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Noc kostelů

dověkých odrůd vína nebo možnost
Letošním tématem zlobické Noci prohlídky kostelní věže. Děkuji všem,
kostelů byl Karel IV. a jeho doba. kteří Noc kostelů připravili nebo se
Během hry za pokladem krále Karla jakkoliv zapojili a pomohli s organise děti seznámily s osobností zbož- zací. I díky nim se akce těší každoného a moudrého panovníka. Dozvě- ročně velkému zájmu. Máte-li nějaký
děly se o kostelech, mostu a dalších tip nebo námět na příští rok, budeme
stavbách, které nechal císař postavit, rádi. Těšíme se na příští Noci kostelů,
o korunovačních klenotech, relikviích která se uskuteční 9. června 2017.
Martina Belatková
a drahých kamenech, které klenoty
obsahují. Největší atrakcí se pro děti
stal hrad a jeho dobývání, přesněji
řečeno skákací hrad.
Zkrátka nepřišli ani dospělí.
Nechyběl koncert, o který se postarali - Antonín Navrátil, Barbora Úlehlová a Marie Hrušková, přednáška
o křížové cestě, ani ochutnávka stře-

Živý betlém

Vážení spoluobčané,

znát, s přehledem vyslovit a především doložit přesvědčivým svědectvím - každý člověk. Takovým svědectvím, aby se té odpovědi věřilo,
svědectvím svého života a neměla
by to být jen naučená slova.
Tak ten, kdo má něco pojištěného
se spoluúčastí snadněji pochopí, že
při události připlatí do určité výše ze
svého a to bez ohledu na výši placené pojistky. Pojištěný neví, jaká bude
cena škody, upisuje se podle nějakého tušení a předpokládané peněžní
schopnosti, buď na pět, deset nebo
i více procent podílu. My však ve
vánočním shonu a organizovaném

touha lidstva po nekonečném,
nikdy nepřestávajícím štěstí, získala
příslib opravdového jistého splnění
ve chvíli, kdy se nebe spojilo se zemí,
Bůh s člověkem a všemohoucnost
se slabostí. V Betlémě se narodilo
Dítě - Bůh. Ze všech stran slyšíme,
že Bůh všem lidem posílá jako veliký dar své lásky toto Dítě - Ježíše. Proto také mnoho lidí na celém
světě v době vánoční klečí u jesliček,
připomíná si tu světodějnou chvíli
a s velkou vděčností Bohu děkuje.
Na vánoce se však těší i lidé
v Boha nevěřící. Totiž vánoce jsou

vždy spojeny s idylou lásky a štědrosti;
vánoce přinášejí radost
a štěstí. Ale jen tam, kde je vnímán
a přijímán Bůh-nesmírná Láska, kde
ho člověk nechá v sobě působit, tam
přichází opravdová radost. Tajuplná
noc ho obdarovává a ve světle, které nad ním vychází, smí poznávat,
co vyjadřují jména "podivuhodný
.., kníže pokoje...., Otec budoucího
věku." Můžete se ptát: "Co je na Ježíši podivuhodné? Proč je kníže pokoje? a proč Otec budoucího věku?
" Pohotovou a vyčerpávající odpověď nedokáže dát někdy ani křesťan.
A přesto si myslím, že by ji - měl

25. prosince 2016 Vás v 16. hodin
zveme na Živý betlém před Zlobický
kostel.
těšit se můžete na:
- krátké vánoční dětské představení
- koledy v podání Barbory Úlehlové
Po přestavení se těšte také na:
nasvícené průčelí kostela
návštěvu kostelního betléma
svařák a čaj

