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JARO VE ŠKOLCE
Jaro je obdobím přílivu čerstvých sil, s ním přichází všechno to
pěkné, milé a příjemné.
Na co v mrazivých dnech
všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se
příroda, barevný svět kolem
nás a s tím i příjemnější nálada
a radost ze života. První tráva, první květy, procházky v přírodě vonící svěžím vzduchem ….

Tříkrálová sbírka
Dne 9.1.2016 proběhla u nás
v Bojanovicích Tříkrálová sbírka.
Neměli jsme to lehké, bylo náledí a hodně to klouzalo, ale děti byly
statečné. Z pádů si nic nedělaly.
Naši občané nás, až na pár vyjímek, přijímali s radostí. Všem jsme
zazpívali a popřáli do nového roku.
Za to nám nejen finančně přispěli
do pokladničky, ale také obdarovali děti sladkostmi. Máme radost,
že jsme pomohli dobré věci.
Ještě jednou děkuji všem lidem,
kteří nám přispěli. Zvlášť chci poděkovat našim malým koledníkům
– Emičce a Jeníčkovi Vrtalovým
a nejmenšímu Toníčkovi Ulvrovi –
za pomoc. Těším se, že příští rok
mě děti opět pomohou.
                      Odstrčilíková Zdena  

A právě na jaře máme skvělou
příležitost prožít s dětmi ve školce přípravu jarních velikonočních
svátků a slavnostně je, jak se patří, uvítat.
S Velikonocemi je spojeno plno
práce. Museli jsme vyrobit všelijaké zajíčky, kuřátka, beránky
a ptáčky s hnízdečky, zkusit uplést
pomlázku.
Ale nejdůležitější je malování velikonočních vajíček – neboť:
„takové vajíčko nebude mít nikdo
jiný. A ten, kdo ho dostane, pozná,

že vajíčko malované je od srdce
darované“.
K tomu všemu patří velikonoční
koledy, které se děti rády učí
Pleteme tatary,
půjdeme do vsi pro dary.
Já mám tetu, ta má strejce,
panímámo, dejte vejce!
Dejte milá tetičko,
malované vajíčko!
Krásné a příjemně prožité
svátky jara Vám Všem přejí děti
a zaměstnanci MŠ Zlobice.

Stejně jako v předchozích
letech se obě naše obce zapojily do celorepublikové Tříkrálové
sbírky - v Bojanovicích 1 skupinka
pod vedením Zdeňky Odstrčilíkové
a ve Zlobicích se vystřídaly
3 skupinky koledníků pod vedením
Františka Lízala a Evy Lízalové.
Pracovníci Oblastní charity Kroměříž děkují vedoucím
a koledníkům Tříkrálových skupin
za ochotu a pomoc a občanům za
jejich peněžní příspěvky. Výtěžek
Tříkrálové sbírky činil celkově částku 16.268,- Kč, z toho ve Zlobicích
bylo vybráno 11.985,- Kč a v Bojanovicích 4.283,- Kč.

Chceš se stát mladým hasičem?
Rádi tě přivítáme!
Čím se budu zabývat?
















Nácvik požárního sportu (překážkové dráhy)
Nácvik požárního útoku
Čtení z mapy
Učení topografických značek
Práce s buzolou
Vázání uzlů uzlování a technikám, které se uzly zabývají
Účastnění se požárních soutěží
Střelba ze vzduchovky na sklopné terče
Různé hry a soutěže
Účastnění se na kulturních a společenských akcích
Práce s hasičskými stroji a technikou
Hod granátem
První pomoc
Protipožární znalosti – hasicí přístroje, hasební prostředky, značky technických prostředků.
A jiné aktivity patřící k hasičské tématice

V případě zájmu nás můžeš kontaktovat u vedoucího mládeže Ivana Brhela tel. 731147021, nebo u starosty SDH Radka Joury tel. 606156833

Velikonoční klepání
ve Zlobicích
Velikonoce se opět přiblížily a s nimi přicházejí
i tradiční zvyky. Jedním z nich
je velikonoční klepání. Děti
budou opět obcházet vesnici s klepači a řehtačkami.
Na dva dny tím nahradí zvuk
zvonů, které se od Zeleného čtvrtku do Velikonoční
vigilie odmlčí, lidově se říká
„odletí do Říma“. Letos budeme chodit na Velký pátek
i na Bílou sobotu ráno
a v poledne (sraz je v 7:30
a ve 12:00 vždy u obecního
úřadu). Není nutné mít vlastní
klepač nebo řehtačku, několik kusů jich bude k zapůjčení. S dětmi samozřejmě
mohou jít i rodiče. Pokud
tedy zaslechnete zvuk klepačů a budete chtít dětem
udělat radost, jistě je potěší,
když je odměníte pochvalou
a sladkostí. Případné finanční
dary budou použity na opravy
figurek zlobického betléma.
Myslím, že k období velikonoc zvuk klepačů a řehtaček patří a bylo by škoda, kdyby tak krásný zvyk vymizel.
Pozvěte tedy prosím i vy své děti, vnoučata a jejich kamarády, ať je nás letos pořádně slyšet.
František Lízal

