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Prázdniny jsou skoro pryč,
školník ztratil od školy klíč.
My ho hledat nebudeme!
Prázdniny si prodloužíme!

Stanování s Ferdyšem aneb
Indiánská noc v Bojanovicích
Druhý víkend v srpnu se v Bojanovicích konal letos již třetí ročník Indiánské
noci s Ferdyšovou divadelní společností. Dvakrát se tato akce konala v úzkém
počtu dětí, zpravidla členů našeho divadelního spolku, ale letos jsme se rozhodli tuto akci zpřístupnit i jiným zájemcům
z našich obcí. Byť počasí nebylo úplně stoprocentní, bylo docela příjemně
a nepršelo. Sešlo se celkem 32 dětí
a dalších asi dvacet jejich zákonných
zástupců, kteří měli chuť si zpříjemnit
víkendový čas. V pátek odpoledne jsme
na hřišti za bojanovským obchodem
postavili celkem 14 stanů. Po přivítání
předsedy spolku jsme si vlastnoručně
vyrobili „indiánské lapače snů“ z korálků a bavlnek, opekli jsme si špekáčky
a vyrazili na strašidelnou stezku odvahy,
na které nás doprovázela místní strašidla. Na jejím konci jsme našli zasloužený
poklad, který jsme si spravedlivě rozdělili. Zbytek večera jsme strávili u pohádky,
kterou jsme dětem promítali na improvizované plátno, a poté u táboráku s písničkami a kytarou.
Sobotu jsme zahájili ranní rozcvičkou pod vedením Honzi Frajta. Opozdilci povinně běželi až k bojanovskému
poldru. Po snídani, na kterou jsme měli
vánočku s kakaem, jsme dětem rozdali karty se stopami zvířat. Dětem jsme
vysvětlili, jak která stopa vypadá a které
zvíře můžeme v okolí naší vesnice potkat.
Vše jsme podpořili delší procházkou do
přírody, kdy jsme soutěžili o to, kdo skutečnou stopu najde a kdo pozná zvíře,
kterému patří. Po návratu z procházky
pánská část dospělých vyrobila dětem
luky a šípy a házelo se tomahavky na
totem. Po výborném gulášku, který
jsme měli k obědu, jsme už odpočívali
a pomalu se rozcházeli do svých domovů. Plánovaná odpolední vodní balónková bitva byla bohužel z důvodu počasí
přesunuta na příště.
Pevně doufáme, že se všem zúčastněným naše stanování líbilo a příští rok
nás navštíví znovu. Chceme moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizování této akce.
Tatínkům za to, že se dětem věnovali,
maminkám za upečené koláče a mufiny,
paní Martě Švehlové za zajištění našeho
jídla a pitného režimu, včetně uvaření
výborného guláše k obědu.

Příští rok se na vás všechny moc těšíme!
Za Ferdyšovu divadelní společnost
a Vesničánek, o.s.
Martina Frajtová

Dobrý den milí čtenáři,
je tu další číslo Zloboje a tak Vám chci
sdělit nové informace o TJ.
Rozlosování najdete jako vždy
v tomto čísle, ale po schálení OFS dojde k posunutí domácích zápasů žáků
o 30 minut do předu. Jistě jste si všimli,
že už nám soutěže začaly a nutno říci,
že s polovičním úspěchem. Doufáme
v lepší výsledky, zvláště u družstev mládežnických.
V minulém čísle jsme se těšili na
hody ve Zlobicích, teď nás čekají ty
v Bojanovících.
Přeji všem pěkné počasí a zvláště
pořadatelům přízeň diváků, bez těch to
nejde. A přestože se myslím hody ve
Zlobicích podařily, po dlouhé době byly
i atrakce pro děti, účast byla pro organizátory trošku zklámáním.
Všem přeji mnoho příjemných zážitků na hřišti a fotbalu zdar.
Ant. Večerka
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Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV vyhlašuje sbírku použitého ošacení
a jiných spotřebních věcí – jako materiální pomoc sociálně potřebným občanům.
Sbírka může obsahovat:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky – minimálně 1m2
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené)
- vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – nepoškozenou
- hračky nepoškozené a kompletní
Nelze vzít: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a zvlhlý textil.
Sbírka se uskuteční ve spolupráci se sociálním výborem OÚ Zlobice ve středu, dne
21.9.2016. Sběrné místo ve Zlobicích – Obecní úřad v době od 18.00 - 20.00 hodin.
Sběrné místo v Bojanovicích – Obecní knihovna v době od 17.00 – 20.00 hodin.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc!
V případě nejasností volejte telefon 605767375 (paní Skácelová) nebo 573363024
(Obecní úřad)

����������
����������
%���&����
%���&����
%�����-�.�
�������.�
%������.�
����&-�.�
%���&����
%���.����
%��������
����&&����
%��������
%��������

������

���

���

������� �����
�� �!�"���#$���
'(�)*����#$���
�� �!�+#,���#$�
'(�+�,���$�/
�� �!�)0�#�1
2"�34���/����
�#�������#$�
'(�"/��!��#$�
�� �!���1���
�� �!�6�,���
'(�6�7,1�
�!�����8�!�7��#$�
������� �����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�5���
�5���
�5���
�5���
�5���
�-���
�-���
�-���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�,��71�90$#
���

������

���

���

%������-�.�
%�������.�
%�������.�
%����&5�.�
%����&����
%����.����
%���������
%���&�����

'(�6�����
'(�+�,���$�/
'(�)���� /
'(�:������#$�
'(�+�*�0
'(�;�!1��
������� �����
'(�� �7,#$�

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�
�
�
�
�
�
�
�

���
����&<���
%����-�.�
�������.�
%������.�
%���&5�.�
%���&����
����������
%��������
%��&�����

;!��71�90$#
������
'(�34��!���
'(�+�*�0
'(�+�,���$�/
������� �����
'(�:������#$�
'(���1���
'(�=����#$�
'(�+�� ��
'(�=���#���#$�

���
�����
�-���
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�-���

�1�,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLÁKY V NAŠÍ MŠ
Děti netrpělivě čekaly na ten VELKÝ
DEN. Tímto dnem byl čtvrtek 23.6. 2016,
kdy nastala slavnostní chvíle – rozloučení s našimi 10 předškoláky.
Akce se konala za parného počasí na
školní zahradě od 15.00 hod. Atmosféra
byla báječná!
Školáci byli pasováni skutečnými
rytíři – Biskupskými many, kteří mimo
jiné předvedli ukázku šermu.
Po celou dobu nám k poslechu,
tanci i zpěvu hrál na klávesy pan ředitel

Herbert Novotný ze soukromé ZUŠ D –
Music.
Školáci se rozloučili pásmem básniček, písniček, hrou na zobcovou flétnu
(pod vedením p. uč. Petry Hájkové).
Všechny děti pak plnily úkoly, které byly
připraveny na jednotlivých stanovištích
na školní zahradě.
Se školáky se přišla rozloučit děvčata ze spolku SAZA a SPOZ a také paní
starostka Stanislava Šišková.
Všem moc děkujeme za dárky pro
školáky, paní Skřipcové za nákup občerstvení pro všechny děti.
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Hodová bohoslužba v Bojanovicích u kapličky
bude v neděli 4. září 2016 od 11 hodin.

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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