veselí již odvykáme skutečnosti, že
životní pojistné za nás platí právě to
malé narozené Dítě, Ježíš, Syn Boží
a my máme jen tím, že uděláme
- jak nám řekne - pouze doplatit do
ceny svého života v nebeském království.
„Světlo vychází spravedlivému
a lidem upřímného srdce", slyší
křesťané o této veliké noci. Bůh tím
dostatečně zřetelně sděluje, že jde
o ty lidi, kteří touží po spravedlnosti
a nežijí v osamocenosti kamenného
srdce. O lidi, nikoliv jiné, ale o lidi
proměněné, lidi se smyslem pro řád
životních hodnot, prosté, pokojné,
přátelské. O lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří se nedají odradit ani krizemi
či lákavými nabídkami, kteří mají

vnitřní svobodu, protože umí odpustit. Jejich velké srdce má tolik lásky,
že dokáže vytvořit krásný rodinný
domov. Rodinu, kde nežije každý
sám pro sebe, ale myslí na druhé a je
šťastný, když přispěje k jejich radostí
a pohodě. Zdá se to neskutečné? Ale
to je Boží plán pro člověka! Člověk
má být obrazem Boha, který je Láska
sama. Tak by se právě o vánocích
měl stát každý dům, každá vesnice,
každé město “Betlémem” a každé
lidské srdce jesličkami, v nichž se
opět narodí Bůh - Láska.
Přeji tedy každému z Vás, ať je
Vaše letošní vánoční radost tím větší, čím více Boží lásky projde Vaším
srdcem k bližním.
K tomu Vám žehná P. Jan Kulíšek

Stalo se u nás už krásnou tradicí, že se vždy poslední víkend před 1. adventní nedělí scházíme na faře, kde
hlavně s dětmi vyrábíme předvánoční dekorace jak do
svých domů, tak i na vánoční jarmark. Letos to vyšlo
na sobotu 19. 11. 2016 a vyráběli jsme adventní věnce,
ozdoby, obrázky na zeď i na okno, věnce na dveře, zdobili perníčky a stromečky. Práce ten den měla opravdu
povedené výsledky, užili jsme si příjemné odpoledne
a nastartovali svou mysl do předvánoční atmosféry.
Věřím, že všichni byli spokojení.
Jak jsme ale od minulého roku tušili, na jarmark se
ten den vytvořilo jen pár věcí, proto jsme měli ještě dalších několik večerních setkání, kde jsme vyrobili přírodní mýdla, plovoucí svíčky, další ozdoby, věnce apod.
To vše jen pro radost všech, kteří si na jarmarku něco
koupili.
Jarmark proběhl o 1. adventní neděli, 27. 11. 2016
při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu. Přesto,

Přehled bohoslužeb
Rataje
24. 12. 15:00
pro děti a rodiče
23:00
25. 12. 11:00
26. 12. 11:00
31. 12. 18:30
1. 1. 11:00

Zlobice
24. 12. 21:30
25. 12. 8:00
26. 12. 9:30
31. 12. 17:00
1. 1. 8:00

Věžky
25. 12. 17:00
26. 12. 8:00
1. 1. 17:00

Počenice
24. 12. 20:00
25. 12. 9:30
1. 1. 9:30

že se na této akci sešlo o něco méně lidí než loni, většina našich výrobků se rozprodala. Aby také ne,
ceny byly nizoučké, práci a energie jsme neúčtovali. Tipuji, že i přesto vznikl výdělek – pár
stokorun, tento plánujeme využít na program
dětského karnevalu v příštím roce. Opravdu ze
srdce děkuji všem, kteří se zapojili do celého
díla, doma i na faře. Díky ale patří i těm, kteří
věnovali chvojí, sháněli materiál, chystali prostory na faře před samotnou akcí a v neposlední řadě těm, kteří pomohli s úklidem. Bez vás
by to nešlo, jsem ráda, že na to nejsem sama,
a kdyby měl někdo další zájem se zapojit, neváhejte mě kontaktovat. Přeji všem krásné svátky
a co nejlepší rok 2017.
Elena Lízalová Šujanská, zastupitelka
Obce Zlobice a členka Výboru SAZA

