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Prosinec 2015

vydává Obecní úřad Zlobice

Vánoční svátky plné pokoje
a rok 2016 ve zdraví a štěstí
Vám všem jménem Zastupitelstva obce a Obecního úřadu Zlobice
přeje Stanislava Šišková, starostka obce

Stejně jako v předchozích letech, proběhlo úspěšně i letos „adventní“ tvoření
ve společenské místnosti zlobické fary. V
neděli 22. 11. 2015 od 15 hod. sice fara
praskala ve švech, kolik šikovných lidí a
dětí se sešlo a s nadšením vyrábělo rozličné ozdoby, přání, věnce, dekorace na stůl a jiné, avšak většina výrobků putovala ihned do domácností tvůrců.
Protože jsme však chtěly proměnit náš sen o vyrábění produktů na vánoční jarmark pro ostatní lidi
v realitu, scházely jsme se s některými ochotnými
ženami ještě v průběhu týdne až do soboty 28. 11.
Výsledky naší práce byly zřejmé při Rozsvěcování vánočního stromku 29. 11., kde jsme nakonec
měli spoustu krásných výrobků, se kterými jsme se
pochlubili na premiérovém vánočním jarmarku. Ze
svého pohledu hodnotím letošní tvoření a jarmark
jako velice podařenou akci. Mám radost, že o naše

Živý betlém ve Zlobicích
Zveme Vás na tradiční Živý betlém, který se bude konat opět 25.
12. 2015 v 16:00 před kostelem ve
Zlobicích. Děti zahrají vánoční divadelní scénku s koledami o narození
Ježíše. Koledy zazpívá Bára Úlehlová.
Můžete se těšit na:
- dětské divadelní představení
s koledami
- následně si prohlédnout kostelní "betlém" a kostel
- každoroční svařák i čaj

Dne 29. 8. 2015 se na fotbalovém hřišti ve Zlobicích konal sportovní den pro děti „Ahoj prázdniny“,
kterého se zúčastnilo asi 60 dětí.
V urputném vedru děti zápolily
v kroužení kruhem, skoku v pytli,
hodu granátem, běhu po kladině,
kopáním na bránu, hodu tenisáku

výrobky byl zájem, je to pro nás obrovské ocenění a motivace k další práci. Díky všem lidem, kteří za každou drobnost přispěli, máme i finanční prostředky na další materiál.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a přispěli svou přítomností a prací k příjemné atmosféře a zasloužené radosti z povedeného díla. Velké dík patří i těm, kteří pomohli
s přípravou materiálu, prostor na faře před samotnou akcí
a samozřejmě i těm, kteří po akci pomohli s úklidem.
Těším se, dá-li Pán, na další tvůrčí setkání v příštím roce.
Snad jarmark bude tradicí. 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

Mikuláš ve Zlobicích

V neděli 6. prosince přijel do zlobického kostela na návštěvu svatý
Mikuláš. Zkontroloval všechny děti,
které přišly do kostela a rozdal jim
balíčky. Zdá se, že ve Zlobicích jsou
proto jen hodné děti. Věříme, že se
k nám za rok zase přijede Mikuláš
podívat.

Tříkrálová sbírka

Nadcházející sbírka se bude
konat od 1. do 14. ledna 2016,
bude opět věnována na charitativní
projekty nejen v zahraničí, ale především doma.
na panáka, střelbě ze vzduchovky,
v kuželkách, v hodu kroužků na cíl
a slalomu s míčem.
Sportovní výkony byly oceněny
sladkou odměnou.
Jako doprovodný program byla
na asfaltovém hřišti vystavena
hasičská technika, policejní auto,

Dožínky
V neděli 4. října byla sloužena
děkovná mše za úrodu. V průvodu
přinesly děti v krojích kromě chleba
a vína také dožínkový věnec, hanácký vdolek a dožínkový chléb. Ke
slavnostní atmosféře přispělo také
to, že farníci přinesli své výpěstky,
kostel byl slavnostně vyzdoben
a schola zpívala písničky připomínající chleba a víno. Všem, kdo se
jakkoliv zapojili děkujeme.

tahač a traktor, které si se zájmem
prohlédly děti, ale i dospělí.
Děkuji všem, kteří pomohli při
organizaci a průběhu akce a rovněž
všem zúčastněným malým sportovcům a jejich rodičům.
O.Č.

