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Prááázdniny!

NECHTE DĚDEČKA DOMA aneb služby, které přijedou za Vámi
„Přál bych si zůstat doma.“ To jsou slova, která nejčastěji slýcháme, když
přicházíme za někým, kdo je po úrazu, po autohavárii, po cévní mozkové příhodě
nebo prostě s ohledem ke svému věku již nemá tolik sil, aby péči o sebe a svou
domácnost zvládl zcela sám. V domě, kde žijete, jste se možná i narodili, prožili
v něm své dětství, přivedli si do něj svou ženu a vychovali své děti. A nyní vám
všichni říkají, že už zde dále nemůžete bydlet, protože jste staří a nemocní. Vaše
děti mají své povinnosti, jsou často do večera v práci a pak se musí postarat o svou
rodinu.
Někdy opravdu není jiná možnost než se přestěhovat do domu s pečovatelskou
službou nebo do domova pro seniory. Ale někdy stačí, aby vám někdo nakoupil,
ohřál oběd, pomohl s hygienou, s koupelí, podal léky, vzal na procházku nebo
odvezl k lékaři. A najednou je možné být doma, ve svém. Co můžete v takovém
případě dělat? Zavolejte na telefonní čísla uvedená v tabulce dole a sjednejte si
schůzku, na které budou dohodnuty podrobnosti, vaše potřeby a přání.
Je zcela přirozené, že zpočátku budete mít možná obavy z nových věcí a nových lidí, ale za krátko budete za službu
Osobní asistence rádi, jelikož díky ní budete moci být i nadále doma. Všechny pracovnice jsou na vysoké profesní
úrovni, vstřícné a ohleduplné k vašim potřebám a možnostem. Věřte, že spolu to zvládneme.

Oblastní charita Kroměříž

zajišťuje pro osoby se zdravotním postižením a seniory
ZDRAVOTNÍ SESTRY
OSOBNÍ ASISTENTKY
CENA

Zdarma
Hrazeno ze všeobecného
zdravotního pojištění

Předepisuje
Co dělají

Obvodní lékař
Každý si službu objednává sám
Převazy ran, injekční aplikace,
Dopomoc s běžnými denními úkony, s hygienou, koupelí,
odběry biologického materiálu,
oblékáním, s přípravou jídla, s péčí o domácnost, s nákupy,
příprava a podání léků,
s dopravou k lékaři, na úřady nebo třeba do divadla
cévkování žen, péče o stomie
Rádi vám poradíme s výběrem kompenzační a polohovací pomůcky.
Naučíme vás bezpečně používat kompenzační pomůcku.
Zapůjčíme vám kompenzační pomůcky do doby, než si pořídíte vlastní.
Pomůžeme vám s vyřizováním nároku na novou kompenzační pomůcku.

Kompenzační
pomůcky

Vedoucí služby
Telefon

Jitka Fučíková
733 755 842

120,- Kč na hodinu
Můžete využít množstevní slevy 5 - 20%
Pomůžeme vám vyřídit Příspěvek na péči (800,- až 12 000,-)