V sobotu 5. 11. 2016 uspořádal
Výbor pro společenské a zájmové
aktivity ve spolupráci s Mateřskou
školou Zlobice, TJ Sokolem Zlobice
a SDH Zlobice Drakiádu, která se
konala na fotbalovém hřišti ve Zlobicích. V slunečné, ale chladné odpoledne dorazily děti v hojném počtu
a tak se nebe nad hřištěm stalo přehlídkou různých, lépe či hůře létajících
draků. Každé ze zúčastněných dětí
dostalo malou laskominu a památeční medaili. Ti nejlepší a nejvytrvalejší si odnesli domů navíc drobnou
odměnu a diplom. Na zahřátí byl
připraven pro děti čaj, pro dospěláky

svařák a další nápoje dle chuti. Ani
letos jsme se však nedočkali žádného vlastnoručně vyrobeného draka
a tak ocenění za tuto kategorii opět
ukládáme do komory a třeba příští
rok najde příjemce.
Na drakiádu navázal lampionový
průvod. Po srazu u hřbitova ve Zlobicích byly nejprve vypuštěny lampiony štěstí, kterým děti zamávaly,
a poté se průvod vydal na cestu
celou obcí a skončil opět na fotbalovém hřišti ve Zlobicích, kde bylo pro
děti připraveno drobné občerstvení
a táborák. Děkujeme všem za účast,
podporu a pomoc.
Oldřich Červinka, ml.

CO SE DĚJE
VE ZLOBICÍCH A BOJANOVICÍCH?
Nejsnazší cesta k odpovědi na
tuto otázku vede přes google kalendář akcí s názvem Akce Zlobice
Bojanovice.
V současnosti se ke kalendáři
můžete dostat například přes webové stránky obce Zlobice - www.zlobice-bojanovice.cz - sekce v pravém
sloupci s názvem "Kalendář akcí"
Pokud patříte mezi uživatele

gmailu, můžete si jednoduše přidat
kalendář do svého chytrého telefonu, nebo na počítači. Stačí na výše
zmíněné stránce, v záložce Kalendář
akcí, kliknout na odkaz vpravo dole
pod kalendářem.
Snažíme se, aby obsahoval
všechny sportovní, kulturní a společenské akce ve Zlobicích a Bojanovicích, akce Mateřské školky Zlobice,
termíny schůzí obecního zastupitelstva a další události, které by moh-

ly zajímat naše obyvatele.. Prosíme
organizátory takových akcí, aby je
dopředu nahlásili buď člence výboru SAZA, Eleně Lízalové Šujanské
(lizalova.sujanska@gmail.com),
nebo předsedovi výboru SAZA, Oldřichu Červinkovi ml. (oldrich.cervinka@seznam.cz), kteří zajistí přidání
vaší akce do kalendáře.
Děkujeme za spolupráci.
Za výbor SAZA
Elena Lízalová Šujanská

Milí čtenáři, držíte v ruce letos
poslední Zloboj, a tak jako každý rok
budeme hodnotit jak vypadal.
Z pohledu oddílu mohu klidně
říci - úspěšně. Přesto, že jsme letos
neopravovali zázemí, tak jsme už od
jara připravovali založení družstva
ml. žáků a tento počin se velmi
povedl. Sice investice do vybavení
obou družstev se nakonec vyšplhala
na 45.000,-kč, ale určitě se vyplatí. Starší se díky širšímu kádru drží
v popředí a výkony jsou velmi dobré.
Ti mladší se zatím potýkají s nesehraností a u některých s úplnými
začátky, ale to jsme čekali. Přesto je
vidět neustálý pokrok. Naši nejmladší

se velmi snaží, někdy vyhrají a jindy
zase ne, a proto je jejich nadšení až
nakažlivé.
Potěšující je, že v současné době
hraje za Zlobice 25 žáků, 5 dorostenců a 12 dětí ve školičce.
Mužstvo mužů, i přes výměnu na
postu trenéra (tímto přeji p. Hamrlovi
brzké uzdravení) podává již druhou
sezonu vyrovnané výkony a k tomu
není co dodat.
Samozřejmě jsme si vědomi některých problémů, které nás čekají
v příštím roce, přesto doufám, že v
příštích vydáních budu moci říci vyřešeno.