Pokoj lidem dobré vůle

Každý dětský tvor je vlastně být  brána  zcela jinak :   jako  zdroj  
Tímto vánočním pozdravem, tajemství, které není odhaleno; je to síly a duchovně  laděné  naděje pro
přijměte ode mne - duchovního otevřené řešení budoucnosti, které naše každodenní zápasy. Pokud  si  
správce Římskokatolické farnosti Vás, rodiče, nebo nás, vychovatele, totiž nenasadíme příliš romantizuZlobice - také poselství do nastá- někdy naplňuje pocitem bezrad- jící brýle, snadno najdeme souvisvajících vánočních dnů. Mnozí nosti, snad i bezmoci.   Stal-li se lost mezi potížemi, které  prožívala  
z nás si zvykli  na to, že naše životní v Ježíši   Bůh člověkem,   tak jistě mladá Matka Božího Syna  (shánění  
cesta je lemována milníky, oddě- ne proto,   abychom se rozplývali ubytování v přeplněném městečku
lujícími jednu část životní cesty od nad roztomilostí vánoční idyly, ale a po narození Dítěte, pak následný
druhé. Takový přechod je   pozna- abychom si přiznali, že o něm pla- útěk do emigrace, dokud nepomine
menán dvěma skutečnostmi - utr- tí totéž, co o každém dítěti - že je riziko,  že její  Dítě vypátrá krutý král
pením a nadějí. Opravdový začátek tajemstvím, které je křehké a které Herodes)  a současnými  těžkostmi  
mnohých lidí  i  jejich  obanepostrádá žádnou z těchBohoslužby v době vánoční ve Zlobicích vami.
to hodnot. Vymoženosti
24. 12 -  21:00 hod.
25. 12. - 8:00 hod.
Kéž bychom   tedy   všichmoderní doby nám sice
26. 12. -   9:45 hod.
27. 12. - 8:00 hod.
ni  
nově pochopili,   že Boží
ulehčují život, ale přesto  
31. 12. - 17:00 hod.
     1. 1. - 8:00 hod.
Dítě,  Ježíš Kristus,  je mezi
v   něm   stále   něco   pod6. 1.   -   18:15 hod.    
  10. 1. - 8:00 hod.
námi, že k nám přišel jako
statného   chybí.   Je to
především láska,   vzájemné poro- se nám odkrývá zejména tehdy, Spasitel světa - toho skutečného
zumění. A přece v hloubi srdce když jsme bezmocní. To, že Bůh a nikoli vysněného z dětství - že přivšichni máme touhu po lásce, pro nás stále zůstává do značné šel jako “Přítel  do  nepohody”,  aby  
opravdovém štěstí, a posile -  vlast- míry “neznámým”, však není důvo- nám  pomáhal  najít  z  ní  východisně po ztraceném ráji. Jen   Bůh   dem k beznaději.   Naopak,   totéž ko.   Krize  všeho  druhu  je možné  
má  moc  ho  opět  vytvořit.  Dá se betlémské Dítě nám říká: “Jsem překonat,   ale  jen  vzájemnou  láskou,   společnými  silami a  pouze  
tedy říci,  že každý v sobě nosíme mezi vámi.”  
semínka láskyplného života, ale
Takže   Neznámý   je tu   a   jeho s   pomocí Boží. Přeji každému
převážně nám chybí životodárná moc s ním.   Vánoční svátky pro- z Vás, aby se i Vaše srdce naplnilo
vláha Boží milosti. Právě vánoce to nejsou a nemají být něco jako Božím světlem a otevřelo se přichájsou setkáním s touto úžasnou Boží krásný sen, který se nám na pár zející opravdové   radosti   Vánoc;   
láskou, plně projevenou v chudém dní v roce pravidelně vrací, aby se pak   se   nám   ztracený   ráj   zase  
betlémském Dítěti.  Pokaždé, když vzápětí opět rozplynul v kontaktu o  trošku  víc  přiblíží.
hledíme do tváře dítěte, ozývá se s každodenní realitou života. CesP. IC Lic., Mgr. Jan Kulíšek
v nás dospělých otázka, která napa- ta na půlnoční mši - kterou mnozí
administrátor exc.
dala již současníky Jana Křtitele: návštěvníci   kostela   obvykle   pro“Co z toho dítěte jednou bude?” žívají   jako most,   jenž   je   přená(Lk 1, 66).    
ší  do  časů vzpomínek  -  by měla  

