 1. července 1964 do 30. dubna 2004)

jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské
unie.
Kolik s sebou můžu vzít alkoholu a cigaret?
Jako spotřebitel si na dovolenou můžete vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní
spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží,
které podléhá spotřební dani – jako např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo pohonné hmoty. Bez dodatečných poplatků je
možné v rámci zemí Evropské unie převážet limitované množství tohoto zboží pro účely osobní spotřeby. Množstevní limity
na alkohol a tabák mají rozlišit mezi soukromým a obchodním
dovozem. Jestliže množství zboží nepřesahuje určený limit, nebudete mít při převozu žádné problémy. Nicméně pokud množství
překročí stanovený limit, předpokládá se, že zboží je určeno pro
komerční použití. Uvádíme limit osobní spotřeby na osobu.
cigarety
800 ks
tabák
1 kg
lihoviny
10 litrů
aperitivy
20 litrů
víno
90 litrů (z toho max. 60 l šumivého vína)
pivo
110 litrů
pohonné hmoty
množství dopravované v běžných nádržích
zvýšené o 20 l
Některé země dočasně uplatňují výraznější omezení na tabákové výrobky. Toto omezení plyne z nejednotné sazby spotřební
daně. Snížené limity uplatňují vůči ČR Rrakousko, Belgie, Iirsko,
Ddánsko, Finsko, Německo, Francie, Švédsko a V velká Británie.
Do těchto zemí je možné z ČR pro vlastní spotřebu bez poplatků
vyvézt pouze 200 kusů cigaret, 100 krátkých doutníků, 50 doutníků a 250 gramů tabáku ke kouření. Tato omezení budou zrušena
po sblížení sazeb spotřebních daní ČR se zeměmi EU (konec roku
2007).
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Křížovka pro děti o ceny

Křížovka pro děti do 6-ti let

Křížovka pro děti od 7 - 15 let
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„Mařenko, který pták si nestaví hnízdo?“
„Kukačka, pane učiteli.“
„Velmi dobře. A proč si ho nestaví?“
„Protože „................!“ Odpověď se ukrývá v tajence.

V papírnictví se ptá prodavač Pepíčka:
„Chlapečku, proč okousáváš ty tužky? Co tě to napadlo?“
„Paní učitelka nám přikázala.......“ (dokončení v tajence).

Vyluštěnou tajenku můžete vhodit do konce února v obálce do schránky obecního úřadu (schránka v chodbě, dveře vlevo), v Bojanovicích do knihovny. Tři vylosovaní luštitelé obdrží sladkou
odměnu. Nezapomeňte uvést své jméno a adresu.
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Redakce Zloboje přeje všem svým čtenářům
klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a zdraví.
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