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Krásné léto prožité v klidu,
pohodě a zdraví

vám přeje Stanislava Šišková,
starostka obce

Vítání občánků

Ferdyšova divadelní společnost
Další rok je v plném proudu a náš
spolek opět nezahálí. Po únorových Šibřinkách, kterými každoročně zahajujeme
naši sezónu, jsme se plnými silami pustili do plánovaných akcí.
Na konci měsíce dubna jsme pálili
čarodějnice. Čarodějnice a čarodějové
z blízkého okolí na svých létajících strojích obletěli vesnici a přistáli na hřišti
v Bojanovicích. Zde si dětičky v maskách zasoutěžily, zatancovaly a opekly
špekáčky. Vyhlásili jsme Miss Čarodějnici, kterou se pro letošní rok stala slečna Anežka Skřipcová.
Třicátého května v sobotu jsme
káceli Máju. Po prvotní nepřízni počasí
nám sluníčko dovolilo si užít příjemného
odpoledne. Samotné kácení nám zpestřili vtipnou scénkou naši statní bojanovští chlapi. Tentokrát si již tradičně
zasoutěžili i dospělí a měli jsme možnost
ochutnat první letošní grilované prasátko.
Následující víkend jsme ke Dni dětí
připravili již druhý ročník Indiánské
noci. Zhruba dvacet dětí z Bojanovic a Zlobic si vyzkoušelo střelbu ze
vzduchovky, házení tomahavkem na
indiánský totem a absolvovaly stezku odvahu. Usínali jsme v našem stanovém městečku příjemně unavení
s bříšky plnými kotlíkové polévky.
V současné době probíhají opět plánované práce na hřišti v Bojanovicích,
kde za finanční podpory obce zpev-

ňujeme taneční prostor mezi podiem
a pergolou, aby již letošní bojanovská hodová zábava proběhla
v suchu. Děkujeme všem, kteří nám
chodíte pomáhat!
Za Ferdyšovu divadelní společnost
a Vesničánek o.s., Martina Frajtová.

Po delší odmlce ,více jak roční,
proběhlo dne 30.5.2015 na Obecním
úřadě ve Zlobicích opět Vítání občánků obcí Zlobice a Bojanovice. Naše
miminka Evičku Luzarovou, Barborku
Klapilovou, Anetku Barnetovou, Editku
Kohoutkovou a Davídka Skřipce slavnostně přivítala paní starostka Stanislava Šišková mezi občany našich obcí
a také jsme je zapsali do Pamětní knihy
Sboru pro občanské záležitosti. Miminka (batolata) také přivítalo šest starších
kamarádů krátkým pásmem básniček.
Všechny děti si na památku odnesly
malý dárek. Myslím ,že jsme všichni
prožili příjemné dopoledne a těším se ,až
budeme moci mezi sebe přivítat další,
nová miminka našich obcí, která se již
narodila nebo se v blízké době narodí.
Za sbor pro občanské záležitosti
Petra Sedláčková

Hodové mše svaté
5. 7. 2013 v 10:45
Kostel svatých Cyrila a Metoděje
ve Zlobicích
6. 9. 2015 v 10:45
Kaple andělů strážných
v Bojanovicích

Naši malí fotbalisti

Přijďte podpořit naše nejmenší fotbalisty
na jejich úplně první zápas
v sobotu 4. 7. 2015
na hřišti ve Zlobicích!

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Dne 27.3.2015 proběhl v naší
knihovně již pátý ročník Andersenovy
noci /celorepublikově 15. ročník/. Akci
jsme letos pojali formou „starší děti se
starají o mladší děti“. Ve zmíněný pátek
se sešlo v knihovně devět dětí předškolního věku a pět starších dětí, které
si pro malé připravily program- scénka
o životě pana spisovatele Andersena,
referát o jeho díle apd. Paní knihovnice
dětem povyprávěla o chodu knihovny
a o významu Andersenovy noci. Četly
a vyprávěly se pohádky, vyráběly se malé
dárečky. Nejvíce se děti těšily na večerní
hledání pokladu, při cestě odpovídaly
na otázky s andersenovskou tématikou.
Poklad byl nalezen, mezi děti rozdělen.
Děti byly odměněny teplým párkem
a cukrovinkami. Po nočním výletě a po
návratu do knihovny děti shlédly ještě
videopohádku od spisovatele Drdy, který měl letos také výročí a byl zařazen
do programu letošní Andersenovy noci.
Akce je již tradičně pořádána Obecní
knihovnou ve spolupráci se ZO ČSŽ.
Knihovnice děkuje všem maminkám
a členkám ZO ČSŽ za velkou pomoc při
organizaci této akce.