Závěrem děkuji spolupracovníkům, rodičům, SDH Zlobice, OÚ
Zlobice, výboru SAZA za spolupráci,
obcím Věžky a Počenice za zapůjčení
sportovišť.
S přáním krásného konce roku
Ant. Večerka
Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního
stolu!
Krásné Vánoce vám přeje
Ferdyšova divadelní společnost
a Vesničánek o.s.

Tak už je zase rok za námi a já
bych Vás chtěl krátce informovat
o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů ve Zlobicích. V roce
2016, se náš sbor účastnil 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 dobrou
gulášovou polévku. 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 z 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. Mimo těchto soutěží jsme se
účastnili všech soutěží při hodových
oslavách v okolních vesnicích.Dne
5.7.2016 jsme v rámci hodových
oslav pořádali na hřišti ve Zlobicích
soutěž v požárním útoku. Náš sbor
měl zastoupení ve 3 kategoriích
a nevedl si vůbec špatně.
Po účastech na hodových oslavách okolních sborů se do soutěží již
zapojovali pouze mladí hasiči, kteří se
například pravidelně účastní hry plamen a jiných akcí pořádaných OSH.
Tímto chci naším mladým hasičům
poděkovat za vzornou reprezentaci
našeho sboru.

náměstí v Kroměříži, kde nás pozval
SDH Kroměříž. Původní požadavek
pořadatelů byl, abychom tam dovezli na ukázku historickou stříkačku
LM 25. Když jsme jí tam přivezli
naším zásahovým autem TATRA 805
(přezdívaná kačena), tak i o auto
byl obrovský zájem o prohlídku ze
strany návštěvníků celé akce. Asi
největší radost měli starší pánové,
kteří zavzpomínali na svá mladá léta
na vojně. Pro velký zájem občanů
byl ještě v říjnu proveden druhý sběr
železného šrotu v obou obcích.
Mimo běžnou hasičinu náš sbor
prováděl pravidelnou údržbu na
technice a úklidy ve zbrojnici, kdy
při jednom z úklidu náš velitel vyrobil
nové skříňky na zásahové oblečení,
které jsme zrovna usadili na misto
a naplnili. Ke konci roku byl opět
zkontrolován celkový stav naší techniky, abychom byli i příští rok připraveni na případný výjezd. Poslední
akce letošního roku byla valná hromada, kde jsme celý rok zhodnotili
a popřáli si vše nej do toho nového.
Dále se nám v měsíci srpnu, za
Závěrem mého krátkého zhodnovelké podpory obce a dotace ze Zlín- cení roku 2016 bych chtěl, jménem
ského kraje na podporu hasičských svým i jménem SDH Zlobice, podějednotek ve Zlínském kraji, podařilo kovat obecnímu zastupitelstvu za
doplnit naši zásahovou výstroj o tři podporu a spolupracujícím spolkům
nové zásahové komplety,osm příleb v obou obcích za příkladnou spolua osmery zásahové rukavice, čímž práci. Všem lidem také přeji vše nejchci poděkovat obecnímu zastupi- lepší, hodně štěstí, zdraví a spokojetelstvu a paní starostce za podporu. nosti do nového roku 2017.
V Říjnu jsme se zůčastnili přehlídky
Radek Joura starosta SDH Zlobice
staré hasičské techniky na Hanáckém

První Adventní neděli, 27. listopadu, se rozzářil
před Obecním úřadem ve Zlobicích nádherný vánoční strom. Je opravdu krásný, bohatě zdobený a je
vidět, že se na něm nešetřilo. Žároviček je snad tisíce
a vánočních ozdob od dětí také hodně. Všichni se snažili,
aby byl tento den jedinečný. Už v 16.hodin bylo možné
na jarmarku nakoupit něžné drobnosti pro radost nebo
adventní věnce vyrobené maminkami a dětmi na vánočním tvoření pod laskavým dohledem paní Elen Lízalové,
která zajistila vše potřebné a byla vždy po ruce, když
bylo potřeba. Patří jí velký dík, vše zvládá s pohodou
a úsměvem a to má čtyři malé děti.