V sobotu 13. února 2016 uspořádal Výbor pro společenské a zájmové aktivity ve spolupráci s Mateřskou
školou Zlobice tradiční dětský karneval v Penzionu Zlobice.
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, které vtáhly do víru
tance a soutěží, kterých se aktivně zúčastnily nejen děti, ale i rodiče. Účastníci soutěží byli sladce odměněni.
Hudební produkce byla zárukou neustále plného parketu a reje masek.
Po soutěžích a tanci zavítal na karneval kouzelník Šmeli, jehož vystoupení s napětím sledovali děti i rodiče.
Děkujeme všem rodičům za nápadité masky, že jste v tak hojném počtu 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 výbor SAZA: O. Červinka

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Spolek přátel větrného mlýna Bojanovice - Zlobice se letos zapojí do celorepublikové akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko. Zapojte se i Vy! Budeme uklízet okolí obou obcí. Materiál (rukavice, pytle) bude zajištěn
stejně jako občerstvení po úklidu.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společný úklid proběhne v sobotu 16.
dubna. Sraz v 9.00 ve Zlobicích u hasičské zbrojnice a v Bojanovicích u kapličky.
Za Spolek přátel větrného mlýna Bojanovice – Zlobice
Eva Lízalová

Ježíš žije
a my žijeme s Ním

lem však není skrýt před nezasvěcenými pravdu, ale naopak zpřístupnit ji všem. Znamení usnadňují
lidem kontakt s Bohem a vyprávěVážení přátelé,
co jsou vlastně Velikonoce?   jí o něm názornou řečí.   Zdá se
Především jednou velkou oslavou však, že dnešní člověk již této řeči
přechodu ze smrti do života. Totiž nerozumí. To, co dříve bylo názorvelikonoční tajemství smrti a zmrt- né, vypadá dnes nejasně a nesrovýchvstání Ježíše Krista se stává zumitelně. Je to snad tím, že se
ústřední pravdou víry křesťanů. zásadně změnilo lidské myšlení?
Tvoří základ křesťanské teologie A nebo je to spíše tím, že si lidé
i bohoslužby. Od apoštolských odvykli o těchto věcech přemýšdob se věřící stále vracejí k těm- let? Možná podlehli mylnému přeto událostem a slaví jejich liturgic- svědčení, že víra má s rozumem
kou památku nejen ve výroční dny pramálo společného. Stačí však
těchto událostí, ale připomínají si ji tak málo - stát se dítětem a ptát se:  
"proč?" Zkusíte-li to, možná budepři každé mši svaté.        
      I když svět kolem nás žije, jako te mile překvapeni, na kolik otáby Boha  nebylo - nevidí zlobu hří- zek si dokážete sami odpovědět.
chu, který přináší zkázu, a bojí se Zaposlouchejte se třeba pozorně
myslet na budoucnost, protože mu do slov, která velikonoční znamechybí naděje - je stále dost těch,   ní doprovázejí. První lekci znakokteří si uvědomuj, že velikonoční vé řeči můžete absolvovat třeba
víra vytváří novou kulturu. Dává právě při velikonoční vigilií, která
lidem vnitřní jistotu, že   všemo- je zahájena prastarým obřadem,
houcí Bůh je nejen dobrý a milo- slavností velikonoční svíce - pašsrdný, ale že mu záleží na každém kálu. Proč se při ní žehná oheň?
člověku, že ho miluje. Jeho láska Proč se zasazují kadidlová zrna
přináší odpuštění, pokoj a radost. do velikonoční svíce - proč se pašA probouzí i lidskou lásku k Němu kál noří do křestní vody?
Pro začátek vám nabízím
jako odpověď.  
       Pro mnohé je velikonoční litur- malého průvodce. Začíná slavgie plná znamení: symbolických nost Veliké noci. Církev bdí. Již
gest, úkonů a obřadů. Jejich úče- není opuštěná, plačící nad hrobem