Mgr. Renata Gabrhelíková
733 755 841

ZPRÁVA O ANDERSENOVĚ NOCI
V KNIHOVNĚ V BOJANOVICÍCH
DNE 1.4.2016 SE USKUTEČNIL JIŽ
16. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ A EVROPSKÉ
AKCE „ANDERSENOVA NOC“. V NAŠÍ
KNIHOVNĚ JSME SLAVILI ANDERSENOVO NAROZENÍ PO ŠESTÉ. SEZNÁMIT SE S KNIHOVNOU A KNIHAMI
PŘIŠLO LETOS 18 DĚTÍ, Z TOHO 12
MALÝCH OD 5 DO 10 LET A 6 VĚTŠÍCH,
MEZI 12-15. ROKEM. CELÁ LETOŠNÍ
AKCE BYLA ZAMĚŘENA NA OSLAVU
POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. JAK
LONI, TAK LETOS, POMÁHALY VĚTŠÍ DĚTI PANÍ KNIHOVNICI STARAT SE
O TY MALÉ DĚTI. VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ SE SEZNÁMILI S CHODEM KNIHOVNY I PŮJČOVÁNÍM KNIH. DOVĚDĚLI
SE TAKÉ MNOHO O POHÁDKÁŘI PANU
ANDERSENOVI A STARŠÍ DĚTI SI PŘIPRAVILY PRO MALÉ VÝTAH Z POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. DĚTI PAK
KRESLILY VÝJEVY Z POHÁDKY, KTERÉ SI ZAPAMATOVALY. DĚTI SI TAKÉ
VYROBILY KRABIČKY A OZDOBILY JE
MOŘSKÝMI MOTIVY JAKO PAMÁTKU
NA LETOŠNÍ NOC.
POTÉ SE VŠICHNI VYDALI NA CESTU ZA POKLADEM, BĚHEM KTERÉ
HLEDALI UKRYTÉ ÚKOLY TÝKAJÍCÍ
SE NOCI S ANDERSENEM I POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. KDYŽ BYLY
VŠECHNY ÚKOLY SPLNĚNY, NAŠEL
SE POKLAD – KAŽDÉ DÍTĚ SI NAŠLO
SVŮJ DÁREK A SLADKOST. NA PRA-

VÉM OHNI BYLY PRO DĚTI PŘIPRAVENY
LAHODNÉ ŠPEKÁČKY, JINAK SE VŠICHNI
DOSYTILI SLADKOSTMI UPEČENÝMI OD
MAMINEK, OSVĚŽILI SE ČAJEM A LIMONÁDOU.
POČASÍ NAŠÍ NOCI DOCELA PŘÁLO, BYLA
SICE ZIMA, ALE NEPRŠELO A NAVEČER
SE TAKÉ UKLIDNIL I SILNÝ VÍTR. PROTO
VEČERNÍ PROCHÁZKA ZA POKLADEM
A ŠPEKÁČKY BYLA PŘÍJEMNÁ.
PO NÁVRATU DO KNIHOVNY UŽ V POZDNÍCH HODINÁCH SE DĚTI PODÍVALY NA
KRESLENOU POHÁDKU O MALÉ MOŘSKÉ
VÍLE ARIELE.
KOLEM 23.HODINY VEČERNÍ SE NAŠE
LETOŠNÍ NOČNĚNÍ POMALIČKU UKONČILO / NEBOŤ JAK ZNÁMO, V NAŠÍ KNIHOVNĚ NEJSOU VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO
SPANÍ/.
DĚTI I DOSPĚLÍ BYLI SPOKOJENI A KNIHOVNICE UŽ SE TĚŠÍ NA DALŠÍ ROČNÍK
TÉTO KRÁSNÉ AKCE NA PODPORU DĚTSKÉHO ČTENÍ.
Akce probíhá každoročně za finanční podpory ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice,
zároveň tímto děkuji všem členkám Českého svazu žen a mým přítelkyním za
organizační pomoc.
Chtěla bych prostřednictvím novin Zloboj
upozornit všechny příznivce Andersenovy
noci, že vzhledem k vysoké poptávce budou
od příštího ročníku přijímány jen děti, které
vlastní čtenářskou průkazku v naší knihovně.
Děkuji za pochopení. Knihovnice