K dobré náladě přispělo i pohoštění, které připravili
hasiči a fotbalisté, veselé hry pro děti na zahřátí pod
taktovkou paní ředitelky z mateřské školy a andílkové,
kteří všem dětem rozdali balíčky s nádhernými vánočními stromky z perníku. Aby vše fungovalo po technické stránce tak, jak má, o to se zasloužili zaměstnanci
obecního úřadu a členové Ferdyšovy společnosti. Prostory pro veškeré zázemí poskytla farnost. Všem moc
děkujeme!
Bylo to velmi příjemné odpoledne. Koledy, vůně svařáčku a slivovičky, pobesedování s přáteli a na závěr
úžasný ohňostroj. Radost na všech přítomných byla
znát a nejvíce na dětech. Hlavně pro ty jsou tyto akce
určeny a tak vítáme váš zájem.
Dobře se pracuje a tvoří, když je příznivá odezva a podpora, když nikdo zbytečně nehledá chybičky a nedostatky a naopak pomůže
a podpoří to, co potřebujeme. To nás těší a dává nám sílu
a elán do plánování dalších akcí a setkání.
Pohodové svátky vánoční a šťastný nový rok 2017
vám za všechny organizátory přeje
Alena Nedbalová,
členka výboru SAZA.








��������������������

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

���

!��

!�"�#$%&'%(%)*+&%&+&%&+(,-&)&+&&&.'/.

�"�� ������3��� �������������:� �� ;�,������<�� ��
����3��0 �0�!"�,&���0�� �� ��� �$����!:���!�� %

������ �����0������������� !�"����!� ������������ ��� ���"�=����
���0"����:��������"�������"��; �������0��������%

�!��0�������

!�"1�

�

����� ��!����������

�

2����30����!"����������� ������� ���������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� �����������������������!�"�#������$%�

�

4�����������������!��

�

$������ �!�03����������3����(,������0����
���������������!���������&����!���$�� ����
���$����������%

�

53� ����!� ������������������0 !���������0"��
������"������ !0���6�!������7��

8���� �����"�����"����������!�����!"�����������������9��%�%
����� � �����

!�"�

����� ������������9��%�%�%

'��(����)������������������>7�$����� �������������������*
�?��%�@0��A�����039�� �1�B')�)',�.(*9� C����1� 0�%������0�D���� ������%����

�E�!�������F!�039�� �1�BBB�B'&�,*'9� C����1���!���%����!�0�D���� ������%��

ŽENY VILY VĚNCE….

V sobotu, dne 26.11.2016 se
v Obecní knihovně v Bojanovicích
uskutečnila tradiční akce Základní
organizace ČSŽ našich obcí, a to
„Adventní vázaní věnců a svícnů“.
Jako každý rok, tak i letos ženy
nadýchly předvánoční atmosférou
a za odborné rady paní Voždové si
vyrobily své adventní věnce a svícny na zkrášlení svých domovů.
Čas všem pěkně plynul při dobrém
občerstvení sestaveného z chlebíčků, sladkých trubiček a výborného
svařáčku paní Švehlové. Nechyběla
ani tradiční beseda nad novými knihami, které knihovnice nakupuje ke
konci každého roku z dotace Obecního úřadu.