Milí čtenáři, po roce tady máme
opět Vánoce a já Vám jménem TJ
přeji krásné vánoce a hodně štestí a hlavně zdraví v novém roce.
Konec roku je časem ohlédnutí
a i my si připomeneme co jsme
letos udělali.
Po sportovmí stránce nám velkou radost udělalo svými výkony
mužstvo mužů a jejich umístnění
v minulém ročníku a krásné, pouze
o skore druhé místo po podzimu
současné sezony. Druhým významným činem bylo přihlášení miniškoličky do soutěžních utkání, kde si
přes počáteční nervozitu a okoukávání vedou dobře.
TJ není jen fotbal, a pravidelný
návštěvník jistě na jaře ocenil nejel
lahůdky z našeho nového grilu,

rozšíření zastřešení proti nepřízni
počasí, ale i nový zpravodaj, který vydáváme při domácích zápasech, kde se dozví nejen novinky
o zápase, ale i něco s činnosti
oddílu. Přes prázdniny jsme intenzivně pracovali na budově šaten,
abychom v tom malém prostoru
našli nejen zázemí pro rozhodčí, ale
především třetí šatnu pro přípravku
a to nejen na zápasy, ale i na tréninky, což se nakonec podařilo.
Ve spolupráci s Obcí Zlobice,
Zlínským krajem a krajským fotbalovým svazem jsme se zapojili do
projektu „BEZPEČNÁ BRANKA“
a jsem velmi rád, že kromě nově
upravených kovových, nově koupených skládacích, máme také lehké
hliníkové branky.

A teď z jiného soudku. Kromě
již tradičních akcí, jako je sportovní den apod. Jsme letos pořádali
taneční zábavu se skupinou Reflexy, turnaj starých pánů, hodovou
zábavu a hodové fotbálky.
Závěrem děkuji všem hráčům,
trenérům, funkcionářům, sponzorům, spolupracovníkům, jejich rodinám a hlavně fanouškům za podporu v letošním roce a těším se na
další  setkání.
Za TJ Sokol Zlobice
Antonín Večerka

Sobota 31. 10. se vydařila. Sluníčko přilákalo na Drakiádu více
jak 30 dětí s rodiči a příbuznými
a hlavně s draky různých tvarů,
barev a velikostí, no, bylo na co
se dívat. Některým to šlo hned,
jiní, ať se snažili sebevíc a drak ne
a ne vzlétnout, ale nakonec se to
podařilo všem. Byla to krása dívat
se do modré oblohy, na které malovali draci svá umělecká díla. Dobrá
nálada byla nakažlivá, děti pobíhaly,
soutěžily, rodiče popíjeli svařáček
a nakonec došlo i na odměny. Bylo
těžké stanovit vítěze, vždyť draci
poletovali střídavě nahoru, dolů,
málokomu se udržel drak dlouho
ve výšce, a tak se možná i stalo, že
se někdo mohl cítit poškozen, za
to se omlouváme. Příště zkusíme
zajistit více porotců - a toto je apel
na všechny zejména mladé rodiče,
aby se zapojili do činností pořádaných pro děti. Nachystat balíčky,
medaile, vše nakoupit, dopravit na
určené místo, zajistit vše potřebné,
to je hodně práce.
Sobotní odpoledne a večer byl
také pietní událostí s pohádkovým podtextem, aby i ti nejmenší
věděli, proč jdou s lampiony uličkami malebných Zlobic a Bojanovic. Oheň má očistnou funkci a je
i prostředkem pro komunikaci se
záhrobím - tomu věřili naši předkové v dávné minulosti a my na to
navazujeme. Zapalujeme svíčky na
hrobech jako vzkaz, že vzpomíná-

me na naše zesnulé, které jsme
milovali a také je to čas odpuštění.
Naši předkové toto období nazývali jako konec letního a začátek
zimního období. Našim maličkým
jsme prozradili, že naše lampiony
všem dušičkám ukáží, jak se zvelebila naše vesnice a na závěr tohoto
čarovného povídání jsme vypustili
do nebe lampiony lásky, posly nás
všech. Cílem cesty bylo hřiště, kde
všechny promrzlé poutníky zahřál
teplý čaj, párek s rohlíkem, svařáček
a táborák. Ještě dlouho se sedělo
a povídalo. Děkujeme všem, kteří
přidali ruku k dílu, MŠ za papírové
dráčky, TJ Sokolu Zlobice za zajištění občerstvení a všem ostatním za
jejich zájem, pochopení a podporu.
Těšíme se na spolupráci při dalších
akcích.
Mgr. Alena Nedbalová, členka
Výboru pro společenské a zájmové
aktivity.