V roce 2016, se náš sbor
účastnil již několika akcí. Po
první Lednové schůzi bylo
naší první ostrou akcí  vodění medvěda ve Zlobicích, při
kterém nám na harmoniku hrál opět   Milan Zahradník. Po obejítí celé vesnice
jsme jako každý rok   skončili v hasičské zbrojnici, kde
jsme si dali teplý čaj a dobrý guláš od sestry Brhelové. Jako další akce proběhl v měsíci dubnu tradiční
sběr železného šrotu v obou
obcích.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří
se na této akci podíleli, za
účast.
Dále se v dubnu část naší
zásahové jednotky, jelikož
mohli s každého sboru pouze 4. hasiči, účastnila praktického školení na zbrojnici HZS Zlín. Téma školení
bylo zaměřeno na pomoc
obyvatelům při povodních
a jiných živelných pohromách. Toto školení hodnotím velice kladně, jelikož vše,

co se probíralo,
jsme si posléze
vyzkoušeli sami
na vlastní kůži
v praxi.
Naše jednotka spolu s jednotkou
Šelešovic
musela
například postavit protipovodňovou hráz, zajistit podmáčenou zeď proti sesunutí, v tomto tématu se hodně
trefili bratru velitelovi Brhelovi, který jako tesař vedl velkou diskusi s instruktory HZS
o správnosti jejich postupu.
Po teorii přišla na řadu ukázka první pomoci, i v tomto
odvětví jsme se hodně nového dozvěděli.
Dne 8.5., na oslavy osvobození naších obcí, jsme byli
součástí průvodu na hřbitov, kde naši členové nesli
věnec. 14.5. jsme se konečně dočkali a vyrazili na první soutěž v požárním útoku,
kterou pořádalo SDH Bezměrov.
Na tuto soutěž jeli naše

družstva mužů, žen a mladých hasičů.
Dne 4.6. jsme měli také
náš letošní první ostrý zásah,
kdy jsme byli povolání operačním střediskem HZS Zlín
k požáru Ratajského lesa.
Další hodová soutěž byla
19.6. v Lutopecnách, kde se
soutěžilo v požárním útoku.
Další naší akcí budou soutěže v požárním útoku na
hodových oslavách ve Zlobicích 5.7.2016.
Tímto bych chtěl všechny pozvat na hodové oslavy
konané na hřišti ve Zlobicích.
Program najdete v tomto
vydání Zloboje.
Radek Joura
starosta SDH Zlobice

Noc kostelů ve Zlobicích
V pátek 10. června probíhala
v celé České republice tradiční akce Noc kostelů. Původní
myšlenka pochází z Rakouska, ale postupně so rozšířila i do dalších zemí, například
do Estonska, Lotyšska, Nizozemí, Německa a v neposlední řadě na Slovensko. Letos
bylo v České republice přístupných téměř 1500 kostelů, kaplí
a modliteben, do kterých zavítalo 450 000 návštěvníků, z nichž
někteří stihli během noci navštívit i několik církevních památek.
nína Navrátila (varhany)
a Barbory Úlehlové (zpěv).
Všechny lokální patrioty
muselo potěšit, jak vynikající
umělecké
výkony
tito mladí interpreti předvedli. Po krásném hudebním zážitku následovala
nesmírně zajímavá přednáška Martiny Belatkové
o původu a smyslu křížových cest. Na závěr večera
byla pak připravena ochutnávka středověkých odrůd

vína. Po celou dobu měli také
návštěvníci možnost vystoupat
na kostelní věž a prohlédnout
si zvony. V průběhu noci se ve
zlobickém chrámu prostřídalo
zhruba 70 návštěvníků.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování.
A všechny, kteří třeba letošní
Noc kostelů promeškali, zveme
k návštěvě třeba při příležitosti
slavnostní hodové mše svaté.
František Lízal

