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HOLA, ŠKOLKA NA VÁS VOLÁ
Po pětitýdenním odpočinku, kdy byla MŠ uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců,
byl 17.8. 2015 opět zahájen provoz.
Pro školní rok 2015/2016 máme zapsáno 31 dětí z obcí Zlobice, Bojanovice a Věžky.
Rozhodli jsme se, že poprvé rozdělíme děti dle věku, ve třídě Motýlků bude 12 předškoláků, ve třídě
Berušek ostatní děti, abychom se mohli všem, zejména předškolákům, intenzivně věnovat dle jejich potřeb
a možností.

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali hlavně paní starostce Stanislavě Šiškové za zajištění výměny podlahové krytiny na schodišti, za velmi pěknou kuchyňku, kterou na míru vyrobil pan Zdeněk
Zezula z Rataj, za odstranění nedostatků na školní zahradě.
Školka si takové zmodernizování opravdu zasloužila.
Snažíme se, aby se děti v naší MŠ cítily co nejlépe a právě to vše, co jste pro školku udělala, přispívá
ke spokojenosti všech dětí i zaměstnanců.
Musíme poděkovat i paní Řehoříkové, která se během prázdnin potrápila s počítačem, který máme
ve školce.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Zlobice přeji Všem dětem hodně úspěchů v novém školním roce
a dosažení co nejlepších výsledků a rodičům pevné nervy.
                                                                                Frajtová Yvetta

HODY BOJANOVICE 2015
4.9.2015 ve 20.00 hodin
		

hodová zábava se skupinou

Motus.

5.9.2015 v 14.00 hodin
Dětský den na hřišti v Bojanovicích.
- zápis soutěžících začíná ve 14:00 hodin.
- pro děti od 0 do 15 let.
- dárky pro soutěžící

6.9.2015 v 15.00 hodin

Krátká pohádka – hrají děti

Tip pro seniory
a jejich rodiny
– Dům sv. Josefa v Kojetíně, centrum denních služeb (dále jen
„Centrum“).
Informace je určena seniorům
a invalidním důchodcům nad 50
let věku.
V jakých obtížných situacích
„Centrum“ pomáhá?
- při omezené soběstačnosti,
- při nemocech (stařecká demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc ),
- při přetížení rodin v péči o seniora,
- při osamění,
- v situaci, kdy hrozí umístění do
celodenních pobytových zařízení.
„Centrum“ nabízí následující
služby:
- při sebeobsluze (při stravování, hygieně, oblékání, doprovody
k lékaři, na úřady, na nákupy),
- posilování nebo udržování schopností a dovedností uživatelů,
- aktivizaci, např. trénink paměti,
motoriky, nácviky chůze, cvičení,
atd.,
- programy ke zprostředkování kontaktu s vrstevníky i s jinými generacemi, společné vaření,
společné výlety, návštěvy kulturních akcí apod.
V „Centru“ jsou také k zapůjčení invalidní vozíky, polohovací
postele, chodítka, antidekubitní
matrace, sedačky do vany, toaletní židle apod.
Dům sv. Josefa se nachází
v Kojetíně pod kostelem u hlavní
silnice, telefonní spojení je 581
762 160, kde lze získat informace
o poplatcích a dalších podrobnostech.
Sociální výbor při OÚ Zlobice zároveň připomíná občanům, že členky výboru jsou jim
k dispozici každou první středu
v měsíci od 16.30 – 17.30 hodin.    
Za sociální výbor při OÚ Zlobice:
          Skácelová Alena
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Hodová mše svatá v Bojanovicích
kaple andělů strážných
v neděli 6. září 2015 v 10:45

V rámci hodových oslav sehráli
naši nejmenší fotbalisté svůj první
zápas. V sobotu 4. července od
13.00 přivítali na hřišti své o rok
starší protihráče z Bezměrova.
V zápase, kde nešlo tolik o výsledek, ale o to si fotbal poprvé zahrát,

podlehli naši fotbalisté Bezměrovu
3:0. Kluci bojovali jako lvi a za svůj
výkon si každý odnesl pamětní
diplom.
Přijďte podpořit naše nejmenší
fotbalisty na jejich domácí utkání,

které budou v sobotu 19. 9. 2015
od 13.00 a v sobotu 10. 10. 2015
od 13.00 na hřišti ve Zlobicích.
Těší se na Vás fotbalová
školička Sokol ZLOBICE.

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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