Zpráva z poznávacího zájezdu
Punkevní jeskyně – Kunštát
V sobotu, dne 17.9. tohoto roku
se členky naší ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice opět vypravily na svůj tradiční
poznávací zájezd. Letos se stala také
velmi významná věc, a to že místa
v autobusu se zaplnila během několika málo dní a na některé zájemce se
tentokrát bohužel nedostalo.
Tak tedy toho jmenovaného dne
náš oblíbený pan řidič Milan Daněk
ml. z firmy Krodos Kroměříž posbíral do autobusu všechny účastníky
z různých organizací ČSŽ v okrese
plus jejich přátele a vydali jsme se
s dobrou náladou a celkem slušným
počasím po naší vytyčené trase směr
Punkevní jeskyně. Dorazili jsme na
místo a ušli několik set metrů pěšky
KRÁSNÉ, SPOKOJENÉ VÁNOCE
PŘEJE VŠEM OBČANŮM SOCIÁLNÍ VÝBOR PŘI OBECNÍM ÚŘADU
VE ZLOBICÍCH A I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE JE PŘIPRAVEN VÁM
POMOCI S VAŠIMI STAROSTMI
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice připravila pro své spoluobčany „Předvánoční výstavku zvonků a zvonečků“,
kterou si všichni mohli prohlédnout
od 5.12 do 19.12.2016 v Obecní
knihovně, vždy v pondělí a středu
v půjčovních hodinách.
Touto akcí končí letošní pracovní
rok i pro členky ZO ČSŽ.
ke vchodu jeskyně. Zde se nás ujali
průvodci, kteří nás povodili po jeskyni i povozili na lodičkách po řece
Punkvě. Viděli jsme mnoho krásného
a nového , spousty krápníků a různých skalních tvarů. Velkým zážitkem
byl nečekaný vstup do hluboké propasti Macocha, kterou jsme si mohli
prohlédnout odspoda nahoru.
Po prohlídce jsme za slabého
deště seběhli opět několik set metrů
zpět k autobusu a tradá do dalšího
cíle našeho zájezdu, kterým se stalo město Kunštát. Po malém chaotickém hledání jsme se ocitli před
objednanou restaurací „U Zámku“,
kde jsme po celkem dlouhé čekací
době poobědvali. Někomu chutnalo,
někomu ne, někomu pivo chybělo,
někomu ne, ale nakonec plné žaludky měli všichni. Abychom nepřibrali
na váze, jali jsme se oběd vyšlapat
do velkého kopce, na kterém se tyčil
kunštácký zámek. Ten jsme si poté ve
dvou skupinách prohlédli za asistence mladé, velmi ambiciózní průvodkyně, která některým zvedla náladu
a některým zvedla mandle. Řekněme

Výbor organizace přeje všem
svým členkám a všem občanům
našich obcí krásné Vánoce, stálé
zdraví, spokojenost a mír v přicházejícím roce 2017.
Za výbor
Alena Susová – předsedkyně
si, že nakonec se prohlídka celkem
vydařila.
V následujících odpoledních hodinách měli všichni účastníci zájezdu
moře času na prohlídku města Kunštátu, tak na návštěvu ojedinělého
„Hrnčířského jarmarku“, vyhlášeného po celé republice. Zde si spousta
výletníků nakoupila skvělou keramiku
či jiné upomínkové předměty, dosytosti se zde všichni najedli a napili.
Ti z nás, kteří návštěvu jarmarku
neuskutečnili, najedli se a napili na
jiných místech.
Navečer jsme zase všichni naskákali do autobusu a poklidnou cestou
jsme se vraceli ke svým domovům.
Letošní zájezd se líbil a vydařil. Hlavním organizátorem se stala ZO ČSŽ
Zlobice za finanční podpory Okresní
rady ČSŽ Kroměříž.
OBECNÍ KNIHOVNA BOJANOVICE
PŘEJE VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM
A INTERNETOVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM
KRÁSNÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2017 A V NĚM PLNO KRÁSNÝCH ČTENÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ ZÍSKANÝCH ČETBOU NOVÝCH KNIH!!!