Zpráva vedoucího mladých hasičů
Jako vedoucí mladých hasičů bych
Vás chtěl také informovat o činnosti
našich dětí. S dětmi se scházíme každou středu v hasičské zbrojnici. Letošní
základna mladých Hasičů má 13 dětí. Na
schůzkách se věnujeme přípravě na různé soutěže související s požární ochranou. Patří sem nácvik požárního útoku,
uzlování, nácvik topografických značek,
zdravověda a střelba ze vzduchovky.
Věnujeme se příčinám vzniku požárů, znalostem častých požárních závad, účastníme se celoroční činnosti ve hře Plamen
a hrajeme různé hry nejen s hasičskou
tématikou a připravujeme se na různé
soutěže. V zimě, kdy nám počasí nepřeje, jsme v hasičské zbrojnici a pilně
trénujeme uzlování, orientaci na mapě,
topografické značky a jiné dovednosti, které děti využívají na soutěžích. Při
dobrém počasí se přesouváme na místní
fotbalové hřiště a kromě oblíbených štafet, trénujeme nejoblíbenější disciplínu,
požární útok. S dětmi se snažíme jezdit
po soutěžích a různých akcích. První
akcí letošního roku bylo vodění medvěda, kde se zapojily do průvodu v různých

V tomto roce slavíme 130. výročí
založení Cyrilo-Metodějské knihovny
v Bojanovicích. Návštěvníci mohou
v naší knihovně shlédnout nástěnku
k tomuto výročí, vzpomínková akce na
téma 130. založení proběhne v knihovně
v podzimních měsících.
Knihovnice oznamuje všem svým
věrným i novým čtenářům, že v současnosti půjčujeme ze dvou výměnných
souborů / knihovna Kroměřížska /, nové
knihy zakoupené z dotace OÚ / za rok
2014/ pro dospělé i děti, fond knihovny
je obohacen o tituly povinné četby pro
střední školy.
Těším se na Vaši návštěvu
Alena Susová

Sociální výbor pracuje po celou
dobu v tříčlenném složení. Pro občany
se schází každou první středu v měsíci,
a to od 16.30 do 17.30 hodin na Obecním úřadě ve Zlobicích. Nabízíme poradenství v oblasti sociálních dávek,
důchodů, mateřských příspěvků, podpoře v nezaměstnanosti apd. Spolupracujeme několik let s Oblastní charitou
Kroměříž, s jejíž pomocí jsme schopni

zajistit pečovatelskou službu pro seniory a nemocné občany. Využíváme také
služeb sociální poradny, které jsou při
charitě poskytovány potřebným občanům zdarma. Pomáháme občanům
s podáním žádostí o přijetí do domovů
důchodců a domovů s pečovatelskou
službou. Několik let pravidelně organizujeme pro obě obce pedikérské služby (paní pedikérka Vaďurová), kterých
využívá spousta našich občanů. Doposud jsou v obou obcích rozváženy obědy od tří dodavatelů.
V říjnu roku 2014 se zúčastnily členky sociálního výboru školení charity,
které se uskutečnilo ve Zdounkách. Školilo se v oblasti služeb charity, programu Kontaktního protidrogového centra,
proběhla beseda pro veřejnost v rámci
služeb sociální poradny.
Na webových stránkách obce naleznete z oblasti činnosti sociálního výboru rady, jak nespadnout do pasti pod
názvem „Pozor na nekalé praktiky“
– jedná se o nekalé obchodní praktiky,
jak se jim bránit. Zajímavé informace si
můžete přečíst i v tištěné podobě, která
je k dispozici v knihovně.
Alena Susová
– předsedkyně sociálního výboru

maskách.Následovala soutěž (ZPV)
Závod požární všestrannosti v Trávníku který se konal 28.2.2015. První
štafetový závod proběhl dne 18.4.
v Kyselovicích a děti závodily O Zlatou proudnici Hané. I přes nepříznivé počasí odhodlaně závodily a celý
den si náramně užily. Dne 8. května
jsme se zúčastnili průvodu oslav
osvobození naší obce Rumunskými
vojáky. Další soutěž proběhla 16.5.
V Chropyni. Jednalo se o závody
hry Plamen, kde si některé naše
děti poprvé vyzkoušely atmosféru větších závodů. Tyhle závody bych chtěl
vyzdvihnout, neboť děti si zde zaběhly svůj osobní rekord ve štafetě dvojic
a umístily se na nádherném 7.místě
v konkurenci 25 týmů z celého okresu.
Dne 23.5. byla hodová soutěž v Bezměrově O putovní dřevěnou proudnici,
a zároveň se tam konala soutěž okrsku
Lutopecny. Okrskové soutěže se zúčastnili pouze muži a ženy. Umístili jsme
se v kategorii starší hasiči na 6. místě
a mladší hasiči na 4. místě, muži na
2. místě a ženy také na 2. místě. Na další soutěž 14.6. jsme opět vyrazili v plné