svého Pána, ale s rozžatou svící
na Něho čeká, aby Jej přivítala
a oslavila s Ním vítězství nad smrtí.  
On každému člověku nabízí ovoce
své smrti a zmrtvýchvstání - zve ho
k účasti na své vítězné oběti:   ke
křtu,  k hostině svého Těla a Krve
a konečně i k hostině věčného
života.   Žehnáním ohně oslavuje
tedy církev Boha, jehož sláva jako
oheň zazářila ve Zmrtvýchvstalém
Kristu a prosí o očištění ohněm
milosti. Velikonočním chvalozpěvem  pak za všechno děkuje.
To je, milí přátelé,   ta pravá velikonoční radost - radost
z vykoupení, z povznesení člověka,
z potvrzení naděje na jeho záchranu. To je ta hluboká radost, která  
má původ v Kristu, v Boží lásce
k nám, lidem, i v tom, jak tuto lásku
opětujeme. Láska je vždy silnější
než nenávist. Zvítězila! A právě
tato radost by s vděčností a pokojem   měla zcela člověka uchvátit, naplnit jeho celý život, aby se
v jistém smyslu stal jedněmi velkými Velikonocemi.   
A tak, Vám všem, přeji opravdu radostné Velikonoce - svátky
Vzkříšení, plné lásky a vděčnosti,  
pokoje a naděje
P. Jan  Kulíšek, administrátor exc.

Bohoslužby o Velikonocích
Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Vigilie

Boží hod velikonoční Pondělí velikonoční

20. 3. 2016
8:00

24. 3. 2016
18:30

25. 3. 2016
18:30

26. 3. 2016
20:00

27. 3. 2016
8:00

28. 3. 2016
9:45

Noc kostelů 2016

Zveme Vás na Noc kostelů do zlobického kostela svatých Cyrila a Metoděje, která se v letošním roce
bude konat v pátek 10. června od 18. hodiny. Začneme programem pro děti, následovat bude tradiční koncert
a krátké povídání o historii kostela, chybět nebudou ani matriky z doby stavby kostela a možnost rozhovoru
s duchovním správcem. Přijít můžete kdykoliv během večera a třeba si jen prohlédnout interiér.

Živý betlém

25. prosince jsme se mohli spolu s malými herci vydat symbolicky do Betléma a připomenout si okolnosti Ježíšova narození. V letošní divadelní scénce byl kladen důraz na obtíže při hledání přístřeší v zaplněném městě, do kterého museli přijít všichni muži, i s rodinami, jejichž prapředkem byl král David. Mladý pár
očekávající narození děťátka, všichni, kdo je odmítli ubytovat, i pastýři, kteří přišli prokázat úctu narozenému Ježíškovi, zahráli své role na výbornou. Jediným ohrožením představení byla přítomnost kůzlátek, která
nejmenší herce zaujala natolik, že na chvíli zapomněli proč před kostel vlastně přišli, ale nakonec jsme hrát
přece jen začali. Moc děkujeme za toto zpestření, díky kterému je živý betlém opravdu živý. Děkujeme samozřejmě všem dětem, které hrály, a jejich rodičům za zapojení, trpělivost a mrazuvzdornost při zkouškách.
Martina Belatková

Rozlosování OP fotbalové školičky, jaro 2016:
A
C
E
G

Morkovice			
Chvalčov			
Holešov			
Ludslavice A			

B
D
F
H

Kroměříž
Zlobice
Zdounky
Ludslavice B

1. kolo – 24. 4. 2016
pořadatel Kroměříž			
A-G Morkovice – Ludslavice A
B-H Kroměříž – Ludslavice B
B-G Kroměříž – Ludslavice A
A-H Morkovice – Ludslavice B

pořadatel Chvalčov, 24. 4 v 10.00
C-D Chvalčov - Zlobice
E-F Holešov - Zdounky
C-E Chvalčov - Holešov
D-F Zlobice - Zdounky

2. kolo - 1. 5. 2016
pořadatel Ludslavice			
C-G Chvalčov – Ludslavice A
D-H Zlobice – Ludslavice B		
D-G Zlobice – Ludslavice A		
C-H Chvalčov – Ludslavice B

pořadatel Zdounky
A-E Morkovice - Holešov
B-F Kroměříž - Zdounky
A-F Morkovice - Zdounky
B-E Kroměříž - Holešov

3. kolo – 8. 5. 2016
pořadatel Holešov, 7. 5. v 14.00, Všetuly
pořadatel Zlobice
E-G Holešov – Ludslavice A		
A-C Morkovice - Chvalčov
F-H Zdounky – Ludslavice B		
B-D Kroměříž - Zlobice
F-G Zdounky – Ludslavice A		
A-D Morkovice - Zlobice
E-H Holešov – Ludslavice B		
B-C Kroměříž - Chvalčov
4. kolo – 15. 5. 2016
pořadatel Morkovice, 15. 5. 2016 v 10.00 pořadatel Zlobice
G-H Ludslavice A – Ludslavice B C-F Chvalčov - Zdounky
A-B Morkovice – Kroměříž		
D-E Zlobice - Holešov
A-G Morkovice – Ludslavice A
E-F Holešov - Zdounky
B-H Kroměříž – Ludslavice B
C-D Chvalčov - Zlobice
5. kolo – 22. 5. 2016
pořadatel Ludslavice			
C-G Chvalčov – Ludslavice A
D-H Zlobice – Ludslavice B		
D-G Zlobice – Ludslavice A		
C-H Chvalčov – Ludslavice B