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 2.1. – 8.1.2017 proběhne v našich obcích Tříkrálová sbírka. Ve Zlobicích budou koledovat tři
skupinky koledníků, v Bojanovicích
jedna. Vedoucí skupinky u sebe musí
mít viditelně nošenou průkazku vydanou Arcidiecézní charitou v Olomouci. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně
z největší části věnován na podporu
záměrů pro lidi v nouzi na území ČR.
Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v
tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce
vybírá.
Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou
s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 tady koledníci
vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve
středověku, kdy se ve městech a na

Trikralova
sbirka
vsích hrávaly hry s biblickou tematikou.
O klanění mudrců z východu
podává zprávu 2. kapitola evangelia
podle Matouše. Nezmiňuje se v ní
ale, kolik jich bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet „králů“ se odvozuje podle darů, které novorozenému
Spasiteli přinesli.
Dary měly symbolický význam:
zlato jako tehdejší nejcennější zboží
vyjadřovalo úctu a symbolizovalo
stálost a neporušitelnost, kadidlo
odkazovalo na Ježíšovo božství,
vůně kadidla je metaforou modliteb
stoupajících k Bohu, myrha – vonná

balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností
Zjevení Páně a církev jej na západě
i východě slaví 6. ledna. K tomuto
dni se také váže tradiční koledování.
Tříkrálovou píseň předávali nejprve
kantoři, duchovní a žáci. Koledníci
kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře
iniciály K+M+B+, rozdávali svaté
obrázky a zpívali tříkrálové poselství
ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K+M+B+ (nebo latinský ekvivalent C+M+B+) se běžně vykládá jako iniciály tří králů, ale
pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní. Ve skutečnosti
se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat =
Kristus ať požehná tomuto domu, a to
na celý rok – proto se za třetí křížek
píše letopočet. Tři křížky symbolizují
Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou
to tedy plusová znaménka, spojující
iniciály.

Vánoce jsou tady!

V době vánočních svátků bude MŠ uzavřena od pátku 23.
12. 2016 do pondělí 2.1.2017. Provoz MŠ bude zahájen
v úterý 3.1.2017.

Školní rok 2016/2017 byl zahájen ve čtvrtek 1.9.
2016. Školku se nám podařilo naplnit 37 dětmi z obcí
Zlobice, Bojanovice a Věžky. Ve třídě Berušek je zapsáJežíšku, prosím Tě, „Ať jsou všichni v celém roce
no 21 dětí, ve třídě Motýlků 16 dětí ve věku od 2 – 3,5
takoví, jak na Vánoce!
přečti si mé psaní.
let. Do této třídy přibyla chůva slečna Jana Neumannová,
Je krátké, mám k Tobě Ať jsou milí, míň se mračí,
dis., kterou jsme získali prostřednictvím vyhlášených tzv.
děkuji Ti, to mi stačí!“
jenom jedno přání:
Šablon pro MŠ (Podpora společného vzdělávání: osobnostní a sociální rozvoj pedagogů – vzdělávání v témaUžijte si svátky plných kouzel tak, jak si jen budete
tech souvisejících se společným vzděláváním – vzájemné
učení škol a pedagogů a personální podpora škol). Chů- přát. Ať jsou krásné a šťastné, ať najdete pod stromečkem
va je spolufinancována Evropskou unií. Ve třídě Berušek jen samá překvapení a hlavně samotné kouzlo Vánoc!
Úspěšný nový rok Vám přejí
také došlo ke změně. P. uč. Lenka Polišenská odešla na
děti a zaměstnanci MŠ Zlobice.
mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila p. uč.
Bc. Lucie Svobodová.
Měsíc září byl opravdu těžký, zejména ve třídě nejmenších dětí. Ale nyní se nám už daří plnit úkoly, které jsme
si vytýčili. Byli jsme v divadle, ve sférickém kině, zúčastnili jsme se hudebně-výchovného programu, předškoláci byli na návštěvě v ZŠ U Sýpek, v naší MŠ byly děti
seznámeny s netradičními hudebními nástroji, s canisterapií. Zúčastnili jsme se Drakiády, lampionového průvodu
a slavnostního rozsvícení vánočního stromečku před
MŠ.
6.12. školku navštívil Mikuláš s andělem, 13.12. byla
pro rodiče s dětmi připravena vánoční dílna, 15.12. se
uskutečnila vánoční besídka v sále restaurace Zlobice.
Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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