sestavě na hody do Lutopecen a soutěžili jsme O putovní pohár. Starší byly na
4. místě, mladší na 4.místě, muži 3.
místo, a ženy 4. místo. Rád bych Vás
jménem SDH Zlobice pozval na další
závody, které se uskuteční u příležitosti hodových oslav ve Zlobicích dne
5.7.2015 viz. pozvánka. Přijděte nás
povzbudit na hřiště a hlavně naše mladé hasiče reprezentující naši obec. Děti
Vám předvedou to, co je baví a dají do
toho vše. Přiveďte také Vaše děti! Čeká
je spousta zábavy, skákací hrad a jiné
laskominky. Občerstvení bude zajištěno.
Těšíme se na Vás.
Vedoucí ml. hasičů Ivan Brhel ml.

PRÁCE SOCIÁLNÍHO VÝBORU
V ROCE 2014/2015

LETNÍ ČAS NASTÁVÁ
Školní rok se chýlí ke konci a ještě
než si všichni začneme užívat pohody
prázdnin a snad i hezkého počasí, tak
bychom se s Vámi chtěli podělit o to,
co jsme v MŠ zažili. V měsíci květnu se
konal zápis dětí do naší MŠ, zapsáno
bylo 5 dětí.
Navštívila nás divadelní společnost
„Šikulka“, která zahrála 3 maňáskové pohádky – „O princezně Adélce
a vychytralém rádci“, „Jak se prasátka
naučila chovat“, „Chlubilka a nejkrásnější dárek“.
Den matek jsme oslavili besídkou
s pásmem básniček a písniček, starší
děti zahrály pohádku „Jarní zpráva“.
Přijali jsme pozvání kamarádů z MŠ
v Lutopecnách na divadelní představení
společnosti Jana s názvem „Poví ti to
přísloví“, děti ze ZŠ U Sýpek nám zahrály pohádku „O Sněhurce“, divadelní
společnost Rolnička přijela s maňáskovou pohádkou „O princezně v zakletém
lese“.
I Den dětí jsme oslavili na výletišti
v Lutopecnách, a to s divadelní společností Jana, která nám připravila „Zahradní slavnost“. Celé dopoledne se neslo ve

veselé atmosféře plné soutěží, pohádek,
zpěvu, tance a nezbytných odměn.
V letošním školním roce nás naposledy navštívil pan Zdeněk Forejt s programem „Zdravý úsměv“, teta Jana
Bradnová měla poslední hodinu „Metody
dobrého startu“. Doufáme, že získané
vědomosti usnadní předškolákům vstup
do ZŠ.
Předposlední červnový týden jsme
se slavnostně rozloučili s našimi 11
předškoláky. Oslava se konala na školní zahradě, děti se rozloučily hrou na
zobcové flétny pod vedením p. uč. Petry
Hájkové, dále kratším pásmem písniček,
básniček a pohybových her.
Pak proběhlo slavnostní pasování,
děti dostaly šerpy, knihu a pamětní list.
Úspěšný vstup do ZŠ dětem popřála paní
starostka Šišková, za společnost SAZA
se s dětmi rozloučila paní Lízalová, která
předala školákům dárky.
Slavnostní odpoledne pokračovalo
plněním 5 připravených úkolů, za které děti
dostaly diplomy a perníkové medaile.
Celou slavnost nám hudebně podmaloval pan ředitel Herbert Novotný ze
soukromé ZUŠ D-Music a dvě děvčata
této školy.

V pátek 19. června jsme jeli autobusem s panem Šiškou z Měrůtek na školní výlet do KOVOZOO ve Starém Městě.
Nejprve jsme měli v budově společnosti
Kovosteel program zaměřený na ekologickou výchovu – třídění a zpracování
odpadu. Po té nás mašinka Steelinka
provezla areálem této firmy, kde jsme
měli možnost pozorovat práci různých
strojů při zpracování kovového odpadu.
Prošli jsme si KOVOZOO, kde jsme viděli zvířata vyrobená z kovových odpadů.
Prohlédli jsme si maják a velkou loď, kde
nám lodní zvon oznámil konec propršeného výletu. Ale i tak jsme se měli báječně a dovezli jsme si hezké a netradiční
zážitky.
Letní čas nastává, ovoce zraje,
slunce si s červánky na nebi hraje.
Na louce u vody děti si hrají,
z kytiček věnečky na hlavě mají.
Přejeme Vám krásné prázdniny zalité
slunečními paprsky, příjemnou dovolenou, dětem plno her, zážitků a zábavy.
V době letních prázdin bude MŠ Zlobice uzavřena od 13.7 2015 do 16.8.
2015. Provoz bude opět zahájen v pondělí 17.8. 2015.
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