Varhaní koncert
V neděli 8. 11. se v 16 hodin
konal ve farním kostele sv. Cyrila
a Metoděje ve Zlobicích varhanní
koncert. Zazněly skladby různých
autorů duchovní i světské hudby
napříč staletími. Po úvodní slavnostní fanfáře z pera anglického
barokního skladatele H. Purcella,
následovaly další skladby barokních autorů: G. F. Händela, kde
v jeho Largu z opery Xerxes krásně
dominoval hlas zpěvačky Barbory Úlehlové, a čistě varhanní kus
J. K. Vanhala v podání Jiřího Bleši, varhaníka z Kostelce u Hole-

šova. Ze soudobé hudební tvorby
zazněla slavná melodie E. Morriconeho z filmu Misie, opět v podání
B. Úlehlové, dále varhanní čtyřručka
kanadského skladatele D. Bedarda
a známé Pie Jesu z Requiem od
A. L. Webbera, proslulého např.
svým muzikálem Jesus Christ
Superstar. V další části koncertu
jsme si mohli poslechnout poutavou improvizaci Antonína Navrátila
a krásné duchovní skladby našeho
slavného skladatele A. Dvořáka pro
zpěv a varhany: Ave Maria a Biblické písně č. 4 a 10. Na varhany hráli:
Jiří Bleša, Antonín Navrátil a Šárka

Halodová. Zpěvem zkrášlili koncert
Barbora Úlehlová a Jiří Bleša.
Po skončení koncertu čekalo
všechny posluchače i účinkující
velmi příjemné posezení na faře,
kde jsme se mohli nejen občerstvit výtečnými koláči a jednohubkami šikovných maminek a babiček,
ale hlavně také společně pobýt
a popovídat si nejen o hudebních
zážitcích.
Koncert byl, myslím, velmi vydařeným a obohacujícím zážitkem
tohoto slunečného podzimního
odpoledne, snad se můžeme těšit
na další ročník.

Vánoční čas
Máme za sebou začátek školního roku, který všechny děti úspěšně zvládly. Kromě již známých
aktivit, vyplývajících z Rámcového
výchovně vzdělávacího programu
pro mateřské školy, se snažíme
získat finanční prostředky, a proto
paní učitelky vypracovaly projekt na
podporu rozvoje logopedické prevence v mateřské škole, kde máme
možnost získat peníze na vybavení
logopedického koutku.
Svými kresbami se děti snaží
podpořit žádost Obce Zlobice
k získání dotace na vybavení školní
zahrady.
Ani jsme se nenadáli a už tu
máme Vánoce, pro děti nejkrásnější svátky.
Ve čtvrtek 26.11. 2015 jeli školáci s paní učitelkami do Kroměříže
ozdobit vánoční stromeček, neboť

jsme se zapojili do soutěže „O nejhezčí vánoční stromeček“, kterou
vyhlásil Dům kultury v Kroměříži.
Ačkoli jsme nevyhráli, byla pro nás
odměna spokojenost dětí z vlastnoručně vyrobených ozdob.
V neděli 29.11. jsme pomohli
rozsvítit vánoční stromeček před
naší školkou.
V pátek 4.12. dopoledne k nám
přišel na malou besídku Mikuláš se
svými pomocníky a přinesl
sladkosti pro
všechny hodné
děti.
V
úterý
8.12. byla ve
školce vánoční dílna pro
rodiče s dětmi
a 17.12. vánoční besídka.

Vánoce jsou krásné a klidné jen
tehdy, když si je krásné uděláme.
Chceme, aby sváteční atmosféra
byla pohodová, v klidu a míru, aby
nikdo nestrádal a nebyl úplně sám,
aby dětské oči zářily víc jak jindy,
aby se na chvíli zastavil sváteční
čas, aby nám spolu bylo dobře...
Krásné Vánoce
a úspěšný nový rok Vám přejí
děti a zaměstnanci MŠ Zlobice

Adventní vázání věnců

Sociální výbor v roce 2015

V pátek, dne 20.11.2015 se
uskutečnil již v pořadí třetí adventní večírek  členek ZO ČSŽ spojený
s vázáním věnců a výrobou svícnů.
Přestože jsme všichni zrovna prožívali nepříjemné pocity z teroristických útoků a nálada nebyla nejlepší,
ženy, jejich děti a další naši příznivci
se v knihovně sešli, a každý si vyrobil po svém krásný symbol adventu.
Na naše tvoření odborně dohlížela
již tradičně paní Voždová, která má
tvorbu těchto výrobků „v ruce“.
Nechybělo ani seznámení se
s novými knihami, které knihovnice nedávno zakoupila do knižního
fondu. Výborně jsme se zahřály
teplými nápoji a také něco dobrého
zakously.
Touto akcí zakončila naše ZO
Českého svazu žen svoji činnost
v roce 2015.
Akcí v uplynulém roce nebylo málo. Ženy navštívily filmové
představení, některé využily možnosti shlédnout muzikál „Děti ráje“
v Brně, aktivně se podílely na přípravě a realizaci akce „Pálení čarodějnic“, podílely se na přípravě
Besedy pro občany v knihovně.
Výbor ZO ČSŽ Zlobice přeje
svým členkám a všem spoluobčanům našich obcí krásné Vánoce a
do nového roku stálé zdraví a mnoho optimismu.
Alena Susová - předsedkyně