Milí čtenáři je tu jaro a já doufám, že v době kdy čtete tyto
řádky ne jen v kalendáři. S jarem
nám opět začíná sezona a tak Vás
zvu na hřiště, a to jak na zápasy
našich družstev, tak na ostatní
aktivity se   Sokolem spojené. Na
Valné Hromadě oddílu (konané
v únoru) jsem se dozvěděl o rozšíření naší nabídky v oblasti občerstvení, tak přijďte ochutnat. Rozlosování najdete v tomto Zloboji,
doufám, že už nedojde ke změnám,
ale slibuji „v našich obcích budete
informováni v hlášení rozhlasu“.
Pro příznivce našich nejmenších upozornění: Domácí turnaje
v sobotu 7. a 14. 5. od 14 hod.
Mnoho krásných a hlavně
pozitivních chvilek s námi vám
přeje Ant. Večerka

MUŽI - JARO 2016
17.04.2016 16:00 3 Zlobice X 9 Zborovice B
24.04.2016 16:00 1 Dřínov X 3 Zlobice
01.05.2016 16:30 3 Zlobice X 2 Litenčice
08.05.2016 16:30 10 Lutopecny X 3 Zlobice
15.05.2016 16:30 4 Roštín X 3 Zlobice
22.05.2016 16:30 3 Zlobice X 5 Rataje.
28.05.2016 16:30 6 Bařice X 3 Zlobice
05.06.2016 16:30 3 Zlobice X 7 Šelešovice
12.06.2016 16:30 8 Bezměrov X 3 Zlobice

pořadatel Zdounky
A-E Morkovice - Holešov
B-F Kroměříž - Zdounky
A-F Morkovice - Zdounky
B-E Kroměříž - Holešov

6. kolo – 29. 5. 2016
pořadatel Holešov, 29. 5. v 14.00, Všetuly pořadatel Morkovice, 29. 5. v 10.00
E-G Holešov – Ludslavice A		
A-D Morkovice - Zlobice
Žáci - JARO 2016
F-H Zdounky – Ludslavice B		
B-C Kroměříž - Chvalčov
03.04.2016 13:00 3 Zlobice X 11 Chropyně
F-G Zdounky – Ludslavice A		
A-C Morkovice - Chvalčov
10.04.2016 10:00 1 Mrlínek X 3 Zlobice
E-H Holešov – Ludslavice B		
B-D Kroměříž - Zlobice
7. kolo – 5. 6. 2016
pořadatel Ludslavice			
A-B Morkovice – Kroměříž		
H-G Ludslavice B – Ludslavice A
A-H Morkovice – Ludslavice B
B-G Kroměříž – Ludslavice A

pořadatel Chvalčov, 5. 6. v 10.00
C-E Chvalčov - Holešov
D-F Zlobice - Zdounky
C-F Chvalčov - Zdounky
D-E Zlobice - Holešov

17.04.2016 13:30 3 Zlobice X 2 Chalčov
24.04.2016 13:30 12 Lutopecny X 3 Zlobice
01.05.2016 10:00 4 Martinice X 3 Zlobice
08.05.2016 14:00 3 Zlobice X 5 Zdounky
15.05.2016 13:30 6 Skaštice X 3 Zlobice
22.05.2016 14:00 3 Zlobice X 7 Bezměrov
05.06.2016 14:00 3 Zlobice X 9 Lubná
12.06.2016 14:30 10 Prusinovice X 3 Zlobice

V sobotu 12. 3. 2015 od 15
hod. proběhlo úspěšně jarně-velikonoční tvoření ve společenské
místnosti zlobické fary. V kruhu
všech šikovných žen, maminek,
babiček, dětí a mládeže jsme příjemnou atmosférou a krásnými
výrobky konečně do těch zimních

a šedivých dnů vdechli barvy a jas.
Doufám, že tak jako mně samotné, tak i ostatním budou všechny
ty úžasné perníčky, kraslice, věnce, zajíčci, ovečky, kuřátka, ptáčci,
konvičky, prostírání a jiné výrobky
doma dělat radost a přispějí tak
k veselé jarní či velikonoční náladě.

Děkuji všem zúčastněným za
každou pomoc při přípravě, za
podporu, nápady, aktivitu a nadšení. Těším se na další tvůrčí
setkání, které nás čeká nejpozději
před adventem. Ti, co ještě váháte
se zapojením do našich tradičních
dílen, nebojte se, neváhejte a příště přijďte.
Elena Lízalová Šujanská

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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