Ve zlobickém kostele sv.
Cyrila a Metoděje byl připraven zajímavý program, z něhož
si mohli vybrat zástupci všech
věkových kategorií. Děti se
strojem času přenesly do doby
Karla IV. a zábavnou formou se
seznámily s významnými okamžiky ze života slavného českého krále a císaře. Velmi pozitivní ohlas měl koncert mladých
místních
hudebníků,
Marie
Hruškové (příčná flétna), AntoHodová mše svatá bude
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
ve Zlobicích 5. 7. 2016 v 9:30.
Milí čtenáři, blíží se hody, a tak Vám přeji jejich
spokojené prožití(program v tomto čísle).Dovolím
si malé ohlédnutí za jarní částí soutěže. Začaly
jsme nachystáním areálu a jak každý rok, nejvíc nám dal zabrat krtek.Musely jsme též opravit
nějaké drobnosti v budově, ale vše jsme zvládly
včas.
A teď z té fotbalové stránky. Přes velké očekávání se mužstvu mužů nepodařilo ke konci
sezony získat potřebné body a nepostoupili o
soutěž výš.Tak snad příšťe.Žáci přes veškerou

snahu nedokázali rozhodovat vyrovnané zápasy
a skončili poslední.Jarní část byla výrazně lepší
a to i díky tomu, že se rozšířil kádr.Po jednáních
s rodiči jsme se proto rozhodly do nového ročníku přihlásit i družstvo ml. žáků.Naše miniškolička statečně bojuje a to i přesto ,že počáteční
nadšení zdáse trošku opadá(především rodičů).
U těch nejmenších je to především o trpělivosti.
Doufám v lepší zítři a za rok budeme opět
hodnotit.
  Za TJ SOKOL ZLOBICE  Ant. Večerka

Těšíme se na prázdniny
Ani v průběhu druhého pololetí jsme se s dětmi v mateřské
škole nenudili.
Navštívili jsme několik divadelních představení v MŠ Lutopecny, v dubnu nás navštívil pan
kouzelník, který dětem předvedl
své triky a kouzla. Jeho vystoupení pokračovalo drezůrou cvičených zvířátek - dvěma pejsky
a medvídkem mývalem, které
mělo u dětí velký úspěch.
V květnu jsme navštívili soukromou ZUŠ D – Music v Kroměříži na Hanáckém náměstí, kde
p. uč. představili dětem různé
hudební nástroje a umožnili jim
zahrát si na ně.
8.5. děti uctily památku padlých vojáků na hřbitově ve Zlobicích přednesem básniček.        
9.5. jsme oslavili Den matek,
kde si děti pro své maminky připravily pásmo písniček a básni-

ček, starší děti zahrály pohádku „O pejskovi a kočičce, jak si
pekli dort“.
18.5. jsme byli pouze s předškoláky v ZŠ U Sýpek na Výtvarný happening na téma „Karel
IV. a jeho doba očima dětí“.
Mezinárodní den dětí jsme
v naší školce oslavili hned dvakrát. Nejdříve jako „Sluníčkový
den“ plný her, soutěží a odměn,
které připravily p. uč. na fotbalovém hřišti ve Zlobicích. Podruhé na výletišti v Lutopecnách
společně s kamarády z MŠ
Lutopecny a MŠ Postoupky.
Zde zábavný program zajistila
Agentura Jana.
9. 6. proběhlo společné fotografování dětí na závěr školního
roku panem Stojaníkem ml.
Ještě nás čeká školní výlet
do Podzámecké zahrady, navštívíme přízemí zámku – Sala
Terrenu, zajdeme si na zmrzlinu. Připravujeme Zahradní

slavnost, kde se rozloučíme
s našimi deseti předškoláky.
A pak už „Hurá prázdniny!“
V době prázdnin bude MŠ
uzavřena od 18.7. 2016 do
21.8. 2016 (provoz bude opět
zahájen v pondělí 22.8. 2016).
V této době budou zaměstnanci MŠ čerpat řádnou dovolenou.
Dovolte, aby Vám kolektiv
MŠ popřál krásné prázdniny
zalité sluncem, plné pohody
a hezkých zážitků.
Léto, milé léto,
kdes tak dlouho bylo?
U studánky, u hlubinky,
nohy, ruce mylo.
Léto, milé léto, cos nám
přineslo?
Všeho dobrého,
kvítí pěkného,
modrého,
bílého i červeného.
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