I v letošním roce pracoval sociální výbor při OÚ Zlobice ve tříčlenném složení. Každou první středu
v měsíci, v době od 16.30 – 17.30
byl k dispozici všem občanům,
kteří potřebovali poradit či pomoci
ohledně péče o seniory, umístění
do domova důchodců, v oblasti
sociálního poradenství a podobně.
Členky sociálního výboru nadále
spolupracují s Oblastní charitou
v Kroměříži, která je schopna zajistit potřebným rodinám pomoc
a péči o nemocné či přestárlé seniory. V letošním roce obě obce
opět pravidelně navštěvovala pedikérka z Kroměříže paní Vaďurová,
která přes sociální výbor zajišťuje
našim občanům stálé pedikérské
služby.
Členky sociálního výboru se
v roce 2015 zúčastnily některých
seminářů ze sociální sféry
a obohatily se o další zkušenosti a materiály, které máme k dispozici pro
občany.
Sociální výbor přeje svým spoluobčanům
krásné Vánoce a v novém
roce co nejméně starostí a co nejvíce pevného
zdraví
Alena Susová
- předsedkyně  

Knihovnice děkuje všem čtenářům a dalším občanům, kteří si
přišli poslechnout mé besedování o knihovně, spojeném se 130
výročím založení knihovny, které se
uskutečnilo v pátek, dne 6.11.2015.
Děkuji
Vojtíškovi
Libenskému
a Filípkovi Zapletalovi za krásný
přednes, Elišce, Kačce a Aničce za
herecký výkon. Markétce Brablíkové děkuji za nádherné zpívání a své
divadelní kolegyni Romaně Blažkové za netradiční umělecké čtení.
Svým družkám ze Svazu žen děkuji
za výborné napečené laskominy  
a nejúžasnější svařák na světě.
Jsem moc ráda, že se beseda
vydařila po všech stránkách.
Knihovnice přeje všem svým
čtenářům a internetovým návštěvníkům krásné pohodové Vánoce
a v novém roce 2016 jen samá pozitiva a hodně hodně zdraví.

Tak už je zase rok za námi a já bych Vás chtěl
krátce informovat o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů ve Zlobicích. V roce 2015 jsme se poprvé
sešli na první pravidelné schůzi ve zbrojnici v pátek
30.1.2015. 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 , konané 14.prosince
2014.
Naší první ostrou akcí bylo vodění medvěda ve
Zlobicích, při kterém nám na harmoniku hrál Milan
Zahradník. Po obejítí celé vesnice jsme opět, jako každý rok,
skončili v hasičské zbrojnici, kde
jsme si dali teplý čaj a gulášovou polévku od sestry Brhelové.
Jako další akce proběhl v měsíci dubnu tradiční sběr železného
šrotu v obou obcích.
Dne 8.5., na oslavy osvobození naších obcí, jsme byli součástí průvodu na
hřbitov, kde naši členové nesli věnec. Koncem května jsme se konečně dočkali a vyrazili na první soutěž
v požárním útoku, kterou pořádal 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.

Dne  5.7.2015 jsme v rámci hodových oslav pořádali na
hřišti ve Zlobicích soutěž v požárním útoku. Náš sbor
měl zastoupení ve všech kategoriích a nevedl si vůbec
špatně. Muži skončili na 5.místě, ženy v těžké konkurenci na 2. místě, starší hasiči na 3. místě no a nakonec
mladší  hasiči na 1. místě. Zbytek prostoru pro hodové
oslavy   jsme tentokrát přenechali sokolům   z důvodu
oslav založení fotbalového oddílu ve Zlobicích.
Dalším našim 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 běžnou hasičinu náš
sbor prováděl běžnou údržbu
na technice a úklidy ve zbrojnici a blízkém okolí. Ke konci roku
jsme opět zkontrolovali celkový
stav naší techniky, abychom byli
i příští rok 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 2015 bych Vám všem chtěl také
popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do nového roku 2016.
Radek Joura starosta SDH Zlobice
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